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PÖYTÄKIRJA
1.

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.08.

2.

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

3.

Edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

4.

Alan kuulumisia
• Minna: koko Savonlinnan koulutus siirretään Joensuuhun 2 v sisällä,
taideaineiden sijoitus vielä epäselvä.
• Mirja: AMK koulutusten tilanteista.
• Jukka: väitös luokanopettajien musiikillisista valmiuksista
• Marja: Oulun tilanteesta
• Jukka: Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos Jyväskylään.
Musiikkikasvatus kärkihankkeena EduFutura-hankkeessa (ammattiopistot,
AMK, yliopisto)
• Petri: Helsingin kaupungin selvitys TPO:ssa, Petrin blogissa linkki
selvitykseen. Tasa-arvokysymykset selvityksen mukaan päähaasteita.
• Leif: Hgin TPO-selvityksestä: kaupungin kulttuuritoiminta vastaa ja
kulttuuritoimenjohtaja haluaisi lisätä tpo:n saavutettavuutta. Miten tpo
voisi itse lisätä tavoitettavuutta muutenkin kuin ops-tasolla ja löytää
lisärahoitusta?

5.

Varapuheenjohtajan valinta
Valittiin yhdistyksen varapuheenjohtajaksi Jukka Louhivuori.

6.

Musiikkikasvatusseminaari 25.11.
- klo 10-15 välisenä aikana Musiikkitalon harjoitussali Paavossa.
- tilat ja tekniikan kustantaa ArtsEqual –tutkimushanke
- Tuulikki esitteli alustavan ohjelman.
- hallituksen kokous, syyskokous, illallinen seminaarin jälkeen

7.

III valtakunnalliset musiikkikasvatuspäivät 2017
järjestetään yhteistyössä SibA:n musiikkikasvatuksen 60–vuotisjuhlien kanssa.
Koko ohjelman ensimmäinen luonnos:
- ma 23.10. Marina Lindholm avaa svenska skolor
- ti 24.10. Kuule minä sävellän -sessio: ministereitä tekemään musaa, yleisölle
mahkut seurata, jazz ja kamu mesissä
- ke 25.10. (workshopit) Lastenmusakonsertti (lastenmusaseminaari)
- to 26.10. Tutkimuspäivä, Yleisötyö
- pe 27.10. Ammattilaispäivä (iltakonsertti Tavastia)
- la 28.10. Yleisöpäivä (lapsiperheet ja harrastajat) klo 19.00 Juhlakonsertti ja
vastaanotto (alumnit ja omaiset)
- su 29.10. Temppis jumis muksumessu vauvakirkko kimu
- ma 30.10. Marina Lindholm lopettaa svenska skolor
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

8.

ISME Glasgow
Palaute maailmankonferenssista 24.-29.7.2016:
- Ohjelman julkistus kesti liian kauan, sovellus ei toiminut, hyvät paikat,
aikataulut piti, keynotet liian yksipuolisia, esiintyjäryhmien mainostus huonoa
- Tehään ite parempi!

9.

ISME Helsinki 2020
Osastodekaani Elina Laakso esittelee maailmankonferenssin valmisteluja SibeliusAkatemian näkökulmasta. Teemana on Visions for Equality.
Esitys: Keskustellaan millaisia asioita tapahtuman järjestämisessä tulee pttaa
huomioon, millaisia sopimuksia tarvitaan Sibelius-Akatemian kanssa ja mikä olisi
FiSME:lle sopiva rooli tapahtuman järjestämisessä.
Päätös: Todettiin, että sisältöihin vaikuttaminen suunnitelmallisuus, sekä kentän
mukaan saaminen ovat tärkeimäpiä tehtäviä. FiSMEllä tulee olla edustus
tapahtuman ohjausryhmässä tai vastaavassa elimessä. Yhteistoimintasopimus on
allekirjoitettava.

10.

Kuukauden kolumnit
Aiheita ja kirjoittajia tarvitaan.
- syyskuu, ISME Glasgow’sta
- lokakuu, Leif Nysten: Taiteen perusopetuksesta Pohjoismaissa

11.

Musiikkikasvatuskirja
Esitys: Selvitetään mahdollisuudet saada Musiikkikasvatus-kirja verkkoon.
Päätös: Jukka Louhivuori selvittää julkaisulupa-asiat kirjoittajilta.

12.

Yhteistyö ja vaikuttaminen
12.1. Esitys: Valittiin Tuula Jukola edustajaksi Konserttikeskus ry:n
valtuuskunnan sääntömääräiseen syyskokoukseen maanantaina 3.10. klo 16.30
12.2. Esitys: Valittiin Petri Aarnio edustajaksi Musiikkineuvoston syyskokoukseen
21.11. klo 17.00

13.

Yhdistysasioita
• Talous on vakaa.
• Syyskokous 25.11. iltapäivällä.

14.

Muita esille tulevia asioita
29.9. Fair Arts Education –konferenssi.

15.

Seuraavat kokoukset
Hallituksen kokous ja syyskokous pidetään 25.11.
Toimintasuunnitelma ja talousarvio valmistellaan kokousta varten.
Matkat kokoukseen korvataan julkisen mukaan.
Ko. päivänä pidetään verkostotapaaminen ja mennään illalliselle.

16.

Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Petri Aarnio
puheenjohtaja

Tuulikki Laes
sihteeri

