POHJOISEN KULTTUURI-INSTITUUTTI
Johtoryhmä 6/2013

PÖYTÄKIRJA

Aika

20.11.2013 klo 10.05–12.55

Paikka

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia
Mediatalon neuvotteluhuone, Urheilukatu 6, Tornio

Osallistujat

VARSINAINEN JÄSEN

Timo Jokela, puheenjohtaja
Leena Alalääkkölä
Ari Alm
Maria Huhmarniemi
Jussi Leponiemi
Markku Niva
Eija Timonen
Jaana Erkkilä
Veli-Pekka Räty, sihteeri

VARAJÄSEN

Eija Rajalin
Anitra Arkko-Saukkonen
–12.20
Mirja Hiltunen
Virpi Lilja
Mika Leinonen
Timo Haanpää
Tuija Hautala-Hirvioja

ORGANISAATIO

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

1 Kokouksen avaus
Timo Jokela avasi kokouksen klo 10.05.
2 Järjestäytyminen
Puheenjohtajaksi valittiin Timo Jokela ja sihteeriksi Veli-Pekka Räty.
3 PKI:n toiminta
Tilannekatsaus
– LY:ssä ollut tulosneuvottelut viikolla 46
– LY:ssä ei muita osallistumista PKIn toimintaan kuin professuurit 2016 loppuun
Coutts: huhtikuun loppuun asti SOMA-hankkeessa. Toiminnan
kansainvälistämistä. Yhteistyön rakentamisen jatkaminen UWS:n kanssa.
Kahakorpi toiminut monimediahankkeessa. Häntä voi käyttää enemmän
Tornion näkökulmasta.
Pentikäinen pohjoisen etnografiassa.
– resurssien vähyys vaivana myös KTamk:ssa ja AO Lappiassa
– aluekehitysrahoitukset avautunevat: ESR: 1. haku avautuu 5.5.2014, jolloin päätöksiä
odotettavissa joulun alla
– tästä seuraa se että vuosi 2014 tulee olemaan taloudellisesti tiukka
– innovaatio-ohjelma: ei ole vielä tullut mahdollisuutta kommentoida LUCin innovaatioohjelmaa; LY tekee oman ohjelmansa
PKI:n viestintä
– PKI:n henkilöstö esiintyy sekä PKI:n että oman organisaationsa edustajina
– myös esim. webdokumentit pitää olla PKI:n tuotantona näkyvissä

PKI:ssä aiemmin tapahtunut toiminta (Liite 1)
Seuraavaan johtoryhmän kokoukseen 20.12. valmistaudutaan näyttämällä PKI:n tuloksia ja
tavoitteita.
Ammattiopisto Lappia yliopiston taidepedagogiikan ”harjoittelukouluna”
– Lappia on vahvasti yhteistyöhalukas
– LY:n osalta voidaan toiminta aloittaa keväällä 2014, mielekäs päänavaus taiteiden
tiedekunnalle
– määriteltävä jotkut kurssit tai kokonaisuus, jossa kehittämistavoitteita jotka tekevät
asian motivoivaksi opiskelijoille, opiskelijoille kenttäharjoittelukokonaisuus
Toimintaa valmistelevat:
taidekasvatuksen professori Mirja Hiltunen
koulutuspäällikkö Mika Leinonen
Kuvataideopetus, mediataide, prosessit ja yhteisöjen toiminta
Keskusteltiin kuvataideopetuksen ja mediataiteen kehittämisestä ja työnjaosta PKI:n
oppilaitoksissa:
– työ ei ole taiteen alalta hävinnyt, mutta eri muodossa: prosesseja, yhteisöjen toimintaa,
SOMA on tästä hyvä esimerkki
– erinomainen mahdollisuus rakentaa polku opistosta yliopistoon
– koulutettaisiin ihmisiä jotka toimivat yhteisöllisesti
– pohjoisesta ulottuvuudesta kehitettäisiin malli jota voidaan soveltaa muuallakin
Suomessa
– haettaisiin vaihtoehtoisia tapoja tehdä, uutta ammattiajattelua
– keskeinen ajattelu co-design ja tämä vaatii prosessin hallintaa
– rahoitusmahdollisuuksia: OKM, Manner-Suomen rakennerahastot
Työskentelyä jatkaa työryhmä:
Jaana Erkkilä
Mika Leinonen
Veli-Pekka Räty
Anitra Arkko-Saukkonen
Työryhmä valmistelee joulukuun kokoukseen yhden liuskan konseptin.
Työryhmän kokous 28.11.2013 klo 10
PKI:n tarjoamat tilaustyöt
Keskusteltiin mitä, miten ja kenelle tarjottavissa PKI:n kokonaisuudesta yksittäisten
oppilaitosten sijaan?
Mahdollinen kohde avantouinnin MM-kilpailut, maaliskuu 2014
Lapin yliopiston av-median ja opiskelijat tekevät visuaalista materiaalia.
Yhteistyömahdollisuus Ammattiopisto Lappian kanssa.
4 Hankeasiat
Haettu
Metsäsaamelaishanke
Valmisteilla
Soveltavan ääni-ilmaisun maisterinohjelma
Creative Momentum
Anitra Arkko-Saukkonen kertoi hankkeesta (Liite 2 ja 3)

Hankeaihiot
La Recherche –yhteistyö Versailles’n yliopiston kanssa
Taustalla materiaalin inventointitarve. Todettiin että emme voi sitoutua ennen kuin
saamme materiaalin inventoinnista ja rahoituksesta lisätietoja.
Ikääntyvien hyvinvointi
Keskusteltiin että yliopisto ryhtynee valmistelemaan arktisen muotoilun ja soman
kansainvälisen koulutuksen suunnitelmaa. Matkailusektorilla kiinnostusta
matkailuympäristöihin.
Ikäehyt-hanke rakentui kuntien kanssa, mutta yksityiset jäivät pois; tässä olisi mahdollisuus
Vanhushuolto laajakokonaisuus jossa myös PKI voisi toimia.
Pohjoiskalotin kulttuuripäivät 2015
Pohjoiskalotin kulttuuripäivien järjestämistä vuonna 2015 on tarjottu Suomeen.
Keskusteltiin että Tornio mahdollisesti voisi järjestää tapahtuman. Selvitetään vuoden 2013
tapahtuman kustannukset ja rahoitus. Selvitetään kaupungin halukkuus järjestelyihin ja
osarahoitukseen.
5 Muut asiat
Ei ollut muita asioita.
6 Seuraava kokous
Seuraava kokous on Rovaniemellä 20.12.2013 klo 10.00–12.00.
7 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.55.

LIITTEET
LIITE 1. PKI:ssä aiemmin tapahtunut toiminta
LIITE 2. Creative Momentum –hankesuunnitelma
LIIUTE 3. Creative Momentum –hankekokouksen 22–23.10.2013 muistio

JAKELU
Pohjoisen kulttuuri-instituutin johtoryhmän varsinaiset jäsenet ja varajäsenet
Virpi Lilja, johtaja, Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia
Jani Suokanerva, hallintopäällikkö, Lapin yliopisto, taiteiden tiedekunta

LIITE 1. PKI:ssä aiemmin tapahtunut toiminta
Keskusteltiin ja täydennettiin luetteloa:
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Soveltavan kuvataiteen maisterinohjelma onnistuneesti toteutettu
SOMAsta valmistuu 14 opiskelijaa 2013, usea työllistynyt tehtäviin joita ei ole aiemmin
tunnistettu
Soveltavan kuvataiteen seminaari 17.10.2013
AVAUS näyttely 17.10.2013
Arktiset tulet -hanke onnistuneesti toteutettu
Les Feux Arctiques -dokumenttielokuva, kansainvälinen tuotanto, palkintoja
Les Feux Arctiques -dokumenttielokuvan ensi-ilta Pariisissa ja Versailles’ssa; pitkällä
ja merkittävällä kiertueella Pohjois-Suomessa, Helsingissä, Koutokeinossa, Kiirunassa,
Murmanskissa, Berliinissä, Madridissa
web-dokumentit joista yksi elokuva, Ylitys, ollut esillä Cannesin elokuvajuhlien
dokumenteissa keväällä 2013
o mitä voisi kertoa palautteesta?
kaksi tutkimusta web-dokumenteista LY:ssä: ainakin 3 gradua à 40 op. ( Mikko
Leinonen, Max Juntunen, Jari Mikkola + Kuivakari kanditöitä ohjattu à 20 op?)
kaksi taiteellista syventävää produktiota à 50 op, Timonen ohjannut
Tornionlaakson vanhojen valokuvien keruu, kuvat esille netissä
Taidevaellus Käsivarressa
projektipedagogiikan tutkimus ja opinnäytteet 2 kpl
Arktiset tulet -näyttely Rovaniemellä ja Torniossa 2013
koko Arktiset Tulet –hankkeessa yhteensä 85 opiskelijaa suorittaneet opintojaan ja
saaneet 620 opintopistettä, x kpl opinnäytteitä alla olevan mukaisesti:
AO Lappia
34 opiskelijaa, yht. 118 ov
(1ov = 40 h = 30h kontaktiopiskelua ja 10 h itsenäistä työskentelyä)
KTamk 42 opiskelijaa, yht. 432 op.
LY/TTK
täydennetään
kansainvälinen konferenssi: Tales from the North 2012
ASAD-verkoston perustaminen ja käynnistäminen
käynnistynyt hanke Arktinen monimedia kokeiluympäristö
o järjestetty seminaareja ym.
käynnistynyt hanke Varjosta valoon, katveesta katu-uskottavaksi
Pohjoiskalotin kulttuuripäivät 2013, PKI järjestämässä Suomen osalta
KTamk kulttuuri valmistaa neljä näyttelykohdetta 2014 avattavaan uusittuun
Tornionlaakson Maakuntamuseoon
opinpolkujen kehittäminen
henkilökunnan ja opiskelijoiden yhteistyön kehittäminen

Lisätään:
verkostojen luominen
benchmarkkaus
työseminaarit
vaihtosopimukset
WAAE –verkosto
INSEA
julkaisut, artikkelit
Opinnäytteet
Timo tekee rakennemallin vkl:n aikana
lopulta 3-4 liuskaa joulukuun johtoryhmään

