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MUSIIKIN LAITOKSEN LAITOSKOKOUS 

Aika ja paikka: Keskiviikko 13.5.2015 salissa M103 

 

Asialista, lukuvuoden 2015 -16 työsuunnitelmat (liite 1), osallistujat (liite 2), opetusohjelma 

2015-16 (liite 3). 

 

Musiikin laitoksen laitoskokous (JY Johtosääntö 17§) 

Aika ja paikka: keskiviikko 13.5.2015 klo 8:30 Musica, sali M103. 

 

 

1. Kokouksen avaus 

Laitoksen johtaja Riitta Rautio avasi kokouksen klo 8.30. 

 

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kutsu kokoukseen lähetettiin henkilökun-

nalle ja opiskelijoille 7.5.2015. 

 

3.  Kokouksen puheenjohtajan valinta 

Puheenjohtajaksi valittiin laitoksen johtaja Riitta Rautio.  

 

4. Kokouksen sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkistajan valinta 

Sihteeriksi valittiin Anne-Riitta Vanhala ja pöytäkirjan tarkastajiksi Erja Kosonen ja Jouni 

Koskimäki.  

 

5. Esityslistan hyväksyminen 

Esityslista hyväksyttiin. 

 

6. Lukuvuoden 2015–16 työsuunnitelmat (JY johtosääntö 16§) 

Musiikin laitoksella noin 30 työntekijää tekee työsuunnitelman (yhdeksän opetuspainotteis-

ta tehtävää, 19 tutkimuspainotteista tehtävää). Eri kategorioihin käytettävät työtunnit pai-

nottuvat tehtävän mukaan. Sole-järjestelmässä luetellaan seuraavat työtehtäväkategoriat: 

opetukseen käytettävät tunnit (OT); kontaktiopetus (KO); tutkimus (TT); yhteiskunnalliset 

palvelut (YT); muut tehtävät (MT). 

 

7. Lukuvuoden 2015 -16 opetusohjelma (JY johtosääntö 16§) 

Laitoksen johtaja esitteli lukuvuoden 2015 -16 opetusohjelman (liite 3) ja opetusperiodit, ja 

niistä keskusteltiin. Kurssit julkaistaan Korpissa toukokuun loppuun mennessä ja kursseille 

ilmoittautuminen alkaa 14.8.2015.  
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8. Muut asiat  

Keskusteltiin Boomboxin ja Musican opiskelijatilan käytöstä: onko se maksullinen tila, kuka 

sitä saa käyttää ja mitkä ovat käytön periaatteet. Boomboxilla on paljon käyttöä ja aukiolo-

ajat seuraavat kirjaston aukioloaikoja. Kevät on ollut tilan testausta, eikä päätöksiä tilan 

käytöstä ole vielä tehty.  

 

Opetusohjelmaan liittyvät tapahtumat ovat mahdollisia ilman erillisiä lupia. Yliopiston la-

kimies selvittelee mm. sitä onko Musiikkikampuksen muut toimijat JAMK ja JAO ulkopuo-

lisia toimijoita vai voidaanko Musiikkikampuksen toiminta katsoa yliopiston sisäiseksi toi-

minnaksi. Huomioon on otettava myös se, että vain vahtimestarit voivat olla vastuussa tilan 

käytöstä. 2016 tilat menevät maksulliseksi. Joissakin tapauksissa tilan käyttöön tarvitaan 

erillinen huvilupa.  

 

Opetukseen liittyvät varaukset on tehtävä ajoissa, jotta tilat saadaan opetuksen käyttöön. 

Myös opiskelijoiden kannattaa tehdä varauksensa ajoissa. 

 

9. Kokouksen päättäminen  

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.23. 

 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi Jyväskylässä 13.5.2015 

 

 

 

 

puheenjohtaja Riitta Rautio  sihteeri Anne-Riitta Vanhala 

 

 

Pöytäkirjan ovat tarkastaneet  

 

 

 

Erja Kosonen   Jouni Koskimäki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


