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Festivaalipioneeri Etnosoi!  (6.‐24.11.) viettää 
tänä  vuonna  25‐vuotisjuhlavuottaan.  Etn‐
osoi!  on  tarjoillut  suomalaisyleisölle maail‐
manmusiikkikokemuksia jo vuodesta 1988. 

Etnosoi!n perustivat 1988 Suomen Etnomusi‐
kologinen Seura, Kansanmusiikin keskusliit‐
to  ja  Kansan  Sivistystyön  Liitto. Maailman 
musiikin keskus (silloinen Työväenmusiikki‐
instituutti) tuli mukaan seuraavana vuonna. 
Ensimmäisenä vuonna  festivaali  toteutettiin 
kotimaisin voimin, mutta  jo heti toisena toi‐
mintakautena  festivaali  oli  kansainvälinen. 
Alkuvuosina  festivaali  järjestettiin  Asema‐
tunnelinStudio Juliuksessa. Etnosoi!n histori‐
asta  voi  lukea  lisää  festivaalin  kotisivuilta, 
jossa on nähtävillä myös lista kaikista esiinty‐
jistä  kautta  festivaalin  historian.  Etnosoi!ta 
järjestävä Maailman musiikin keskus on 1991 
perustetun kansainvälisen European Forum 
of  Worldwide  Music  Festivals  ‐verkoston 
perustajajäsen. Keskus  on  ollut  mukana 
myös perustamassa WOMEXia.

ETNOSOI! konsertit 6.‐24.11.2012 

Ti 6.11. Tapani Rinne & Teho Majamäki 
Konserttitalo Martinus, Vantaa, 19.00

7.11. Kayhan Kalhor &  Erdal  Erzincan  (IR/
TR) Savoy‐teatteri, 19.00
8.11. Dhoad Gypsies of Rajasthan (IN) 
Savoy‐teatteri, 19.00

9.11. Ross Daly Trio (GR) 
Malmitalo, 19.00

9.11. Yat‐Kha  (Tuva)  / Serebryanaja Svadba 
(BY) , Gloria Kulttuuriareena, 20.00‐02.00

10.11. Gundecha Brothers (IN) 
Malmitalo, 19.00

10.11. Ilkka Heinonen Trio 
Juttutupa, 21.00 Vapaa pääsy

11.11. Lasten Etnosoi! 
Malmitalo, 13‐16.00 Vapaa pääsy

24.11. Kansanmusiikin isompi ilta 
Musiikkitalo, 16.00‐01.00

Konserttien, luentojen ja näyttelyn lisäksi Et‐
nosoi!  järjestää  yhteistyössä Taiteen  keskus‐
toimikunnan  (monikulttuurisuusjaosto, Uu‐
denmaan  ja  Varsinais‐Suomen  taidetoimi‐
kunnat) ja Kulttuurien museon kanssa semi‐
naarin  8.11.  otsikolla: Kulttuurinen 
moninaisuus Suomen taidelaitoksissa? Semi‐
naarissa  eri  taidelaitosten  edustajat  sekä 
taiteilijat keskustelevat siitä, miten kultuurin‐
en moninaisuus suomalaisissa taidelaitoksis‐
sa  näkyy,  onko  sitä  riittävästi  ja miltä  tule‐
vaisuus  näyttää.Etnosoi!  tarjonnassa  tänä 
vuonna  lisäksi Lasten Etnosoi!, Off‐Etnosoi‐
ohjelmisto sekä Etnosoi! Tampereella.
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ÄÄNEN JA TILAN 
KULTTUURINEN MUISTI

Suomen musiikintutkijoiden 17. sym‐
posium, Turku 13.–15.3.2013

Call for Papers:

Musiikin  ja musiikin esittämisen monet ny‐
kymuodot herättävät yhä vilkkaampaa kes‐
kustelua  musiikintutkimuksen  kohteista  ja 
menetelmistä. Esimerkiksi musiikin  esiinty‐
minen eri medioissa on nostanut esiin kysy‐
myksen musiikin ja tilan suhteesta. Uusia tul‐
kintoja on syntynyt myös musiikin  ja äänen 
välisestä  rajanvedosta.  Lisäksi  tutkijat  ovat 
heränneet pohtimaan, miten ajallinen ulottu‐
vuus vaikuttaa musiikkikulttuuriin ja musii‐
kin herättämiin kokemuksiin. 

Suomen  musiikintutkijoiden  17.  sympo‐
siumin teemana on Äänen  ja tilan kulttuuri‐
nen muisti. Teema ymmärretään  symposiu‐
missa laajana lähtökohtana tieteenalojen, me‐
netelmien ja yksittäisten tutkimusasetelmien 
väliselle keskustelulle. 

Symposiumin kansainvälisiksi kutsuvieraik‐
si ovat  lupautuneet alansa arvostetut asian‐
tuntijat:

Prof. Claudia Gorbman  (University  of Wa‐
shington Tacoma, USA)

Prof.  Sara  Cohen  (University  of  Liverpool, 
UK)

Prof. Morten Michelsen  (Københavns  Uni‐
versitet, DK)

Järjestäjät ottavat vastaan ehdotuksia 20 mi‐
nuutin esitelmiksi, 3‐4 esitelmän paneelises‐
sioiksi sekä yksittäisen tutkijan tai tutkimus‐
ryhmän  projekteja  esitteleviksi  postereiksi. 
Esitelmäehdotukset  voivat  liittyä  sympo‐
siumin teemaan suoraan tai välillisesti. Myös 
teeman ulkopuolisia esitelmäehdotuksia ote‐
taan vastaan. 

Ehdotukset  esitelmiksi,  sessioiksi  ja  poste‐
reiksi tulee ladata 15.12.2012 mennessä verk‐
kosivun  http://symposium2013.blogspot.fi 
kautta. Ehdotuksiin tule sisällyttää
‐ esitelmöitsijän tai työryhmän jäsenten hen‐
kilötiedot 
‐ esitelmän, session tai projektin (posteri) ot‐
sikko 
‐ 200 sanan mittainen tiivistelmä

Symposiumin  kielet  ovat  suomi,  ruotsi  ja 
englanti. 

Hyväksymisestä  ilmoitetaan  31.1.2013 men‐
nessä.

Symposiumin järjestäjänä on Åbo Akademin 
musiikkitieteen oppiaine yhdessä Turun yli‐
opiston musiikkitieteen  ja kulttuurihistorian 
oppiaineiden sekä Suomen musiikkitieteelli‐
sen seuran kanssa. 

Tärkeät päivämäärät:

Esitelmäehdotukset 15.12.2012 mennessä

Hyväksymisilmoitus 31.1.2013 mennessä

Esitelmätiivistelmän  lähettäminen  sympo‐
siumin abstraktikirjaan 1.3.2012 mennessä.

Tervetuloa Turkuun maaliskuussa 2013!

Lisätietoja verkossa: 
http://symposium2013.blogspot.fi

LJUDETS OCH RUMMETS 
KULTURELLA MINNE
Call for Papers:

Sjuttonde finländska symposiet för 
musikforskning, Åbo 13‐15.3.2013
http://symposium2013.blogspot.fi

Musikens och musikuppförandets olika  for‐
mer har väckt en allt livligare diskussion om 
musikforskningens objekt och metoder. Mu‐
sikens förekomst i olika medier har till exem‐
pel aktualiserat frågan om förhållandet mel‐
lan musik och rum. Det har också skapats nya 
tolkningar av gränsdragningen mellan musik 
och ljud. Likaså har forskare börjat dryfta hur 
musikens tidsdimension påverkar musikkul‐
turen och de upplevelser musiken skapar.

Temat för det sjuttonde finländska symposiet 
för musikforskning är Ljudets och rummets 
kulturella minne. Symposietemat förstås i vid 
bemärkelse som en utgångspunkt för diskus‐
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sioner  i vilka olika discipliner, metoder och 
enskilda infallsvinklar möts.

Följande  internationellt  ansedda  forskare 
kommer att ge keynoteföredrag vid sympo‐
siet:

Prof. Claudia Gorbman  (University  of Wa‐
shington Tacoma, USA)

Prof.  Sara  Cohen  (University  of  Liverpool, 
UK)

Prof. Morten Michelsen  (Københavns  Uni‐
versitet, DK)

Intresserade  önskas  lämna  in  förslag  på  20 
minuters  föredrag,  panelsessioner med  3‐4 
föredrag och posters som presenterar enskil‐
da  forskares  eller  forskningsgruppers  pro‐
jekt. Föredragsförslagen kan anknyta direkt 
eller indirekt till symposiets tema. Även förs‐
lag utanför temat mottas. 

Förslag  till  föredrag,  sessioner  och  posters 
bör lämnas in senast 15.12.2012 via nätsidan 
http://symposium2013.blogspot.fi.  I  försla‐
gen bör ingå:

‐personuppgifter  på  föredragshållare  och 
projektmedlemmar 
‐föredragets, sessionens eller projektets (pos‐
ter) rubrik 
‐ett sammandrag på 200 ord

Symposiespråk är finska, svenska och engel‐
ska. 

Meddelande  om  godkännande  skickas  ut 
senast 31.1.2012. 

Symposiet  arrangeras  av  ämnet  musikve‐
tenskap  vid Åbo Akademi,  ämnena   musi‐
kvetenskap och kulturhistoria vid Turun yli‐
opisto samt Musikvetenskaplig föreningen  i 
Finland. 

Viktiga datum:

Föredragsförslag: senast 15.12.2012

Anmälan om godkännande: 31.1.2013

Sammandrag  av  föredraget  till  symposiets 
abstractbok: senast 1.3.2012.

Välkommen till Åbo i mars 2013! 
Närmare information på nätet: 
http://symposium2013.blogspot.fi

THE 3RD INTERNATIONAL 
CONFERENCE ON MUSIC & 
EMOTION

Jyväskylä, Finland, June 11‐15, 2013

The 3rd International Conference on Music & 
Emotion will be held  in  Jyväskylä, Finland, 
June 11‐15, 2013. The conference is organised 
by the Department of Music of the University 
of Jyväskylä and the Finnish Centre of Excel‐
lence in Interdisciplinary Music Research, in 
association with SEMPRE.

This  conference will  bring  together  leading 
researchers, performers, teachers, and practi‐
tioners from different areas related to music 
and  emotion.  A  series  of  invited  keynote 
addresses and peer‐reviewed proposals will 
explore  the ways  in which emotion  is enco‐
ded  and mediated  through musical  sounds 
and structures, and investigate how musical 
emotion is conceptualised, modelled and me‐
asured.

The  aim  of  this  conference  is  to promote  a 
dialogue  between  individuals  and  groups 
working  in disparate fields related  to music 
and emotion in order to more effectively sha‐
re concepts, definitions, and methodologies, 
as well as technical and practical knowledge 
across disciplinary boundaries.

One of  the key  reasons people engage with 
music, whether as performer, listener, thera‐
pist,  researcher, or  teacher,  is because of  its 
emotional  impact. Music  comforts us when 
we are sad, lifts us up in happier times, bonds 
us together. Submissions are invited that re‐
port  empirical  and  theoretical  research  that 
contributes to a better understanding of any 
aspect of music and emotion.

The conference will consist of invited keynote 
lectures,  papers  and  poster  sessions,  and 
symposia  arranged  around  specific  themes. 
Contributions are welcome from a broad ran‐
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ge of disciplines, including but not limited to 
the following:

Aesthetics 
Anthropology 
Artificial Intelligence 
Biomechanics 
Cognitive science 
Composition 
Education 
Historical musicology 
Linguistics 
Music Information Retrieval 
Music Technology 
Music theory 
Neuroscience 
Performance studies 
Philosophy 
Psychology 
Psychoacoustics 
Psychophysics 
Sociology 
Therapy

Abstract submission deadline is 7 December 
2012.

Musiikintutkimus, Nyt! 
Musikvetenskap Nu! Music 
Research Now! 
Turku 8.2.2013
Toista kertaa  järjestettävä, vuosittaiseksi pe‐
rinteeksi  muotoutuva  musiikkia  tutkivien 
turkulaisten yhteinen seminaari pidetään Ja‐
nus‐salissa,  Turun  yliopistossa,  osoitteessa 
Sirkkalan kasarmi, Kaivokatu  12, klo  10‐18. 
Teemana vuoden 2013 tapaamisessa on ʺmu‐
siikki kulttuurinaʺ. 

lisätietoja: kimi.karki@utu.fi 
Tapahtunutta
Helsingin yliopiston Musiikkitieteen 
studio 50 vuotta

Helsingin yliopiston musiikkitieteen oppiai‐
ne ja Sonic Culinarism ‐tutkijaryhmä juhlisti‐
vat 50 vuotta täyttävää musiikkitieteen studi‐
ota seminaarissa perjantaina 2.11.2012 klo 12‐
18, Helsingin yliopisto, Unioninkatu 35, audi‐
torio. Kyseessä on Erkki Kurenniemen perus‐
tama,  Pohjoismaiden  vanhin  toiminnassa 
oleva elektronimusiikkistudio ja musiikintut‐
kimuslaboratorio.  Seminaarin  puhujina  oli 
joukko studion ja suomalaisen elektroakusti‐
sen musiikin vaikuttajia, säveltäjiä ja tutkijoi‐
ta. 

Erkki Kurenniemen tuotanto esillä Kas‐
selin dOCUMENTA‐näyttelyssä 2012 

Helsingin yliopiston musiikkitieteen studion 
perustajan,  elektronimusiikin  edelläkävijän, 
multimediataiteilijan  ja  tulevaisuuden  tutki‐
jan Erkki Kurenniemen  tuotanto  oli  laajasti 
esillä Saksassa Kasselissa dOCUMENTA(13) 
nykytaiteen  näyttelyssä.  Näyttelyn  Kuren‐
niemi‐osasto  toteutettiin yhteistyössä Nyky‐
taiteen museo Kiasman  ja Helsingin yliopis‐
ton musiikkitieteen studion kanssa. Studion 
kokoelmiin  kuuluvat  sähkösoittimet,  Säh‐
kökvartetti,  DICO  ja  DIMI‐A,  olivat  esillä 
näyttelyssä. Näyttelyn  avajaisviikolla  soitti‐
milla  esiintyi  Dimis  Reconnected  ‐yhtye: 
Mikko Ojanen,  Jari Suominen, Kai Lassfolk, 
Tarek Atoui (Libanon/Ranska). 

Lisätietoja: 

http://d13.documenta.de/ 

http://d13.documenta.de/#/participants/par‐
ticipants/erkki‐kurenniemi/

Marja Mustakalliolle Kuninkaallisen 
Kustaa Aadolfin Akatemian palkinto
Kuninkaallisen Kustaa Aadolfin Akatemian 
palkinto ruotsalaisen      kansankulttuurin tu‐
kemiseksi on myönnetty FT Marja Mustakal‐
liolle (Övertorneå) tutkimuksesta ʺMusiikkia 
rajalla. Sata vuotta torninonlaaksolaista mu‐
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siikkielämääʺ. Palkintosumma on 40 000 SEK. 
Palkinnon perusteluissa todetaan, että tutki‐
mus Tornionlaakson musiikki‐  ja  kulttuuri‐
historiasta ‐ niinkuin se kirjajulkaisussa yksi‐
tyiskohtaisesti esitetään  ‐ kuvaa eloisasti  ih‐
misiä  ja musiikkiympäristöjä  rajan molem‐
min  puolin.  Palkinto  luovutettiin  Upsalan 
linnassa ruotsalaisuuden päivänä 6.11.2012.

Kungl. Gustav Adolfs Akademiens pris 
för Marja Mustakallio
Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk 
folkkultur har tilldelat fil dr Marja Mustakal‐
lio (Övertorneå) ett pris på 40 000 kronor ur 
Kungl. Gustav Adolfs Akademiens  fond  för 
svensk  folklivsforskning med motiveringen 
att Mustakallios  forskning  om  Tornedalens 
musik‐  oc  kulturhistoria,  presenterad  i  den 
detaljrika boken ʺMusik på gränsen. Hundra 
år av  tornedalskt musiklivʺ,  livfullt skildrar 
människor  och musikmiljöer på  båda  sidor 
om  gränsen.  Priset  utdelats  i Uppsala  slott 
den 6 november 2012.
Julkaisuja
Tarasti, Eero (2012): Semiotics of Classi‐
cal Music. How Mozart, Brahms and 
Wagner Talk To Us. 
Muton De Gruyter (ISBN 9781614511540)

Eero Tarastin teos Semiotics of Classical Music. 
How Mozart, Brahms and Wagner Talk To Us il‐
mestyi  syyskuussa  Berliinissä  Mouton  de 
Gruyterillä, mutta  se myytiin  loppuun kah‐
dessa viikossa. Toinen painos on tulossa.
Jälleen saatavissa:

Louhivuori, Paananen, Väkevä (toim.) 
(2009): Musiikkikasvatus. Näkökulmia 
kasvatukseen, opetukseen ja tutkimuk‐
seen
Suomen Musiikkikasvatusseura FiSME r.y.
Kuulumisia
HELSINGIN YLIOPISTO 
Filosofian, historian, kulttuurin ja 
taiteiden tutkimuksen laitos, 
musiikkitiede

AJANKOHTAISTA
Musiikkitiede muuttaa Vironkadulta Topeli‐
aan, osoitteeseen Unioninkatu 38, historialli‐
seen  1800‐luvun  kortteliin.  Musiikkitieteen 
uudet tilat ovat C‐rapun kahdessa kerrokses‐
sa  tammikuusta 2013 alkaen, uusi osoite PL 
59 (Unioninkatu 38), 00014 Helsingin yliopis‐
to.
OPINNÄYTTEITÄ 

Väitöskirjat
Reijo Jyrkiäinen:
Form,  Monothematicism,  Variation  and 
Symmetry in Béla Bartók’s String Quartets.
Tutkimuksessa  keskitytään  jousikvartetoi‐
den muodon  ja  rakenteen  analyysiin.  Siinä 
tarkastellaan jousikvarteton kehitystä Euroo‐
passa  ja  Bartókin  inspiraation  lähteitä  sekä 
esitetään yksityiskohtainen analyysi sovelta‐
en mm. schenker‐analyysia ja joukkoteoriaa.

Vastaväittäjänä oli professori emeritus János 
Kárpáti  (Budapest),  kustoksena  professori 
Eero Tarasti  ja  tiedekunnan edustajana pro‐
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fessori Riho Grünthal. Työ on  julkaistu sar‐
jassa Studia Musicologica Universitatis Hel‐
singiensis  (XXII). Väitöskirjan  tiivistelmä on 
luettavissa E‐thesis tietokannassa.

Tiina Vainiomäki:

The Musical Realism of Leoš Janáèek.

Väitöskirja tarkastelee tšekkiläisen säveltäjän 
Leoš  Janáèekin  (1854–1928) musiikinteoriaa 
ja estetiikkaa. Väitöskirjan keskiössä ovat sä‐
veltäjän kirjoitukset  (harmoniaoppikirja,  ar‐
tikkelit,  käsikirjoitukset,  luentoluonnokset) 
musiikin eri alueista: harmoniasta, rytmistä, 
sävellyksen  teoriasta,  kansanmusiikista, 
akustiikasta,  psykologiasta,  kielitieteestä  ja 
niin  sanotuista  puhemelodioista.  Tutkimus 
pohtii myös  säveltäjän  tyylin  ja  identiteetin 
kysymyksiä ja niiden yhteyttä hänen teoreet‐
tisten kiinnostustensa kohteisiin. Tutkimuk‐
sen metodologisena perusteena on säveltäjän 
tuotannon transdisiplinäärinen lukeminen ja 
tulkinta.  Janáèekin  luovaa  työtä  lähestytään 
myös  semioottisesta  ja  interdisiplinäärisestä 
näkökulmasta.

Vastaväittäjänä  oli  professori  Michael 
Beckerman  (New York), kustoksena profes‐
sori Eero Tarasti  ja  tiedekunnan  edustajana 
professori Pirjo Kukkonen. Työ on  julkaistu 
sarjassa Studia Semiotica Fennica (XLI). Väi‐
töskirja ja sen tiivistelmä on luettavissa E‐the‐
sis tietokannassa.

Pro gradut

Aittoniemi,  Toni: Cultural  and Musical Di‐
mensions of Goa Trance and Early Psychede‐
lic Trance in Finland. The history, translation 
and localization of an internationally mobile 
electronic dance‐music scene 

Auvinen,  Tuomas:  ”Sielt  puuttuu  tavallaan 
melodia, niin nyt siellä on ainaki sitten har‐
monia”. Tuottajan vaikutus musiikin tekstu‐
aaliseen materiaaliin rocklevyllä

Grundström, Anna: Kolme konserttoa, kolme 
kertomusta.  Narratiiviset  analyysit  Kalevi 
Ahon  huilu‐,  kaksoissello‐  ja  klarinettikon‐
sertosta 
Koski, Eero: Apurahajazzia. Jazzmuusikot ja 
Taiteen  keskustoimikunnan  taiteilija‐apura‐
hat 2005–2010 

Lehtonen‐Ayikar,  Sonja: Musiikki  ja  teksti, 
ooppera  ja  kertomus:  joitakin  näkökulmia 
Eduard Tubinin oopperaan Reigin pappi 

Lintera,  Joonas:  ”Kaiken  tuotetun musiikin 
vastakohta”.  Autenttisuus  Joose  Keskitalon 
taiteilijakuvassa. 

Lönnblad,  Irene:  Political  Elements  in  the 
Music of M.I.A. 

Metsä, Helen: Kiinalaisia runoja, Arabian lu‐
moa ja Tahitin unelmia – Sulho Rannan 1920‐
luvun  itämais‐eksoottiset  laulusävellykset  ja 
suomalaisen taidemusiikin orientalismi 

Paavilainen,  Kaisa:  Levottomat  jalat.  Ismo 
Alangon musiikillisesta uudistumisesta 

Pokkinen, Lauri: Le baiser de  la  fée  ja Stra‐
vinskyn venäläisyys 

Saksala, Tuuli: Sovittaja  tekijänä 1950‐lukua 
käsittelevässä suomalaisessa musiikkikirjalli‐
suudessa

Talvisto, Maiju: Jazzfestivaalin tuottajan am‐
mattikuva 

Vento,  Jussi:  Harry  Partchin  musiikillisen 
ajattelun skitsoanalyyttinen kartoitus 

Vuorinen, Ami: Improvisoijan taival. Suoma‐
laisten jazzmuusikoiden ajatuksia oppimises‐
ta 

TUTKIMUSPROJEKTEJA
Suomen Akatemia on myöntänyt yli puolen 
miljoonan euron rahoituksen professori Moi‐
salan  tutkimushankkeelle  ʺDeleuzian Music 
Researchʺ ajalle 1.8.2012‐31.7.2014. Projektis‐
sa  työskentelevät Moisalan  lisäksi  FT  Taru 
Leppänen, FT Milla Tiainen ja FT Hanna Vää‐
täinen.  Tutkimusprojektin  kansainväliseen 
tukiryhmään kuuluvat tunnettu Deleuze‐tut‐
kija,  filosofian  professori  Claire  Colebrook 
Pennsylvania State University´stä, musiikki‐
kasvatuksen professori Elizabeth Gould To‐
ronton yliopistosta ja musiikkitieteen profes‐
sori  Suzanne  Cusick  New  York  Universi‐
ty´stä, ja sen konsultoijina toimivat etnomusi‐
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kologian  professori  Jocelyne  Guilbault 
Kalifornian yliopistosta (Berkeley) ja musiik‐
kitieteen professori Nicholas Cook Cambrid‐
gen yliopistosta.  
 
Projekti tutkii viime vuosisadan ehkä merkit‐
tävimmän  filosofin,  ranskalaisen Gilles De‐
leuzen yhdessä Felix Guattarin kanssa kehit‐
tämien teorioiden soveltamista erilaisten mu‐
siikkikäytäntöjen  (musickings)  tarkasteluun 
immanentteina prosesseina.  (Projektista hie‐
man enemmän osoitteessa

Projektista enemmän osoitteessa:

http://www.helsinki.fi/musiikkitiede/tutki‐
mus/projektit.html)

ITÄ‐SUOMEN YLIOPISTO 
Musiikkitiede, Joensuun kampus 

AJANKOHTAISTA

Professori Helmi Järviluoma‐Mäkelä vie‐
railee opettajana Shanghain Fudanin yli‐
opistossa 2.‐17.12.2012. Hän opettaa Nor‐
dic  Studies  ‐kurssilla  pohjoismaiseen 
musiikkiin liittyvistä aiheista.

Näkökulmia Multimodaaliseen Tut‐
kimukseen (16.‐17.12.2012)

Filosofisen  tiedekunnan  tutkijoille  ja  jatko‐
opiskelijoille tarkoitettu kurssi tarjoaa meto‐
dologisia  näkökulmia  sellaisten  tutkimus‐
kohteiden  ja  ‐aineistojen tarkasteluun,  joissa 
ovat rinnakkain tai yhdistyvät erilaiset ilmai‐
sumuodot, kuten  teksti, kuva, ääni,  liike  tai 
vuorovaikutus.Kurssilla  luennoivat  vieraili‐
jat Jyväskylän yliopistosta (FT Leila Kääntä) 
ja Sibelius‐Akatemista (professori Heikki Ui‐
monen), filosofisen tiedekunnan henkilökun‐
taa  ja  tutkijoita sekä  joensuulainen  taiteilija‐
opettaja Jokke Saharinen.

OHJELMA

Maanantai 17.12. Agora, AG106

10.15–11.45  Leila  Kääntä,  FT,  tutkijatohtori 
(Jyväskylän  yliopisto):  Vuorovaikutuksen 
multimodaalisuudesta:  miten  toimimme  ja 
ymmärrämme toisiamme?

11.45–12.30 Lounas

12.30–13.00 Pertti Kuittinen, mediakulttuurin 
lehtori:  Multimodaalisuus  aikakauslehtien 
tutkimuksessa

13.00–13.30 Katja Tuononen, PsM, nuorempi 
tutkija: Multimodaalisuus videoaineistossa

13.30–14.00 Kahvitauko

14.00–16.00 Workshop

Tiistai 18.12. Agora, AG106

9.15–10.45 Heikki Uimonen, populaarimusii‐
kin  tutkimuksen professori  (Sibelius‐Akate‐
mia): Multimodaalisuus musiikin ja äänimai‐
seman tutkimuksessa

10.45–11.30 Lounas

11.30–12.00 Jukka Mäkisalo, yliopistonlehto‐
ri, kieliaineiden metodologia: Televisio ja av‐
kääntäminen multimodaalisuuden tutkimus‐
kohteena

12.00–12.30  Jokke Saharinen, kuva‐  ja  sarja‐
kuvataiteilija/opettaja/FM:  Multimodaali‐
suus internetsarjakuvassa

12.30–13.00 Kahvitauko

13.00–15.00 Workshop

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
Musiikin laitos

AJANKOHTAISTA

Professori Tuomas Eerola on nimetty musii‐
kin laitoksen johtajaksi 16.6.2012 alkaen. Va‐
rajohtajat ovat lehtori Riitta Rautio ja profes‐
sori  Jukka  Louhivuori.  Riitta  Rautio  jatkaa 
myös pedagogisena johtajana.

Yliopistotutkija Pirkko Paananen‐Vitikka on 
työstä vapautettuna 1.8.2012‐30.6.2013.

Professorit Jaakko Erkkilä  ja professori Petri 
Toiviainen  ovat  saaneet  tutkimusapurahan 
vuodeksi 2013. 
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OPINNÄYTTEITÄ

Väitöskirjat

Laura Huhtinen‐Hildén:

Kohti sensitiivistä musiikin opettamista. Am‐
mattitaidon  ja  opettajuuden  rakentumisen 
polkuja (musiikkikasvatus)

MuM  Laura  Huhtinen‐Hildénin  musiikki‐
kasvatuksen väitöskirjan ”Kohti sensitiivistä 
musiikin  opettamista.  Ammattitaidon  ja 
opettajuuden  rakentumisen polkujaʺ  tarkas‐
tustilaisuus pidettiin 26.5.2012. Vastaväittäjä‐
nä oli professori Eero Ropo (Tampereen yli‐
opisto) ja kustoksena professori Jukka Louhi‐
vuori.

Anita Forsblom: 

Experiences of music listening and music the‐
rapy in acute stroke rehabilition (musiikkite‐
rapia)

FM Anita Forsblomin musiikkiterapian väi‐
töskirjan Experiences of music  listening and 
music therapy in acute stroke rehabilition tar‐
kastustilaisuus  pidetään  perjantaina 
21.12.2012 klo 14 salissa S212. Vastaväittäjänä 
toimii professori Heidi Ahonen (Wilfrid Lau‐
riel University, Kanada)  ja  kustoksena pro‐
fessori Jaakko Erkkilä.

Pro Gradut

Ala‐Harja, Päivi: Tekno  ja  teknokuklttuuri  ‐ 
Uuden  tanssimusiikin  tarkastelun moderni/
postmoderni  ‐keskustelun  ja  nuorisotuiki‐
muksen valossa (musiikkikasvatus)

Anttonen, Kristiina:  Ihminenhän  ei  oo mis‐
sään vaiheessa valmis, niin se on sama hypä‐
tä jossain vaiheessa sitten vaan!” Valmistuva 
musiikinopettaja  työelämän  kynnyksellä 
(musiikkikasvatus)

Brabant, Olivier: Different moment, different 
tune – How emo‐ tional perception of music 
changes with  the time of day (Music Thera‐
py)

Ellison, David:  Individual differences  in  af‐
fective and cogni tive processing 
of musical pitch (Music, Mind and technolo‐
gy)

Jaatinen, Eveliina: “Kun sydän vie, niin kyl se 
on se juttuʺ : musiikki musiikinopettajan voi‐
mavarana (musiikkikasvatus)

Haapsaari, Ilkka: Silta yli synkän virran : per‐
severaation  ilmeneminen aivoverenkirtohäi‐
riöisen kuntoutujan musiikkiterapiaprosesis‐
sa (musiikkiterapia)

Hartikainen,  Sasu: Musiikillisten  tunteiden‐
säätelystrategioiden  tyypillisyys  ja  yhteys 
musiikkipreferenssiin  klassisen  musiikin 
kuuntelijoilla (musiikkitiede)

Huttunen,  Niko:  Dynamiikka‐alueen  kom‐
pressoinnin havaitseminen ja vailutus kuun‐
telukokemukseen (musiikkitiede)

Kivioja, Karita: Kitaransoiton  alkeisopetus  : 
toimintatutkimus Jyväskylän seudun kansa‐
laisopistossa (musiikkikasvatus)

Kriikkula,  Jukka:  Musiikinopettajien  koke‐
muksia sosiaalisesta  tuesta opettajayhteisös‐
sä (musiikkikasvatus)

Kuosmanen, Annika: Koulusoittimia opetta‐
janvalmistukseen  :  musiikin  opetusoppia 
Helsingin  opettajakorkeakoulussa  luku‐
vuonna 1963‐1964 (musiikkikasvatus)

Kärävä, Kati: Viidennen  luokan  oppilaiden 
näkemyksiä  työrauhasta musiikin  tunneilla 
(musiikkikasvatus)

Laihonen, Miikka: Onko hyvä flow? : mikä te‐
kee musiikista  ja urheilusta vaivan arvoista 
(musiikkikasvatus)

Lawrence, Daniel: The effect of musical tem‐
po on video game performance (Music, Mind 
and technology)

Luck, Heidi: Measuring music artist success 
(musiikkitiede)

Mikkonen, Sirja: Hildegardista Stravinskiin : 
musiikin historian oppimateriaalia  7. Luok‐
kalaisille (musiikkikasvatus)

Partanen, Pekka: Radiosta esiintymislavoille : 
Georg  Malmsténin  toiminta  vuosina  1941‐
1948 (musiikkitiede)
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Pelamo,  Oona:  JamMo‐oppimisympäristön 
yhteys kahden ADHD‐oppilaan  tarkkaavai‐
suuteen  musiikin  tunnilla  (musiikkikasva‐
tus)

Perälä, Laura: Musiikki  ja keskonen  : musii‐
kin  käyttö  vastasyntyneiden  teho‐osastolla 
(musiikkikasvatus)

Pitkänen, Enni: Melun määrä  ja vaikutukset 
musiikinopettajan työssä (musiikkikasvatus)

Rautkoski, Miia:  SM‐gospelkilpailu  järjestä‐
jän näkökulmasta (musiikkikasvatus)

Tenhunen,  Juha: Suomi‐gospel  ja maallistu‐
miskehitys:  maallistumisen  ilmeneminen 
Suomi‐gospelissa  ja kahden  levy‐yhtiön  toi‐
minnassa (musiikkitiede)

Valtasaari, Hannele: Ääntöbalanssi‐metodi™ 
laulunopetuksessa (musiikkitiede)

Viirret, Esa: Musikaalisuuden vaikutus mu‐
siikkielämysten kokemiseen: tarvitseeko olla 
musikaalinen  kyetäkseen  musiikkielämyk‐
siin? (musiikkikasvatus)

Ylikauma, Minna: Musiikkifestivaalit oppivi‐
na organisaatioina: tutkimuskohteina Savon‐
linnan Oopperajuhlat ja Haapavesi Folk Mu‐
sic Festival (musiikkitiede)

TAMPEREEN YLIOPISTO 
Musiikintutkimus

AJANKOHTAISTA

Musiikintutkimus  ‐oppiaine  (entinen  etno‐
musikologia) on sosiaalitieteden tutkinto‐oh‐
jelmaa Tampereen yliopistossa. Syksyllä 2012 
aloitettiin  uuden  tutkinto‐ohjelman  mukai‐
nen opetus.

Luvuvuonna  2012‐2013  musiikintutkimuk‐
sen  professuuria  hoitaa  Tarja  Rautiainen‐
Keskustalo, yliopiston lehtorin tehtävää Petri 
Hoppu ja assistentin tehtävää Elina Seye. 

OPINNÄYTTEITÄ
Väitöskirjat

Vesa Liukko: 

Modaalisen jazzin tulo Suomeen 

Maija Kontukoski: 

Paikallisradiosta  musiikkiradioon.  Tapaustutki‐
mus  eteläpohjalaisen Radio Paitapiiskan  toimin‐
takulttuurin  ja  musiikinvalintaprosessin  muu‐
toksista vuosina 1985‐2006 

Anne Tarvainen: 

Laulajan ääni ja ilmaisu ‐ Kehollinen lähestymis‐
tapa laulajan kuuntelemiseen, esimerkkinä Björk 

Pro gradut

Ruut Lemmetyinen: Musta Saara ‐laulu lähe‐
tysaatteen symbolina.

Holma, Aino: Suomalaisuuden symboli ja au‐
rinkoinen persoona. Analyysi Katri Helenan 
julkisuuskuvasta  vuosilta  1964‐1974 valittu‐
jen lehtiartikkeleiden perusteella.

Tuorila,  Heikki:  ‘Menetettyjä  laulumaita  ja 
tukahdutettua  ääntäʹ.  Äänen  ja  musiikin 
funktiot Markku  Lehmuskallion  elokuvissa 
Korpinpolska ja Sininen imettäjä.

Sami Anttila: Digitaalinen audioeditointi po‐
pulaarimusiikin tuotannossa

TURUN YLIOPISTO 
Musiikkitiede

AJANKOHTAISTA

Turun  yliopiston musiikkitieteen  professori 
John Richardson on nimitetty 1.10.2012 alka‐
en IIPC:n (International Institute for Popular 
Culture)  johtajaksi.  Varajohtajaksi  on  nimi‐
tetty Kari Kallioniemi (kulttuurihistoria, Tu‐
run  yliopisto).  Lisätietoja:  http://iipcb‐
log.wordpress.com.

FT Milla Tiaisen väitöskirja Becoming‐Singer: 
Cartographies of Singing, Music‐Making and 
Opera  (Laulajaksi‐tulemisia:  Kartografioita 
laulamisesta,  musiikinteosta  ja  oopperasta) 
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sai Turun Suomalaisen Yliopistoseuran väi‐
töskirjapalkinnon (1300 euroa) 5.9.2012.

Seminaarit, symposiumit ja vierailijat

8.2.2013  (Turun  yliopisto,  kulttuurihistoria, 
Janus‐auditorio): Musiikintutkimus, nyt! ‐se‐
minaari. Turkulaiset musiikintutkijat eri op‐
piaineista,  tiedekunnista,  yliopistoista  ja  in‐
stituutioista  esittelevät  tekeillä  olevia  tutki‐
musprojektejaan. 

15.2.2013 (Turun yliopisto, musiikkitiede, Ja‐
nus‐auditorio): Esittämisen  tutkimuksen  se‐
minaaripäivä. Erilaisia lähestymistapoja mu‐
siikkiesitysten  tarkasteluun  esittelevät mm. 
vieraileva  professori  Tomi Mäkelä  (Martin‐
Luther‐Universität Halle‐Wittenberg)  ja mu‐
siikkitieteen oppiaineen henkilökunta. 

12.–13.3.2013  (Turun  yliopisto, musiikkitie‐
de): musiikkitieteen oppiaine järjestää yhteis‐
työssä Populaarikulttuurin tutkimuksen toh‐
toriohjelman  ja Musiikintutkimuksen  valta‐
kunnallisen  tohtoriohjelman kanssa  tohtori‐
opiskelijoille  tarkoitetun  jatkokoulutus‐
seminaarin  vierailevina  kouluttajinaan  Sara 
Cohen ja Morten Michelsen. Tarkempia tieto‐
ja seminaarista annetaan kyseisten tohtorioh‐
jelmien tiedotteissa.  

11.–15.3.2013  (Turun  yliopisto, musiikkitie‐
de):  musiikkitieteen  oppiaineessa  vierailee 
arvostettu elokuvamusiikin ja audiovisuaali‐
sen  kulttuurin  tutkija  Claudia  Gorbman 
(mm. Unheard Melodies: Narrative Film Mu‐
sic,  1987).  Gorbman  antaa  ohjausta  jatko‐
opiskelijoille  ja osallistuu Suomen musiikin‐
tutkijoiden  17.  valtakunnalliseen  sympo‐
siumiin keynote‐puhujana.  

13.–15.3.2013 (yhdessä Åbo Akademin Musi‐
kvetenskapenin  sekä Turun yliopiston kult‐
tuurihistorian  oppiaineen  kanssa):  Suomen 
musiikintutkijoiden  17.  valtakunnallinen 
symposium.
Tutkijat 

MA Laila El Mahgary, MA Jelena Gligorijevic 
(Populaarikulttuurin tutkimuksen tohtorioh‐
jelma), FT Jopi Harri, FM Ilari Hongisto, FM 
Ville Iivari, FM Hanna Kaikko, FM Hannele 
Kosonen,  FM  Tiina  Käpylä  (Populaarikult‐
tuurin tutkimuksen tohtoriohjelma, status‐jä‐
sen), FL Vesa Kankaanpää, FM Saara Liedes, 
FM Sini Mononen  (Populaarikulttuurin  tut‐
kimuksen  tohtoriohjelma,  status‐jäsen),  FM 
Aila Paavola, FM Anneli Pere, FM, KM Anna‐
Elena Pääkkölä (Musiikintutkimuksen valta‐
kunnallinen  tohtori‐ohjelma),  FM  Sanna 
Qvick, FT, MuM Atte Tenkanen, FM Johanna 
Tiensuu (Musiikin tutkimuksen tohtoriohjel‐
ma, status‐jäsen), FT, dosentti Juha Torvinen, 
FT Marjaana Virtanen  (Suomen Akatemian 
tutkijatohtori) 

OPINNÄYTTEITÄ

Väitöskirjat 

Tiainen, Milla: 

Becoming‐Singer: Cartographies of Singing, Mu‐
sic‐Making and Opera. Tarkastettu 28.4.2012.

Pro gradut

Liedes, Saara: ”Rockidentiteetin representaa‐
tio David Lee Rothin,  Slashin  ja Andy Mc‐
Coyn omaelämäkerroissa.”

Peltoniemi,  Saara:  ”Suomenlinnan  äänimai‐
semat. Arkiesteettisiä  kokemuksia  Suomen‐
linnan ääniympäristössä.”

Wahlström, Maria: ”Musiikkiin  liittyvät va‐
linnat  erottautumisen  ja  yhteenkuulumisen 
välineenä nuorison arjessa.”

Vanamo,  Selja:  ”Lyyra, kithara  ja  aulos:  In‐
strumenttien arvostuksesta antiikin Kreikas‐
sa.”
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ÅBO AKADEMI
Musikvetenskap

ANSTÄLLNINGAR
FD Johannes Brusila har anställts som profes‐
sor i musikvetenskap fr.o.m. 1.6.2010.

FD John Richardson är anställd som universi‐
tetslärare  i  musikvetenskap  1.8.2010‐
31.7.2011.

Lektor  Ulf  Långbacka  är  tjänstledig  t.o.m. 
31.12.2010.

Gästföreläsningar
FD Karin Strinnholm Lagergren föreläste 7.10 
om musikhistoriografi.

FD Dan Lundberg kommer  att  föreläsa  om 
folkmusikforskning 9‐10.12.2010. 

SIBELIUSMUSEUM
Inger  Jakobsson‐Wärn  utnämnd  till  in‐
tendent och föreståndare för Sibeliusmu‐
seum fr.o.m. 1.9.2010.
Sanna Linjama‐Mannermaa utnämnd till 
amanuens fr.o.m.1.11.2010. 
Miia Huttu, t.f. arkivamanuens 1.11.2010‐
31.1.2011

Special utställningar: DIVA! 5.10.2010‐
6.1.2011.
Fotografiutställning  om  kvinnliga  fin‐
ländska artister från början av 1900‐talet. 
Mera information:  
www.sibeliusmuseum.abo.fi                            

                                                                                                                                                                                                   
SIBELIUS‐AKATEMIA
Kirkkomusiikin osasto 
Esittävän säveltaiteen tutkimus 
Docmus‐yksikkö 

AJANKOHTAISTA
Sibelius‐Akatemian  kirkkomusiikin  profes‐
soriksi on nimitetty MuT Peter Peitsalo ajalle 
1.8.2012‐31.12.2004. Toimen sijoituspaikkana 
on  klassisen musiikin  osaston  kirkkomusii‐
kin ja urkujen aineryhmä.

Anne  Sivuoja  (esittävän  säveltaiteen  tutki‐
muksen  professori,  Sibelius‐Akatemia)  on 
Säätiöiden professoripoolin rahoituksen tur‐
vin 12kk kestävällä tutkimusjaksolla.

OPINNÄYTTEITÄ

Tohtorintutkintojen tarkastukset
Löytty,  Sakari  (DocMus,  kehittäjäkoulutus/
tieteellinen) 28.4.2012: 

Opinnäytekokonaisuus:  ʺPeopleʹs  church  ‐ 
peopleʹs  music.  Contextualization  of  liturgical 
music in an African churchʺ 

Sasaki,  Jaso  (DocMus,  taiteilijakoulutus) 
5.5.2012: 

Taiteellinen  opin‐  ja  taidonnäyte:  ʺKuusi 
Muotokuvaaʺ 

Kirjallinen työ: ʺViulunsoiton kulta‐aikaʺ.

Hannele  Ketomäki  (DocMus,  tutkijakoulu‐
tus) 9.6.2012:

Oskar Merikannon kansalliset aatteet. Merikan‐
non musiikkijuhlatoiminta  sekä  ooppera  Pohjan 
neiti ja kuorolaulut venäläistämiskauden laulu‐ ja 
soittojuhlien ohjelmissa. 

Heidi Partti (MuTri) 28.8.2012: 

Learning  from  cosmopolitan  digital  musicians: 
Identity, musicianship,  and  changing  values  in 
(in)formal music communities. 

Inga Rikandi 29.8.2012:
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Negotiating Musical and Pedagogical Agency in 
a Learning Community – A Case of Redesigning 
a Group Piano Vapaa Säestys Course  in Music 
Teacher Education.

Taiteellinen opin‐ ja taidonnäyte: Pianotrans‐
kription taide

Kirjallinen työ: Soittimellisuus pianosovituksis‐
sa: Pianistinen analyysi Liszt‐Busonin Paganini‐
etydistä nro 6 ja neljästä Wagnerin Valkyyrioiden 
ratsastuksen konserttitranskriptiosta

TUTKIMUSPROJEKTEJA
Pohjoismainen NOS‐HS (Joint Committee for 
Nordic Research Councils for the Humanities 
and the Social Science) on myöntänyt 4 mil‐
joonan NRK:n  (n.  560.000 EUR) NordCorp‐
rahoituksen professori Anne Sivuojan  johta‐
malle hankkeelle ʺOpera on the Move: Trans‐
national Practises and Touring Artists in the 
Long  19th  Century  Nordenʺ,  1.1.2013–
31.12.2016.

NOS‐HS:n rahoitus myönnettiin tänä vuonna 
yhteensä 8 hankkeelle.

DocMus‐tohtorikoulun konsertit ja 
luentokonsertit
to 15.11. klo 19

Musiikkitalo, Camerata

Konserttikantele ‐ kromaattinen kantele

Hedi Viisma, kantele

Whittall  (ke.),  Länsiö  (ke.),  Freeman  (ekS.), 
Debussy, Ravel 

ma 19.11. klo 18

Musiikkitalo, Camerata

Javier Arrebola, piano

Schubert: Pianosonaatit c‐molli D958, A‐duu‐
ri D959 ja B‐duuri D960 

la 24.11.

Helsingin tuomiokirkko, Unioninkatu 29

Hetkipalvelus ‐ neljä musiikillista rukoushet‐
keä 
Martti Laitisen jatkotutkintotilaisuus 

klo 9 Laudes

klo 12 Markus Virtanen: Ad sextam (ke.)

klo 17.30 Vesper

klo 22 Ilmari Krohn: Kompletorio 

la 24.11. klo 18

Paavalinkirkko, Sammatintie 5

Kari Turunen, kuoronjohto

Ensemble Petraloysio

Yhteistyössä Paavalin seurakunnan kanssa.  

su 25.11. klo 16

Musiikkitalo, Organo

Luentokonsertti

Kari Turunen, luento ja kuoronjohto

Ensemble Petraloysio 

la 1.12. klo 19 ja su 2.12. klo 15

Musiikkitalo, Sonore

Antti Puuhaara, musiikkisatu

Musiikki: Tapio Tuomela 

Libretto: Erik Söderblom

Ohjaus: Aurélie Hubeau

Nukke‐ ja varjoteatteri Damien Caille‐Perret 

Ensemble Musicatreize

joht. Roland Hayrabedian

 
ke 5.12. klo 19

Sibelius‐Akatemian konserttisali

Maria Männikkö, piano 

Heidi Iisalo, sopraano 

Susanna Laine, sopraano 

Don Krim, kontratenori

Scarlatti‐Granados, Granados, Montsalvatge 
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to 13.12. klo 19

Musiikkitalo, Camerata

Angel Molinos, bassoklarinetti

Lowenstern (ekS.), Nuorvala, Trbojevic, Mo‐
reno (ke.), Ceccarelli, Veldhuis (ekS.)

 
ma 17.12. klo 19

Musiikkitalo, Camerata
Säveltäjäpotretti:  Déodat  de  Séverac  (1872‐
1921)

Maija Parko, piano

Marc Gassot, näyttelijä

Juha Siltanen, käsikirjoitus ja ohjaus

Séverac:  Cerdaña,  Stances  à  Madame  de 
Pompadour, Les Naïades et le Faune indisc‐
ret, Le Chant de la terre
Seurojen Tiedotuksia
Suomen Musiikkitieteellinen Seura

HALLITUS 2012
Puheenjohtaja 
John Richardson, TY

s‐posti: john.richardson[at]utu.fi 
puh: 02‐3335462

Varsinaiset jäsenet:
Liisamaija Hautsalo, SibA 
Juha Ojala, OY 
Henna‐Riikka Peltola, JY 
Ari Poutiainen, HY 
Juha Torvinen, TY (vpj)

Varajäsenet:
Olli Heikkinen, TaY 
Vesa Kurkela, SibA 
Sanna Qvick, TY

Toimihenkilöt:
Sini Mononen, sihteeri 
Markus Mantere, Musiikki‐lehden päätoimit‐
taja 
Henri Terho, Musiikki‐lehden taittaja

YHTEYSTIEDOT

Osoite:
Suomen musiikkitieteellinen seura 
Kaivokatu 12 
20014 Turun yliopisto 
http://mtsnet.wordpress.com
Jäsenasiat, tilaukset ja osoitteenmuutokset

Sini Mononen, seuran sihteeri 
s‐posti: mts.toimisto(at)gmail.com

Musiikki‐lehden yhteystiedot:
Markus Mantere, päätoimittaja 
s‐posti: markus.mantere(at)siba.fi

Henri Terho, taittaja/toimitussihteeri 
s‐posti: henri.terho(at)utu.fi

JÄSENYYS
Olemalla Suomen musiikkitieteellisen seuran 
jäsen edistät suomalaista musiikkitieteellistä 
tutkimusta, sekä toimit Suomen musiikkielä‐
män  hyväksi. Lisäksi  alan  tieteelliseen  seu‐
raan kuuluminen on osa tieteen yhteisöllistä 
luonnetta ja opiskelua. Seura on se kollegiaa‐
linen  yhteistyöverkosto,  jonka  parissa  voit 
opiskelusta asti ylläpitää ja kehittää juuri mu‐
siikintutkimukseen  liittyvää  ammatillista 
identiteettiä. Seuran  jäsenyys on merkittävä 
viesti  alan  toimijoille  musiikintutkimuksen 
tärkeydestä.

Seuran  toimintaa  pääsee  jäsenenä  kehittä‐
mään tekemällä aloitteita, osallistumalla vuo‐
sikokouksiin ja muihin seuran tapahtumiin ja 
toimintamuotoihin. Yhteydenotot, kehittämi‐
sideat ja palaute ovat loistava tapa lisätä vuo‐
rovaikutusta.

Seuran  jäsenmaksu  on  35e  (perustutkintoa 
suorittavilta opiskelijoilta 15e). Jäsenmaksua 
vastaan jäsenet saavat Musiikki‐lehden vuo‐
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sikerran  (4  numeroa),  seuran  jäsenkirjeet, 
syksyllä  ja vuoden alussa lähetettävät  jäsen‐
tiedotteet  sekä  mahdollisuuden  osallistua 
seuran järjestämiin tapahtumiin. Lisäksi seu‐
ra tarjoaa mahdollisuuden kannatusjäsenyy‐
teen (ei sisällä Musiikki‐lehteä), jonka vuosi‐
maksu on 25e.

Seuran jäseneksi voit liittyä lähettämällä seu‐
ran  sihteerille  (mts.toimisto(at)gmail.com) 
nimi‐ ja osoitetietosi, sekä maksamalla jäsen‐
maksun seuran tilille 800017‐202840.

Muistathan myös  ilmoittaa  nimi‐  ja  osoite‐
muutokset sihteerille!

Suomen Etnomusikologinen Seura 

HALLITUS 2012
Puheenjohtaja 
Jarkko Niemi, TaY

s‐posti: jarkko.k.niemi(at)uta.fi 
puh: 03‐35516081

Varsinaiset jäsenet:
Johannes Brusila, Åbo‐Akademi  
Pirkko Moisala, HY (vpj) 
Tarja Rautiainen‐Keskustalo, TaY 
Terhi Skaniakos, JY 
Noora Vikman, UEF

Varajäsenet:
Lari Aaltonen, TaY 
Yrjö Heinonen, TY 
Joonas Keskinen, TaY 
Antti‐Ville Kärjä, TY

Toimihenkilöt:
Sampsa Heikkilä, sihteeri 
Esa Lilja ja Mikko Ojanen, Musiikin suunta ‐
lehden päätoimittajat 
Mikko Koivumäki, Musiikin suunta  ‐lehden 
taittaja

YHTEYSTIEDOT

Osoite:
Suomen Etnomusikologinen Seura 
PL 35 (Vironkatu 1)  
00014 Helsingin yliopisto 
http://www.etnomusikologia.fi

Huom: 
Tammikuusta 2013 alkaen uusi osoite: PL 59 
(Unioninkatu 38), 00014 Helsingin yliopisto.

Jäsenasiat, tilaukset ja osoitteenmuutokset

Sampsa Heikkilä, seuran sihteeri 
s‐posti: sampsa.heikkila@etnomusikologia.fi

Musiikin suuuta ‐lehden yhteystiedot:
Mikko Ojanen, päätoimittaja 
s‐posti: mikko.ojala(at)helsinki.fi 

Mikko Koivumäki, taittaja/toimitussihteeri 
s‐posti: mikko.koivumaki(at)gmail.com

JÄSENYYS

Jäsenmaksu on 30e/10e  (opisk.) sekä yh‐
teisöiltä ja yhdistyksiltä 50e. Jäsenmaksut 
maksetaan seuran tilille: 

Sampo Pankki: 800014‐1884128

SES:n  jäsenenä saat vuosittain neljä Mu‐
siikin Suunta  ‐lehteä,  ja verkkojulkaisun 
Etnomusikologian vuosikirjasta. 

Merkitse  maksun  tekstikenttään  nimi, 
osoite ja s‐posti.

MARRASSEMINAARI ma 26.11. 
HELSINGIN 
MUSIIKKITALOSSA
Aika: maanantai 26.11. klo 13‐19 
Paikka: Musiikkitalo, huone S‐3101, Manner‐
heimintie 13a, 00100 Helsinki

SEMINAARIN OHJELMA

13‐15 Prof. John Richardson (Turun yliopisto, 
Musiikkitiede):  ʺMixing Methodologies  and 
Reading Cultures: musings on the relevance 
of the humanities in a posthuman eraʺ.

Esitelmän jälkeen seuraa keskustelua. Kahvi‐
la M‐talon päälämpiössä on auki.

16:30‐19 Suomen Etnomusikologisen Seuran 
sääntömääräinen syyskokous. 

REITTIOHJE:
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Sisäänkäynti Musiikkitaloon seminaarin ajan 
Töölönlahdenkatu  16  D  oikeanpuoleisesta 
ovesta, joka avautuu painikkeella. Mene suo‐
raan eteenpäin kävelysillan yli; vahtimestari‐
en  tiski  on  tulijan  vasemmalla  puolella  ja 
huone 3101 oikealla.

SYYSKOKOUSKUTSU
Suomen  Etnomusikologisen  Seuran  sääntö‐
määräinen  syyskokous  pidetään  Marrasse‐
minaarin yhteydessä Helsingissä Musiikkita‐
lossa 26.11.2012.

Aika: maanantai 26.11. klo 16.30

Paikka: Musiikkitalo, huone S‐3101, Manner‐
heimintie 13a, 00100 Helsinki

Käsiteltävät asiat:
1.Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, pöytä‐
kirjan pitäjä ja pöytäkirjan tarkastajat.

2.Todetaan kokouksen päätösvaltaisuus.

3.Päätetään  jäsenmaksun  suuruudesta  seu‐
raavalle kalenterivuodelle.

4.Valitaan  seuralle  puheenjohtaja,  hallituk‐
sen jäsenet sekä varajäsenet.

5.Vahvistetaan  seuraavan  vuoden  toiminta‐
suunnitelma ja talousarvio.
6.Käsitellään muut  hallituksen  kokoukselle 
esittämät asiat.

7.Käsitellään asiat, jotka joku seuran jäsen on 
kirjallisesti  vähintäin  14  päivää  ennen 
kokousta hallitukselle esittänyt kokouksessa 
käsiteltäväksi.

CFP: MUSIIKIN SUUNTA

Oletko  erikoistunut  teatterimusiikki‐,  mu‐
siikkiteatteri‐, musikaali‐  jne. tutkimukseen? 
Musiikin suunta pyytää tieteellisiä ja tiedettä 
popularisoivia kirjoituksia teatterimusiikkia, 
musikaaleja, kabareita  jne. käsittelevään nu‐
meroon (1/2013). Artikkeliehdotukset (työot‐
sikko  ja muutaman  sanan  kuvaus  aiheesta) 
pyydetään lähettämään 30.11.2012 mennessä 
osoitteeseen:

mikko.ojanen(at)helsinki.fi

Artikkelit  aineistoineen  tulisi  olla  valmiina 
31.1.2013 mennessä.

Myös ajankohtaiset kirja‐, levy‐, dvd‐ jne. ar‐
vostelut ovat erittäin tervetulleita!
Tiedotteen toimitti Suomen Etnomusikologisen Seuran sihteeri Sampsa Heikkilä
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	Auvinen, Tuomas: ”Sielt puuttuu tavallaan melodia, niin nyt siellä on ainaki sitten harmonia”. Tuottajan vaikutus musiikin tekstuaaliseen materiaaliin rocklevyllä
	Grundström, Anna: Kolme konserttoa, kolme kertomusta. Narratiiviset analyysit Kalevi Ahon huilu-, kaksoissello- ja klarinettikonsertosta
	Koski, Eero: Apurahajazzia. Jazzmuusikot ja Taiteen keskustoimikunnan taiteilija-apurahat 2005-2010
	Lehtonen-Ayikar, Sonja: Musiikki ja teksti, ooppera ja kertomus: joitakin näkökulmia Eduard Tubinin oopperaan Reigin pappi
	Lintera, Joonas: ”Kaiken tuotetun musiikin vastakohta”. Autenttisuus Joose Keskitalon taiteilijakuvassa.
	Lönnblad, Irene: Political Elements in the Music of M.I.A.
	Metsä, Helen: Kiinalaisia runoja, Arabian lumoa ja Tahitin unelmia - Sulho Rannan 1920- luvun itämais-eksoottiset laulusävellykset ja suomalaisen taidemusiikin orientalismi
	Paavilainen, Kaisa: Levottomat jalat. Ismo Alangon musiikillisesta uudistumisesta
	Pokkinen, Lauri: Le baiser de la fée ja Stravinskyn venäläisyys
	Saksala, Tuuli: Sovittaja tekijänä 1950-lukua käsittelevässä suomalaisessa musiikkikirjallisuudessa
	Talvisto, Maiju: Jazzfestivaalin tuottajan ammattikuva
	Vento, Jussi: Harry Partchin musiikillisen ajattelun skitsoanalyyttinen kartoitus
	Vuorinen, Ami: Improvisoijan taival. Suomalaisten jazzmuusikoiden ajatuksia oppimisesta
	TUTKIMUSPROJEKTEJA

	Suomen Akatemia on myöntänyt yli puolen miljoonan euron rahoituksen professori Moisalan tutkimushankkeelle "Deleuzian Music Rese...
	Projektista enemmän osoitteessa:
	http://www.helsinki.fi/musiikkitiede/tutkimus/projektit.html)
	ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO
	Musiikkitiede, Joensuun kampus
	AJANKOHTAISTA


	Professori Helmi Järviluoma-Mäkelä vierailee opettajana Shanghain Fudanin yliopistossa 2.-17.12.2012. Hän opettaa Nordic Studies -kurssilla pohjoismaiseen musiikkiin liittyvistä aiheista.
	Näkökulmia Multimodaaliseen Tutkimukseen (16.-17.12.2012)

	Filosofisen tiedekunnan tutkijoille ja jatko- opiskelijoille tarkoitettu kurssi tarjoaa metodologisia näkökulmia sellaisten tutk...
	OHJELMA
	Maanantai 17.12. Agora, AG106
	10.15-11.45 Leila Kääntä, FT, tutkijatohtori (Jyväskylän yliopisto): Vuorovaikutuksen multimodaalisuudesta: miten toimimme ja ymmärrämme toisiamme?
	11.45-12.30 Lounas
	12.30-13.00 Pertti Kuittinen, mediakulttuurin lehtori: Multimodaalisuus aikakauslehtien tutkimuksessa
	13.00-13.30 Katja Tuononen, PsM, nuorempi tutkija: Multimodaalisuus videoaineistossa
	13.30-14.00 Kahvitauko
	14.00-16.00 Workshop
	Tiistai 18.12. Agora, AG106
	9.15-10.45 Heikki Uimonen, populaarimusiikin tutkimuksen professori (Sibelius-Akatemia): Multimodaalisuus musiikin ja äänimaiseman tutkimuksessa
	10.45-11.30 Lounas
	11.30-12.00 Jukka Mäkisalo, yliopistonlehtori, kieliaineiden metodologia: Televisio ja av- kääntäminen multimodaalisuuden tutkimuskohteena
	12.00-12.30 Jokke Saharinen, kuva- ja sarjakuvataiteilija/opettaja/FM: Multimodaalisuus internetsarjakuvassa
	12.30-13.00 Kahvitauko
	13.00-15.00 Workshop
	JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
	Musiikin laitos
	AJANKOHTAISTA


	Professori Tuomas Eerola on nimetty musiikin laitoksen johtajaksi 16.6.2012 alkaen. Varajohtajat ovat lehtori Riitta Rautio ja professori Jukka Louhivuori. Riitta Rautio jatkaa myös pedagogisena johtajana.
	Yliopistotutkija Pirkko Paananen-Vitikka on työstä vapautettuna 1.8.2012-30.6.2013.
	Professorit Jaakko Erkkilä ja professori Petri Toiviainen ovat saaneet tutkimusapurahan vuodeksi 2013.
	OPINNÄYTTEITÄ
	Väitöskirjat

	Laura Huhtinen-Hildén:
	Kohti sensitiivistä musiikin opettamista. Ammattitaidon ja opettajuuden rakentumisen polkuja (musiikkikasvatus)
	MuM Laura Huhtinen-Hildénin musiikkikasvatuksen väitöskirjan ”Kohti sensitiivistä musiikin opettamista. Ammattitaidon ja opettaj...
	Anita Forsblom:
	Experiences of music listening and music therapy in acute stroke rehabilition (musiikkiterapia)
	FM Anita Forsblomin musiikkiterapian väitöskirjan Experiences of music listening and music therapy in acute stroke rehabilition ...
	Pro Gradut

	Ala-Harja, Päivi: Tekno ja teknokuklttuuri - Uuden tanssimusiikin tarkastelun moderni/ postmoderni -keskustelun ja nuorisotuikimuksen valossa (musiikkikasvatus)
	Anttonen, Kristiina: Ihminenhän ei oo missään vaiheessa valmis, niin se on sama hypätä jossain vaiheessa sitten vaan!” Valmistuva musiikinopettaja työelämän kynnyksellä (musiikkikasvatus)
	Brabant, Olivier: Different moment, different tune - How emo- tional perception of music changes with the time of day (Music Therapy)
	Ellison, David: Individual differences in affective and cogni tive processing
	of musical pitch (Music, Mind and technology)
	Jaatinen, Eveliina: “Kun sydän vie, niin kyl se on se juttu" : musiikki musiikinopettajan voimavarana (musiikkikasvatus)
	Haapsaari, Ilkka: Silta yli synkän virran : perseveraation ilmeneminen aivoverenkirtohäiriöisen kuntoutujan musiikkiterapiaprosesissa (musiikkiterapia)
	Hartikainen, Sasu: Musiikillisten tunteidensäätelystrategioiden tyypillisyys ja yhteys musiikkipreferenssiin klassisen musiikin kuuntelijoilla (musiikkitiede)
	Huttunen, Niko: Dynamiikka-alueen kompressoinnin havaitseminen ja vailutus kuuntelukokemukseen (musiikkitiede)
	Kivioja, Karita: Kitaransoiton alkeisopetus : toimintatutkimus Jyväskylän seudun kansalaisopistossa (musiikkikasvatus)
	Kriikkula, Jukka: Musiikinopettajien kokemuksia sosiaalisesta tuesta opettajayhteisössä (musiikkikasvatus)
	Kuosmanen, Annika: Koulusoittimia opettajanvalmistukseen : musiikin opetusoppia Helsingin opettajakorkeakoulussa lukuvuonna 1963-1964 (musiikkikasvatus)
	Kärävä, Kati: Viidennen luokan oppilaiden näkemyksiä työrauhasta musiikin tunneilla (musiikkikasvatus)
	Laihonen, Miikka: Onko hyvä flow? : mikä tekee musiikista ja urheilusta vaivan arvoista (musiikkikasvatus)
	Lawrence, Daniel: The effect of musical tempo on video game performance (Music, Mind and technology)
	Luck, Heidi: Measuring music artist success (musiikkitiede)
	Mikkonen, Sirja: Hildegardista Stravinskiin : musiikin historian oppimateriaalia 7. Luokkalaisille (musiikkikasvatus)
	Partanen, Pekka: Radiosta esiintymislavoille : Georg Malmsténin toiminta vuosina 1941- 1948 (musiikkitiede)
	Pelamo, Oona: JamMo-oppimisympäristön yhteys kahden ADHD-oppilaan tarkkaavaisuuteen musiikin tunnilla (musiikkikasvatus)
	Perälä, Laura: Musiikki ja keskonen : musiikin käyttö vastasyntyneiden teho-osastolla (musiikkikasvatus)
	Pitkänen, Enni: Melun määrä ja vaikutukset musiikinopettajan työssä (musiikkikasvatus)
	Rautkoski, Miia: SM-gospelkilpailu järjestäjän näkökulmasta (musiikkikasvatus)
	Tenhunen, Juha: Suomi-gospel ja maallistumiskehitys: maallistumisen ilmeneminen Suomi-gospelissa ja kahden levy-yhtiön toiminnassa (musiikkitiede)
	Valtasaari, Hannele: Ääntöbalanssi-metodi™ laulunopetuksessa (musiikkitiede)
	Viirret, Esa: Musikaalisuuden vaikutus musiikkielämysten kokemiseen: tarvitseeko olla musikaalinen kyetäkseen musiikkielämyksiin? (musiikkikasvatus)
	Ylikauma, Minna: Musiikkifestivaalit oppivina organisaatioina: tutkimuskohteina Savonlinnan Oopperajuhlat ja Haapavesi Folk Music Festival (musiikkitiede)
	TAMPEREEN YLIOPISTO
	Musiikintutkimus
	AJANKOHTAISTA


	Musiikintutkimus -oppiaine (entinen etnomusikologia) on sosiaalitieteden tutkinto-ohjelmaa Tampereen yliopistossa. Syksyllä 2012 aloitettiin uuden tutkinto-ohjelman mukainen opetus.
	Luvuvuonna 2012-2013 musiikintutkimuksen professuuria hoitaa Tarja Rautiainen- Keskustalo, yliopiston lehtorin tehtävää Petri Hoppu ja assistentin tehtävää Elina Seye.
	OPINNÄYTTEITÄ
	Väitöskirjat

	Vesa Liukko:
	Modaalisen jazzin tulo Suomeen
	Maija Kontukoski:
	Paikallisradiosta musiikkiradioon. Tapaustutkimus eteläpohjalaisen Radio Paitapiiskan toimintakulttuurin ja musiikinvalintaprosessin muutoksista vuosina 1985-2006
	Anne Tarvainen:
	Laulajan ääni ja ilmaisu - Kehollinen lähestymistapa laulajan kuuntelemiseen, esimerkkinä Björk
	Pro gradut

	Ruut Lemmetyinen: Musta Saara -laulu lähetysaatteen symbolina.
	Holma, Aino: Suomalaisuuden symboli ja aurinkoinen persoona. Analyysi Katri Helenan julkisuuskuvasta vuosilta 1964-1974 valittujen lehtiartikkeleiden perusteella.
	Tuorila, Heikki: ‘Menetettyjä laulumaita ja tukahdutettua ääntä'. Äänen ja musiikin funktiot Markku Lehmuskallion elokuvissa Korpinpolska ja Sininen imettäjä.
	Sami Anttila: Digitaalinen audioeditointi populaarimusiikin tuotannossa
	TURUN YLIOPISTO
	Musiikkitiede


	AJANKOHTAISTA
	Turun yliopiston musiikkitieteen professori John Richardson on nimitetty 1.10.2012 alkaen IIPC:n (International Institute for Po...
	FT Milla Tiaisen väitöskirja Becoming-Singer: Cartographies of Singing, Music-Making and Opera (Laulajaksi-tulemisia: Kartografi...
	Seminaarit, symposiumit ja vierailijat

	8.2.2013 (Turun yliopisto, kulttuurihistoria, Janus-auditorio): Musiikintutkimus, nyt! -seminaari. Turkulaiset musiikintutkijat eri oppiaineista, tiedekunnista, yliopistoista ja instituutioista esittelevät tekeillä olevia tutkimusprojektejaan.
	15.2.2013 (Turun yliopisto, musiikkitiede, Janus-auditorio): Esittämisen tutkimuksen seminaaripäivä. Erilaisia lähestymistapoja ...
	12.-13.3.2013 (Turun yliopisto, musiikkitiede): musiikkitieteen oppiaine järjestää yhteistyössä Populaarikulttuurin tutkimuksen ...
	11.-15.3.2013 (Turun yliopisto, musiikkitiede): musiikkitieteen oppiaineessa vierailee arvostettu elokuvamusiikin ja audiovisuaa...
	13.-15.3.2013 (yhdessä Åbo Akademin Musikvetenskapenin sekä Turun yliopiston kulttuurihistorian oppiaineen kanssa): Suomen musiikintutkijoiden 17. valtakunnallinen symposium.
	Tutkijat

	MA Laila El Mahgary, MA Jelena Gligorijevic (Populaarikulttuurin tutkimuksen tohtoriohjelma), FT Jopi Harri, FM Ilari Hongisto, ...
	OPINNÄYTTEITÄ
	Väitöskirjat

	Tiainen, Milla:
	Becoming-Singer: Cartographies of Singing, Music-Making and Opera. Tarkastettu 28.4.2012.
	Pro gradut

	Liedes, Saara: ”Rockidentiteetin representaatio David Lee Rothin, Slashin ja Andy McCoyn omaelämäkerroissa.”
	Peltoniemi, Saara: ”Suomenlinnan äänimaisemat. Arkiesteettisiä kokemuksia Suomenlinnan ääniympäristössä.”
	Wahlström, Maria: ”Musiikkiin liittyvät valinnat erottautumisen ja yhteenkuulumisen välineenä nuorison arjessa.”
	Vanamo, Selja: ”Lyyra, kithara ja aulos: Instrumenttien arvostuksesta antiikin Kreikassa.”
	ÅBO AKADEMI
	Musikvetenskap
	ANSTÄLLNINGAR


	FD Johannes Brusila har anställts som professor i musikvetenskap fr.o.m. 1.6.2010.
	FD John Richardson är anställd som universitetslärare i musikvetenskap 1.8.2010- 31.7.2011.
	Lektor Ulf Långbacka är tjänstledig t.o.m. 31.12.2010.
	Gästföreläsningar

	FD Karin Strinnholm Lagergren föreläste 7.10 om musikhistoriografi.
	FD Dan Lundberg kommer att föreläsa om folkmusikforskning 9-10.12.2010.
	SIBELIUSMUSEUM

	Inger Jakobsson-Wärn utnämnd till intendent och föreståndare för Sibeliusmuseum fr.o.m. 1.9.2010.
	Sanna Linjama-Mannermaa utnämnd till amanuens fr.o.m.1.11.2010.
	Miia Huttu, t.f. arkivamanuens 1.11.2010- 31.1.2011
	Special utställningar: DIVA! 5.10.2010- 6.1.2011.

	Fotografiutställning om kvinnliga finländska artister från början av 1900-talet.
	Mera information: www.sibeliusmuseum.abo.fi
	SIBELIUS-AKATEMIA
	Kirkkomusiikin osasto Esittävän säveltaiteen tutkimus Docmus-yksikkö
	AJANKOHTAISTA


	Sibelius-Akatemian kirkkomusiikin professoriksi on nimitetty MuT Peter Peitsalo ajalle 1.8.2012-31.12.2004. Toimen sijoituspaikkana on klassisen musiikin osaston kirkkomusiikin ja urkujen aineryhmä.
	Anne Sivuoja (esittävän säveltaiteen tutkimuksen professori, Sibelius-Akatemia) on Säätiöiden professoripoolin rahoituksen turvin 12kk kestävällä tutkimusjaksolla.
	OPINNÄYTTEITÄ
	Tohtorintutkintojen tarkastukset

	Löytty, Sakari (DocMus, kehittäjäkoulutus/ tieteellinen) 28.4.2012:
	Opinnäytekokonaisuus: "People's church - people's music. Contextualization of liturgical music in an African church"
	Sasaki, Jaso (DocMus, taiteilijakoulutus) 5.5.2012:
	Taiteellinen opin- ja taidonnäyte: "Kuusi Muotokuvaa"
	Kirjallinen työ: "Viulunsoiton kulta-aika".
	Hannele Ketomäki (DocMus, tutkijakoulutus) 9.6.2012:
	Oskar Merikannon kansalliset aatteet. Merikannon musiikkijuhlatoiminta sekä ooppera Pohjan neiti ja kuorolaulut venäläistämiskauden laulu- ja soittojuhlien ohjelmissa.
	Heidi Partti (MuTri) 28.8.2012:
	Learning from cosmopolitan digital musicians: Identity, musicianship, and changing values in (in)formal music communities.
	Inga Rikandi 29.8.2012:
	Negotiating Musical and Pedagogical Agency in a Learning Community - A Case of Redesigning a Group Piano Vapaa Säestys Course in Music Teacher Education.
	Taiteellinen opin- ja taidonnäyte: Pianotranskription taide
	Kirjallinen työ: Soittimellisuus pianosovituksissa: Pianistinen analyysi Liszt-Busonin Paganini- etydistä nro 6 ja neljästä Wagnerin Valkyyrioiden ratsastuksen konserttitranskriptiosta
	TUTKIMUSPROJEKTEJA

	Pohjoismainen NOS-HS (Joint Committee for Nordic Research Councils for the Humanities and the Social Science) on myöntänyt 4 mil...
	NOS-HS:n rahoitus myönnettiin tänä vuonna yhteensä 8 hankkeelle.
	DocMus-tohtorikoulun konsertit ja luentokonsertit

	to 15.11. klo 19
	Musiikkitalo, Camerata
	Konserttikantele - kromaattinen kantele
	Hedi Viisma, kantele
	Whittall (ke.), Länsiö (ke.), Freeman (ekS.), Debussy, Ravel
	ma 19.11. klo 18
	Musiikkitalo, Camerata
	Javier Arrebola, piano
	Schubert: Pianosonaatit c-molli D958, A-duuri D959 ja B-duuri D960
	la 24.11.
	Helsingin tuomiokirkko, Unioninkatu 29
	Hetkipalvelus - neljä musiikillista rukoushetkeä
	Martti Laitisen jatkotutkintotilaisuus
	klo 9 Laudes
	klo 12 Markus Virtanen: Ad sextam (ke.)
	klo 17.30 Vesper
	klo 22 Ilmari Krohn: Kompletorio
	la 24.11. klo 18
	Paavalinkirkko, Sammatintie 5
	Kari Turunen, kuoronjohto
	Ensemble Petraloysio
	Yhteistyössä Paavalin seurakunnan kanssa.
	su 25.11. klo 16
	Musiikkitalo, Organo
	Luentokonsertti
	Kari Turunen, luento ja kuoronjohto
	Ensemble Petraloysio
	la 1.12. klo 19 ja su 2.12. klo 15
	Musiikkitalo, Sonore
	Antti Puuhaara, musiikkisatu
	Musiikki: Tapio Tuomela
	Libretto: Erik Söderblom
	Ohjaus: Aurélie Hubeau
	Nukke- ja varjoteatteri Damien Caille-Perret
	Ensemble Musicatreize
	joht. Roland Hayrabedian
	ke 5.12. klo 19
	Sibelius-Akatemian konserttisali
	Maria Männikkö, piano
	Heidi Iisalo, sopraano
	Susanna Laine, sopraano
	Don Krim, kontratenori
	Scarlatti-Granados, Granados, Montsalvatge
	to 13.12. klo 19
	Musiikkitalo, Camerata
	Angel Molinos, bassoklarinetti
	Lowenstern (ekS.), Nuorvala, Trbojevic, Moreno (ke.), Ceccarelli, Veldhuis (ekS.)
	ma 17.12. klo 19
	Musiikkitalo, Camerata
	Säveltäjäpotretti: Déodat de Séverac (1872- 1921)
	Maija Parko, piano
	Marc Gassot, näyttelijä
	Juha Siltanen, käsikirjoitus ja ohjaus
	Séverac: Cerdaña, Stances à Madame de Pompadour, Les Naïades et le Faune indiscret, Le Chant de la terre
	Seurojen Tiedotuksia
	Suomen Musiikkitieteellinen Seura
	HALLITUS 2012


	Puheenjohtaja John Richardson, TY
	s-posti: john.richardson[at]utu.fi puh: 02-3335462
	Varsinaiset jäsenet:
	Liisamaija Hautsalo, SibA Juha Ojala, OY Henna-Riikka Peltola, JY Ari Poutiainen, HY Juha Torvinen, TY (vpj)
	Varajäsenet:
	Olli Heikkinen, TaY Vesa Kurkela, SibA Sanna Qvick, TY
	Toimihenkilöt:
	Sini Mononen, sihteeri Markus Mantere, Musiikki-lehden päätoimittaja Henri Terho, Musiikki-lehden taittaja
	YHTEYSTIEDOT
	Osoite:

	Suomen musiikkitieteellinen seura Kaivokatu 12 20014 Turun yliopisto http://mtsnet.wordpress.com
	Jäsenasiat, tilaukset ja osoitteenmuutokset
	Sini Mononen, seuran sihteeri s-posti: mts.toimisto(at)gmail.com
	Musiikki-lehden yhteystiedot:

	Markus Mantere, päätoimittaja s-posti: markus.mantere(at)siba.fi
	Henri Terho, taittaja/toimitussihteeri s-posti: henri.terho(at)utu.fi
	JÄSENYYS

	Olemalla Suomen musiikkitieteellisen seuran jäsen edistät suomalaista musiikkitieteellistä tutkimusta, sekä toimit Suomen musiik...
	Seuran toimintaa pääsee jäsenenä kehittämään tekemällä aloitteita, osallistumalla vuosikokouksiin ja muihin seuran tapahtumiin ja toimintamuotoihin. Yhteydenotot, kehittämisideat ja palaute ovat loistava tapa lisätä vuorovaikutusta.
	Seuran jäsenmaksu on 35e (perustutkintoa suorittavilta opiskelijoilta 15e). Jäsenmaksua vastaan jäsenet saavat Musiikki-lehden v...
	Seuran jäseneksi voit liittyä lähettämällä seuran sihteerille (mts.toimisto(at)gmail.com) nimi- ja osoitetietosi, sekä maksamalla jäsenmaksun seuran tilille 800017-202840.
	Muistathan myös ilmoittaa nimi- ja osoitemuutokset sihteerille!
	Suomen Etnomusikologinen Seura
	HALLITUS 2012


	Puheenjohtaja Jarkko Niemi, TaY
	s-posti: jarkko.k.niemi(at)uta.fi puh: 03-35516081
	Varsinaiset jäsenet:
	Johannes Brusila, Åbo-Akademi Pirkko Moisala, HY (vpj) Tarja Rautiainen-Keskustalo, TaY Terhi Skaniakos, JY Noora Vikman, UEF
	Varajäsenet:
	Lari Aaltonen, TaY Yrjö Heinonen, TY Joonas Keskinen, TaY Antti-Ville Kärjä, TY
	Toimihenkilöt:
	Sampsa Heikkilä, sihteeri Esa Lilja ja Mikko Ojanen, Musiikin suunta - lehden päätoimittajat Mikko Koivumäki, Musiikin suunta -lehden taittaja
	YHTEYSTIEDOT
	Osoite:

	Suomen Etnomusikologinen Seura PL 35 (Vironkatu 1) 00014 Helsingin yliopisto http://www.etnomusikologia.fi
	Huom: Tammikuusta 2013 alkaen uusi osoite: PL 59 (Unioninkatu 38), 00014 Helsingin yliopisto.
	Jäsenasiat, tilaukset ja osoitteenmuutokset
	Sampsa Heikkilä, seuran sihteeri s-posti: sampsa.heikkila@etnomusikologia.fi
	Musiikin suuuta -lehden yhteystiedot:

	Mikko Ojanen, päätoimittaja s-posti: mikko.ojala(at)helsinki.fi
	Mikko Koivumäki, taittaja/toimitussihteeri s-posti: mikko.koivumaki(at)gmail.com
	JÄSENYYS

	Jäsenmaksu on 30e/10e (opisk.) sekä yhteisöiltä ja yhdistyksiltä 50e. Jäsenmaksut maksetaan seuran tilille:
	Sampo Pankki: 800014-1884128
	SES:n jäsenenä saat vuosittain neljä Musiikin Suunta -lehteä, ja verkkojulkaisun Etnomusikologian vuosikirjasta.
	Merkitse maksun tekstikenttään nimi, osoite ja s-posti.
	MARRASSEMINAARI ma 26.11. HELSINGIN MUSIIKKITALOSSA

	Aika: maanantai 26.11. klo 13-19 Paikka: Musiikkitalo, huone S-3101, Mannerheimintie 13a, 00100 Helsinki
	SEMINAARIN OHJELMA
	13-15 Prof. John Richardson (Turun yliopisto, Musiikkitiede): "Mixing Methodologies and Reading Cultures: musings on the relevance of the humanities in a posthuman era".
	Esitelmän jälkeen seuraa keskustelua. Kahvila M-talon päälämpiössä on auki.
	16:30-19 Suomen Etnomusikologisen Seuran sääntömääräinen syyskokous.
	REITTIOHJE:
	Sisäänkäynti Musiikkitaloon seminaarin ajan Töölönlahdenkatu 16 D oikeanpuoleisesta ovesta, joka avautuu painikkeella. Mene suoraan eteenpäin kävelysillan yli; vahtimestarien tiski on tulijan vasemmalla puolella ja huone 3101 oikealla.
	SYYSKOKOUSKUTSU

	Suomen Etnomusikologisen Seuran sääntömääräinen syyskokous pidetään Marrasseminaarin yhteydessä Helsingissä Musiikkitalossa 26.11.2012.
	Aika: maanantai 26.11. klo 16.30
	Paikka: Musiikkitalo, huone S-3101, Mannerheimintie 13a, 00100 Helsinki
	Käsiteltävät asiat:

	1.Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, pöytäkirjan pitäjä ja pöytäkirjan tarkastajat.
	2.Todetaan kokouksen päätösvaltaisuus.
	3.Päätetään jäsenmaksun suuruudesta seuraavalle kalenterivuodelle.
	4.Valitaan seuralle puheenjohtaja, hallituksen jäsenet sekä varajäsenet.
	5.Vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio.
	6.Käsitellään muut hallituksen kokoukselle esittämät asiat.
	7.Käsitellään asiat, jotka joku seuran jäsen on kirjallisesti vähintäin 14 päivää ennen kokousta hallitukselle esittänyt kokouksessa käsiteltäväksi.
	CFP: MUSIIKIN SUUNTA

	Oletko erikoistunut teatterimusiikki-, musiikkiteatteri-, musikaali- jne. tutkimukseen? Musiikin suunta pyytää tieteellisiä ja t...
	mikko.ojanen(at)helsinki.fi
	Artikkelit aineistoineen tulisi olla valmiina 31.1.2013 mennessä.
	Myös ajankohtaiset kirja-, levy-, dvd- jne. arvostelut ovat erittäin tervetulleita!
	Tiedotteen toimitti Suomen Etnomusikologisen Seuran sihteeri Sampsa Heikkilä


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /KOR <FEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


