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· Uusia ehdotettuja termejä

o komiteanmietinnöt – ok
o mietinnöt – ok
o muistiot – ok
o notturnot – ok
o queer-kirjallisuus – ok
o kartat: Kirjastopalvelussa käytämme YSA-sanoja maastokartat, matkailukartat, opaskartat,

tiekartat, merikartat säännönmukaisesti 655-kentässä karttakuvailun yhteydessä, niin
nämä pitäisi ainakin saada slm-sanastoon - muista kartat ST-termeistä en itse osaa sanoa.

Ø ehdotetut ok

· Keskeneräisten listat TBC:ssä (ongelmatfig. ja ongelmatsvg.)

o liitutaulukirjat: Auli selvittää, onko termille tarvetta

o Jäi harkittavaksi, riittääkö mukaelmat-termi. Jos lyhennelmät hyväksytään, se tarvitsee
määritelmän.

o pastoraalit otetaan sanastoon muodossa pastoraalimusiikki

o uusi aalto otetaan sanastoon musiikin genrenä

· Muusan keskeneräiset ehdotukset:
https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=91754306

o intonaatiot: selvitetään vielä tarkemmin

o musiikkiarvostelut – ok

o musiikkileikit – ok

o musiikkiohjelmat – tarvitseeko tarkenteen (YSA/Muusa-kokous)

o musiikkiteatteri, show’t – ryhmä kaipaa esimerkkejä käyttötapauksista (Auli, Muusa)

o näytelmämusiikki – ok

o rituaalimusiikki – ok

o monikuoroinen musiikki – ok

o konserttiohjelmat – ok

o uudelleenmiksaukset – ok

o ohjelmistot – vaatii määritelmän ja tarkenteen

o otetaulukot – ok

o äänimaisemat – ryhmä kaipaa esimerkkejä käyttötapauksista (Muusa)

o äänitehostekokoelmat – ok

https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=91754306


o äänitteet: Kaipaa laajempaa keskustelua ylätason lajityyppitermeistä, jotka ovat hyvin
päällekkäisiä aineistotyypin kanssa. Onko kuvailussa aina lisättävä jokin genre, ja mikä
on genren suhde aineistotyyppiin.

· Ehdotusjärjestelmä: https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/labels/SLM

Ø ks. issuet ehdotusjärjestelmässä

· Edellisistä kokouksista jääneet ehdotukset

o ainesjulkaisut/aineskokoelmat: https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/6035

o kirjalliset lähteet, lähdejulkaisut/lähdeaineistot tms.

o lähdejulkaisut: Tarkoittaisi siis niitä julkaistuja kokoelmia, johon on koottu jonkin
aihepiirin kirjallisia lähteitä kommentaarien kera tai ilman.

Ø otetaan sekä aineskokoelmat että lähdejulkaisut

o tajunnanvirtakirjallisuus/sisäinen monologi: SLM: medvetandeström-litteratur, Bella
inre monolog (genre) = tajunnanvirtakirjallisuus. Kaunokki: muutettiin, mutta todettiin
että medvetandeström-litteratur ei ole luonteva muoto.

Ø ei muutosta

o teemaluettelot: ei YSAssa (päätettiin viimeksi ottaa teemaluettelot (kansanperinne) TAI
kansanperinteen teemaluettelot)
Ø teemaluettelot tuntuu vieraalta termiltä folkloristisesta näkökulmasta. Vanha ja

vakiintunut termi on tyyppiluettelot (type indices/indexes) (Melindasssa 235
kertaa). Lisäksi on vielä motiiviluetteloja (motif indices/indexes) (Melindassa 58
kertaa).

Ø Ks. esim.
https://en.wikipedia.org/wiki/Aarne%E2%80%93Thompson_classification_syste
ms

Ø otetaan tyyppiluettelot ja motiiviluettelot

· Muita asioita:

o transkriptiot ovat monografioiden lajityyppi- ja muototermien alla hierarkiassa
näkymässä, vaikka kuuluvat varmaan musiikin alle (http://finto.fi/slm/fi/page/s668)?

Ø siirretään musiikkiin, LT nuottijulkaisut

o Bellassa lastenrunoista käytettävä termi on barnlyrik (ohjausterminä on barndikter),
kun taas SLM:ssa vastaava käytettävä termi on barndikter (ohjausterminä barnlyrik)

Ø Marjut vie eteenpäin Bellassa

o Sanaston kuvaus Fintossa ja lisenssi: työstetään sähköpostin välityksellä
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