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PÖYTÄKIRJA

Aika

21.2.2014 klo 10.35–12.30

Paikka

Lapin yliopisto, Rotko ls 4012, Rovaniemi

Osallistujat

VARSINAINEN JÄSEN

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

VARAJÄSEN

Eija Rajalin, etänä
Anitra Arkko-Saukkonen,
klo 12.17 asti
Mirja Hiltunen,
klo 10.58 lähtien
Virpi Lilja
Mika Leinonen
Timo Haanpää
Tuija Hautala-Hirvioja

ORGANISAATIO

LY/TTK
Lapin amk
Lapin amk
LY/TTK
AO Lappia
AO Lappia
LY/TTK
LY/TTK
AO Lappia

ASIANTUNTIJAJÄSEN

Johan-Eerik Kukko,
klo 11.35 asti

LUC

1 Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.35.
2 PKI:n toimintasuunnitelman 2014 tarkistaminen ja täytäntöönpano
Viimeisteltyjen dokumenttien hyväksyminen:
Hyväksyttiin viimeistelty PKI:n toimintakertomus 2012–2013 (Liite 1)
Hyväksyttiin viimeistelty PKI:n toimintasuunnitelma 2014
muutoksella että viittaus Yliräisänen-Seppäsen väitöskirjaan jätetään pois. (Liite 2)
3 Hankeasiat
Pelillisyyden sivuaine ja maisterinohjelma
Timonen kertoi että tiedekunnassa on käynnistymässä pelillisyyden sivuaine ja
Kajaanin kanssa tiedekunta kehittää pelillisyyden maisterinohjelmaa.
Keskusteltiin pelillisyyden ja ääni-ilmaisun maisterinohjelmien suunnitelmista:
– yliopiston on priorisoitava suunnitelmat, samoin rahoittaja panee priorisoimaan
– Lapin AMK ei voi rahoittaa maisterinohjelmia
– äänellä ja pelillisyydellä selvästi yhtymäkohtia, tukisivat hyvin toisiaan
– suunnittelukokous 28.2. klo 10, tila 2066 Pöykkölässä, johon torniolaisten toivotaan
osallistuvan
– AO ja AMK katsovat näkökulmansa pelillisyyteen maaliskuun aikana

Taidepedagogiikan kehittämishanke
OKM:n haku kehittämishankkeisiin, joilla edistetään taiteilijoiden työllisyyttä ja
toimeentuloa; määräpäivä 28.2.2014
Hankesuunnitelmaan tarvitaan tekstiä AMK:sta ja AO:sta viimeistään 24.2.
Tornion näkökulmasta suunnitelma oltava jollain tavalla sidoksissa digitaaliseen
toimintaympäristöön.
Tarvitaan mukaan kolme yritystä: LY hankkii Rovaniemen alueelta, AMK kysyy
Outokumpua ja AO matkailualan yritystä.
Jaana koordinoi hankesuunnitelman valmistelua, jossa mukana työryhmä.
CreaSet
Brainstorm Multimedian kysely PKI:n/Lapin amk:n osallistumisesta Horizon 2020 ICT
-ohjelman hankehakuun; määräpäivä 24.4.2014.
Tarjottu PKI:lle virtuaalistudion validoinnin kokonaisuutta.
Lapin amk:n kulttuuri lähti hankesuunnitteluun mukaan ja näki asian tärkeäksi.
Kytkeytyy AMK:n strategian etäisyyksien hallintaan ja kuvataiteisiin.
LY:n taiteiden tiedekunta on ilmoittanut ettei lähde hanke-ehdotuksen valmisteluun.
Päätettiin että tiedekunnan av-media ottaa ehdotuksen uudelleen tarkasteluun.
Varjosta valoon
Hankesuunnittelun tilanne. EAKR-haku toukokuu 2014.
Hanke edennyt suunnitelmien mukaisesti.
Seuraavan rahastokauden hanke-ehdotusta suunnittelemaan kokoontuu työryhmä 1.
kerran 26.2. klo 9–11 Aineen taidemuseossa. Työryhmässä ovat Tornion kaupungin
sivístystoimi, Aineen taidemuseo, AO Lappia, Lapin amk ja TornioHaparanda
matkailutoimisto. Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan toivotaan osallistuvan.
4 Muut asiat
Johan-Eerik Kukko esittäytyi ja kertoi että on aloittanut osa-aikaisesti LUC:in
viestintäsuunnittelijana 1.2. Kukko kertoi LUCin viestinnän painotuksista:
– viestintä keskittymässä sosiaaliseen mediaan
– yritetään saada viestintää menemään aiempaa paremmin opiskelijoille
Keskustelussa esille tulivat:
– onko mahdollista päästä jatkuvan uutisoinnin toimintamalliin kuten MTI:llä on?
– PKI:n www-sivuja pitäisi herätellä henkiin
– tällä hetkellä PKI:n www-sivuston linkitys ja toimivuus kuuluu Kukolle
– PKI:n sivuille tarvitaan kahtalainen sisältö
o PKIn organisaatio
o showroom: hankkeet ja toiminta ml. opiskelijoiden työ
– www-sivuille lisättävä
o PKI:n toimintakertomus
o toimintasuunnitelma
o joryn kokousajat
o LY:n Taidekammi-blogi http://taidekammi.blogspot.fi/
– henkilökunta näkee vain oman organisaationsa eikä miellä että taustalla on
isompi PKI

–

PKI:n oppilaitosten on ryhdistäydyttävä itse tiedottamaan toiminnastaan, sekä
henkilöstön että opiskelijoiden

Kukko ja Räty PKI:n viestintäsuunnitelman luonnoksesta ennen seuraavaa joryä.
PKI:n viestintäasiat otetaan esille seuraavassa joryssa.
4 Seuraava kokous
Seuraava kokous on 26.3.2014 klo 10–12 Torniossa.
5 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.30.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Timo Jokela
puheenjohtaja

Veli-Pekka Räty
sihteeri

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

