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Suomen Etnomusikologinen Seura (SES) ry 
c/o Kulttuuriosuuskunta Uulu  
PL 455, 33101 Tampere 
 
 

TOIMINTAKERTOMUS 2015 
 
Yleistä 
Vuonna 1974 toimintansa aloittaneen Suomen Etnomusikologisen Seuran (SES) 
toiminta-ajatuksena on levittää tietoa maailman musiikkikulttuureista ja niitä 
käsittelevistä tutkimuksista sekä yleisesti edistää etnomusikologista ajattelutapaa. SES 
määrittelee etnomusikologian tieteenalaksi, jolla musiikkia tutkitaan kulttuurisena 
ilmiönä, ja SES:n tehtävänä on siten edistää musiikin ymmärtämistä osana 
ympäröivää yhteiskuntaa. SES julkaisee alaa käsitteleviä kirjoituksia, järjestää 
tapahtumia sekä toimii aihepiiristä kiinnostuneiden valtakunnallisena etu- ja 
harrastusjärjestönä. 
 
 

Toiminnan tavoitteet ja niiden toteutuminen 
Vuosi 2015 oli SES:n 41. toimintavuosi. SES:n toiminta-ajatuksen mukaisesti sille oli 
tyypillistä tieteellinen julkaisutoiminta, seminaarit ja tiedottaminen, joissa 
akateemisen tutkimuksen ja opetuksen päämääriin yhdistyivät hyvät suhteet 
tieteenalan viitoittamiin ura- ja työelämäsuuntauksiin. Keskeisiä kohderyhmiä ja 
hyödynsaajia olivat edellisvuosien tapaan alan opiskelijat, jatko-opiskelijat ja tutkijat. 
SES:n julkaisujen ja tapahtumien kautta saavutettiin merkittävä osa kohderyhmistä ja 
välitettiin kansainvälisesti merkittävää asiantuntijatietoa ja osaamista.  

 

Jäsenet 
 
SES:n jäsenistöön kuuluu ihmisiä eri musiikin- ja elämänaloilta, muun muassa 
tutkijoita, muusikoita, toimittajia, opiskelijoita, musiikinharrastajia ja -opettajia sekä 
muita musiikkialan ammattilaisia. Lisäksi seuralla on yhteisöjäseninä musiikkialan 
yhdistyksiä ja järjestöjä. 
 
Seuralla oli vuonna 2015 yhteensä 72 maksavaa jäsentä, joista neljä oli yhteisöjäseniä 
ja 21 opiskelijajäsentä. Jäsenmäärä kasvoi vuodesta 2014 neljällä. Jäseniltä peritty 
normaalihintainen jäsenmaksu oli 35 €. Perustutkinto-opiskelijoilta, eläkeläisiltä ja 
työttömiltä maksu oli 12 € ja yhteisöiltä 60 €. Jäsenmaksuun sisältyi Musiikin 
suunta -lehden vuosikerta kotiin postitettuna ja sähköisessä muodossa toimitettuja 
jäsentiedotteita. Jäsenmaksusta vapautettuihin ja kunniajäseniin sisältyi noin 
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kolmekymmentä kotimaista musiikkielämän vaikuttajaa, esimerkiksi toimittajia ja 
valtion säveltaidetoimikunnan jäseniä.  

Toimintavuoden tapahtumat 
 
SES ja Turun yliopiston musiikkitieteen oppiaine järjestivät 12.6. avoimen 
seminaaripäivän, jonka teema oli fantasia-, scifi- ja pelimusiikin ja -äänen tutkimus. 
Tämän tutkimusalueen suosio on kasvanut voimakkaasti suomalaisessa 
musiikintutkimuksessa. Tapahtumaan	 osallistui	 yhteensä	 viitisenkymmentä	
aiheesta	 kiinnostunutta	 henkilöä	 ja	 se	 keräsi	 myös	 paljon	 näkyvyyttä	
sosiaalisessa	mediassa.	 Tapahtumassa	 kuultiin	 seitsemän	 alustusta	 seminaarin	
teemaan	 liittyvistä	 tutkimushankkeista	 sekä	 lisäksi	 kutsuvierasluento	
pelimusiikkisäveltäjä	Jonne	Valtoselta.	
 

11.–14.11. SES osallistui Suomen musiikkikasvatusseura FiSMEn 
musiikkikasvatuspäivien järjestelyyn. SES:n sihteeri Joonas Keskinen alusti 
tapahtumassa aiheesta ”etnomusikologia ja musiikkikasvatus kohtaavat”. 
Tapahtumassa luotiin yhteyksiä tiedeyhteisön ja musiikinopettajien välille ja tehtiin 
etnomusikologiaa tunnetuksi opettajien keskuudessa. 

 
SES:n hallituksen jäsenistä Meri Kytö oli valtakunnallisen musiikintutkijoiden 
symposiumin järjestelytoimikunnan jäsen ja tapahtuman tuottaja. Myös muut seuran 
jäsenet osallistuivat tapahtumaan esitelmöitsijöinä. Tapahtuma järjestettiin 
Tampereella 15.–17.4. ja sen teemana oli ”Musiikki ja toiminta” ja 
kutsuvierasesitelmöitsijöinä professori Ola Stockfelt (Göteborgin yliopisto, Ruotsi) 
sekä tohtori Karen Collins (Waterloon yliopisto, Kanada). 
 

 
JULKAISU-	JA	TIEDOTUSTOIMINTA	 

Seura jatkoi jäsenten kannalta keskeisten julkaisujen Etnomusikologian vuosikirja 
(vertaisarvioitu kausijulkaisu) ja Musiikin suunta (aikakauslehti) toimitustyön ja 
artikkelien koonnin edistämistä ja kehittämistä. Lisäksi SES julkaisi yhdessä MTS:n 
kanssa seurojen jäsenille suunnattua Musetti-tiedotuslehteä, joka julkaistaan verkossa. 

Kirjavälittäjät muodostivat SES:lle keskeisen markkinointi- ja jakeluverkoston. 
Välittäjien saamissa myyntiluettelossa oli kymmenen 2000-luvulla ilmestynyttä 
väitöskirjaa, kolme artikkelikokoelmaa, yksi äänimaisematutkimusta käsittelevä 
metodiopas, tieteellinen kausijulkaisu ja musiikintutkimuksen aikakauslehti.  

Julkaisusarja  

Seuran julkaisusarjassa ei julkaistu uusia teoksia vuonna 2015.  
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Vuonna 2013 julkaistu Musiikki kulttuurina (toim. Pirkko Moisala & Elina 
Seye) -kirja myi edelleen hyvin. Teos on hyväksytty vuonna 2014 Helsingin 
yliopiston musiikkitieteen tutkinto-ohjelman valintakoekirjaksi. Teoksen myynti- ja 
välityssopimuksilla onnistuttiin tavoittamaan laaja verkosto kirjastoja ja 
yksityishenkilöitä.  

Julkaisusarjan toimitusneuvostona toimi seuran hallitus ja julkaisuvastaavana Mikko 
Vanhasalo. Julkaisuja sai tilata seuran sihteeriltä ja kirjavälittäjiltä (Booky.fi, BTJ, 
EBSCO, Tiedekirja, Kirjavälitys). Teoksia oli myös laaja valikoima saatavilla 
jälleenmyyjiltä, joihin kuuluvat Akateeminen kirjakauppa, Ostinato, Gaudeamus Kirja 
& Kahvi ja Granum -virtuaalinen kirjakauppa.  

Etnomusikologian vuosikirja  

SES julkaisi Etnomusikologian vuosikirjan vol. 27 joulukuussa 2015 ja se ilmestyi 
kuudetta kertaa vapaasti saatavana verkkojulkaisuna. Vuosikirja on ainoa kotimainen 
musiikintutkimuksen vertaisarvioitu open access -julkaisu. Vuonna 2015 vuosikirja 
sai Tieteellisten seurain valtuuskunnan rekisteröimän kansallisen 
vertaisarviointitunnuksen. Uutena lisänä julkaisussa vuonna 2015 oli myös 
mahdollisuus audiovisuaalisen tutkimusaineiston liittämiseen 
verkkojulkaisuun. Julkaisufoorumiluokitukseltaan vuosikirja on arvioitu tasolle 
1. Julkaisun toimittivat Saijaleena Rantanen ja Meri Kytö. Verkkojulkaisun taitosta 
vastasi kesällä 2013 tehdyn kilpailutuksen perusteella Viestintätoimisto Kirjokansi. 

Vuosikirjassa ilmestyivät seuraavat artikkelit:  

Pekka Gronow: “Music from New Orleans and Warsaw: Records from the Harry 
Orvomaa Collection”   
Heikki Uimonen: “Transphonic sounds: Commercial radio music in a shared urban 
environment “ 
Vesa Kurkela: “Jalostavaa huvittelua: Robert Kajanuksen helppotajuiset konsertit 
sivistämisprojektina”  
Salli Anttonen: “’The lie becomes the truth’: Constructions of authenticity inRolling 
Stone’s cover stories of Lady Gaga”  
Tuomas Järvenpää: “The Voices of Azania from Cape Town: Rastafarian Reggae 
Music’s Claim to Autochthonous African Belonging” 
Elina Hytönen-Ng, Terhi Skaniakos & Kwok Ng: “’I Was a Soldier in Kosovo’: 
Discourses of war in James Blunt’s early musical career” 
 
Etnomusikologian vuosikirja on luettavissa osoitteessa: 
http://www.etnomusikologia.fi/p/vuosikirja.html 
 

Musiikin	suunta	 
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Musiikin suunta -aikakauslehti ilmestyi vuonna 2015 kaksi kertaa. Numerot 3/2015 ja 
4/2015 ilmestyvät toimituksellisista ongelmista johtuen vasta alkuvuonna 2016. 
Lehden 37. vuosikerta tarjosi kotimaiselle musiikintutkimuksen yhteisölle painetun 
foorumin dynaamiseen ja aiempaa enemmän mielipide- ja kokemusviestintää 
sisältävään kirjoittamiseen. Lehden taittajana jatkoi Mikko Koivumäki.  

Lehden teemat numeroittain (ja mahdolliset vierailevat vastaavat toimittajat):  

• 1/2015 Avoin numero 
• 2/2015 Fantasia-, sci-fi- ja pelimusiikki (Anna-Elena Pääkkölä ja Meri Kytö)   
• 3/2015 Avoin numero (ilmestyy keväällä 2016) 
• 4/2015 Etnomusikologia ja musiikkikasvatus (Pekka Toivanen ja Joonas 

Keskinen, ilmestyy keväällä 2016) 
 

Musiikin suunta kuului SES:n pysyviin jäsenetuihin ja se lähetettiin kaikille seuran 
jäsenille. Henkilö- ja yhteisöjäsenten lisäksi lehden tilaajia olivat yhteensä 34 kirjasto- 
ja kestotilaajaa eri puolella Suomea. Tilaajista suuri osa onkin suomalaisia kirjastoja, 
joiden kautta Musiikin suunta leviää huomattavan laajalle lukijakunnalle. Lehteä 
tilattiin myös jonkin verran kotimaisiin ja ulkomaisiin tutkimusinstituutteihin. 
Jäsenten ja tilaajien ohella lehdestä lähetettiin vapaakappaleet kunkin numeron 
artikkelien kirjoittajille, seuran pysyville kunniajäsenille, tiedotusvälineille 
(Yleisradio, Helsingin Sanomat) sekä Taiteen edistämiskeskuksen 
Musiikkitoimikunnan jäsenille että ulkomaisille tutkijoille muun muassa Ruotsiin.  

Lehtiä sai ostaa seuran sihteeriltä, Turun kirjakahvilasta ja Granum-
verkkokirjakaupasta. Vuosikerran sai ostaa kestotilaajan hintaan 23 euroa. Uusien 
yksittäisten irtonumeroiden hinta oli 6 euroa. Lehteä myytiiin kuitenkin pääosin 
kirjastovälittäjien kautta. Jakeluissa käytettiin Postin postituspalvelua. Yksittäisen 
numeron painosmäärä oli 200 kpl ja lehden postituslistalla oli 151 osoitetta, viisi 
enemmän kuin vuonna 2014. 

Tiedotustoiminta	 

SES julkaisi edellisvuosien tapaan MTS:n kanssa yhteiset jäsen- ja 
ajankohtaistiedotteet (Musetti 1 & 2/2015). Tiedotteet sisälsivät ajankohtaista tietoa 
seurojen toiminnasta ja julkaisuista sekä muista alan tapahtumista ja kuulumisista 
Suomessa. Musetti oli ladattavissa pdf-tiedostona seurojen kotisivuilta.  

SES:n kotisivut (www.etnomusikologia.fi) sisälsivät ajankohtaistiedotteiden lisäksi 
ohjeita seuran julkaisuihin kirjoittaville sekä tietoa seuran toiminnasta, tapahtumista, 
julkaisuista, hallituksesta ja jäseneduista. Verkkosivujen ohella tärkein yksittäinen 
tiedotuskanava oli seuran sähköpostilista (ses-list@helsinki.fi). Listan tilaajaksi 
saattoivat ilmoittautua kaikki etnomusikologiasta kiinnostuneet.  

Vuonna 2015 SES käytti viestinnässään ahkerasti myös sosiaalista mediaa, erityisesti 
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Facebookia. SES:n Facebook-sivun seuraajamäärä kasvoi vuoden 2015 aikana, ja siitä 
on muodostunut laajasti suomalaisia musiikintutkijoita tavoittava tiedotuskanava. 
Sivulla on yhteensä 285 seuraajaa. Myös Musiikin suunnalla on oma Facebook- 
sivunsa.  

 
SEURAN	KOKOUKSET	JA	HALLITUKSEN	TOIMINTA	 

SES:n hallituksen toiminta perustui varsinaisten ja varajäsenten luottamustehtäviin ja 
yhdistyksen palkkaaman sihteerin osa-aikatyöhön. Vuonna 2015 seuran hallituksen 
puheenjohtajana toimi Mikko Vanhasalo (FT) Tampereen yliopistosta ja 
Taideyliopiston Sibelius-Akatemiasta.  Sihteerinä ja rahastonhoitajana toimi Joonas 
Keskinen (FM).  

Hallituksen jäsenet olivat:  

Varsinaiset jäsenet  

• Saijaleena Rantanen, MuT, post-doc tutkija, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia (vpj.) 
• Lari Aaltonen, FM, tohtoriopiskelija, tutkija, Tampereen yliopisto  
• Anna-Elena Pääkkölä, KM, FL, tohtorikoulutettava, tutkija, Turun yliopisto  
• Kim Ramstedt, FM, doktorsstuderande, forskare, Åbo Akademi  
• Pekka Toivanen, FT, lehtori, Jyväskylän yliopisto  

Varajäsenet  

• Salli Anttonen, FM, tohtorikoulutettava, UEF  
• Sampsa Heikkilä, FM, tohtorikoulutettava, Helsingin Yliopisto  
• Joonas Keskinen, FM, hallituksen jäsen, Kulttuuriosuuskunta  
• Meri Kytö, FT, tutkija, Tampereen yliopisto  

Kevätkokouksen valitsemat toiminnantarkastajat olivat Janne Melanen ja Juho 
Kaitajärvi-Tiekso sekä varalle Olli Heikkinen ja Heikki Uimonen. 

Vuonna	2015	Suomen	Etnomusikologisen	Seuran	hallitus	kokoontui	kerran,	
20.3.	Tampereella.	Koska	SES	ei	ollut	päävastuussa	musiikintutkijoiden	
symposiumin	järjestämisestä,	tarve	hallituksen	kokouksille	oli	pieni	ja	monet	
juoksevat	asiat	hoidettiin	hallituksen	sähköpostilistan	välityksellä. 

SES:n	sääntömääräinen	kevätkokous	pidettiin	Tampereella	17.4.2015	
valtakunnallisen	musiikintutkijoiden	symposiumin	yhteydessä.	
Kevätkokoukseen	osallistui	16	seuran	jäsentä.	Syyskokous	pidettiin	Helsingissä	
22.	marraskuuta.	Syyskokoukseen	osallistui	seitsemän	jäsentä.	 

Kotimaiset ja kansainväliset yhteydet 
SES piti tiivistä yhteyttä järjestöihin, joissa on jäsenenä. Tällaisia ovat Tieteellisten 
seurain valtuuskunta, Kansanmusiikin ja -tanssin edistämiskeskus ja Maailman 
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musiikin keskus (GMC). Musiikin suunta -lehden kautta SES oli myös 
kulttuurilehtien liiton KULTTI ry:n jäsen.  
 
SES jatkoi niin ikään yhteistyötään alan tutkimusta harjoittavien korkeakoulujen ja 
yliopistojen laitosten ja oppiaineiden sekä alaan liittyvien yhteisöjen ja verkostojen 
kanssa. Tällaisia ovat esimerkiksi Musiikkiarkisto JAPA, Rytmi-instituutti ja 
Kansanmusiikki-instituutti. SES työskenteli myös läheisessä yhteistyössä MTS:n ja 
FiSMEn kanssa.  
 
Vuonna 2015 SES ja MTS myönsivät ensimmäistä kertaa musiikintutkimuksen 
valtakunnallisen gradupalkinnon perustutkintoaan suorittavalle tai sen suorittaneelle 
opiskelijalle. Seurat myöntävät gradupalkinnon vuosittain, kumpikin vuorollaan. 
Ensimmäisen palkinnon myöntämisestä vastasi SES ja se luovutettiin valtakunnallisen 
musiikintutkijoiden symposiumin yhteydessä. Vuoden 2015 parhaaksi pro graduksi 
valittiin MuM, FM Martti Laitisen Uupumaton	uurastus.	Tarkastelu	Ilmari	Krohnin	
elämänvaiheista	ja	sävellystuotannosta	kevääseen	1905	asti (Helsingin yliopisto). 
 
SES osallistui aktiivisesti FiSMEn (Finnish Society for Music Education) 
musiikkikasvatuspäivien järjestelyyn. Lisäksi hallituksen jäsenet pitivät yllä 
kansainvälisiä yhteyksiä osallistumalla erilaisten kansainvälisten työryhmien ja 
kongressien työskentelyyn, kuten ESEM (European Seminar in Ethnomusicology), 
IASPM (International Association for the Study of Popular Music), SEM (Society for 
Ethnomusicology) ja ICTM (International Council for Traditional Music). 
Kongressien ja työryhmien toiminnasta tiedotettiin SES:n julkaisuissa ja 
sähköpostilistalla. SES on ICTM:n kansallinen toimikunta (council). 
 

Hallinto ja talous 
SES:n toimintaa johti vuonna 2015 yhdistyksen syyskokouksen valitsema hallitus. 
Yksi hallituksen jäsenistä toimi osa-aikaisesti palkattuna sihteerinä, joka myös vastasi 
seuran kirjanpidosta. Arkistointisopimus Musiikkiarkisto JAPAn kanssa turvaa 
yhdistyksen asiakirjojen säilymisen ja tutkimuskäytön.  
 
SES:n toiminta rahoitettiin pääasiassa jäsenmaksuilla ja julkaisujen myyntituloilla 
sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön toiminta-avustuksella. Musiikin suunta -lehdelle 
saatiin edellisten vuosien tapaan Opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuurilehtitukea. 
Tieteellisten Seurojen Valtuuskunnalta saatiin avustusta Etnomusikologian 
vuosikirjan kustannuksiin.  
 
SES ry sai vuonna 2015 avustuksia seuraavasti:  

Yleisavustus (OKM) 
 

7000,00 
Kulttuurilehtituki (OKM) 

 
4000,00 

Tieteellisten seurain valtuuskunta -Vuosikirja 
 

500,00 
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Vaikka seuran jäsenmäärä kasvoi vuoteen 2014 verrattuna, jäsenmaksujen 
yhteenlaskettu kertymä laski. Tämä selittyy alennettuun jäsenmaksuun oikeutettujen 
eli perusopiskelijoiden, työttömien ja eläkeläisten määrän osuuden kasvulla suhteessa 
täysihintaisiin jäseniin. 

Varainhankinnan lisäksi julkaisutoimen tuotto oli hyvä, mutta sekään ei ihan yltänyt 
vuoden 2014 tasolle. Tämä selittyy erityisesti Musiikki kulttuurina -kirjan myynnin 
luonnollisena hiipumisena. Vuoden 2014 lukemiin ei aivan yltänyt myöskään 
Musiikin suunnan irtonumeromyynti. Irtonumeromyynnin tuottoihin on kirjattu myös 
Elektra-julkaisujärjestelmän kautta luettujen Musiikin suunnan digitaalisten 
artikkeleiden tekijänöikeuskorvaukset, jotka tilitetään lähes vuoden viiveellä. 
Todellisuudessa tämä tekijänoikeuskorvauksien lasku on tapahtunut siis jo vuosien 
2013 ja 2014 välillä. 

Tilikausi 2015 päätyi laskeneista tuloista huolimatta 4745,50 euroa ylijäämäiseksi. 
Syynä tälle on erityisesti se, että kaksi Musiikin suunnan numeroa siirtyi 
julkaistavaksi vuoden 2016 puolella. Kun numeroiden 1 ja 2/2015 kustannukset olivat 
yhteensä 3278,75 euroa, on syytä olettaa että suurin piirtein tämä määrä kustannuksia 
siirtyy tilikaudelle 2016. 

On myös todettava, että elokuussa 2014 asetti seuran hallitus tavoitteiksi 
kustannustehokkaiden toimintamallien kehittämisen seuran heikon taloustilanteen 
vuoksi. Näin ollen esimerkiksi verkkosivujen palvelinmaksuista sekä kirjanpidosta 
aiheutuvat kulut ovat laskeneet yhteensä noin 1000 eurolla vuoteen 2013 verrattuna. 
Tätä säästöä ei ole vielä osattu ottaa huomioon seuran talouden suunnittelussa. 

Vuoden 2015 ylijäämä yhdistettynä aiempien vuosien yli/alijäämään nostaa seuran 
oman pääoman 8984,35 euroon. Huomioiden kuitenkin vuodelle 2016 siirtyvät 
Musiikin suunnan kulut, SES:n taloudellinen tilanne ei ole niin vahva kuin tase antaa 
ymmärtää. Lisäksi odotettavissa olevat muutokset julkaisujen sähköistämisessä sekä 
siitä aiheutuvat tulomenetykset edellyttävät omaa pääomaa eräänlaisena 
puskurirahastona. Puskurirahasto myös mahdollistaa toiminnan jatkumisen 
alijäämäistenkin toimintakausien ylitse. 	
 
 
 
YHTEYSTIEDOT  

Suomen Etnomusikologinen Seura (SES ry)  
c/o Kulttuuriosuuskunta Uulu  
PL 455  
33101 Tampere  

Sihteeri: Joonas Keskinen, 
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