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ASIANTUNTIJAJÄSEN

Johan-Eerik Kukko
Jari Penttinen

LUC
Lapin amk

1 Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.03.
2 PKI:n toimintasuunnitelman täytäntöönpano
Toimintasuunnitelman toimeenpanon jäljellä olevat asiat aiemmista kokouksista:
Musiikkialan kehittäminen ja ääni-ilmaisun maisterinohjelma
Käsiteltiin hankeasioissa
Lapin amk:n kuvataidealan koulutuksen profiloiminen
Lapin amk:n kuvataiteen ops
– painotus digitaalisessa kuvassa ja toimintaympäristössä, niiden soveltamisessa
– kaikille pakollisia yrittäjyysopintoja
– yhteisiä kursseja myös tietojenkäsittelyn kanssa
– englanninkielisiä kursseja 38 op
3 Hankeasiat
Hankkeiden tilanne:
Ääni-ilmaisun maisterinohjelma (ESR)
Vuonna 2011 valmistunut suunnitelma päivitetty tiedekunnassa. (Liite 1)
Päivityksessä liittymiä pelillisyyteen.
Lapin amk:n kulttuuri on mukana maisteriohjelmassa mahdollisesti seuraavin osin:
– monimediainen kerronta

–
–
–

monimediainen produktio
tarinankerronnan työpaja
animaatiokurssi

Lappialla tarjolla:
– Torniossa tiloja, laitteita, oppimisympäristöjä
Lappialla myös tarve saada media-assistenteille, muusikoilla ja musiikkiteknologeille
väylä eteenpäin.
Esille tuotiin kysymys taiteiden tiedekunnan kiinnostuksesta järjestää kandidaatin
opintoja jotka painottuisivat ääneen. Toteutustapa voisi olla hankkeiden kautta kuten
Oulun amk on järjestänyt peliopetusta Game Labissa (liite 2).
Päätös:
Maisterinohjelman rahoitusta haetaan. Kumppaneina taiteiden tiedekunta ja Lapin
amk:n kauppa ja kulttuuri.
mahdolliseen kandidaatin opintokokonaisuuteen palataan myöhemmin.
Magenta II
Magenta II:sta valmistunut luonnos (Liite 3).
LY hakee rahoittajalta toukokuussa 2014.
Lapin amk mukana seuraavasti:
– yrittäjyysopinnot (30–60 op)
– kuvataiteen aikuiskoulutuksen opinnot
Päätös:
Jos amk:lla on kiinnostus, tarvitaan tieto 8.5. sekä sisällöstä että amk:n johdon
hyväksymisestä.
Varjosta valoon 2 (EAKR)
Tiivistelmä liitteenä 4.
Keskusteltu Tornion kaupungin ym. kanssa.
Päätös:
PKI on hankkeen takana ja hanke on PKI:n prioriteeteissa
Art at Work (Tekes)
Hankkeelle (Liite 5) saatu rahoitus toukokuusta 2014 vuoden 2015 loppuun.
Sovelletaan taidelähtöisiä menetelmiä johtamisen kehittämisessä.
Toiminnan organisointi pohdittava.

4 PKI:n viestintä
Liitteenä asialista PKI:n viestinnästä.
Aiempien keskustelujen ja päätösten mukaisesti Kukko ja Räty neuvotelleet PKI:n
viestinnästä kokous maaliskuun alussa, joiden tuloksena syntyi kokouskutsun
viestinnän tarpeiden tiivistelmä.
Kokouksen jälkeen Kukko valmistanut tiedotteet Varjosta valoon -hankkeesta ja
pelillisyydestä.

Keskusteltiin ja päätettiin PKI:n viestinnästä seuraavaa:
– Infowebissä piilossa oleva hanke-lista pidetään edelleen piilossa
– Kukko jatkaa juttujen tekemistä hankkeista ja PKI:n tapahtumista
– Twitter-tiliä ei toistaiseksi perusteta
– Jokela kirjoittaa www-sivuille tulevat tulevaisuuden visiot PKI:n osalta auki
(toukokuun alkupuolella)
– Keskusteltiin nettisivujen fokuksesta  Palveleeko hankkeita vai opiskelijoita?
– Näyttelytoiminnasta tiedottaminen  Tiedon kuljettava myös PKI:lle.
– Projektipedagogiikka-osio www-sivuilla  käytävä läpi
– Samoin mestari & kisälli -osio
– PKI:n opintopolkujen avaamisen on palveltava ennen kaikkea opiskelijoita
– Kulttuuritoimijoiden s-postilista ei palvele opiskelijoita vaan paremminkin
henkilökuntaa. PKI:n koordinaattori päivittää PDF-luetteloa.
– LUC:n etusivulle tulossa uudistuksia. Enemmän kuvapainotteisempi LUC:n
joryssa asia otetaan esille toukokuun aikana. MTI on esittänyt myös idean omien
nettisivujensa uudistamisesta niin sisällöllisesti kuin ulkoisesti. LUC selvittää mikä
on nettisivujen suunnitteluun varattu budjetti. Tärkeintä on ensisijaisesti saada
LUC:n etusivu uudistettua näyttävämmäksi.
– Lapin AMK:n sivut ovat päivityksen alla. Yhdistetty kahden korkeakoulun tietoja
yhdelle sivulle. Linkki PKI:n sivuille puuttuu. Kukko lähettää viestiä Ulla
Okkoselle että Lapin AMK:n viestinnänyksikkö lisää linkin sivustolle.
– Sitä mukaa mitä hankkeita toteutetaan niin niistä tehdään juttu. Fokus eri asioissa
kuin hankkeen parissa työskentelevien tiedotteissa  korostetaan toiminnallisuutta
ja opiskelijoita.  Mutta pystytäänkö palvelemaan kaikkia kerralla?
– LUC aikuiskoulutuspalveluiden nettisivuilla on jaettu asia kahtia; Yritysten
palveleminen ja opiskelijoiden (asiakkaiden) palveleminen. Korostetaan erilaisia
asioita ja eri hankkeita.
– PKI:n nettisivuilla vierailee viikoittain satoja kävijöitä. Tarkkaa listausta kävijöiden
statuksesta ei voida tehdä, mutta katsotuimpia sivuja voi laittaa järjestykseen.
– PKI:lla on tällä hetkellä yksi seuratuimpia Facebook-profiileja LUC:issa.
Sosiaalisen median käyttäminen viestinnän apuna toimii mainiosti tällä hetkellä.
Facebookissa julkaistu linkki/kuva/uutinen saavuttaa huomattavasti enemmän kuin
pelkkä nettisivulla oleva uutinen.
5 Muut asiat
Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia ei jatka Rädyn työsuhdetta 30.6.2014
jälkeen. Johtoryhmälle tehtäväksi pohtia koordinaattorin tehtävien järjestäminen.
6 Seuraava kokous
Seuraava kokous järjestetään Torniossa 21.5.2014 alkaen klo 10.
7 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.15.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Timo Jokela
puheenjohtaja

Veli-Pekka Räty
sihteeri

LIITTEET
Liite 1 Ääni-ilmaisun maisterinohjelman luonnos
Liite 2 Oulu Game Lab -malli
Liite 3 Magenta II -luonnos
Liite 4 Varjosta valoon 2 -luonnos
Liite 5 Art at Work
Liite 6 Viestinnän asialista
JAKELU
Pohjoisen kulttuuri-instituutin johtoryhmän varsinaiset jäsenet ja varajäsenet
Virpi Lilja, johtaja, Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia
Jani Suokanerva, hallintopäällikkö, Lapin yliopisto, taiteiden tiedekunta

