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MUSIIKIN LAITOKSEN LAITOSKOKOUS
Aika ja paikka: Keskiviikko 10.9.2014 salissa M103
Asialista (lute 1), osallistujat (lute 2)

1. Kokouksen avaus
Laitoksen johtaja Riitta Rautio avasi kokouksen kb 8.34.

2. Laillisuuden ja päätosvaltaisuuden toteaniinen
Kokous todettiin lailliseksi ja paatosvaltaiseksi. Kutsu kokoukseen Iàhetettiin herikilokun
nalle ja opiskelijoille 4.9.2014.

3. Kokouksen puheenjohtajan valinta
Puheenjohtajaksi valittiin laitoksen johtaja Riitta Rautio.

4. Kokouksen sihteerin ja kabden pöytäkirjantarkistajien ja aantenlaskijoiden valinta
Sihteeriksi valittiun Anne-Riitta Vanhala ja poytakirjan tarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi
Erkki Huovinen ja Virpi Kilpela.

5. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyvaksyttiun.

6. Lukuvuoden 2014— 15 yleisiä asioita

Laitoksen talons
Laitoksen taloudellinen tilanne on kohenemassa. Vuoden 2013 tubs oh positiivinen ja 2014
tubs päättynee positiiviseen tulokseen. Vuonna 2015 perusrahoituksen pieneneminen ja
tilakustannusten nousu ovat riskejä. Laitokselle on kuitenkin saatu neljä huomattavaa tut
kiniushanketta (SA, TEKES).

Tilat
Tiloihin käytetään 342.600 €/vuosi. Musiikin Iaitoksella on suurimmat tilakustannukset tie
dekunnassa. Suunnitelmissa on Iuopua joistakin tiloista; JAMK15S (bänditoiminta siirtyy
M006- ja M014-luokkiin ja studioon), JAMK2O2 ja M319 (atk-luokka siirtyy M210:een, johon
mahtuu sama määrä koneita, mutta jonka vuokra on pienempi). Muutokset astuvat voi
maan 1.1.2015 alkaen. Tilakustannuksia voitaisiin myös säästää yhdistämällä pianoluokat.
Yhteiskäytto lisääntyy ja pelisäännoistä on sovittava.

Ehdotusta pidettiin pääosin hyväksyttävänä, kysymystä herasi lähinnä opiskelijoiden soi



tinsäilytyksestä sekä kellarikerroksen opiskelijatilojen ilmanvaihdosta, nämä asiat otetaan
vielä keskusteluun. Tulevan tyosuojelukierroksen aikana otetaan esille kellarikerroksen ii
many aibto.

Kampusolohuone
Entisen kahvion paikalle on tebty yleinen tila, jonka käyttötarkoituksena on opetus, itsenäi
nen tyoskentely, musiikkiesitykset, kokoukset, vapaamuotoinen oleskelu, kahvion käytto ja
illanvietto. Tila on myös musiikkikampuksen muiden toimijoiden (JAMK, JAO) sekä koko
yliopiston käytossä. Tilat ovat avoinna kb 7- 23, jolboin osaa tilasta voi varata myös ryhmi
en käyttoon. Tila on ilmainen mainittuna aikana. Yliopiston vabtimestarit hoitavat tilan asi
oita, mutta myös laitokselta nimetään muutama herikilö, joka on vastuussa tilojen käyton
koordinoinnista. Alkuvaiheessa Markku Pöyhonen on yhdyshenkilona. Käynnissä on myös
tilan nimikilpailu. Keskeneräisistä asioista tiedotetaan sähkopostilistojen kautta. Laitteiden
asennuksia tehdään pikkuhiljaa ja kaappien käytöstä, ym. keskeneräisista asioista tiedote
taan myohemmin.

Opiskelijajrjestot jäijestävät man avajaiset 2.10, kb 12 -16. Avajaisten yhteyshenkilö on
opiskelija Aimo Laitamo (Pedaali). Hanelle voi tehda ohjelmaehdotuksia sahköpostiosoit
teeseen: aimo.k.laitomo@student.jyu.fi.

Kulkuoikeus
Sähkoavainten uusi hakumenettely yksinkertaistaa haku- ja hallinnointiprosessia ja haku
tapahtuu nyt Korpin kautta. Uudet avaimet ja kulkuoikeudet jaossa 22.9. alkaen.

Tutkimushankkeet ja tutkijat
• Suomen Akatemian tutkimushanke Dynamics of Musical Cognition. 1.1.2014 —

31.12.2016 (Petri Toiviainen)
• Surun suloisuus/Sweet Sorrow 1.1.2014 — 31.8.2017 (Tuomas Eerola)
• Reading Music 1.9. 2014— 31.8.2018 (Erkki Huovinen)
• SmartHand 1.8.2014— 31.12.2015 (Jukka Louhivuori)

Henkilokunnan esittely
Henkilokunnan yhteystiedot löytyvät musiikin laitoksen nettisivuilta:
https://www.jyu.fi/hum/laitokset/musiikki/henkilokunta

Opetus
Täyttämättomät tyosuhteet ovat johtaneet siihen, että tuntiopetusta on seka musiikkikasva
tuksessa että musiikkitieteessä enemmän kuin aiemmin. Pakollinen opetus ja riittävä määrä
kursseja kuitenkin järjestetään. Opiskelijoita pyydetään huomioimaan, että heilla on mab
dollisuus valita myös muiden oppiaineiden kursseja. Syksyn ohjelmassa on myös paijon
vierailuluentoja. Opiskelijoiden tulee myös hyodyntáä AHOT-säantojen puitteissa aiemmin
suorittamiaan opintoja. Opiskelijoiden kysymys vapaavalintaisten instrumenttiopintojen
suorittamisesta otetaan esille OKR:ssa.
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Musiikkikampus
Jukka Louhivuori (Musiikkikampuksen johtaja) kertoi, että Musiikkikampuksen puitteissa
kehitetään musiikkikasvatuksen teknologiaa, kehitetäan tutkimuksen ja opetuksen välistä
vuorovaikutusta, sekä AHOT-saantoja. Opettajavaihdoksia on tullut jonkin verran.

eEducation-hanke
eEducation-hankkeen vetäjä Mikko Myllykoski, kertoi, että hankkeen tarkoituksena on
hyodyntää musiikkiteknologiaa sekä tuoda tutuksi ipadien käyttöä opetuksessa.

Music, Education and Cultural Identity (MECI) -projekti
MECI on Pekka Toivasen vetämä ulkoministerion rahoittama North-South-South -projekti.
Mukana on kuusi partneriyliopistoa Etelä-Afrikasta, Botswanasta, Zimbabwesta ja Kenias
ta. Näistä yliopistoista saapuu syksylla viisi vierailevaa luennoitsijaa musiikin laitokselle.
Hanke kestää vuoden 2015 loppuun ja sen rahoituksel]a musiikin laitoksen opiskelijat voi
vat hakea vaihtoon.

OPS-tyo

Uuden opetussuunnitelman (vuosille 2015 — 2017) ]aatiminen alkaa syksyllä. Pedagoginen
johtaja Erja Kosonen vetää laitoksen OPS-tyotä. Asiaa käsitellaan oppiaineissa ja mm. ope
tuksenkehittämisryhmässa, jossa on myös opiskelijajäsenia.

Laitoksen pelisäännöt
Erityisesti opiskelijan tulee huomioida seuraavat asiat: muista pitää mukana kynä ja pape
na, instrumenttiopinnoissa läsnàolo on 100 % ja Musican alakerroksen tiloihin ei saa men
nä, mikàli siellä on tutkimus/terapiasessio käyrinissä (ks. punainen valo luokan ulkopuolel
Ia).

7. Kokouksen päättäminen
Puheerijohtaja päätti kokouksen kb 9.57.

Pöytákirjan vakuudeksi Jyväskylässä 10.9.2014

jajz-% q?t -- cc
puheenjohtaja Riitta Rautio sihteeri Anne-Riitta Vanhala

Poytäkirjan ovat tarkastaneet

Erkki Huovinen Virpi Kilpelä
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