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PÖYTÄKIRJA

Aika

27.3.2013 klo 10.05–13.00

Paikka

Lapin yliopisto, Taiteiden tiedekunta, Rovaniemi
huone 4017, Rotko, Siljotie 2, B-puoli, 2. krs

Osallistujat
VARSINAINEN JÄSEN

VARAJÄSEN

ORGANISAATIO

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

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

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

1 Kokouksen avaus
Timo Jokela avasi kokouksen klo 10.05.
2 Järjestäytyminen
Valittiin
– puheenjohtaja Timo Jokela
– sihteeri Veli-Pekka Räty
3 PKI:n johtosääntö ja työskentelytapa
Uuden johtosäännön käsittelyn tilanne:
– mahdollisesti allekirjoitettu eilen LY:ssä (Liite 1)
– KTamk ja AO Lappia vievät sopimuksen hyväksymistä eteenpäin omissa
organisaatioissaan
4 Kulttuuri- ja taidealojen koulutuksen aloituspaikkojen leikkausesitykset
Tilanne:
– tänään luettavissa esitys koulutusjärjestäjittäin
– pohjoisen koulutuksen järjestäjät kuultavana OKM:ssä 19.4.
– lopulliset päätökset kesäkuussa
– mikään koulutusalaa Lappiassa ei lopetettane, ei myöskään monialaisuutta
kulttuurin sisällä

5 PKI:n toiminnan jatko
Yhteistyö kesästä eteenpäin:
– LY toivoo että LY vastaisi professoreista ja KY Lappia koordinaattorista
– Lappia toivoo että koordinaattori olisi osin hankkeissa mukana
–
–

–
–

keskustelussa yliopiston johdossa vielä keväällä: voisiko PKI:n olla UArcticin
instituutio?
instituutioilla oma kotipaikkansa joka olisi myös temaattisen verkoston kotipaikka
esimerkkinä Akyreyrin yliopisto jossa yksi instituutio järjestää konferenssin ja
julkaisuja vuosittain
PKI:n toiminta on muutakin kuin hanketoimintaa
PKI:ssä tutkimuksen kehittäminen hyvää, entä koulutuksellinen ja alueellinen
yhteistyö? koulutuspolut AO:sta LY:oon?

6 Hanketoiminta
Kielteinen rahoituspäätös:
Cultural festivals: tieto rahoittajalta 8.3.: ei ole saamassa rahoitusta
- paljon hakemuksia
Käynnistymässä:
Arktinen monimedian testausympäristö –selvityshanke
EAKR, 1.3.2013–28.2.2014, 90600 €
– vastuullinen johtaja Eija Timonen
– projektipäällikkö Tuomas Honka
– 1. palaveri viime viikolla, paikalla: Timonen, Honka, Haase
– tekijöinä KTamk: Alm & Haase
– joku rooli myös Kahakorvella
– fokus: yritysyhteistyö ja heidän sitoutuminen koulutustuotantoon:
Almamedia, YLE ym.
– ohjausryhmä: Heikki Lääkkölä (Alma), YLE
– hankkeessa otetaan huomioon Arktisen kanavan ehdotus ja sisältö
Haettu:
Tornion kulttuurikartoitus – yhteistyöllä eteenpäin
EAKR, 1.7.2013–30.6.2014, 66200 €
– haetaan uusia oppilaitosten ja kaupungin välisiä toimintatapoja
– sisarhanke: Cultural Festivals
– haasteena sisällyttää aikataulujen puitteissa kursseihin
Nordplus liikkuvuushakemus (LY)
– sekä henkilökunnan että opiskelijoiden liikkuvuus
– toimintaan ASAD-verkostossa
– konkreettinen toiminta 6–8.11.2013 Islannissa: Näyttelytila
– mukana Reykjavikin taideakatemia
– partnereina pohjoiset toimijat Sámi Allaskuvla, Tromssan yliopisto,
Uumajan yliopisto
Liikkuvuus ASAD-verkostossa, Pohjoismainen ministerineuvosto (LY)

Käynnissä olevat
Soveltavan kuvataiteen maisterinohjelma
- Tornion osuuteen on jäämässä rahaa – miten sitä voisi käyttää Tornion ja
Rovaniemen yhteistyöhön?
- Eija ja Maria keskustelevat yhteistyöstä
- voiko Veli-Pekan tehdä syksyllä SOMAn markkinointia? Kemin näyttely
syksyllä ja voiko sitä käyttää kv-markkinointiin?
- em. asioista neuvottelu rahoittajan kanssa
Valmistelussa:
Soveltavan ääni-ilmaisun maisterinohjelma
– haettu tapaamisaikaa Torniossa jonka hyvä toteutua lähiaikana
– jatkokoulutuksen tarve sekä muusikoille että musiikkiteknologeille
– maisterinohjelman aikataulu: mielellään 2,5-vuotinen rahoitus seuraavalla
rahoituskaudella
– suunnitelma valmiina syksyllä 2013
– valmistelun vastuu: LY:n av-media, sektorin vastuuhenkilönä Eija Timonen
yhdessä kasvatustieteiden tiedekunnan ja Vesa Tuiskun kanssa
Idea-asteella:
Kahdeksan matkailureittiä
– odotetaan konkreettisempia matkailureittien ehdotuksia professoreilta Aho
ja Pentikäinen
– matkailupalvelut ja –konseptit eivät ole PKI:n koulutusalueen tehtävä
– mahdollisesti voitaisiin tarttua yhteen tai kahteen reittiin LFA:n tapaan
– Timo Jokela tapaa Jussi Tourulan (Levin matkailu) pääsiäisenä ja tarjoaa
hänelle reittiajatusta
Magenta jatkohanke
- Magentassa taiteilijoiden täydennyskoulutusta ja projektitoimintaa
- keskusteltu jatkosta alkuvuonna 2013, haetaan jatkokoulutustarpeita
- mitä jää täydennyskoulutuksen varaan:
o tuotteistaminen
o yrittäjämäinen toiminta
o apurahajärjestelmät, hakeminen
o tiimi- ja vuorovaikutustaidot
o uusien teknologioiden hyödyntäminen
o työhyvinvointi
- todettiin että täydennyskoulutus ei ole aivan PKI:n ydintä
La Recherche
– Edellisessä kokouksessa johtoryhmä puolsi valmistelun jatkamista.
– ranskalaiset eivät ole vastanneet kysymyksiin työnjaosta
– LY:n kulttuurihistorian alustavasti kiinnostunut
– Arktinen keskus ei kiinnostunut koska ei ole kulttuurihistorian tutkijoita
Dokumenttielokuvahanke Brasilian Penedon siirtokunnasta
– voidaan edetä jos Brasiliasta löytyy luvattu 500000€
Tapahtumajohtamisen oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus
– etenee KTamk:n ja MTI:n välisenä
Joint Degree viestinnän koulutuksen liiketoiminnallistamiseksi
– LY:n av-mediaa kiinnostava; mukaan (LTU) tai Skotlanti

–
–
–
–

koskisi elokuvaa ja esim. multimediaa
teemana pohjoinen–Australia
kannattaa selvittää mahdollisuudet
jos tehdään joint degree, tarvitaan myös OKMn hyväksyntä toiminnalle

7 Arctic Sustainable Art and Design (ASAD) verkosto
NPP valmisteluhankkeiden deadline 12.4.
– suunniteltu kulttuuri/taidetapahtumien yhteissuunnittelua ASADverkostossa
– mahdollisia partnereita: UHI, UWS, Islannin taideakatemia, Sámi
Allaskuvla, Uumajan yliopisto
– haetaan valmistelurahaa, varsinainen projekti noin 1,1M€
– omarahoitus 40% valmistelussa
– taidetapahtumat olisivat pitkäaikaisia tuotantoja
– valmistava kokous mahdollisesti syksyllä Reyjavikissa, jossa muutoinkin
oltaisiin tuolloin
– liittymät mahdollisesti kulttuuriperinnön tuotteistamiseen ja koulutuksen
kehittämiseen
– LY vetää valmistelua ja kysyy Tornion molemmilta toimijoilta
mukaantuloa
Glen Coutts järjestämässä soveltavan kuvataiteen seminaaria Aberdeenissa
toukokuussa 2013
- muut osallistuvat sähköisesti
- tuolloin jo keskustellaan ed. NPP valmistelusta
8 PKI:n viestintä ja markkinointi
PKI:n tiedottamiseen liittyviä asioita
– kuka/ketkä ovat PKI:n tiedottajia?
– miten opiskelijamarkkinointi toteutetaan?
– ainakin LY:n opiskelijoilla vain hämärä käsitys PKI:stä – tilanteen
parantaminen?
– kuinka muistetaan markkinoida PKI:tä yhdessä oppilaitoksen taideteollisen ja
kulttuurin alan rinnalla – kuinka näytetään että nämä ovat osa PKI:tä?
– kuinka käytetään PKI:n nimeä yhdessä oppilaitoksen nimen kanssa?
– kuinka markkinoinnissa näytettään yhdessä tekeminen, se että olemme
enemmän kuin yksi oppilaitos
– markkinointi henkilökunnalle, sidosryhmille ja yleisölle?
– esim. hankkeiden myönteisistä päätöksistä on tiedotettava PKIn www-sivuilla,
toki tarvitaan henkilö joka ne sinne laittaa
Konkreettisia lähiajan tiedottamistarpeita
– PKI:n uusi johtosääntö joka on kohta hyväksytty
– LFA-näyttely Arktikumissa 21.4. asti
– Arktinen monimedian testausympäristö –selvityshanke käynnistynyt
– kuinka jatkettaisiin PKI-hankkeen aikana aloitettuja Kulttuurikahvi-tilaisuuksia
(yleisötilaisuudet jossa ajankohtaista asiaa PKI:n alueelta)
Tiedottaminen PKI:n sivuilla ja sivujen ylläpito
– kulttuuri.luc.fi

–
–
–

culture.luc.fi
Facebookissa www.facebook.com/kulttuuri.instituutti
lisäksi varmistettava että kunkin oppilaitoksen taideteollisuuden tai kulttuurin
sivuilta on linkitys PKI:n sivulle

Sovittiin että Veli-Pekka järjestää palaverin em. asioista kaikkien oppilaitosten
tiedottajien kanssa.
9 Muut asiat
Frankfurtin kirjamessut 2014
Veli-Pekka on pyytänyt 31.1. ja 15.3. tarkempia tietoja hinnoista ja toimintatavoista.
Kokoukseen mennessä tietoja ei ole saapunut.
Pohjoiskalotin kulttuuripäivät 2013
PKI:n yhteyshenkilöt Maria Huhmarniemi ja Veli-Pekka Räty ovat osallistuneet
kulttuuripäivien puhelinkokoukseen 30.1. ja osallistuvat kokoukseen Jällivaarassa 8.4.
10 Seuraava kokous
Seuraava kokous on 8.5.2013 klo 10.00 Rovaniemellä.
11 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.00.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Timo Jokela
puheenjohtaja

Veli-Pekka Räty
sihteeri

LIITTEET
Sopimus Pohjoisen kulttuuri-instituutin yhteistyörakenteesta
KTamk:n hankeaihiot
JAKELU
Pohjoisen kulttuuri-instituutin johtoryhmän varsinaiset jäsenet ja varajäsenet
Virpi Lilja, johtaja, Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia
Jani Suokanerva, hallintopäällikkö, Lapin yliopisto, taiteiden tiedekunta

