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Musiikissa soivat arvot ja ihanteet. Musiikki on liitetty ideologisiin ja poliittisiin tarkoituksiin, mutta 
yhtä lailla sen äärellä on hiljennytty konserttisaleissa ja oopperataloissa koko ulkopuolinen maailma 
pois sulkien. Toisaalta musiikin suhde luonnonympäristöömme on vuosituhansien ajan heijastanut 
todellisuutta, kulttuuria ja yhteisöllisyyttä koskevia käsityksiämme. 
  
Modernilla ajalla musiikille on muodostunut medioitumiseen liittyvä taloudellinen arvo. 
Kustannustoiminnan nouseminen taloudellisesti merkittäväksi ilmiöksi Euroopassa 1600-luvun lopulla 
on varhainen esimerkki musiikin kaupallistumisesta. Nykyään musiikin ansaintalogiikka liittyy 
esimerkiksi striimauspalveluihin, joista on tullut kansainvälistä liiketoimintaa. Musiikki on myös 
vahvasti sidoksissa näyttämöllisyyteen, perinteisten musiikkiteatteri-genrejen oopperan, operetin ja 
musikaalin ulkopuolella, erilaisissa musiikkia, tanssia ja nykyteatteria yhdistävissä hybrideissä, joissa 
genren määrittely ei enää ole itsestään selvää. Paljon uusia kysymyksiä liittyy myös oopperan ja uuden 
median, kuten Internetin suhteeseen.  
  
Suomen musiikintutkijoiden 23. valtakunnallinen symposium kutsuu tutkijoita, taiteilijoita ja alan 
jatko-opiskelijoita pohtimaan musiikkia taiteena, toimintana ja hyödykkeenä. Tapahtuman näkökulma 
on historiallinen, sosiaalinen ja kulttuurinen: tavoitteena on tuottaa tietoa ja historiatietoista 
ymmärrystä musiikin yhteiskunnallisesta sidonnaisuudesta sekä musiikin suhteesta ympäröivään 
aatemaailmaan ja kulttuuriin. 
  
Samoin symposium kutsuu pohtimaan musiikillista käytäntöä – taiteellista toimintaa, 
musiikkikasvatusta ja muuta musiikin ammattilaisuutta – niin historiassa kuin nykyisyydessäkin. 
Tällainen tutkimus näkyy esimerkiksi tavoissa, joilla esittävät muusikot ja säveltäjät käsittelevät 
praksiksestaan nousevaa tietoa.  
  
Tapahtuman näkökulmana on musiikin soivan todellisuuden arvot, merkitykset ja ihanteet niin 
musiikin tekijöiden, tutkijoiden, opiskelijoiden kuin yleisöjenkin kannalta tarkasteltuna. Tavoitteena on 
tutkia musiikin kaksoisluonnetta yhtäältä tekijöidensä luomis- ja oppimisprojektina ja toisaalta 
yhteiskunnallisena, ympäristöllisenä ja kulttuurisena voimana. Myös symposiumin teeman ulkopuoliset 
esitelmä- ja esitysaiheet ovat tervetulleita. 



  
Symposiumin aihealueiden valinnassa korostuu laajakatseisuus, moniarvoisuus ja perinteisten 
institutionaalisten rajojen ylittäminen. Tapahtuma rohkaisee avoimeen dialogiin ja pyrkii uusien 
sosiaalisten verkostojen synnyttämiseen ja alan tunnettuuden parantamiseen.   
  
Symposiumin työmuotoina ovat esitelmät tai esitykset (20+10 min.) sekä tutkimushankkeita esittelevät 
posterit. Myös 3–4 esitelmän laajuisia, kokoavan teeman ympärille rakentuvia sessioita voi ehdottaa. 
Session koollekutsuja huolehtii kaikkien session osallistujien esitelmä- tai esityskuvausten ja muiden 
tietojen lähettämisestä sessioehdotuksensa mukana. Esitelmäehdotuksesta (max. 2000 merkkiä) tulee 
käydä ilmi esitelmän otsikko, esitelmöitsijän kotiyliopisto sekä tarvittava esitystekniikka ja soittimet. 
	
Symposiumiin osallistuminen on maksutonta. 
	
Lähetä esitelmä-, esitys- tai posteriehdotuksesi 22.1.2019 mennessä osoitteeseen  
 
symposiumhelsinki2019@gmail.com 		
	
Hyväksymisestä ilmoitetaan 15.2.2019 mennessä.	
 	
Lisätietoa osoitteesta: mts.toimisto@gmail.com  
  
 


