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Musiikin laitos: laitoskokous (JY johtosääntö 24)

Keskiviikkona 12.9.2012, klo 8.30-10 M103

Asialista

1. Avaus
2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
3. Kokouksen puheenjohtajan valinta
4. Sihteerin ja kahden pöytäkiijantarkastajan valinta
5. Taloustilanne
6. Lukuvuoden 2012-2013 opetus
7. Muut mahdolliset asiat
8. Kokouksen päättäminen

Tuomas Eerola
Musiikin laitoksen johtaja



Pöytäkirja Jyväskylän yliopiston
musiikin laitoksen
laitoskokouksesta keskiviikkona
12.9.2012 klo 8.30 alkaen
huoneessaM 103.

Kutsu kokoukseen on lähetetty
keskiviikkona 6.9.20 12.

Asiat: Asialista liitteenä LITTE 1

Läsnä: Läsnäolijoiden lista
liitteenä LIITE 2

1 § Tuomas Eerola avasi kokouksen klo 8.44.

2 § Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi. Kutsu kokoukseen on lähetetty 6.9.2012.

3 § Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tuomas Eerola.

4 § Sihteeriksi valittiin Eila Kautto ja pöytäkirjan tarkastajiksi Esa Ala-Ruona ja Petri
Toiviainen.

5 § Taloustilanne

Talous oli alijäämäinen vuoden 2012 alussa, mikä johti keväällä 2012 humanistisen tiedekuiman
puuttumiseen asiaan. Aluksi talouden päätösvalta otettiin tiedekunnan haltuun ja myöhemmin
myös laitosjohto.

Toimintamenot (matkat, uudet työsuhteet, hankinnat) jäädytettiin, mutta opetus säilyi.

Uusi johtaja Tuomas Eerola aloitti 16.6.2012.

Talousasioissa on uusi työnjako laitoksen ja tiedekunnan välillä. Taloustilanne on yhä heikko,
mutta suunta kääntyy. Tvöstävapautuksia on kolme, tutkijoiden työsuhteita päättyy ja yksi
musiikkitieteen työsuhde on täyttämättä. Tilamuutoksia on tapahtunut ja tapahtumassa ja niihin
liittyen ollaan siirtymässä uusiin käytänteisiin esimerkiksi avainten luovutuksen suhteen.

Uuden opintosuunnitelman mukaisesti tuntiopetusta on aiempaa vähemmän. Taloustilanteesta
seuraa, että annettavassa opetuksessa pelisääntöinä on, että opetus hoidetaan pääosin oman
henkilöstön voimin, poikkeuksina musiikkikasvatuksen yhtye-ja kitaraopetus, yhteistyö
Opettajankoulutuslaitoksen kanssa sekä musiikkitieteen yksi vierailukurssi ja musiikkiterapian
vierailuluennot.
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Niukentuneet opetusresurssit priorisoidaan omille pääaineopiskelijoille. 1-lankintoihin ei ole
edellytyksiä syksyn aikana ja täydentävän rahan merkitys on taloudellisen tilanteen vuoksi
erityisen tärkeää.

6 § Lukuvuoden 201-2013 opetus

Uudet opintosuunnitelmat (2012-2015) tulivat voiomaan 1.8.2012 ja siirtymäkaudella (31.7.2013)
saakka voi opiskellla myös edellisen opetussuunnitelman mukaisesti.

Työstävapautukset (Petri Toiviainen 1.1.2013-31.12.2013, Pirkko Paananen-Vitikka 1.8.2012-
30.6.2013 ja Mikko Myllykoski 1.9.2012-31.12.2012) vaikuttavat opetukseen, mutta opettamatta
on jäämässä vain musiikin kehityspsykologia.

Kurssitarjonta:

Musiikkitiede

perusopinnot: 25/25

aineopinnot: 40/55 (normaali vuorottelu: mus. kulttuurit, systemaattisen. musiikkitieteen
suuntauksia)

syventävät opinnot: 35/40

Musiikkikasvatus

perusopinnot - MKA: 3 0/30

perusopinnot - instrumenttiopinnot 25/25

aineopinnot - instrumenttiopinnot 25-3 5?/3 5

aineopinnot - MKA: 45-55?/55

svventävät opinnot: 20-357/40

Maisteriohjelmat: kaikki 1. vuoden kurssit hoidetaan

Opetuskielenä on myös englanti.

Vastuuhenkilöt löytyvät opintosuunnitelmien yhteydestä laitoksen sivuilla.

7 § Muut mahdolliset asiat

Ei muita asioita.

8 § Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.28.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Jyväskylässä 19. syyskuuta 2012

Tuomas Lerola ‘ Eila Kautto
puheenjohtaja sihteeri

Pö’ Van ovat tarkastaneet

Esa Ala-Ruona Petri Toiviainen
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