
Pop & Jazz Konservatorion strategia 2020

Rytmimusiikin oppiminen 
on mahdollista yhä

useammalle lapselle, 
nuorelle ja aikuiselle

PJK:lla on uudet tai 
uudistetut, 

musiikkikoulutukseen 
suunnitellut toimitilat

Oppimisen apuna on 
laaja valikoima 

digitaalisen teknologian 
ja verkon tarjoamia 

välineitä ja metodeja

PJK:sta valmistuu 
osaavia, aloitteellisia 

ja yrittäjähenkisiä 
muusikoita ja 

musiikkiteknologeja

Pedagoginen strategia, 
osaava henkilöstö ja  

PJK:n toimintajärjestelmä 
varmistavat toiminnan 

korkean laadun

PJK tunnetaan aktiivisena 
ja yhteistyökykyisenä 
musiikkialan toimijana  

Suomessa ja ulkomailla

Pop & Jazz 
Konservatorio on 

Suomen paras, luova 
rytmimusiikin 

oppimiskeskus

PJK:n koulutus- ja 
yritysyhteistyö vahvistavat 

työelämälähtöisyyttä ja 
toiminnan taloudellista 

pohjaa

(Hallitus 10.9.2014)



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)



PJK:n strategiset hankkeet 2020 

1. Toiminnan laadun parantaminen
• Hanke 1: IMS toiminnan ohjausjärjestelmän 2014-2017    Janne Murto 

vakiinnuttaminen (prosessit, mittarit, dokumentointi) Junnu Kataja
• Hanke 2: Viestintästrategian laatiminen 2016 Janne Murto

2. Oppimisympäristöjen kehittäminen
• Hanke 3 Uudistettujen toimitilojen aikaan saaminen 2014-2017     Janne Murto
• Hanke 4: Verkko-opetuksen kehittäminen 2015-2017     Junnu Kataja

3. Rytmimusiikin oppimisen mahdollistaminen useammalle
• Hanke 5: Koulutus- ja nuorisotakuun toteuttaminen 2014-2017     Tapio Kallio
• Hanke 6: Omarahoitteisen koulutuksen kehittäminen 2019-2020

Hankkeet pedagogisen strategian ja henkilöstöstrategian laatimisesta ovat valmistuneet.

Hankkeet toteutetaan PJK:n hankemallin mukaisella projektisuunnittelulla

(Päivitys, hallitus 8.6.2016)


