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Suomen musiikkitieteellinen seura pyrkii toiminnallaan edistämään suomalaista 
musiikkitieteellistä tutkimusta, ylläpitämään ja kehittämään alansa kansainvälisiä yhteyksiä 
sekä muutenkin toimimaan suomalaisen musiikkielämän hyväksi levittämällä kriittiseen 
tieteelliseen tutkimukseen perustuvaa tietoa musiikista ja musiikkikulttuureista. Seuran 
jäsenistö muodostuu erilaisten musiikintutkimuksen alojen tutkijoista, muusikoista, 
opiskelijoista, musiikinopettajista sekä musiikinharrastajista. 

 
 
 
Julkaisutoiminta 
 
Musiikki-lehti  
 

Suomen musiikkitieteellisen seuran keskeinen toimintamuoto on neljä kertaa vuodessa 
ilmestyvä Musiikki-lehti. Se on maamme vanhin vertaisarvioitu musiikkitieteellinen 
kausijulkaisu ja tärkeä foorumi musiikkitieteelliselle keskustelulle. Kaikki artikkelit käyvät 
läpi vähintään kahden anonyymin asiantuntijan esiluennan, jonka jälkeen kirjoittajat saavat 
kirjallisen palautteen teksteistään. Lehtien teemat ja artikkelien aiheet vaihtelevat 
numeroittain – pyrkimyksenä on pitää ainakin yksi vuoden numeroista teemaltaan 
avoimena. Tiedot uusimmista ilmestyneistä numeroista löytyvät Suomen 
musiikkitieteellisen seuran kotisivuilta (http://mtsnet.wordpress.com). 
 
Vuosi 2019 tuo suuren muutoksen lehden julkaisutapaan. Painettu versio lakkaa vuoden 
2018 lopussa, jonka jälkeen se ilmestyy kaikille avoimena online-julkaisuna osoitteessa 
musiikki.journal.fi. Lehti on vuosien 2017–2018 aikana kuronut umpeen 
ilmestymisaikataulujen viiveen, joten vuonna 2019 Lehti ilmestyy normaalissa 
aikataulussa. Tämän julkaisuaikataulujen vakiintumisen myötä tavoitteena on nostaa 
lehden vertaisarvioitujen artikkeleiden määrää ja laatua.  Sähköiseen julkaisemiseen 
siirryttäessä on tärkeä lisäksi tuottaa lehteen entistä ajankohtaisempia katsauksia, 
puheenvuoroja ja kirja-arvioita sekä kehittää julkaisun visuaalista ulkonäköä ja 
luettavuutta. Vuodeksi vuonna 2019 vähintään yksi lehden numero pyritään toimittamaan 
vierailevan päätoimittajan koordinoimana teemanumerona osana jotain käynnissä olevaa 
alan tutkimushanketta. 

 
Lehden päätoimittajina työskentelevät vuonna 2019 Tuire Ranta-Meyer, Milla Tiainen ja 
Laura Wahlfors.  

 
 
 
 



 
 
Acta Musicologica Fennica ja Musiikkitieteellinen kirjasto –julkaisusarjat 
 

Seura pyrkii edistämään suomalaisen musiikkitieteellisen tutkimuskirjallisuuden 
karttumista. Seuran Acta Musicologica Fennica -julkaisusarjassa julkaistaan 
mahdollisuuksien mukaan musiikintutkimuksen alan väitöskirjoja ja muuta alan 
tutkimuskirjallisuutta. Lisäksi seura ottaa uuden painoksen Musiikkitieteellinen kirjasto  
-julkaisusarjassa ilmestyneestä Harmonia ja äänenkuljetus  -teoksesta (MK 5), jota käytetään 
oppimateriaalina Taideyliopiston Sibelius-Akatemiassa ja ammattikorkeakouluissa. 

 
 
Avoin julkaiseminen 
 

Musiikki-lehti muuttuu avoimeksi julkaisuksi vuoden 2019 alusta lähtien. Avoin julkaisu 
on seuran kannalta oleellista, sillä se on keskeinen kriteeri tiedejulkaisutoiminnan 
valtionrahoitusta myönnettäessä. Julkaisun muuttuminen avoimeksi vaikuttanee laskevasti 
seuran jäsenmaksujen tuomaan tuloon, ja tältä osin keinot paikata syntyvää taloudellista 
vajetta ovat osittain pohdinnan alaisina.  

 
 
Tiedotus 
 
Sähköinen tiedotus 
 

Seura tiedottaa toiminnastaan jäsenilleen verkkosivujen, sähköpostilistan ja Facebook-
profiilin kautta. Seuran verkkosivut palvelevat yleisöä osoitteessa mtsnet.wordpress.com. 
Seuran sähköpostilistalla (mts@lists.jyu.fi) on tällä hetkellä noin 162 nimeä ja Facebook-
profiililla 301 seuraajaa. 
 
Virallisen tiedottamisen lisäksi seura elvyttää uudelleen verkkosivujen blogi-kirjoitukset 
laajentajien kirjoittajakuntaa seuraan kuuluviin alan opiskelijoihin. Lisäksi seura ideoi 
lyhyempien epävirallisten kirjoitusten tuomista osaksi online-aktiivisuutta (verkko- ja 
Facebook-sivut). Ajatuksena on nostaa esiin ja tuoda keskusteluun ajankohtaisia aiheita 
alalta eri näkökulmista.  
 

Seminaaritoiminta 
 

Vuonna 2019 kansallisen musiikintutkijoiden symposiumin järjestelyvuoro on Suomen 
musiikkitieteellisellä seuralla, joka järjestää tapahtuman 27.-29.3.2019 yhteistyössä 
Taideyliopiston Sibelius-Akatemian kanssa. Symposiumin keynote-puhujiksi kutsutaan 
Jessica Hienow-Hecht, Dana Gooley, Daniel Grimley, ja Nicholas Till. Mahdollisuuksien 
mukaan seura pyrkii järjestämään myös pienempiä seminaarimuotoisia tapahtumia 
vuoden mittaan yhteistyössä alan oppiaineiden ja laitosten kanssa.  

 
 
 
 
 
 
 



Kansainväliset ja kotimaiset yhteydet 
 

Seuran jäsenet ylläpitävät kansainvälisiä yhteyksiä osallistumalla erilaisten kansainvälisten 
työryhmien ja kongressien työskentelyyn. Näiden työryhmien toiminnasta tiedotetaan 
seuran julkaisuissa. Lisäksi seuran jäsenet osallistuvat alansa kotimaisiin ja ulkomaisiin 
tutkijatapaamisiin.  

 
Yliopistomaailman kansallinen muutos pitää musiikintutkimuksen kenttää epävarmuuden 
kourissa. Seura pyrkii aktiivisesti herättämään keskustelua oppiaineen ja tieteenalan 
tulevaisuudesta uudistuneessa yliopistokentässä ja pyrkii tuomaan esille alan tieteellistä 
tutkimusta ja koulutuksen valtakunnallista merkitystä sekä julkaisutoiminnan keskeisyyttä 
tieteellisen tiedon välittäjänä ja tallentajana.  

 
 
Musiikkitieteen yhteiskunnallinen asema 
 

Suomen musiikkitieteellinen seura jakaa vuoden 2019 symposiumissa yhdessä Suomen 
Etnomusikologisen Seuran kanssa valtakunnallisen gradupalkinnon. Oppiaineet, 
graduntekijät itse tai hänen ohjaajansa, kuitenkin suostumuksen varmistaen, voivat 
ehdottaa palkinnonsaajaksi musiikintutkimuksen alaan liittyviä graduja, jotka on 
hyväksytty oppiaineissaan vuoden 2018 loppuun mennessä. Palkinnolla halutaan 
kiinnittää huomiota musiikkitieteen asemaan ja kannustaa opinnoissaan menestyneitä 
perusopiskelijoita jatko-opintojen pariin. 
 
Seura pyrkii kehittämään uusia yhteiskunnallisen toiminnan muotoja sekä organisoimaan 
seminaareja oppilaitosten ja organisaatioiden kanssa.  

 
 
Hallinto 
 

Seuran toimintaa johtaa kalenterivuodeksi kerrallaan valittu hallitus. Lisäksi seuran 
palveluksessa on osa-aikainen sihteeri ja Musiikki-lehden taittaja. Seuran taloushallinnosta 
huolehtii Laura Kohta (Tilitoveri). Seuralla on kaksi sääntömääräistä kokousta: 
kevätkokous ja syyskokous. Kevätkokouksessa tarkastetaan edellisen vuoden toiminta ja 
talous, syyskokouksessa vahvistetaan tulevan vuoden toimintasuunnitelma ja budjetti sekä 
valitaan hallitus seuraavalle kalenterivuodelle. 

 
 
Talous 
 

Seuran toiminta rahoitetaan jäsenmaksuilla, Tieteellisten seurain valtuuskunnalta 
haettavilla valtionavustuksilla ja julkaisujen myyntituloilla. Jäsenmaksut vuodelle 2019 
muuttuvat hieman; varsinaisten jäsenten maksu tulee olemaan 35 euroa, opiskelijajäsenyys 
15 euroa ja kannatusjäsen 150 euroa. Vanha kannatusjäsenyys (25 euroa, ei sisällä 
Musiikki-lehteä) poistuu ja tilalle tulee kertamaksullinen 150 euron kannatusjäsenyys, jolla 
saa hallituksen erikseen määrittelemät etuudet. Seuran taloutta pyritään parantamaan 
rekrytoimalla uusia jäseniä. Musiikki-lehden kuluja tarkkaillaan muun muassa pitämällä 
artikkelit napakoina ja lehdet tiiviinä. Musiikki-lehden erikoisnumeroiden kustantamiseksi 
haetaan apurahoja säätiöiltä ja pyydetään julkaisutukea erikoisnumeroita tuottavilta 
tutkimushankkeilta. Vuodelle 2019 seura hakee ulkopuolista rahoitusta Tieteellisten 
seurain valtuuskunnalta ja Suomen Kulttuurirahastolta. 


