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Tulossa

Valtakunnalliset musiikkikasvatuspäivät 
Helsingissä 21.-23.11.2013 
Suomen musiikkikasvatusseura – FiSME ry
Lisätietoja: www.fisme.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 
Excellence in Interdisciplinary Music 
Research, in association with SEMPRE.
This conference will bring together leading 
researchers, performers, teachers, and 
practitioners 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 encoded 
and mediated through musical sounds and 
structures, and investigate how musical 
emotion is conceptualised, modelled and 
measured.
https://www.jyu.fi/hum/laitokset/musiikki/en/
music-and-emotion-2013-ICME3

CALL FOR PAPERS
Richard Wagner and the North
International Symposium, Sibelius Academy, 
Helsinki, November 8–9, 2013
ORGANIZERS: The University of the Arts 
(Sibelius Academy/DocMus and the Finnish 
Academy of Fine Arts), Opera on the Move 
project (NOS-HS), the Finnish Wagner Society, 
and the Birch and Star Association.
Keynote speakers: Barry Millington (UK), 
Hannu Salmi (Finland) and Eero Tarasti 
(Finland).

During his lifetime, Richard Wagner’s (1813–
1883) only visit to the Nordic countries was to 
Norway: in July of 1839 his ship Thetis was 
caught in a storm and sought refuge in 
Sandvika. There is also a legend that Wagner 
visited the Imatra rapids in eastern Finland 
during his stay in St. Petersburg in 1863.
Wagner’s music, however, not only visited the 
Nordic countries, but also became a permanent 
resident in the national opera houses 
there. Rienzi was first performed in Stockholm 
in 1865, followed by Der Fliegende 
Holländer (1872), Lohengrin (1874) and 
Tannhäuser (1878). The Royal Opera in 
Copenhagen began its Wagner performances 
with Lohengrin (1870), soon followed by Die 
Meistersinger (1872) and Tannhäuser (1875). 
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In Kristiania and Helsinki regular Wagner 
performances started much later, as national 
opera institutions with regular programmes 
began only in the 20th century. However, 
touring or temporary companies performed 
Wagner for Nordic audiences, for instance, in 
Finland with Tannhäuser (Helsinki, 1857). The 
first Wagner opera performed in Riga was Der 
fliegende Holländer (1843) and in 
Tallinn, Tannhäuser (1853). Lohengrin reached 
St. Petersburg in 1868.
Several singers originating in the Nordic 
countries made unforgettable careers thanks to 
Wagner repertoire, including Olive Fremstad 
(1871–1951), Lauritz Melchior (1890–1973), 
Kirsten Flagstad (1895–1962), Birgit Nilsson 
(1918–2005) and Anita Välkki (1926–2011). In 
addition to singers, many conductors, such as 
Armas Järnefelt (1869–1958), and stage 
directors, including Stefan Herheim (b. 1970) 
and Kasper Holten (b. 1973), have developed a 
special attachment to Wagner’s operas.
 
Wagner in Performance
One of the main topics of the conference is to 
explore the arrival and settling of Wagner’s 
operas in the Nordic countries, as well as in the 
Baltic area and St. Petersburg, covering the 
long time span from the advent of Wagner 
performances until today. How were the 
performances adapted to particular local 
resources, e.g. the size of the orchestras? Did 
Wagner operas dislodge other types of 
repertoire? What consequences might 
Wagner’s operas have had for scenic 
conventions and vocal ideals? 
 
Wagner and Politics
Throughout his lifetime, Richard Wagner was a 
politically-charged figure. Besides his very 
person, his numerous writings and even his 
operas have sometimes led to heated political 
debates. Even today the topic occasionally 
raises extreme responses. The Jewish question, 
albeit central, is only one issue relevant here; 
others include revolution and the relationship 
to power. With the topic of Wagner and the 
North we invite speakers to explore the 

reception and influence of Wagner’s manifold 
political messages in the North with or without 
relation to his operas.
 
Wagner and the Other Arts
Wagner’s operas and writings inspired the 
literature and visual arts and were a continuous 
reference point from the late Romantic and 
Symbolist movements on. The example of 
the Nibelungen lies in the background of 
illustrations for the Kalevala and other Nordic 
legends. An essay published by Sergei 
Diaghilev in 1898 by the 
journal Ateneum entitled ‘‘Invecklade 
Spörmål’ [Intricate Problems], the first and 
most extensive of several versions, suggested 
that the Wagner cult could become the basis for 
a new art. Based on Wagner’s ideas, the 
concept of Gesamtkunstwerk served the 
creation of artworks whereby talents from 
different fields merged, a heritage that persists 
today. How was Gesamtkunswerk understood 
and interpreted in the North of Europe? How 
was the Nordic iconography derived from 
Wagner received both in the Nordic and the 
Latin countries?
 
Free papers
Besides the topics presented above we are keen 
to receive papers that explore other aspects of 
Richard Wagner, his operas and his writings 
relevant to the themes of this conference.
 
The proposals
Proposals for individual papers (20 minutes + 
10 minutes for discussion), lecture 
demonstrations (45 minutes) and panels 
(90 minutes) should be sent as abstracts (max 
400 words) to markus.kuikka@siba.fi along 
with full contact information
for the author(s). The language of the 
conference and for the abstracts is English. The 
deadline for the abstracts is May 31, 2013, and 
the authors will be contacted by June 15, 2013. 
The organizers plan to initiate a book project 
on the basis of selected conference papers. 
Besides scholarly proposals also ones 
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representing practices-based research ('artistic 
research') are welcome. 
Programme Commitee: Professor Anne 
Sivuoja-Kauppala, Dr. Martin Knust Professor, 
Veijo Murtomäki and Professor Riikka Stewen.

Coordinator: Dr. Markus Kuikka

Kuulumisia

HELSINGIN YLIOPISTO

Musiikkitieteen laitos, nykyisin musiikkitieteen 
oppiaine sijaitsi Vironkadulla vuosina 
1967-2012. Musiikkitieteen uudet tilat ovat 
Topeliassa, Unioninkatu 38, PL 59 
(Unioninkatu 38), 00014 Helsingin yliopisto. 
Musiikkitiede kuuluu osana Filosofian, 
historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen 
laitokseen.

Väitökset 2013 keväällä
MuM Timo Laihon väitöskirja Perception, 
Time and Music Analysis - An Introduction to 
Analytic-Generative Methodology (AGM) 
tarkastettiin 26.4.2013. Vastaväittäjänä oli 
professori Alastair Borthwick (University of 
Hull), kustoksena professori Eero Tarasti ja 
tiedekunnan edustajana professori Matti 
Sintonen. Työ on julkaistu sarjassa Studia 
Musicologica Universitatis Helsingiensis (23). 
Väitöskirjan tiivistelmä on luettavissa E-thesis 
tietokannassa.

Musiikin jäsentymisellä — tai yleisemmin 
musiikin ”mielekkyydellä” — on ensisijainen 
suhde konkreettiseen, ajalliseen havaintoon. 
Objektiiviselle lähestymistavalle on tieteen 
harjoittamassa merkityksessä tunnusominaista 
ylemmän tason käsitejärjestelmiin 
tukeutuminen. Silloin tietoisuuden 
muodostumiselle olennainen vuorovaikutus 
ylempien käsitejärjestelmien ja alempien, 
havaintokokemukselle perustuvien tasojen 
välillä jää huomioimatta. Perception, Time and 
Music Analysis - An Introduction to Analytic-
Generative Methodology (AGM) pyrkii 
musiikillisten esimerkkien valossa tämän 

ongelman selventämiseen kognitioteoreettisen 
mallin avulla, joka eräänlaisena sub-
semioottisena lähestymistapana muodostaa 
perustan myös laajemmalle taide-analyysille. 

Tutkimuksen olennainen sisältö on musiikin 
hahmotuksessa ja uudenlaisessa, havainnon ja 
ajan huomioivassa musiikkianalyysissa. 
Väitöskirjassa esitellään tutkimuksessa 
kehitetyn analyyttis-generatiivisen 
musiikkianalyysin (AGM) teoreettiset 
lähtökohdat sekä metodologian sisältämä 
analyyttinen käsitteistö. Vaikka tutkimuksen 
viitekehykseksi muodostuu perinteistä 
musiikkianalyysia koskevan tarkastelun lisäksi 
laaja-alaisesti jälkistrukturalistinen filosofia, 
kielitiede, semiotiikka ja moderni fysiikka, 
kehitetään väitöskirjassa tarkasti määritelty 
käsitteistö käytännön musiikkianalyysia 
silmällä pitäen. Koska tutkimuksen lähtökohta 
pohjautuu havaintoa ja aikaa koskevien 
musiikillisten rakenteiden tarkasteluun, 
kytkeytyy se rakenteellisen tarkastelutapansa 
osalta myös keskeisesti kvanttifyysikko David 
Bohmin ”implikaatin järjestyksen” teoriassaan 
esittämien järjestysperiaatteiden 
havainnollistamiseen. Väitöskirjassa esitettävä 
musiikkianalyyttinen metodologia (AGM) 
pyrkii luomaan systemaattisen perustan 
erityisesti 1900-luvun alun post-tonaalisen sekä 
sitä myöhemmän sarjallisen musiikin 
analyysille.

Pro graduja keväällä 2013
Elomaa, Hannu, Oscar Petersonin tyyli "C Jam 
Bluesissa" 

Ferm, Ilkka, Schenkeranalyysi jazzmusiikissa 
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Holma, Sanna-Mari, Merkillisiä miehiä. 
Tutkimus Suomen Mieskuoroliiton 
merkkilaulujärjestelmän käytöstä kahdessa 
mieskuorossa 

Kontro, Miia, ”Musiikki antoi meille toivoa”. 
Hermeneuttis-fenomenologinen tapaustutkimus 
turbofolkin merkityksestä 1990-luvun 
Serbiassa 

Miettinen, Ari, Moodit, riffit ja modulaatiot 
Metallican albumilla …And Justice for All  
Mustonen, Marko, Robert Schumannin Concert 
sans orchestre op. 14 / Grande sonate op. 14 
osa Allegro (Brillante). Teos ja sen tulkintoja 

Peltola, Noora, Kannettavat musiikkisoittimet 
ja formaattien kehityksen vaikutus 
musiikinkuuntelun tapoihin. Kannettaville 
soittimille annetut merkitykset teknisissä 
aikakauslehdissä 1979-2012 

Saarikoski, Tommi, Vuorovaikutteisuus fanien 
ja yhtyeen välillä: Tapaustutkimus Weezer 
Cruise -faniristeilystä 

Tolonen, Katja, Hiljainen ja soiva ääniraita - 
Analyysi Watchmen-sarjakuvasta ja -
elokuvasta 

Wikman, Mathias, Musiikin keinovarat David 
Lynchin elokuvassa Mulholland Drive 

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO
Musiikkitiede

Mennyttä
Englantilainen musiikintekijä ja tarinankertoja 
Nick Hennessey piti tarinankerronta ja 
balladikonsertin musiikkitieteen suomalaisille 
ja kansainvälisille opiskelijoille Joensuun 
trooppisella perhospuutarhalla Botanialla 
12.4.2013. Vierailu järjestettiin yhdessä 
Kuopion suomalais-brittiläisen seuran, Pohjois-
Karjalan taidetoimikunnan ja HiKuMa-
hankkeen kanssa.

Tulevia tapahtumia
Film presentation + discussion.  Monday 
May 13th 2013 6 pm − 7:30 pm Steven Feld: 
“The Story of Por Por". Documentary film 
researched and produced in Accra, Ghana 
2005-2010. University campus, Yliopistonkatu 
2, room AU101.

Organized by the National Doctoral Program 
for Music Research in co-operation with the 
Doctoral Program in Social and Cultural 
Encounters and the discipline of Musicology, 
UEF.

Uusi soveltavan musiikintutkimuksen hanke
Helmikuun alussa Itä-Suomen yliopiston 
humanistisella osastolla käynnistyi uusi 
Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen Euroopan 
sosiaalirahaston rahoittama kehityshanke 
”Hiljaisuus ja kuuntelu matkailuosaamisen 
resursseina Pohjois-Karjalassa” (HiKuMa). 
Mukana on yli 20 yrittäjää Ilomantsista, 
Joensuusta, Lieksasta, Nurmeksesta ja 
Valtimolta. Hankkeen tavoitteena on tuoda 
positiivisesti esille alueen suhteellista 
hiljaisuutta ja luonnonrauhaa. Hankkeen aikana 
vuosina 2013-2014 kehitetään luonto-, 
kulttuuri- ja hyvinvointimatkailun 
rajamaastoihin uusia konkreettisia 
palvelutuotteita muun muassa 
maastokartoitusten ja aktiivisen kuuntelun 
keinoin.  Hanke avaa ikkunoita myös uusille 
kansainvälisille yleisöille ja uusia laadullisia 
edellytyksiä alueen matkailuelinkeinolle. 
Hankkeen Kuulovalkea-sivusto eli hiljaisuus- 
ja kuuntelumatkailun julkinen vieraskirja 
avautuu vuoden 2013 aikana.  

Lisätietoja voi kysyä hankkeen 
projektipäälliköltä ja suunnittelijalta Noora 
Vikmanilta (noora.vikman@uef.fi) tai 
vastuulliselta johtajalta Helmi Järviluoma-
Mäkelältä. Mukana hankkeessa tällä hetkellä 
myös projektitutkijat FL Tero Hyvärinen, FT 
Simo Häyrynen, YTM Heli Raikisto ja FM 
Juhana Venäläinen.
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Hankkeen tiedote suomeksi: 

http://www.uef.fi/fi/uutiset/-/asset_publisher/
mm5chLRl4bhi/content/pohjois-karjalan-
hiljaisuus-matkailuvaltiksi

Shortly in English: 

http://wfae.proscenia.net/newsletter/pages/
5.htm

Hankkeen edesottamuksia voi seurata 
lähitulevaisuudessa myös netti- ja FB-sivuilta, 
jotka aukeavat pian.

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
Musiikin laitoksen opinnäytteet 
vuodenvaihde 2012-2013

Väitöskirjat
Forsblom, Anita.
Experiences of music listening and music 
therapy in acute stroke rehabilitation.
Jyväskylä : University of Jyväskylä, 2012 - 
(Jyväskylä studies in humanities, ISSN 1459-
4323 ; 192.). ISBN 978-951-39-4934-1 (nid.) 
ISBN 978-951-39-4935-8 (PDF).
http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-4935-8 
(musiikkiterapia)

Huhtinen-Hildén, Laura.
Kohti sensitiivistä musiikin opettamista : 
ammattitaidon ja opettajuuden rakentumisen
polkuja.
Jyväskylä : Jyväskylän yliopisto, 2012 - 
(Jyväskylä studies in humanities, ISSN 1459-
4323 ; 180.). ISBN 978-951-39-4718-7 (nid.) 
ISBN 978-951-39-4719-4 (PDF).
 http://urn.fi/
URN:ISBN:978-951-39-4719-4 
(musiikkikasvatus)

Martti, Pirkko.
Äänen retoriikka lastenmainoksissa : musiikki, 
äänitehosteet ja puheen ei-kielelliset
elementit vaikuttamisen. Jyväskylä : University 
of Jyväskylä, 2013 - (Jyväskylä studies in
humanities, ISSN 1459-4323 ; 199.). ISBN 
978-951-39-5055-2 (nid.). ISBN 978-951-39-

5056-9 (PDF) 
http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5056-9 
(musiikkitiede)

Pro gradut
Aalto, Heli.
Kaupunki ja kaupunkilaisuus 
konserttitilakeskustelussa : diskursiivinen 
analyysi
maakuntalehden mielipideaineistosta vuosilta 
2003 ja 2010.
http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201304091404

Burunat Perez, Iballa.
Dynamics of brain activity underlying working 
memory for music in a naturalistic condition.
http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201212183371 
(Music, Mind and Technology)

Hintsala, Anni.
Aakkoslaulu 4-5-vuotiaiden 
kirjaintuntemuksen tukena.
http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201304031386 
(musiikkikasvatus)

Ihalainen, Kristiina.
Ulkoeurooppalaiset musiikkikulttuurit 
yläkoulussa.
http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201211213049 
(musiikkikasvatus)

Isomöttönen, Nikke.
Johtajuusroolit intendentin työkentässä.
http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201303271376 
(musiikkitiede)

Kokko, Kaisa. ; Ukkonen, Panu.
Musiikinopettajien työhyvinvointi.
http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201303271376 
(musiikkikasvatus)

Kuukka, Saara.
Musiikki televisiomainosten 
naisrepresentaatioiden muokkaajana.
http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201210092633

Loimusalo, Nina.
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Mentaaliharjoittelu osana pianonsoiton 
ammattiopiskelijoiden harjoittelustrategioita.
http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201301281131 
(musiikkitiede)

Maukonen, Laura.
Musiikkiterapia keskosvauvan ja -perheen 
tukena : toimintatutkimus musiikkiterapiasta
vastasyntyneiden teho- ja tarkkailuosastolla.
http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201301201090 
(musiikkiterapia)

Mäkitalo, Mikko.
Kämmensyrjävaimennuksen tuottamat 
musiikilliset prosessit extreme metal -musiikin
muodon artikuloijina. 
http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201302281282

Nikula, Mikko.
"Oli halu soittaa heviä ja julistaa sanaa" : 
suomalaisen gospelmuusikon profiili.
http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201211223056 
(musiikkikasvatus)

Riikonen, Kimmo.
Rikkinäisissä farkuissa oopperalavalle? : 
klassisen laulun ja populaarilaulun eroista ja
yhtäläisyyksistä. 
http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201302141221 
(musiikkikasvatus)

Salkolahti, Heta.
"Rikkinäinen puhelin" : musiikillisen 
informaation kulku kuulonvaraisessa 
oppimisessa.
http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201303131325 
(musiikkikasvatus)

Salokivi, Maija.
The individualized music therapy assessment 
profile as an initial assessment tool of social
emotional functioning. 
http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201211273079 
(musiikkiterapia)

Sipola, Ulla.
Yhteisöllisyys musiikinopetuksessa : alakoulun 
opettajien pedagogisia ratkaisuja

yhteisöllisyyden näkökulmasta. 
http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201301071013

Takanen, Heidi.
Savonlinnan Taidelukion musiikillinen anti 
opetussuunnitelman ja musiikkilinjan
abiturienttien näkökulmasta. 
http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201212213402

Toivola, Sanna.
Taustamusiikin äänenvoimakkuuden vaikutus 
asiakkaiden kokemuksiin ravintolan
viihtyisyydestä.
http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201301291136 
(musiikkitiede)

Yli-Tepsa, Merja.
Lifespan singing : working model for 
therapeutic singing group for the elderly.
http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201212033288 
(musiikkiterapia)

TAMPEREEN YLIOPISTO
musiikkitiede

Väitökset
FM Elina Niirasen musiikintutkimuksen alaan 
kuuluva väitöskirja "Maria Feodorovan 
laulupolut – vienankarjalaisen kansanlaulajan 
repertuaari musiikkisukupolven rakentajana" 
tarkastetaan Tampereen yliopistossa lauantaina 
7. 9. kello 12.00 Pinni-rakennuksessa B1097. 
Väitöksen vastaväittäjinä toimivat professori 
Helmi Järviluoma-Mäkelä Itä-Suomen 
yliopistosta ja yliopistotutkija Jyrki Pöysä 
Jyväskylän yliopistosta. Kustoksena toimii 
musiikintutkimuksen professori Tarja 
Rautiainen-Keskustalo Tampereen yliopistosta.

Pro gradut
Maija Ikonen: Tanssikohtaamisia. Tutkimus 
tanssijoiden ja asukkaiden tanssikokemuksista 
vanhainkodissa
Heini Ikäheimo: Jaettu tanssi, tanssittu valta. 
Guatemalan uspanteekki-alkuperäiskansan 
rituaalitanssi identiteetin määrittäjänä
Tiina Koskinen: Tutkimuskohteena yhteisö- ja 
hoivamuusikot. Uuden ammattikunnan synty.
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TURUN YLIOPISTO 
Musiikkitiede
http://www.hum.utu.fi/oppiaineet/
musiikkitiede

Tutkijat 
MA Laila El Mahgary (Musiikintutkimuksen 
valtakunnallinen tohtori-ohjelma, status-jäsen), 
MA Jelena Gligorijevic (Populaarikulttuurin 
tutkimuksen tohtoriohjelma), FT Jopi Harri, 
FM Ilari Hongisto, FM Ville Iivari, FM Hanna 
Kaikko, FL Vesa Kankaanpää 
(Musiikintutkimuksen valtakunnallinen tohtori-
ohjelma, status-jäsen), FM Hannele Kosonen, 
FM Tiina Käpylä (Populaarikulttuurin 
tutkimuksen tohtoriohjelma, status-jäsen), FM 
Saara Liedes, FM, Jaakko Martikainen, FM, 
Sini Mononen (Populaarikulttuurin 
tutkimuksen tohtoriohjelma, status-jäsen), FM 
Aila Paavola, FM Anneli Pere, FM, KM Anna-
Elena Pääkkölä (Musiikintutkimuksen 
valtakunnallinen tohtori-ohjelma), FM Sanna 
Qvick (Musiikintutkimuksen valtakunnallinen 
tohtori-ohjelma, status-jäsen), FT, MuM Atte 
Tenkanen, FM Johanna Tiensuu (Musiikin 
tutkimuksen tohtoriohjelma, status-jäsen), FT, 
dosentti Juha Torvinen, FT Marjaana Virtanen 
(Suomen Akatemian tutkijatohtori)

Opinnäytteet 

Pro gradut
Laine, Juhani: "Laittomuuden ja laillisuuden 
problematiikka sämpläyksen varaan 
rakentuneessa luovuudessa." 

Rantapää, Katariina: "Improvisoinnin maisterit 
- uuden jazzsukupolven antamia merkityksiä 
suomalaiselle jazzmusiikille 2000-luvulla."

Saarni, Matti: "Musiikin ymmärtäminen 
Gadamerin filosofisen hermeneutiikan 
valossa."

Menneet tapahtumat
Oppiaineessa vieraili 17.–21.9.2012 
musiikintutkija ja säveltäjä, FT Wojtek Stepien 
Katowicen Karol Szymanowski -
musiikkiakatemista pitäen minikurssin 
Einojuhani Rautavaaran musiikin mystisestä 
estetiikasta. Stepien tulee oppiaineeseen 
uudestaan vieraaksi syyskuussa 2013, jolloin 
hän luennoi puolalaisesta nykymusiikista.

Musiikintutkimus, nyt! / Music research, now! 
-seminaarissa 8.2.2013 kokoontui yhteen 
joukko Turun yliopiston ja Åbo Akademin eri 
oppiaineissa toimivia musiikintutkijoita. 
Seminaarin pääpuhujana oli emeritusprofessori 
Sheila Whiteley Salfordin yliopistosta Iso-
Britanniasta.

Oppiaine järjesti yhdessä Åbo Akademin 
Musikvetenskapenin sekä Turun yliopiston 
kulttuurihistorian oppiaineen kanssa Suomen 
musiikintutkijoiden 17. valtakunnallisen 
symposiumin13.–15.3.2013. Keynote puhujina 
olivat Claudia Gorbman, Sara Cohen ja Morten 
Michelsen.

Tulevat seminaarit ja vierailijat
31.7.-2.8.2013 (International Institute for 
Popular Culture (IIPC) merkeissä Turun 
yliopiston Musiikkitiede järjestäjätahona sekä 
Popular Culture Association Finland (PCA-
Finland)): EUPOP2013 conference

Marraskuu 2013 (Turun yliopisto, 
Musiikkitiede): Musiikkitieteen oppiaineessa 
vierailee arvostettu Lontoon City Universityn 
musiikkitieteen lehtori Miguel Mera.

SIBELIUS-AKATEMIAN 
TOHTORIAKATEMIAN KEVÄT 2013

Tohtorintutkintojen tarkastustilaisuuksia

DocMus-tohtorikoulu
Arrebola, Javier (taiteilijakoulutus) 
15.12.2012. Taiteellinen opin- ja taidonnäyte:
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“An die Musik – The Piano Sonatas of Franz 
Schubert”. Kirjallinen työ: “The Unfinished 
Piano Sonatas of Franz Schubert”.

Pohjannoro, Ulla (tutkijakoulutus) 26.1.2013. 
Väitöskirja: Sävellyksen synty. Tapaustutkimus 
säveltäjän ajattelusta

Wahlfors, Laura (tutkijakoulutus) 9.3.2013.
Väitöskirja: Muusikon kumousliikkeet
Intiimin etiikkaa musiikin käytännöissä.

Kujala, Susanne(taiteilijakoulutus) 25.5.2013. 
Organo-sali, Musiikkitalo. Tohtorintutkintoon 
sisältyvä julkinen tarkastustilaisuus.

MuTri-tohtorikoulu
Jaakkola, Soila 15.12.2012. Väitöskirja 
"Polkuja kuorosäveltapailuun - 
Kuorosäveltapailukirjat aikuisen kuorolaulajan 
nuotinluku- ja säveltapailutaidon kehittäjinä". 
Väitöskirja on luettavissa Sibelius-Akatemian 
kirjaston eThesis-tietokannassa:
http://ethesis.siba.fi/files/
nbnfife2012120410132.pdf

Rantanen, Saijaleena 26.1.2012. Väitöskirja 
"Laulun mahti ja sivistynyt kansalainen. 
Musiikki ja kansanvalistus Etelä-Pohjanmaalla 
1860-luvulta suurlakkoon". Väitöskirja on 
luettavissa Sibelius-Akatemian kirjaston 
eThesis-tietokannassa:
http://ethesis.siba.fi/files/
nbnfife201301111088.pdf

Rosenberg, Susanne 31.5. 2013. Tutkinnon 
tarkastustilaisuus. Kirjallisen osion työnimi: 
"Exploring Scandinavian folk singing style in 
new artistic and academic contexts". 
Tutkinto tarkastetaan Kungliga 
musikhögskolanissa Tukholmassa. Se on 
ensimmäinen yhteistyöhanke jatkokoulutuksen 
alalla Kungliga musikhögskolanin ja Sibelius-
Akatemian välillä.

Sibelius-Akatemian DocMus-tohtorikoulun 
konsertit ja luentokonsertit keväällä 2013
Petri Lehto, kontrabasso 5.1. Some strings 
attached? Sibelius-Akatemian 
konserttisalissa 
Kari Turunen, kuoronjohto 12.1. Palestrina ja 
hänen aikalaisensa Paavalinkirkossa
 
Matilda Kärkkäinen, fortepiano 24.1. 
Schumann, Moscheles. Musiikkitalon 
Camerata-salissa

Satu Paavola, piano 25.1. La vita dell’uomo 
Sibelius-Akatemian konserttisalissa 

Ilpo Laspas, urut 17.2. Bach 
cembalosäveltäjänä - Neljä Clavierübung-
kokoelmaa
Musiikkitalon Organo-salissa
 
Niklas Pokki, piano 6.3. Muunnelmia ja 
rondoja Sibelius-Akatemian konserttisalissa

Marianne Gustafsson-Burgmann, urut 10.3. 
Rheinberger ja klassinen perintö Inkoon 
kirkossa 

Jenni Lättilä, sopraano 11.3. Suomalaisia 
wagneriaaneja - suomalaisten säveltäjien 
musiikkia Musiikkitalon Camerata-salissa
 
Harri Lehtinen, lyömäsoittimet 18.3. 
Suomalaista lyömäsoitinmusiikkia 
Musiikkitalon Camerata-salissa 

Eeva Oksala, viulu 21.3. Juutalaisen 
kansanmusiikin seura Musiikkitalon Camerata-
salissa 

Risto Kyrö, piano 26.3. Schubertin jäähyväiset 
Musiikkitalon Camerata-salissa 

Martti Laitinen, urut 31.3. Pääsiäisaamun 
messu Temppeliaukion kirkossa 

Sakari Ylivuori 7.4. luentokonsertti Sibelius 
tulta sytyttämässä Musiikkitalon Camerata-
salissa
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Ari Lehtonen, harmonikka 11.4. Bach, 
Kaipainen, Lindberg, Myllärinen (ke.), 
Virtaperko Musiikkitalon Camerata-salissa

Annemarie Åström, viulu  18.4. Pohjoismaista 
viulumusiikkia Musiikkitalon Camerata-salissa

Otto Tolonen, kitara 19.4. Hans Werner Henze, 
Benjamin Britten ja englantilainen renessanssi 
Musiikkitalon Camerata-salissa

Kari Vaattovaara, luuttu 21.4. Laissez-moi 
rêver… ranskalaista musiikkia 1700-luvun 
taitteesta Musiikkitalon Organo-salissa 

Kiril Kozlovsky, piano 24.4. Dmitri 
Šostakovitš ja venäläinen avantgarde 
Musiikkitalon Camerata-salissa

Debi Wong, mezzosopraano 28.4. Who Knows 
Where The Time Goes? Sibelius-Akatemian 
kamarimusiikkisalissa
  
Herman Wallén, baritoni 2.5. Rakkaus – Du 
bist min, ich bin din Musiikkitalon Camerata-
salissa

Marjukka Päivärinne, cembalo 3.5. Beethoven 
Berliinissä - Marjukka Päivärinne, fortepiano 
Sibelius-Akatemian pikkusalissa

Cecilia Oinas 5.5. luentokonsertti 
Mendelssohnin ja Schumannin pianotriot 
Musiikkitalon Camerata-salissa

Tommi Koivuniemi, huilu 10.5. J.S. Bach, J.J. 
Quantz, C.Ph.E. Bach, G.P. Telemann 
Musiikkitalon Camerata-salissa

Aura Go, piano 13.5. The Infinite: Rautavaara 
& Beethoven Musiikkitalon Camerata-salissa

Anna-Kaisa Pippuri, oboe 17.5. Runnin' wild: 
Knussen, Macmillan, Ades, Finnissy, Arnold
Musiikkitalon Camerata-salissa

Emil Holmström, piano 20.5. Bach, Bach-
Busoni, Busoni, Mozart Sibelius-Akatemian 
konserttisalissa

Marko Valtonen, harmonikka 23.5. Kaikki, 
mitä maa päällään kantaa: J.S. Bach: Goldberg-
muunnelmat Sibelius-Akatemian 
konserttisalissa

Denis Patkovic, harmonikka 24.5. Tiensuu, 
Hölszky, Rojko, Harada, Kuwabara Sibelius-
Akatemian konserttisalissa

ÅBO AKADEMI
Ämnet musikvetenskap

Tjänster
Lektor Ulf Långbacka är ledig 1.7-31.12.2013, 
Långbackas uppgifter sköts av 
universitetslärare Camilla Hambro.

Storverk om Östersjömusikers historia 
webbpublicerad
Professor emeritus Fabian Dahlströms 
förteckning över stadsmusikanter, organister 
och kantorer, som var verksamma i städerna 
kring Östersjön fram till mitten av 1800-talet, 
har webbpublicerats. Storverket består av tre 
pdf-filer som publicerats i det digitala 
publikationsarkivet Doria av 
Musikvetenskapen och Sibeliusmuseum vid 
Åbo Akademi.
Fabian Dahlström: "Stadtmusikanten, 
Organisten und Kantoren im Ostseeraum bis 
ca. 1850."
https://www.doria.fi/handle/10024/78703

SIBELIUSMUSEUM

Specialutställningar
MÚSICA CUBANA 9.5.2013–5.1.2014
En instrument-, föremåls- och fotoutställning 
om kubansk musik. Utställningsföremålen är 
samlade av Risto Vuorimies alias Papá 
Montero.
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Konserter
22.5.2013  Sierra Maestra, Cuba

Tjänstearrangemang:
Museipedagog FM Unna Toropainen 
tjänstledig till 27.11.2013.

Museipedagog FK Niklas Nybom, vikarie 
17.1.-26.11.2013
Mera information:
www.sibeliusmuseum.abo.fi

Julkaisuja

Yrjö Kilpinen -seuran piirissä toimii Suomen 
Kulttuurirahaston tuella työryhmä, jonka 
tehtävänä on toimittaa Yrjö Kilpisen 
toistaiseksi kustantamattomat liedit 
julkaisukuntoon. Työryhmän vetäjänä 
työskentelee kapellimestari Erkki Pullinen ja 
jäseninä MuM, liedpianisti Kristian Attila, FK 
Ilkka Vallinoja ja Suomen Säveltäjät ry:n 
toiminnanjohtaja Jari Eskola. Työryhmä esitteli 
työnsä alustavia tuloksia vuosikokouksen 
yhteydessä ti 19.3.2013. Viimeistään 
toukokuun alussa avautuu kustantajamme 
Sulasolin sivuilla jatkuvasti karttuva tiedosto 

www.sulasol.fi/nuotit/kilpinen, joka yksilöiden 
kertoo jo saatavilla olevasta materiaalista ja sen 
taustoista. Tietoa myös seuran sivuilla 
http://www.yrjokilpinen.com/. 
Julkaistavia liedejä on kaikkiaan noin 350, 
Kilpisen liedien kokonaismäärä on hiukan yli 
800. Tekstit valtaosaan hänen muuhun kuin 
suomenkieleen sävelletyistä liedeistään 
löytyvät suorasanaisine käännöksineen 
osoitteesta Laura - Sibelius-Akatemia ja 
loputkin päätyvät sinne lähiaikoina.

Seurojen kuulumisia

SUOMEN ETNOMUSIKOLOGINEN 
SEURA

HALLITUS
Puheenjohtaja: 
Jarkko Niemi, FT, akatemiatutkija
Tampereen yliopisto (musiikintutkimus)
jarkko.k.niemi(at)uta.fi
Jäsenet:
Lari Aaltonen, FM, tohtoriopiskelija, tutkija
Tampereen yliopisto
lari.aaltonen(at)uta.fi
Pirkko Moisala, FT, professori (vpj.)
Helsingin yliopisto (etnomusikologia)
pirkko.moisala(at)helsinki.fi
Kim Ramstedt, FM, doktorsstuderande, forskare
Åbo Akademi
kim.ramstedt(at)abo.fi
Saijaleena Rantanen, FT, suunnittelija (oa.)
Sibelius-Akatemia
saijaleena.rantanen(at)siba.fi 

Noora Vikman, FT, yliopistonlehtori
Itä-Suomen yliopisto
noora.vikman(at)uef.fi 
Varajäsenet:
Sampsa Heikkilä, FM, tohtorikoulutettava
Helsingin Yliopisto
sampsa.heikkila(at)helsinki.fi 
Joonas Keskinen, FM, hallituksen jäsen
Kulttuuriosuuskunta Uulu
joonas(at)uulu.fi
Anna-Elena Pääkkölä, KM, 
FM, tohtorikoulutettava, tutkija
Turun yliopisto
anna-elena.paakkola(at)utu.fi
Terhi Skaniakos, FT, tutkija
Jyväskylän yliopisto
terhi.skaniakos(at)jyu.fi

Julkaisuvastaavat:
Maija Kontukoski, FT, tutkija
Tampereen yliopisto
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maija.kontukoski(at)uta.fi
Etnomusikologian vuosikirjan toimittaja
Saijaleena Rantanen, suunnittelija (oa.), FM
Sibelius-Akatemia
saijaleena.rantanen(at)siba.fi 
Etnomusikologian vuosikirjan toimittaja 
Heikki Uimonen, FT, proferssori
Sibelius-Akatemia
heikki.uimonen(at)siba.fi
Etnomusikologian vuosikirjan toimittaja
Terhi Skaniakos, FT, tutkija
Jyväskylän yliopisto
terhi.skaniakos(at)jyu.fi
Julkaisusarjan vastaava päätoimittaja 

JÄSENYYS

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

Danske Bank: 800014-1884128

SES:n jäsenenä saat vuosittain neljä Musiikin 
Suunta -lehteä, ja verkkojulkaisun 
Etnomusikologian vuosikirjasta. Merkitse 
maksun tekstikenttään nimi, osoite ja s-posti.

YHTEYSTIEDOT

Osoite:
Suomen Etnomusikologinen Seura
c/o Musiikkitiede, PL 59 
00014 Helsingin yliopisto
http://www.etnomusikologia.fi

Jäsenasiat, tilaukset ja osoitteenmuutokset
Sampsa Heikkilä, seuran sihteeri
sampsa.heikkila@etnomusikologia.fi

MUSIIKIN SUUNTA

Jatkuva CPF

Musiikin suunta tarjoaa hyvän painetun foorumin 
tiedettä popularisoivaan julkaisemiseen. Tekstejä 
voi jatkossa tarjota läpi vuoden 
numerokohtaisista teemoista huolimatta. 
Kirjoituksia kaivataan niin musiikintutkijoilta 
kuin musiikintutkimuksesta kiinnostuneilta. 
Huomatkaa myös lehden entistä dynaamisempi 

Outro-osio, johon voi tarjota hyvinkin 
impulsiivisia mielipidetekstejä, arvioita, lektioita, 
haastatteluja jne. 

Facebookin käyttäjät huomio! Musiikin suunta 
nyt myös FB:ssa - käy tykkäämässä sivusta 
osoitteessa: 

www.facebook.com/MusiikinSuunta

Musiikin suunta yhteystiedot:
Esa Lilja, päätoimittaja
esa.lilja@helsinki.fi 

Mikko Ojanen, päätoimittaja
mikko.ojanen@helsinki.fi

Mikko Koivumäki, taittaja/toimitussihteeri
mpkoivumaki@gmail.com

SUOMEN MUSIIKKITIETEELLINEN 
SEURA

Acta-sarja
Suomen Musiikkitieteellisen Seuran Acta-
sarjaan voi tarjoa väitöskirjaa julkaistavaksi. 
Seuralta voi anoa myös tukea väitöskirjan 
julkaisua varten sarjassa. Lisätietoja sarjassa 
julkaisemisesta seuran sihteeriltä.

Musiikkitieteen kirjasto -sarja
Musiikkitieteen kirjasto -sarjaan voi tarjota 
julkaistavaksi käännöskirjallisuutta. 
Mahdollisuutta julkaista sarjassa voi tiedustella 
seuran sihteeriltä.

Musiikki-lehti
Musiikki-lehden uudeksi päätoimittajaksi on 
valittu Juha Ojala (OY) sekä hänen kanssaan 
vuosikerran 2013 loppuun Markus Mantere 
(SibA/TaY). 

Musiikki-lehteen voi tarjota artikkeleita. 
Numero 2/2013 on teemaltaan avoin numero. 
Artikkelit tulee toimittaa lehteen 15.8. 
mennessä.

Numero 3–4/2013 on musiikinhistorian 
tutkimuksen teemanumero. Hankepapereiden 

Suomen Etnomusikologinen Seura ja Suomen Musiikkitieteellinen Seura 11
 Musetti 1/2013

http://www.etnomusikologia.fi
http://www.etnomusikologia.fi
mailto:sampsa.heikkila@etnomusikologia.fi
mailto:sampsa.heikkila@etnomusikologia.fi
http://www.facebook.com/MusiikinSuunta
http://www.facebook.com/MusiikinSuunta
http://helsinki.fi/
http://helsinki.fi/
http://helsinki.fi/
http://helsinki.fi/
http://gmail.com/
http://gmail.com/


dead line on toukokuun loppuun mennessä, 
valmiit artikkelit tulee toimittaa lehteen 
lokakuun loppuun mennessä.

Musiikki-lehden yhteystiedot:
Juha Ojala: juha.ojala@oulu.fi
Markus Mantere: markus.mantere@siba.fi

Jäsenyys:
Suomen musiikkitieteellisen seuran jäseneksi 
voi liittyä lähettämällä ilmoituksen 
jäsenyydestä seuran sihteerille jamaksamalla 
jäsenmaksun tilille
800017-202840 (35 € /opiskelijat 15 € / 
kannatusjäsen, ei sisällä Musiikki-lehteä, 25 €). 
Jäsenmaksua vastaan jäsenet saavat Musiikki-
lehden vuosikerran (4 numeroa), seuran 
jäsenkirjeet, syksyllä ja vuoden alussa 
lähetettävät jäsentiedotteet sekä 
mahdollisuuden osallistua seuran järjestämiin 
tapahtumiin.

Suomen Musiikkitieteellisen Seuran 
hallituksen kokoonpano toimintavuodelle 
2013: 

(pj) Markus Mantere, SibA/TaY, varsinaiset 
jäsenet: Vesa Kurkela (SibA), Juha Ojala, 
(OY), Henna-Riikka Peltola (JY) Ari 
Poutiainen (HY), Sanna Qvick (TY) sekä 
varajäsenet: Olli Heikkinen (SibA) Sini 
Mononen (TY) ja (vpj) Juha Torvinen (TY). 
Musiikki-lehden taittajana jatkaa Henri Terho 
sekä seuran sihteerinä Sini Mononen (TY).

Seuran sihteerin tavoittaa sähköpostitse 
osoitteesta mts.toimisto@gmail.com
Seuran postiosoite:
Suomen Musiikkitieteellinen Seura
Kaivokatu 12
20014 Turun yliopisto

*

Tämän Musetin taittoi Suomen 
Musiikkitieteellisen Seuran sihteeri Sini 
Mononen.
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