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1. MTI-blogi
Johan-Eerik Kukko esitteli MTI:n blogin tarkoituksen, kohderyhmän sekä rakenteen. Keskusteltiin blogin sisältöjen tuottamisesta sekä markkinoinnista.
Blogin käyttöönotto tapahtuu kevään aikana ja blogi-kirjoittamiseen järjestetään sparraustilaisuus tarpeen mukaan. Lisäksi Johan-Eerik esitteli radio Säteilyn ja suunnitelmat MTI:n kuulumiseen radio-aalloilla. Radiolähetystä tuotetaan huhtikuussa 6.4.-26.4. välisen ajan. Johan-Eerikin esitys muistion liitteenä.
2. Osaamispoolit
Eila esitteli osaamispooliluonnoksen tämän hetkisen version keskustelun pohjaksi. Osaamispoolien tarkoitus on osaamisen vahvistaminen strategian mukaisilla osa-alueilla, tki-toiminnan suuntaaminen strategian mukaiseksi ja palveluliiketoiminnan systematisoimiseksi. Poolit toimiessaan mahdollistavat
MTI:n oman toiminnan kehittämisen; henkilöstön osaamisen vahvistamisen
tietyillä osa-alueilla entistä paremmin, henkilöstön osaamisen hyödyntämisen
opetuksessa sekä tki-toiminnassa ja liiketoiminnassa aiempaa paremmin.
Osaamispoolit myös mahdollistavat entistä selkeämmän profiloitumisen ja
osaamisen markkinoinnin talosta ulospäin.
Poolitarkastelu on ensimmäisessä vaiheessa päätetty kohdentaa korkeakoulujen toimintaan. Suunnittelussa on huomioitava taustaorganisaatioiden strategiat ja toiminnan linjaukset niin opetuksen, tutkimuksen, tki-toiminnan ja
liiketoiminnankin kannalta. Tästä syystä on päädytty hahmottelemaan poolirakenne MTI:n strategian mukaan, joka on kaikille osapuolille yhteinen. Poolien rakenne siis hahmottuu kahteen ”pääpooliin” eli vastuullisuuteen ja vieraanvaraisuuteen. Näitä läpileikkaaviksi ”osaamisalueiksi” on hahmoteltu: tapahtumien johtaminen, konseptointi, pohjoisuus ja etäisyyksien hallinta, turvallisuus sekä ennakointi.

Jokainen henkilö voisi kuulua enimmillään kahteen osaamisalueeseen. Pooleja ja osaamisalueita ei voi olla kovin montaa, jotta osaamisen pirstaloitumisen
sijaan voidaan hakea osaamisen kasautumista ja siitä saatavaa lisäarvoa.
Osaamispooliluonnosta esitellään seuraavan kerran 19.2. pidettävässä strategiatyöpajassa, jossa mukana on koko henkilöstö.

3. Ajankohtaiset asiat
Eila kertoi 16.2. rakennerahastoon jätetyt hankkeet sekä Interreg-hakuun
(26.2.) ja NPA-ohjelman hakuun (16.4.) menevät hankkeet. Yliopiston hankkeiden osalta yliopiston hallinnossa tapahtuneen virheen takia Lapin liitolle
osoitettu hakemus jakamistaloudesta matkailussa on jäänyt jättämättä Eurajärjestelmässä rahoittajalle ja hanke siirtyy syksyllä haettavaksi.
Riitta Alajärvi-Kauppi esitteli Lapin amkin tki-toiminnan 2014 toteutuneet tulokset sekä hankerahoituksen ajankohtaiset asiat. Eila täydensi esitystä MTI:n
toteutuneilla tuloksilla. Riitan esitys muistion liitteenä.
Projektipäälliköt ja projektihenkilöstö esittelivät hankkeidensa ajankohtaiset
asiat. Hakuun jätettyjen hankkeiden suunnittelijat esittelivät omat hankkeensa. Jatta Nousiainen – VIVALA, vieraanvarainen Lappi, Aleksi Latvala –REILA
reittien turvallisuus, pilottialueena Lappi, Sanna Kyyrä – Esteetön vieraanvaraisuus matkailun kehittämisen tukena, Anu Harju-Myllyaho – Startupp Lapland, Pasi Satokangas – Matkailutilastojen käytettävyyden parantaminen sekä
Salla Jutila – Jakamistalous matkailussa. Päätöksiä hankkeista on odotettavissa ennen kesää.
Kaarina Kantele kertoi YAMK-opiskelijoiden opinnäytetoimeksiannoista ja
pohdittiin niiden ja hankkeiden integrointimahdollisuuksia. Opiskelijatoimeksiannon ja hankkeen välinen kytkentä toteutetaan tapauskohtaisesti eli opinnäytteen sisällön perusteella etsitään integrointimahdollisuudet sisältöön sen
sopivaan hankkeeseen.

4. Kevään aikataulut
Seuraavat kokoontumiset sovittiin pidettäviksi: 13.4. klo 14.00, ja 8.6. klo 14.

