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1 Kokouksen avaus
Timo Jokela avasi kokouksen klo 10.00
2 Muutokset PKIn johtoryhmän kokoonpanossa
Päätettiin että Juhani Tuomisen tilalle PKI:n johtoryhmään valitaan taiteellinen johtaja
Jaana Erkkilä.
3 Ajankohtaista Lapin korkeakoulukonsernista
Alustajana Markku Tarvainen
Ammattikorkeakoulun rahoitushakemuksesta:
– Lapin AMK hakenut rahoitusta johon sisältyy mm. PKIn toiminta
Konsernin jory:ssä 14.10. jossa käsiteltiin myös PKIn toimintaa
– yhteistyöstrategia jossa tavoitetilana ”arktista vaikuttavuutta”
– esitettiin että keskusteltaisiin ja tutkittaisiin mahdollisuutta hankkia PKI:lle
UArcticin instituutin1 asema
o paikkana tällöin Tornio niin kuin on sovittu
o tavoitellaan kansainvälisyyttä yhteisillä hankkeilla
o ei tavoitella samanlaista hallinnollista rakennetta kuin MTIssä on
o ensituntumana on että UArcticin instituutin asema voi tuoda lisäarvoa
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UArcticin instituuteista on lisätietoa sivulla http://uarctic.org/SingleArticle.aspx?m=713&amid=7812
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innovaatio-ohjelman muutoksesta keskusteltiin
o nykyinen työryhmärakenne ei ole paras mahdollinen kun puhutaan
innovaatioista, tämän sijaan koottaisiin ryhmä sen mukaisesti mitä asioita
viedään kulloinkin eteenpäin
o allokoitaisiin 100k€ / korkeakoulu hankkeiden valmistelemiseen (ei
lisäraha vaan allokoitaisiin nykyisistä rahoista)
o painoalat eivät ole riittävän konkreettisia, ja arktisuus ja Lappi eivät näy
niissä: terävöitettävä mikä on Lapille ja Barentsille ominaista
IT-palveluista
o tekniset valmiudet ovat olemassa:
viestintäsuunnitelma
o Lapin AMK ja LY tuottavat aineiston
o konsernin intrasta luovutaan
o kaikkia kiinnostavat yhteiset tiedot kootaan yhteen
o viestintäsuunnittelija vaihtuu vuodenvaihteessa
innovaatioasiamies
o ollut yhteinen innovaatioasiamies ELY-keskuksen kanssa
o PKIn kannattaa käyttää innovaatioasiamiestä edelleenkin
aikuiskoulutus
o markkinointi haasteellista
o yhteistyössä päästy hyvin eteenpäin

Keskustelu alustuksen asioista:
Aikuiskoulutus ja täydennyskoulutus
– Magenta osoittautunut hyväksi: hankkeen tavoitteet täyttyneet, syntyy myös
tutkintoja, opiskelijat kiinteästi mukana
– Magenta olisi voinut olla PKIn hanke
– identifioinut myös täydennyskoulutuksen ongelmista
– KOKEn kanssa palaveroitava säännöllisesti esim. 2 kertaa vuodessa
– PKIn suunnitteluvaiheessa oli hyvin laaja porukka, miten heidät saataisiin
uudestaan suunnitteluun mukaan?
– toimijoiden ytimen oltava tekemässä päätöksiä
– foorumityyppisesti voisi lähteä liikkeelle jonkin hankkeen kautta
– media-ala myös mukaan
– aikuiskoulutuksen ydinryhmä pitäisi olla mukana PKIssä – vuorovaikutusta
molempiin suuntiin
– onko taidetta hyödynnetty laajasti vihreisiin hoivapalveluihin?
– tarpeet pitää perustua alueen analyysiin
Pohjoiskalotin kulttuuritapaaminen, Jällivaara 2–3.10.2013
– tapahtumasta kaivataan tiedotusta
– hyvää palautetta saatu kaikilta
Innovaatio-ohjelmasta
– onko konsernilla yksi näkemys innovaatio-ohjelman luonnokseen?
o LY rehtori ilmaissut että LY kirjoittaa oman innovaatio-ohjelmansa
– innovaatio-ohjelman luonnoksessa vahva alueen näkemys
– perustoimeksiantoa ei ole syytä kaataa
– koska PKI voi ilmaista käsityksensä asiasta?
o tarkennuksia innovaatio-ohjelmaan marraskuussa
– ohjelmaluonnokseen PKIn pitää saada ottaa kantaa jotta PKIn näkemys saadaan
rahoittajalle

4 PKI:n toiminta
4.1 Ammattiopiston ja ammattikorkeakoulun kulttuurialan muutoksista
seuraavat muutokset PKI:ssä
Todettiin että olemme muutoksen tilassa.
Muutoksia on käsitelty edellisessä kohdassa.
4.2 PKI:n toimintasuunnitelma
Timo Jokela esitti seuraavat kokonaisuudet PKI:n toimintasuunnitelmaan liittyen:
Analyysi 2012–2013
– millä tavalla PKI on tukenut tutkintoja?
– PKIn tuella toteutetut opintopisteet?
– PKIn tuella nopeutetut opinnot?
– oppimisen laadun parantaminen?
– julkaisutoiminta
– näyttelyt, taiteelliset produktiot
– hankittu ulkopuolinen kv-rahoitus (tutkimus/taide)
– hankittu alueellinen rahoitus (yhteiskunnallinen palvelutoiminta)
Opintokokonaisuudet
– soveltavan kuvataiteen maisterinohjelman vakinaistaminen
o 6 opiskelijan sisäänotto
o kv-toiminta
o joint degree ASAD-verkostossa
– amk:n kuvataiteen profiloiminen
o selkeä profiili valtakunnallisesti – kytkös LUC:n profiiliin
o järkevä profiili PKI:n osana – opintopolut
– ammattiopiston ja yliopiston yhteistyömuotojen luominen ja käyttöönotto
o taidekasvatuksen projektitoiminnan ja harjoittelun yhteistyö
o avoimen yliopiston kautta tarjottavat kurssit
Kansainvälistyminen
– Erasmus-sopimukset samoihin yliopistoihon Euroopassa (UWS, UHI)
o opiskelija- ja opettajavaihto
o intensiivikurssit (projektit)
– pohjoismainen yhteistyö
– Pohjoismaat–Venäjä yhteistyö
– UArctic / ASAD yhteistyö / UArctic instituutti
Näyttelytoiminta
– ASAD verkoston näyttelytoiminta (Uumaja 2014? Norja?)
– kiertonäyttely ASAD-verkostossa
– kansallinen ja alueellinen näyttelytoiminta
– kuvallisen viestinnän esilläolo?
– näyttelytoiminnan rahoitus ja koordinointi (taideamanuenssi)

Keskustelu:
– digitaalinen Lappi mahdollistaa: etätyö, verkostoituminen, - ei poista esim.
yhteisötaiteellisuutta
– digitalisointi on työkaluna; voiko digitalisointi olla opetuksen profiili?
– mikä on Torniossa sellaista erityistä että tänne riittää hakijoita?
– jos koulutus perustuu uusiin välineisiin, se on loputon kaino – riittävätkö rahat?
– ongelma että 10 % hakijoista tulee Pohjois-Suomesta
– yksi erityisyys Torniossa on raja Ruotsin kanssa
– amk:t keskenään ovat hakeneet erilaisia profiileja
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Lapin AMK:n strategiassa ei mainita kulttuurialan koulutusta ollenkaan
tämä [strategia] on asia josta täytyy pian keskustella
PKIn kaikki partnerit tekisivät sopimuksen samojen kansainvälisten partnerien
kanssa
pitkälle yli 700 sopimusta on olemassa; PKIn kannattaa hakea muutama keskeinen
kumppani
toisellakin asteella kaivataan Lapin AMK:n kulttuuria ja sen opetusta – tämä
saatava näkyviin Lapin AMK:iin ja innovaatio-ohjelmaan
PKI:n resursointi
o AOssa tehdään nyt 2014 budjettia
o Lapin AMK:ssa budjetti tekeillä; PKI tulee jatkumaan, sovittu hallituksen
iltakoulussa

PKI:n mahdollisuudesta olla UArcticin instituuttina
– ASAD-verkosto lähtenyt toimintaan, 26 jäsentä, voisiko PKI olla UArcticin
instituutti?
o New Media -temaattinen verkosto tulisi ASAD:iin mukaan
o Indigeous arts and crafts -temaattinen verkosto voisi tulla mukaan
– mikä olisi PKIn asema UArcticin instituuttina?
– yhteistyöorganisaatio kotimaassa?
– PKI:n osapuolilla on erilaisia tavoitteita ja näkemyksiä kansainvälistymisestä
o miten PKI voisi toimia UArctin instituuttina?
o kuinka UArcticin instituuttina olo palvelisi näitä osapuolten erilaisia
tavoitteita?
– on myös esitetty että PKI hakisi vastaavaa statusta kuin Suomen kulttuuri-instituutit
ulkomailla
Käsitellään edelleen silloin kun LYn rehtori ja KYn johtaja ovat paikalla.
4.3 PKI:n tulosneuvottelu
Tulosneuvottelukokous on joulukuussa.
4.4 PKI:n yhteistyörakenteen tarkistus syksyllä 2013
Todettiin että sopimus saatiin tehtyä keväällä, ei juuri nyt tarvetta muuttaa sopimusta.
5 Hankeasiat
5.1 Soveltavan ääni-ilmaisun maisterinohjelma
5.2 Muut hankkeet
Ei käsitelty. Siirtyy seuraavaan kokoukseen.
6 Muut asiat
Ei ollut muita asioita.
7 Seuraava kokous
Seuraava kokous on Torniossa 20.11.2013 klo 10–12.

8 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.33.
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