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MUSIIKIN LAITOKSEN LAITOSKOKOUS
Aika ja paikka: Keskiviikko 9.9.2015 salissa M103
Asialista (lute 1), osallistujat (lute 2)

1. Kokouksenavaus
Laitoksen johtaja Riitta Rautio avasi kokouksen kb 8.30.

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden oteaminen
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kutsu kokoukseen Iähetetthn henkilokun
nalle ja opiskelijoulle 3.9.2015.

3. Kokouksen puheenjohtajan, sibteerin ja kahden poytakirjantarkastajan valinta
Puheenjohtajaksi valittiin laitoksen johtaja Riitta Rautio. Sihteeriksi valittiin Anne-Riitta
Vanhala ja poytäkirjan tarkastajiksi Erkki Huovinen ja Pekka Toivanen.

4. Esityslistan hyvaksyminen
Esityslista hyvaksyttiin.

5. Lukuvuoden 2015 — 16 yleisia asioita
Rakenteellinen kehittäminen
Yliopistotasolla pyritään suurempiin yksikkökokoihin ja tiedekuntien ja laitosten yhdisty
miset ovat tulevaisuudessa mahdollisia. Konkreettisia päätöksia ei ku.itenkaan ole tehty ja
asiasta tiedotetaan tarvittaessa myohemmin.

Laitoksen talous
Laitoksen taloustilanne on näkvnyt opiskelijoille làhinnä tilojen supistumisena. Yliopistojeri
vuonna 2016 saama perusrahoitus vähenee ja sitä kautta rahoitus vähenee myös laitostasol
Ia. Toimenpiteet tässä tulanteessa ovat rnenojen leikkaaminen ja tuloksen parantaminen sekä
ulkopuolisen rahoituksen lisäärninen.

Henkilostön tyotehtävät
Esitetyssä kaavioissa henkiiökunnan työtehtävät jakautuvat opetukseen (OT), kontaktiope
tukseen (KO), tutkimukseen (TT), yhteiskunnallisiin tehtäviin (YT) ja hallinnollisiin tehta
vim (MT). Henkulokunnan tyotehtävistä suurin osa koostuu tutkirnukseen liittyvistä tebta
vista.

Opetus



Kaikki pakollinen opetus järjestetaän sekä riittävä määrä valinnaisia kursseja. Kevään tun
tiopetuksen laajuus on vielä auki. Opiskelijalla on mahdollisuus valita kursseja muiden op
piaineiden tarjonnasta (erityisesti syventavät opinnot), kursseja voi suorittaa rnyös itsenäi
sesti sekä hakea korvaavuutta muualla suoritetuilla opinnoilla. AHOT- eli korvaavuusha
kemukset tulee jättää amanuenssille viikoilla 37—39. Lornakkeet löytyvät yliopiston sivuil
ta: https://www.jyu.fi/yliopistopalvelut/opiskelijoille/how-to/AHOT-lomakkeet

Tilat
Musiikin laitoksen käytossi olevia tiloja on vahennetty ja säästöjä on saatu eikä merkittävia
tilasäästöjä ei enää ole mal-idollista tehdä. Yhteiskaytto laitoksella erilaisen toimintojen kes
ken on toiminut hyvin ja tilojen käyttöön on laadittu selkeat pelisaannot.

Kulkuoikeus
Sahkoavainten hakeminen tapahtuu Korpin kautta (MUSTCA-kurssi) ja Korpissa on myös
ehdot, joihin opiskelija sitoutuu vastaanottaessaan avaimen. Uudet avaimet ja kulkuoikeu
deL tulevat voimaan syyskuun aikana. Kulkuoikeuden käytto Musicalla on ollut vähäistä
iltaisin ja opiskelijajárjestojen kanssa tullaan keskustelemaan kulkuoikeuden ajoista jatkos
sa.

Tutkimushankkeita (mm.)
• Suomen Akatemian tutkimushanke Dynamics of Musical Cognition. 1.1.2014 —

31.12.2016 (Petri Toiviainen)
• Surun suloisuus/Sweet Sorrow 1.1.2014 — 31.8.201? (Tuomas Eero]a)
• Reading Music 1.9. 2014— 31.8.2018 (Erkki Huovinen)
• SmartHand 1.8.2014 — 31.12.2015 (Jukka Louhivuori)

Henkilokunnan esittely
Henkilokunnan yhteystiedot loytvvät musiikin laitoksen nettisivuilta:
https://www4yu.fi/hum/Iaitokset/musiikki/henkilokunta

6. Muut asiat
Musiikin laitoksen alumnitapahtuma järjestetäàn 10.10.2015 ja myös nykyisillä opiskelijoilla
on mahdollisuus osaHistua tapahtumaan.

Musiikkikampuksella järjestetään yhteisiä työpajoja niyös tänä lukuvuonna. Muita tapah
tumia ovat Open Stage-tapahtumat ja Sibeliuksen juhlavuosi-tapahtuma kerran kuussa.

Music, Education and Cukural Identity (MECI) —projektin kautta on mahdollista päästä vie-
lii vaihtoon Etela-Afrikkaan, Botswanaan ja Zimbabween. Vaihtopaikkoja voi tiedustella
Pekka Toivaselta.

7. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kb 9:34.
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Poytäkirjan vakuudeksi Jyväskylássa 9.9.2015

puheenjohtaja Riitta Rautio sibteeri Anne-Riitta Vanhala

Poytäkirjan ovat tarkastaneet

gCz
Erkki Huovinen Pekka Toivanen
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