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Humanistinen tiedekunta Musiikin laitos

MUSIIKIN LAITOKSEN LAITOSKOKOUS

Aika ja paikka: Keskiviikko 27.11.2013 Mo salissa M103

Asialista (lute 1), osallistujat (lute 2)

1. Kokouksen avaus
Ruitta Rautio avasi laitoskokouksen kb 10J5.

2. Laillisuuden ja paatosvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin lailliseksi ja päätosvaltaiseksi. Kutsu kokoukseen lähetettiin henkilokunnalle
ja opiskelijoille 21.11.2013.

3. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden poytäkirjantarkastajan valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi kutsuttiin Jukka Louhivuori. Kokouksen sihteeriksi valittiin Anne
Riitta Vanhala ja poytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskijaksi Jouni Koskimäki ja Marko Aho.

4. Esityslistan hyvaksyminen
Esityslista hyväksyttiin.

5. Keskustelu musiikin laitoksen johtajan valinnasta kaudeHe 2014—2017
Dekaani nimeää johtajan laitoksen henkilostöstä kuultuaan laitoskokousta (Johtosääntö 23).
Puheenjohtaja totesi, että aitoksen johtajaksi ovat ilmoittauturteet Esa Aba-Ruona, Jaakko Erkki
Ia ja Riitta Rautio. Puheenjohtaja avasi keskustelun.

Jouni Koskimäki ehdotti laitoksen johtajaksi Riitta Rautiota ja tähän yhtyi myös Fekka Toivanen
sekä opiskelija Aimo Laitamo. Markku Föyhönen esitti, että dekaanille vain esitetään aakkosjär
jestyksessa johtajaksi lupautuneet henkilot. Hannele Saari esitti, että johtajaehdokkaat esittäy
tyisivät ja kertoisivat nakemyksensa laitoksen tulevaisuudesta ja siitä miten johtajan tehtavää
aikoivat hoitaa. Puheenjohtaja antoi puheenvuoron ehdokkaille.

Esa Ala-Ruona kertoi, että ilmoitti olevansa käytettävissà laitoksen johtajan tehtavaän, koska
haluaa varmistaa Iaitoksen itsertäisyyden. Han haluaisi kehittää Iaitoksen kaikkia oppiaineita
sekä maisteriohjelmia. Tärkeää on tuoda esiin en oppiaineiden ja ohjelmien vahvuudet ja nos
taa Iaitoksen profiilia sitä kautta. Laitoksen houkuttelevuutta opiskelu- ja tyoskentelypaikkana
tulee edistää. Asioista tulee keskustella ja laitosta tuee kehittaa yhdessä. Tärkeänä tavoitteena
on hyvä tyoilmapiiri ja yhteen hiileen puhaltaminen; olosuhteet tässä suhteessa ovat jo muuttu
neet hyvaan suuntaan. Hänen toiveensa on, etta han voisi vaikuttaa aktiivisesti Iaitoksen toi
mintaan.

Jaakko Erkkilä ci ollut paikalla laitoskokouksessa.
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Riitta Rautio kertoi, ettãi jobtajan tärkeimmät tehtävät ovat vastata laitoksen taloudesta ja henki
Iostohallinnosta. Muista asioista johtaja vastaa yhdessä varajohtajien kanssa. Tärkeimpänä asia
na ban pitää taloutta ja hanen aikeensa on huolebtia siitä, että Iaitoksen talous on vahvalla poh
jalla tulevaisuudessa. Säästöjä joudutaan tekemään, mutta ne voidaan tehdä mielekkaasti.
Kaikki henkilostöryhmät; tutkijat, opettajat ja opiskelijat, ovat tärkeitä. Erityisesti on ollut hie
nba, että opiskelijat ovat olleet aktiivisesti mukana opetuksen kehittämisryhmärt toiminnassa.
Yhtenä tarkeänä kehittämiskohteena ban näkee opettajien ja tutkijoiden yhteistyon. Tärkeää on
kaikille samat pelisäännöt, yhteiset toimintaperiaatteet, toirninnan avoimuus ja tiedonkulku.

Erja Kosonen huomautti puheenvuorojen jalkeen, eLLa Iaitoksen tilanne on turvattu, koska se
mainitaan yhtena humanistisen tiedekunnan laitoksena johtosaantoluonnoksessa. Matti Asikai
nen totesi, että laitoksen toimintaan kuuluu myös taiteellinen toiminta kouutuksen ja ftitki
muksen lisäksi. Mikko Myllykoski totesi, eLLa uuden dekaanin ja tulevan Iaitoksen yhteistyo on
tärkeä asia. Kai Tuuri totesi, että laitoksen identiteettiin vaikuttaa enemmän Iaitoksen johtaja
kuin dekaani.

Puheenjohtaja totesi, että yhtä ebdokasta on esitetty ja kannatettu. Erkki Huovineri esitti suijet
tua lippuäänestystä ehdokkaiden kannatusten toteamiseksi. Puheenjohtaja totesi, eLLa koska sul
jettua Iippuäänestystä on esitetty, on äänestys toteutettava. Puheenjobtaja totesi, eLLa äãnioikeu
tettuja ovaL laitoksen palvelussubteessa olevat henkilöt ja opiskelijat, joifla on tutkinnon suori
Lusoikeus Iaitoksella.

Aänestyksen jälkeen aantenlaskijat Lotesivat vaalin Lulokset: äänestyslippuja jätettiin 74 ja niistà
tyhjia oh kolme. Esa Ala-Ruona sal 15 ääntä, Jaakko Erkkila kolme ääntä ja Riitta Rautio 53 ään
tä. (Lute 3) Aänestyksen tubs kirjataan pöytäkirjaan, joka annetaan dekaanille tiedoksi. Pu
heenjohtaja totesi asian käsittelyn päättyneeksi.

6. Musiikkikampus
Puheenjohtaja kuvasi Musiikkikampusyhteistyön hallintoa seuraavasti: toimintaa ohjaa ohjaus
ryhmä, joka tekee strategisia päätoksiä sekä johtotiimi, joka tekee operatüvisia päätoksiä.

Musiikkikampuksen toimintaan lukuvuonna 2013—14 on kuulunut ybteinen opetus tietyissä
kursseissa, opetusvaihto, yhteinen opettaja sekä opetussuunnitelmayhteistyo. Tyoryhmiä on
kaksi; musiikkiteknologiaan ja orkesteri- ja kuorotoimintaan Iiittyvat. Kuluvan lukuvuoden ta
pahtumia ovat Musiikkikampuksen yhteinen tilaisuus syksylla 2013, Itsenäisyyspäivän tans
siaiset sekä oopperaproduktio kevaalla 2014. Tulevia yhteistyossä hoidettavia asioita ovat opin
Lo-ohjauksen koordinointi, AHOT-periaatteiden tarkennus, yhteinen markkinointi, yhteiset net
tisivut sekä kampuksen näkvminen sosiaalisessa mediassa. (Lute 4)

7. Tilat
Riitta Rautio kertoi, eLLa tilajarjestelyt ovaL tärkeä asia strategisen toiminnan kannalta, siihen ku
Iuu laitoksen varoja yli 300 000/v. Tila-asioista on kuitenkin huolebdittava Loimintaa kunnioit
taen.

Osa musiikkikampuksen yhteisista tiloista on ollut vajaakaytolla ja Riitta Rautio Loivoi opiskeli
joilta kommentteja tilojen kayton subteen. M205 muutettiin bändisoittotilasta oppimislaborato
rioksi ja on nyt yliopiston yhteisessä käytössa. Tilasta ei siten tule laitokselle kustannuksia.
M206:ssa on varattu akustisille soittimille. Tarkoituksena on ohlut rauhoittaa Musican toinen
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kerros, jossa tutkijat pääsääntöisesti tyoskentelevat. Bãndisoitto on siirretty M015 —tilaan (stu
dio), joka on nyt siis tutkimus-, opetus- ja harjoittelukàytdssä. M014 on seka opetus- että tutki
muskaytcissa. JAMK:in tilat M205 ja M206 ovat myös opiskelijoiden harjoittelukaytossä.

Henkilokunta on huomannut, että luokkatilat ja studio ovat usein epajärjestvksessä ja että stu
dion käytto ei jakaudu aiemmin sovittujen periaatteiden mukaan eli ma-ke opetus- ja harjoitte
lukaytossä, ja to-pe tutkimuskäytössä. Opiskelijat pitivät tilajarjestelyja hyvänä, mutta toivoivat
tiloja varten sähköista kalenteria ja ohjeita siitä, mihin soittimetja tarvikkeet sijoitetaan käyton
jälkeen. Lisaksi mainittiin, että JAMK:in tiloissa on myös studio, jonka käytössä on kiintio JY:n
opiskelijoille. Todettiin myös, että Musican alakertaan ravintolan tilalle ollaan suurtnittelemassa
oppimistilaa, jolloin myös oleskelutilaa opiskelijoille tulee enemmän.

Sovittiin, että Pekka Toivanen ja Markku Poyhonen laativat Iisäohjeita tilojert käytostä. Sähköi
sen kalenterin käyttoonottoa pohditaan opetuksenkehittämisryhmässä.

8. Muut asiat
Riitta Rautio kertoi, että taloustilanne näyttää rnollivoittoiselta ja ensi vuosi alkaa saästökohteita
etsien.

Lisäksi henkilökunta toivoi, että opiskelijat eivät käyttaisi omia älypuhelimiaan ja läppareitään
opetuksen aikana muutoin kuin oppimisen tukena.

9. Puheenjohtaja päätti kokouksen kb 11.35.

Poytäkirjan vakuudeksi Jyväskylassa 29.11.2013
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puheenjob aja Jukka Louhivuori sihteeri Anne-Riitta Varthala

Poytakirjan ovat tarkastaneet
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