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Läsnäolijat: Riitta Koskimies (puheenjohtaja), Kimmo Lehtonen, Salla Pieniniemi ja Vera
Svärd, Sakari Kivinen (esittelijä) ja Pasi Lyysaari (Opettajien edustaja).
1. KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00 ja toivotti jäsenet tervetulleiksi.
2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN
Hallituksen jäsenet ovat: Riitta Koskimies (puheenjohtaja), Kalle Euro, Mette Karlsson,
Pekka Lahti, Kimmo Lehtonen, Jouko Linko, Salla Pieniniemi, Vera Svärd, RistoTertti.
Ehdotus:
Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Risto Tertti ja Kalle Euro.
Päätös:
Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Pasi Lyysaari, Kimmo Lehtonen (§ 1-5) ja Salla
Pieniniemi (§ 6-10)
Valittiin sihteeriksi Sakari Kivinen
4. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
Ehdotus:
Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi
Päätös: Ehdotuksen mukainen sillä lisäyksellä, että kohdaksi 8.2 tulee flyygelin hankinta
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5. MUSIIKIN OPETUKSEN JA KOULUTUKSEN ORGANISOINNIN JA JÄRJESTÄMISEN
SELVITYS
Kaupunginjohtaja Randellin antaman toimeksiannon mukainen musiikin opetuksen ja
koulutuksen organisoinnin ja järjestämisen ohjausryhmä on kokoontunut 30.6., 25.8. ja
22.9.. Seuraava kokous pidetään 27.10. klo 10. Kokouksessa käydään läpi
selvitysmiehen raportti ja sovitaan tarvittavista jatkotoimenpiteistä.
Kaupunginjohtaja on nimennyt toimeksiannon selvitysmieheksi Markus Utrion. Rehtori
Sakari Kivinen on kutsuttu ohjausryhmään edustamaan Turun seudun musiikkiopistoa.
Hallitus kävi kokouksessaan 28.9. keskustelun musiikin opetuksen ja koulutuksen
organisoinnin ja järjestämisen ohjausryhmässä käsitellyistä asioista. Todettiin, että
TSMO:n aloittama strategia- ja ops- työ jatkuu.
Hallituksen puheenjohtajan laatima tilannekatsaus (liite1 ) on lähetetty TSMO:n
opettajille.
Selvitysmiehen raportista on keskusteltu opettajien kokouksissa, viimeksi17.10.
Ehdotus:
Hallitus käy keskustelun ja tekee tilannekatsauksen kaupunginjohtajan antaman
toimeksiannon mukaisen musiikin opetuksen ja koulutuksen organisoinnin ja
järjestämisen ohjausryhmän työhön, selvitysmiehen raporttiin ja mahdollisiin
jatkotoimenpiteisiin. Keskustelun perusteella laaditaan tiedote henkilöstölle.
Päätös:
Todettiin, että selvitys on niukka eikä esityksiä perustella riittävästi, jotta sitä voitaisiin
käyttää päätöksenteon tukena.
Keskustelun päätteeksi todettiin, että hallituksen kanta on, että Turun seudun
musiikkiopiston tulisi jatkossakin pysyä itsenäisenä oppilaitoksena, jolla on oma
opetussuunnitelma. Siksi sillä tulisi jatkossakin olla oma ylläpitäjä.
Hyväksyttiin rehtorin liitteessä no 2 esittämät perustelut hallituksen kannanotoksi.
Todettiin, että musiikkiopiston opettajat kannattavat yksimielisesti musiikkiopiston
säilymistä itsenäisenä oppilaitoksena eikä taiteen perusopetuksen oppilaitosten
yhdistämistä.
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Päätettiin, että rehtori esittää liitteen no 2 mukaisen kannanoton ohjausryhmän
kokouksessa 27.11.2017.
6. YHDISTYKSEN UUSIEN JÄSENTEN HYVÄKSYMINEN
Ehdotus:
Hallitus hyväksyy jäsenmaksun maksaneet täysivaltaiset henkilöt yhdistyksen jäseniksi
liitteen 3 mukaan.
Päätös:
Ehdotuksen mukainen
7. TIEDOTUSASIOITA

7.1 NETTISIVUT
Todettiin että uusien nettisivujen käyttöönotto tapahtuu lähiviikkoina ja niiden
päivitystehtävistä sovitaan ko. työryhmän seuraavassa kokouksessa
7.2 ALKANEEN LUKUVUODEN OPPILAS- JA TUNTIMÄÄRÄT JA OPETTAJAT
Todettiin että alkaneen lukuvuoden oppilasmäärät ovat tasapainossa kuntien varaamien
oppilaspaikkojen suhteen ja kokonaistuntimäärä vastaa valtionosuuteen oikeuttavien
tuntien määrää. Lisäksi todettiin, että toimenhaltijoiden opetusvelvollisuustunnit täyttyvät
ja tuntiopettajien tuntimäärät ovat ennallaan. Lisäksi todettiin, että oppilaaksi
ilmoittautuneiden tämänhetkinen jono pystytään purkamaan kuluvan lukukauden
aikana.
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8. MUITA ASIOITA

8.1 Syyskokouksen valmisteluun liittyvät käytännön asiat.
Hallituksen erovuoroisilta jäseniltä tiedustellaan halukkuutta jatkaa seuraavalla
kaksivuotiskaudella
8.2 FLYYGELIN HANKINTA
Keskusteltiin mahdollisuudesta hankkia konserttisalin vanhan Schimmel-flyygelin tilalle
uusi flyygeli.
9. SYKSYN KOKOUKSET
Kokouksessa 3/2017 päätettiin syksyn kokousajoiksi:
Vko 46 Torstaina 16.11.2017 TSMO kannatusyhdistyksen hallituksen kokous klo 17.00.
Vko 46 Torstaina 16.11.2017 TSMO kannatusyhdistyksen syyskokous klo 18.00.
Vko 50 Torstaina 14.12.2017 TSMO kannatusyhdistyksen hallituksen kokous klo 17.00.
10. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja kiitti vilkkaasta keskustelusta ja päätti kokouksen 19.30.
Pöytäkirjan vakuudeksi:
Turku28..09.2017

_____________________________
Riitta Koskimies
puheenjohtaja

_______________________________
Sakari Kivinen
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.

__________________
Pasi Lyysaari
pöytäkirjan tarkastaja

___________________
Kimmo Lehtonen (§1-5)
pöytäkirjan tarkastaja
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____________________
Salla Pieniniemi (§6-10)
pöytäkirjan tarkastaja

Hallituksen kokous

Pöytäkirja
6

liite 1

Olemme nyt kukin tahoillamme tavanneet Utrion selvitystä.
Minusta on tärkeää, että jo toimeksiannossa on sanottu, että ”toiminnassa säilyvät sekä
harrastusperusteinen musiikin laajan oppimäärän mukainen taiteen perusopetus …että
tutkintoon johtava musiikkialan ammatillinen perusopetus”. Ja että opetuksen määrään ei ole
missään paperissa esitetty vähennystä.
Ymmärrän rahoittajan pohdinnan, miksi pitää rahoittaa ja ylläpitää kahta musiikin opetuksen
organisaatiota. Eikö oppilaankin ole helpompi löytää oppimispolkunsa yhden oppilaitoksen
sisällä? Ilmeiseltä näyttääkin, että jatkossa rahoitetaan vain yhtä.
Turun seudun musiikkiopisto on oppilasmäärältään suurin toimija. Sillä ei ole tilojen
rahoitukseen tai ammatilliseen koulutukseen liittyviä ongelmia, mutta se on osa
kokonaisuutta, ja siksi mukana muutoksessa.
Selvitys tarjoaa konkretiaa vähän, ja jättää paljon kysymyksiä ratkottavaksi myöhemmin.
Tapaan konservatorion hallituksen pj:n ensi viikolla, ja rehtori omilla tahoillaan aloittaa asian
hoitamisen.
Hallitus kokoontuu 26.10 ja informoi käsityksistään ja siitä, mitä silloin tiedetään.
Pasi on jo tuonut viestiä työyhteisön tunnoista, kiitos siitä. Lupaan omalta osaltani informoida
sitä mukaa, kun asioita tulee esiin.
Tiedän kokemuksesta, että on hankala olla kun on paljon kysymyksiä eikä mitään
vastauksia. Meillä on kuitenkin TSMO:ssa mm. erinomaiset asiakastyytyväisyystulokset viime
keväältä ja usko omaan tekemiseen. Keskusteluissa kanssanne käsityksekseni on
muodostunut, että
Turun seudun musiikkiopisto on kasvanut 2010-luvulla tasapainoiseksi kaikkia musiikinlajeja
arvostavaksi yhteisöksi. Oppilaitoksen henkilökunnan ja hallituksen yhteiset arvot ovat
oppilaan yksilöllinen kohtaaminen, yksilön kasvun tukeminen, musiikin ja tekemisen ilo sekä
opetustarjonnan monipuolisuus. Opetuksessa kohtaavat sivistystehtävä, musiikin perinne ja
oppilaiden tosiasiallinen maailma.
Riitta Koskimies, TSMO:n kannatusyhdistyksen puheenjohtaja
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