Etäkokoukset
Sivulla olevista värimerkinnöistä:
Muusa-ryhmän keskeneräiset punaisella
SLM-sanastoon liittyvät (Mirja) ja ryhmän sihteerin keskeneräiset/edistettävät oranssilla

10. Skype-kokous 22.11.2018 klo 10.00–12.00 (YSE-ehdotukset)
Mukana: Ilkka Haataja (Taideyliopiston kirjasto, Sibelius-Akatemia), Ilona Heinonen (Tampereen kaupunginkirjasto), Jaska Järvilehto (Helsingin
Konservatorion kirjasto), Tapani Lehtonen (Jyväskylän ammattikorkeakoulun kirjasto), Tapani Moisio (Kansalliskirjasto), Jaakko Tuohiniemi
(Helsingin yliopiston kirjasto)
Kutsuttu asiantuntija: Tuomas Palonen (Kansalliskirjasto)
Poissa: Ulla Ikäheimo (Kansalliskirjasto), Johanna Parviainen (Kirjastopalvelu), Anu Sormunen (Jyväskylän kaupunginkirjasto), Tommi Viitamies
(Helsingin kaupunginkirjasto)

YSE-ehdotukset

Muusa

YSA-kokous

SEKO-sanasto

sekvensseri (sähkösoittimet)

Ei YSE-ehdotus, mutta pyydetty Muusan
kantaa termin jakamisen tarpeellisuuteen.

eloelektroniikka (https://github.com/Finto-ehdotus/
YSE/issues/6679)

hyväksytty

Lisätään (LT säh
kösoitin)

havaijinkitara (https://github.com/Finto-ehdotus/Y
SE/issues/6680)

Lisätty RT
steel-kitara

SLM-sanasto
(mahdolliset
lisäykset,
muutokset tai
poistot oranssilla)

sekvensseri (tietokoneohjelmat)
Muusa ehdottaa termin sekvensseri
(tietokoneohjelmat) muuttamista muotoon sek
vensseriohjelma.

mustalaismusiikki (https://github.com/Finto-ehdot
us/YSE/issues/6682)
folkmusiikki (https://github.com/Finto-ehdotus/YS
E/issues/6683)

hyväksytty

kantaattiaariat (https://github.com/Finto-ehdotus/
YSE/issues/6723)
operettiaariat (https://github.com/Finto-ehdotus/Y
SE/issues/6724)
oratorioaariat (https://github.com/Finto-ehdotus/Y
SE/issues/6725)
ooppera-aariat (https://github.com/Finto-ehdotus/
YSE/issues/6726)
konserttiaariat (https://github.com/Finto-ehdotus/
YSE/issues/6727)
aariat (https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issu
es/6728)
musikaalilaulut (https://github.com/Finto-ehdotus/
YSE/issues/6729)
soittolistat (https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/
issues/6736)

hyväksytty

signaalitorvi (https://github.com/Finto-ehdotus/YS
E/issues/6747)
häly (https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issue
s/6758)
passioaariat (https://github.com/Finto-ehdotus/YS
E/issues/6803)

hyväksytty

hälymusiikki
LISÄTTY

19.11.2015: Keskeneräisiksi jäivät myös termit underground – rock ja konsertit (Ilkka tekee ehdotuksen).

9. Skype-kokous ma 10.9.2018 klo 13.00–15 (YSE-ehdotukset)
Mukana: Ilkka Haataja (Taideyliopiston kirjasto, Sibelius-Akatemia), Tapani Lehtonen (Jyväskylän ammattikorkeakoulun kirjasto), Tapani Moisio
(Kansalliskirjasto), Johanna Parviainen (Kirjastopalvelu), Jaakko Tuohiniemi (Helsingin yliopiston kirjasto), Jaska Järvilehto (Helsingin
Konservatorion kirjasto), Ilona Heinonen (Tampereen kaupunginkirjasto), Anu Sormunen (Jyväskylän kaupunginkirjasto), Tommi Viitamies
(Helsingin kaupunginkirjasto)
Kutsuttu asiantuntija: Tuomas Palonen (Kansalliskirjasto)
Poissa: Aki Kangas (Yle Arkisto), Ulla Ikäheimo (Kansalliskirjasto)
YSE-ehdotukset

Muusa

modulaatio (https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/6475)

YSA-kokous

SEKO-sanasto

SLM-sanasto
(mahdolliset
lisäykset, muutokset
tai poistot oranssilla)

hyväksytty

soolo-osuudet (https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/6476)

LISÄTÄÄN soolo-osuud
et (musiikki) KT soolot
(soolo-osuudet)
UUSI (SLM)
;
samalla termi soolot mu
utetaan muotoon soolos
ävellykset KT soolot
(soolosävellykset)

musiikkiarkeologia (https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/6509)

hyväksytty

tabla (https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/6517)

hyväksytty

marssilaulut (https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/6531)

hyväksytty
harrastemusiikki
(YSAssa
muutettu
muotoon
musiikin
harrastaminen),
pysyykö
SLM:ssä?
hyväksytty

äänitykset (https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/6654)

hyväksytty

äänentallennus (https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/6653)

hyväksytty

metsästyssignaalit (https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/6110)

hyväksytty

altto (https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/6657)

hyväksytty

Haapavesi Folk Music Festival (https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/
6661)

hyväksytty

vigiliat (sävellykset) (https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/5632#issue
comment-417628829)

hyväksytty

maailmanmusiikki (https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/6423)

suljettu
10.9.2018

soolot (https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/6130)

LISÄTTY
POISTETTU

urkujen julkisivut (https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/6610)

Päätös tehty, mutta mihin alakäsitteet siirretään? Suoraan populaarimusiikin
alle? Alakäsitteet ovat: benga, bhangra, ghazal, inkamusiikki, juju, makossa,
mbalax, mbaqanga, soca, soukous, zouk

tabl tabla, KT ta
bl

LISÄTÄÄN
UUSI (SLM)

Vastaavat muutokset
SLM:ään
MUUTOS

Vastaava muutos
SLM:ään muotoon sool
osävellykset, KT soolot
(soolosävellykset)
MUUTOS

8. Skype-kokous to 30.8.2018 klo 13.00–15.15 (SLM)
Mukana: Ilkka Haataja (Taideyliopiston kirjasto, Sibelius-Akatemia), Tapani Lehtonen (Jyväskylän ammattikorkeakoulun kirjasto), Tapani Moisio
(Kansalliskirjasto), Johanna Parviainen (Kirjastopalvelu), Katerina Sornova (Kansalliskirjasto), Jaakko Tuohiniemi (Helsingin yliopiston kirjasto),
Ilona Heinonen (Tampereen kaupunginkirjasto), Anu Sormunen (Jyväskylän kaupunginkirjasto)
Poissa: Ulla Ikäheimo (Kansalliskirjasto), Jaska Järvilehto (Helsingin Konservatorion kirjasto), Tommi Viitamies (Helsingin kaupunginkirjasto), Aki
Kangas (Yle Arkisto)
Viimeisessä sarakkeessa teksti "LISÄTÄÄN" valmiiksi, Luumun päätös asiasta.
Ehdotukset SLM-sanastoon
(vihreällä olevat on jo
SLM:ssa)

LC Genre/Form Terms URI

LC
Genre/Form
Terms

afrokuubalainen jazz

http://id.loc.gov/authorities/genreForms/gf2014026903

Latin jazz

beatboxing

http://id.loc.gov/authorities/genreForms/gf2014026658

Beatboxing

chansonit

Muusan ja Mirjan muistiinpanot (käytetään LISÄTÄÄN tai
LISÄTÄÄN* (muu kuin musiikki) ja
LISÄTTY
)

LISÄTTY

LISÄTTY
LCSH:n puolella Songs, French, ei löydy LC:n
genresanastosta

country rock

http://id.loc.gov/authorities/genreForms/gf2014026740

Country rock
music

LISÄTTY

cumbia

http://id.loc.gov/authorities/genreForms/gf2014026749

Cumbia
(Music)

LISÄTTY

doo wop

http://id.loc.gov/authorities/genreForms/gf2014026773

Doo-wop

LISÄTTY

dubstep

http://id.loc.gov/authorities/genreForms/gf2014026779

Dubstep
(Music)

LISÄTTY

flamenco

http://id.loc.gov/authorities/genreForms/gf2014026806

Flamenco
music

LISÄTTY

gospelrock

LISÄTTY

laululyriikka

http://id.loc.gov/authorities/genreForms/gf2017026002

Musical texts

rocklyriikka

http://id.loc.gov/authorities/genreForms/gf2017026008

Rock lyrics

sanoitukset

Musical texts

merengue

http://id.loc.gov/authorities/genreForms/gf2014026933

Merengues
(Music)

musiikkiarvostelut

http://id.loc.gov/authorities/genreForms/gf2014026130

Music
reviews

musiikkileikit

http://id.loc.gov/authorities/genreForms/gf2014026954

Musical
games

Laululyriikka/sanoitus-vyyhti selvitetään tarkemmin (vrt.
LC:n hierarkia) (Ilkka).

LISÄTÄÄN*

UUSI (SLM)

LISÄTTY
Muusa käsitellyt uudelleen 10.9.2018 ja pitää edelleen
tarpeellisena.
LISÄTTY
LISÄTTY

musiikkiohjelmat

LISÄTÄÄN* ??musiikkiohjelmat (televisio-ohjelmat) ja
musiikkiohjelmat (radio-ohjelmat)
UUSI (SLM)

musiikkiteatteri

LISÄTÄÄN* (huom. Musical theater ei ole oikea sillattava
termi)
UUSI (SLM)

näytelmämusiikki

http://id.loc.gov/authorities/genreForms/gf2014026873

Incidental
music

LISÄTTY

populaarimusiikki

http://id.loc.gov/authorities/genreForms/gf2014027009

Popular
music

LISÄTTY

psykedeelinen rock

http://id.loc.gov/authorities/genreForms/gf2014027024

Psychedelic
rock music

LISÄTTY

rentoutusmusiikki

LISÄTTY

rituaalimusiikki

Sacred music http://id.loc.gov/authorities/genreForms/gf2
014027062.html on suurelta osin samaa, mutta ei ole
rajattu rituaalikäyttöön eikä toisaalta rituaalimusiikkia ole
(ainakaan) ysassa rajattu pelkästään uskonnolliseen
käyttöön
LISÄTTY

skiffle

http://id.loc.gov/authorities/genreForms/gf2014027096

Skiffle

LISÄTTY

speed metal

http://id.loc.gov/authorities/genreForms/gf2014027138

Thrash metal
(Music)

LISÄTTY

trance

http://id.loc.gov/authorities/genreForms/gf2014027143

Trance
(house
music)

LISÄTTY

western swing

http://id.loc.gov/authorities/genreForms/gf2014027169

Western
swing (Music)

LISÄTTY

zydeco

http://id.loc.gov/authorities/genreForms/gf2014027177

Zydeco music

LISÄTTY

monikuoroinen musiikki

LCSH:ssa on polychoral music, mutta sitä ei ole
genresanastoon otettu
LISÄTTY

instrumentaalinen
viihdemusiikki
graduaalit

LISÄTTY
http://id.loc.gov/authorities/genreForms/gf2014026841

Graduals
(Chants)

mainosmusiikki
konserttiohjelmat

http://id.loc.gov/authorities/genreForms/gf2014026065

Concert
programs

kuunnelmat

http://id.loc.gov/authorities/genreForms/gf2014026499

Radio plays

litaniat

http://id.loc.gov/authorities/genreForms/gf2014026910

Litanies
(Music)

luonnonäänet

http://id.loc.gov/authorities/genreForms/gf2013025016

Nature
sounds

merimieslaulut

http://id.loc.gov/authorities/genreForms/gf2014027078

Sea shanties

miksaukset uudelleenmiksau
kset

http://id.loc.gov/authorities/genreForms/gf2014027046

Remixes
(Music)

ohjelmistot

LISÄTTY
LISÄTTY

(oli jo SLM:ssä)

LISÄTÄÄN (2018)

UUSI (SLM)

LISÄTTY

LISÄTTY
LISÄTTY

LISÄTÄÄN*

otetaulukot

http://id.loc.gov/authorities/genreForms/gf2014026805

Fingering
charts

partituurit

http://id.loc.gov/authorities/genreForms/gf2014027077

Scores

(vaihdetaanko

uudelleenmiksaukset-termiin myös YSAssa?)
UUSI (SLM)

LISÄTTY
(merkitään 348-kenttään?)

puhelaulu

ei oteta SLM:ään; LCSH:ssa on Sprechstimme, mutta sitä
ei ole genresanastoon otettu

showt show't

LISÄTÄÄN* on tarkempia termejä LC:n genresanastossa,
muttei kattotermiä

sämpläys ei, mutta olisiko säm
plet (VAI samplet VAI
sämplemusiikki/samplemusiikki,
heh) tarpeen?

Sampler music löytyy LCSH:ssa, muttei genreterminä; jos
otetaan genresanastoon, pitäisi olla määritelmä mukana
(Tommi?)

yhteislaulu
äänimaisema äänimaisemat

http://id.loc.gov/authorities/genreForms/gf2014027107

Soundscapes
(Music)

äänitehosteet (ei oteta)
äänitehostekokoelmat (otetaan)

http://id.loc.gov/authorities/genreForms/gf2011026593

Sound effects
recordings

äänitteet

http://id.loc.gov/authorities/genreForms/gf2011026594

Sound
recordings

Agregaattiteoksen
muototermit:

LISÄTÄÄN

UUSI (SLM)

LISÄTTY
LISÄTÄÄN (2018), kirjataan, että käytetään vain
ääritapauksessa
UUSI (SLM)

kokoelmat/kokoelma-albumit

http://id.loc.gov/authorities/genreForms/gf2015026104

historialliset äänitteet

Sampler
albums
(Sound
recordings)

vatii valmistelua

?

ei lisätä; YSAssa historialliset äänitykset

albumit (YSA albumit
(äänitteet)) musiikkialbumit

LISÄTÄÄN (2018)

EP:t

LISÄTÄÄN (2018)

UUSI (SLM)

määritelmä: EP:tä laajempi, yleensä yli neljä kappaletta
(raitaa) sisältävä julkaisukokonaisuus.
UUSI (SLM)

määritelmä: Singleä laajempi, mutta albumia suppeampi
julkaisukokonaisuus, jonka nimitys tulee sanoista extended
play.
singlet

LISÄTÄÄN (2018)

UUSI (SLM)

määritelmä viilataan: Yleensä yhden tai kahden kappaleen
(raidan) muodostama julkaisukokonaisuus.
demot?

http://id.loc.gov/authorities/genreForms/gf2011026194

Demo
recordings

Manifestaation muototermit:

Muusa ei näe tarpeellisena käsitellä musiikkiaineiston
julkaisumuotoja SLM-termeinä.

nuottijulkaisut

http://id.loc.gov/authorities/genreForms/gf2014027184

Notated
music

pianopartituurit

http://id.loc.gov/authorities/genreForms/gf2014027205

Piano scores

pienoispartituurit
äänilevyt
CD-äänilevyt
DVD-levyt
SACD-levyt
kasetit
äänikasetit
ääninauhat

7. Skype-kokous 20.6.2018 klo 10.00–11.30 (YSE-ehdotukset)
Mukana: Ilkka Haataja (Taideyliopiston kirjasto, Sibelius-Akatemia), Tapani Lehtonen (Jyväskylän ammattikorkeakoulun kirjasto), Tapani Moisio
(Kansalliskirjasto), Johanna Parviainen (BTJ), Katerina Sornova (Kansalliskirjasto), Jaakko Tuohiniemi (Helsingin yliopiston kirjasto), Jaska
Järvilehto (Helsingin Konservatorion kirjasto)
Kutsuttu asiantuntija: Tuomas Palonen (Kansalliskirjasto)
Poissa: Ilona Heinonen (Tampereen kaupunginkirjasto), Aki Kangas (Yle Arkisto), Anu Sormunen (Jyväskylän kaupunginkirjasto), Tommi
Viitamies (Helsingin kaupunginkirjasto), Ulla Ikäheimo (Kansalliskirjasto)

Käsitellään alla olevat termiehdotukset ja muut keskeneräiset (Muusaan palautetut tapaukset, merkitty punaisena YSA-kokous-sarakkeessa).
YSE-ehdotukset

Muusa

ramopunk (https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/
issues/6269)

jää
termiehdotukseksi

skeittipunk (https://github.com/Finto-ehdotus/YSE
/issues/6270)

määritelmä
muokattu YSEssä
kokouksen
jälkeen

pop punk (https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/i
ssues/6268)

jää
termiehdotukseksi

YSA-kokous

SLM-sanasto (mahdolliset lisäykset, muutokset
tai poistot oranssilla)

hyväksytty

skeittipunk

LISÄTTY

skate punk music http://id.loc.gov/authorities/genreFo
rms/gf2016026015

SEKO-sanasto

sävellysmuodot (https://github.com/Finto-ehdotus/
YSE/issues/6344)

hyväksytty

Latin rock (https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/i
ssues/6354)

latin rock

sämplääjät (https://github.com/Finto-ehdotus/YSE
/issues/6422)

hyväksytty

maailmanmusiikki (https://github.com/Finto-ehdot
us/YSE/issues/6423)

hierarkkiaa muutetaan myös SLM:Ssa

tanssit ja tanssimusiikki (https://github.com/NatLib
Fi/Finto-data/issues/484)

lisäksi kävimme läpi alla olevissa taulukoissa YSA-ryhmästä palautettuja tapauksia

6. Skype-kokous 15.5.2018 klo 10.00–11.30 (YSE-ehdotukset)
Mukana: Ilkka Haataja (Taideyliopiston kirjasto, Sibelius-Akatemia), Ulla Ikäheimo (Kansalliskirjasto), Tapani Lehtonen (Jyväskylän
ammattikorkeakoulun kirjasto), Johanna Parviainen (BTJ), Anu Sormunen (Jyväskylän kaupunginkirjasto), Katerina Sornova (Kansalliskirjasto),
Jaakko Tuohiniemi (Helsingin yliopiston kirjasto), Tommi Viitamies (Helsingin kaupunginkirjasto), Jaska Järvilehto (Helsingin Konservatorion
kirjasto)
Poissa: Aki Kangas (Yle Arkisto), Ilona Heinonen (Tampereen kaupunginkirjasto)

YSE-ehdotukset

Muusa

orkesterimuusikot (https://github.com/Finto-ehdot
us/YSE/issues/6102)
viittomalaulut (http://www.yso.fi/onto/ysa/Y214724
)

YSA-kokous

SLM-sanasto (mahdolliset lisäykset tai
muutokset oranssilla)

hyväksytty

..

YSAn määritelmä: Laulut, joiden yhteydessä
esitetään tukiviittomia tukemaan
ymmärtämistä kielellisten tai kuulon
häiriöiden vuoksi

country and western (https://github.com/Finto-ehd
otus/YSE/issues/5592)

viittomalaulut

hyväksytty

LISÄTTY

POISTETTU

lisäksi kävimme läpi alla olevissa taulukoissa YSA-ryhmästä palautettuja tapauksia

5. Skype-kokous 27.4.2018 klo 10.00–11.30 (SLM-termit)
Mukana: Ilkka Haataja (Taideyliopiston kirjasto, Sibelius-Akatemia), Ilona Heinonen (Tampereen kaupunginkirjasto), Tapani Lehtonen
(Jyväskylän ammattikorkeakoulun kirjasto), Johanna Parviainen (BTJ), Anu Sormunen (Jyväskylän kaupunginkirjasto), Katerina Sornova
(Kansalliskirjasto), Jaakko Tuohiniemi (Helsingin yliopiston kirjasto), Tommi Viitamies (Helsingin kaupunginkirjasto), Jaska Järvilehto (Helsingin
Konservatorion kirjasto)
Poissa: Ulla Ikäheimo (Kansalliskirjasto), Aki Kangas (Yle Arkisto)
LC:n Best Practicies for Using LCGFT for Music Recources Version 1.1, 2018 (PDF-tiedosto)
Suomalainen lajityyppi- ja muotosanasto (ei ole vielä julkaistu, finton devin puolella)
hierarkkiset tasot voisi käyttää rakenteena
musiikki-termi ylätermi, kirjallisuus, kaunokirjallisuus, tietokirjallisuus jne.
sama termi voi ola usean termin alla
konserttojen alla löytyy kaksois-, kolmoiskonsertot-termien alla
lc:n hierarkkia lähtökohtana
lisäykset termeihin: lisäyksenä tarvittaessa "musiikki" (ei sävellykset), mutta jos ainoastaan yhdessä merkityksessä sanastossa,
ei tarvitse lisäystä; muutetaan myös itse genretermi sävellykset muotoon musiikki
uudet ysa-termit --> mahdolliset lisäykset myös genresanastoon
poistot:
mestizomusiikki
kansantanssit äänitteissä käytä: kansanmusiikki + tanssimusiikki
kotimusiikki
käyttömusiikki
latinalaistanssit äänitteissä käytä: latinalaisamerikkalainen musiikki + tanssimusiikki

country and western
sälilytetään toistaiseksi
lastenmusiikki
orkesterimusiikki, kuoromusiikki
itkut?
korjattavaa
barrelhouse-piano barrelhouse piano
siltaukset
siltaustaulukko Mirjalle
lisättävät muutokset+siltaukset (Mirja):
son-musiikki son mexicano
son son cubano
viittomalaulut
intonaatiot
goottirock = Gothic rock music [http://id.loc.gov/authorities/genreForms/gf2014026840]
sarjallinen musiikki
anthemit = Anthems [http://id.loc.gov/authorities/genreForms/gf2014026635]
southern rock = Rock music--Southern States [EI OMAA AUKTORITEETTITIETUETTA]

4. Skype-kokous 20.4.2018 klo 10.00–11.30 (YSE-ehdotukset)
Mukana: Ilkka Haataja (Taideyliopiston kirjasto, Sibelius-Akatemia), Ilona Heinonen (Tampereen kaupunginkirjasto), Ulla Ikäheimo
(Kansalliskirjasto), Johanna Parviainen (BTJ), Anu Sormunen (Jyväskylän kaupunginkirjasto), Katerina Sornova (Kansalliskirjasto), Jaakko
Tuohiniemi (Helsingin yliopiston kirjasto), Tommi Viitamies (Helsingin kaupunginkirjasto), Jaska Järvilehto (Helsingin Konservatorion kirjasto)
Poissa: Aki Kangas (Yle Arkisto), Tapani Lehtonen (Jyväskylän ammattikorkeakoulun kirjasto)
POHDITTAVAKSI: miten YSAn uudet musiikkitermit päättyvät Suomalaiseen lajityyppi- ja muotosanastoon, jos ne sinne kuuluvat?

YSE-ehdotukset

Muusa

son (https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/
5587)

YSA-kokous

SLM-sanasto (mahdolliset
lisäykset tai muutokset
oranssilla)

hyväksytty, termi muutettu:
son son cubano,
LISÄKSI son-musiikki son
mexicano

son-musiikki son mexicano
MUUTOS

urkumusiikki (https://github.com/Finto-ehdotus/YS
E/issues/5964)

son son cubano
LISÄTTY
..

viulumusiikki (https://github.com/Finto-ehdotus/YS
E/issues/5965)
orkesteritoiminta (https://github.com/Finto-ehdotus
/YSE/issues/5590)

SEKO-sanasto

hyväksytty
jää sanastoon

sävelmotiivit (https://github.com/Finto-ehdotus/YS
E/issues/5983)
intonaatio (musiikki) (https://github.com/Finto-ehdo
tus/YSE/issues/5981)

määritelmä
lisätty

intonaatiot (https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/i
ssues/5980)

vain
SLM-sanastoon

..
..

hyväksytty

..

hyväksytty

..

intonaatiot

UUSI TERMI

Määritelmä
: Jos mahdollista,
laittakaa kehitettävän asian
yhteyteen konkreettisen esimerkin
mukaan.
klaveeri (https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/iss
ues/5977)
goottirock (https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/i
ssues/5984)
bassokitara (https://github.com/Finto-ehdotus/YSE
/issues/5491) sekä
SEKO-termin (http://urn.fi/urn:nbn:fi:au:seko:00119
) huomioiminen

myös
SLM-sanastoon

hyväksytty: klaveerisoittimet

..

hyväksytty

goottirock

hyväksytty

..

kosketinsoitin

LISÄTTY
suhteet
tarkistettava

seuratanssit (https://github.com/Finto-ehdotus/YS
E/issues/5976)

hyväksytty: seuratanssi

..

oodit (https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues
/5974)

hyväksytty: oodit (runot)

oodit oodit (runot) tai oodit
(kirjallisuus)

oodit (sävellykset) (https://github.com/Finto-ehdotu
s/YSE/issues/5973)

hyväksytty

oodit (musiikki)
LISÄTTY

neumit (https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issu
es/5972)

hyväksytty

..

hyväksytty

anthemit

urkujen rekisteröinti (https://github.com/Finto-ehdot
us/YSE/issues/5969)

hyväksytty

..

sfäärien harmonia (https://github.com/Finto-ehdotu
s/YSE/issues/5986)

hyväksytty

..

pastoraalimusiikki (https://github.com/Finto-ehdotu
s/YSE/issues/6024)

hyväksytty

pastoraalit (musiikki) (määritelmä
Jaakko),
pastoraalit pastoraalit (kirjallisuus)

anthemit (https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/is
sues/5970)

myös
SLM-sanastoon

LISÄTTY

LISÄTTY

(pastoraalimusi

ikki)

3. Skype-kokous 28.3.2018 klo 9.30–11.00 (YSE-ehdotukset)
Mukana: Ilkka Haataja (Taideyliopiston kirjasto, Sibelius-Akatemia), Ulla Ikäheimo (Kansalliskirjasto), Tapani Lehtonen (Jyväskylän
ammattikorkeakoulun kirjasto), Johanna Parviainen (BTJ), Anu Sormunen (Jyväskylän kaupunginkirjasto), Jaakko Tuohiniemi (Helsingin yliopiston
kirjasto), Tommi Viitamies (Helsingin kaupunginkirjasto)
Poissa: Ilona Heinonen (Tampereen kaupunginkirjasto), Jaska Järvilehto (Helsingin Konservatorion kirjasto), Aki Kangas (Yle Arkisto), Katerina
Sornova (Kansalliskirjasto)

YSE-ehdotukset

Muusa
(keskeneräiset)

YSA-kokous

SLM-sanasto (mahdolliset
lisäykset tai muutokset
oranssilla)

inkamusiikki https://github.com/Finto-ehdotus/YS
E/issues/5920

inkamusiikki

julkaisujen kannet https://github.com/Finto-ehdotu
s/YSE/issues/5152

..

dynamiikka https://github.com/Finto-ehdotus/YSE
/issues/5834

..

happening https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/i
ssues/5830

hyväksytty

pianomusiikki https://github.com/Finto-ehdotus/Y
SE/issues/5087

..
..

launeddas https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/i
ssues/5933

hyväksytty

..

rytmimoodit https://github.com/Finto-ehdotus/YSE
/issues/5929

hyväksytty

..

hyväksytty: moodit
(sävelasteikot)

..

melodraamat https://github.com/Finto-ehdotus/YS
E/issues/5880

hyväksytty: melodraa
mat (sävellykset)

melodraamat (musiikki)
LISÄTTY

johtoaiheet https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/
issues/5876

hyväksytty:
johtoaiheet (musiikki)

..

moodit https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issu
es/5534

konsertoinnit https://github.com/Finto-ehdotus/YS
E/issues/2422

SEKO-sanasto

käyttöhuomautus
pitäisi lisätä (Jaakko)

..

launeddas

2. Skype-kokous 13.3.2018 klo 9.30–11.30 (YSE-ehdotukset)
Mukana: Ilkka Haataja (Taideyliopiston kirjasto, Sibelius-Akatemia), Ilona Heinonen (Tampereen kaupunginkirjasto), Jaska Järvilehto (Helsingin
Konservatorion kirjasto), Tapani Lehtonen (Jyväskylän ammattikorkeakoulun kirjasto), Johanna Parviainen (BTJ), Anu Sormunen (Jyväskylän
kaupunginkirjasto), Katerina Sornova (Kansalliskirjasto), Jaakko Tuohiniemi (Helsingin yliopiston kirjasto), Tommi Viitamies (Helsingin
kaupunginkirjasto)
Poissa: Ulla Ikäheimo (Kansalliskirjasto), Aki Kangas (Yle Arkisto)

YSE-ehdotukset

ukulele https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issue
s/5869

Muusa
(vielä
kesken)

YSA-kokous

SLM-sanasto (mahdolliset lisäykset
tai muutokset oranssilla)

hyväksytty

..

teemat https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issue
s/5832

SEKO-sanasto

ukulele

..

pastissioopperat https://github.com/Finto-ehdotus/
YSE/issues/5833

hyväksytty

pastissioopperat

biografinen musiikintutkimus https://github.com/Fint
o-ehdotus/YSE/issues/5716

jää termiehdotukseksi

..

ryhmäkonsertot https://github.com/Finto-ehdotus/Y
SE/issues/5717

hyväksytty

ryhmäkonsertot

ooppera https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issu
es/5767

hyväksytty (KT
oopperataide)

..

virtuoosit https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/iss
ues/5781

LISÄTTY

..

säestykset https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/is
sues/5782

poistetaan YSAsta, mutta
tarvitaan SLM:ssä

säestykset

artikulaatio https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/is
sues/5813

hyväksytty

..

teknorock https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/iss
ues/5740

hyväksytty

teknorock

oopperat https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/iss
ues/5374

hyväksytty

oopperat

1. Skype-kokous 6.3.2018 klo 10.00–11.30 (YSE-ehdotukset)
Mukana: Ilkka Haataja (Taideyliopiston kirjasto, Sibelius-Akatemia), Ilona Heinonen (Tampereen kaupunginkirjasto), Ulla Ikäheimo
(Kansalliskirjasto), Jaska Järvilehto (Helsingin Konservatorion kirjasto), Tapani Lehtonen (Jyväskylän ammattikorkeakoulun kirjasto), Johanna
Parviainen (BTJ), Anu Sormunen (Jyväskylän kaupunginkirjasto), Katerina Sornova (Kansalliskirjasto), Jaakko Tuohiniemi (Helsingin yliopiston
kirjasto), Tommi Viitamies (Helsingin kaupunginkirjasto)
Poissa: Aki Kangas (Yle Arkisto)
YSE-ehdotusten käsittely: jokaisella omat tunnukset, peukutukset (puolesta ja/tai vastaan) aktiivisemmin, keskustelu suotavaa jo etukäteen,
lopuksi ryhmän yhteinen kanta
uudet termit voi ehdottaa ehdotuslomakkeen kautta: https://ehdotus.finto.fi/#!/new
muutokset olemassa oleviin tehdään täältä: https://ehdotus.finto.fi/#!/change

YSE-ehdotukset

Muusa (keskeneräiset tms. huomiot)

YSA-kokous

SLM-sanasto (mahdolliset
lisäykset tai muutokset
oranssilla)

elegiat https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issu
es/5831

hyväksytty

elegiat

hymnit https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issu
es/5492

ei muutosta

hymnit

marssit https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/iss
ues/5635

hyväksytty

marssit

pastoraalit https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/i
ssues/5634

muutettu muotoon
pastoraali (tyylit)

pastoraalit

rumbat https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issu
es/5670

OK

rumbat

rudimentit https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/i
ssues/5653

hyväksytty

rudimentit

vesperit https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/is
sues/5632

hyväksytty

vesperit

musiikillisuus https://github.com/Finto-ehdotus/YS
E/issues/5108

jää
termiehdotukseksi

..

akustiikka https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/i
ssues/5324

..

notaatio https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/iss
ues/5435

..

latinalaisamerikkalainen musiikki https://github.co
m/Finto-ehdotus/YSE/issues/5633

miten korjataan tietokannoissa?
653-kenttään? Kokonaan pois, eikä mitään
tilalle?

hyväksytty

latinalaisamerikkalainen musiikki
POISTETTU

southern rock https://github.com/Finto-ehdotus/Y
SE/issues/5688

hyväksytty

southern rock

soittajat https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/iss
ues/5640

hyväksytty

..

country-dancet https://github.com/Finto-ehdotus/
YSE/issues/5652

LISÄTTY

..

yksinlaulu https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/i
ssues/5664

hyväksytty

ei SLM:ssa, YSAssa yksinlaulu
(laulaminen) OK

joikaajat https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/iss
ues/5680

hyväksytty

..

