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PÖYTÄKIRJA

Aika

21.1.2014 klo 10.06–12.47

Paikka

Lappia, Mediatalon neuvotteluhuone, Urheilukatu 6, Tornio

Osallistujat

VARSINAINEN JÄSEN

Timo Jokela, puheenjohtaja
Leena Alalääkkölä
Ari Alm
Maria Huhmarniemi
Jussi Leponiemi
Markku Niva
Eija Timonen, etäyhteys
Jaana Erkkilä,
etäyhteys 12.27 asti
Veli-Pekka Räty, sihteeri

VARAJÄSEN

ORGANISAATIO

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

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

1 Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.06.
2 Tiedotusasiat
Jokela kertoi tiedoksi johtoryhmälle
-‐ yliopiston tutkimusprofiilien kv-arviointi tehty syksyllä, painoalueet
o arktisen ja pohjoisen tutkimus
o matkailututkimus
-‐ arviointiraportti oli myönteinen: arktisen ja pohjoisen tutkimus hyvää, tiedekunnan
tutkimusta syytä vahvistaa
-‐ lisäksi mainittiin ympäristökasvatus (environmental education) jota selvitetään miten
liittyisi taidekasvatukseen
3 PKI:n toimintasuunnitelman 2014 tarkistaminen ja täytäntöönpano
3.1 Mediatieteen perusopintoja ja sivuopintoja Torniossa
Timonen vie 11.2. koulutusohjelmakokoukseen keskusteltavaksi mahdollisuuden antaa
mediatieteen perusopintoja ja sivuopintoja Torniossa. Tulee tiedoksi seuraavaan PKI:n joryyn.

3.2 Yhteiset produktiot oppimisympäristöinä
Sovittiin eteneminen toimintasuunnitelmassa mainittujen tapahtumien osalta:
Arctic Design Week
Mikko Leinonen ja Mika Leinonen olleet yhteistyössä.
Tapahtumavalaistukseen ja todennäköisesti dokumentointiin tulossa AOsta opiskelijoita.
Rajalin ja Arkko-Saukkonen selvittävät tuleeko amk mukaan esim. dokumentointiin.
Mahdollisuus tulla mukaan myös lumi- ja jäärakentamiseen, vko 7
Yhteyshenkilöt: Timo Jokela & Antti Stöckell
Yhteyshenkilö valaisun osalta: Mikko Leinonen
Avantouinnin MM
Jääveistotyöpaja vko 11, opiskeluympäristö tekniikkaan ja veistämiseen; varusteet ja välineet
ovat olemassa.
Yhteyshenkilö: Antti Stöckell
ArcticChildren -31.12.2014 saakka
Hankkeen vetäjä Rovaniemen amk:ssa: Eiri Sohlman
Jokela ehdotti että amk voisi lähteä dokumentoimaan webdokumenttien tyyliin.
Rajalin keskustelee Jari Penttisen kanssa tänään.
Jokela kertoi että perjantaina 24.1. on suunnittelukokous jossa asiat lyödään lukkoon.
Viikolla 15 on projekti Murmanskissa jossa tarvittaisiin kuvallisen viestinnän osuutta.
Relate Nort, Kautokeino tai Tromssa, noin marraskuu 2014
Jokela ehdotti yhteisesiintymistä ja työpajaa; sisältö kuvataiteista mutta pohdittaisiin myös
median osuutta
Uusitaan 2013 Nordplussalle tehty liikkuvuusrahoitus
3.3 Ammattiopiston ja kuvataidekasvatuksen yhteistyön ja taidepedagogiikan
kehittäminen
Jokela kertoi että asia ei ole vielä konkretisoitunut. Asiaa hoitava Mirja Hiltunen on
sairauslomalla ja palaa helmikuussa.
Nyt kaikilla opiskelijoilla on kenttäharjoittelupaikka.
Kenttäharjoittelussa kiinnitetään mielellään 2–3 projektiopiskelijaa jotka johdatetaan
projektitoimintaan. Projektiopiskelijat usein kytkevät projektin omaan graduunsa.
Ideaalitapauksessa löydettäisiin pieni tiimi opiskelijoita joita kiinnostaa kuvataiteet ja viestintä
AO:ssa ja ryhdyttäisiin suunnittelemaan heidän kanssa; sitoutuminen noin kahdeksi vuodeksi.
Niva toivoi että asia konkretisoituisi jo alkuvuona 2014.
Kuvataiteessa on sellaisia opiskelijoita jotka olisivat kiinnostuneita jatkamaan opintojaan.
Erkkilä totesi että kuvataiteen aineopinnoissa on teorian ja nykytaiteen osuus melko vähäinen.
Hyvä mahdollisuus analyysiin, jos opetetaan toisella tavalla kuin perinteisesti, näen hyvän
mahdollisuuden opetussisältöjen ja menetelmien analyysiin myös opiskelijatasolla.
Sovittiin että Mika Leinonen ja Annika Rytkönen tapaisivat helmikuussa Mirja Hiltusen ja
toteutettaisiin joku osa jo keväällä. LY:stä otetaan Leinoseen ja Rytköseen yhteyttä.
Anniina Koivurova vastannee kenttäharjoittelusta.

3.4 Taidepedagogiikan kehittäminen
Erkkilä ollut yhteydessä OKMään. Haetaan rahoitusta aloitushankkeeseen,
deadline 28.2. Kirjoitetaan kehittämishankesuunnitelma jossa pohditaan kolmen koulutusasteen
jatkumoa; liitetään opettajien täydennyskoulutus, mitä on kuvataiteen opetus kaikilla eri
asteilla?
Suunnittelupäivässä ymmärrettävä myös rahoituslähteiden mahdollisuudet.
Keskusteluun myös onko tässä jotain yhteyttä pohjoismaisiin kumppaneihin
Suunnittelun työryhmä kokoontuu 6.2.
Mukaan kutsutaan AO:sta Rytkönen ja Leinonen
Lapin amk:sta Jari Penttinen, Marika Saranne, Riitta Alajärvi-Kauppi
LY:stä mukaan kehittämispäällikkö joka on nyt haussa
3.5 Muu hanketilanne
Äänen maisterinohjelma, ESR
Aiempi suunnitelma tarvitsee päivittämistä
Sovittiin että yliopiston av-media päivittää opsit hyvissä ajoin maaliskuun joryn kokoukseen
mennessä
Maisterinohjelma voisi alkaa syksyllä 2015.
Torniossa tarjolla tiloja, laitteita ja opetushenkilöitä.
Pelillisyyden soveltaminen
Esiselvityshanke: kartoitus tiedekunnan tasolla: millaisia intressejä eri koulutusohjelmilla on ja
halukkuus liittyä tähän.
Kittilän Lapinkylä
Hankehakemus on vedetty pois.
Creative Momentum, NPA
Kohderyhmänä luovien alojen yrittäjät.
Hanke on valmisteluvaiheessa, hakemus jätetään keväällä 2014, vihreää valoa saatu.
Liitännäispartnereita otetaan.
Magenta2
KOKE ei jatka hallinnointia vaan tiedekunta.
Rahoittaja sanonut että Kemi-Tornion taiteilijat on saatava mukaan.
Kyse täydennyskoulutuksen projektipedagogiikasta; konkreettiset tapahtumat johon taiteilijat
kiinnitettäisiin.
Varjosta Valoon 2
Varjosta valoon –selvityksessä haetaan uusia toimintatapoja kulttuurin ja taiteiden kaupunkien,
oppilaitosten ja yrittäjien välille. Selvityshanke valmistelee vähintään yhden seuraavan
rahoituskauden hankkeen.
Maupertuisin jalanjäljillä
Hankkeen kokous 21.1., nyt PKI ei ole osallisena. Selvitetään mahdollista yhteistyötä.

3.6 Luova Eurooppa
Luova Eurooppa kokonaisuudesta haettavissa noin 1,7 M€ rahoituskaudella 2014–2020.
Ensimmäisten hakujen deadline maaliskuussa 2014.
Esimerkiksi elokuvatuotantoja voitaisiin tehdä – kyse on vain siitä miten ne kytketään
opetukseen.
Lisätietoja: http://www.northfinland.fi/index.php?1133
3.7 Toimintasuunnitelman viimeistely
Sovittiin että Räty viimeistelee toimintasuunnitelman edellisen ja tämän kokouksen
keskustelujen ja päätösten mukaisesti. Tarkistuskierros joryn jäsenillä.

4 Muut asiat
Ei ollut muita asioita.
5 Seuraavat kokoukset
21.2. klo 10-12 Rovaniemi
26.3. klo 10-12 Tornio
23.4. klo 10-12 Rovaniemi
6 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.47.

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

