POHJOISEN KULTTUURI-INSTITUUTTI
Johtoryhmä 3/2013

Aika

8.5.2013 klo 10.00–12.00

Paikka

Lapin yliopisto, Taiteiden tiedekunta, Rovaniemi
huone Rf4015, Rotko, Siljotie 2, B-puoli, 3. 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
LY/TTK

1 Kokouksen avaus
Timo Jokela avasi kokouksen klo 10.00.
2 Järjestäytyminen
Puheenjohtajaksi valittiin Timo Jokela ja sihteeriksi Veli-Pekka Räty.
3 PKI:n johtosääntö ja työskentelytapa
PKI:n johtosääntö on hyväksytty (Liite 1).
Henkilöresurssien osalta yliopistolla:
Coutts palkkaus Somasta
Kahakorpi kiinnitetään Arktiseen monimediaan
Pentikäisellä useita eri tehtäviä
Lappian resursointi:
Räty PKI:n koordinaattorina kesäkuun loppuun.
Loppuvuoden 2013 osalta Räty tekisi töitä osin Somalle. Mikäli Tornion
kulttuurikartoitus saa rahoitusta, Räty tekisi osin myös sitä hanketta.
Räty siirtyisi 1.7. lähtien Lappiaan.
Johtosäännössä edellytetään että johtoryhmä tekee vuosittain toimintasuunnitelman.
Jokela toivoo että vielä tämän kevään aikana aloitettaisiin TS:n tekeminen:
sekä syksy että vuosi 2014. TS:n tekeminen voisi alkaa sillä että johtajan ja
koordinaattorin yhteistyöllä valmistettaisiin TS:n raakaversio.
Toimintasuunnitelmaan yhdistyvät rahoitus ja projektit.

4 Kulttuuri- ja taidealojen koulutuksen aloituspaikkojen leikkausesitykset
Tilanne
KTamk
2013 kuvataide: nuoret 0 paikkaa, aikuiset 20 paikkaa
viestintä: nuoret 23 paikkaa
2014 vielä auki
AO
opiskelijapaikan leikkausehdotus 410 paikkaa, eli 14 %
annettu vastine OKM:ään
vuoden 2013 aloitus kuten ennen, leikkausehdotus takapainotteinen
suunnitelma on että kulttuurin laajuus säilytetään, mutta volyymia leikataan
viestinnän OPS muuttuu jo 2013 esim. koskien radiota ja TV:tä
LY
rehtori viestittänyt eilen omana ajatelmanaan että OKM:n kanta olisi se että Lapissa ei
tarvittaisi kuin yksi taide- ja kulttuurialan korkeakoulu
TS:aan on hyvä kirjoittaa että PKI jarruttaa tällaisia OKM:n suunnitelmia
Soveltavan ääni-ilmaisun maisteriohjelman aloittaminen
LY:n hallistus on keskustellut Oulun yliopiston aloitteesta siirtää musiikkikasvatus
taiteiden tiedekunnalle. Hallituksessa ja se on ottanut kielteisen kannan. Koulutus on
liian kallis. Vaihtoehtona on ääni-ilmaisun maisteriohjelman (tai jopa kanditason)
aloittaminen taiteiden tiedekunnassa, tavoitteena pilotoida koulutusta ESR rahoituksen
avulla ja siirtää se sitten pysyvänä koulutuksena OKM:n rahoitukseen. Valmistelu
aloitetaan heti kun Oulu vahvistaa luopumisensa musiikkikasvatuksen koulutuksesta.
Keskustelu:
- koulutus olisi työelämälähtöinen
- Torniossa tarjolla huipputilat, olisiko tämä mahdollista tehdä yhteistyössä
Tornion kanssa?
- ei vaikuta alkuperäiseen maisterinohjelmaan koska se on ratkaistavissa
aluekehitysrahoilla
- kertaluontoinen maisterinohjelma tähtäisi kuitenkin pysyvään ohjemaan
- maisterinohjelman suunnitelmaan lisänä:
o selvitysluonteisia ja tutkimusosuuksia joissa selvitettäisiin mm.
opiskelijavirtoja
- LY:n opiskelijat haluavat kaiken aikaa tehdä lisää ääntä
- ei pidä lähteä perinteiseen klassiseen musiikkikoulutukseen, vaan ääni on
ilmaisullinen väline
- kanditaso voitaisiin tehdä Torniossa koska toimintaympäristö ja välineet ovat
tarjolla
- maisteriopinnot Rovaniemellä koska tutkimuksen tuki olisi Rovaniemellä
- muusikoiden ja teknologien kanssa yhteistyötä

5 PKI:n toiminnan jatko
Yhteistyö kesästä eteenpäin, käsitelty kohdassa 3 ja 4
Syksyn kokousajat: 18.9. (Rovaniemi), 16.10. (Tornio), 20.11. (Rovaniemi tai Tornio)
6 Hanketoiminta
Hankkeiden tilanne:
Pohjoisen kulttuuri-instituutti
– loppuraportti valmistunut
– paikan päällä tehty tarkastus 4.12.2012, saatu tarkastusraportti jossa ei
huomautettavaa
– viime vuoden maksatus kesken
Arktinen monimedian testausympäristö
– 1. ohjausryhmä 8.5. jossa sisältöä käsitellään, mukana myös
toimintasuunnitelma
Tornion kulttuurikartoitus – yhteistyöllä eteenpäin
– neuvottelut rahoittajan kanssa
– saanee rahoituksen
Soveltavan ääni-ilmaisun maisterinohjelma
– Timo Haanpään tilalle tulee Mikko Leinonen
– äänen osalta LY:n (Haanpää, Juntunen, Tuisku) vierailu Torniossa 21.5.
Magentan jatkohanke
– jatko sisältäisi taiteilijoiden jatkokoulutuksen
– taiteilijuutta laajennettaisiin koskemaan muutakin kuin kuvataiteilijoita
– sisältöinä myös hyvinvointi, syrjäytymisen ehkäiseminen
– työnjako
LY/KOKE: jatkokoulutus (muutkin kuin kuvataitelijat)
LY/TTK: manageritoiminnan kehittäminen (kuvataiteilijat)
– haku 2014
La Recherche
– UVSQ/Arktinen keskus kertonut kiinnostuksensa tutkimusosuuteen
– Docside Productionista ja Ambire-Madrianista (mahdolliset
elokuvatuotantoyhtiö ja näyttelyorganisaattori Ranskasta) ei ole kuulunut
mitään
– UVSQ:n Arktisen keskuksen johtaja Jan Borm käynee syksyllä Suomessa;
neuvotteluja mahdollista jatkaa tuolloin
7 PKI:n viestintä ja markkinointi
Palaveri PKI:n tiedottamisesta 11.4. (Tiuraniemi, Lohi, Hiukka, Räty). Tilanne:
– PKI:n tiedottaja nimeämättä Tiina Kaksosen lähdettyä
– Räty toimittanut PKI:n tiedottamistarpeita konsernin tiedottajille 4.4.
– konsernin tiedotuspalaveri ollut 10.4.
o PKI:n osalta totesivat painotuksen olevan sisäisessä tiedottamisessa
o konserni tekee kartoituksen tiedottamisesta elokuun aikana

–
–

KY Lappian tiedottaja tekee tarvittavat PKI:n tiedotteet keväällä 2013
syksystä sovitaan erikseen

Keskustelussa todettiin että
– nykyiset PKI:n oppilaitosten tiedottajien vähintäänkin tulisi lisätä kulttuuri- ja
taidealojen tiedotteensa myös PKI:n www-sivulle
– Räty ottaa uudelleen yhteyttä tiedottajiin tästä asiasta
8 Muut asiat
Pohjoiskalotin kulttuuripäivät 2–3.10.2013, Jällivaara
Tilanne:
– kulttuuripäivien tavoitteena myös saada seuraavaan Interreg-ohjelmaan
kulttuurin sisältöjä
– kulttuuripäivät kattaa koko kulttuurin ja taiteiden skaalan
– päiville halutaan mukaan myös ydinhenkilöitä alueen oppilaitoksista
– tapahtumaan osallistutaan PKI:n nimellä
9 Seuraava kokous
Seuraava kokous on 27.5.2013 klo 12.30 Torniossa mikäli Oulun yliopiston
musiikkikasvatuksen tilanteesta on uutta tietoa.
Muutoin seuraava kokous syksyllä.
10 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.00

Pöytäkirjan vakuudeksi

Timo Jokela
puheenjohtaja

Veli-Pekka Räty
sihteeri

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

