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Tässä toimintakertomuksessa kuvataan Kanuuna-verkoston toi-
mintaa Kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus Kanuunan hallin-
noijana ja osatoteuttajana toimintakaudella 1.4.2021–31.3.2022.

Kanuuna-verkostolle (jatkossa Kanuuna) kulunut toimintakausi oli työn-
täyteinen, mutta sitäkin tuloksellisempi. Vertaiskehittämisverkostot ja 
-keskusteluryhmät, kampanjat ja ajankohtaiset tapahtumat sekä Kyllin 
hyvän nuorisotyön arviointipaketti kaikkine osa-alueineen pitivät kanuu-
nalaiset kiireisinä.

Kauden suurin ponnistus, Kyllin hyvän nuorisotyön arviointipaketti, 
eteni suunnitellusti. Tuettuihin NUPS-prosesseihin osallistui noin 30 
kuntaa. Ensimmäistä kertaa valtakunnallisesti toteutettuun kyselyyn 
vastasi 3393 nuorta 53 kunnan 249 nuorisotilasta. Avoimen nuoriso-
työn kriteeristöjen päivitys aloitettiin kokeneiden nuorisotyöntekijöiden 
muodostaman ryhmän voimin. Lokikirjaan yli 55 kunnan toimesta tal-
lennettua tietoa hyödynnettiin paitsi kunnissa, mutta myös Hidasta kas-
vua ja lisääntyviä vastuita - Kunnallinen nuorisotyö Suomessa 2021 
-julkaisussa.

Kanuunan verkostot ja keskusteluryhmät kattoivat lähes kaikki avoimen 
nuorisotyön työmuodot. Ne tarjosivat nuorisotyöntekijöille mahdolli-
suuksia jakaa arjen työstä nousevia asioita vertaisten kesken ja työstää 
yhdessä sovittuja kehittämiskohteita muiden kunnallisen nuorisotyön 
ammattilaisten kanssa. Verkostotapaamisten ja keskustelutuokioiden 
lisäksi Kanuuna järjesti webinaareja ajankohtaisista, laajalti puhutta-
neista aiheista. Nuoristyön näkökulmasta tarkasteltavina aiheina olivat 
esimerkiksi salaliittoteoriat, Ukrainan kriisi sekä ilmasto- ja kestävä nuo-
risotyö. Kaikkinensa Kanuuna järjesti 309 tilaisuutta, joihin osallistuttiin 
4105 kertaa. Osallistujia oli yli 200 kunnasta.

Kanuuna julkaisi raportteja, pienimuotoisia selvityksiä, lehtijuttuja, vide-
oita ja blogeja. Lisäksi Kanuuna organisoi kaksi isoa kampanjaa kun-
nallisen nuorisotyön puolesta, joista toinen oli suunnattu kuntapäättäjil-
le ja toinen niin sanotulle suurelle yleisölle.

Mainittakoon vielä se, että Kanuuna halusi huomioida omassa toimin-
nassaan nuorten suurimman huolen aiheen, ilmastokriisin, ja määritteli 
itselleen toimintaperiaatteita, joihin kuuluivat muun muassa kasvisruo-
kien suosiminen ja painotuotteiden vähentäminen.

Koska Kanuunassa kehittäminen lähtee kentältä, päätimme tässä toi-
mintakertomuksessa esitellä myös verkostoissamme mukana olevia 
kunnallisen nuorisotyön kehittäjiä. Ketkäs sen paremmin taitaisivat kuin 
kunnallisen nuorisotyön tekijät itse!

Nuorille suunnattuun kyselyyn vastasi 3393 nuorta 53 kunnan 
249 nuorisotilasta. Kysely kattoi n. 40 % kaikista nuorisotiloista.

Kanuuna järjesti 309 tilaisuutta, joihin osallistuttiin 4105 kertaa.

Kanuunan toimintaan osallistuttiin yli 200 kunnasta.

Hyvinvoiva nuori kuntalainen -kampanjan myötä yli 8500 
kuntapäättäjää sai Kanuunalta postia, jossa kerrottiin 
kunnallisesta nuorisotyöstä ja sen kuntavaalitavoitteista.

Lokikirjaa käytettiin 41 kunnassa 47 579 toimintakerran, 150 369 
toimintatunnin ja 1 613 268 osallistumiskerran kirjaamiseen.

Ammattiaikuiset-kampanjamainoksen somessa näki n. 150 000..

ALKULÖPINÄT
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KYLLIN HYVÄN NUORISOTYÖN
ARVIOINTIPAKETTI
Kanuunan koostama Kyllin hyvän nuorisotyön arviointipaketti sisältää 
nuorille suunnatun kyselyn, NUPS-prosesseja, laadullisia arviointi-
malleja ja määrällisiä mittareita. Pakettia on työstetty yhdessä kuntien 
kanssa vuosien ajan. Paketin sisältämät osiot on muokattu sellaisiksi, 
että niitä voisivat käyttää mahdollisimman monet kunnat valiten yhden 
tai useamman osa-alueen paketista käyttöönsä.

Pakettia hyödyntämällä kunnalliset nuorisopalvelut voivat sanoittaa, 
tehdä työtään näkyväksi, selkeyttää tavoitteitaan sekä arvioida te-
kemänsä työn laatua ja määrää. Paketti ottaa huomioon sekä nuorten 
että nuorisotyöntekijöiden näkemykset. Pääyhteistyökumppanina on 
Nuorisotutkimusseura.

NUPS

Tammikuussa 2021 vertaistuelliseen NUPS-nuorisotyön perussuunni-
telmaprosessiin lähti mukaan yhdeksän pientä kuntaa. Vuotta myöhem-
min oman prosessinsa aloitti yhdeksän isoa ja kahdeksan keskikokoista 
kaupunkia. Pienten prosessi on jo päättynyt. Keskikokoisten prosessi 
jatkuu vuoden 2022 ja isojen 2023 loppuun.

NUPS-prosessien tukeminen on ollut Kanuunalle suuri ponnistus. Jokai-
nen mukana oleva kunta tekee oman NUPSinsa, mutta vertaistuellinen 
prosessi etenee kunkin ryhmän osalta ennakkoon sovitusti. Yhteisten 
verkkotapaamisten ja Howspace-alustalla työskentelyn lisäksi tukeen 
kuuluu osallistuvien isojen kaupunkien lähityöyhteisöpäiviin osallistumi-
nen ja muu sovittu tuki. Mainittakoon vielä myös NUPSailuun liittyvä Ka-
nuunakunta.fi-sivusto, jonka sisältämät esimerkit auttavat kuntia oman 
nuorisotyönsä jäsentämisessä.

Jos laskee yhteen Kanuunan tukemiin prosesseihin osallistuvien kunti-
en nuorisotyöntekijät, tavoittaa NUPS-tuki noin viidesosan kaikista kun-
nallisen nuorisotyön tekijöistä. Kuntien omaan nuorisotyöhön 

saamansa hyödyn lisäksi Kanuunan mentoroimat prosessit tuottavat 
valtavan määrän tutkimusmateriaalia.

Kysely

Nuorisotilojen toimintaa arvioitiin ensimmäistä kertaa valtakunnallisesti, 
kun nuorille suunnattu kysely toteutettiin 15.11.–7.12.2021 yhteensä 53 
kunnan 249 nuorisotilassa. Kysely keräsi 3393 vastausta. Toteutukseen 
osallistuneet kunnat saivat omat vastauksensa sekä kunta- että tilakoh-
taisina raportteina jo joulukuun aikana. Kaikista vastauksista tehdyn yh-
teenvedon kunnat saivat kuukautta myöhemmin. Kansalliset tulokset 
ovat kaikkien saatavilla.

Kyselystä on tarkoitus tehdä jokavuotinen. Sen avulla saadaan vastauk-
sia nuorten näkemyksistä suhdeteorian toteutumisesta nuorisotyössä.  
Kyselyn tutkimusosuuden toteuttaa myöhemmin Nuorisotutkimusseura.
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Kyllin hyvän nuorisotyön arviointipaketti kaikkine osioineen.

https://datastudio.google.com/u/0/reporting/672d1828-ae99-43a1-9777-f512ce442215/page/sl4eC
https://datastudio.google.com/u/0/reporting/672d1828-ae99-43a1-9777-f512ce442215/page/sl4eC


5

Arviointi- ja auditointimalli

Kanuuna aloitti nuorisotyön itsearviointi- ja auditointimallin laatukriteerien päivi-
tyksen syyskuussa 2021. Työn alla on nuorisotyön suhdeteo rian  mu kaan jaoteltu 
kriteeristö, joka sopii entistä paremmin  myös  pie nem pien kuntien käytettäväksi. 
Kriteeristöt tukevat NUPS-työtä, ja nuoriso työntekijät arvioivat uusien kriteerien 
kautta suhdeteorian toteutumista nuorisotyössä. Alueellisen nuorisotyön kritee-
rejä vuodelta 2015 nykyhetkeen sopiviksi muokkaa kokeneista nuoristyönteki-
jöistä muodostettu vertaistyöryhmä. Ryhmä hyödyntää kuntien olemassa olevia 
ja omaan käyttöönsä päivittämiä kriteeristöjä. 

Määrälliset mittarit - 
tilastointijärjestelmät

Kanuuna on tarjonnut kuntien nuorisopalveluille kävijätietojen keräämiseen ja 
niiden raportoimiseen työkaluksi Lokikirjaa vuodesta 2020. Siitä saakka Kanuu-
na on toiminut Lokikirjan käytön tukena ja kouluttanut nuorisotyöntekijöitä sen 
käyttöön. Alkujaan väliaikaiseksi tarkoitettuun tilastointijärjestelmään on kerty-
nyt yli 94 000 kirjausta ja käyttäjiksi on rekisteröitynyt 55 kuntaa.

Kunnat saavat Lokikirjaan kirjaamistaan tiedoista raportteja joko visuaalisesti 
kuvattuna tai Exceliin vietynä datana. Lisäksi Kanuuna on tehnyt Lokikirjaan 
kerätystä tiedosta kunnille yhteenvetoja. Lokikirjan kertynyttä tietoa hyödynnet-
tiin myös Nuorisotutkimusseuran, Kanuunan, Kuntaliiton ja Åbo Akademin Hi-
dasta kasvua ja lisääntyviä vastuita - Kunnallinen nuorisotyö Suomessa 2021 
-julkaisussa. Julkaisu on kaikkien luettavissa kesäkuussa 2022 Kanuunan 
julkaisusarjassa.
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KEHITTÄMIS-
VERKOSTOT

Kehittämisverkostoissa nuorisotyöntekijät ympäri Suomen tapasivat toisiaan ja jakoivat 
kokemuksia ja hyviä käytänteitä vertaistensa kesken. Verkostot kokoontuivat Osaajat 
online -keskustelutuokioissa ja verkostotapaamisissa. Osaajat online -tuokiot järjestettiin 
poikkeuksetta verkossa ja ne olivat kestoltaan muutamia tunteja. Verkostotapaamissa 
kehittämiskohteisiin pureuduttiin syvällisemmin ja ne saattoivat kestää kokonaisia päiviä. 
Verkostotapaamiset on perinteisesti järjestetty kasvokkain vaihtuvilla paikkakunnilla, mutta 
koronan vuoksi moni tapaaminen piti toteuttaa verkkovälitteisesti.

Kauden aikana aktiivisia verkostoja oli 11. Tässä toimintakertomuksessa esittelemme myös 
verkostojen toiminnassa mukana olevia nuorisotyön ammattilaisia.
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JOHTAMISEN VERKOSTO

Vuonna 2006 perustettu Johtamisen verkosto 
on Kanuunan verkostoista ainoa kutsuverkos-
to. Jäseninä verkostossa ovat 28 suurimman 
kaupungin nuorisotyöstä vastaavat ja pienten 
kuntien keskuudestaan valitsemat edustajat 
kaikilta AVI-alueilta. Verkoston jäsenistä muo-
dostuu myös Kanuunan seitsemän hengen 
ohjausryhmä.

Vuoden 2021 toukokuussa järjestetyn Teema-  
ja marraskuussa järjestetyn Kanuuna- semi-
naarin välissä verkosto piti yhteyttä sähköisillä 
alustoilla, kuten Howspace ja MS Teams. Ver-
kosto kävi aktiivista keskustelua sekä toteutti 
tarvittaessa pienimuotoisia kyselyjä ja kartoituk-
sia tiedolla johtamisen tueksi. Johtamisen ver-
kostolla oli molemmin suuntainen yhteys kaik-
kiin muihin verkostoihin ja keskusteluryhmiin.

Johtamisen verkoston pääteemat kaudella oli-
vat kunnallisen nuorisotyön arviointi, joka on 
tiivistetty Kyllin hyvän nuorisotyön arviointipa-
kettiin, nuorisotyön tutkimus, kuten Kunnalli-
nen nuorisotyö Suomessa 2021 -julkaisu ja 
nuorille suunnattu kysely, oppivelvollisuuden 
laajentuminen, sote-uudistus sekä Kanuunan 
tulevaisuus kunnallisen nuorisotyön kehittäjä-
nä ja edunvalvojana.

Digiryhmä

Siinä, missä Johtamisen verkosto poikkeaa  
Kanuunan muista verkostoista, Digiryhmä poik-
keaa Kanuunan muista ryhmistä. Digiryhmä on 
Johtamisen verkoston asettama ja sen asian-
tuntijajäsenet on alkujaan valittu Teemasemi-
naarissa vuonna 2014. Ryhmän tehtävänä on 
tukea kunnallisen nuorisotyön digitalisaatiota. 
Ryhmä tekee vuosittain toimintasuunnitelman 
ja raportoi sen etenemisestä Kanuunan oh-
jausryhmälle. Digiryhmä osallistuu Johtamisen 
verkoston toimintaan ja työskentelee Arviointi 
ja dokumentointi -verkoston kanssa. Kyllin hy-
vän nuorisotyön arviointipaketin myötä yhteis-
työ on tiivistynyt entisestään.

Johtamisen verkoston ja 
Digiryhmän toiminta

1.4.2021 kausi lähti käyntiin Johtamisen ver-
kostossa jaetulla kysymyksellä: millaisia rat-
kaisuja tai suunnitelmia kunnassanne on tehty 
oppivelvollisuuden laajentumiseen liittyvästä 
ohjauksen ja valvonnan vastuusta? Saatuja 
vastauksia hyödynnettiin myös Teemasemi-
naarin suunnittelussa.

13.4.2021 verkostolaisilta kysyttiin näkemyk-
siä KAVI:n ikärajatulkinnoista. Tilannekatsa-
us ja vastaukset käsiteltiin myöhemmin Tee-
maseminaarissa ja Arviointi ja dokumentointi 
-verkostossa.

15.4.2021 Kanuunan ohjausryhmän kokouk-
sen aiheina olivat mm.  talouden ja toiminnan 
seuranta, Kanuunan InterCityYouth -edustajan 
valinta, Ammattiaikuiset-kampanjan esikatselu 
ja kommentointi sekä Teemaseminaarin ohjel-
man tarkennus. 

21.–22.4.2021 Digiryhmän tapaamisessa Lah-
dessa käynnistettiin nuorisotyön saavutetta-
vuuden digitaalisen arviointityökalun suunnittelu, 
aloitettiin ”Good enough” -tason mää rit   täminen, 
suunniteltiin Arviointi ja dokumentointi -verkos-
ton tapaamista ja tarkasteltiin ryhmän toiminta-
suunnitelmaa. Muina aiheina (Digitaalinen) kun-
nallinen nuorisotyö ja tukisivusto. 

22.4.2021 Johtamisen verkosto keskusteli op-
pivelvollisuuden laajentumisesta ja etsiväs-
tä nuorisotyöstä Into ry:n Kohdennetun nuo-
risotyön osaamiskeskuksen Miikka Piiroisen 
kanssa. 

5.5.2021 pienten kuntien edustajien ja vara-
edustajien tapaamisessa työstettiin tulevan 
kauden toimintasuunnitelmaa.

4.–6.5.2021 Oulussa järjestetyn Teemase-
minaariin oli mahdollista osallistua joko pai-
kan päällä tai etänä. Ohjelmassa oli mm. 
oppivelvolli suuden laajentumista, politiikka-
koulua, jalkau tuvaa nuorisotyötä sekä tilan-
ne- ja näkökulmia koronan jälkeisestä nuoriso-
työstä. Pääteemana oli kuitenkin Kanuunan 
tulevaisuuden pohdinta.
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21.–22.6.2021 Digiryhmän tapaamisessa Hel-
singissä aiheina olivat Kylli-mallin eteneminen, 
toimintasuunnitelman päivitys ja nuorisopalve-
luiden saavutettavuus. 

5.–6.8.2021 Digiryhmän tapaamisessa Lah-
dessa käytiin läpi kriteeristöt työmuodoit-
tain, päivitettiin toimintasuunnitelma, työstet-
tiin www.kanuunakunta.fi-sivustoa ja nuorille 
suunnattua kyselyä.

16.9.2021 Digiryhmän etäpalaverissa valmis-
teltiin Kanuuna-seminaaria.

23.9.2021 Kanuunan ohjausryhmä tarkas-
teli  menneen kauden selvitystä, toteutettuja 
kampanjoita ja tulevan Kanuuna-seminaarin 
ohjelmaa.

27. ja 30.9.2021 Digiryhmän etäpalavereissa 
valmisteltiin Arviointi ja dokumentointi -verkos-
ton tapaamista.

22.10.2021 kysely ja kartoitus Johtamisen ver-
kos tol le Kanuuna-seminaaria varten. Kysymyk-
siä mm. oppivelvollisuuden laajentumi sesta, 
työn tekijöiden nimik keistä ja työnkuvista, sot-
es ta sekä kiinnostuksesta osallistua vertais-
tuelliseen NUPS-prosessiin. Uuden vaihtuvan 
ohjausryhmän jäsenen etsintää. 

10.–12.11.2021 Kanuuna -seminaariin Rova-
nie  mel lä   oli mahdollisuus osallistua joko pai kan 
pääl lä tai  etänä. Seminaarin Etkoilla aiheina 

o li vat  oppi velvollisuuden laa jentuminen  ja  
 sote. Tie toa aiheista oli kerätty ennakkoon. 
Tilai suudes sa mukana Into ry. Varsinaises-
sa Kanuuna-seminaarissa aiheena oli Kyllin 
 hyvän nuorisotyön arviointi paketti  monesta  
eri näkökulmasta. Tilaisuudessa mukana 
Nuo riso  tutkimus seura. 

29.11.2021 kysely ankkuri- ja sovittelutoimin-
nasta Johtamisen verkostolle.

9.12.2021 NUPS 1, vertais kehittämis prosessin 
esittely halukkaille isoille kaupungeille.

14.12.2021 NUPS 2, vertaiskehittämisproses-
sin esittely halukkaille isoille kaupungeille. 

15.–16.12.2021 Digiryhmän tapaa mises sa 
Helsin gis sä käsiteltiin Rova niemen Kanuu-
na-seminaarin palautetta, nuorille suunnattua 
kyselyä, Kylli-mallia ja kanuunakunta.fi-sivustoa.

17.12.2021 Kuntaliiton tilastointijärjestel män 
e sit  telytilai suus Johtamisen verkostolle, Tiina 
Pohjonen ja Mari Ahonen-Walker.

25.1.2022 tilannekuva vallitsevassa epidemia-
tilanteessa -kysely Johtamisen verkostolle. Yh-
teenveto lähetettiin verkostossa mukana ole-
vien lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriöön.

28.1.2022 kysely harrastamisen Suomen mal-
lista Johtamisen verkostolle. Vastaukset kaik-
kien saatavilla verkoston tiedostoissa.

31.1.2022 Digiryhmän 1. suunnittelupäivä Lah-
dessa. Aiheet: tiedossa olevien tilastointijärjes-
telmien, kriteeristötyön ja NUPSailun etene-
minen, nuorille suunnatun kyselyn palautteet, 
Kylli-mallin jatkotyöstäminen, NTS:n tutkijoilta 
toivottavat arvioinnin kohteet ja toimintasuun-
nitelma vuodelle 2022. 

1.2.2022 Digiryhmän 2. suunnittelu päi vä Lah-
dessa  yh des  sä NTS:n kanssa. Aiheet: tut-
kimuslupakäytännöt ja tiedon yhteensovit-
tamisen kehittäminen case Lappeen rannan 
kautta, kansallisen verkkonuoriso työn konsep-
tin pohdintaa.

11.2.2022 kysely verkkonuorisotilatyönyhteis-
työtoiveista ja -tarpeista Johtamisen verkostolle.

14.2.2022 kysely ”mopotoiminnasta” ja sen jär-
jestämisestä kunnissa Johtamisen verkostolle.

15.2.2022 kuntien skeittihalleihin, hallinnoijiin, 
resursseihin jne. liittyvän kyselyn yhteenveto 
materiaalipankkiin.

16.3.2022 Kanuunan ohjausryhmässä aiheina 
talous- ja toimintakatsaus, Teemaseminaarin 
teemat ja Kanuunan tulevaisuustyöskentely. 

21.3.2022 laajennetun Johtamisen verkos ton 
kes kus te lu  tilaisuuden  ai heena nuoriso  lai sta 
  la u     su  mi   nen.
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” Lappeenrannassa pilotoidaan tänä vuonna nuorisotoimenjohtaja Kim-
mo Hölkin johdolla Kyllin hyvän nuorisotyön arviointipaketti kaikkine osa-aluei-
neen. Se ei ole sattumaa, sillä Lappeenranta on tehnyt omaa kehittämistyötään 
Etelä-Karjalan muiden kuntien kanssa jo useiden vuosien ajan.

– Olemme määritelleet, mitä laadukas eteläkarjalainen yhteisöllinen nuorisotyö 
on ja miten sitä olisi tarkoituksenmukaista arvioida ja mitata. Nyt olemme vai-
heessa, jossa tuota kerättyä tietoa muutetaan indikaattoreiksi, Hölkki kertoo.

Hölkki korostaa, että viimeisen vaiheen indikaattorityö pyrkii täyttämään aukon, 
joka hänestä kunnallisessa nuorisotyössä on. 

– Yhteisöllinen nuorisotyö on se, mitä tehdään eniten ja mihin käytetään re-
sursseja eniten. Se on suomalaisen kunnallisen nuorisotyön kovaa ydintä.  
Siitä puuttuu kuitenkin käytännöllinen, johdonmukainen ja pelkkää kävijämää-
rätietoa laajempi arviointi- ja mittaamisjärjestelmä. Sitä olemme kehittäneet 
Etelä-Karjalassa jo muutamia vuosia. Nyt työmme on loppumetreillä.

– Olemme saaneet apua ja tukea Kanuunalta ja Nuorisotutkimusseuralta 
oman kehittämistyömme ehkäpä hankalimmassa vaiheessa, indikaattorien 
paketoimisessa.

Hölkki on mukana sekä Johtamisen verkostossa että Digiryhmässä.

– Johtamisen verkosto on erittäin tarpeellinen myös akuuttien kysymysten rat-
kaisuja pohdittaessa. Verkoston kautta on voinut kysyä nopeasti kollegoilta 
esimerkiksi siitä, miten muissa kunnissa on sopeutettu toimintoja koronarajoi-
tuksiin liittyen.

– Digiryhmä puolestaan on ollut eräänlainen toinen työyhteisöni, jossa työtä on 
tehty valtakunnallisesta näkökulmasta. Siitä olen saanut todella paljon myös 
normaaliin työhöni.

Verkostossa 
Kimmo Hölkki, Lappeenranta

”Johtamisen verkosto on 
erittäin tarpeellinen myös 

akuuttien kysymysten 
ratkaisuja pohdittaessa.”
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+16-VERKOSTO

Verkoston kehittämiskohteena on yli 16-vuotiaille suunnattu vapaa-ajan-
toiminta. Edellisellä kaudella aloitettu työ myös muiden nuorten aikuis-
ten elämään liittyvien teemojen parissa jatkui, kun Itsenäistyvä nuori 
-tieto paketti julkaistiin omana verkkosivustonaan toukokuussa. Julkai-
sun jälkeen verkostolaiset ryhtyivät testaamaan sivuston käytettävyyttä 
ja sisältöjä työssään nuorten aikuisten kanssa tavoitteenaan kartuttaa 
käyttökokemuksia jatkokehittämistä varten.

Toiminta

21.5.2021 verkostotapaamisessa käytiin läpi uutta www.itsenaistyva-
nuori.fi-sivustoa. Vantaan nuorisopalveluiden nuorten aikuisten pal-
veluista kertoivat Mimmi Kosonen, Elias Helander ja Joel Saikkonen. 
Nuorisotutkimusverkoston erikoistutkija Anu Gretschel osallistui tapaa-
miseen aiheenaan työn ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten ai-
kuisten ajatuksia elämän mielekkyydestä.

26.8.2021 verkostotapaamisessa vaihdettiin kesän kuulumiset ja syk-
syn suunnitelmat. Lahden nuorisopalveluiden Anni Häkkinen ja Anni 
Möller kertoivat Kellarikahvila-konseptista, jonka tarkoituksena vähen-
tää nuorten aikuisten kokemaa yksinäisyyttä ja täyttää kohderyhmän 
vapaa-ajan palveluissa olevaa aukkoa.

12.11.2021 Osaajat online -tuokion teemana oli nuorten aikuisten va-
paa-aikaan liittyvän nuorisotyön hankkeistaminen.  Asiantuntijavieraa-
na Etelä-Suomen aluehallintoviraston ylitarkastaja Mari Puhakka.

17.12.2021 Osaajat online -tuokiossa summailtiin kulunutta vuotta, 
 kes kusteltiin Itsenäistyvä nuori -sivuston käyttökokemuksista ja tehtiin 
suun nitelmaa vuodelle 2022.

16.3.2022 Osaajat online -tuokiossa osallistujia puhuttivat koronatilan-
ne ja nuorten aikuisten ajatukset Ukrainan sotaan liittyen. Lisäksi suun-
niteltiin tulevia teemoja ja verkostotapaamista kasvokkain. 



11
Lue lisää Kanuuna uutiset -uutiskirje 14.5.2021

https://kanuuna.creamailer.fi/email/6090cce99c3f2
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” 

Vantaalla nuorille aikuisille suunnattu vapaa-ajantoiminta vaki-
naistettiin hankekauden päätyttyä vuonna 2020. Joel Saikkosen mu-
kaan nuorilta saatu palaute on ollut erittäin hyvää, ja nuoret ovat nos-
taneet hattua ensimmäisenä kaupunkina toiminnan vakinaistaneelle 
Vantaalle.

– Harrastustoiminta voi olla kiipeilyä, ratsastusta, kokkailua tai vaikka 
lukupiiri. Lisäksi on avointa nuokkarityyppistä toimintaa. Me toteutam-
me ne, jotka ovat realistisia ja haaveillaan niistä, joita ei vielä voi toteut-
taa, kertoo nuorten aikuisten harrastus- ja vapaa-ajan toiminnan koor-
dinaattorina työskentelevä Saikkonen.

Saikkonen on ollut mukana Kanuunan +16-verkostossa siitä saakka, 
kun se perustettiin vuonna 2018. Hän korostaa, että yhteistyökumppa-
nit ja verkostot ovat resurssi.

– Verkoston rooli korostui etenkin hankkeen aikana. Ei tarvinnut alkaa 
keksiä pyörää uudestaan, vaan verkoston kautta sai paljon tietoa, jolla 
säästi aikaa. Ja verkostosta on hyötyä edelleen. Jaetaan tietoa ja ko-
kemuksia nuorten aikuisten kanssa tehtävästä työstä ympäri Suomea.
Tietopaketti nuoren itsenäistymisestä on tullut tutuksi verkoston tapaa-
misissa ja tuokioissa myös Saikkoselle.

– Itsenäistyvänuori-sivusto on hyvä materiaalipankki nuorten aikuisten 
kanssa toimiville. Siitä on ollut paljon hyötyä, vinkkaa Saikkonen.

Verkostossa 
Joel Saikkonen, Vantaa

”Itsenäistyvänuori-
sivusto on hyvä 

materiaalipankki nuorten 
aikuisten kanssa 

toimiville.”
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ARVIOINTI
JA DOKUMENTOINTI -VERKOSTO

Arviointi ja dokumentointi -verkoston kausi rakentui Kyllin hyvän nuo-
risotyön arviointipaketin ympärille. Verkostossa mukana olevien koke-
mukset sekä määrällisistä että laadullisista mittareista nuoristyön arjes-
sa ovat olleet keskeisessä roolissa, kun arviointipakettia on työstetty 
yhdessä Johtamisen verkoston ja Digiryhmän kanssa. Arviointi ja doku-
mentointi -verkostolla tulee aikanaan olemaan tärkeä rooli myös pake-
tin jalkauttamisessa.

Toiminta

3.6.2021 työpajamainen verkostotapaaminen, jonka ohjelmassa oli:

•  Kuntaliiton tilastointityökalun tilannekatsaus, Tiina Pohjanen, 
Kuntaliitto

•  Nuorisotyön sanoittaminen, Ninni Parviainen, Kanuuna
•  Nuorisotyön saavutettavuuden arviointi.

17.8.2021 Osaajat online -keskustelutuokiossa mietittiin missä, mil-
loin ja millaisten teemojen äärelle verkosto kokoontuisi talven aika-
na. Lisäksi vaihdettiin kuulumisia, päivitettiin tilastointijärjestelmien ti-
lannetta, juteltiin arviointikriteerien päivittämisestä ja koronasyksyyn 
valmistautumisesta.

1.9.2021 nuorisotyön sanoittaminen -työpaja, jossa käytiin läpi rapor-
toivaan kirjoittamiseen ja nuorisotyön sanoittamiseen liittyviä mahdolli-
suuksia ja kompastuskiviä.

21.9.2021 Osaajat online -tuokiossa keskusteltiin Kyllin hyvän nuo-
risotyön   arviointi pakettiin kuuluvan auditointi- ja itse arviointi  mal lin 
päi  vi tys   prosessista.

6.–7.10.2021 verkostotapaaminen ja kriteeristöklinikka Lah dessa  ja 
ver  kon  välityksellä. Ohjelmassa oli:

•  Kyllin hyvän nuorisotyön arviointipaketin esittely
•  Alueellisen nuorisotyön kriteeristön taustaa ja päivitystarpeita
•  Toimintaan osallistuville nuorille suunnatun kyselyn ja arviointi- ja 

auditointimallin yhtenäistäminen
•  Työpajatyöskentelyä: Mitä muita indikaattoreita tarvitaan Kyllin 

hyvän nuorisotyön arviointipaketissa?
•  Tilastointi- ja toiminnanohjausjärjestelmät nyt
•  Kevään 2022 kasvokkaisen tapaamisen ajankohdan sopiminen, 

Kanuunakunta.fi-sivuston lanseeraus
•  Arviointiklinikka, Petra Mäki, Kanuuna.

13.10.2021 kriteeristötyöryhmä kokoontui ensimmäisen kerran. Tapaa-
misen lopputulemana syntyi ajatus nuorisotyön suhdeteorian pohjal-
ta rakennettavasta kriteeristöstä, joka ei rajaa tai kohdenna kriteerejä 
tiettyyn toimintamuotoon. Tarkoituksena saada aikaan NUPSiin sopiva 
kriteeristö, joka sopisi myös NUPSittomaan organisaatioon. Päätet-
tiin hyödyntää pääkaupunkiseudulla vuonna 2018 päivitettyä avointen 
nuorten iltojen kriteeristöä ja Etelä-Karjalassa vuonna 2020 päivitettyä 
Alueellisen nuorisotyön kriteeristöä.

28.–29.11.2021 kriteeristötyöryhmän tapaamisessa Oulussa tutustut tiin 
Lappeenrannan, Etelä-Karjalan ja Helsingin NUPSeihin. Keskuste lua 
nuorisotyön suhdeteoriasta, mukana asiantuntija vie ras Tomi Kiilakoski. 
Nuorisotutkimusseurasta sovittiin, että ryhmäläiset käy vät kriteeristöä 
läpi omis  sa työ   yhtei söis  sään. Palaut teeseen pureu dutaan ryhmän seu-
raa vas  sa ko  koon   tumises sa.
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8.12.2021 Osaajat online -tuokiossa keskustelua päivitettävistä nuo-
risotyön kriteereistä ja mahdollisesta sähköisestä versiosta. Keskuste-
lua myös juuri päättyneestä nuorille suunnatusta kyselystä.

24.–25.1.2022 kriteeristötyöryhmän tapaaminen siirrettiin verkkoon pa-
hentuneen koronatilanteen vuoksi. Asiantuntija vieraana Eila Kauppi-
nen Nuorisotutkimusseurasta. Ryhmä päätti mitata kasvatuksen laatua, 
kun olemassa olevat kriteeristöt mittaavat käytännön laatua, koska jäl-
kimmäinen ottaa kantaa mm. nuorisotyön työotteeseen. Ryhmä toivoi, 
että seuraava tapaaminen olisi kasvokkain. Etätapaamiset koettiin te-
hottomammiksi verrattuna kasvokkaisiin.

3.2.2022 Osaajat online -tuokiossa käytiin läpi kriteeristön kehittämis-
prosessia ja senhetkistä versiota. Keskustelua kriteeristön sähköisestä 
versiosta ja valmiin tuotoksen markkinoinnista. Nuorille suunnatun ky-
selyn valtakunnalliset tulokset.

29.–30.3.2022 verkostotapaamiseen Lah dessa osallistuttiin ensimmäi-
senä päivänä kasvokkain, toisena päivänä oli myös etä osallis tumis-
mahdollisuus. 

Ohjelmassa oli:

•  Kriteeristöryhmän järjestämä työpaja
•  Koulussa tehtävän nuorisotyön oman kriteeristöryhmän kysymykset  

Arviointi ja dokumentointi -verkostolle
•  Nuorille suunnattu kysely: pohdittiin alle 12-vuotiaille tarkoitettuja kysymyksiä
•  Verkkonuorisotilatyö ja Kylli Goes Digital
•  Kyllin hyvän nuorisotyön arviointipaketin ajankohtaiskatsaus
•  Tilastointityökalujen kuulumisia.



15 Lue lisää Kanuuna uutiset -uutiskirje 10.9.2021
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” 

Arviointi ja dokumentointi -verkostossa useita vuosia mukana 
ollut Saara Kiiskinen ilmoittautui oitis mukaan myös kriteeristötyöryh-
mään kuultuaan siitä Osaajat online -keskustelutuokiossa Discordissa.

– On tärkeää tuoda pienten kuntien erityispiirteet esille erilaisia arvi-
ointi- ja dokumentointimenetelmiä tarkasteltaessa. Koen, että osallis-
tuminen pienen kunnan edustajana on ollut antoisaa ja olen erittäin 
mielelläni mukana, sanoo nuorisotyöntekijä Kiiskinen Taipalsaaren 
nuorisopalveluista.

Kiiskinen uskoo, että parhaimmillaan Kyllin hyvän nuorisotyön arvioin-
tipaketti toimii napakkana työkaluna kunnissa tehtävän nuorisotyön ke-
hittämissä. Lisäksi se auttaa kuntaa räätälöimään nuorisotyön itselleen 
sopivaksi ja tarkastelemaan omia toimintatapojaan.

– Sen avulla voidaan tehdä nuorisotyötä näkyväksi myös sidosryh-
mille, päättäjille ja kuntalaisille. Se motivoi, kuten myös verkostossa 
mukana oleminen.

Verkostossa 
Saara Kiiskinen, Taipalsaari

”On tärkeää tuoda pienten 
kuntien erityispiirteet 

esille erilaisia arviointi- ja 
dokumentointimenetelmiä 

tarkasteltaessa.”
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EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN VERKOSTO

Verkosto päätettiin perustaa alkuvuodesta 2021 kentältä tulleiden toi-
veiden johdosta. Verkoston vetäjäksi ryhtyi Kanuunan osaamiskes-
kuskumppanin EHYT ry:n projektipäällikkö ja ehkäisevän päihdetyön 
asiantuntija Marika Vartiainen. Verkoston kokoontumisissa kerättiin ja 
kehitettiin hyviä käytäntöjä ja toimintamalleja nuorisotyön tueksi laajem-
minkin. Verkosto on tarkoitettu erityisesti ehkäisevää päihdetyötä nuor-
ten parissa tekeville, mutta tapaamisiin voivat osallistua oman kiinnos-
tuksensa mukaan muutkin nuorisotyön ammattilaiset.

Toiminta

1.4.2021 teemoina Nuorten kulttuuri ja päihteet 2020 -selvityksen tulok-
set, tammikuun verkostossa päätetyt asiat, terveiset THL:ltä: Päihde- ja 
riippuvuusstrategiaan ja sen toimeenpano-ohjelmaan liittyen sekä uu-
sien materiaalien esittely.

28.5.2021 teemana nuorisotyöntekijöille lähetetyn Minkälaista on eh-
käisevä päihdetyö nuorisotyössä? -kyselyn tulosten käsittely, päihdein-
terventio koulunuorisotyöhön -mallin esittely, keskustelut päihdetoimin-
taohjeista ja puheeksiotosta sekä syksyn tapahtumien esittely.

8.9.2021 Kaverituki päihdehuolissa -koulutus verkostolaisille ja uuden 
nuorille suunnatun materiaalin julkistus sekä kehittämispilotin esittely.

16.11.2021 käytiin läpi nuorten ja ammattilaisten palautteita materiaa-
lista ja vaihdettiin ehkäisevän päihdetyön viikon kuulumisia.

4.2.2022 kehitettiin nuorisotyön ehkäisevän päihdetyön vuosikelloma-
teriaalia, keskusteltiin nuorisotyön ehkäisevän päihdetyön määrittelystä 
Ehkäisevä päihdetyö – opas kunnille ja hyvinvointialueille -julkaisuun 
liittyen. Lopuksi katsaus ajankohtaisiin asioihin, tuleviin materiaaleihin 
ja koulutuksiin.

18.3.2022 teemana oli ehkäisevä päihdetyö somessa. Vieraina Bue-
notokin Sebastian Östman ja Emma Rahikainen, jotka tekevät ehkäise-
vää päihdetyötä TikTokissa.
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” 

Mikään muu ammattikunta, kuin nuorisotyöntekijät, ei ole yhtä 
laajasti edustettuna kuntien ehkäisevän päihdetyön työryhmissä. Jopa 
93 %:ssa työryhmistä on nuorisotyöntekijöitä mukana.

– Osaamiskeskustoiminnan alussa ajateltiin, että ehkäisevän päihde-
työn teemoja käsiteltäisiin Kanuunan olemassa olevissa verkostoissa 
ja näin aluksi tehtiinkin. Käytäntö kuitenkin osoitti, että toimijat ovat 
verkostoissa mukana juuri niiden erityisyyden vuoksi ja todettiin, et-
tä ehkäisevälle päihdetyölle tarvitaan oma verkostonsa. Vastaavaa ei 
nuorisotyöntekijöille ollut muuta kautta tarjolla, kertoo EHYT ry:n projek-
tipäällikkö, ehkäisevän päihdetyön asiantuntija Marika Vartiainen.

Uusi verkosto perustettiin keväällä 2021. Samaan aikaan EHYT ja THL 
toteuttivat laajan kyselyn, jonka avulla kartoitettiin nuorisotyöntekijöiden 
käyttämiä ehkäisevän päihdetyön menetelmiä, tietolähteitä ja tuen tar-
vetta. Vartiaisen mukaan kysely oli onnistunut ja tuotti paljon arvokasta 
tietoa. Esimerkiksi työn tueksi haluttiin saada konkreettisia toimintamal-
leja ja helposti käyttöön otettavia menetelmiä.

– Ehkäisevän päihdetyön verkoston kautta pääsee vaikuttamaan tarjol-
la oleviin malleihin, menetelmiin, koulutuksiin ja materiaaleihin, mutta 
myös toimintalinjauksiin ja strategioihinkin, muistuttaa Vartiainen ja toi-
vottaa kaikki teemasta kiinnostuneet nuorisotyöntekijä mukaan verkos-
ton toimintaan.

Verkostossa
Marika Vartiainen, EHYT ry

”Vastaavaa ei 
nuorisotyöntekijöille 

ollut muuta kautta 
tarjolla.”
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JULKISTEN TILOJEN NUORISOTYÖN 
VERKOSTO
Kauppakeskusnuorisotyön verkosto päivitti nimensä Julkisten tilojen 
verkostoksi ja ryhtyi määrittelemään moninaisissa ympäristöissä ja eri-
laisia kulkuvälineitä hyödyntäviä työmuotoja erityispiirteineen. Edellis-
kauden tapaan korona nosti jalkautuvan nuorisotyön keskeisimmäksi 
teemaksi, johon pureuduttiin useiden asiantuntijavieraiden myötä se-
kä verkostotapaamisessa Lahdessa että Osaajat online -tuokioissa 
verkossa.

Toiminta

20.4.2021 Osaajat online -tuokiossa asiantuntijavieras Mieli ry:n Elina 
Marjamäki johdatteli pohtimaan omaa hyvinvointia ja jaksamista sekä 
tunnistamaan ja hyödyntämään omia voimavaroja poikkeuksellisina 
aikoina. 

8.6.2021 Osaajat online -tuokiossa asiantuntijavieraat Pelastakaa 
Lapset ry:n RadicalWeb-hankkeen suunnittelijat Veera Tuomala ja An-
nukka Kurki kertoivat nuorten väkivaltaisesta radikalisoitumisesta ja 
ääriajattelusta. 

8.9.2021 Osaajat online -tuokiossa live-tapaamisen suunnittelua ja 
asiantuntijavieras Nuorten palvelu ry:n Pauliina Lampela, joka kertoi 
Noja®-toiminnasta. Noja on kauppakeskuksen järjestyksenvalvoja, jon-
ka työnä on järjestyksenvalvojan tehtävien lisäksi nuorten kanssa toimi-
minen ja nuorten asioiden edistäminen. 

18.–19.11.2021 Lahdessa järjestettyyn verkostotapaamiseen pys-
tyi osallistumaan joko paikan päällä kasvokkain tai etänä verkon 
välityksellä. 

Tapaamisen ohjelmassa oli:
•  Nuorten jengiytyminen ja huumausaineet sekä STREET-työryhmän 

esittely, Juha Salmi, Hämeen Poliisin uhkaryhmä ja Tea Saraskari, 
Lahden nuorisopalvelut

•  Turvallinen tila lyhyissä kohtaamisissa, Teija Ryhtä, Seta
•  Turvallinen kohtaaminen kokemuksena, kokemusasiantuntija  

Miiro Pyysing
•  Jalkautuva nuorisotyö festivaaleilla ja nuorisotapahtumissa, Timo 

Kontio, Helsingin nuorisopalveluiden etsivän nuorisotyön yksikkö
•  Miten johdan itseäni sirpaleisessa arjessa -verkkoluento,  

Juha T Hakala
•  Kohdennettua nuorisotyötä kauppakeskuksessa, Anni Kouhia ja 

Satu Raijas, Hyvinkään nuorisopalvelut
•  Yhteistä keskustelua.

26.1.2022 Osaajat online -tuokiossa ajankohtaisia kuulumisia ja tule-
vien teemojen suunnittelua.

30.3.2022 Osaajat online -tuokiossa Espoon nuorisopalveluiden Sauli 
Taipaleen tilannekatsaus kuntarajat ylittävästä jalkautuvasta nuoriso-
työstä pääkaupunkiseudulla ja Uudellamaalla sekä työturvallisuuteen 
liittyviä näkökulmia.
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” Jarkko Sirainen päätyi nuorisoalalle sattuman kautta. Kun 
sijaisuus työpajan ohjaajana päättyi, hänelle tarjottiin jatkoa etsivänä 
nuorisotyöntekijänä. Kaupunki, kadut, nuorten kohtaamiset ja miljöön 
haltuunotto ovat hänen mielestään työn parasta antia.

– Välissä kävin kokeilemassa koulutusta vastaavaa asiantuntijatyötä 
vain todetakseni, että nuorisotyö on se oma juttu, kertoo jalkautuvaa 
erityisnuorisotyötä tekevä Sirainen.

Siraisen mukaan Tampereen nuorisopalveluiden jalkautuvat nuoriso-
työntekijät takkeineen ja logoineen alkavat tulla jo tutuiksi.

– Yhteydenottokynnys madaltuu koko ajan, ja kauppakeskuksissa toi-
miviin vartiointitahoihinkin on saatu luotua päänavauksia.

Sirainen on melko uusi julkisissa tiloissa nuorisotyötä tekevien verkos-
tossa. Mukaan verkostoon ja ensimmäiseen verkostotapaamiseensa 
hän tuli työparin vinkistä.

– Koen verkoston hyödylliseksi. Sen kautta saa kuulumisia ja näkemyk-
siä vastaavaa työtä tekeviltä ympäri Suomea. Myös verkostotapaami-
nen Lahdessa oli ehdottoman hyvä.

Verkostossa
Jarkko Sirainen, Tampere

”Koen verkoston 
hyödylliseksi. Sen 

kautta saa kuulumisia 
ja näkemyksiä 

vastaavaa työtä 
tekeviltä ympäri 

Suomea.”
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MONITOIMITILAT-VERKOSTO

Verkosto nosti kauden aikana esiin kehitystarpeita, onnistumisia ja vai-
keuksia, jotka kuuluvat monitoimitiloissa ja -taloissa työskentelevien 
arkeen. Kauden keskeiseksi teemaksi nousivat yhteiskäyttötilojen tur-
vallisuuteen liittyvät seikat. Verkoston kautta teemasta kerättyä tietoa 
hyödynnettiin myös Itä-Suomen AVI:n järjestämässä, tilaturvallisuuteen 
liittyvässä webinaarissa joulukuussa 2021. Verkoston tapaamisissa ja 
keskustelutuokioissa korostui osaamisen vahvistaminen vertaistuen ja 
vertaiskehittämisen kautta.

Toiminta

26.4.2021 Osaajat online -keskustelutuokion teemana oli rakenteilla 
olevien monitoimitilojen suunnittelussa ja toteutuksessa hyväksi todet-
tuja tapoja.

28.9.2021 Osaajat online -tuokiossa suunniteltiin verkostotapaamista ja 
keskusteltiin ajankohtaisista monitoimitilojen ilmiöistä, erityispiirteistä, 
kompastuskivistä ja onnistumisista vertaistuellisessa ilmapiirissä.

1.12.2021 osallistuminen Itä-Suomen aluehallintoviraston Turvalliset ti-
lat meille, teille ja heille 
–  turvallisuushallinnon näkökulmia opetus-, kirjasto-, liikunta- ja nuo-
risotoimille -webinaariin. Monitoimitilat -verkoston kautta kerättiin tietoa 
tapahtumaa varten syys-, loka- ja marraskuun aikana.

20.1.2022 verkostotapaaminen oli tarkoitus järjestää kasvokkain Lah-
dessa. Koronan vuoksi tapaaminen muutettiin verkkovälitteiseksi. Oh-
jelmassa oli mm. virtuaalinen tutustumiskäynti Lähteen monitoimitilaan 
ja puheenvuoroja monitoimitilassa olevan nuorisotilan erityispiirteistä, 
yhteistyöstä ja harrastamisesta.

9.3.2022 Osaajat online -tuokion teemana yhteistyön edellytykset ja me-
netelmät monitoimitiloissa työskentelevien muiden toimijoiden kanssa.
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” Uudenkaupungin nuorisopalvelut tuli mukaan monitoimitiloissa 
työskentelevien verkostoon, kun kaupunkiin ryhdyttiin suunnittelemaan 
upouutta monitoimitilaa. Katriina Raumanin mukaan verkostosta sai tu-
kea ja ideoita suunnitteluvaiheeseen.

– Jo siinä vaiheessa saimme paljon hyviä ideoita muilta verkostotoimi-
joilta. Lisäksi pääsimme tutustumaan eri tiloihin ja taloihin. Se toi mu-
kaan konkretiaa. Myös se, miten yhteisissä tiloissa halutaan toimia, on 
ollut verkoston antia, kertoo nuorisopalvelujen vastaavana työskentele-
vä Rauman.

Uudet tilat pitäisi olla käytössä 2025. Siihen saakka nuorisopalveluiden 
toiminta jatkuu nykyisissä tiloissa. Verkostoa Uusikaupunki ei kuiten-
kaan aio jättää monitoimitilan valmistumista odotellessakaan.

– Meidät pitää verkostossa mukana toiset ammattilaiset ja hyvin järjes-
tetyt tapaamiset. Uskon, että nyt meillä voi alkaa vielä tiiviimpi yhteistyö 
verkoston kanssa ja sen hyödyntäminen.

–  Pitkän tähtäimen suunnittelu ja tavoitteiden asettaminen tuottaa tu-
losta, joka näkyy nuorten hyvinvoinnin lisääntymisenä ja kehittyvinä 
palveluina. 

Se motivoi kehittämistyöstä kovasti pitävää Raumania.

Verkostossa 
Katriina Rauman, Uusikaupunki

”Meidät pitää 
verkostossa mukana 
toiset ammattilaiset 
ja hyvin järjestetyt 

tapaamiset.”
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NUORISOTYÖ KOULUSSA -VERKOSTO

Nuorisotyötä koulussa tekevät kokoontuivat lukuisiin verkkokeskustelu-
tuokioihin, joissa tutustuttiin yhteistyömalleihin ja -tahoihin sekä toimi-
viin materiaaleihin ja menetelmiin. Verkostolla oli tiivis yhteys Jopo-oh-
jaajien ja 2. asteella nuorisotyötä tekevien keskusteluryhmiin sekä juuri 
ennen kauden vaihtumista perustettuun oppivelvollisuuden laajentumi-
sen ryhmään.

Verkosto kiinnosti paitsi nuorisotyötä koulussa tekeviä, mutta myös Digi-
ryhmässä ja Arviointi ja dokumentointi -verkostossa mukana olevia sekä 
nuorisotyöstä vastaavia, jotka seurasivat työmuodon arviointikriteeris-
töjen parissa aloittaneen vertaisryhmän toimintaa suurella mielenkiin-
nolla. Työmuotoa käsiteltiin myös Johtamisen verkoston tapaamisissa, 
joissa aiheeseen pureuduttiin erityisesti oppivelvollisuuden laajentumi-
sen näkökulmasta. Lisäksi koulussa tehtävästä nuorisotyöstä kerättiin 
tietoa Kanuunan ja Nuorisotutkimusseuran toteuttaman kyselyn avulla. 
Kyselyyn vastattiin 157 kunnasta, ja vastauksia on käsitelty osana Kun-
nallinen nuorisotyö Suomessa 2021 -julkaisua.

Toiminta

13.4.2021 Osaajat online -keskustelutuokion teemana koulukuraattorin 
ja koululla työskentelevän nuorisotyöntekijän yhteistyö. Vieraana Lah-
den kaupungin psykologi- ja kuraattoripalveluista vastaava kouluku-
raattori Eija Tommo.
 
18.5.2021 Osaajat online -tuokion teemana koulunuorisotyöntekijän ja 
oppilaskunnan ohjaavan opettajan yhteistyö sekä nuorisotyöntekijän 
rooli oppilaskunnan hallituksen toiminnassa. Keskustelua alusti Ma-
rianne Ripatti, äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori ja osallistumisen ja 
vaikuttamisen pedagoginen yhdysopettaja Lähteen koulusta Lahdesta.

7.9.2021 Osaajat online -tuokiossa vaihdettiin syyslukukauden aloituk-
seen liittyvät kuulumiset ja keskusteltiin luokkahavainnoinnin tavoitteis-
ta, menetelmistä ja jatkotyöstöstä. 

9.9.2021 Osaajat online -tuokiossa hankekoordinaattori Heikki Korho-
nen Opinkirjosta esitteli luokanvalvojan ja nuorisotyöntekijän työparina 
toimimisen rakenteeksi kehitettyä Kasku-mallia.

21.9.2021 Osaajat online -tuokion aiheena tukioppilastoiminta. Mukana 
keskustelussa olivat äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori Minna Ansala ja 
koulunuorisotyöntekijä Jonna Wiren.  

23.9.2021 Osaajat online -tuokiossa tutustuttiin sosiaalista mediaa ja 
verkkokiusaamista käsitteleviin materiaaleihin, joita nuorisotyön am-
mattilaiset käyttävät teemallisilla oppitunneilla ja vanhempainilloissa. 
Materiaaleja esittelivät muun muassa Kouvolan, Lappeenrannan ja Po-
rin nuorisopalvelut.
 
26.10.2021 Humakin Nuorisotyön Speakers’ Corner: Tulevai suuden 
utopiat ja dystopiat. Utopia koulunuorisotyöstä, Suvi Lappalainen 
Kanuunasta.

3.11.2021 Osaajat online -tuokiossa jaettiin hyviä koulunuorisotyön käy-
tänteitä ja menetelmiä. Keskustelua veti Kanuunan Nuorisotyö koulus-
sa verkoston vetäjä, Lahden nuorisopalveluiden koulunuorisotyöntekijä 
Ulla-Riitta Moilanen, Nuorisotyö koulussa -koonnin kokoaja.
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24.11.2021 verkostotapaaminen järjestettiin Lahdesta käsin, puhu-
jat paikan päällä, mutta osallistujat olivat mukana verkon välityksellä. 
Tapaaminen toimi lähtölaukauksena koulussa tehtävän nuorisotyön 
kriteeristötyölle. Kiinnostusta tapaamista kohtaan herätettiin Suvi Lap-
palaisen kirjoittaman Nuorisotyön ammattilaisia vai opettajan apukäsiä 
-blogikirjoituksen avulla. 

Ohjelmassa oli:
•  Keskustelua koulussa tehtävän nuorisotyön arvioinnista: 

Mitä koulussa tehtävässä nuorisotyössä on tärkeä arvioida ja 
miksi? koordinaattori Anu Keisanen, Kokkolan nuorisopalvelut, 
tutkija Minna Rauas, Kanuuna, koulunuorisotyöntekijä 
Jonna Wiren, Lahden nuorisopalvelut ja tutkija Antti Kivijärvi, 
Nuorisotutkimusseura. 

•  Yhteisöllisen oppilashuollon tapauskertomus 
luokkatyöskentelyprosessista Lahdesta, koulunuorisotyöntekijä 
Ulla-Riitta Moilanen ja koulukuraattori Eija Tommo.

•  Pienryhmätyöskentelyä: miten yhteisöllisen oppilashuollon 
tapausta kannattaisi arvioida ja miksi?

•  Työpajatyöskentelyä: Ryhmäytykset ja tunnetaidot -paja, Nina 
Parviainen, Kanuuna sekä Nuorisotyötä tilalla ja koulussa -paja, 
Anu Keisanen ja kumppanit, Kokkolan nuorisopalvelut.

•  Pienryhmätyöskentelyä: miten pajoissa kerrottua kannattaisi 
arvioida ja miksi?

24.1.2022 Kanuunan ja Lapin alueen kunnissa koulunuorisotyötä te-
kevien yhteinen Teams-tapaaminen, jossa pohdittiin työmuodon jatku-
mista, kun AVIn rahoitus päättyy. Tilaisuuden tavoite oli tarjota apua ja 
työkaluja tilanteessa, jossa koulunuorisotyön jatkumisen eteen joutuu 
tekemään töitä, ja kun tarvitaan keinoja avata työtä kunnan päättäjille, 
virkamiehille ja sidosryhmille: miten perustella koulunuorisotyön tarvet-
ta kunnissa, miten kuvailla työtä ja miten puhua koulunuorisotyöstä. 

26.1.2022 Osaajat online -tuokion aiheena mielenterveyden vah-
vistaminen kouluissa ja oppilaitoksissa. Mieli ry:n asiantuntija Marja 
Snellman-Aittola esitteli työvälineitä ja materiaaleja mielenterveyden 
vahvistamiseksi.   

16.2.2022 Osaajat online -tuokiossa tutustuttiin ja työskenneltiin kou-
lussa tehtävän nuorisotyön arvioinnin parissa.

17.3.2022 Osaajat online -tuokiossa tutustuttiin kokemuksellisiin mene-
telmiin. Menetelmäpaketteja mm. media- ja liikennekasvatuksesta sekä 
kesätyötreeneistä esitteli Lahden nuorisopalveluiden nuorisotiedotus ja 
Kouvolan nuorisopalvelut. Valmiita menetelmäpaketteja voi hyödyntää 
esimerkiksi teemallisilla oppitunneilla.
 
29.3.2022 Osaajat online -tuokiossa keskustelua yhteiskunnallisis-
ta ajatuksista: missä ajassa mennään ja mitä nuoret tarvitsevat juuri 
nyt. Asiantuntijavieraana Nuorisotutkimusseuran vastaava tutkija Tomi 
Kiilakoski.

 

https://medium.com/kyn%C3%A4ily%C3%A4-kunnallisesta-nuorisoty%C3%B6st%C3%A4/opettajan-apuk%C3%A4si%C3%A4-vai-nuorisoty%C3%B6n-ammattilaisia-50e7caa92ef4
https://medium.com/kyn%C3%A4ily%C3%A4-kunnallisesta-nuorisoty%C3%B6st%C3%A4/opettajan-apuk%C3%A4si%C3%A4-vai-nuorisoty%C3%B6n-ammattilaisia-50e7caa92ef4
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” Kouvolassa asuva Sanni Ikävalko on tehnyt nuorisotyötä koulus-
sa ja ollut mukana samaa työtä eri puolilla Suomea tekeviä yhdistäväs-
sä verkostossa.

– Olen aina pitänyt Kanuunan verkostoja tärkeinä. Nuorisotyötä kun 
tehdään monesti yksin tai työparin kanssa. Verkostotapaamisista saa 
myös buustia arkiseen työhön.

Ikävalkon rooli nuorisotyötä koulussa tekevien verkostossa muuttui al-
kuvuodesta, kun hän aloitti suunnittelijantyön Kanuunassa ja sai ver-
koston vetovastuun yhdeksi uusista työtehtävistään.

–  On ollut mielenkiintoista päästä tekemään nuorisotyötä eri näkökul-
masta. Nyt pääsen työskentelemään nuorten sijaan nuorisotyöntekijöi-
den kanssa.

Ikävalkon mukaan nuorisotyö koulussa on yhteisöllistä nuorisotyötä 
toimintaympäristönään koulu. Hän korostaa, että työtä tehdään nuo-
risotyön tavoittein ja menetelmin. Samalla hän näkee kouluympäristön 
haasteet nuorisotyön näkökulmasta. 

– Koulut ovat erilaisia, samoin niiden toimintatavat. Yhteistyön paikko-
jen löytäminen nuorisotyön ja koulun välillä vie oman aikansa ja vaatii 
pitkäjänteistä työskentelyä ja kärsivällisyyttä.

Verkostossa 
Sanni Ikävalko, Kanuuna

”Verkostotapaamisista 
saa myös buustia 
arkiseen työhön.”
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PIENTEN JA HARVAAN 
ASUTTUJEN KUNTIEN 
VERKOSTO

Yhä useampi yksin tai pienessä yhteisössä 
nuorisotyötä tekevä löysi verkostosta vertaistu-
ellisen areenan arkensa jakamiseen. Verkosto 
tarjosi tukea esimerkiksi nuorisotyön merki-
tyksellisyyden ja vaikuttavuuden kuvaamises-
sa. Keskustelutuokioissa jaettiin innovaatioita, 
hankkeita ja vuodesta toiseen hyvin toimineita 
käytäntöjä. Jokaisessa käydyssä keskustelus-
sa rakennettiin myös yhteistä ymmärrystä 
pienissä ja harvaan asutuissa kunnissa te-
htävästä nuorisotyöstä.

Toiminta

21.4.2021 Osaajat online -keskustelutuoki-
ossa Jarno Koskelainen Lahden nuorisopal-
veluista esitteli päihdekasvatustapahtumasta 
Seppo-ympäristöön rakennettua digitaalista 
versiota.

25.5.2021 Osaajat online -tuokiossa vaihdet-
tiin ajankohtaiset kuulumiset, kesäsuunnitelmat 
ja suun niteltiin syyskuun verkosto tapaamisen 
 si säl tö jä. 

26.8.2021 Osaajat online -tuokiossa kuulumis-
ten lisäksi toiveita kuntien koronaexit-malleista. 

15.9.2021 Lahdessa järjestettyyn verkostota-
paamiseen osallistuttiin koronan vuoksi etänä. 
Osa puhujista oli paikan päällä.  Ohjelmassa 
oli:

•  Hyvää huomista! -ESR-hanke ja nuorten 
työpaja, Jenna Pirttijärvi,Ranuan kunta

•  Ohjaamo Olkkari 2.0 -hanke, Sari-
Anne Ratia, Etelä-Savon sosiaali- ja 
terveyspalveluiden kuntayhtymä, Ohjaamo 
Olkkari

•  Kokemuksia pienten kuntien yhteisistä 
hankkeista - Miksi yhteistyö kannattaa 
ja mihin nuorisotyön haasteisiin voidaan 
vastata yhdessä?, Virpi Tuovinen, 
Puumalan kunta ja #DINO-hankkeen 
nuoriso-ohjaaja Henna Immonen

•  NUPS-nuorisotyön perussuunnitelma ja 
-prosessi - Mistä on kysymys? Mitä hyötyä 
oman kunnan nuorisotyön kuvaamisesta 
ja sanoittamisesta on? Mika Nieminen, 
Limingan nuorisopalvelut ja Samuli 
Tikkanen, Oulaisten nuorisopalvelut.

29.9.2021 Osaajat online -tuokiossa jaettiin 
ajankohtaisia mietteitä ja keskusteltiin verkos-
totapaamisen annista. 

26.10.2021 Osaajat online -tuokion Kuulumi-
sia kyliltä -osiossa Jouni Alaraatikka Kittilän 
nuorisotoimesta kertoi Digitaalisen nuoriso-
työn kehit täminen -hank keesta ja Kit tilän 
nuori sotyöstä. 

10.–12.11.2021 pienten kuntien keskuudes-
taan valitsemat edustajat osallistuivat Kanuu-
na-seminaariin. Avoimen verkoston lisäksi 
nämä  Ka nuunan Johtamisen verkostossa mu-
kana olevat pienten kuntien edustajat kokoon-
tuivat omissa verkkokeskustelutuokioissaan. 
Keskusteluissa esiin nousseet asiat kulkivat 
edustajien mukana Kanuuna-seminaariin.

1.12.2021 Osaajat online -tuokiossa vedettiin 
yhteen kulunut vuosi ja suunnattiin katse seu-
raavaan. Kuulumisia kyliltä -osiossa todettiin, 
että ”Van tehhään nuorisotyötä itärajallakin!”, 
kun Suomussalmen nuorisotyöterveiset ker-
toivat nuorisosihteeri Eija Järvenpää ja nuori-
so-ohjaaja Janne Keränen.

2.2.2022 Osaajat online -tuokiossa  vaih   det -
tiin  ajan   kohtaiset kuulumiset.  Kuu lumisia 
ky lil    tä   -osios  sa Evi järven Nuorisotoimen 
liikun  ta- ja  nuo  riso  -oh jaaja Satu Koski ker-
toi toi mi   vas ta yhteis työstä ja lapsi perheiden 
toiminta    kalenterista.

2.3.2022 Osaajat online -tuokiossa mm. kesä-
toimintavinkkejä ja päätettiin verkostotapaami-
sen aika ja paikka. Kuulumisia kyliltä -osiossa 
Taipalsaaren nuorisotyöntekijä ja hankevas-
taava Saara Kiiskinen avasi yhteistyöverkos-
tojen merkitystä ja kertoi nuorisotyön paikalli-
sen arvostuksen saavuttamiseen tarvittavista 
ponnistuksista.
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” Juvan nuoriso- ja hyvinvointikoordinaattori Tarja Himasen toi-
menkuva on laaja. Nuorisoyksikön esihenkilön tehtävien rinnalla hän 
tekee ohjaustöitä ja toimii Hyvinvointiryhmän sihteerinä. Hänen työ-
hönsä kuuluu myös vaikuttamistoimielimiä, kuten vanhus- ja vammais-
neuvosto sekä lasten parlamentti. Lisäksi hän tuottaa nuorten kanssa 
elokuvateatteri Kinon palvelut kuntalaisille.

– Paljon palavereja ja kirjallisuutta sekä todella paljon rakasta nuoriso-
toimintaa, kuvailee Himanen.

Himasen lailla yhä useampi pienessä kunnassa nuorisotyötä tekevä 
on löytänyt verkostosta vertaistuellisen areenan arjen jakamiseen. Hi-
manen korostaa verkoston roolia myös osana oman työn kehittämistä.
– Pienen työtiimin esihenkilönä verkosto tarjoaa minulle keskusteluka-
navan, jossa voin purkaa onnistumisia ja pettymyksiäkin. Samalla saan 
uusia toimintamalleja ja ideoita työhömme. Se on arvokas joukko.

Juva osallistui myös pienille kunnille suunnattuun NUPS-ryhmään. Pro-
sessi laittoi koko työyksikön miettimään, mikä nuorisotyössä on tärkein-
tä, mihin satsataan tulevaisuudessa, mistä voi olla ylpeä ja mitkä ovat 
olleet suurimpia onnistumisia.

– Tarkennamme säännöllisesti, mikä toiminto on kenenkin  vas tuul   la   
ja kuka ot taa koppia mistäkin työtehtävästä. NUPS toi mii  ja  jäi 
käy   tän  töi him  me .

Verkostossa 
Tarja Himanen, Juva

”Pienen työtiimin 
esihenkilönä verkosto 

tarjoaa minulle 
keskustelukanavan, 
jossa voin purkaa 

onnistumisia ja 
pettymyksiäkin.”
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TEHOSTETUN NUORISOTYÖN VERKOSTO

Valmiusverkosto muutti nimensä Tehostetun nuorisotyön verkostoksi, 
joka kuvaa entistä paremmin verkoston tarkoitusta ja sisältöä. Uutena 
toimintamallina verkosto käynnisti avoimet Sparrausklinikat, jotka tarjo-
sivat vinkkejä ja tukea tehostetun nuorisotyön suunnitteluun. Verkoston 
kokeneet vertaiskouluttajat järjestivät tehostetun nuorisotyön koulutus-
kokonaisuudet Etelä-Karjalan-, Itä- ja Lounas-Suomen alueiden nuo-
risotyöntekijöille. Verkkokoulutuksiin osallistuttiin 43 kunnasta. Verkos-
ton sisälle syntyi myös uusi vastuutiimi, jonka tehtävänä on suunnitella 
teemoja ja ajankohtaisnostoja verkostotapaamisiin.

Toiminta

21.4.2021 Osaajat online -keskustelutuokiossa vaihdettiin ajankohtai-
set kuulumiset kuntien tehostetusta nuorisotyöstä korona-ajan ilmiöi-
neen, pohdittiin nuorisotyöntekijöiden hyvinvointia ja suunniteltiin tule-
via koulutuksia.

4. ja 21.5.2021 Etelä-Karjalan tehostetun nuorisotyön koulutus, 1. ja 2. 
osa. 

28.5.2021 Osaajat online -tuokiossa keskustelua verkoston nimen vaih-
doksesta ja tehostetun nuorisotyön merkityksestä kesällä ja loma-aikoi-
na. Ajankohtaiset kuulumiset.

27.8.2021 Osaajat online -tuokiossa kokoonnuttiin ensimmäisen kerran 
uuden nimen alla, hahmoteltiin verkoston rakennetta ja valittiin Vastuu-
tiimiläiset. Keskusteltiin myös tehostetun nuorisotyön suunnittelun tär-
keydestä kunnissa.

5.10.2021 Lounais-Suomen tehostetun nuorisotyön koulutus, 1. osa.

8.10.2021 Itä-Suomen tehostetun nuorisotyön koulutus, 1. osa.

10.11.2021 Itä-Suomen tehostetun nuorisotyön koulutus, 1. osa.

17.11.2021. Lounais-Suomen tehostetun nuorisotyön koulutus, 2. osa.

23.11.2021 Avoimella verkkoluennolla pohdittiin, mitä häpeä on, miten 
se syntyy ja miten se paljastaa itsensä. Miten auttaa nuorta, joka kamp-
pailee häpeän kanssa? Aiheesta luennoi teologian maisteri ja pappi, 
terapeutti ja tietokirjailija Miia Moisio.

12.1.2021 tehostetun nuorisotyön puheenvuoro Kirkon kasvatuksen 
päivät -tapahtumassa.

9.2.2022 verkostotapaamisen teemana oli toimivat yhteistyörakenteet 
tehostetussa nuorisotyössä. Paneelityyppisessä keskustelussa omia 
tehostetun nuorisotyön toimintamalleja ja yhteistyörakenteita avasivat 
Oulu ja Tornio. Oulusta mukana olivat nuorisopalveluiden kohdennetun 
nuorisotyön koordinaattori Sanna Lakso sekä koulukuraattori ja palve-
luvastaava Mirja Korkala. Torniosta mukana olivat Lasten ja nuorten 
psykiatrian poliklinikan psykologi Elina Löhönen, nuorisopalveluiden 
nuoriso-ohjaaja ja tehostetun nuorisotyön vastaava Armi Nitovuori. 

24.2.2022 Ensimmäinen Sparrausklinikka tarjosi vinkkejä ja esimerkke-
jä kuntien eri vaiheissa olevien tehostetun nuorisotyön suunnitelmien 
tekemiseen. Keskustelua käytiin vapaamuotoisesti ja osallistujat koki-
vat saaneensa eväitä oman suunnitelmatyönsä tueksi. 

23.3.2022 Länsi- ja Sisä-Suomen tehostetun nuorisotyön koulutus, 1. osa.
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” Tehostettu nuorisotyö on eri toimijoiden välistä yhteistyötä ja sik-
si Tehostetun nuorisotyön verkostossa on mukana nuorisotyön ammat-
tilaisia sekä kunnista että seurakunnista. Katja Konttajärven mielestä 
Tehostetun nuorisotyön verkostolla on paljon annettavaa kuntien nuo-
risopalveluille ja seurakunnille.

– Keskustelut, vertaistuki ja neuvonta. Voimme jakaa tietoa erilaisis-
ta TENU-malleista erikokoisista kaupungeista. Koulutukset ovat myös 
mielestäni olleet hyvin monipuolisia, laadukkaita ja ajankohtaisia, ker-
too verkostossa mukana oleva Tornion seurakunnan vastaava nuori-
so-ohjaaja Katja Konttajärvi.  

Torniossa eri toimijoiden välinen yhteistyö on laaja-alaista ja toimivaa. 
Nuorisotoimen ja seurakunnan lisäksi myös kaupungin nuorisopsykiat-
ria on mukana ja tietoinen TENU-työstä.

– Koen, että merkittävä tekijä on se, että tunnemme ja tiedämme puo-
lin ja toisin sen perustyön, mitä teemme omissa organisaatioissamme. 
Tämä lisää luottamusta ja kunnioitusta toinen toisiamme kohtaan.

Verkostossa
Katja Konttajärvi, Tornio

”Tämä lisää 
luottamusta ja 

kunnioitusta toinen 
toisiamme kohtaan.”
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YHDENVERTAISUUS-
VERKOSTO

Kauden tavoitteena oli osallisuuden ja vertai-
suuden palauttaminen verkoston toimintaan. 
Koronan vuoksi verkoston kauan kaipaama 
tapaaminen kasvokkain jouduttiin siirtämään. 
Odotus palkittiin, kun yhdenvertaisuuteen ja ih-
misoikeuksiin liittyvien asioiden kehittämisestä 
kiinnostuneet nuorisotyön ammattilaiset kohta-
sivat kasvokkain maaliskuussa 2022.  Kärki-
teemaksi valikoitui yhdenvertaisen nuorisotyön 
arviointi.

Toiminta

28.9.2021 Osaajat online -keskustelutuokios-
sa suunniteltiin verkostotapaamista kasvok-
kain. Tapaamisen oli määrä olla Helsingissä 
15.– 17.12.2021.

16.12.2021  verkostotapaaminen verkko välit tei-
ses ti  , koska suunnitelman mukaista verkostota-
paamista ei voitu toteuttaa koronan vuoksi. Oh-
jelmaa muokattiin siten, että pienimuotoisem pi 
tapaaminen verkossa oli mahdollista toteuttaa. 

Ohjelmassa oli:
 •   Itsearviointi- ja auditointimallin kriteerit 

yhdenvertaisuuden näkökulmasta, Petra 
Mäki, Kanuuna

 •  Ihmisoikeudet haltuun nuorisotyössä 
-hanke, Heta Hölttä ja Aija Salo, 
Ihmisoikeusliitto

 •  Sateenkaarinuorten hyvinvointihanke, 
Sanna Immonen ja Eevi Harju Seta ry

 •  Yhdenvertaisuuskartoitus Helsingin 
nuorisopalveluissa, Sini Perho, Helsingin 
nuorisopalvelut.

26.1.2022 Osaajat online -tuokion työpajassa  
väi tös kirjatutki ja Eeva Sinisalo-Juha esit teli 
 muu  ta  mia ajatuk sia suomalaisessa nuoriso-
työssä tehtävästä ihmisoikeuskasvatuksesta. 
Merkityksiä pohdittiin yhdessä keskustellen. 
Verkostolaisilta kerättiin palautetta, jota on tar-
koitus hyödyntää väitöskirjan viimeistelyssä.

23.–25.3.2022 verkosto pääsi vihdoin tapaa-
maan kasvokkain alkuperäisen suunnitelman-
sa mukaisesti. 

Kolmipäiväisessä ohjelmassa oli:
 •  Antirasistisen työn vahvistamiseen 

liittyvän hankkeen esittely, Hanna Mithiku,  
Rauhankasvatusinstituutti ry

 •  IrisHelsinki ja Sankarit, Laura Goc ja  
Minna Kaljunen, Helsingin nuorisopalvelut

 •  Non-toxic-syrjimätön pelikulttuuri, Sonja  
Ahtiainen, Riikka Lehtinen ja Stella 
Härkönen, Helsingin nuorisopalvelut

 •  Sateenkaarinuorten hyvinvointihanke,  
Sanna Immonen ja Eevi Harju Seta ry

 •  Yhdenvertaisen nuorisotyön arviointityö 
kalu, Anna Litewka-Anttolainen ja Hanna 
Mithiku, Rauhankasvatusinstituutti ry

 

•  ARVI:n ja Espoon nuorisopalveluiden  
yhdenvertaisuustyön kuulumisia, Ville 
Leino, Espoon nuorisopalvelut

•  Romaninuorisotyö, Jasmin Palm, Helsingin 
nuorisopalvelut

•  Auditointi- ja itsearviointimalli -työpaja,  
Kehitystyön alla olevan nuorisotyön 
kriteeristön tarkastelua yhdenvertaisuus 
asioiden näkökulmasta, Petra Mäki, 
Kanuuna ja Minna Sirviö, Helsingin 
nuorisopalvelut

•  Rohkeita kokeiluja ja kokemuksia 
omasta etsivästä nuorisotyöntekijästä 
maa hanmuuttajanuorille, Irene Lüders-
Helander, Lahden nuorisopalvelut

•  Kaveritaitoja nuorille-hanke, Nina Ekonoja 
ja Varpu Salmenrinne, Suomen Punainen 
Risti

•  Keskustelua: Yhdenvertaisuusverkoston 
tärkein tavoite seuraavalle toiminta 
kaudelle ja toimenpiteet tavoitteiden   
saavuttamiseksi.
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” Norjasta Suomeen aikoinaan asettuneen Irene Lüders-Helande-
rin yhtenä intohimona on edistää yhdenvertaisuutta ja ihmisoikeuksia 
kunnallisessa nuorisotyössä.  Hän on ollut mukana Yhdenvertaisuus-
verkoston toiminnassa toistakymmentä vuotta.

– Verkostossa pääsen vaihtamaan ajatuksia, ideoita ja menetelmiä 
yhdessä muiden kanssa. Sillä kaikella on valtava merkitys. Ja se, mi-
ten tärkeää nuorisotyössä on päivittäin edistää ihmisoikeuksia ja pi-
tää yhdenvertaisuuden puolta, kun katsotaan mitä maailmalla tapah-
tuu, sanoo Lahden nuorisopalveluissa palveluohjaajana työskentelevä 
Lüders-Helander.

Kuntien nuorisotyöntekijät ovat yksi parhaiten koulutetuista ammatti-
kunnista ihmisoikeus- ja yhdenvertaisuusasioissa. Lüders-Helanderin 
opinnäytetyönään tekemän tutkielman mukaan Kanuunan toimilla on 
ollut siihen merkittävä vaikutus. Työssään hän arvioi, millainen vai-
kutus Kanuunan aloitteesta toteutetuilla koulutuksilla on ollut ihmis-
oikeusperustaiseen nuoristyöhön kunnissa. Apua arviointiin hän sai 
Yhdenvertaisuusverkostolta.

– En olisi voinut arvioida kokonaisuutta ilman verkoston arvokasta mu-
kanaoloa. Ilman verkoston tukea ja asiantuntijuutta ei olisi valmista 
opinnäytetyötä, hän kiittelee.

Verkostossa 
Irene Lüders-Helander, Lahti

”Ilman verkoston tukea 
ja asiantuntijuutta 

ei olisi valmista 
opinnäytetyötä.”
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YHTEISÖLLISEN 
PELAAMISEN VERKOSTO

Verkosto käynnisti pelitoiminnan arviointikri-
teereihin liittyvän keskustelun, suunnitteli peli-
toimin taa aloittelevien tueksi tietopan kin ja 
aloit ti pankkiin tarvittavan tiedon keräämisen 
laatimansa sähköisen haastattelulomakkeen 
avulla. Verkosto jakoi kokemuksia ja vinkke-
jä pandemia-ajan toimintojen toteuttamisesta 
ja vastasi moniin pelitoiminnan järjestämistä 
koskeviin kysymyksiin säännöllisesti Discord -
kanavallaan. Lisäksi verkostossa mukana ole-
vat tapasivat toisensa kasvokkain ensimmäistä 
kertaa koko verkoston olemassaolon aikana.

Toiminta

15.4.2021 Osaajat online -keskustelutuokios-
sa vaihdettiin kuulumisia koronatoimintoihin 
liittyen ja keskusteltiin KAVIn ikärajatulkinnasta 
mittavasti.

20.5.2021 Osaajat online -tuokiossa kuultiin 
PRG ry:n pelilukutaitotyöpajoista, keskusteltiin 
pelitoiminnan exit-strategian ja KAVIn tulkinto-
jen vastakkaisuuksista sekä Porvoon etsivien 
digipelitoiminnasta ja striimauksesta.

19.8.2021 Osaajat online -tuokiossa vaihdet-
tiin ajankohtaiset kuulumiset, tutustuttiin Oulun 
Peliliikkeen toimintaan sekä puhuttiin kuntien 
Discord-servereistä ja siitä, miten resurssit riit-
tävät koronan väistyessä. Käynnistettiin alusta-

va keskustelu pelitoimintaan liittyvien kriteeris-
töjen laatimisesta arviointi- ja auditointimalliin.

23.9.2021 Osaajat online -tuokiossa puhut-
tiin pelaamisesta etsivien työkaluna. Etenkin 
VR-pelit Job Simulator ja Tilt Brush herättivät 
kiinnostusta. Jatkettiin keskustelua pelitoimin-
nan arviointikriteereistä: mitä on tehty ja on-
ko  tarvet ta kansallisille kriteereille? Päätettiin 
aloit taa varsi nainen kriteeristötyö tulevalla 
kau  del la, kun muutamien yksit täisten kunti-
en  kriteeris töt valmistuvat ja ovat verkoston 
hyödyn nettävissä. 

21.10.2021 Osaajat online -tuokiossa keskus-
teltiin yhteisen “tietokannan tai tietopankin” ke-
rää mises tä pelitiloihin ja -toimintaan liittyen: 
mitä tietoja kannattaisi kerätä? Suunniteltiin 
verkoston historian ensimmäistä kasvokkaista 
tapaamista. Tapaamispaikaksi valittiin Hyvin-
kää ja ajankohdaksi maaliskuu 2022.

18.11.2021 Osaajat online -tuokiossa jatkettiin 
tietopankin suunnittelua. Tietoa ryhdytään ke-
räämään mm. sähköisen haastat telulomakkeen 
avulla maalis-huhtikuussa. Tietopankki lopulli-
sessa muodossaan valmistuu seuraavalla 
o saamis   keskus kau  del  la. ja verkostotapaami-
sen  suun nittelua.

16.12.2021 Osaajat online -tuokio oli kevyem-
pi . Juteltiin lomasuunnitelmista ja nuorille suun-
natusta kyselystä.

20.1.2022 Osaajat online -tuokiossa käytiin lä-
pi verkostotapaamiseen liittyviä suunnitelmia ja 
vaihdettiin ajankohtaisia kuulumisia: Non-Toxic 
hakee jatkoa, Turussa pelitoiminta myllätty uu-
teen uskoon ja Verken uusi suunnittelija kävi 
esittäytymässä.

24.2.2022 Osaajat online -tuokiossa juteltiin 
verkostotapaamisesta, Discord-serverin pe-
rustamisesta, pelitoiminnan aloittamisen hank-
keistamisesta ja KAVIn lakiuudistuksen edisty-
misestä. Uusia jäseniä mukana keskustelussa!

8.3.2022 verkostotapaamisessa tutus tuttiin 
Hyvin kään peli toimintaan, työpajailtiin pelitoi-
mintakyselyn kysymysten kanssa ja pohdittiin 
hieman KAVIn ikärajakuvioita. Päivän sisällä 
oli kahden tunnin hybridiosuus, joka striimattiin 
etäosallistujille. Siinä yhteydessä esiteltiin Hy-
vinkään pelikuvioita, Turun Game Academyn 
peli toimintaa ja muutaman yhdistyksen ja kau-
pallisen toimijan näkemyksiä yhteistyöstä kun-
nallisen nuorisotyön kanssa.
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” Yhteisöllisen pelaamisen verkoston yhtenä tavoitteena on lisätä 
kunnallisen nuorisotyön osaamista pelinuorisotyön saralla. Pelejä ak-
tiivisesti nuoristyössä hyödyntäville verkosto tarjoaa vertaistuen lisäksi 
väylän oppia uutta ja mahdollisuuden saada omille ajatuksilleen vaihto-
ehtoisia näkemyksiä.

– Työskentelen pitkälti yksin pelitoiminnan parissa ja olen ajoittain 
huolissani siitä, kuinka paljon toiminta keskittyy omien preferenssieni 
ympärille. Verkosto on antanut loistavan paikan kerätä dataa asioista, 
jotka toimivat muualla ja saada tietoa trendaavista ilmiöistä, kertoo nuo-
riso-ohjaaja Lasse Kuusela, jonka pelikenttä on digitaalisen nuorisotyön 
edistämisessä Turku Game Academyssa.

Kuusela seuraa myös vapaa-ajallaan peli- ja esports-maailman uuti-
sointia ja pelikulttuureja ympäröivää tutkimusta. Siitä huolimatta Discor-
dissa Kanuunan serverillä olevalta Yhteisöllisen pelaamisen kanavalta 
löytyy ajoittain uutisotsikoita, tutkimuksia ja muita vastaavia, jotka ovat 
saattaneet mennä häneltäkin ohitse.

–  Pelikulttuurit ovat todella laaja aiheympäristö. Pelitoiminnan parissa 
pääsee kiinni vaikka millaisiin aihepiireihin.

Verkostossa 
Lauri Kuusela, Turku

”Verkosto on antanut 
loistavan paikan 

kerätä dataa asioista, 
jotka toimivat muualla 

ja saada tietoa 
trendaavista ilmiöistä.”
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MUUTTUVAN MAAILMAN TORI

Muuttuvan maailman torilla järjestettiin kolme virtuaalista toritapahtu-
maa. Toritapahtumalle tyypilliseen tapaan äänessä olivat ne, joilla oli 
asia kerrottavanaan. Ilmamastoteemaisen seminaarin taustalla oli Ka-
nuuna itse, kahdessa muussa toritapahtumassa Kanuuna oli enem-
mänkin yhteistyökumppanin ja mahdollistajan roolissa. Sisällöistä vas-
tasi kulloinkin se taho, joka oli tuonut aiheensa torille. Kanuuna tuki 
tapahtuman järjestäjää viestinnässä ja hoitamalla käytännön asioita, 
kuten ilmoittautumisprosessin.

Muuttuvan maaliman tori oli alkujaan Nuorten Akatemialta Kanuunan 
koordinoitavaksi siirtynyt Haaveverkosto. Kunnissa, oppilaitoksissa, 
seurakunnissa ja järjestöissä työskentelevien muodostamassa verkos-
tossa huomattiin kuitenkin, että erilaisia verkkotapahtumia oli mahdol-
lista suunnitella ja toteuttaa sujuvasti myös teeman mukaan vaihtuvilla 
kokoonpanoilla. Erinäisten välivaiheiden kautta verkostosta tuli enem-
mänkin virtuaalinen tori, jossa nuorisoalan toimijat voivat toteuttaa tär-
keiksi kokemistaan teemoista kaikille avoimia tapahtumia.

Toritapahtumat

2.11.2021 Ilmasto- ja kestävän nuorisotyön verkkoseminaari: Nuoriso-
tutkimusseuran vastaava tutkija ja Tampereen yliopiston dosentti Tomi 
Kiilakoski kertoi nuorten ilmastoaktivistien näkemyksistä. Nuorisotyö 
ilmastotoivon rakentajana -hankeen Ulla Pötsönen Mikkelin nuorisopal-
veluista ja Pieniä Ilmastotekoja -hankkeen Anne Kärkkäinen Iisalmen 
nuorisopalveluista järjestivät työpajan. Mukana olivat myös Paula Rata-
va ja Jussi Tomberg Ilmastolukiosta. 

15.2.2022 Nuoret, demokratia ja nuorisotyö -verkkoseminaari: oikeus-
ministeriön erityisasiantuntija Liisa Männistö kertoi demokratiaohjelman 
2025 toimeenpanosta nuorten osallisuuden osalta ja erikoissuunnitteli-
ja Mikko Cortés Téllez opetus- ja kulttuuriministeriöstä valtakunnallisen 

nuorisotyön ja – politiikan ohjelman toteutumisen edistämisestä. Nuo-
risotutkimusverkoston erikoistutkija Anu Gretschel esitteli Erasmus+ ra-
hoitteista Youth Wikiä.

14.4.2021 julkaisutilaisuus, jossa esiteltiin Nuorisotyön tekijät, paikat ja 
ympäristöt vuonna 2030 -tutkimuksen tuloksia. Tilaisuudessa puhuivat 
lehtori Pekka Penttinen XAMKista, tutkija Karla Malm, opettaja Juha 
Nieminen Tampereen yliopistosta ja nuoristoimenjohtaja Kimmo Hölkki 
Lappeenrannasta. Paneelikeskustelussa mukana olivat Kimmo Hölkki, 
nuoriso-ohjaaja Olli Kaukiainen Rovaniemen nuorisopalveluista ja nuo-
risotyön yliopettaja Merja Kylmäkoski Humakista. Paneelikeskustelua 
veti lehtori Sirpa Ali-Melkkilä Humakista.

Nuoret,
demokratia
ja
nuorisotyö-
verkko-
seminaarin
some-kuva.
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Ajankohtaisia keskustelutilaisuuksia

Toritapahtumien lisäksi Kanuuna järjesti nuorisotyöntekijöille suunnat-
tuja verkkokeskustelutilaisuuksia ajankohtaisista aiheista, kuten sala-
liittoteorioista ja Ukrainan kriisistä.

12.11.2021 keskustelutilaisuus salaliittoteorioiden ja rokotekielteisyy-
den vaikutuksista nuoriin ja nuorisotyöhön. Tilaisuuden alustajana toimi 
Diakonissalaitoksen väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin 
vastaisen EXIT-hankkeen projektityöntekijä Matti Cantell.

9.3.2022 Ukrainan kriisi nuoristyön näkökulmasta -keskustelutilaisuus. 
Keskustelun alusti valtakunnallisen nuorten kriisipalvelun Sekasin Kol-
lektiivin tiimipäällikkö Miguel Reyes.

31.3.2022 Ukrainan kriisi nuoristyön näkökulmasta -keskustelutilaisuus 
järjestettiin uudestaan ensimmäisessä mukana olleiden pyynnöstä. 
Vertaiskeskustelun alustajana toimi nuorisotyöntekijä Susanna Eklund, 
joka kertoi, miten Venäjän aloittama hyökkäyssota Ukrainaa vastaan 
oli koskettanut porvoolaisnuoria. Kolmas keskustelutilaisuus samasta 
aiheesta ajoittui seuraavan osaamiskeskuskauden puolelle.

Kanuuna uutiset -uutiskirje 27.8.2021Lue lisää

https://kanuuna.creamailer.fi/email/6124b61cf3887?u=MTAwMzY5NjI1OjQxNzI2NDo4MTUzMw%3D%3D
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KESKUSTELU-
RYHMÄT
Keskusteluryhmät vastasivat nuorisotyöntekijöiden vertaistuen tarpeeseen silloin, kun tarvetta 
esiintyi. Matalan kynnyksen avoimet keskusteluryhmät kokoontuivat MS Teamsin välityksellä tai 
Discordissa Kanuunan serverillä. Aikataulut, aiheet ja osallistumislinkit kulkivat uutiskirjeen mukana 
eikä keskustelutuokioihin tarvinnut ilmoittautua ennakkoon. 

Jokaisella ryhmällä oli oma vetäjänsä, jolla oli ryhmän aihepiiriin liittyvää erityistä osaamista. 
Vetäjät olivat usein Kanuunan ulkopuolelta. Aktiivisia verkkokeskusteluryhmiä oli kauden aikana 
kymmenen. Osa ryhmistä voi ajan myötä jalostua pysyviksi kehittämisverkostoiksi ja osa päättyä 
sitten, kun tarvetta ei enää ole.
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Ehkäisevän päihdetyön 
vinkkiklinikka

Ehkäisevän päihdetyön vinkkiklinikka oli ni-
mestään huolimatta yksi Kanuunan uusista 
keskusteluryhmistä. Se tarjosi nimensä mu-
kaisesti esimerkiksi päihdekasvatustuntien jär-
jestämiseen liittyviä vinkkejä. Klinikalla pääsi 
kyselemään, kommentoimaan tai muuten vain 
juttelemaan nuorten parissa tehtävästä eh-
käisevästä päihdetyöstä vapaamuotoisesti. Kli-
nikkaa veti EHYT ry:n ehkäisevän päihdetyön 
asiantuntija Niina Himanka. Ehkäisevästä päih-
detyöstä kiinnostuneet kokoontuivat klinikalle 
5.5.2021, 21.9.2021, 19.10.2021, 15.11.2021, 
13.12.2021, 7.2.2022 ja 14.3.2022.

Erityisnuorisotyöntekijöiden 

keskusteluryhmä

Erityisnuorisotyöntekijöiden keskusteluryhmä 
kokoontui säännöllisesti koko toimintakauden 
ajan. Keskusteluryhmän vetäjänä toimi kehittä-
misvastaava Jani Hoviaro Aseman Lapset ry:l-
tä. Ryhmä keskusteli kulloinkin ajankohtaisista 
asioita, kuten koulujen päättäjäisistä, päihteis-
tä, katuväkivallasta, koronan vaikutuksista, 
pe laa mises ta ja siihen liittyvistä haasteista, 
Ukrainan tilanteesta sekä yhteistyöstä sosi-
aalitoimen ja erityisnuorisotyön välillä. Ryhmä 
kokoontui keskustelemaan 7.5.2021, 21.6.021, 
27.8.2021, 21.11.2021, 17.12.2021, 21.1.2022 
ja 25.2.2022

Harrastamisen Suomen mallin 
keskusteluryhmä

Harrastamisen Suomen mallin parissa työs-
kentelevät kokoontuivat omassa ryhmässään 
kuukausittain noin 30 osallistujan voimin. Ryh-
mä vastasi erityisesti kuntakoordinaattoreiden 
akuuttiin tarpeeseen päästä keskustelemaan 
hallinnollisista kiemuroista kollegoiden kesken. 
Ryhmä sai kiitosta siitä, että se mahdollisti 
ajatustenvaihdon samankokoisissa kunnissa 
työskentelevien kanssa. Vuodenvaihteessa 
keskusteluryhmän vetäjä vaihtui, kun Lahden 
harrastuskoordinaattori Tiia Bucovschin tilalle 
tuli Jyväskylän harrastuskoordinaattori Elisa 
Pursiainen. Ryhmä kokoontui keskustelemaan 
7.4.2021, 4.5.2021, 2.6.2021, 23.8.2021, 
17.9.2021, 10.11.2021, 13.12.2021, 11.2.2022 
ja 17.3.2022.

Kestävän nuorisotyön 
keskusteluryhmä

Kestävästä nuorisotyöstä ja ilmastoaiheista 
kiin nostuneille nuorisotyöntekijöille perus tettiin 
toimintakauden aikana oma keskusteluryh-
mä, jossa Mikkelin nuorisopalveluiden Ulla 
Pötsösen ja Iisalmen nuorispalveluiden Anne 
Kärkkäisen johdolla jaettiin hyviä kestävän 
nuorisotyön käytäntöjä ja vinkkejä esimerkik-
si nuorisotilan hiilijalanjäljen pienentämiseksi. 
Keskusteluryhmä kokoontui kerran kuukau-
dessa  16.11.2021, 14.12.2021, 25.1.2022, 
22.2.2022 ja 30.3.2022.

Kulttuurisen nuorisotyön 
keskusteluryhmä

Ryhmä kokoontui keskustelemaan kulttuurisen 
nuorisotyön aiheista, ilmiöistä ja tapahtumista 
kauden aikana 17 kertaa. Ryhmän vetäjänä 
toimi kauden alussa Taideyliopiston tutkija-
tohtori Satu Olkkonen ja sittemmin Kanuunan 
Ninni Parviainen. Keskusteluissa oli mukana 
myös useita asiantuntijavieraita kulttuurin ken-
tältä. Kauden keskeisenä tavoitteena oli saat-
taa yhteen kulttuurista nuorisotyötä tekevät ja 
siitä kiinnostuneet sekä kulttuuritoimijat ympäri 
Suomen. Keskusteluryhmä toimi tiiviissä yh-
teistyössä Nuori Kulttuurin kanssa. Keskuste-
luryhmä kokoontui pääsääntöisesti joka toise-
na torstaina.

•  Huhti-kesäkuussa 2021 keskustelua 
Satu Olkkosen johdolla. Aiheina mm. 
ajankohtaiset haut, ilmiöt ja tapahtumat. 
(9. ja 22.4.,6. ja 20.5. sekä 3.6.2021)

•  2. ja 16.9.2021 aiheina luovat menetelmät 
opetuksessa, toiminnalliset menetelmät ja 
kulttuurisen nuorisotyön ryhmien toiminnan 
markkinointi. Vieraina yhteisöpedagogi 
YAMK Anu Utter, Juho Narsikka 
Mediakasvatusseurasta ja Johanna Hurme 
Nuori Kulttuurista.
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•  14. ja 28.10.2021 aiheina pop up -kult tuuri 
ja luova liike lapsille. Vieraina Tero Äijälä, 
Nea Uusisalo, Lassi Puodinketo ja tanssi- 
ja liikeilmaisun asiantuntija Jonna Lehto.

•  11.11.2021 aiheena verkossa toimivat 
taideryhmät. Vieraana Ekamin 
opiskelijatoiminnan ohjaaja Sisko 
Eskelinen, joka kertoi erilaisia taiteiden ja 
kuvan tekemisen muotoja hyödyntävästä 
Discord-ryhmästä.

•  2. ja 16.12.2021 aiheena kuvataide eri 
tiloissa. Alustamassa kuvataitelija Nelli 
Penna ja graafikko Laura Pennanen 
Taidetta tiloissa - sisällä ja ulkona 
-hankkeesta. Lisäksi ryhmä suunnitteli 
tulevaa kautta ja keskusteli ajankohtaisista 
kulttuurisen nuorisotyön ilmiöistä, 
erityispiirteistä, kompastuskivistä ja 
onnistumisista.

•  13.1.2022 aiheena kunnallisen ja vapaan 
kulttuurikentän hankerahoituksen 
mahdollisuudet ja kompastuskivet. 
Vieraana bloggari ja toiminnanjohtaja 
Jenni Kallionsivu.

•  4. ja 17.2.2022 aiheina läsnäolon merkitys 
taidelähtöisissä nuorisotyön menetelmistä 
sekä lait ja säännökset, jotka säätelevät 
kulttuurisen nuorisotyön kenttää. Mukana 
keskusteluissa filosofian tohtori ja 
Legioonateatterin perustaja Virpi Koskela 
ja Satu Olkkonen.

•  10. ja 31.3.2022 ryhmä tutustui Kestävän 
kehityksen opas Kulttuurikeskuksille-
julkaisuun ja Lähde! Taiteesta osallisuutta 
-hankeen toimintaan. Vieraana hankkeen 
projektipäällikkö Heidi Jäärni

Seksuaalikasvatuksen
keskusteluryhmä

Seksuaalikasvatuksen keskusteluryhmän en-
simmäinen tapaaminen järjestettiin marras-
kuussa 2021, kun uuden ryhmän vetäjäksi 
saatiin koulunuorisotyöntekijä ja seksuaalite-
rapeutti Tarja Harju-Karhula. Keskusteluissaan 
ryhmä käsitteli nuorisotyön näkökulmasta 
muun muassa seksuaalista suuntautumista, 
sukupuolen moninaisuutta, sateenkaarinuo-
ria koulussa, seksuaalista häirintää, rajojen 
asettamista sekä suostumusta ja suostumuk-
sellisuutta. Ryhmä kokoontui keskustelemaan 
9.11.2021, 18.1.2022 ja 29.3.2022.

Toisella asteella nuorisotyötä
tekevien keskusteluryhmä

Kesäkuussa 2021 perustettu ryhmä tarjosi toi-
sella asteella nuorisotyötä tekeville paitsi ideoi-
ta ja vinkkejä työhön, mutta myös vertaistukea 
ja turvallisen tilan jakaa kokemuksia. Ryhmän 
vetäjänä toimi Koulutuskeskus Salpauksen 
o pis kelija toiminnan koor dinaattori Venla Paa-
ja nen, joka teemoitti keskustelutuokiot mukana 

ole vien toiveiden perusteella. Keskusteluihin 
kutsuttiin myös asiantuntijavieraita, joiden teh-
tävänä oli alustaa kulloinkin valittua teemaa.
Teemoina olivat:

•  11.6.2021 keskustelun käynnistäminen,  
tulevien keskustelutuokioiden ajankohdat 
ja sisällöt

•  27.8.2021 oppilaitoksen vuosikello, 
lukuvuoden tapahtumien suunnittelu ja   
ideoita toteutukseen

•  20.9.2021 pienryhmätoiminta, alustajat   
RennoX ja Hyvä päivä -ryhmistä

•  2.11.2021 tutortoiminta, alustajana   
Yhessä eteenpäin -hankkeen Mervi 
Hotokka, Helinä Juurinen ja Antti Väisänen

•  2.12.2021 tulevan suunnittelua ja 
menneen reflektointia, ryhmäläiset antoivat   
palautetta aiemmista tapaamisista ja 
esittivät toiveitaan kevään tapaamisten   
aiheiksi

•  13.1.2022 nuorisotyöntekijän työnkuva   
koulun kasvattajayhteisössä, alustajana   
Samiedun Tilda Salo

•  8.3.2022 lukion ja ammatillisen koulu  
tuksen nuorisotyön yhtäläisyydet, 
eroavaisuudet ja painopisteet, mukana 
keskustelussa TKI-asiantuntija Sanna-Mari 
Pöyry osaamiskeskus Nuoskasta.
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Nuorisotalo- ja -tilatyöntekijöiden keskusteluryhmä 

Nuorisotaloissa- ja -tiloissa työskenteleville perustettiin oma keskuste-
luryhmänsä kesäkuussa 2021 kentältä nousseiden toiveiden pohjalta. 
Ryhmän keskusteluihin osallistuttiin kaikkiaan 32 eri kunnasta. Ryh-
mässä jaettiin konkreettisia arjen vinkkejä ja toimintamalleja sekä ko-
kemuksia koronan vahvasti värittämästä arjesta jatkuvasti muuttuvien 
turvallisuusohjeiden keskellä. ”Uusi normaali” puhututti jokaisella ker-
ralla ja monin eri tavoin. Myös kohtaamistyöstä, kasvokkain ja verkos-
sa, keskusteltiin usein. Ryhmän vetäjänä oli Reetta Möller Kanuunasta. 
Ryhmä kokoontui keskustelemaan 15.6.2021, 22.9.2021, 24.11.2021, 
19.1.2022 ja 24.3.2022.

Ungdomsarbete på svenska

Det svenskspråkig diskussionsgruppen för ungdomsarbete eller arbete 
med unga på svenska är ett forum var vi som jobbar med frågor som 
gäller ungdomar får mötas och dela vardagen i arbetet. Dessutom är 
det ett ställe att lära känna sina kolleger och vilka tjänster som erbjuds 
för ungdomar på svenska.  Diskussionsgruppen ordnas ungefär en gå-
ng i månaden i en och en halv timmes tid. Till träffarna är alla välkom-
na oberoende vem arbetsgivaren är. Diskussiongruppens atmosfär är 
som i kafferummet var diskussionsämnen styrs av deltagarna och det 
som för oss känns aktuellt eller vi har behov av just i den stunden. Co-
vid-19 och restriktioner samt de utmaningar det har hämtat till vårt arbe-
te det vi har pratat om. Dessutom lyftes ämnen så som lov-verksamhet, 
mänskliga rättigheter och likabehandling, antimobbning och antirasis-
tiskt arbete, samt skolsamarbete och digitalisering. I gruppen har vi ak-
tiva deltagare från såväl huvudstadsregionens ungdomsarbete, Åland 
och tredje sektorns representanter. Gruppledare var ungdomsarbeta-
re Karin Strengell från Borgå. Gruppen treffade 13.4.2021, 18.5.2021, 
30.9.2021, 2.11.2021, 13.1.2022, 9.2.2022, 1.3.2022.
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VIESTINTÄ JA 
VAIKUTTAMINEN
Kanuuna toteutti kaksi erityyppistä kampanjaa, joista ensimmäisen pääkohderyhmänä 
olivat kuntapäättäjät ja toisen kuntalaiset. Molemmat kampanjat ajoittuivat toimintakausien 
nivelvaiheeseen ja tulevat raportoiduiksi myös tässä toimintakertomuksessa. Päättäjien ja 
kuntalaisten lisäksi Kanuuna pyrki vaikuttamaan nuorisotyöntekijöiden työhyvinvointiin tukemalla 
sitä tietoiskujen ja teemaviikon avulla.
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Hyvinvoiva nuori kuntalainen

Kanuunan kärkitavoitteena kuntavaaleissa 2021 oli hyvinvoiva nuo-
ri kuntalainen. Kunnallisen nuorisotyön edustajina kirjasimme ta-
voitteisiimme, miten hyvinvointia vahvistetaan nuorisotyön keinoilla. 
Helmikuussa 2021 lähetimme yli 8500 kuntapäättäjälle tietoa kuntavaa-
litavoitteistamme ja kunnallisesta nuorisotyöstä. Samalla tarjosimme 
ehdokkaille mahdollisuutta vastata Mitä tuumit tavoitteistamme? -kyse-
lyyn ja ilmaista kiinnostuksensa oman kunnan nuorten asioita kohtaan. 

Kesäkuussa järjestettyihin vaaleihin mennessä kysely oli kerännyt 420 
vastausta. Nuoria kyselyyn vastanneiden joukossa oli lopussa 98. Vas-
taajista 262 oli ehdolla kuntavaaleissa. Vastaamisen yhteydessä oli 
mahdollista antaa yhteystietonsa Kanuunalle ja välitettäväksi oman 
kunnan nuorisotyöstä vastaavalle. Yhteystietonsa antoikin 260 ehdo-
kasta 118 kunnasta. Yhteystiedot välitettiin kuntiin myöhemmin ke-
väällä. Osa kuntien nuorisopalveluista hyödynsi saamiaan yhteystie-
toja esimerkiksi kutsumalla nuorten asioista kiinnostuneita ehdokkaita 
tutustumiskäynnille.

Kaikki vaalitavoitteisiin liittyvä koottiin kärkitavoitteen mukaan nimetyl-
le sivustolle osoitteeseen www.hyvinvoivanuorikuntalainen.fi. Sivusto 
toimi eri viestinnän välineissä, kuten uutiskirjeissä, sähköposteissa ja 
sosiaalisissa medioissa jaettujen viestien ja linkkien laskeutumissivuna. 
Some-sisältöjä tuottivat Humanistisen ammattikorkeakoulun yhteisöpe-
dagogiopiskelijat, joiden viestintäkurssin olennainen osa oli vaalitavoit-
teisiin liittyvien kuvien, videoiden, podcastien ja animaatioiden teke-
minen Kanuunan käyttöön. Kauden lopulla sivustolla oli käynyt 2270 
vierailijaa. Näyttökertoja kertoja kertyi 5247.

Kannustimme ehdokkaita, nuorisotyöntekijöitä ja muita aikuisia käy-
mään keskusteluja kuntavaalitavoitteista nuorten kanssa. Hyvinvoiva-
nuorikuntalainen.fi-sivustoa hyödynnettiin myös opettajien toimesta yh-
teiskuntaopin tunneilla.

Kuntavaalitavoitteet opiskelijoiden tekemässä some-
kuvassa.
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Ammattiaikuiset

Jos Hyvinvoiva nuori kuntalainen -kampan-
jassa tuotiin esille nuorisopoliittisia tavoitteita 
ja keinoja toteuttaa niitä, niin Ammattiaikui-
set-kampanjan myötä haluttiin näyttää, ketkä 
nuorisotyötä kunnissa tekevät ja miten. So-
me-kampanjan tarkoituksena oli lisätä kunnal-
lisen nuorisotyön tunnettavuutta ja sen am-
mattitaitoisten tekijöiden arvostusta. Kampanja 
vastasi kentältä kantautuneisiin viesteihin, jois-
sa toivottiin Kanuunan ottavan koppia kam-
panjoinnista. Vaikka kampanjatoiveet tulivatkin 
lähinnä vaikeasti määriteltävän ns. avoimen 
nuorisotyön puolesta, ei lopputulos jättänyt ul-
kopuolelle muitakaan nuorisotyön muotoja.

Kampanjan suunnittelu aloitettiin vuoden 2020 
lopulla kartoittamalla nuorisotyöntekijöiden ja 
aluekoordinaattoreiden odotuksia ja ajatuksia 
kampanjan suhteen. Kun heitä oli kuultu, kil-
pailutettiin mukaan myös mainostoimisto. Va-
littu mainostoimisto teki pohjatyönään selvityk-
sen, jossa esiin nousivat nuorisotyöntekijöiden 
omat kokemukset siitä, että heidän työtään ei 
arvosteta. Selvitystä varten haastateltiin ison 
kaupungin nuorisotyöstä vastaavaa, nuoriso-
työntekijöitä erikokoisista kunnista ja Kanuunan 
henkilökuntaa. Selvitys sisälsi myös analyysin, 
jossa perehdyttiin muiden nuorisoalan toimijoi-
den kampanjoihin, kuten Into ry:n toteuttamaan 
etsivän nuorisotyön FCK PRBLM-kampanjaan.

Kun kampanjamateriaalit alkoivat valmistua, 
esiteltiin niitä aluekoordinaattoreille ja Kanuu-
nan ohjausryhmälle. Mainoskuvia ja -tekstejä 
muokattiin saatujen kommenttien pohjalta. En-
nen kampanjan julkistamista se esiteltiin vielä 
Kanuunan Johtamisen verkostolle ja OKM:lle.
Varsinainen kampanjointi sosiaalises sa me-
dia s s a al koi toukokuussa 2021. Kampan-
jan slo gan  ”Kukaan ei kasva yksin.” toistui 
värikkäis sä kampanjamateriaaleissa erityises-
ti Facebookissa ja Instagramissa. Kampanja 
huipentui Ammattiaikuisten päivään, jota vie-
tettiin koulujen päättäjäispäivänä perjantaina 
4.6. Some-näkyvyys taattiin sekä ostettujen 
mainosten että nuorisotyöntekijöiden avulla. 
Kampanjan mainokset saavuttivat noin 150 
00 0 pää koh de ryhmään kuulunutta Facebookin 
ja Instagramin käyttäjää. Nuorisotyöntekijöiden 
kautta kampanja tavoitti myös nuoria.
Kampanjan aikana 205 nuorisotyöntekijää puki 
profiilikuvansa Ammattiaikuinen –  Nuorisotyön 
ammattilainen -kehykseen. Heistä aktiivisim-
mat jakoi vat valmiiden materiaalien lisäksi lu-
kuisia itsetekemiään videoita, kuvia ja tarinoita 
omasta työstään. Kampanjan laskeutumissi-
vulla osoitteessa www.ammattikuiset.fi kävi 
20.5.– 16.6. eli noin kuukauden aikana 1152 
yksittäistä vierailijaa. Ammattiaikuisten päiväs-
tä on tarkoitus tehdä jokavuotinen.

Ammattiaikuiset-kampanjan 
värikäs ilme sai kiitosta.



Viestinnän välineitä

Kanuuna uutiset -uutiskirje oli edelleen viestinnän välineistä tärkein. 
Kirjeellä oli kauden päättyessä liki 1700 tilaajaa. Kirje lähetettiin tilaaji-
en sähköpostilaatikoihin perjantaisin kahden viikon välein yhteensä 23 
kertaa. Kirjeet tarjosivat tietoa muun muassa tulevista tapahtumista, 
kuten verkkokeskustelutuokioista ja verkostotapaamisista. Kirjeissä jul-
kaistiin myös muiden nuorisoalan toimijoiden lähettämiä vinkkejä, ”te-
asereita” tuoreista Kynäilyä kunnallisesta nuoristyöstä -blogiteksteistä 
ja haastatteluja, jotka esittelivät kehittämisverkostoissa mukana olevia 
nuorisotyön ammattilaisia. Anita Wendelinin tekemistä haastatteluista 
on tiivistetty pätkät myös tähän toimintakertomukseen.

Työhyvinvointi nuorisotyössä

Tammikuussa Kanuunan uutiskirjeessä ryhdyttiin julkaisemaan työhy-
vinvoinnin tietoiskuja videoina. Tietoiskut perustuivat Nuorisotyön työ-
hyvinvointi -hankkeen tutkimukseen, johon osallistui yli 500 nuorisoalan 
ammattilaista. Videoissa esiintyi hankkeessa tutkijana työskennellyt 
Minna Rauas. Kanuuna oli mukana tutkimushankkeen ohjausryhmässä 
ja osallistui ruotsinkielisen materiaalin tuottamiseen. Työhyvinvoinnin 
teemavuosi 2022 näkyi Kanuunassa myös nuoristyöntekijöille suunna-
tulla Hyvinvointiviikolla. Maaliskuussa järjestetyn teemaviikon esitykset 
tukivat kukin omalla tavallaan työhyvinvointia.

43

Yksi Hyvinvointiviikon some-kuvista.



Kanuunan käyttämät sosiaalisen median palvelut

•  Discordiin Kanuunan serverille oli kauden loppuun mennessä 
liittynyt lähes tuhat nuorisotyöntekijää tai muuten vaan 
kunnallisesta nuorisotyöstä kiinnostunutta henkilöä. Discord 
palvelikin erinomaisesti paitsi verkostojen ja keskusteluryhmien, 
mutta myös viestinnän tarpeita.

•  Medium on alusta, jolla Kanuuna julkaisi Kynäilyä kunnallisesta 
nuorisotyöstä -blogia. Blogi sisältää vaihtuvien asiantuntijoiden 
kirjoituksia, joita yhdistävänä tekijänä on kunnallinen nuorisotyö. 
Kohderyhmänä ovat nuorisotyöntekijät ja kaikki nuorisotyöstä 
kiinnostuneet ammattinimikkeeseen katsomatta. Tekstejä julkaistiin 
kymmenen.

•  Muita Kanuunan käyttämiä sosiaalisen median palveluita olivat 
Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn ja YouTube.

Kanuunan ylläpitämät verkkosivustot

•  Nuorisokanuuna.fi on ollut Kanuunan ensisijainen verkkosivusto 
vuodesta 2006 saakka. Sivusto sisältää ajantasaista tietoa 
Kanuunan toiminnasta ja laajan materiaalipankin.

•  Itsenaistyvanuori.fi avattiin toukokuussa 2021. Sivusto sisältää 
nuoren itsenäistymiseen liittyvän tietopaketin, jota päivitetään 
säännöllisesti.

•  Kanuunakunta.fi avattiin marraskuussa 2021. NUPS-prosessia 
mukaileva sivusto auttaa jäsentämään nuorisotyötä tarjoamalla 
kuvauksia nuorisotyön työmuodoista ja -ympäristöistä sekä 
esimerkkejä nuorten kohtaamisesta kasvokkain ja verkossa.

•  Ammattiaikuiset.fi on toukokuussa 2021 avattu some-
kampanjanlaskeutumissivu, joka sisältää kampanja-
aineistoa. Uudet sisällöt päivitetään jatkossa keväisin ennen 
ammattiaikuisten päivää.

•  Hyvinvoivanuorikuntailainen.fi on kuntavaaleihin liittyvä 
kampanjasivusto, joka avattiin tammikuussa 2021.Sivustoa 
on tarkoitus muokata ja päivittää siten, että se palvelisi 
hyvinvointialueita.
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https://discord.com/invite/bK7uvbf
https://medium.com/kyn%C3%A4ily%C3%A4-kunnallisesta-nuorisoty%C3%B6st%C3%A4
https://www.facebook.com/OsaamiskeskusKanuuna/
https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/osaamiskeskuskanuuna/
https://twitter.com/kanuunaverkosto
https://fi.linkedin.com/company/kunnallisen-nuorisoty%C3%B6n-osaamiskeskus-kanuuna?original_referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.youtube.com/channel/UCG5FhVT6othO0gXM-nTYLug
https://www.nuorisokanuuna.fi/fi
https://itsenaistyvanuori.fi/
https://kanuunakunta.fi/
https://ammattiaikuiset.fi/
https://hyvinvoivanuorikuntalainen.fi/


Jutut, julkaisut ja raportit

Kanuuna toimitti kauden aikana neljä juttua Nuorisotyö-lehteen ja yh-
den artikkelin Liito-liikunnan ja terveystiedon opettajien ammattilehteen. 
Nuorisotyölehteen toimitettujen juttujen aiheina olivat Kanuunan osaa-
miskeskusyhteenliittymä, Hyvinvoiva nuori kuntalainen -kampanja, Itse-
näistyvä nuori -tietopaketti ja Kyllin hyvän nuorisotyön arviointipaketti. Lii-
to-lehteen toimitetun artikkelin aiheena oli koulussa tehtävä nuorisotyö.

• Lokikirjan tilastoja koronavuoden ajalta -raportti julkaistiin   
 27.5.2021

• Hakevan nuoren polku -julkaistiin 12.8.2021

• Nuorille suunnatun kyselyn kansalliset tulokset -raportti 
 julkaistiin 3.2.2022

• Kunnallinen nuorisotyö Suomessa 2021 -julkaisua työstettiin yhdessä 
 Nuorisotutkimusseuran, Kuntaliiton ja Åbo Akademin kanssa läpi  
 koko kauden. Kirja on valmis ja julkaistaan kesäkuussa 2022.
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YHTEISTYÖTÄ 
MUIDEN TOIMIJOIDEN 
KANSSA
Kanuuna teki yhteistyötä monien toimijoiden kanssa ja oli jäsenenä 
useissa eri yhteistyöverkostoissa sekä ohjaus- ja työryhmissä. Yhteistyö 
oli muun muassa asiantuntijuutta, viestintää, verkostorakenteen 
hyödyntämistä, eri alustojen käytön mahdollistamista, tapahtumien 
järjestämistä, hankekumppanuutta ja osatoteuttamista. 



Kanuuna oli mukana:

•  Osallisuuden työryhmässä
•  Vihreä lippu -sertifikaatin pilotointiryhmässä nuorten vapaa-ajan 

toimijoille
•  Sairaalanuorisotyö-hankkeen ohjausryhmässä
•  Peliliike-hankkeen ohjausryhmässä
•  Nuorisotyön työhyvinvointi -hankkeen ohjausryhmässä
•  Kirkon Kasvatuksen ja perheasioiden neuvottelukunnassa
•  Nuori Kulttuuri -ohjausryhmässä
•  Myötätuulta kotoutumiseen -antirasistisia tekoja nuorisotyöhön 

-hankeen ohjausryhmässä
•  Nuorten aikuisten itsenäistymisen verkostossa
•  Ihmisoikeudet haltuun nuorisotyössä -hankkeessa kumppanina
•  InterCityYouth -ohjausryhmässä
•  Empowering young people –  Empyre -hankkeen osatoteuttajana
•  Nuorisoalan johtajat -ryhmässä (Allianssi, isojen kaupunkien nt-

johtajia, Into ry, KH, NTS, Verke, Kuntaliitto, Kanuuna)
•  Nuorisotyön yhteistyöverkostossa (Tuni, UEF, Centria, Diak, 

Humak, Seurakuntaopisto, epopisto, evl, NTS, XAMK, Kanuuna).
• Nuorisotyö-lehden toimituskunnassa

Alueyhteistyö

Alueyhteistyön kehittämisprosessiin (AVIt, aluekoordinaattorit, Kuntaliit-
to, Kanuuna) liittyneet kuukausittaiset aamukahvit jatkuivat läpi toimin-
takauden. Aamukahveilla käsiteltiin ajankohtaisia aiheita, kuten koronan 
vaikutus nuorisotyöhön ja nuoriin, Ukrainan kriisin aiheuttama ahdistus 
nuorten keskuudessa ja tiedolla johtaminen nuorisotyössä. Myös Kyl-
lin hyvän nuorisotyön arviointipaketti kiinnosti aamukahvien osallistujia. 
Aamukahvit toimivat matalan kynnyksen keskustelutuokioina, joissa eri 
alueiden edustajat jakoivat toisilleen ja Kanuunan suuntaan hyviä käy-
täntöjä ja ajankohtaisia asioita.

Kanuunalla oli puheenvuorot PSAVIn päivillä arvioinnista ja dokumen-
toinnista sekä LSAVIn päivillä nuorisotyön koronaexitistä. Kanuuna oli 
mukana ESAVIn päivien paneelikeskustelussa alustamassa aiheesta 
nuorisotyö tilastojen valossa. Kanuuna osallistui Lapin koulunuoriso-
työntekijöiden tapaamiseen, jossa aiheena oli jatkorahoitus ja sen pe-
rustelut. Lisäksi Kanuuna työsti nuorille suunnattua kyselyä Etelä-Kar-
jalan Oikeesti Oikeella asialla -hankkeen kanssa läpi koko kauden.

Alueellista yhteistyötä tehtiin myös tehostetun nuorisotyön koulutusten 
kohdalla. Koulutuksia järjestettiin Lounais-Suomen, Itä-Suomen (2 kpl), 
Länsi- ja Sisä-Suomen sekä Pohjois-Suomen (2 kpl) alueilla vuoden ai-
kana kuusi kertaa. Koulutuksiin osallistui yhteensä 138 nuorisotyönteki-
jää. Kaksiosaiset koulutukset jatkuvat myös seuraavan toimintakauden 
aikana.
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HALLINTO JA
HENKILÖT
Toimintakertomukseen kirjatun toiminnan, tulokset ja tuotokset Kanuuna on toteuttanut 6,3 
henkilötyövuodella ja käyttänyt toimintaan 492 287 €. Summa koostuu henkilöstökuluista
357 580  € , toimi tila kuluis ta 12 885 €, ostopalveluista 97 340 €, matkakuluista 9402 € ja muista  
kuluista 15 079  €. 

Kanuuna on samalla henkilö- ja avustusresurssilla hallinnoinut koko 
osaamiskeskusyhteenliittymää ja vastannut kuuden eri toimijan yhteisestä kokonaisuudesta. 
Kanuuna on pienellä osuudella mukana myös osaamiskeskus Nuoskassa (1 htv). Kanuunan 
resurssi piti sisällään kaiken, myös taloudellisen ja toiminnallisen vastuun, eikä mitään erillisiä 
tukipalveluja hallinnointiin ollut käytettävissä. 
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Kanuunan henkilöstö

Kanuunan henkilöstö on palkattu vain hankekaudeksi määräaikaisiin 
työtehtäviin. Ymmärrettävistä syistä monilla ihmisillä on halu ja tarve 
saada pysyvämpi työsuhde, joka taas aiheuttaa haasteita rekrytointiin.

Kanuunassa työskentelivät:

Suvi Lappalainen, verkostopäällikkö, 1.4.2021–31.3.2022
Petra Göös, viestintäsuunnittelija, 1.4.2021–31.3.2022
Juha Leskinen, suunnittelija, 1.4.2021–31.3.2022
Reetta Möller, suunnittelija, 1.4.2021–31.3.2022
Anna-Kaisa Vihersalo, suunnittelija 1.4.2021–4.8.2021
Petra Mäki, suunnittelija 1.9.2021–31.3.2022
Sanni Ikävalko, 60 % suunnittelija 3.1.–31.3.2022
Katja Markkola, 20 % taloussuunnittelija 1.4.2021–31.3.2022
Emmi Piispanen, hankekoordinaattori 1.4.2021–23.8.2021
Reetta Tuominen, hankekoordinaattori, vanhempainvapaan
sijainen 1.9.2021–31.3.2022
Nina Parviainen, suunnittelija NUOSKA 8.4.2021–31.3.2022

Kanuunan ohjausryhmä

Kanuunan toimintaa linjaa Johtamisen verkosto, jonka keskuu   desta 
va  li  taan ohjausryhmä. Toimintakauden aikana ohjausryhmä kokoontui 
kolme kertaa.

Ohjausryhmään kuuluivat:

Katariina Soanjärvi, Jyväskylä (pj.)
Jouni Kivilahti, Lahti
Merja Nordling, Espoo
Nella Sepänheimo, Rovaniemi 2021, Nina Jorkama, Porvoo 2022 
Marjut Nurmivuori, Oulu
Mikko Vatka, Helsinki
Sampo Anttila, Vihti, pienten kuntien keskuudestaan valitsema 
edustaja

Kanuunan Digiryhmä

Kanuunan Johtamisen verkoston asettamaan Digiryhmään kuuluivat:
Kimmo Hölkki Lappeenrannasta. Jarmo Laitinen ja Marko Tiusanen 
Oulusta sekä Juha Leskinen ja Suvi Lappalainen Kanuunasta.


