
 
 

	 	
 
 
 
 
 
 
 
Suomen Musiikkitieteellinen Seura  
 
SYYSKOKOUS 2018    
Pöytäkirja       1.12.2018 
 
Aika:  ke 28.11.2018, klo 16:30 
Paikka:  Musiikkitalo, Taideyliopiston Sibelius-Akatemian kokoushuone S3101, 3. Kerros 
Läsnä:  Markus Mantere, Juha Torvinen, Milla Tiainen, Juha Ojala, Janne Palkisto, 

Saijaleena Rantanen, Susanna Välimäki, Marjukka Colliander, Minna Karppanen 
 
 

1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, pöytäkirjan pitäjä ja pöytäkirjan tarkastajat 
 
Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Saijaleena Rantanen, pöytäkirjan pitäjäksi Minna 
Karppanen ja pöytäkirjan tarkastajiksi Marjukka Colliander ja Juha Torvinen.  

 
2. Todetaan kokouksen päätösvaltaisuus 

 
Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.  

 
3. Vahvistetaan tulevan vuoden toimintasuunnitelma sekä talousarvio 

 
Seuran sihteeri Minna Karppanen esitteli seuran vuoden 2019 toimintasuunnitelman ja 
talousarvion.  
 
Toimintasuunnitelma hyväksyttiin muutamilla muutoksilla ja lisäyksillä kohtiin ”Musiikki-
lehti”, ”Musiikkitieteen yhteiskunnallinen asema” ja ”Talous” (Liite 1). 

 
Talousarvio hyväksyttiin ilmaisten kuitenkin huoli sen reilusta alijäämäisyydestä. 

 
4. Päätetään jäsenmaksun suuruudesta toimintavuodelle 2019 

 
Päätettiin muutoksista vuoden 2019 jäsenmaksuihin: varsinainen jäsen 35 euroa, 
opiskelijajäsen 15 euroa sekä kannatusjäsen 150 euroa. Vanha kannatusjäsenyys (25 euroa, 
ei sisällä Musiikki-lehteä) poistuu ja tilalle tulee Janne Palkiston ehdottama 
kertamaksullinen 150 euron kannatusjäsenyys, jolla saa hallituksen myöhemmin 
määrittelemiä etuuksia. Uusi jäsenyysluokka päivitetään seuran sääntöihin. 

 
 
 



 
 

	 	
 
 
 
 
 
 

5. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja viisi muuta varsinaista sekä kolme varajäsentä 
 
Päätettiin valita hallituksen puheenjohtajaksi Markus Mantere, varsinaisiksi jäseniksi Milla 
Tiainen (HY), Laura Wahlfors (SibA), Kai Tuuri (JY), Marjaana Virtanen (TY) ja Juha 
Ojala (SibA) sekä varajäseniksi Janne Palkisto (TY), Tuire Ranta-Meyer (Metropolia) ja 
Kaarina Kilpiö (Åbo Akademi) 
 
Lisäksi ehdotettiin, että jatkossa hallituksen jäsenten määrä voisi olla määritelty vapaammin. 

 
6. Käsitellään muut hallituksen kokoukselle esittämät asiat 

 
Hallituksella ei ollut esittää kokoukselle muita asioita.  

 
7. Käsitellään asiat, jotka joku seuran jäsen on kirjallisesti vähintään 14 päivää ennen 

kokousta hallitukselle esittänyt kokouksessa käsiteltäviksi 
 

Seuran jäsen Helena Tyrväinen lähetti 14 päivää aikaisemmin kirjelmän, jossa hän esittää 
kolme ajankohtaista kysymystä seuran toiminnasta käsiteltäväksi kokouksessa (Liite 2). 
Kysymykset herättivät vilkasta, tervetullutta keskustelua. Toimintakertomus vastaa osaltaan 
esitettyihin kysymyksiin, mutta alla vielä keskustelun pohjalta tiivistetyt vastaukset. 
 
1) Seura pyrkii luomaan yhteisöllisyyttä aktiivisen jäsenhankinnan avulla ja tuomalla 

jäsenistöään yhteen symposiumissa sekä erillisissä seminaareissa. Tiedotus on 
tapahtunut ja tapahtuu jatkossakin sähköisesti sitä kuitenkin kehitetään aktiivisempaan 
suuntaan mm. blogi-kirjoitusten kautta.  

2) Seuran tavoitteena on edelleen kehittää kansainvälistä yhteistyötä ja näkyvyyttä, jolle 
mm. symposium on hyvä alusta. Seuralla ei ole aina resursseja hyödyntää yksittäisten 
kansainvälisiä yhteyksiä, mutta on kuitenkin avoin jäsentensä aloitteille resurssiensa 
rajoissa. Hallituksen edustaja vastasi Tyrväisen esittämään ehdotukseen 15.11.2018. 

3) Musiikki-lehden käytäntöjä pyritään kehittämään jatkuvasti tarkastelemalla lehden 
toimintaa. Toimitusneuvosto päättää kaikista lehteen liittyvistä käytännön asioista. 
Johdantotekstin laadun valvoo kirjoittajat ja toimittajat itse, Musiikki-lehden laatua 
valvoo toimituskunta. 

	
8. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:09. 

	
	
	
	
	
Marjukka	Colliander	 	 	 	 Juha	Torvinen	


