POHJOISEN KULTTUURI-INSTITUUTTI
Johtoryhmä 1/2013

PÖYTÄKIRJA

Aika

22.1.2013 klo 12.37–15.35

Paikka

Lappia, Urheilukatu 6, 95400 Tornio

Osallistujat
VARSINAINEN JÄSEN

Timo Jokela, puheenjohtaja
Leena Alalääkkölä
Ari Alm
Maria Huhmarniemi
Jussi Leponiemi
Markku Niva
Eija Timonen (etäyhteys klo
14.10 asti)
Juhani Tuominen
Veli-Pekka Räty, sihteeri

VARAJÄSEN

ORGANISAATIO

Eija Rajalin
Anitra Arkko-Saukkonen
Mirja Hiltunen
Virpi Lilja
Mika Leinonen
Timo Haanpää

LY/TTK
KTamk
KTamk
LY/TTK
AO Lappia
AO Lappia
LY/TTK

Tuija Hautala-Hirvioja

LY/TTK
LY/TTK

1 Kokouksen avaus
Timo Jokela avasi kokouksen klo 12.37.
2 Järjestäytyminen
Päätettiin että kokouksen
puheenjohtajana toimii Timo Jokela ja
sihteerinä Veli-Pekka Räty.
3 PKI:n johtosääntö ja työskentelytapa
3.1 PKI:n johtosääntö
Marraskuussa 2012 oli PKI:n kokous Rovaniemellä, jossa tarkasteltiin ja linjattiin
uudelleen PKI:n johtosääntöä. Keskusteltavana tuolloin olivat
– PKI:n nimi: Sovittiin että aloitetaan vakiintuneella nimellä ”Pohjoisen
kulttuuri-instituutti” ja palataan tarvittaessa nimiasiaan myöhemmin.
– Sovittiin että PKI:n kärki keskittyy kuvataiteisiin ja media-aloille.
Marraskuun kokouskäsittelyn jälkeen Torniosta esitettiin vielä tekstiili- ja vaatetusalan
mukaanottoa PKI:n kärkeen.
Johtosääntö ei ole vielä voimassa.
Keskustelu johtosäännöstä.

Keskustelun tuloksena päätettiin että
1. toiminta aloitetaan vakiintuneella nimellä ”Pohjoisen kulttuuri-instituutti” ja
palataan tarvittaessa nimiasiaan myöhemmin kuten marraskuussa oli päätetty.
2. PKI:n kehittämistyön kärki kohdistuu kuvataiteisiin ja mediaan
3. PKI toimii yhteistyössä muiden koulutusalojen kanssa, esimerkkinä
muotoilualat
3.2 PKI-hankkeessa olleiden henkilöiden rooli hankkeen jälkeen
Keskustelu hankehenkilöiden roolista PKI:ssa
Todettiin että:
– professorit Hannu Kahakorpi ja Juha Pentikäinen
o halutaan mahdollisimman nopeasti hankkeisiin
o molempien nimitys 31.12.2016 asti
– projektipäällikkö Veli-Pekka Räty
o PKI:n yhteisten hankkeiden valmistelun edistäminen keväällä 2013
o johtoryhmän sihteerinä
o työsuhde 1.1.–30.6.2013
3.3 PKI:n yhteiset hankkeet
Todettiin että
– PKI:n yhteiset hankkeet käsitellään johtoryhmässä
o silti kukin oppilaitos käsittelee hankkeita oman organisaationsa tavalla
– PKI:n johtoryhmä ottaa kantaa suurempiin linjauksiin
o jory sanoo mielipiteensä haluaako PKI ryhtyä johonkin hankkeeseen
vai ei; onko jokin hanke PKI:n näkökulmasta ok tai ei
o jory osaltaan pohtii miten hankkeet liittyvät tutkimukseen tai
opetukseen
o jory ei halua kilpailevia tai päällekkäisiä hakemuksia
– PKI:n jory ei kuitenkaan ota kantaa esim. budjetin jakaantumiseen eri
oppilaitoksille
3.4 PKI:n johtoryhmän kokoukset
Todettiin että ainakin alussa halutaan kokoontua noin 1 kuukauden välein.
Päätettiin että seuraavat kokoukset ovat:
27.2. klo 12.30
Tornio
27.3. klo 10.00
Rovaniemi
8.5.
klo 10.00
Rovaniemi
27.5. klo 12.30
Tornio
4 Kulttuuri- ja taidealojen koulutuksen aloituspaikkojen leikkausesitykset
Ammatillisen koulutuksen vos-pt-koulutuspaikkojen leikkausesityksen käsittely
erityisesti kulttuurin näkökulmasta ja vaikuttamistoimien pohtimista.
Rehtori Jussi Leponiemi esitteli aloituspaikkojen leikkausesitysten tilanteen:
– ammatillista peruskoulutusta ollaan leikkaamassa; prosessi kesken
 tällä hetkellä kommentoitavana maakuntakohtainen leikkausesitys:
Lapin osalta leikkausesitys 26%: 6500 aloituspaikasta leikkausten
jälkeen jäisi 4800
 annettu jo yksi vastine: maakuntaan pitäisi jättää 5800 aloituspaikkaa
 kulttuurialalla leikkausesitys Lapissa 57,8% mikä koskee eniten AO
Lappiaa (muut pienempiä: SAKK ja Ramkin tanssi)



–
–
–
–

maaliskuussa tulossa koulutuksen järjestäjäkohtainen esitys
leikkauksista, minkä jälkeen OKM:n mahdollinen palaute
 OKM:n päätös noin kesäkuussa
leikkausesitystä vastustetaan; esitystä tulisi kohtuullistaa
leikkausten euromäärätavoitteesta opiskelijamäärät ovat noin 50% ja
yksikköhinnat noin 50%
kulttuuriala säilyy AO Lappiassa ja sen halutaan säilyvän monialaisena (media,
kuvataide, musiikki)
koulutuksen järjestäjä vastaa sisällöstä

Todettiin että johtoryhmän odotetaan vaikuttavan jokaiseen vaikutusvaltaiseen poliitikkoon
tästä viestistä.
5 Hanketoiminta
Todettiin PKI:n hanketoiminnasta:
– pyritään nykyistä isompiin ja yhteisiin hankkeisiin
– rahoitus kuuluu oppilaitosten omaan sisäiseen organisointiin
Keskusteltiin ja todettiin käynnissä ja valmistelussa olevista hankkeista:
5.1 Käynnissä olevat hankkeet
Les Feux Arctiques, 1.2.2011–31.5.2013, ESR
Kemin Valotila, 1.8.2012–31.12.2013, EAKR
Unelmatehdas, 1.11.2011–30.6.2014, ESR
Keskusteltiin siitä ovatko kaikki käynnissä olevat linjassa PKI:n tavoitteiden kanssa.
5.2 Haettu
Arktinen monimedian testausympäristö 360° selvityshanke, EAKR, 1/2013–6/2014,
alunperin haettu 248 k€
o hanke saanee rahoituksen, haettua pienempi
o perusasiat ja lähtökohdat selvitettävä heti hankkeen alussa
Cultural festivals valmisteleva hanke, Interreg, 3/2013–2/2014, 90 k€
o järkevä Tornion näkökulmasta
o yliopistolla ollut aiempi hankeajatus (NPP) jota ei koskaan haettu: miten
taidetapahtumat toteutetaan pienellä paikkakunnalla
o tämän kevään NPP hakuaika päättyy 12.4., kyseessä valmisteltavat hankkeet
 lisätietoja http://www.northernperiphery.eu/en/news/show/&tid=272
 hakuohjeet
http://www.northernperiphery.eu/en/content/show/&tid=211
5.3 Haetaan
Kaupunkitila valmisteleva hanke, EAKR
o otsikko uudelleenmuotoiltu PKI-hankkeessa selvitetystä tiede-taidepuistosta
o KY Lappia valmistelee yhdessä Tornion kaupungin kanssa
5.4 Valmistelussa
Pohjoisen kulttuurimatkailun tietopankki
o tietopankkien ylläpito haasteellista
o uuden rakentamisen sijaan käytettäisiin ja yhdistettäisiin mahdollisuuksien
mukaan olemassa olevia tietopankkeja

o
o

tietty liittymä kulttuuriperintöön mutta tällaisen palvelun ylläpitäminen ei kuulu
PKI:lle; kulttuuriperinnön digitointi, jalostaminen ja uudelleenkäyttö kyllä ovat
PKI:n asioita
esitystä ei priorisoitu niiden hanke-esitysten joukkoon, joita nyt lyhyellä
aikavälillä viedään eteenpäin

Soveltavan ääni-ilmaisun maisterinohjelma
o valmistellaan seuraavan rahoituskauden hakuun vuoden 2013 aikana
o äänen ja musiikin pienryhmä nimetty PKI:n strategiatyöryhmässä 2.4.2012 joka
päivittää ääni-ilmaisun maisterinohjelman suunnitelman: Jussi Leipälä
(Lappia), Janne Vahtola (KTamk) ja Vesa Tuisku (LY)
5.5. Idea-asteella
Arktinen kanava
o Hannu Kahakorven esitys 2010
o ”sisarprojekti” Arktinen monimedian testausympäristö 360° selvityshankkeelle;
Aktinen kanava otetaan huomioon testausympäristö-hankkeessa jos se saa
rahoituksen
La Recherche
o LFA-hankkeen dokumenttielokuvalla oli valtava opetuksellinen hyöty ja
oppimisprosesiin tyytyväisyys oli hyvin korkealla
o luontevaa että jatkettaisiin eteenpäin tästä aiheesta
o mahdollisessa jatkossa pääasiana pitäisi olla oppimisprosessi ja oppilaitosten
kiinnittyminen siihen
o työnjako
 näköpiirissä tehtäviä sekä oppilaitoksille ja yrityksille
 mikä olisi työnjako?
 pitäisikö löytää suomalainen tuotantoyhtiö?
o varmistettava että jatkohanke on taloudellisesti ja aikataulullisesti järkevää
o rahoitus muualta kuin aluekehitysrahoitusmahdollisuuksia
 mahdollinen: EU Luova Eurooppa, avautuu syksyllä 2013
o johtoryhmä puoltaa valmistelun jatkamista
o mahdollisesta valmistelun jatkamista varten Veli-Pekka selvittää seuraavaan
johtoryhmän kokoukseen
 mahdollisia rahoitusinstrumentteja (ilmeisesti yhdellä instrumentilla ei
päästä rahoittamaan kaikkea)
• tutkimukseen
• opetuksen kehittämiseen
• liikkuvuuteen
 ranskalaisten tarkemmat ajatukset kunkin työnjaosta
 LY:n kulttuurihistorian ja Arktisen keskuksen kiinnostus
Saamelaisten kielten ja kulttuurien peli
o idea tullut SAKK:n rehtori Liisa Holmbergiltä
o pienryhmä (Jari Penttinen, Mika Leinonen, Tomi Knuutila) selvittänyt
toteutusmahdollisuuksia
o valmistelu jatkuu
6 PKI:n viestintä ja markkinointi
–
–

lehdistötilaisuus 22.1.
opiskelijamarkkinointi

–
–

muu viestintä ja markkinointi
PKI mainosvideot (3–4 kpl) valmistumassa alkuvuonna 2013

Kohdan 6 asiat siirrettiin seuraavaan kokoukseen.
7 Muut asiat
7.1 Luovien alojen verkosto
Kemi-Tornio alueen kehittämiskeskus esittää että PKI osallistuisi Luovien alojen
verkostoon.
Päätettiin että PKI ei nyt osallistu Luovien alojen verkostoon.
7.2 Frankfurtin kirjamessut 2014
Suomen Saksan Instituutti on pyytänyt projekti-ideoita Frankfurtin kirjamessuille 2014.
Mahdollisina kokonaisuuksina esim. elokuvat, opetus, oppiminen.
Keskusteltiin että mahdollisesti voitaisiin esitellä LFA- ja SOMA-hankkeiden tuloksia.
Veli-Pekka selvittää tarkempia tietoja seuraavaa johtoryhmää varten:
o hinnoista
o toimintatavoista
7.3 Valtakunnallinen ESR
Keskusteltiin olisiko PKI:n puitteissa haettavissa jotain valtakunnallisesta ESR:stä.
Mahdollisesti esim. soveltavan taideopetuksen pilotointi- tai taidepedagoginen
tutkimusprojekti. PKI valtakunnallisena esimerkkinä taideopetuksen uudistamisesta.
7.4 Nordplus Higher Education
Lapin yliopisto kuuluu Nordplus-verkostoon, KTamk ei.
Keskusteltiin että KTamk voisi tulla mukaan Nordplus verkostohakemukseen, jolla
voitaisiin saada esim. opettaja- ja opiskelijavaihtoa, työpajoja, näyttelyitä ja
tutkimustoimintaa.
ASAD-verkoston suunnitelmat auttavat Nordplus-verkoston hakemuksen tekemisessä.
7.5 Pohjoismaisen Ministerineuvosto Arctic co-operation rahoitus
Timo kertoi että LY on uusinut rahoitushakemuksen ASAD-verkoston käynnistämisen
tukemiksi Pohjoismaiselle ministerineuvostolle. LY hakee rahoitusta toimintaan, joka
konkretisoituu WAAE kongressin jatkona näyttelynä ja kongressina Reykjavikissa
Nordic Housessa.
7.6. Pohjoiskalotin kulttuuripäivät 2013
Lapin liitto hakee suomalaista kumppania Pohjoiskalotin kulttuuripäivien
järjestämiseen.
Päätettiin että PKI osallistuu ja yhteyshenkilöinä ovat Maria Huhmarniemi ja VeliPekka Räty.
8 Seuraava kokous
Seuraava kokous on 27.2.2013 klo 12.30 Torniossa.
9 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.35.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Timo Jokela
puheenjohtaja

Veli-Pekka Räty
sihteeri

LIITTEET
Pohjoisen kulttuurimatkailun tietopankki, hanke-esitys
La Recherche, hankevalmistelu
Luovien alojen verkoston toimintasuunnitelma 2013
Frankfurtin kirjamessut 2014
Pohjoiskalotin kulttuuripäivät 2013
JAKELU
Pohjoisen kulttuuri-instituutin johtoryhmän varsinaiset jäsenet ja varajäsenet
Virpi Lilja, johtaja, Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia
Jani Suokanerva, hallintopäällikkö, Lapin yliopisto, taiteiden tiedekunta

