8.10 ohjelmarunkoTurun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistysUnderstödsföreningen för Åbonejdens musikinstitut
Mestarinkatu 2, 20810 Turku

Hallituksen kokous

Aika:
Paikka:

4/2016

Tiistaina 27.9.2016 klo 17.00
Turun seudun musiikkiopisto, Mestarinkatu 2, Turku. 3 kerros.

1. KOKOUKSEN AVAUS ............................................................................................ 2
2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS ......................................... 2
3. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN ................................................. 2
4. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS............................................................................. 2
5. ALENNUKSET LUKUKAUSIMAKSUIHIN LUKUVUONNA 2016-2017 ................... 3
6. KOKEILUN JÄRJESTÄMINENEN LAULUNOPETUKSESSA ................................. 3
7. MUITA ASIOITA...................................................................................................... 3
7.1 EROVUOROISET HALLITUKSEN JÄSENET ....................................................... 3
7.2 OPETTAJAN ANOMU ........................................................................................... 4
8. TIEDOTUSASIOITA................................................................................................ 4
8.1 HENKILÖSTÖKYSELY JA TYÖHYVINVOINTI ..................................................... 4
8.2. TOIMITILAT ......................................................................................................... 4
8.3 VAKUUTUSTEN KILPAILUTTAMINEN ................................................................ 5
8.4. YHDISTYKSEN TALOUS..................................................................................... 5
9. YHDISTYKSEN SYYSKOKOUKSEN JA HALLITUKSEN SEURAAVAN
KOKOUKSEN AJANKOHTA ................................................................................... 5
10. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN ............................................................................. 5

1

Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistysUnderstödsföreningen för Åbonejdens musikinstitut
Mestarinkatu 2, 20810 Turku

Hallituksen kokous

Aika:
Paikka:

4/2016

Tiistaina 27.9.2016 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), Kai Piikkilä (opettajien
edustaja) ja Risto Forsberg (sihteeri)

Pöytäkirja
1. KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja toivotti osallistujat tervetulleiksi ja avasi kokouksen kello 17.00.
2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
3. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN
Hallituksen jäsenet ovat: Riitta Koskimies (puheenjohtaja), Kalle Euro, Pekka Lahti
Kimmo Lehtonen, Jouko Linko, Salla Pieniniemi, Elina Rinne, Vera Svärd ja Risto
Tertti.
Päätös:
Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Jouko Linko ja Salla Pieniniemi.
4. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
Ehdotus:
Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi
Päätös:
Muihin asioihin lisättiin kohdaksi 7.1 Erovuoroisten hallitusten jäsenten toteaminen ja
kohdaksi 7.2 Opettajan anomus. Muutosten jälkeen esityslista hyväksyttiin kokouksen
työjärjestykseksi.
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5. ALENNUKSET LUKUKAUSIMAKSUIHIN LUKUVUONNA 2016-2017
Turun seudun musiikkiopiston oppilaat tai heidän huoltajansa voivat hakea vapautuksia
tai alennuksia lukukausimaksuihin lukuvuodeksi kerrallaan. Hakemukset tulee jättää
alkaneen lukuvuoden syyskuun 15. päivään mennessä. Vapautusten tai alennusten
myöntämisen perusteet ovat olleet taloudelliset.
Hallitus päätti kokouksessaan 17.11.2014 (5/2014 § 6), että syksystä 2015 alkaen
lukukausimaksujen alennuksiin oikeuttavat seuraavat selvitykset: toimeentulotuki,
asumistuki ja opiskelijan asumislisä.
Vapautusta tai alennusta lukukausimaksuihin lukuvuodelle 2016-2017 haettiin yhteensä
60 oppilaalle. Talouspäällikkö on luokitellut hakijat em. selvitysten perusteella.
Hallituksen jäsenet voivat halutessaan tutustua hakemuksiin tarkemmin musiikkiopiston
talouskansliassa.
Ehdotus:
Hallitus hyväksyy vapautukset ja alennukset lukukausimaksuihin talouspäällikön
laatiman ryhmittelyn mukaisesti.
Päätös:
Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. (Liite 1)
6. KOKEILUN JÄRJESTÄMINENEN LAULUNOPETUKSESSA
Klassisen yksinlaulun hakijamäärät ovat vähentyneet ja syyslukukauden aikana
musiikkiopistossa on ollut täyttämättömiä oppilaspaikkoja.
Ehdotus:
Järjestetään kokeilu, jossa kuorolaulun harrastajille annetaan opetusta syyslukukauden
ajan 30 minuuttia viikossa. Opetus on syyslukukauden osalta tutustumistarjouksena
maksutonta. Kokeiluun osallistuviin oppilaisiin ei sovelleta opetussuunnitelman
yläikärajaa. Hallitus päättää kokeilun jatkosta tai toiminnan vakiinnuttamisesta
kokeilusta saatujen kokemusten perusteella.
Päätös:
Järjestetään edellä kuvattu ryhmäopetuskokeilu syyslukukaudella 2016. Tarjous
koskee vain turkulaisia. Opetuksesta peritään syysluukauden osalta oppilaalta 20
euron maksu. Kokeilusta raportoidaan hallitukselle marraskuun kokouksessa.
7. MUITA ASIOITA

7.1 EROVUOROISET HALLITUKSEN JÄSENET

Todettiin erovuoroiset jäsenet: Kalle Euro, Pekka Lahti, Elina Rinne ja Vera Svärd.
Tiedustellaan jäsenten halukkuutta jatkaa seuraavalle kaudelle.
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7.2 OPETTAJAN ANOMUS
Laulunopettaja Johanna Tuomi on osoittanut hallitukselle anomuksen, jossa anoo
lupaa hoitaa opetusvelvollisuutensa Turun seudun musiikkiopistossa neljänä päivänä
viikossa (eli maanantaista torstaihin), voidakseen hoitaa myös sivutoimisen
tuntiopettajan vakanssin Sibelius-Akatemiassa. (liite 2)
Päätös:
Hallitus kävi periaatteellisen keskustelun työvelvollisuuden hoitamisesta ja
vapautusperusteista. Osallistujien käytössä oli kokoukseen tuotu Vetoomus Turun
seudun musiikkiopiston hallitukselle (liite 3). Todettiin, että täyden opetusvelvollisuuden
omaavat opettajat opettavat, Sivistystyönantajien työehtosopimuksen
Oppilaitoskohtaisten määräysten toteamalla tavalla, viitenä päivänä viikossa. Edellä
todetusta voidaan tilapäisesti poiketa rehtorin päätöksellä. Rehtorin aiemmin tekemä
kielteinen päätös asiassa jäi näin voimaan.
8. TIEDOTUSASIOITA

8.1 HENKILÖSTÖKYSELY JA TYÖHYVINVOINTI
TSMO:ssa järjestettiin eläkevakuutusyhtiö Veritaksen johdolla henkilöstökysely, jonka
tulokset käsiteltiin hallituksen kokouksessa 7.6.2016 (3_2016 §5).
18.8.2016 järjestettiin toimenhaltijoille ja toimistotyöntekijöille
työhyvinvointikorttikoulutus Veritaksen johdolla. Kyselyn ja koulutuksen esiin tuomia
kysymyksiä on käsitelty myös koulutuksen jälkeen pidetyissä opettajien kokouksissa.
Työhyvinvointikorttikoulutus on sovittu järjestettäväkäsi seuraavaksi päätoimisille
tuntiopettajille.
8.2. TOIMITILAT
TSMO:n nykyiset toimitilat ovat toimintaan riittävät ja sopivat, mutta kunnoltaan
teknisesti vanhentuneet ja peruskorjauksen tarpeessa. Kiinteistö on kaupungin
myyntilistalla. Hallitus on käsitellyt asiaa kokouksissaan ja päättänyt seurata
mahdollisia vaihtoehtoisia toimitilaratkaisuja esimerkiksi kaupungin peruskoulujen ja
lukioiden tilajärjestelyiden yhteydessä.
TSMO:m toimitiloista on keskusteltu Turun kaupungin ja TSMO:n edustajien välisessä
neuvottelussa ja uusien toimitilojen hahmottamiseksi on laadittu tarvekuvaus.
Tilakysymykset tulivat esiin myös kaupunginjohtaja Aleksi Randellin koolle kutsumassa
työryhmässä keväällä 2016. Tällöin kartoitettiin myös tiloihin liittyvää yhteistyötä Turun
konservatorion ja Turun taideakatemian kanssa.
Rehtori Sakari Kivinen on kutsuttu myös mukaan työryhmään, joka on pohtinut toimitilaasioita Turun konservatorion ja Kevan välisen Linnankadun toimitiloja koskevan
vuokrasopimuksen näkökulmasta. Tässä yhteydessä on pohdittu myös sellaisia
laajempia ratkaisuja, jossa taidekasvatuksen ja –opetuksen tiloja sijoitettaisiin yhteen
niin, että ne muodostaisivat kaupunkisuunnittelun kannalta houkuttelevia
kokonaisuuksia. Esimerkkinä on tuotu esiin mm. Turun linnan seutu.
Turun kaupungin toimialajohtaja Jouko Turton kesäkuussa 2016 antaman arvion
mukaan Mestarinkadun kiinteistö alkaa olla elinkaarensa päässä. Suurempia korjauksia
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kiinteistöön ei tehdä, joten esimerkiksi ilmastointiin tai viemäröintiin liittyvät ongelmat
voivat johtaa tarpeeseen siirtää toiminta muualle.
TSMO:n nykyiset toimitilat ovat edulliset. Mikäli oppilaitoksen kustannusrakenne
pyritään säilyttämään uusissa toimitilaratkaisuissa, omassa käytössä olevien tilojen
määrä tulee vähenemään, osa tiloista on yhteiskäytössä ja toimintaa hajautetaan.
8.3 VAKUUTUSTEN KILPAILUTTAMINEN
Op-Pohjola on tehnyt tarjouksen vakuutusten siirrosta heille. Tarjous on osittain
houkutteleva. Pyydämme yhtenevät tarjoukset vakuutusten osalta kevään 2017 aikana
eri vakuutusyhtiöiltä samoilla tiedoilla ja selvitämme voidaanko kilpailutuksen avulla
saavuttaa kustannussäästöä. Mahdollinen päätös uuteen vakuutusyhtiöön siirtymisestä
tehtäisiin syksyllä 2017. Mikäli päädytään vakuutusten siirtoon, ajankohta olisi vuoden
2018 alusta.
8.4. YHDISTYKSEN TALOUS
Talouspäällikkö kertoi yhdistyksen taloustilanteesta
9. YHDISTYKSEN SYYSKOKOUKSEN JA HALLITUKSEN SEURAAVAN KOKOUKSEN
AJANKOHTA
Seuraavan kokouksen ajankohdaksi sovittiin tiistai 22.11.2016 kello 17.00 ja
yhdistyksen syyskokouksen ajankohdaksi sovittiin tiistai 22.11.2016 kello 18.00.
10. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja kiitti osallistujia vilkkaasta rakentavasta keskustelusta ja päätti
kokouksen 19:25.
Pöytäkirjan vakuudeksi:
Turku 27.9.2016

_____________________________
Riitta Koskimies
puheenjohtaja

_______________________________
Risto Forsberg
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.

______________________________
Jouko Linko
pöytäkirjan tarkastaja

________________________________
Salla Pieniniemi
pöytäkirjan tarkastaja
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