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MUSIIKIN LAITOKSEN LAITOSKOKOUS
Aika ja paikka: Perjantai 17.5.2013 salissa M103

1. Tuomas Ferola avasi laitoskokouksen kb 8.30.

2. Laillisuuden ja pàätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin lailliseksi ja paätosvaltaiseksi. Kutsu kokoukseen Iähetethin henkilo
kunnalle ja opiskelijoille 6.5.2013 ja tarkennettu kutsu 13.5.2013. Asialista (lute 1), osal
listujat (lute 2).

3. Kokouksen puheenjobtajan valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tuomas Eerola.

4. Sihteerin ja kahden poytäkirjantarkastajari valinta
Kokouksen sihteeriksi valittiin Anne-Riitta Vanhala ja pbytäkirjantarkastajaksi Hannele
Saari ja Kai Tuuri.

5. Lukuvuoden 2013—2014 työsuunnitelmat
Laitoksen johtajan tehtävänä on tehdä laitoskokousta kuultuaan dekaanulle esitys työ
suurinitelmiksi (Johtosaanto 25). Puheenjohtaja totesi tyosuurinitelmien hyväksymis
prosessiin liittyen, että dekaani ohjeistaa tyosuunnitelmien tekemisen vaiheet, aikatau
lun ja tyosuunnitelmiin sisällytettävät osa-alueet tiedekuntaneuvoston linjausten mu
kaan. Kaikkiin neljäärt osioon (opetus, tutkimus, yhteiskunnalliset palvelutehtavät ja si
säiset tukipalvelut) on mahdollisuuksien mukaan kirjattava toimintaa. Dekaani hyväk
syy työsuunnitelmat kesään mennessä, osan kohdalla hyvaksymisprosessi on vielä kes
ken.

Puheenjohtaja esitteli työsuunnitelmien rakenteen taulukkomuodossa (lute 3). Kukin
opetus- ja tutkimushenkilöstoon kuuluva ilmoittaa työsuunnitelmassa tutkimukseen,
opetukseen, yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen ja hallintotyohon suunnitellut tun
timäärät. Vuotuinen työaika on 1600 h. Taulukko kuvaa tätä yleisesti, eikä siinä ole
mainittu kaikkia sisäisiin tukipalveluihin llittyviä tuntimääriä.

6. Opetusohjelma lukuvuodelle 2013—2014 (lute 4)
Laitoksen johtajan tehtävänä on tehdä laitoskokousta kuultuaan dekaanille esitys ope
tusohjelmaksi (Johtosäänto 25). Puheenjohtaja totesi, että uusien 1.8. käyttoon otettavi
en opetussuunnitelmien lisäksi syksyllä voimassa on vielä 2012—2013 opetussuunni
telma, jonka voimassaolo jatkuu 31.7.2014 asti.
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Opetuksen järjestämiseen vaikuth vat tyostävapautukset ja tutkimuskaudet sekä suun
nitellut rekrytoinnit ja vieraileva Fulbright-tutkija:

Tyostavapautukset ja tutkimuskaudeh
Pirkko Paananen-Vitikka työstä vapautus 1.8.2012 — 31.7.2014
Petri Tojvjainen tutkimuskausi 1.1.2013 —31.12.2013
Jaakko Erkkilä tutkimuskausi 1.1.2013—31.12.2013
Tuomas Eerola tyostivapauhis 1.8.2013 — 31.7.2014

Suunnitellut rekrytoinnit:
Marko Punkanen yo-tutkija (65%) MTE 1.1.2013 —31.12.2013
Erkki Huovinen yo-tutkija MUS 1.8.2013 —31.7.2017
Marko Aho yo-tutkija MUS 1.8.2013 — 31.7.2014
Esa Viirret yo-opettaja (40 %) MKA 1.8.2013 — 31.7.2014

Futh ri gh t-vierai lij a:
Professori Justin London (Department of Music, Carleton College, Northfield, US) saa
putt musiikin laitoksen vieraaksi keväälla 2014 ja häntä on tarkoitus hyödyntää myös
ope tusresu rssina.

Puheenjobtaja kuvasi lyhyesti laitoksen tulevan lukuvuoden musiikkitieteeri ja musiik
kikasvatuksen oppiaineen, sekä kansainvalisten maisteriohjelmien Music, Mind and
Technology ja Music Therapy opetusohjelmaa ja totesi, että uudet rekrytoinnit vaikut
tavat njihjn viela, ja lopullinen versio esitelläan opiskelijoille syksyllä. Pääsääntöisesti
opetus järjestetään opetussuunnitelman mukaan, mutta erikoistumiskursseja voi vielä
olla tulossa lisaa. TJusina kursseina ohjelmaan tulee mm. kurssit Music, Culture and
Cognition ja musiikkikasvatusteknologia ja lisaksi ohjelmassa vapaavalintaisena jatkuu
mm. Mandolin Mountain. Opetusohjelma lisataan Korppiin ja ilmoittautuminen alkaa
15.8. Lisäksi kootaan kurssitarjonta nettisivuille, jotta opiskelijoilla on selkeämpi kuva
tarjotuista vaihtoehdoista ja vastuuhenkiloista. Graduohjaus hallaan jakarnaan osaami
sen mukaan.

Musiikkikampusyhteistyon puitteissa jarjestetaän seuraavat kurssit: Kitara I, Yhtyepe
dagogiikka I (JAMK, JAO), Musiikkiteknologia (musiikin laitos) sekä musiikin erityis
kasvatus (yhteistyonä). Lisäksi suunnitelmissa on Kampuskuoro, joka osaltaan paikkaa
ohjelmasta pois jäänvttä kuoro-opetusta.

Jatkossa Musiikkikampuksen ohjausryhmassa on mukana kaikkien oppilaitosten rehto
nt, mika vahvistaa Musiikkikampuksen toimintaa.
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7. Laitoksen johtaja
Dekaani nimeãiä johtajan laitoksen henkilöstöstä kuultuaan laitoskokousta (Johtosäänto
23 §). Nykyisen jobtajan työstävapautus (professuuri Durham University, UK, 1.8.2013
— 31.7.2014) edellyttää uuden johtajari valintaa johtajan loppukaudeksi 1.8.— 31.12.2013.

Laitoskokous esittää yksimielisesti laitoksen johtajaksi lehtori Riitta Rautiota. Varajohta
jana jatkaa professori Jukka Louhivuori.

8. Muut mahdolliset asiat
Laitoksen Hyviksinä toimivat Erja Kosonen, Virpi Kilpela ja Riitta Rautio.

Taloustilanne on inenossa parempaan suuntaan, vaikka säästöjä viela laitokselta edelly
tetäänkin.

9. Puheenjohtaja päätti kokouksen kb 9.37.

Foytäkirjan vakuudeksi Jyväskylassä 17.5.2013

puheenjohtaja Tuomas Eerola sihteeri Anne-Riitta Vanhala

Poytäkirjan ovat tarkastaneet

Hanñele Saari ltai Tuuri
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Lute 3 Lukuvuoden 2013-2014 tyosuunnitelrnien koonti

Opetus Tutkimus Yhteiskunn Hallinto

(kont. t) (t) (t) (t)
Professorit (4) 95 760 150 162
Lehtorit (4+1*) 280 110 49 384
Soitonleht. (4) 517 54 104 225
Yliop. tutkijat (4+1**) 120 764 90 88
Tobtorikoul. (2) 28 1405 18 64
* Yliopisto-opettaja, ** Tutkijatohtori

Tuomas Eerola JyvaskyIn yIbpEsto wwwjyu fi/musiikki
Professori, Iaitoksen johtaja Musfikin Iajtos
S-posti tuomas.eerola@jyu fi PL 35
Puhelin 040 805 4302 40014 JyvskyIn yflopisto
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Lute ti’. Lukuvuoden 2013-2014 opetus

Tyosuunnitelrnien pohjalta Musiikin laitoksen opetustilanne nayttáa erittäin hyvalta ensi
lukuvuocleksi. MuuLrna kurssikohtainen yksityiskohta on uusien tyosuhteiden takia viela
jasentyrnässä, mutta pääpiirteissään laitoksen opetus cr1 oppiaineissa hoidetaan mallikkaasti.

Musiikkitiede

perusopinnot: 25 /25 op

aineopinnot: 55/55 op

syventävät opinnot: 40/40 op

Musiikkikasvatus

perusopinnot: 30/30 op

aineopinnot: 52/60 op

syventavät opinnot: 35/40 op

Maisteriohjelmat: kaikki 2. vuoden kurssit hoidetaan

MMT: colloquium, thesis seminar,

Music therapy: clinical training, thesis seminar, etc.

Tarkemmat tiedot loytyvat Korpista viikolla 22.

Tuomas Eerola
Laitoksen johLja

Tuomas Eerola Jyvaskylan yliopisto vAov jyu fi/rnusükki
Professori, aitoksen johiaja Musñk!n Iatos
S-posti tuomas eeroIajyu fi PL 35
Puhelin 040 805 4302 40014 JyvskyIãn yliopisto


