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Opetussuunnitelmakysely kaikille perusopetuksen opiskelijoille 
Perusopetuksen opiskelukysely kaikille opiskelijoille toteutettiin16.11-16.12.2017 

 
Kyselyssä kartoitettiin nykyisen OPS:n tuntemusta sekä halukkuutta osallistua uuden OPOS:n kehittämiseen. 
Vastausprosentti 1,78%. 

Vastuuhenkilö: Junnu Kataja 

Keskeiset tulokset: 
Käytössä olevan opetussuunnitelman tunsi 12,5 %. 

 
Kysyttäessä PJK:n perusopetuksen vahvuuksia nousivat esiin mm. 
joustavat käytännöt, osaavat opettajat, esiintymismahdollisuuksien määrä, mahdollisuus vaikuttaa 
soitettavaan materiaaliin, yksilöllisyyden huomioiminen, opintojen etenemistapa ja seuranta, soitinvalmennus 
, kannustus ja ammattitaito. 

 
Kysyttäessä mitä voisi muuttaa perusopetuksen opiskelussa nousi esin mm: 
Teorian opiskelua vähemmän tai perinteisempää opetusta ja vielä enemmään läpinäkyvyyttä opintojen 
sisältöihin. 

 
Kysyttäessä mitä ei haluaisi muutettavan PJK:n opiskelussa nousi esiin mm. 
Valinnan vapauksia, mahdollisuutta päättää soitettavaa materiaalia ja yksilön huomioimista oppijana. 

Halukkaiksi osallistumaan OPS -työhön (esim. kommentoimalla uudistuksia), ilmoittautui 2 henkilöä. 

Linkki tulosten tiivistelmään 
 
 
Tulosten käsittely ohjausryhmässä (pvm): 8.12.2017 (tämän jälkeen kyselyyn ei tullut uusia vastauksia) 
Keskeiset sovitut kehittämistoimet: OPS -työ jatkuu suunnitelman mukaisesti ja halukkaille annetaan 
mahdollisuus kommentointiin kehitysvaiheen mukaan. 

 
 
 

Asian käsittely johtoryhmässä (pvm): 
Sovitut toimenpiteet: 

 
 
 
 
 
 
 
 



Muskarin asiakaskysely 
 
Kaikkien Pop & Jazz Konservatoriossa opiskelevien musiikkileikkikoululaisten vanhemmille toteutettiin asiakaskysely 
loppuvuodesta Webropolilla. Musiikkileikkikoulun oppilasmäärä joulukuussa 2016 yhteensä 449 ja vastauksia saatiin 
yhteensä 103, vastausprosentti 23% 

Vastuuhenkilö: Tarja Lampinen 

Keskeiset tulokset: 
Tilat ja välineet koetaan toimiviksi. Huonommat arvosanat saavat odotustilat (ka 3.2) ja äänieristys (3.8). Moitteita saavat 
sanallisessa palautteessa suuresti Gallerian odotustilat ja äänieristys ylipäätään. 

 
Tiedotus todetaan toimivaksi. Lisää informaatiota kaivataan muusta Pop & Jazz Konservatorion toiminnasta. Muutamissa 

viesteissä toivottiin säännöllistä uutiskirjettä Konservatorion toiminnasta. 
Vastaajista 80% on kirjautunut Wilmaan ja 10% ei ole kirjautunut wilmaan.Vastaajista 66% kokee, että wilma on 
helppokäyttöinen ja 5% kokee että ei ole. 
68% kokee löytävänsä haluamaansa tietoa Wilmasta ja 1% kokee, että ei löydä tietoa wilmasta. Vastaajat 
käyttävät wilmaa harvoin ja kiittävät siitä, että Wilman viestit tulevat sähköpostiin. 

 
Ilmoittautuminen on saanut ka 4,4 arvosanan. Uusien oppilaiden ilmoittautuminen on koettu hieman huonommaksi. Lapset 
viihtyvät (ka 4.8) muskarissa ja tulevat mielellään muskariin (ka 4.6). Muskariopettajat koetaan asiantuntijoiksi (4.8) ja opetus 
koetaan laadukkaaksi (4.8.). Vastaajat kokevat, että lapset leikkii ja laulaa muskarissa opittuja lauluja myös kotona (ka 4). 

 
Vastaajat kokivat, että muskarilaisten joulukonsertit olivat erittäin onnistuneet (ka4.8). 
Vastaajat kokevat, että muskari on hyvä harrastus, koska lapsi nauttii musiikista, muskarissa voi tutustua eri soittimiin, koko 
perhe harrastaa musiikkia tai on musiikin ammattilaisia. Muskari on kehittävä ja hauska harrastus. Musiikki harrastuksen ja 
elämänlankana kiinnostaa. 

 
Linkki tulosten tiivistelmään 
Linkki kaikkiin vastauksiin 

 
Tulosten käsittely: Musiikkileikkikoulun opettajakollegio 27.1.2017 
Ohjausryhmä (pvm): 10.2.2017 
Keskeiset sovitut kehittämistoimet: 
Tilat ja välineet: Hoitopöytä vauvamuskarilaisia varten, jakkarat käsienpesua varten vessoihin. Tiedotus: 
Varmistetaan, että kaikki tiedotteet lähtevät mm. uusille opiskelijoille. 
Tiedotetaan konserttiajankohdista vielä aikaisemmin. 
Tutkitaan mahdolisuutta saada Wilmaan kolmet yhteystietokentät lapsen huoltajille. 
Selkeytetään opintopolun jatkumista PJK:lla muskareiden jälkeen (soitinmuskarit, soitinvalmennus, bändipaja jne.) 
Ilmoittautuminen: Tehdään lukujärjestys paremmin nähtäväksi nettisivuille. 
  
Asian käsittely johtoryhmässä 19.12.2017:  
Sovitut toimenpiteet: merkittiin tiedoksi. 
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