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Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistysUnderstödsföreningen för Åbonejdensmusikinstitut
Mestarinkatu 2, 20810 Turku

Hallituksen kokous

Aika:
Paikka:

PÖYTÄKIRJA

6/2016

Torstaina 15.12.2016 klo 17.00.
Turun seudun musiikkiopisto, Mestarinkatu 2, Turku. 3 kerros.

Läsnäolijat: Riitta Koskimies (puheenjohtaja), Pekka Lahti, Kimmo Lehtonen, Jouko
Linko, Salla Pieniniemi, Sakari Kivinen (esittelijä), Pasi Lyysaari (opettajien edustaja) ja
Forsberg (sihteeri).
1. KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja toivotti jäsenet tervetulleiksi ja avasi kokouksen kello 17:08.
2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN
Hallituksen jäsenet ovat: Riitta Koskimies (puheenjohtaja), Kalle Euro, Pekka Lahti,
Kimmo Lehtonen, Jouko Linko, Ulla Partanen, Elina Rinne, Vera Svärd ja RistoTertti.
Ehdotus:
Päätös:
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kimmo Lehtonen ja Jouko Linko.
4. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
Ehdotus:
Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi
Päätös:
Ehdotuksen mukaisesti.
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5. LAULUNOPETUSKOKEILU
Hallitus päätti kokouksessaan 4/2016 § 6 järjestää laulunopetuksessa kokeilun, jossa
annetaan kuorolaulun harrastajille laulunopetusta ryhmäopetuksena.
Opetus on käynnissä ja oppilaita on 6. Opetustunteja ja ryhmiä on 3 ja oppilaita
yhteensä 6. Oppilailta ja kuoronjohtajalta saatu palaute opetuksesta on ollut positiivista.
Hallituksen kokouksessa 22.11.2016 keskusteltiin yleisellä tasolla laulunopetuksesta
musiikkiopistossa ja todettiin, että opetussuunnitelman nykyinen yläikäraja ei sovi
klassiseen lauluun. Päätettiin, että klassinen laulu säilytetään tarjonnassa, ja tehdään
tarvittavat muutokset opetussuunnitelmaan. Rehtori toi esityksen (liite 1) jolla
laulunopetus voidaan ottaa oppilaitoksen vakituiseksi avoimen osaston toiminnaksi.
Päätettiin palauttaa esitys valmisteluun tarkennuksia varten ja käsitellä asia
seuraavassa hallituksen kokouksessa.
Rehtori on lähettänyt laulunopetuskokeiluun osallistuville oppilaille kyselyn, jossa
tiedustellaan heidän kokemuksiaan siitä, miten opetus vastaa heidän tavoitteitaan,
oppitunnin pituuden ja ryhmäkoon tarkoituksenmukaisuudesta ja oppilasmaksun
suuruudesta (liite 2).
Ehdotus :
1. Hallitus päättää aloittaa kuorolaulun opetuksen 1.1.2016 seuraavin periaattein:
Kuorolauluopetus on avoimen osaston opetuksen kaltaista.
Kuorolauluopetusta voidaan antaa ilman ikärajaa ja riippumatta asuinkunnasta.
Opetuksen sisältö painottuu kuorolaulun äänenmuodostukseen ja tekniikkaan.
Opetus tapahtuu ryhmissä niin, että laskennallinen opetusaika yksittäistä
oppilasta kohti on ryhmän koosta ja tunnin pituudesta riippuen 15 tai 10 minuuttia.
Kuorolaulun opetus voi toimia väylänä musiikkiopiston antamaan laulun avoimeen
opetukseen.
2. Hallitus päättää kuorolaulun opetuksen lukukausimaksun määräytymisestä käyttäen
lähtökohtana opettajan vuotuista palkkakustannusta, jolloin 15 minuutin opetuksen
kustannus on 350 €/lukukausi ja 10 minuutin opetuksen 235 /lukukausi.

Päätös:
1. Hallitus päättää aloittaa laulunopetuksen kuorolaisille 1.1.2016 seuraavin periaattein:
Kuorolauluopetus on avoimen osaston opetuksen kaltaista.
Kuorolauluopetusta voidaan antaa ilman ikärajaa ja riippumatta asuinkunnasta.
Opetuksen sisältö painottuu kuorolaulun äänenmuodostukseen ja tekniikkaan.
Opetus tapahtuu ryhmissä niin, että laskennallinen opetusaika yksittäistä
oppilasta kohti on ryhmän koosta ja tunnin pituudesta riippuen 15 tai 10 minuuttia.
Kuorolaulun opetus voi toimia väylänä musiikkiopiston antamaan laulun avoimeen
opetukseen.
2. Hallitus päättää kuorolaulun opetuksen lukukausimaksun määräytymisestä käyttäen
lähtökohtana opettajan vuotuista palkkakustannusta, jolloin 15 minuutin opetuksen
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kustannus on 350 €/lukukausi ja 10 minuutin opetuksen 235 /lukukausi.

6. TIEDOTUSASIOITA
Ei tiedotettavaa.
7. MUITA ASIOITA
Ei muita asioita.
8. SEURAAVA KOKOUS
Seuraavat kokoukset ma 13.2.2017 kello 17.00 ja ti 21.3.2017 kello 17.00.
9. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja kiitti kokouksen osallistujia ja päätti kokouksen kello 17.45.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Turku 15.12.2016

_____________________________
Riitta Koskimies
puheenjohtaja

_______________________________
Risto Forsberg
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.

______________________________
Kimmo Lehtonen
pöytäkirjan tarkastaja

________________________________
Jouko Linko
pöytäkirjan tarkastaja

4

Liite 1
LAULUNOPETUSKOKEILU
Hallitus päätti kokouksessaan 4/20 § 6 järjestää laulunopetuksessa kokeilun, jossa
annetaan kuorolaulun harrastajille laulunopetusta ryhmäopetuksena.
Opetus on käynnissä. Oppilaita on 7 tunteja ja ryhmiä on 3.
Opettajalta, oppilailta ja kuoronjohtajalta saatu palaute opetuksesta on positiivista.
Ehdotus:
1. Hallitus päättää aloittaa kuorolaulun opetuksen 1.1.2016 seuraavin periaattein:
Kuorolauluopetus on avoimen osaston opetuksen kaltaista.
Kuorolauluopetusta voidaan antaa ilman ikärajaa ja riippumatta asuinkunnasta.
Opetuksen sisältö painottuu kuorolaulun äänenmuodostukseen ja tekniikkaan.
Opetus tapahtuu ryhmissä niin, että laskennallinen opetusaika yksittäistä
oppilasta kohti on ryhmän koosta ja tunnin pituudesta riippuen 15 tai 10 minuuttia.
Kuorolaulun opetus voi toimia väylänä musiikkiopiston antamaan laulun avoimeen
opetukseen.
2. Hallitus päättää kuorolaulun opetuksen lukukausimaksun määräytymisestä käyttäen
lähtökohtana opettajan vuotuista palkkakustannusta, jolloin 15 minuutin opetuksen
kustannus on 350 €/lukukausi ja 10 minuutin opetuksen 235 /lukukausi.

Sakari Kivinen, esittelijä
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