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Osallistujat

VARSINAINEN JÄSEN

Timo Jokela, puheenjohtaja
Jari Penttinen
Eija Rajalin
Maria Huhmarniemi
Jussi Leponiemi
Mika Leinonen, sihteeri
Eija Timonen
Jaana Erkkilä

VARAJÄSEN

ORGANISAATIO

Leena Alalääkkölä
Anitra Arkko-Saukkonen
Mirja Hiltunen
Antti Päivärinta
Jussi Leipälä
Timo Haanpää
Tuija Hautala-Hirvioja

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

Kutsuttuna

ORGANISAATIO

Jari Rinne

LY/TTK

1 Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja muistutti, että varsinaisen johtoryhmän kokouksen jälkeen
pidetään johtoryhmälle Art at Work -työpaja, jossa pilotoidaan taidelähtöisiä menetelmiä
johtamisen apuna. Johtoryhmän kokousta ovat seuraamassa työpajan vetäjät hanketyöntekijät
Ninni Korkalo ja Salla-Mari Koistinen, jotka ovat valmistuneet soveltavan kuvataiteen
maisteriohjelmasta.

2 PKI:n johtoryhmän toiminnan kehittäminen ja organisointi
Johtoryhmä päätti kokouksessaan 21.5.2014, että PKI:n koordinaattorityötä jatkaa 1.8.2014
alkaen koordinaattoritiimi. Tiimiin nimettiin Eija Rajalin ja Mika Leinonen.
Jokela esitti, että koordinaattoritiimiin lisätään hankeasiantuntijaksi innovaatiopäällikkö Jari
Rinne.
Koordinaattoritiimi tekee johtajan ohjauksessa valmistelevaa työtä johtoryhmän käsiteltäväksi,
ja se hyväksyttää valmisteltavat asiat omissa taustaorganisaatioissaan.
Jokela kävi läpi Veli-Pekka Rädyn tekemiä työtehtäviä ja kysyi, miten koordinaattorin tehtävät
jaetaan tiimin kesken. Rajalin esitti, että tiimi kokoontuu ja tekee esityksen työnjaosta. Jokela
painotti, että työnjako pitää tehdä pikaisesti, jo viikon 36 aikana. Työnjakoesitys hyväksytetään
johtajalla ja tuodaan käsiteltäväksi seuraavaan kokoukseen.
Jokela kysyi, paljonko koordinaattoreille on resurssoitu työaikaa.

Rajalin: 400 tuntia koordinaattorityöhön.
Timo Puukko: 400 tuntia PKI:n tuotantovastaavan tehtäviin.
Päivärinta totesi, että Leinonen on kokonaistyöajassa ja hänen työnkuvaansa kuuluu sovitut
PKI:n koordinaattorin tehtävät, ja niihin käytetään tarvittava määrä työaikaa.
Jokela otti esille PKI:n toimintaan liittyviä ajankohtaisia asioita:
- Soveltavan kuvataiteen maisteriohjelman vakiinnuttaminen
- Toimintasuunnitelmaan 2014 perehtyminen ja sen toimeenpano
- Opinpolkujen kehittäminen
Jokela esitti, että Leinonen ottaa päävastuun opinpolkujen tarkastelusta ja kehittämisestä.
Kaikkia koulutusasteita läpäiseviä opinpolkuja tarkasteltiin PKI:n perustamishankkeen aikana,
mutta koulutustarjonta on sen jälkeen vähentynyt tai muuttunut sisällöiltään. Koulutustarjonnan
nykytilanne täytyy kartoittaa. Lapin yliopiston yhteyshenkilöinä opinpolkuasioissa ovat Erkkilä,
Hiltunen ja Jokela.
Päivärinta totesi, että ammattiopistossa tehdään parhaillaan opetussuunnitelmatyötä ja uudet
opetussuunnitelmat otetaan kaikilla aloilla käyttöön syksyllä 2015. Kulttuurialan
opetussuunnitelmissa voidaan tietyiltä osin ottaa huomioon PKI:n tarpeet, mutta
opetussuunnitelmatyötä määräävät kuitenkin valtakunnalliset tutkinnon perusteet.

3 Hankevalmistelut
Käytiin läpi valmisteilla olevat hankkeet, joissa PKI on mukana:
- Soveltavan ääni-ilmaisun maisteriohjelma
- Vetovoimaa kulttuurista
- ValoTila 2 – Tuunaa keskusta
- Snowcastle-hyvinvointikeskus (sivuaa PKI:n toimintaa)
Lisäksi Lapin yliopisto on mukana seuraavissa hankkeissa:
- Magenta 2
- Metsälapin kulttuuriperintö
- Pohjois-Suomen ympäristökasvatuskeskus

4 Muut asiat
Rajalin kertoi Lapin AMK:n projekteista ja tilaustöistä, joissa PKI on tai voisi olla mukana:
-

-

Arctichildren InNet workshop syyskuussa Torniossa, workshopiin osallistuu n. 50
opettajaa, oppilasta ja tutkijaa Venäjältä, Norjasta, Ruotsista ja Suomesta
Maupertuis-dokumenttielokuva (Maupertuis-säätiön tilaustyö)
Kansainvälinen yhteistuotanto "Suomi Elossa”, tapahtuman ytimessä on 8-osainen tvsarja, "Keeping Nation Alive", jonka tarkoituksena on näyttää millaista
ammattilaisuutta, ihmiskohtaloita ja koneistoa maan julkisessa
terveyden/sairaanhoidossa toimii yhtenä vuorokautena, 24 tunnin aikana, "Keeping
Nation Alive" perustuu ITV Studiosin kehittämään, brittiläiseen ohjelmaformaattiin
Tornionlaakson maakuntamuseon tilaus syksyllä 2015 avattavaa näyttelyä varten
Meri-Lapin matkailuaiheinen tilaustyösarja syksylle 2014 ja keväälle 2015

Jokela on Maupertuisin jalanjäljillä -hankkeen ohjausryhmän jäsen, mutta on estynyt
osallistumasta 2.9.2014 pidettävään kokoukseen. Veli-Pekka Räty on ollut hänen varajäsenensä.
Jokela esitti, että Leinonen toimii jatkossa tässä hankkeessa hänen varajäsenenään. Jokela
toimittaa kokouskutsun ja aineiston.

5 Seuraava kokous
Loppuvuoden 2014 kokouspäiviksi sovittiin:
22.9.2014 Tornio
15.10.2014 Rovaniemi
26.11.2014 Tornio
11.12.2014 Rovaniemi

6 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11:45. Johtoryhmätyöskentely jatkui Art at Work työpajalla.
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