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

Hallituksen kokous 3/2017

Aika:
Paikka:

Keskiviikkona 3.5.2017 klo 17.00
Turun seudun musiikkiopisto, Mestarinkatu 2, Turku. 3 kerros.

Läsnäolijat: Riitta Koskimies (puheenjohtaja), Mette Karlsson, Pekka Lahti, Jouko
Linko, Salla Pieniniemi, Vera Svärd, Risto Tertti, Sakari Kivinen (esittelijä), Pasi
Lyysaari (opettajien edustaja) ja Risto Forsberg (sihteeri)

Pöytäkirja
1. KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja toivotti kaikki tervetulleiksi ja avasi kokouksen 17.00.
2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN
Hallituksen jäsenet ovat: Riitta Koskimies (puheenjohtaja), Kalle Euro, Pekka Lahti
Kimmo Lehtonen, Jouko Linko, Salla Pieniniemi, Mette Karlsson, Vera Svärd ja Risto
Tertti.
Ehdotus:
Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Mette Karlsson ja Risto Tertti
Päätös:
Ehdotuksen mukaisesti.
4. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
Ehdotus:
Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi
Päätös:
Lisättiin kohdaksi 14. TYÖSUOJELUTARKASTUS, jonka jälkeen esityslista hyväksyttiin
kokouksen työjärjestykseksi.
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5. SALAINEN
Salauksen peruste Julkisuuslaki 24§.
6. SALAINEN
Salauksen peruste Julkisuuslaki 24§.

7. MUSIIKKIOPISTOKYSELY
Musiikkiopistokyselyn tulokset on saatu ja ne on lähetetty hallituksen jäsenille.
Musiikkiopiston opettajat keskustelivat kyselyn tuloksista kokouksessaan 21.4.2017.
Kyselyn vastaajamäärä jäi melko alhaiseksi. Väittämiin perustuvista vastauksista
muodostuu yleiskuvaksi, että oppilaat ja vanhemmat ovat hyvinkin tyytyväisiä oppilaitoksen
toimintaan. Vapaamuotoisissa vastauksissa löytyy sen sijaan enemmän kritiikkiä.
Kyselyn sisältö tarjoaa ehkä pienin muutoksin hyvän pohjan toistuvaksi asiakaskyselyksi.
Kyselyn tuloksia voidaan mahdollisesti hyödyntää tulevassa strategia- ja
opetussuunnitelmatyossä.
Ehdotus:
Hallitus käsittelee kyselyn tulokset ja päättää mahdollisista jatkotoimenpiteistä niiden
perusteella.
Päätös:
Hallitus käsitteli kyselyn tulokset ja päätti, että kysely toistetaan vuosittain.

8. OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET
Opetushallituksen luonnos taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän
opetussuunnitelmien perusteiksi on lähetetty hallitukselle. Viimeisen tiedon mukaan
luonnokseen ei ole odotettavissa merkittäviä muutoksia.


Eri taiteenalojen opetussuunnitelmat noudattavat jatkossa samanlaista
rakennetta.



Oppimäärän laskennallinen laajuus säilyy 1300 tuntina, josta perusopinnot
käsittävät 800 tuntia ja syventävät opinnot 500 tuntia.



Aikaisempi jako instrumenttiopetuksen ja yhteismusisoinnin ja toisaalta musiikin
perusteiden välillä poistuu.



Oppilas voi saada päättötodistuksen vasta suoritettuaan sekä perus- että
syventävät opinnot.



Opetussuunnitelman perusteiden viittaukset perinteiseen
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kurssitutkintojärjestelmään poistuvat. Suomen Musiikkioppilaitoksien Liitto ry:n
tehtävä kurssisuoritusohjeiden laatijana lakkaa.


Suurin muutos uusissa opetussuunnitelmissa tuleekin olemaan arvioinnin
uudistamisessa ja monipuolistamisessa.



Arviointi perustuu kurssisuoritusten sijaan opintokokonaisuuksia, joiden
suunnittelu muodostanee opetussuunnitelmatyön keskeisen osan. Syventäviin
opintoihin sisältyy lopputyö.



Luonnoksen mukaan oppilas voi saada pyydettäessä laajan oppimäärän
opinnoistaan numeroarvosanan päättötodistukseen.

Päätös:
Hallitus kävi keskustelun ja opetussuunnitelmaa aletaan työstää opettajien
kokouksissa. Suunnitteluryhmä toimii ohjausryhmänä.
9. TSMO:n 20 VUOTISTAPAHTUMAT
TSMO:n 20-vuotisjuhlakonsertti järjestettiin perjantaina 28.4.2017 Turun VPK:n talolla.
Juhlan järjestelyt olivat ehkä mittavimmat koko oppilaitoksen historian aikana. Voidaan
todeta, että tapahtuma sujui pääosin suunnitelmien mukaisesti, vaikka siitä saatujen
kokemusten kerääminen ja käsittely on vielä kesken.
Hallitus oli tilaisuudessa hyvin edustettuna, joten kokouksessa voidaan keskustella sen
esiin nostattamista ajatuksista. Taloudenhoitaja esittää myös alustavan laskelman
tilaisuuden kustannuksista.
Toinen merkkivuoden päätapahtuma, koko perheen Pihajuhla järjestetään
musiikkiopiston pihalla 25.5.2017.
Ehdotus:
Hallitus käy keskustelun merkkivuoden tapahtumista, niiden merkityksestä ja
mahdollisista jatkotoimista.
Päätös:
Keskusteltiin kevätlukukauden tapahtumista. Todettiin, että VPK:n tilaisuus oli hyvin
onnistunut ja että pihajuhlan järjestelyt ovat pitkällä.
10. MARKKINOINTI
Rehtori on saanut paljon palautetta oppilaitoksen markkinoinnista ja tunnettavuudesta.
Sitä on pidetty riittämättömänä tai huonosti onnistuneena. Tämä on tullut esiin varsinkin
opettajien taholta, esimerkiksi työhyvinvointikyselyssä tai opettajien kokouksissa.
Toisaalta esimerkiksi muiden oppilaitosten suunnasta on esitetty päinvastaistakin.
Esimerkiksi pääsykokeiden ja niiden jälkeen käyttöön otetun oppilashankinnan
markkinointiin käytetty resurssi on moninkertaistunut viime vuosina. Kuluvan
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lukuvuoden aikana printtimainosten lisäksi on kehitetty nettisivuja ja some-mainontaa ja
järjestetty lukuisia esittelykonsertteja.
Rehtori esittelee tarkemmin viime aikoina toteutettuja markkinointitoimenpiteitä.
Ehdotus:
Hallitus keskustelee musiikkiopiston markkinointiviestinnästä ja päättää mahdollisista
linjauksista ja toimenpiteistä strategiatyötä varten.
Päätös:
Rehtori kokoaa ja kutsuu koolle työryhmän, joka laatii luonnoksen musiikkiopiston
markkinointisuunnitelmaksi.
11. STRATEGIATYÖ
Hallitus päätti edellisessä kokouksessaan aloittaa strategiatyön jatkoksi vuonna 2017
päättyvälle strategialle.
Turun konservatorion strategian rakenne on seuraava:
1. Strategian laadintaprosessi ja aineisto
2. Organisaatiomalli ja koulutustehtävä
3. Toimenpidesuunnitelmat
3.1 Organisaatioon kohdistuvat strategiset toimenpidesuunnitelmat
3.2 Pedagogiset toimenpidesuunnitelmat
3.3 Yksityiskohtaisempia pedagogisia toimenpidesuunnitelmia
3.4 Laadunhallinta ja johtamisen toimenpidesuunnitelma
3.5 Henkilöstön liittyvä toimenpidesuunnitelma
3.6 Viestinnän ja markkinoinnin toimenpidesuunnitelma
3.7. Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus
3.8. Talous
4. Strategian ja toimintasuunnitelmien seuranta
TSMO:n kannatusyhdistyksen hallituksen laatima edellinen strategia oli suppea ja yleinen.
Siinä hahmoteltiin oppilaitoksen kehittämisen suuntaa ja pedagogiset suuntaviivat.
Hallituksen kokouksessa voidaan keskustella siitä, minkälainen strategia on tarpeen laatia
ja mitä aineistoa sitä varten on syytä kerätä.
Aikaisemmin on sovittu, että strategiaa laaditaan rinnakkain opetussuunnitelman kanssa.
Aikaisemmasta tiedosta poiketen uusi opetussuunnitelma tulee ottaa käyttöön vasta
syyslukukauden lukuvuoden 2018 alusta.
Ehdotus:
Hallitus päättää strategiatyön vaiheista ja aikataulusta
Päätös
Päätettiin järjestää 8.9.2017 opettajakunnan ja hallituksen yhteinen tapaaminen, jossa
valmistellaan strategiaa ja käydään siihen liittyvää arvokeskustelua.
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12. TAIDEKASVATUSTALKOOT
Suomen musiikkioppilaitosten liitto haastaa taiteen perusopetusta tarjoavat oppilaitokset
talkoisiin vuosina 2016-2018. Taidekasvatustalkoot pyrkii edistämään tasa-arvoa ja
lisäämään taidekasvatuksen saatavuutta ja saavutettavuutta sekä taidekasvatuksen
hyvinvointivaikutuksia yksilöille ja yhteisöille. Hanke myös kokoaa ja tuo esiin
oppilaitoksissa jo tehtävää työtä.
Oppilaitokset voivat ottaa haasteen vastaan toteuttamalla yhden tai useamman seuraavista
haasteista:
Prosenttihaaste
Prosenttihaasteessa oppilaitos sitoutuu käyttämään 1% oppilaitoksen
kokonaiskuluista sosiaalisin perustein tarjottavaan taidekasvatukseen.
Taidekasvatus kuuluu kaikille -haaste
Taidekasvatus kuuluu kaikille -haasteessa oppilaitos sitoutuu lisäämään
vapaaoppilaspaikkojen määrää.
Uudet avaukset -haaste
Uudet avaukset -haasteessa avataan uusi yhteistyömalli esim. koulun, päiväkodin,
sairaalan tai palvelukeskuksen kanssa.
Hyvät ideat kiertoon -haaste
Hyvät ideat kiertoon -haasteessa oppilaitos kertoo jo toteutuneesta tai parhaillaan
käynnissä olevasta toiminnasta, joka edistää Taidekasvatustalkoiden tavoitteita.
www.taidekasvatustalkoot.fi -sivustolla esitellään mukaan tulleet hankkeet.
Ehdotus:
Hallitus päättää omasta puolestaan TSMO.n osallistumisesta taidekasvatustalkoisiin niin,
että opettajakunta voi valita yhden tai useamman edellä mainituista haasteista
toteutettavaksi TSMO:ssa.
Päätös:
Ehdotuksen mukaisesti.

13. TYÖHYVINVOINTIKYSELY
Veritas-eläkeyhtiö järjestää TSMO:n opettajille jälleen työhyvinvointikyselyn ja –
koulutusta. Kysely on ollut avoinna 18.-28.4.
Veritas on luvannut toimittaa kyselyn tulokset niin, että ne voidaan esittää opettajille
29.5.2017.
Viime vuonna aloitettua työhyvinvointikorttikoulutusta jatketaan 1.6.2017.
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Tuntiopettajille lähetetään kutsu tilaisuuteen
Ehdotus:
Hallitus päättää, miten se käsittelee kyselyn tulokset.
Päätös:
Hallituksen jäsenet kutsutaan purkutilaisuuteen 29.5.2017.
14. TYÖSUOJELUTARKASTUS
Todettiin liitten (1) mukainen työsuojelun tarkastuskertomus. Todettiin, että toimenpiteet
puuttuvienasiakirjojen valmistamiseksi on aloitettu. Valmiit asiakirjat esitetään
seuraavassa hallituksen kokouksessa.
15. TIEDOTUSASIOITA
---16. SEURAAVA KOKOUS
Päätettiin seuraaviksi kokousajoiksi:
Perjantaina 8.9.2017 klo 12.00 – 13.30 yhteiskokous opettajakunnan kanssa.
Torstaina 28.9.2017 klo 17.00 TSMO kannatusyhdistyksen hallituksen kokous.
Torstaina 16.11.2017 TSMO kannatusyhdistyksen hallituksen kokous klo 17.00.
Torstaina 16.11.2017 TSMO kannatusyhdistyksen syyskokous klo 18.00.
Torstaina 14.12.2017 TSMO kannatusyhdistyksen hallituksen kokous klo 17.00.

17. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja kiitti osallistujia vilkkaasta keskustelusta ja päätti kokouksen klo 19:16.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Turku 03.05.2017

_____________________________
Riitta Koskimies
puheenjohtaja

_______________________________
Risto Forsberg
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.
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______________________________
Mette Karlsson
pöytäkirjan tarkastaja

________________________________
Risto Tertti
pöytäkirjan tarkastaja
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