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· Ehdotusjärjestelmä: https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues?q=label%3ASLM+-
label%3A%22j%C3%A4%C3%A4+termiehdotukseksi%22+is%3Aopen

· Sotapäiväkirjat, palaute: Huomasin, että SLM:ssä on tullut jokin sekaannus termiin sotapäiväkirjat.
Sen RT-suhteena on sotakirjallisuus, aivan kuin kyse olisi fiktionaineiston kuvailuun tarkoitetusta
termistä, vaikka sotapäiväkirja on ihan eksaktisti ”päiväkirjamuotoon laadittu esitys tietyn yksikön
toiminnasta tiettynä aikana. Sen avulla on mahdollisuus saada perustiedot siitä, missä alueella ja
milloin joukko liikkui ja mihin sotatoimiin se osallistui. Myös rintaman takana suoritettu palvelus on
yleensä kuvattu päiväkirjassa. Sotapäiväkirjoja pidettiin nimensä mukaisesti sodan aikana, joten
joitakin välirauhan ajan päiväkirjoja lukuun ottamatta ei niitä ole muulta ajalta saatavissa.”
[http://wiki.narc.fi/portti/index.php/Sotap%C3%A4iv%C3%A4kirjat]

Nykyisellään on riski, että joku käyttää kyseistä termiä kuvaamaan siviilien sodan ajan yksityisiä
päiväkirjoja. Eli Arkistojen portissa olevan selityksen lisääminen SLM:ään tekisi terää. -- on käytetty
Melindassa aivan pilvin pimein – ja nimenomaan yksityispäiväkirjoissa…

Ø ei muutosta

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

o konserttiohjelmat – ok / LT käsiohjelmat puuttuu

Ø 22.5. otettiin käsiohjelmat. Palataan myöhemmin muihin Muusan ehdotuksiin.

o intonaatiot: selvitetään vielä tarkemmin

o musiikkiohjelmat, https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/5548

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

o ohjelmistot – vaatii määritelmän ja tarkenteen

o äänimaisemat – ryhmä kaipaa esimerkkejä käyttötapauksista (Muusa)

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.

Ø tehdään YSE-issuet

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

Ø ei päivitettävää

· Edellisistä kokouksista jääneet ehdotukset

o psalmit: pitikö SLM:n puolella muuttaa myös jotenkin? YSOssa psalmit (tekstit) ja
psalmit (sävellykset).

Ø psalmit (musiikki)

o sovitukset: ehdotettu tarkennetta (musiikki), käsiteltävä myös YSOssa. Ei YSE-
ehdotusta. – Muusa tekee ehdotuksen.

o mukaelmat: onko ongelmaton, vai vaatiiko tämäkin käsittelyä?
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Ø ok. Voisi olla yläkäsite Metatietosanaston tapaan. Tarvitaanko määritelmä?

Ø Ei määritelmää. Alakäsitteiksi kaikki RT:t paitsi rinnakkaisteokset ja muunnelmat
(musiikki).

o KULAn genrelista: puuttuu vielä tanssilaulut, valituslaulut (ei merkintää edellisessä
kokousmuistiossa)

Ø tehdään YSE, Muusa käsittelee

o KAVIn genrelista:

Ø Työstetään ennen seuraavaa kokousta (Marjut, Auli ja Maria valmistelevat)


