POHJOISEN KULTTUURI-INSTITUUTTI
Johtoryhmä 6/2014

PÖYTÄKIRJA

Aika

22.9.2014 klo 10.00–12.00

Paikka

Ammattiopisto Lappia, Mediatalo, neuvotteluhuone 113

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. Rinne siirtyy jatkossa johtoryhmän varsinaiseksi jäseneksi.

2 Koordinaattoreiden työnjakoesitys (Liite 1)
Leinonen esitteli koordinaattoreiden työnjakoesityksen, jota muut koordinaattorit (Rajalin,
Rinne) kommentoivat osaltaan. Jokela totesi, että esitetyllä työnjaolla voidaan
koordinaattorityötä jatkaa.
Tiedottamisesta linjattiin:
- PKI:n verkkosivuilla tiedotus fokusoidaan laveasti kuvataiteen, kuvataidekasvatuksen ja
av-median toimintaan
- PKI:n verkkosivujen tekstisisältö lupaa liikaa ja liian väljästi, PKI:n toiminta on
konkretisoitunut, joten sisältö pitäisi päivittää vastaamaan todellisuutta
- PKI:n facebook-sivusto toimii epävirallisena ja sidosryhmienkin toimintaa tiedottavana
kanavana
Rajalin aikoi käydä PKI:n verkkosivujen tekstisisällön läpi.
Jokela kysyi, miten Rajalin saa taustaorganisaatioilta tarvittavat tiedot? Rajalin totesi, että tietoa
täytyy hakea, mutta myös taustaorganisaatioiden tiedottajilla pitää olla aktiivinen rooli PKI:n
suuntaan. Jokela myös totesi, että tiedottaminen saattaa laajeta hallitsemattomasti. Jokela pyysi
Rajalinia tekemään tiedotussuunnitelman, joka käsitellään seuraavassa johtoryhmän
kokouksessa.

Jokela kysyi, onko PKI:lla tarvetta esim. sähköpostitse levitettävälle flyerille tai esitteelle, ja
millaiset edellytykset taustaorganisaatioilla on sen valmistamisen rahoittamiseen? Päivärinta
totesi, että valitettavasti talous on Lappiassa erittäin tiukka.
Tapahtumakoordinoinnin osalta sovittiin PKI:n sisäisestä kokoontumisesta talven aikana.
Kullekin taustaorganisaatiolle jäi selvitettäväksi järjestyykö kaikkien osapuolten yhteinen
opetushenkilöstön tapaaminen 11. - 12.12.2014.

3 Pohjoiskalotin kulttuuripäivät 2015 -tilannekatsaus
Rajalin tapaa Aineen taidemuseon johtajan Katriina Pietilä-Junturan 24.9.2014 liittyen
Pohjoiskalotin kulttuuripäiviin. Aineen kautta pyritään selvittämään, onko Tornion kaupungilla
mahdollisuutta ja halukkuutta lähteä järjestämään kulttuuripäiviä. Jokela kertoi, että
kulttuuripäivät ovat uudistumisen tarpeessa, ja ne ennen kaikkea tarvitsevat uutta yleisöä.
Todettiin PKI:n kantana, että vuosi 2015 on järjestämisen kannalta liian varhain ja
mielekkäämpi vaihtoehto olisi vuosi 2017.

4 Hankevalmistelu
Jokela nosti keskusteltavaksi haettujen hankkeiden mahdollisen käynnistämisen. Mikäli haetut
hankkeet menevät läpi, ne edellyttävät jämäkän ja ripeän aloituksen, koska ne sitovat paljon
opiskelijoita ja henkilökuntaa. Jokela pyysi Rinnettä kartoittamaan kunkin oppilaitoksen roolit
PKI:n haetuissa yhteishankkeissa.

5 Toimintasuunnitelman toimenpiteiden priorisointi loppukaudella 2014
Taidepedagogiikan kehittäminen:
- Mistä kehittämistyöhön resurssit?
- Voisiko hankkeistaa valtakunnallisesti?
- Jokela pyysi Rinnettä selvittämään eri rahoituslähteiden mahdollisuudet
Ammattiopistossa tapahtuva kuvataidekasvatuksen kenttäharjoittelu:
- Hiltunen ja Leinonen sopivat ajankohdan kenttäharjoittelun suunnittelupalaverille
- Todettiin, että kenttäharjoittelu Lappiassa ei sulje pois AMK:n osallistumista
toimintoihin
- Päivärinta totesi tämän tyyppisen toiminnan olevan erittäin tervetullutta Lappiaan,
mutta muistutti tiedottamisen kaikille osapuolille olevan erittäin tärkeää: Lappiassa
olleiden ja mahdollisesti tulevien irtisanomisten myötä kenttäharjoittelun luonteesta ja
tarkoituksesta täytyy informoida mahdollisimman perusteellisesti opetushenkilöstölle
- Jokela täsmensi, että kenttäharjoittelun tavoitteena on lisätä ymmärrystä toisen asteen
ammatillisesta viestintä- ja kuvataidekoulutuksesta sekä toisaalta tuoda
ammattiopistoon sellaista osaamista mitä siellä ei vielä ole

6 Muut asiat
Rajalin ilmoitti, että Lapin AMK on saanut kuvataideopetukselle kesäkampusrahoituksen. Hän
informoi asiasta myöhemmin lisää.

7 Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään 15.10.2014 Rovaniemellä.

8 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Timo Jokela
Puheenjohtaja

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

