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PJK:n strategiset hankkeet 2021-2023 

Kokonaisuus 1: Verkkopedagogiikan kehittäminen Keitel
• Verkkovälineiden laaja käyttöönotto PJK:ssa, 2021
• Verkkopedagogiikan kehittäminen, 2022-2023

Kokonaisuus 2: Rytmimusiikin oppimisen laajentuminen Kauniskangas
• Muskarin ja perusopetuksen laajentaminen, 2022 ja Virtanen
• Tutkinnon osat, täsmäkoulutukset, 2021-2023
• Saavutettavuus: erityisryhmät, eri kieliset, 2022-2023
• Pop & Jazz Open ja verkko-opetuksen myynti, 2021-2023

Kokonaisuus 3: Tieto-osaamisen kehittäminen Murto
• Tietojärjestelmien uudistaminen, 2021-2022
• Tiedonhallintamallin ja tiedonhallintastrategian laatiminen, 2022
• Tiedolla johtamisen kehittäminen, 2023

Kokonaisuus 4: Kestävän tulevaisuuden edistäminen Bondestam
• PJK:n toiminnan hiilijalanjäljen selvittäminen, 2022
• Hiilineutraaliustavoitteen asettaminen, 2023 

Kokonaisuudet hankkeistetaan tarvittavassa määrin. Monissa näistä on jo alaprojekteja käynnissä
Hankkeet toteutetaan PJK:n hankemallin mukaisella projektisuunnittelulla

(HALLITUS 31.3.2021)



Läpi kulkevat teemat

• Pedagogisen osaamisen vahvistaminen
• Saavutettavuuden ja erityisryhmien 

opetuksen parantaminen
• Ekologisen tulevaisuuden edistäminen
• Toiminnan laadun kehittäminen
• Uusien oppimisympäristöjen hyödyntäminen
• Yhteistyön syventäminen
• Työelämäosaamisen vahvistaminen



Arvot ja perustehtävä
• Arvot

– Opiskelijalähtöisyys
• Opiskelijan mielipiteen huomioon ottaminen koulutuksen järjestelyissä sekä opettaminen ja kannustaminen 

itsearviointiin ohjaavat opiskelijaa ottamaan vastuuta omasta opiskelustaan ja elämästään. Opiskelijat ovat 
oppilaitoksen voimavara myös jatkuvassa opetussuunnitelmatyössä.

– Luovuus
• Luovuus merkitsee uteliaisuuden ja innostumisen korostamista sekä halua kehittää ja luoda uutta. 

Rohkaisemme luovuuteen ja koemme tulevaisuuden positiivisena haasteena. 

– Henkinen kasvu
• Pop & Jazz Konservatoriossa jokainen voi kasvaa ihmisenä, oppia itsetuntemusta, kehittää ilmaisuaan ja 

persoonallisuuttaan sekä jäsentää minäkuvaansa musiikin, yhteisöllisyyden ja hyvän vuorovaikutuksen 
ilmapiirissä.

– Yhteisöllisyys
• PJK:ssa yhteisöllisyydellä luodaan avointa ja viihtyisää ilmapiiriä sekä vahvistetaan yhteisön jäsenten 

keskinäistä hyvää tahtoa ja luottamusta, sosiaalista pääomaa ja taitoja, elämänhallintaa, hyvinvointia ja 
uskoa kunkin omiin kykyihin ja tulevaisuuteen. Jokainen voi osallistua yhdessä tekemiseen ja yhteisiin 
tapahtumiin sekä saa mahdollisuuksia vaikuttaa toiminnan kehittämiseen. Kiinnostus musiikkiin on yhteisöä 
yhdistävä tekijä.

• Perustehtävä
– Edistää musiikin harrastamista sekä jatko-opintojen ja työelämän edellyttämän osaamisen 

saavuttamista
• Toiminta-ajatus

– Tarjota motivoituneille opiskelijoille mahdollisuus oman ilmaisunsa kehittämiseen luovassa 
ilmapiirissä ja antaa eväitä ryhmätyöskentelyyn, erilaisuuden hyväksymiseen ja 
suvaitsevaisuuteen

(Hallitus 10.9.2014)
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