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LIITE 1.

Lapin yliopiston hallitus 12.5.2014

Lapin yliopiston strategia 2025

Yliopiston visio 2025
Kuva yliopistosta

•

Lapin yliopisto on kansainvälisesti selkeästi profiloitunut, kansainvälisesti tunnustettu arktinen ja pohjoinen
tiede- ja taideyliopisto

Yliopiston profiili


Arktisen ja pohjoisen
muutoksen tutkimus

Tehtävä
Pohjoisen puolesta, maailmaa varten.

Yliopiston painoalat


Arvot
Lapin yliopiston strategian perustana ovat





luovuus, vaikuttavuus ja vastuullisuus
kriittisyys ja emansipatorisuus
yhteisöllisyys ja yksilöllisyys

Profiili
Lapin yliopistossa tutkitaan pohjoisen toimintaympäristön monimuotoisuutta ja
monikulttuurisuutta sekä arktisella alueella tapahtuvaa globaalia muutosta.
Tiedon laadun ja vaikuttavuuden kriittinen arviointi suhteessa arktiseen
politiikkaan, päätöksentekoon, pohjoisella alueella asuvien ihmisten elämään
sekä alueen elinkeinoelämään ovat Lapin yliopiston strategisen profiilin
ominaispiirteitä

Lapin yliopisto





Kestävä kehitys, oikeus ja
oikeudenmukaisuus
Pohjoinen hyvinvointi,
koulutus ja työ
Vastuullinen matkailu
Kulttuurilähtöinen
palvelumuotoilu

Yliopiston strategian
toteuttaminen


Strategian toimeenpanosuunnitelma
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Painoalat
Kestävä kehitys, oikeus ja oikeudenmukaisuus
Painoalan tutkimuksessa eritellään eri toimijaryhmien etuja
suhteessa toimintaympäristön ehtoihin ja sääntelyyn.
Tavoitteena on tuottaa tietoa tulevaisuuden vaihtoehdoista
kestävän sosiaalisen, taloudellisen ja ekologisen kehityksen
näkökulmista arktisessa ja pohjoisessa toimintaympäristössä.
Erityisinä tutkimuskohteina ovat alkuperäiskansoihin liittyvät
teemat.

Pohjoinen hyvinvointi, koulutus ja työ
Globaalit sosiaaliset, taloudelliset ja poliittiset muutokset sekä
muuttoliikkeet, mukaan lukien ilmastonmuutos, seurauksineen
korostuvat arktisilla ja pohjoisilla alueilla vaikuttaen siellä
asuvien ihmisten hyvinvointiin. Yliopisto rakentaa tällä
alueella monitieteistä muutoksen tutkimusta ja siihen liittyen
kouluttaa muuttuvan työn asiantuntijoita. Huomiota
kiinnitetään erityisesti hyvinvointia edistäviin ja heikentäviin,
pohjoiselle alueelle ominaisiin tekijöihin.

Vastuullinen matkailu
Vastuullisen matkailun tutkimuksessa korostuvat paikalliskulttuurien
sekä luontoympäristön suhde globaalin matkailuelinkeinon kehitykseen.
Matkailun monitieteinen tutkimus kohdistuu vieraanvaraisuuden ja
matkailupalveluiden tuottamiseen. Tutkimus tarjoaa ymmärtämisen ja
kehitttämisen välineitä matkailun toimialoille.

Kulttuurilähtöinen palvelumuotoilu
Palvelumuotoilu hyödyntää taiteen ja tieteen vuorovaikutusta matkailun,
teollisten tuotteiden, sähköisten palveluiden, hyvinvointipalveluiden sekä
esteettömien ja turvallisten ympäristöjen kehittämisessä. Palvelumuotoilun tutkijana ja kouluttajana yliopisto luo edellytyksiä julkisten
palvelujen, oppilaitosten ja yksityisen sektorin kilpailukykyiselle ja
kestävälle palvelutuotannolle monikulttuurisessa ympäristössä.

Lapin yliopisto
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LIITE 2.

Arktisen keskuksen johtokunnan lausunto
Lapin yliopiston strategian luonnokseen, 5.6.2014
Strategia vastaa yliopiston viime vuosina tekemää sisältötyötä. Strategiassa on
esitetty yliopiston tutkimuksen neljä painoalaa, jotka yhdessä tutkivat arktisen ja
pohjoisen muutosta. Asetelma on kuvattu strategian kaaviossa siten että
“Arktisen ja pohjoisen muutos” on keskiössä ja painoalat sen ympärillä.
Voisi olla hyödyllistä pohtia miten yliopiston strategian profiili ja sen painoalat,
tutkimusohjelman teema-alueet ja tutkijakoulun temaattiset tohtoriohjelmat
sisällön kuvauksineen nivoutuvat toisiinsa.
Tekstissä on avattu kaikki neljä painoalaa mutta keskiössä olevaa “Arktisen ja
pohjoisen muutoksen tutkimusta” ei ole selitetty.
Esitetään, että myös tekstiin, ennen painoaloja lisätään johdanto seuraavasti:
Arktisen ja pohjoisen muutoksen tutkimus
Globaalit taloudelliset ja poliittiset muutokset sekä ilmaston lämpeneminen
vaikuttavat korostuneesti arktisella alueella. Lapin yliopiston kansainvälinen
tutkimus kohdistuu pohjoisten alueiden yhteiskuntiin, ympäristöön sekä niiden
vuorovaikutukseen.
Tämän jälkeen tulisivat painoalat siten kuin ne on esitetty, paitsi otsikon
“Pohjoinen hyvinvointi, koulutus ja työn” alku muokattaisiin esimerkiksi
seuraavasti

“Pohjoinen hyvinvointi, koulutus ja työ
Arktisen alueen muutos vaikuttaa ihmisten hyvinvointiin, yhteiskuntarakenteisiin
ja muuttoliikkeeseen. Yliopisto rakentaa tällä alueella…
Tällä hetkellä “Pohjoinen hyvinvointi…” otsikon alla viitataan
ilmastonmuutokseen ja globalisoituvaan maailmantalouteen, jotka vaikuttavat
kaikkien painoalojen tutkimukseen. Taloudelliset ja poliittiset muutokset sekä
ilmaston muutos ovat enemmänkin tutkimuksen pääteema, jota painoalat
tarkentavat. Johdannon lisääminen selventää Lapin yliopiston tutkimuksen
näkökulmaa kokonaisuudessaan.

Strategiassa korostuu yliopiston tutkimustoimintaan viimeaikoina toteutettu
sisältötyö. Koulutustehtävä jää varjoon. Yliopiston rooli taiteen kouluttajana ja
potentiaali taiteen ja tieteen vuorovaikutuksen kehittäjänä jää vähälle huomiolle.

Yliopiston tärkeä alueellinen rooli Lapissa ja sen kehittäminen tulevaisuudessa
osana arktista yhteistyötä olisi hyvä mainita.

LIITE 3.

Visuaalisen kulttuurin yliopisto-opettajan
tehtävä
Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnassa sekä Arktisessa keskuksessa on haettavana

Visuaalisen kulttuurin yliopisto-opettajan tehtävä
24.3.2014 alkaen toistaiseksi.

Tehtävät
Visuaalisen kulttuurin yliopisto-opettajan tehtävänä on visuaalisen kulttuurin, sen
dokumentoinnin, tulkinnan ja menetelmien opetus ja tutkimus taiteiden tiedekunnassa yhdessä
Arktisen keskuksen tiedekeskuksen kanssa. Yliopisto-opettajan tehtäviin kuuluu Arktisen
keskuksen tieteellisen toiminnan visualisointia yhdessä taiteiden tiedekunnan eri
koulutusohjelmien ja muiden mahdollisten yhteistyötahojen kanssa sekä tiedekeskuksen
näyttelytoiminnan kehittämistä esimerkiksi visuaalisia keinoja käyttävien työpajojen kautta.
Visuaalisen kulttuurin yliopisto-opettajan opetus suuntautuu taiteiden tiedekunnan eri
koulutusohjelmille ja tehtäviin sisältyy myös opetusnäytetöiden ohjaamista ja arviointia sekä
oman opetus- ja tutkimusalan vieraskielistä opetusta. Arktisen keskuksen osalta työ sisältää
näyttelyn pedagogiikan kehittämistä, koulutustoimintaa, tutkimusta sekä hankkeiden suunnittelua
ja toteuttamista. Visuaalisen kulttuurin yliopisto-opettajan tehtävän kokonaistyöaika jakautuu
taiteiden tiedekunnan (50%) ja Arktisen keskuksen (50%) kanssa.

Palkkaus
Palkkaus perustuu opetus- ja tutkimushenkilökunnan arviointijärjestelmän vaativuustasolle 5 (2
820,64 €). Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on
enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Edellytykset
Tehtävään valittavalta edellytetään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, vähintään suoritetut
aineopinnot taidehistoriasta, sekä pedagogisia opintoja että kokemusta opetus-, ohjaus-, opastus-,
suunnittelu- tai tutkimustyöstä. Arvostamme käytännön kokemusta alalta sekä yhteistyötaitoja.

Kielitaitovaatimukset
Tehtävä edellyttää erinomaista suomen sekä englannin kielitaitoa.

Työaika
Opetushenkilöstön työaika määräytyy kokonaistyöaikana, joka on 1600 tuntia vuodessa.

Hakemusasiakirjat ja hakuaika
Lapin yliopistolle osoitettuun hakemukseen tulee liittää:
– Lapin yliopistolle osoitettu hakemus, jossa kuvataan tiiviisti hakijan oma motivaatio haettuun
tehtävään
– ansioluettelo, sisältäen mahdolliset julkaisut (yhteystietoineen) sekä merkittävimmät
todistuskopiot
– selvitys opetusansioista (opetusportfolio)
– mahdollinen tieteellinen portfolio
Taiteiden tiedekunta sekä Arktinen keskus varaavat itselleen oikeuden pyytää hakijoilta
tarvittaessa lisämateriaalia. Lapin yliopiston opetusportfolio-ohjeet löytyvät seuraavasta
osoitteesta:
http://www.ulapland.fi/Suomeksi/Ajankohtaista/Avoimet_tyopaikat/Opetusportfolio-ohjeet.iw3
Hakemukset liitteineen tulee toimittaa ensisijaisesti sähköisesti hakuajan päättymiseen 12.3.2014
kello 13.00 mennessä Lapin yliopiston kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo@ulapland.fi.
Sähköisesti toimitettavat asiakirjat tulee toimittaa pdf-muodossa (max 10Mt / kpl) ja tiedostot
tulee nimetä muotoon sukunimi_etunimi_xx.pdf. Lapin yliopistolle osoitetut kirjalliset
hakemukset tulee toimittaa 12.3.2014 kello 13.00 mennessä osoitteeseen Lapin yliopisto, PL 122
(Kirjaamo, Yliopistonkatu 8), 96101 Rovaniemi. Hakemusasiakirjoja ei palauteta.
Hakuaikaa voidaan tarvittaessa jatkaa.

Hakuprosessi
Tehtäväntäyttötyöryhmä valitsee hakijoiden joukosta ne, joita pyydetään antamaan opetusnäyte.
Yliopisto-opettajan valinnassa painotetaan laajaa tehtäväalueen osaamista, pedagogista
koulutusta, taitoa tuottaa oppimateriaalia ja antaa opetusta monipuolisesti. Jatkoon valitut hakijat
haastatellaan. Hakijoiden vertailu tehdään kelpoisuusvaatimusten ja tehtävien asettamien muiden
vaatimusten perusteella tarkastelemalla hakijoiden koulutusta, työ- ja muuta kokemusta, muita
ansioita sekä henkilökohtaisia ominaisuuksia, jotka ovat tarpeen tehtävän hoitamiseksi.
Haastattelukutsun yhteydessä pyydetään hakija ottamaan mukaan alkuperäiset työ- ja
opiskelutodistukset.

Taiteiden tiedekunta
Visuaalisen kulttuurin yliopisto-opettajan tehtävä sijoittuu taiteiden tiedekuntaan taide- ja
kulttuuriopintojen opetuskokonaisuuteen. Taiteiden tiedekunta toimii kiinteästi osana monialaista
tiedeyliopistoa, jonka muut tiedekunnan ovat kasvatustieteiden, oikeustieteiden ja

yhteiskuntatieteiden tiedekunnat. Lapin yliopistossa toimii myös Arktinen keskus, jonka kanssa
tiedekunta tekee yhteistyötä eri muodoissa.
Tiedekunnassa toimii viisi koulutusohjelmaa, joita ovat audiovisuaalinen mediakulttuuri,
graafinen suunnittelu, kuvataidekasvatus, teollinen muotoilu ja tekstiili- ja vaatetusala.
Sivuaineopintoina tarjotaan multimediaa, videoilmaisua, kuvataidetta, valokuvausta,
taidehistoriaa, yhteisö- ja ympäristötaideopintoja ja Design Management -opintoja.
Tiedekunnan opetus pohjautuu taideteollisen alan tutkimukseen ja siihen oleellisesti liittyvään
taiteelliseen toimintaan. Perusopetukseen liittyvän taiteellisen toiminnan tavoitteena on, että
opiskelija omaksuu hyvän opiskeltavien aineiden tuntemuksen sekä hyvät tieteelliset ja
taiteellisen menetelmät ja kyvyn kehittää omaa asiantuntijuuttaan. Tiedekunnan
hanketoiminnassa on keskeistä pohjoinen orientaatio ja alueellinen vaikuttavuus. Opetus- ja
tutkimustoiminnassa tieteen ja taiteen vuorovaikutus yhdistyy pohjoisen taiteen ja kulttuurin
tutkimukseen, kuvataidekasvatukseen, matkailua tukevaan elämysteollisuuteen sekä muotoilun
tutkimukseen.
Tiedekunnan tavoitteena on kytkeä perus- ja jatko-opintoja luontevasti tiedekunnan tutkimus ja
kehittämistoimintaan. Alueellisen vaikuttavuuden ohella tiedekunnan kansainvälinen toiminta on
vilkasta. Tiedekuntaan hakeutuu vuosittain noin 50 ulkomaalaista opiskelijaa.
Taide- ja kulttuuriopinnot (TaKu) järjestävät kuvataiteiden sekä taiteen- ja kulttuurintutkimuksen
tutkimusta, opetusta ja taiteellista toimintaa sekä taiteiden tiedekunnan kaikkien
koulutusohjelmien taideopinnot, taiteen- ja kulttuurintutkimuksen opinnot sekä yhteiset
tutkijaseminaarit. TaKun opetus ja tutkimus on kansainvälistä, monitieteistä ja monikulttuurista.
Pohjoista näkökulmaa painotetaan.

Arktinen keskus
Lapin yliopiston Arktinen keskus on yksi globaalisti merkittävimmistä arktisten kysymysten
asiantuntijalaitoksista. Arktisen keskuksen tavoitteena on edistää arktisen alueen kestävää
kehitystä. Tämä tapahtuu tuottamalla ja välittämällä tietoa eri kanavia pitkin.
Arktinen keskus on perustettu 1989. Se on valtakunnallinen, monitieteisen arktisen tutkimuksen
ja tiedonvälityksen kansainvälinen keskus, joka tutkii arktisen alueen muutosta ja sen
vaikutuksia. Arktisen keskuksen erityispiirteenä on eri toimintojen yhdistäminen. Keskuksen
toiminta jakaantuu tieteelliseen tutkimukseen, viestintään, näyttelytoimintaan, koulutukseen ja
erilaisiin tapahtumiin. Työn tulokset näkyvät aktiivisena yhteiskunnallisena vuorovaikutuksena.
Esimerkkejä tästä ovat korkeatasoiset tieteelliset artikkelit ja osallistuminen suomalaiseen ja
kansainväliseen arktisia alueita koskevaan keskusteluun. Keskus tuottaa ja ylläpitää arktista ja
Barentsin aluetta koskevia avoimia tietokantoja, nettisivustoja ja visuaalisia tuotteita. Se järjestää
yleisöluentoja, arktista koulutusta ja opinto-ohjausta. Oleellinen osa toimintaa ovat
elämykselliset tiedenäyttelyt.

Arktisen keskuksen henkilökunnan määrä on noin viisikymmentä. Professorit, tutkijat,
opiskelijat, viestinnän ammattilaiset, tuottajat, taiteilijat, suunnittelijat ja muu henkilöstö
muodostavat dynaamisen kansainvälisen työyhteisön.
Lisätietoja antaa:
professori Tuija Hautala-Hirvioja; Tuija.Hautala-Hirvioja@ulapland.fi ; 050 307 2426
hallintopäällikkö Jani Suokanerva; jani.suokanerva@ulapland.fi ; 040 484 4402

LIITE 4.

Visuaalisen kulttuurin yliopisto-opettajan tehtävää hakeneet:
TaM Heidi Hämäläinen
TaM, FM Piia Juntunen-Laakso
TaM Aki Kakko
TaM Virve Kallio
TaM, KM Jonna Katajamäki
TaM Petrus Kauppinen
TaM Korinna Korström-Magga
TaM Pinja Metsäkoivu
TaM Kaisa Niva
TaM, KM Ville Piirainen
KM Miia Rantala
PhD Kimmo Lehtonen
TaM Amos Taylor

Visuaalisen kulttuurin yliopisto-opettajan tehtävänä on visuaalisen kulttuurin, sen
dokumentoinnin, tulkinnan ja menetelmien opetus ja tutkimus taiteiden tiedekunnassa yhdessä
Arktisen keskuksen tiedekeskuksen kanssa. Yliopisto-opettajan tehtäviin kuuluu Arktisen
keskuksen tieteellisen toiminnan visualisointia yhdessä taiteiden tiedekunnan eri
koulutusohjelmien ja muiden mahdollisten yhteistyötahojen kanssa sekä tiedekeskuksen
näyttelytoiminnan kehittämistä esimerkiksi visuaalisia keinoja käyttävien työpajojen kautta.
Visuaalisen kulttuurin yliopisto-opettajan opetus suuntautuu taiteiden tiedekunnan eri
koulutusohjelmille ja tehtäviin sisältyy myös opetusnäytetöiden ohjaamista ja arviointia sekä
oman opetus- ja tutkimusalan vieraskielistä opetusta. Arktisen keskuksen osalta työ sisältää
näyttelyn pedagogiikan kehittämistä, koulutustoimintaa, tutkimusta sekä hankkeiden
suunnittelua ja toteuttamista. Visuaalisen kulttuurin yliopisto-opettajan tehtävän
kokonaistyöaika jakautuu taiteiden tiedekunnan (50%) ja Arktisen keskuksen (50%) kanssa.
Edellytykset

Tehtävään valittavalta edellytetään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, vähintään suoritetut
aineopinnot taidehistoriasta, sekä pedagogisia opintoja että kokemusta opetus-, ohjaus-,
opastus-, suunnittelu- tai tutkimustyöstä. Arvostamme käytännön kokemusta alalta sekä
yhteistyötaitoja.

Kielitaitovaatimukset
Tehtävä edellyttää erinomaista suomen sekä englannin kielitaitoa.
TaM Heidi Hämäläinen
-

Tam 2013 Lay, kuvataidekasvatus
Pedagogiset opinnot
Kuvataide aineopinnot 35op, taidehistoria 25op
Opetusportfolio http://heidintaitoblogi.tumblr.com/
Erinomainen kielitaito (oma ilmoitus)
Ei opetuskokemusta
Ei tutkimusta

TaM, FM Piia Juntunen-Laakso
-

Tam 2008 Lay, kuvataidekasvatus, FM 2002 Turku, biologia
Pedagogiset opinnot
Ympäristötiede 41ov, maantiede 38ov, taidehistoria 15ov, kuvataide 20 ov, geologia
19,5 ov, ekologia 17ov.
Opetusportfolio mukana
Opetuskokemus lähinnä yläaste ja lukiotasolta sekä opistotasolta.
Viimeisimpänä kuvataiteen lehtorina 1.8.2009 Ranua->
Kielitaito: (Oma ilmoitus) englanti tyydyttävä, suomi erinomainen
Joitakin julkaisuja

TaM Aki Kakko
-

Tam 2003 Lay, AVM, TaM 2012 Lay, kuvataidekasvatus
Pedagogiset opinnot
Kuvataiteen appro, Taidehistorian appro
Opetusportfolio mukana
Opetuskokemusta tuntiopettajana AVM:llä yliopistosta
Kielitaito: (oma ilmoitus) Englanti ja suomi erinomainen
Joitakin videokuvaus ja editointi töitä

TaM Virve Kallio
-

Liitteet puuttuvat

TaM, KM Jonna Katajamäki
-

-

KM 2006 Lay mediakasvatuspainotteinen luokanopettaja, TaM 2008 Lay,
kuvataidekasvatus
Pedagogiset opinnot
Kuvataide 15ov, ympäristö- ja luonnontiede 16ov, mediakasvatus 35ov, taidehistoria
25op, audiovisuaalinen mediakulttuuri 25op, mediatiede 25op, rehtori- ja
oppilaitosjohdon koulutus 25 op, tutkimusmenetelmät 26 op, kulttuurihistorian
aineopinnot 35op, taidehistorian syventävät opinnot 60 op, historian kirjoittaminen ja
historiallisen tiedon popularisointi 5 op, (laudatur gradu)
Taiteen tohtoriopinnot kesken
Opetusportfolio mukana
Opetuskokemusta yliopistosta joitakin kursseja
Mukana useissa projekteissa sisältäen museonäyttelyitä.
Viimeisin työkokemus tutkijana hankkeessa
Kielitaito erinomainen, jo todistettua kv. liikkuvuutta
Seitsemän julkaisua + kaksi gradua; arvosanat E ja L

TaM Petrus Kauppinen
-

TaM 2012 Lay, Kuvataidekasvatus
Pedagogiset opinnot
Taidehistoria perus- ja aineopinnot (25+35), kuvataide 35op
Opetusportfolio mukana
Opetuskokemus ala-, yläasteelta sekä lukiosta
Kielitaito: (oma ilmoitus) englanti ja suomi erinomainen
Kaksi julkaisua

TaM Korinna Korström-Magga
-

TaM 2008 Lay, Kuvataidekasvatus
Pedagogiset opinnot
Taidehistorian perusopinnot 25op, kuvataiteen perusopinnot 25op
Hyvin suppea opetusportfolio
Opetuskokemus lukio ja yläaste sekä opistotasolla
Viimeaikana tuntiopettaja Inarin kunnassa taidekasvatuksessa

-

Kielitaito: (oma ilmoitus) englanti ja suomi erinomainen
Antanut opetusnäytteen kuvataidekasvatuksen yolehtorin tehtävään hyväksytysti

TaM Pinja Metsäkoivu
-

TaM 2008 Lay, graafinen suunnittelu
Ei pedagogisia opintoja
Taidehistorian johdantokurssi 3ov
Työkokemus graafisella alalla
Kielitaito: (oma ilmoitus) englanti ja suomi erinomainen
Antanut opetusnäytteen graafisen yo-opettajan tehtävään hyväksytysti (hyvä)

TaM Kaisa Niva
-

TaM 1996 Taideteollinen korkeakoulu, lavastustaiteen laitos
Pedagogiset opinnot JAMK 2012
Taidehistoria I ja II yht 6ov
Opetuskokemusta joidenkin kurssien osalta yliopistosta muuten yläaste ja lukio
Lukuisia lavastus- ja pukusuunnittelutöitä
Kielitaito?

TaM, KM Ville Piirainen
-

Km 2006 Lay, mediakasvatuspainotteinen luokanopettaja, TaM 2009 Lay, AVM
Pedagogiset opinnot
Opetusportfolio mukana
Opetuskokemusta joidenkin kurssien osalta yliopistosta muuten yläaste ja lukio
Ei taidehistoriaa
Kielitaito: (oma ilmoitus) englanti ja suomi erinomainen

KM Miia Rantala
-

Km 2008 Lay, mediakasvatuspainotteinen luokanopettaja
Pedagogiset opinnot
Visuaalisen kulttuurin tutkija tohtorikoulussa
Opetuskokemusta joidenkin kurssien osalta yliopistosta
Opetusportfolio mukana
Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttö 15ov, informaatioteknologia 15,5ov, kuvataide
15,5ov, ei taidehistoriaa
Kielitaito: englanti (15ov sivuaine) ja suomi erinomainen

-

Kolme julkaistua artikkelia ja lukuisa määrä konferenssi ja seminaaripapereita
Projektikokemusta Lay

PhD Kimmo Lehtonen
-

FT 2011 Jyväskylä, nykykulttuuri
Yksittäisiä kursseja pedagogisia opintoja, ei pedagogista pätevyyttä
Pitkä kokemus yliopistosta ja opettamisesta, opetusportfolio tuli myöhässä
Ei taidehistorian opintoja
Kielitaito: (oma ilmoitus) englanti ja suomi erinomainen (hakemuksessa useita
kirjoitusvirheitä), näyttöjä kv. verkostoista
Useita julkaistuja artikkeleita

TaM Amos Taylor
-

TaM 2002 Lay, AVM, BA hons. Theatre design.Jatko-opinto-oikeus 2004.
Sivutoimista tuntiopetusta yliopistossa ja AMK-tasolla.
Hyvin suppea opetusportfolio, Ei pedagogista koulutusta
Englanti äidinkieli, vaatimaton suomenkielentaito

LIITE 5.

Taiteiden tiedekunta

25.4.2014

Visuaalisen kulttuurin yliopisto-opettajan tehtävän valintamuistio
Yliopiston ja taiteiden tiedekunnan välillä on sovittu, että visuaalisen kulttuurin yliopistonlehtori
täytetään keväällä 2014 visuaalisen kulttuurin yliopisto-opettajan tehtävänä siten, että työajasta 50 %
suuntautuu taiteiden tiedekuntaan ja 50 % Arktiseen keskukseen. Tehtävää hakivat määräaikaan
18.3.2014 mennessä TaM Heidi Hämäläinen, TaM, FM Piia Juntunen-Laakso, TaM Aki Kakko, TaM Virve
Kallio, TaM, KM Jonna Katajamäki, TaM Petrus Kauppinen, TaM Korinna Korström-Magga, TaM Pinja
Metsä-koivu, TaM Kaisa Niva, TaM, KM Ville Piirainen, KM Miia Rantala, PhD Kimmo Lehtonen ja TaM
Amos Taylor.
Tehtävään valittavalta edellytetään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, vähintään suoritetut
aineopinnot taidehistoriasta sekä pedagogisia opintoja ja kokemusta opetus-, ohjaus-, opastus-,
suunnittelu- tai tutkimustyöstä. Alan käytännön kokemusta ja yhteistyötaitoja arvostetaan.
Yliopisto-opettajan valinnassa painotetaan laajaa tehtäväalueen osaamista, pedagogista koulutusta,
taitoa tuottaa oppimateriaalia ja antaa opetusta monipuolisesti. Jatkoon valitut hakijat haastatellaan.
Hakijoiden vertailu tehdään kelpoisuusvaatimusten ja tehtävien asettamien muiden vaatimusten
perusteella tarkastelemalla hakijoiden koulutusta, työ- ja muuta kokemusta, muita ansioita sekä
henkilökohtaisia ominaisuuksia, jotka ovat tarpeen tehtävän hoitamiseksi.
Visuaalisen kulttuurin yliopisto-opettajan tehtävänä on visuaalisen kulttuurin, sen dokumentoinnin,
tulkinnan ja menetelmien opetus ja tutkimus taiteiden tiedekunnassa yhdessä Arktisen keskuksen
tiedekeskuksen kanssa. Tehtäväntäyttösuunnitelma liitteenä.
Tehtävää hakeneista ainoastaan Jonna Katajamäellä sekä Petrus Kauppisella on
tehtäväntäyttösuunnitelman mukaan edellytetyt aineopinnot taidehistoriasta sekä pedagogisia opintoja.
Taiteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto päätti antaa visuaalisen kulttuurin yliopisto-opettajan
tehtävän kelpoisuusehdot täyttäville hakijoille Jonna Katajamäki ja Petrus Kauppinen mahdollisuus
opetusnäytteen antamiseen itse valitsemastaan visuaalisen kulttuurin teoriaan tai tutkimukseen
liittyvästä aiheesta perjantaina 25.4.2014 klo 13.00 alkaen sekä kutsua hakijat haastatteluun 25.4.2014
klo 14.00 alkaen. Hakijoista Petrus Kauppinen ilmoitti, ettei tule antamaan opetusnäytettä.
Opetusnäytteen otti vastaan valintatyöryhmä johon kuuluivat: dekaani Timo Jokela, prof. Tuija HautalaHirvioja, AK:n johtaja Paula Kankaanpää, päätuottaja Nicholas Gunslay sekä sihteerinä erikoistutkija
Osmo Rätti. Paula Kankaanpää saapui tilaisuuteen hivenen myöhässä eikä siksi osallistunut
opetusnäytteen arvosteluun. Jonna Katajamäki antoi opetusnäytteen aiheesta: ”Postmodernin ajan
metafiktiivinen kuvakirjataide siltana visuaalisen kulttuurimme ymmärtämiseen”. Valintatyöryhmä
hyväksyi opetusnäytteen yksimielisesti ja antoi sille mainesanan hyvä.

Jonna Katajamäki on suorittanut kasvatustieteiden maisterin tutkinnon 2006 Lapin yliopistossa
valmistuen mediakasvatuspainotteiseksi luokanopettajaksi. Lisäksi hän on suorittanut 2008
kuvataidekasvatuksen maisterin tutkinnon Lapin yliopistossa. Hänellä on tehtävän edellyttämät
pedagogiset opinnot. Katajamäki on opettanut joillakin kursseilla yliopistolla ja opetusnäyte huomioiden
hänellä on riittävä opetustaito tehtävää ajatellen.
Katajamäki on suorittanut seuraavat tehtävän kannalta mahdollisesti relevantit opintokokonaisuudet:
Kuvataide 15ov, ympäristö- ja luonnontiede 16ov, mediakasvatus 35ov, taidehistoria 25op,
audiovisuaalinen mediakulttuuri 25op, mediatiede 25op, rehtori- ja oppilaitosjohdon koulutus 25 op,
tutkimusmenetelmät 26 op, kulttuurihistorian aineopinnot 35op, taidehistorian syventävät opinnot 60
op, historian kirjoittaminen ja historiallisen tiedon popularisointi 5 op. Lisäksi huomioitavaa on että
Katajamäen opinnäytetyöt ovat saaneet erittäin hyvät arvosanat. Katajamäki on taiteiden tiedekunnassa
jatko-opiskelijana.
Jonna Katajamäki on ollut useissa projekteissa ja niissä on myös ollut museonäyttelyitä. Viimeisin
työkokemus hänellä on tutkijana hankkeessa. Hakija osoittaa erinomaista kielitaitoa ja hänelle on
kertynyt verkostoitumista ja kv. liikkuvuutta. Julkaisuluettelossa on seitsemän julkaisua sekä kaksi
gradua (arvosanat E ja L).
Tehtäväntäyttötyöryhmä esittää TaM, KM Jonna Katajamäen ottamista tehtävään 1.9.2014 alkaen
toistaiseksi.
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LIITE 7.

Lausunto Lapin yliopiston strategian luonnokseen
Hyväksytty Arktisen keskuksen johtokunnassa 5.6.2014

1. Strategia vastaa yliopiston viime vuosina tekemää sisältötyötä. Strategiassa on
esitetty yliopiston tutkimuksen neljä painoalaa, jotka yhdessä tutkivat arktisen ja
pohjoisen muutosta. Asetelma on kuvattu strategian kaaviossa siten että “Arktisen ja
pohjoisen muutos” on keskiössä ja painoalat sen ympärillä.
2. Tekstissä on avattu kaikki neljä painoalaa mutta “Arktisen ja pohjoisen muutoksen
tutkimusta” ei ole selitetty. Esitetään, että myös tekstiin, ennen painoaloja lisätään
johdanto seuraavasti:

Arktisen ja pohjoisen muutoksen tutkimus
Globaalit taloudelliset ja poliittiset muutokset sekä ilmaston lämpeneminen
vaikuttavat korostuneesti arktisella alueella. Lapin yliopiston kansainvälinen tutkimus
kohdistuu pohjoisten alueiden yhteiskuntiin, ympäristöön sekä niiden
vuorovaikutukseen.
Tämän jälkeen tulisivat painoalat siten kuin ne on esitetty, paitsi otsikon “Pohjoinen
hyvinvointi, koulutus ja työn” alku muokattaisiin esimerkiksi seuraavasti
“Pohjoinen hyvinvointi, koulutus ja työ
Arktisen alueen muutos vaikuttaa ihmisten hyvinvointiin, yhteiskuntarakenteisiin ja
muuttoliikkeeseen. Yliopisto rakentaa tällä alueella…

Tällä hetkellä “Pohjoinen hyvinvointi…” otsikon alla viitataan ilmastonmuutokseen ja
globalisoituvaan maailmantalouteen, jotka vaikuttavat kaikkien painoalojen
tutkimukseen. Taloudelliset ja poliittiset muutokset sekä ilmaston muutos ovat
enemmänkin tutkimuksen pääteema, jota painoalat tarkentavat. Ehdotetun tekstin
lisääminen ennen painoaloja selventää Lapin yliopiston tutkimuksen näkökulmaa
kokonaisuudessaan.

3. Ehdotetaan lisättäväksi lause: ”Moni- ja poikkitieteellisiä painoaloja toteutetaan
soveltuvin osin yhteisesti kaikissa yliopiston yksiköissä”.
4. Strategiassa korostuu yliopiston tutkimustoimintaan viimeaikoina toteutettu
sisältötyö, mutta koulutustehtävä jää varjoon.
5. Yliopiston rooli taiteen kouluttajana ja potentiaali taiteen ja tieteen
vuorovaikutuksen kehittäjänä jää vähälle huomiolle.

6. Yliopiston tärkeä alueellinen rooli Lapissa ja sen kehittäminen tulevaisuudessa
osana arktista yhteistyötä olisi hyvä mainita.

7. Voisi olla hyödyllistä pohtia miten yliopiston (i) strategian profiili ja sen painoalat,
(ii) tutkimusohjelman teema-alueet ja (iii) tutkijakoulun temaattiset tohtoriohjelmat
sisällön kuvauksineen nivoutuvat toisiinsa.

