Valmiit
Tälle sivulle listataan Muusan käsittelemät YSA-, YSO-, SEKO- ja SLM-termit vuodesta 2019 alkaen.

YSE-ehdotukset

Muusa

YSOkokous

SEKO

SLM-sanasto (lisäykset, muutokset
tai poistot oranssilla)

laulunopetus (https://github
.com/Finto-ehdotus/YSE
/issues/7143)
soiton opetus (https://githu
b.com/Finto-ehdotus/YSE
/issues/7112)
musiikin opetus (https://gith
ub.com/Finto-ehdotus/YSE
/issues/7062)
katusoittajat (https://github.
com/Finto-ehdotus/YSE
/issues/7479)
kansanmusiikki (https://gith
ub.com/Finto-ehdotus/YSE
/issues/7059)
tuotantomusiikki (https://git
hub.com/Finto-ehdotus
/YSE/issues/7058)

Hyväksytty
24.10.2019

LISÄTTY

katusoittajat (https://github.
com/Finto-ehdotus/YSE
/issues/7056)
hengellinen viihdemusiikki
(https://github.com/Fintoehdotus/YSE/issues/6970)
intonaatiot (https://github.
com/Finto-ehdotus/YSE
/issues/5980)

LISÄTTY

Vain SLM-sanastoon

Hyväksytty
31.10.2019

intonaatiot (kirkkomusiikki)
LISÄTTY

LT kirkkomusiikki ja laulut
Määritelmä: "Laulettu lyhyt
soolosävelmä, joka edeltää laajempaa,
yleensä kuorolle sävellettyä kirkollista
vokaaliteosta."
musiikkiohjelmat (https://git
hub.com/Finto-ehdotus
/YSE/issues/5548)

Hyväksytty
31.10.2019

LISÄTTY

balladit (https://github.com
/Finto-ehdotus/YSE/issues
/5979)

Hyväksytty
3.10.2019

MUUTETTU

LISÄTTY

balladit (kansanlaulut) (http
s://github.com/Fintoehdotus/YSE/issues/5978)
sarjallinen musiikki (https://
github.com/Finto-ehdotus
/YSE/issues/5975)

Suljettu
17.9.2019

modaalisuus (https://github
.com/Finto-ehdotus/YSE
/issues/5814)

Suljettu
17.9.2019

yksinlaulu

Määritelmää muutettava, koska sanastosta löytyy myös sekä
yhtyelaulu että kuorolaulu toisin kuin määritelmä väittää.

LISÄTÄÄN

Muokattu
YSOssa
15.9.2019.

PÄÄTÖS:
poistetaan määritelmästä jälkimmäinen lause
hillbilly

Määritelmässä sanottiin, että instrumentaalimusiikkia, mutta
Groven mukaan on muutakin kuin instrumentaalimusiikkia.
PÄÄTÖS:
LT populaarimusiikki
RT country
ohjaustermi: old-time music (fi+en)
Määritelmä: "1920-luvulla syntynyt yhdysvaltalainen tyyli, joka
oli pohjana bluegrassille ja countrylle."

Muokattu
YSOssa
2.10.2019.

MUUTETTU

LISÄTTY

musiikilliset tuotokset

YSOa varten luotu hierarrkkinen käsite. Ei tarkoitettu
kuvailukäyttöön. YSO-kokouksessa mietittiin, että pitäisikö
tämä poistaa.

Muokattu
YSOssa
2.10.2019.

PÄÄTÖS:
säilytetään, muutetaan termi muotoon "musiikilliset
objektit"
sävelmotiivit

Tällä oli yläkäsitteenä motiivit (aihelmat).
PÄÄTÖS:
sävelmotiivit LT musiikilliset tuotokset
RT melodiat

intervallit (https://github.
com/NatLibFi/Finto-data
/issues/951)

Yläkäsiteongelma YSOn kannalta.

rytmimoodit

Yläkäsitteenä oli rytmiikka, mikä on epäkäypä ontologian
puolella.

PÄÄTÖS:
LT fysikaaliset ominaisuudet
RT säveljärjestelmät

Muokattu
YSOssa
2.10.2019.

Muokattu
YSOssa
2.10.2019.

Muokattu
YSOssa
2.10.2019.

PÄÄTÖS:
rytmimoodit RT rytmiikka
diminuutio (https://github.
com/NatLibFi/Finto-data
/issues/950)

Yläkäsitteet olivat väärät YSOn näkökulmasta: rytmioppi ja
säveloppi.

Muokattu
YSOssa
2.10.2019.

PÄÄTÖS:
ehdotetaan uutta käsitettä "sävellystekniikka", joka tulisi
tälle yläkäsitteeksi
lisätään RT ornamentiikka

cover-versiot
encoret

diminuutio
LT muutos
+ RT
rytmioppi &
sävellysoppi

Näillä oli YSOn näkökulmasta ristiriitaisia yläkäsitteitä. Coverversiolla yläkäsitteenä musiikkiesitykset, sovitukset, äänitykset.
Encorella yläkäsitteenä ohjelmistot ja musiikkiesitykset.

Muokattu
YSOssa
2.10.2019.

PÄÄTÖS:
cover-versiot LT musiikilliset objektit
encoret: YSOn päätös ok

encoret LT
sävellykset
(+RT
ohjelmistot)

minimalismi https://github.
com/Finto-ehdotus/YSE
/issues/5829

Suljettu
29.4.2019

domra (https://github.com
/Finto-ehdotus/YSE/issues
/7232)

Hyväksytty
3.10.2019

avainviulu (https://github.
com/Finto-ehdotus/YSE
/issues/7256)

Hyväksytty
3.10.2019

big bandit (https://github.
com/Finto-ehdotus/YSE
/issues/7258)

Suljettu
19.9.2019

Lisätty
23.8.2019
muodossa bi
g band.

harmonichord (https://githu
b.com/Finto-ehdotus/YSE
/issues/7388)

Suljettu
3.10.2019

Lisätty
23.8.2019

hengelliset lastenlaulut (htt
ps://github.com/Fintoehdotus/YSE/issues/7328)

Hyväksytty
3.9.2019

LISÄTTY

progressiivinen metalli (htt
ps://github.com/Fintoehdotus/YSE/issues/7338)

Hyväksytty
3.10.2019

LISÄTTY

transkribointi https://github.
com/Finto-ehdotus/YSE
/issues/5745

Hyväksytty
28.2.2019

muunnelmat (https://github.
com/Finto-ehdotus/YSE
/issues/5875)

Suljettu
30.4.2019

atonaalisuus (https://github
.com/Finto-ehdotus/YSE
/issues/6940)

Suljettu
7.3.2019

LISÄTTY

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

Hyväksytty
28.2.2019

musiikki (https://github.com
/Finto-ehdotus/YSE/issues
/5549)

Suljettu
7.3.2019

musiikkitiede (https://github
.com/Finto-ehdotus/YSE
/issues/5378)

Hyväksytty
28.2.2019

antologiat (https://github.
com/Finto-ehdotus/YSE
/issues/6674)

Hyväksytty
3.10.2019

uskonnolliset laulut (https://
github.com/Finto-ehdotus
/YSE/issues/6805)

Hyväksytty
31.10.2019

crwth (https://github.com
/Finto-ehdotus/YSE/issues
/6808)

Hyväksytty
11.12.2018

pedal steel -kitara (https://g
ithub.com/Finto-ehdotus
/YSE/issues/6806)

Hyväksytty
11.12.2018

baritoniukulele (https://gith
ub.com/Finto-ehdotus/YSE
/issues/6815)

LISÄTTY

Huom. Soolo-osuudet lisätty ilman
tarkennetta, https://github.com/Fintoehdotus/YSE/issues/6476

Termi lisätään vain SEKOon.

LISÄTTY

Uusiksi STsuhteisiksi
termeiksi
ukulelelle:
sopraan
oukulele
tenoriuk
ulele
baritoni
ukulele
bassouk
ulele

tombeaut (https://github.
com/Finto-ehdotus/YSE
/issues/6856)

Hyväksytty
19.3.2019
SLM:ssä tarvitaan termiä vokaliisit (harjoitteet). YSAssa se jo
on.

musiikkiklubit (https://githu
b.com/Finto-ehdotus/YSE
/issues/5513)
soolot (https://github.com
/Finto-ehdotus/YSE/issues
/6130)

LISÄTTY

LISÄTTY

Hyväksytty
28.2.2019
vrt. soolo-osuudet (https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues
/6476), jonka senkin Muusa on jo käsitellyt

Hyväksytty
28.2.2019

MUUTETTU

musiikkijuhlat https://github
.com/Finto-ehdotus/YSE
/issues/5496

Muutokset
tehty
YSOon
16.1.2019.

psalmit https://github.com
/Finto-ehdotus/YSE/issues
/5793

Suljettu
9.4.2019

LISÄTTY

hengelliset laulut (https://git
hub.com/Finto-ehdotus
/YSE/issues/6678)

Hyväksytty
3.10.2019

MUUTETTU

parafraasit (musiikki) SLM:ään

LISÄTTY

posetiivarit (https://github.
com/Finto-ehdotus/YSE
/issues/6905)

Hyväksytty
19.3.2019

giguet (https://github.com
/Finto-ehdotus/YSE/issues
/6920)

Hyväksytty
19.3.2019

miksaukset (https://github.
com/Finto-ehdotus/YSE
/issues/6925)

Hyväksytty
19.3.2019

LISÄTTY

kokeellinen musiikki (https:
//github.com/Finto-ehdotus
/YSE/issues/6941)

LISÄTTY

lauluntekijät (https://github.
com/Finto-ehdotus/YSE
/issues/6943)
elektroakustinen musiikki (
https://github.com/Fintoehdotus/YSE/issues/6944)

Suljettu
29.4.2019

isonuottiset nuottijulkaisut (
https://github.com/Fintoehdotus/YSE/issues/6942)

Suljettu
21.3.2019

LISÄTTY

folk metal (https://github.
com/Finto-ehdotus/YSE
/issues/6945)

Määritelmä: "Kansanmusiikkivaikutteinen heavy metalin
tyylilaji". LT heavy metal.

Suljettu
21.3.2019

LISÄTTY

indie popmusiikki (https://gi
thub.com/Finto-ehdotus
/YSE/issues/6952)

LT popmusiikki, RT indierock

Suljettu
26.4.2019

LISÄTTY

televisiomusiikki (https://git
hub.com/Finto-ehdotus
/YSE/issues/6960)

YSAan RT tuotantomusiikki

Suljettu
21.3.2019

LISÄTTY

elektroninen
tanssimusiikki (https://githu
b.com/Finto-ehdotus/YSE
/issues/6969)

KT elektroninen musiikki

Suljettu
21.3.2019

LISÄTTY

hankaussoittimet (https://gi
thub.com/Finto-ehdotus
/YSE/issues/6988)

KT kitkasoittimet.

Suljettu
29.4.2019
LISÄTÄÄN, ST perinnemusiikki,
populaarimusiikki, taidemusiikki

musiikki (https://github.com
/Finto-ehdotus/YSE/issues
/7001)

LISÄTTY

sanoitukset (https://github.
com/Finto-ehdotus/YSE
/issues/7023)

Suljettu
30.4.2019

LT kaunokirjallisuus

live-äänitykset (https://githu
b.com/Finto-ehdotus/YSE
/issues/7032)

Hyväksytty
3.10.2019

LISÄTTY

kuvatallenteet esityksistä (
https://github.com/Fintoehdotus/YSE/issues/7033)

Hyväksytty
3.9.2019

heavy rock (https://github.
com/Finto-ehdotus/YSE
/issues/5589)

Suljettu
29.4.2019

MUUTETTU

orkesteriharjoitukset (https:
//github.com/Finto-ehdotus
/YSE/issues/6138)

Suljettu
29.4.2019

LISÄTTY

allemandet (sävellykset) (h
ttps://github.com/Fintoehdotus/YSE/issues/7050)

Suljettu
10.6.2019

LISÄTTY

pelimannimusiikki

heavy metal RT hard rock

LISÄTTY

esitykset)

pelimannimusiikki LT kansanmusiikki; pois LT perinnemusiikki

Muokattu
YSOssa
8.5.2019.

LISÄTTY

(muodossa videoidut

