POHJOISEN KULTTUURI-INSTITUUTTI
Johtoryhmä 7/2014

PÖYTÄKIRJA

Aika

15.10.2014 klo 10.00–11.00, 12.00–14.00

Paikka

Rotko, Siljotie 2, Rovaniemi, Rf4061

Osallistujat

VARSINAINEN JÄSEN

Timo Jokela
Jari Penttinen
Eija Rajalin
Maria Huhmarniemi
Jussi Leponiemi
Mika Leinonen, sihteeri
Eija Timonen, etänä
Jaana Erkkilä
Jari Rinne

VARAJÄSEN

ORGANISAATIO

Leena Alalääkkölä
Anitra Arkko-Saukkonen
Mirja Hiltunen
Antti Päivärinta
Jussi Leipälä
Timo Haanpää
Tuija Hautala-Hirvioja, pj

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

1 Kokouksen avaus
Aikataulusekaannuksen vuoksi kokous pidettiin kahdessa osassa klo 10.00–11.00 ja 12.00–
14.00. Puheenjohtajana toimi Jokelan pyynnöstä Hautala-Hirvioja.

2 PKI:n tiedotussuunnitelma (Liite 1)
Rajalin esitteli tiedotussuunnitelman. Lisäksi Rajalin on tehnyt Johan-Eerik Kukon kanssa
seuraavia päivityksiä:
- PKI:n Facebook-sivua päivitetty noin kerran viikossa
- Tiedotuksessa on ollut käytössä myös taiteiden tiedekunnan Twitter-tili
- PKI:n verkkosivuille on korjattu oikeat nimet, tekstisisältö päivitetään seuraavaksi
Hautala-Hirvioja:
- Tiedotussuunnitelman voisi puhtaaksikirjoittaa siten, että siinä eritellään sisäinen ja
ulkoinen tiedotus.
Timonen:
- Moninkertaista tiedottamista tulee välttää, ettei siitä tule liian raskasta, hyödynnetään
linkityksiä esim. PKI:n taustaorganisaatioiden omilta sivustoilta.
- PKI:n verkkosivuilta tulisi käydä ilmi PKI:n erityisyys eli kolmen eri koulutusasteen
yhteistyö
- Myös eriteltävä mikä on kunkin organisaation omaa toimintaa, mikä selkeästi yhteistä
PKI:n toimintaa
- Sosiaalisessa mediassa tulee huomioida myös käyttöehdot, joissain palveluissa
julkaistun materiaalin käyttöoikeus siirtyy palvelun ylläpitäjälle
- Miten mediataideteokset saadaan julki? Rajalin: hänelle voi toimittaa linkit.

Rinne:
- Tiedotussuunnitelmassa voisi huomioida kansainvälisen viestinnän,
opiskelijarekrytoinnin ja sidosryhmäviestinnän.
Leinonen:
- Tiedotuskanavia tulisi rajoittaa, jotta tiedottaminen voidaan pitää tehokkaana jo
olemassa olevilla kanavilla.
Jokela:
- Yli-innokasta tiedottamista tulee välttää, esim. yhteydenottoja tulee paljon päättyneiden
hankkeiden sivustojen kautta mm. henkilöille, jotka eivät enää ole työsuhteessa
Päätettiin yhteisesti, että blogia ei käytetä tiedotuskanavana, koska se edellyttää
vapaaehtoisuutta sekä jatkuvaa ja aktiivista päivittämistä.
Lisäksi päätettiin yhteisesti, että Rajalin raportoi viestinnästä puolivuosittain johtoryhmälle.

3 Ammattiopistossa tapahtuva kuvataidekasvatuksen kenttäharjoittelu –tilannekatsaus
Hiltunen kertoi, että kuvataidekasvatuksen opintoihin kuuluu 5 op:n laajuinen opetusharjoittelu.
Ammattiopisto Lappiaa on tarjottu opiskelijoille yhtenä harjoittelupaikkana. Opetusharjoittelija
voisi opettaa osion jostain Lappian opintokokonaisuudesta. Ohjaavalle opettajalle varataan
kolmen tunnin ohjausresurssi, joka sisältää myös palautteen antamisen.
Jokela toivoi, että yliopistolle esitetään myös tilauksia, että löytyykö mahdollisesti harjoittelijaa
johonkin tiettyyn kokonaisuuteen.
Rajalin muistutti, että Lapin AMK:n kesäkampus voisi myös olla yksi harjoittelumahdollisuus.
Teemana voisi olla esim. sarjakuva tai jokin ulkona tapahtuva taiteen tekeminen.
Lapin AMK ja Lappia tekevät yhteisen suunnitelman kenttäharjoittelun sisällöstä liittyen esim.
kesäkampukseen.

4 Hankevalmistelu
Rinne esitteli PKI:n piirissä käynnissä olevat ja haetut hankkeet (Liite 2).
Mirja Hiltunen, Tuula Vanhatapio, Anniina Koivurova, Annamari Manninen ja Mika Leinonen
ovat pitäneet taidepedagogisen kehittämishankkeen suunnittelupalaverin Skypessä 8.10.2014.
Hankkeen keskiössä on opettajien täydennyskoulutus uusien oppimisympäristöjen ja
teknologioiden osalta, esimerkkinä sähköinen portfolio.
Jokela pyysi Rinnettä jatkamaan rahoituskanavien purkamista ja toimittamaan johtoryhmälle
Kestävää kasvua ja työtä 2014 –ohjelman toimintalinjat.

5 Opinpolut
Leinonen kertoi kartoittavansa PKI:n tämän hetkistä koulutuskenttää. Vastaavaa työtä tehtiin
PKI:n perustamisvaiheessa, mutta koulutusaloja on lakkautettu ja supistettu edellisen
selvitystyön jälkeen. Myös opetussisältöjen tiedetään muuttuneen.
Leinonen on tavannut Lapin AMK:n Alalääkkölän ja Penttisen 9.10.2014. Tapaamisessa käytiin
läpi Lapin AMK:n kulttuurialan opintojen tarjonta. Taidekasvatuksen osalta opinpolkuasioissa

yhteyshenkilöt ovat Erkkilä, Hiltunen ja Jokela (ks. Johtoryhmä 5/2014). Leinonen kysyi
keneen hän voi olla yhteydessä yliopiston audiovisuaalisen mediakulttuurin
koulutusohjelmassa. Timonen ilmoitti olevansa yhteyshenkilö.

6 Muut asiat
Rajalin muistutti PKI:n tuotantovastaava Timo Puukon olleen oppilaitoksiin yhteydessä koskien
Tornion maakuntamuseon uuden näyttelyn rakentamista. Timonen ilmoitti, että Tomi Knuutila
on sopiva yhteyshenkilö Lapin yliopistossa. Leinonen ilmoitti, että näyttelyn rakentamista on
tarjottu Lappian opiskelijoille mahdollisuutena työssäoppimiseen.

7 Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään Torniossa 26.11.2014 klo 10.00–14.00.

8 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Tuija Hautala-Hirvioja
Puheenjohtaja

Mika Leinonen
Sihteeri

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

