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PIENI, SUURI KUNNALLISEN NUORISOTYÖN OSAAMISKEKUS KANUUNA 

Tämä toimintakertomus on yhteenveto Kanuunan toisesta vuodesta osaamiskeskuksena. Toimintakertomus avaa niitä konkreettisia 

toimia, joita Kanuuna on tehnyt Opetus- ja kulttuuriministeriöltä saamiensa tehtävien puitteissa tultuaan valituksi yhdeksi nuorisoalan 

osaamiskeskuksista keväällä 2018. 

Kanuuna on ollut yksi pienimmistä osaamiskeskuksista kaudella 2018–2019. Se on toteuttanut kolmea osaamiskeskustehtäväänsä 3,6 

työntekijän voimin. Kohderyhmänä Kanuunalla on ollut kaikki Suomen kunnalliset nuorisopalvelut ja niiden työntekijät.  

Vuoden 2019 aikana Kanuuna jatkoi ja tehosti entisestään kunnallisen nuorisotyön kehittämistä verkostojen, seminaarien ja koulutusten kautta. 

Kuluneen vuoden aikana Kanuuna koordinoi kymmentä valtakunnallista kehittämisverkostoa ja järjesti erilaisia verkosto- ja koulutuspäiviä eri puolilla 

Suomea yhteensä 1359.  Kanuunan työpajoihin muiden järjestämissä tapahtumissa osallistui yli 500 alan toimijaa. Lähes kaikissa Kanuunan 

järjestämissä tapahtumissa mukana on ollut kutsuttuna kunnallisen nuorisotyön ulkopuolisia asiantuntijoita ja yhteistyökumppaneita.  

Aluetyöllä on tavoiteltu kaikkien kunnallisen nuorisotyön toimijoiden yhdenvertaista mahdollisuutta osallistua ja vaikuttaa kunnallisen nuorisotyön 

osaamiskeskuksen toimintaan ja suomalaisen nuorisotyön kehittämiseen. Kanuunan järjestämään toimintaan osallistuttiin 148 kunnasta vuonna 2019. 

Lisäksi kymmeniä muita kuntia osallistui Kanuunan osuuksiin kumppaneiden järjestämissä tapahtumissa. Kanuunassa on tehty iso harppaus 28 

suurimman kaupungin nuorisotyön verkostosta valtakunnalliseksi osaamiskeskukseksi. 

Kanuunassa on kerätty ja jaettu tietoa nuorisotyöstä. Kunnallinen nuorisotyö Suomessa 2019 -selvityksen kysymyksiin meille vastattiin 206 kunnasta. 

Logbook-dokumentointijärjestelmää käytettiin 130 kunnassa ja kirjautuneita käyttäjiä järjestelmässä oli tämän vuoden lopussa yli 1800. Logbook-

järjestelmän kanssa kohdattiin haasteita ja ratkaisua pysyvän dokumentointijärjestelmän aikaansaamiseksi ryhdyttiin etsimään yhteistyössä Opetus- ja 

kulttuuriministeriön kanssa. 

Mainittakoon vielä säännöllinen ja johdonmukainen viestintä, jota ilman tieto Kanuunan tarjoamista mahdollisuuksista ei olisi tavoittanut 

nuorisotyöntekijöitä. Kanuuna uutisten ilmestymistä odottelee parin viikon välein 850 tilaajaa. Tänä vuonna heidät palkittiin 19 kertaa. Lue lisää 

toimintakertomuksesta! 

Kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus Kanuunan puolesta 

Suvi Lappalainen 

verkostopäällikkö 
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KANUUNAN 

OSAAMISKESKUS-

TEHTÄVÄT 

Kehittämis-

verkostot 

Lisää tietoa Kanuunan osaamiskeskustehtävistä ja 

tavoitteista saa vuoden 2018 toimintakertomuksesta. 

 

https://www.nuorisokanuuna.fi/sites/default/files/materiaalipankki/2018-12/Osaamiskeskus%20Kanuunan%20toimintakertomus%202018.pdf
https://www.nuorisokanuuna.fi/sites/default/files/materiaalipankki/2018-12/Osaamiskeskus%20Kanuunan%20toimintakertomus%202018.pdf
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KEHITTÄMISVERKOSTOT 

Kanuuna on vertaisosaamisen, kehittämisen ja tiedon jakamisen foorumi. Kanuunassa nuorisotyötä kehitetään vertaisverkostoissa, joiden 

asiantuntijoita ovat kunnissa työskentelevät nuorisotyön toimijat. Kehittämisverkostoissa otettiin haltuun uusia nuorisotyön ilmiöitä ja kehitettiin 

työmuotoja. Hyviä käytäntöjä jaettiin paikallisesti, alueellisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Vuonna 2019 Kanuuna koordinoi kymmentä eri 

verkostoa ja järjesti erilaisia verkosto- ja koulutuspäiviä eri puolilla Suomea yhteensä 1359. Lisää tietoa verkostoista saa Kanuunan nettisivuilta. 

Kanuunan koordinoimat kehittämisverkostot 2019 

 

Valmiusverkosto toteutti syksyn aikana tehostetun nuorisotyön koulutuskiertueen. Verkostoon kuuluvista vertaiskouluttajista viisi oli kunnallisesta 

nuorisotyöstä ja yksi Kirkkohallituksesta.  Kiertueen toteutukseen osallistuivat myös aluehallintovirastot. Koulutusta järjestettiin Helsingissä 16.9., 

Turussa 25.9., Kuopiossa 7.11., Jyväskylässä 20.11. ja Oulussa 13.12.   

Koulutuksiin osallistui yhteensä 98 nuorisotyöntekijää, joista kaksitoista oli evankelisluterilaisesta seurakunnasta. Mukana koulutuksissa olivat: Alajärvi, 

Asikkala, Haapavesi, Hailuoto, Heinola, Humppila, Hämeenlinna, Ii, Iitti, Jyväskylä, Jämsä, Kaarina, Kaavi, Kajaani,  Kalajoki, Kangasniemi, Karstula, 

Kempele, Kokkola, Konnevesi, Kuhmo, Kuopio, Lahti, Lapinjärvi, Laukaa, Leppävirta, Liminka, Loimaa, Multia, Nurmes, Oulainen, Oulu, Pieksämäki, 

Polvijärvi, Pori, Pukkila, Pyhäjärvi, Raisio, Seinäjoki, Siikajoki, Siilinjärvi, Simo, Siuntio, Sotkamo, Taipalsaari, Tammela, Turku, Tuusniemi, Uusikaupunki, 

Vantaa ja Äänekoski. 

Koulutuksista saatu palaute oli pääasiassa erittäin positiivista. 33 vastaajasta 30 suosittelisi koulutusta kollegalle, kolme ei osannut sanoa. Kaikki 

palautekyselyyn vastanneet kokivat, että koulutus selvensi tehostetun nuorisotyön tarkoitusta kriisitilanteissa ja että koulutus antoi tarpeeksi tietoa 

valmiussuunnitelman tekoon. 

o Monitoimitilat 

o Nuorisotyö koulussa 

o Pienet kunnat 

o Yhdenvertaisuus 

o Valmiusverkosto 

o + 16-verkosto 

o Arviointi ja Logbook 

o Haaveverkosto 

o Johtaminen 

o Kauppakeskus 

https://www.nuorisokanuuna.fi/fi/yleista
https://www.nuorisokanuuna.fi/fi/yleista
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Kanuunan järjestämät verkostotapaamiset, tilaisuudet ja seminaarit 2019 

Tapaaminen / tilaisuus / seminaari Aika ja paikka Osallistujat Palaute 
KA 

Tuotokset Yhteistyökumppanit ja kunnallisen 
nuorisotyön ulkopuoliset asiantuntijat 

Valmiusverkoston tapaaminen / Kirkon 
kasvatuksen päivät 

8.–10.1. Jyväskylä 12 / 60  Tehostetun nuorisotyön erilaiset 
kuntamallit 

Kirkkohallitus 

Monitoimitiloissa työskentelevien 
nuorisotyöntekijöiden 
verkostotapaaminen 

23.–24.1. Oulu 25 4.18 / 5 Yhteistyön erilaisia toimintamalleja Hiukkavaaratalo, Ritaharjun 
monitoimitalo 

Arviointi ja Logbook 
-mentoriverkoston tapaaminen 

25.–26.4. Vantaa 22  Kerätyn tiedon hyödyntämisen tapoja  

Haaveverkoston tapaaminen 6.–7.5. Jyväskylä 17 4.64 / 5 Yhteistyön visualisointi Suomen YMCA liitto, Kirkkohallitus, 
Livekuvittaja Linda Saukko-Rauta, 
Humak, Innoventum, Nuori Suomi 

Ohjaamopäivä 8.5. Kotka 31 4.31 / 5 Kuntien linjaus Ohjaamoista tulevassa 
VaNupossa 

TEM, OKM, Kohtaamo-hanke, 
Osaamiskeskus Koordinaatti 

Teema-seminaari 9.–10.5. Kotka 42 4.4 / 5 Kuntien linjaus osaamiskeskuksista 
tulevassa VaNupossa 

Nuorisotutkimusverkosto, Aseman 
Lapset ry, Allianssi, OKM, Senioriklubi 

Yhdenvertaisuusverkoston tapaaminen 17.–19.9. Kuopio 20 12 / 12 Yhdenvertaisen nuorisotyön kriteerit Rauhankasvatus-instituutti, 
Ihmisoikeusliitto, Allianssi, OPH  

Kauppakeskusnuorisotyön 
verkostotapaaminen 

1.–2.10. 
Lappeenranta 

28 23 / 24 Kauppakeskus-nuorisotyön 
erityispiirteet 

Aseman Lapset ry, 
Nuorten Palvelu ry 

Arviointi ja Logbook 
-verkoston tapaaminen 

3.–4.10. Tampere 36  Toiminnan sanallistaminen 
dokumentointijärjestelmään 

Taidepajan ohjaaja Sanna-Erika Suorsa, 
Tampereen kaupunki, Pajasto 

Nuorisotyö koulussa 
-verkoston tapaaminen 

8.–9.10. Lahti 58 21 / 22 Nuorisotyö peruskoulussa –teemojen 
ja käsitteiden määrittelyä ja 
sanallistamista, esimerkkejä 
2.asteella tehtävästä nuorisotyöstä 

Kärpäsen, Ahtialan, Tiirismaan, 
Kivimaan ja Launeen koulut, opettajia, 
opoja, kuraattoreja, terveydenhoitajia, 
XAMK, Allianssi, Koulutuskeskus 
Salpaus 

Valmiusverkoston tapaaminen 10.–11.10. Tornio 22 9 / 9 Valmiussuunnitelman toimivuus 
kriisitilanteissa 

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri, Tornion 
seurakunta 



5 
 

Pienten ja harvaan asuttujen kuntien 
nuorisotyöntekijöiden 
verkostotapaaminen 

30.–31.10. Mikkeli 31 10 / 11 Verkoston perustaminen XAMK / Juvenia,  

Kanuunaseminaarin etkot 13.11. Turku 10  Kv-toiminnan rahoitus 
Etsivän nuorisotyön johtamisen 
laatuindikaattorit 

OPH, 
ENT-oske 

Kanuunaseminaari 14.–15.11. Turku 45 17 / 19 Linjaus e-urheilusta nuorisotyössä, 
Kunnallinen nuorisotyö Suomessa -
selvitys 

Verke, Annika Sabell, LSSAVI 

+16-verkoston tapaaminen 21.–22.11. Kuopio 19 9 / 12 Uusien toimintatapojen etsiminen 
yhdessä järjestöjen kanssa 

Suomen YMCA liitto, Suomen 
Nuorisoseurat, Setlementti Puijola, 
OPH, VMTK 

Haaveverkoston tapaaminen 27.–28.10. Helsinki 29 11 / 11 Ensiapua ilmastoahdistukseen – 
tietoa ja tukimateriaalia 

Suomen YMCA liitto, 
Kirkkohallitus, Allianssi, Changemakers 

Digiseminaari 3.–4.12. Kouvola 28 3 / 3 Päivitys nuorisotyön digitalisaation 
tilanteesta ja tulevaisuudesta 
nuorisotyössä ja nuorisotyön 
koulutuksessa 

Osaamiskeskus Verke, 
Benjamin Särkkä / Team Whack, XAMK 
/ Juvenia 

ALUETYÖ 

Aluetyöllä on tavoiteltu kaikkien kunnallisen nuorisotyön toimijoiden yhdenvertaista mahdollisuutta osallistua ja vaikuttaa Kanuunan toimintaan ja 

suomalaisen nuorisotyön kehittämiseen. Kanuunan osallistuminen aluehallintovirastojen alueellisille nuorisotyöpäiville, jalkautuminen valtakunnallisiin 

tapahtumiin ovat olleet keinoja lisätä alueellista tuntemusta ja tehdä osaamiskeskuksen toimintaa tutummaksi. 

Pienten kuntien edustus  

Jokaiselta AVI‐alueelta valittiin pienten kuntien edustaja, jonka tehtävänä oli tuoda esiin pienempien kuntien nuorisotyön kehittämistarpeet ja 

odotukset osaamiskeskus Kanuunan toiminnan suhteen. Pienten kuntien edustajat ovat olleet mukana Kanuunaseminaarissa ja Teemaseminaarissa. 

Lisäksi pienemmät kunnat ovat olleet mahdollisuuksiensa mukaan mukana Kanuunan kehittämisverkostoissa. Pienten ja harvaan asuttujen kuntien 

nuorisotyöntekijöille perustettiin oma verkosto, jonka ensimmäinen tapaaminen järjestettiin lokakuussa 2019. Verkostotapaamisen sisältöjä 

suunniteltiin pienryhmässä, johon kuului toimijoita verkoston kohderyhmästä.  

AVI-alueilta valituille pienten kuntien edustajille lähetettiin palaute / kehittämiskysely edustajana toimimisesta. Kyselyn pohjalta pienten kuntien 

edustuksellisuutta tullaan kehittämään edelleen.    
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Alueiden kartoitus ja yhteistyösuunnitelmat 

Kanuuna toteutti Työpajatoiminnan osaamiskeskuksen, Etsivän nuorisotyön osaamiskeskuksen, Kohtaamo-hankkeen ja osaamiskeskus Koordinaatin 

kanssa koonnin alueellisten verkostojen ja aluekoordinaattoreiden kokonaisuuden hahmottamiseksi.  Koonnissa on AVI-alueittain koottuna alueelliset 

verkostot, jotka edistävät nuorten hyvinvointia ja nuorten palvelujen yhteistyötä sekä kehittävät nuorisotyön sisältöjä. 

Jokaisen aluehallintoviraston kanssa tehtiin yhteistyösuunnitelma vuodelle 2019. Suunnitelmia työstettiin AVI-kohtaisissa Skype-tapaamisissa. 

Yhteistyösuunnitelmat sisältävät tietoa myös Kanuunan ja yhteistyökumppaneiden toteuttamista tapahtumista, koulutuksista ja muista tilaisuuksista 

alueilla. Suunnitelmiin pääsee tutustumaan klikkaamalla oheisia kuvakkeita. 

 

 

 

Kunnallinen nuorisotyö Suomessa 2019 -selvitys  

Kanuuna lähti toteuttamaan Nuorisotyöstä Suomessa -julkaisua yhteistyössä Allianssin, Kuntaliiton ja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston kanssa. 

Kanuuna toteutti sähköisen kyselyn kuntien nuorisotyöstä vastaaville viranhaltijoille / asiantuntijoille maaliskuussa 2019. Kyselyyn vastasi 206 kuntaa. 

Tavoitteena oli tehdä yhteinen julkaisu kunnallisesta nuorisotyöstä, evankelisluterilaisten seurakuntien nuorisotyöstä ja nuorisojärjestöjen tekemästä 

nuorisotyöstä. Yhteistä julkaisua ei saatu toteutettua suunnitellusti.  

Kunnallinen nuorisotyö Suomessa 2019 -selvitys toteutettiin yhteistyössä Kuntaliiton kanssa. Selvitys julkaistiin Kanuuna-seminaarissa 14.11.2019. 

Selvitys kertoo, mitä kunnallinen nuorisotyö tällä hetkellä on ja miten ja millaisissa toimintaympäristöissä sitä tehdään.  Julkaisu löytyy Kuntaliiton 

nettisivuilta. 

Etelä-Suomi Itä-Suomi Lappi Lounais-Suomi Länsi- ja Sisä-
Suomi

Pohjois-Suomi

https://shop.kuntaliitto.fi/product_details.php?p=3618
https://shop.kuntaliitto.fi/product_details.php?p=3618
https://shop.kuntaliitto.fi/product_details.php?p=3618
https://shop.kuntaliitto.fi/product_details.php?p=3618
https://www.nuorisokanuuna.fi/sites/default/files/materiaalipankki/2019-05/ESAVI_Yhteisty%C3%B6suunnitelma.pdf
https://www.nuorisokanuuna.fi/sites/default/files/materiaalipankki/2019-05/ISAVI_yhteisty%C3%B6suunnitelma.pdf
https://www.nuorisokanuuna.fi/sites/default/files/materiaalipankki/2019-05/LAPIN%20AVI_yhteisty%C3%B6suunnitelma.pdf
https://www.nuorisokanuuna.fi/sites/default/files/materiaalipankki/2019-05/LSAVI_yhteisty%C3%B6suunnitelma.pdf
https://www.nuorisokanuuna.fi/sites/default/files/materiaalipankki/2019-05/LSSAVI_yhteisty%C3%B6suunnitelma.pdf
https://www.nuorisokanuuna.fi/sites/default/files/materiaalipankki/2019-05/PSAVI_yhteisty%C3%B6suunnitelma.pdf
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YHTEISTYÖ ERI TOIMIJOIDEN KANSSA 

Alue- ja verkostoyhteistyökumppaneiden lisäksi Kanuuna työskenteli yhdessä monien muiden nuorisoalan toimijoiden kanssa. Se, miten ja mitä 

yhdessä tehtiin, vaihteli tapauskohtaisesti. Yhteistyön muotoja olivat muun muassa kehittämisyhteistyö ja hankekumppanuus. Lisäksi Kanuuna oli 

mukana useiden yhteistyökumppaneiden järjestämissä tapahtumissa joko omalla esityksellä, puheenvuorolla messupisteellä tai työpajalla. Kanuunan 

työpajoihin muiden järjestämissä tapahtumissa osallistui yli 500 alan toimijaa. 

Tapahtumayhteistyö 2019 
 

 Tapahtuma Ajankohta ja paikkakunta  Toimenpide  

HelmiEnt – Valtakunnalliset etsivän nuorisotyön päivät  6.–7.2. Tampere  Messuständi  

Pohjois-Suomen alueelliset nuorisotyöpäivät  12.–13.2. Oulu  Kanuunan esittely ja Logbook  

KV-seminaari 20.–23.2. Helsinki Esittelydiat, Kanuunan verkostot 

Nuori2019-tapahtuma 27.–29.3. Turku 
Logbook-työkalu nuorisotyön vaikuttavuuden osoittamiseen, 
Nuorisotyöllistä yhteistyötä yli oman osaamisalueen, 
Kunta, kirkko ja koulu, messuständi 

Power of Learning Mobility   1.–4.4. Ostend, Belgia  KV-toiminnan arviointi ja pienten kuntien KV-toiminta  

Valtakunnalliset työpajapäivät  10.4. Hyvinkää Messuständi  

Liikkuva ja oppiva -yhteisö seminaari 2.4. Tampere Kanuunan ja Kouvolan koulunuorisotyön yhteinen työpaja x 2 

Osallistava hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (PROMEQ) 

 -hankeen juhlaseminaari 
28.5. Helsinki Työelämän edustaja ja tutkijoiden opponoija 

Kansainvälisyyttä kahvikupin äärellä  16.5. Kouvola  Pienten kuntien KV-toiminta  

Lounais-Suomen alueelliset nuorisotyöpäivät  29.–30.8. Eerikkilä  Logbook-koulutus 

Rauhankasvatusinstituutin Rauhankiihdyttämö 20.9. Helsinki Työelämän edustaja 

EMPYRE, 1st Transnational project meeting 21.–24.9. Mikkeli  Hankkeen aloitus “Kick off!” 

Itä-Suomen alueelliset nuorisotyöpäivät   25.–26.9. Nurmes  Logbook-koulutus  
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Meeting of the EU Directors General for Youth 8.10. Helsinki Short presentation of Kanuuna / Logbook 

ICY-konferenssi 9.–11.10. Helsinki Kanuunan toiminnan esittely 

Etelä-Suomen etsivän nuorisotyön verkostopäivät 31.10. Kouvola 
Paneelikeskustelu etsivästä nuorisotyöstä yhdessä AVI, OKM ja ENT 
edustajien kanssa 

 

Yhteistyön monet muodot 

Kehittämisyhteistyö – Kanuuna ryhtyi kehittämään yhdessä Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulun (XAMK / Juvenia) kanssa vertaisverkostoille 

sähköisiä alustoja. Alustojen tarkoituksena on tehostaa verkostojen toimintaa fyysisten tapaamisten välillä ja sijasta sekä yhdenvertaistaa ja 

helpottaa osallistumista verkostojen toimintaan. Alustoja kehitetään myös verkkokoulutuksien mahdollistamiseksi.  Kehittämistyötä jatketaan vuonna 

2019 määriteltyjen vaatimusten pohjalta vuonna 2020.  

Hankekumppanuus – Kanuuna on kumppani Nuorten Akatemian hallinnoimassa Harrastaen tutuksi hankkeessa. Hankkeen 

yhdenvertaisuusasiantuntijuus on Rauhankasvatusinstituutilla. Hanke kestää 1.7.2018–30.6.2020.   

Päivitysprosessi – Kanuuna osallistui Nuorisotyön ammattieettisen ohjeistuksen päivitysprosessiin, jonka koordinoinnista vastasi Nuoriso- ja liikunta-

alan asiantuntijat ry. Prosessin tarkoitus oli päivittää Nuorisotyön ammattieettinen ohjeistus vastaamaan tämän päivän ammatillisen nuorisotyön 

tilannetta. Päivitetty versio ohjeesta julkaistaan Nuori2020-tapahtumassa tammikuussa 2020.  

Jäsenyys neuvottelukunnassa – Kanuuna kutsuttiin Nuori Kulttuuri -neuvottelukunnan jäseneksi. Neuvottelukunta kokoontui kolme kertaa vuoden 2019 

aikana. Kanuuna oli mukana muun muassa Nuori Kulttuuri -toiminnan uuden strategian työstössä. 

KV-yhteistyö – Kanuuna on mukana eurooppalaisessa Inter City Youth -verkostossa eli ICY:ssä. Kanuunalla on edustaja ICY:n hallituksessa. Lisäksi 

vuosittaiseen ICY-konferenssiin osallistuu nuorisotoimenjohtoa Kanuuna-kaupungeista. Vuonna 2019 konferenssi järjestettiin Helsingissä. Kanuuna-

kunnista mukana oli osallistujia ja esiintyjiä. Ohjelmaan voi tutustua tästä. 

Kanuuna on partnerina XAMK / Juvenian hallinnoimassa Empowering Youth – Successful youth work practices in Europe eli EMPYRE-hankkeessa. 

EMPYRE on ERASMUS+ -hanke, joka ajoittuu vuosille 2019–2021. Hankkeessa hyvien käytäntöjen arviointi ja kehittäminen tapahtuu eri maiden 

välisessä monitieteellisessä yhteistyössä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen sekä korkea-asteen opiskelijoiden ja nuorisotyöntekijöiden kesken. 

Tavoitteena on luoda internet-kurssi, opetusmateriaalia ja e-harjoitusohjelma nuorisotyöntekijöille työkaluiksi edistämään sosiaalista vahvistumista ja 

aktiivista kansalaisuutta NEET-nuorten kohderyhmässä. 

http://intercityyouth.eu/
http://intercityyouth.eu/
http://icyc.munstadi.fi/
http://icyc.munstadi.fi/
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DOKUMENTOINTI 

Kanuunan yhtenä kolmesta osaamiskeskustehtävästä on ollut Logbook-sähköisen dokumentointityökalun käyttöönotto ja kehittäminen kuntien 

nuorisotoimissa. Kahden vuoden aikana järjestelmän käyttöön on koulutettu nuorisotyöntekijöitä ympäri Suomen ja se on käytössä noin 130 kunnassa. 

Kirjautuneita käyttäjiä järjestelmässä oli tämän vuoden lopussa yli 1800. Näistä noin 90 prosenttia oli aktiivisia. 

Logbook-koulutus 

Vuonna 2019 Logbook-koulutusta järjestettiin sitä mukaa, kun kiinnostuneet kunnat ottivat yhteyttä Kanuunaan. Käyttöönottokoulutuksia jatkettiin 

edeltävän vuoden tavoin kasvokkain, mutta nyt koulutusta sai myös verkossa Skypen kautta. Koulutuksia räätälöitiin kohdennetusti esimerkiksi 

nuorisotoimien esihenkilöille ja suunnittelijoille. Käyttökoulutuksen lisäksi tarjolla oli koulutusta kerätyn tiedon hyödyntämisestä ja raportoinnista. 

Koulutuksia kehitettiin läpi vuoden tarpeiden ja toiveiden mukaisesti sekä käyttäjiltä saatujen palautteiden pohjalta. 

Mentorit ja Facebookin vertaisryhmä 

Logbook-mentorit toimivat omien kuntiensa muiden nuorisotyöntekijöiden lähimpinä tukihenkilöinä järjestelmän käyttöön, kuten käyttäjätunnuksiin 

liittyvissä asioissa. Mentoreista muodostui noin 35 henkilön ryhmä, joka kokoontui vuoden aikana kahdesti. Keväällä mentorit tapasivat Vantaalla ja 

syksyllä Tampereella osana Kanuunan Arviointi ja ja Logbook -verkostoa. Molempiin tapaamisiin osallistui mentoreita 20 eri kunnasta. 

Mentorit olivat aktiivisia myös Facebookiin perustetussa Logbook-vertaisryhmässä, jossa oli vuoden loppuun mennessä jo yli 300 jäsentä. Ryhmässä 

Logbookin käyttäjät ovat voineet vaivattomasti esittää omia kysymyksiään ja saada niihin vastauksia Kanuunan työntekijältä, mentoreilta ja muilta 

perustason käyttäjiltä. Ryhmä on toiminut myös tiedotuskanavana Logbookiin liittyvistä asioista kerrottaessa. 

Soveltuvuuden arviointi 

Osaamiskeskuskauden loppupuolella Logbookin soveltuvuutta valtakunnalliseen nuorisotyön tiedontuotantoon arvioitiin uudestaan. Muun muassa 

Logbookin raportointityökalun kanssa ilmenneiden haasteiden vuoksi arvioinnissa todettiin, että parempi malli tulevaisuutta ajatellen olisi uuden, 

yhdessä kunnallisen nuorisotyön kentän kanssa kehitettävän, suomalaiseen nuorisotyöhön ja lainsäädäntöön sopivan dokumentointijärjestelmän 

kehittäminen. Ratkaisua pysyvän dokumentointijärjestelmän aikaansaamiseksi ryhdyttiin etsimään yhteistyössä Opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa. 
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Logbook-koulutukset 2019 

Pvm. Koulutuspaikka  Note  Osallistujaa Muut osallistuneet kunnat  

9.1. Iisalmi      

11.1. Mäntsälä  17  (1 x Kerava, kuumakuntien osallisuushanke) 

14.1. Järvenpää  8   

15.1. Seinäjoki  17 Kauhajoki 

21.1. Lohja  10  

1.2. Orimattila  17 Sysmä, Asikkala, Kärkölä, Iitti 

4.2. Hollola  7  

20.2. Lahti  7  

26.2.  Rovaniemi  28 Salla, Ranua, Tervola, Kemi, Utsjoki, Ylitornio, Keminmaa, Tervola, Pello, Kemijärvi 

7.3. Vantaa Esimieskoulutus 8  

12.3. Espoo Esimieskoulutus 8  

19.3.  Joensuu  22  

2.4. Akaa  5 Urjala 

4.4. Askola  3  

9.4. Ilmajoki  20 Urjala, Vaasa, Laihia, Kurikka, Pietarsaari, Kauhava, Ähtäri, Ilmajoki, Kuortane 

11.4. Lieto  16 Raisio, Masku, Rusko, Naantali 



11 
 

12.4. Lieto Esimieskoulutus 12 Kaarina, Paimio, Masku, Nousiainen, Naantali, Mynämäki, Turku 

6.5. Iitti      

20.5.  Turku  20  

21.5.  Turku  30  

29.8. 

Lounas-suomen 

alueelliset 

nuorisotyöpäivät 

  20   

24.9. Kotka   15 Hamina, Miehikkälä, Pyhtää, Virolahti  

25.9. 
Itä-Suomen alueelliset 

nuorisotyöpäivät 
Nurmes 30 Nurmes 

28.10. Vantaa Esimies / raportointi 2  
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VIESTINTÄ 

Säännöllisellä ja johdonmukaisella viestinnällä tuettiin Kanuunan osaamiskeskustehtävien toteuttamista. Erityistä huomiota pyrittiin kiinnittämään 

helposti ymmärrettävään ilmaisuun ja yhdenmukaiseen visuaaliseen ilmeeseen. 

Uutiskirje ja yhdenmukainen ilme 

Kanuuna uutiset -uutiskirje oli Kanuunan käyttämistä viestinnän välineistä tärkein. Kanuuna uutiset ilmestyi vuoden aikana 19 kertaa ja sillä oli noin 850 

tilaajaa. Uutiskirjeen kautta Kanuuna tarjosi aktiivisesti tietoa esimerkiksi kehittämisverkoista sen sijaan, että kuntien nuorisotyöntekijät olisivat 

joutuneet etsimään tiedot oma-aloitteisesti. Uutiskirjeisiin liitettiin myös kuvia, videoita, linkkejä, kyselyjä ja ilmoittautumislomakkeita, joiden avulla 

luotiin vuoropuhelua vastaanottajien kanssa. Uutiskirjeiden sisältöjä testattiin ja analysoitiin vertailemalla erilaisten viestien keräämiä klikkauksia ja 

avauksia. Sisällöistä pyrittiin tekemään entistä kiinnostavampia oppimalla aikaisemmista sisällöistä. 

Lähettäjänsä näköisten uutiskirjeiden avulla haluttiin paitsi tiedottaa, mutta myös vahvistaa Kanuunan tunnettavuutta ja lisätä tietoisuutta Kanuunan 

tarjoamista mahdollisuuksista vastaanottajien keskuudessa. Jokainen uutiskirje noudatti Kanuunalle laadittua graafista ohjeistoa. Ohjeiston mukaisesti 

myös uutiskirjeen sisältämät ilmoittautumislomakkeet ja -kyselyt sekä niihin liittyvät saate- ja kiitosviestit toistivat samaa visuaalista ilmettä kuin 

verkkosivut ja painotuotteetkin. Kanuunan oranssia ilmettä johdonmukaisesti toistavia sähköisiä viestejä lähetettiin yhteensä yli 13 000 kappaletta. 

Lähettämisessä käytettiin edelleen Creamailer-ohjelmistoa. 

Muita kanavia 

Vuosi sitten uudistettu Kanuunan verkkosivusto osoitteessa www.nuorisokanuuna.fi toimii kehittämisverkostojen materiaalipankkina ja tarjoaa 

tapahtumakalenterin kaikkien nuorisoalan toimijoiden käyttöön. Sivusto keräsi noin 10 000 katselua. Suosituimpia sisältöjä olivat materiaalipankit, joita 

oli katseltu yli 800 kertaa. Muita Kanuunan viestinnässä käytettyjä kanavia olivat sosiaaliset mediat: Facebook, Instagram, Twitter ja uusimpana 

YouTube. Kanuunan Facebook-sivulla oli tätä kirjoitettaessa 425 seuraajaa, Instagramissa Kanuunaa seurasi 373 ja Twitterissä 146. YouTubea 

hyödynnettiin alustana PowerPoint-esityksiin ja uutiskirjeeseen upotetuille, Kanuunan omaa tuotantoa oleville videoille. 

Omien kanaviensa lisäksi Kanuuna näkyi myös muutamissa muissa viestinnän välineissä. Kanuuna oli mukana Workcast – Matkalla töihin! -podcast-

sarjan jaksossa, jossa pohdittiin, miten nuorten pääsyä opiskelemaan ja työelämään voisi helpottaa. Kyseessä oli Työterveyslaitoksen ja Strategisen 

tutkimuksen kahden ohjelman, Osaavat työntekijät – Menestyvät työmarkkinat sekä Terveys, hyvinvointi ja elämäntavat yhteinen podcast-sarja. Lisäksi 

Kanuuna toimitti Nuorisotyö -lehteen kaksi juttua, joista ensimmäinen numerossa 1 / 2019 käsitteli tehostettua nuorisotyötä ja toinen numerossa 2 / 

2019 nuoren seksuaali-identiteettiä.

https://www.ttl.fi/workcast-nuoret-hyvaan-aikuisuuteen/
https://www.ttl.fi/workcast-nuoret-hyvaan-aikuisuuteen/
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HALLINTO JA HENKILÖT  

Kanuunan toimintaa suunnittelee ja koordinoi kuusihenkinen ohjausryhmä yhdessä Kanuunan henkilöstön kanssa. Taloushallinnosta vastaa Lahden 

kaupungin nuorisopalvelut. Verkostopäällikkö toimii Kanuunan henkilöstön esimiehenä ja hänen esimiehenään toimii Lahden kaupungin 

nuorisotoimenjohtaja. Kuntien tasolla tapahtuvista kehittämistoimenpiteistä vastaavat kuntien nuorisotoimenjohtajat.  

Kanuunan ohjausryhmässä on edustus Lahdesta (pj.), Helsingistä, Oulusta, Jyväskylästä, Kotkasta ja Mäntsälästä. Vaihtuvat jäsenet ovat Jyväskylä 

(2018–2019). Kanuunan ohjausryhmä kokoontui vuonna 2019 kolme kertaa. 

Ohjausryhmä 2019 

Jouni Kivilahti, nuorisotoimenjohtaja, Lahden kaupungin nuorisopalvelut (pj.) 

Marjut Nurmivuori, perusopetus- ja nuorisojohtaja, Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut 

Mikko Vatka, nuorisotoimenjohtaja, Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus 

Katariina Soanjärvi, Nuorisopalvelujen palvelupäällikkö, Jyväskylän nuorisopalvelut (2018–2019) 

Leena Ruotsalainen, Nuorisotoimenjohtaja, Kotkan kaupungin nuorisopalvelut (2019–2020) 

Anne Kihlman, Vapaa-aikapäällikkö, Mäntsälän kunnan kasvatus- ja sivistyspalvelut, pienten kuntien edustaja (2019) 

Kanuunan henkilöstö  

Suvi Lappalainen, verkostopäällikkö 

Johanna Kalliomaa, suunnittelija, aluetyö 

Jani Hoviaro, suunnittelija, Logbook 

Petra Göös, suunnittelija, viestintä (60 %) 

Kanuunan Digiryhmä 

Jarmo Laitinen, suunnittelupäällikkö, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, Projektitoimisto ja ICT-tiimi, Oulun kaupunki 

Marko Tiusanen, projektipäällikkö, Game Time -hanke, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, Projektitoimisto, Oulun kaupunki 

Kimmo Hölkki, yhteisöllisen nuorisotyön päällikkö, Lappeenrannan nuorisotoimi 

Jani Hoviaro ja Suvi Lappalainen 

Logbook-kehittäjäkäyttäjät Tiia Muriuki ja Mira Siekkinen, Tampereen nuorisopalvelut 


