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ESITELMÄT JA POSTERIT 

UUSI SUOMALAINEN MAAILMANMUSIIKKI JA TOISEUDEN REPRESENTAATIO 

Aaltonen, Lari 

Tampereen yliopisto 

Tässä esitelmässä tulkitsen suomalaisen maailmanmusiikin nykytilaa jälkikoloniaalisesta per-
spektiivistä. Tutkimuksessani selvitän tapaustutkimusten avulla musiikin ja etnisyyden rep-
resentaatioiden keskinäistä suhdetta. Tämä avaa yhden näkökulman suomalaisuuteen, moni-
kulttuurisuuteen, siirtolaisuuteen ja autenttisuuden käsitteisiin.  

Tämän päivän Suomessa kysymykset etnisyydestä, kulttuurien sekoittumisesta ja oikeasta 
suomalaisuudesta saavat paljon tilaa sanomalehdissä, politiikassa ja erilaisilla nettifoorumeil-
la. Käsityksemme etnisyydestä ja toisaalta ”aidosta ja autenttisesta” (kansallisesta) kulttuurista 
on selkeästi kaventunut ja toisaalta polarisoitunut. Samaan aikaan erilaiset etnisyyden ilmen-
tymät varsinkin populaarikulttuurissa ja -musiikissa läpäisevät edelleenkin kulttuuriamme. 
Suomessa tehdyssä ja täällä suositussa musiikissa käytetään erityyppisiä eksoottiseksi koettuja 
elementtejä, lainataan selkeästi ja tiedostetusti muista musiikkikulttuureista ja ulkosuomalaisia 
tai siirtolaisia soittaa useassa suositussa maailmanmusiikiksi kutsuttavassa yhtyeessä. Samalla 
kuitenkin ”vieraita” musiikkikulttuureja eksotisoidaan voimakkaasti ja käytetään näitä tunnis-
tettavia, ”perinteisestä suomalaisesta musiikista” poikkeavia elementtejä tehosteina, painotta-
en niiden vierasta alkuperää.  

Esitelmäni pureutuu maailmanmusiikin käsitteeseen tämän päivän Suomessa muutaman suo-
malaisen yhtyeen kautta. Tarkastelussa ovat uudet, 2010-luvun tekijät (mm. Jaakko Laitinen & 
Väärä raha, Shava ja Orkestar Bordurka) ja heidän näkemyksensä tekemästään musiikista. 
Analyysissani keskityn niihin tausta-ajatuksiin, joiden vuoksi ja joiden avulla toiseutta rep-
resentoidaan musiikissa ja miten maailmanmusiikki on tänä päivänäkin vahvasti eksotisoivien 
käytäntöjen määräämää. 
 

FROM VIVALDI TO BEATLES AND BACK: PREDICTING BRAIN RESPONSES TO 
MUSIC IN REAL TIME 

Alluri, Vinoo; Toiviainen, Petri; Lund, Torben; Wallentin, Mikkel; Vuust, Peter & 
Brattico, Elvira 

Jyväskylän yliopisto / Aarhus University / Royal Academy of Music, 
Aarhus/Aalborg / Helsingin yliopisto 

We aimed at predicting brain activity in relation to acoustic features extracted from musical 
pieces belonging to various genres and including lyrics. Participants (N = 15) were measured 
with functional magnetic resonance imaging (fMRI) while they listened to two sets of stimuli, 
one comprising instrumental music from various genres (jazz, classical, rock and blues) and 
the other, a medley of pop songs with lyrics. Acoustic features were extracted from both stim-
ulus sets. Principal component regression models were trained separately for each stimulus 
set. The models performed relatively well with maximal cross-validated correlation values of r 
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= .63 and .66 (p < .001) for the first and second stimulus sets. We found overlap between the 
cross-validation results in the left cingulate cortex, and right-hemispheric structures, including 
the Heschl's gyrus, superior temporal gyrus, insula, and medial superior frontal gyrus. Brain 
activity in supratemporal auditory areas and emotionrelated areas can be predicted with sig-
nificant accuracy. Despite differences between the musical pieces with respect to genre and 
presence of lyrics, the results indicate that auditory and associative areas indeed are recruited 
for processing musical features independently of the variation in the informational content of 
the music.	  
	  

AN EMBODIED APPROACH TO ACOUSMATIC MUSIC 

Andean, James 

Sibelius-Akatemia 

Acousmatic music offers a unique laboratory for the consideration of the embodied experi-
ence of music. Acousmatic works tend to operate on two simultaneous planes: a more ab-
stract, musical level of gesture, phrase, colour, texture, and motion; and a more literal, narra-
tive level, which references realworld objects, actions, contexts and environments, either 
more directly – for example through the direct reproduction of such objects and actions – or 
in a more distanced, mediated manner. 

These two aspects offer very different perspectives on embodiment, which are enacted simul-
taneously. On the one hand, the musical aspects of acousmatic music offer an excellent forum 
for the consideration of more traditionally musical parameters of gesture and phrase as they 
relate to bodily sensations of movement and motion, in that these parameters, closely linked 
to the means of sound production in instrumental music, are often divorced from such limiting 
associations in acousmatic music, and can thus be considered from a broader perspective of 
embodiment. At the same time, the images and associations embedded in the narrative layer 
offer the potential for a more direct link to objects, actions and situations recognised from our 
experience of the world, with all the detail of embodied memory and perception. 
	  

EMOTIONS MOVE US: BASIC EMOTIONS IN MUSIC INFLUENCE PEOPLE’S 
MOVEMENT TO MUSIC 

Burger, Birgitta; Saarikallio, Suvi; Luck, Geoff; Thompson, Marc & Toiviainen, Petri 

Jyväskylän yliopisto 

Listening to music makes us move in various ways. Several factors can affect the characteris-
tics of these movements, such as individual factors or musical features, such as beat strength 
and pulse clarity. Additionally, music-induced movement may also be shaped by the emo-
tional content of the music, since emotions are an important factor in music and can certainly 
influence the listener’s mood. 

Sixty participants were presented with 30 musical stimuli of different popular music genres of 
30 seconds each. An optical motion capture system was used to record participants’ move-
ments, from which seven movement features were extracted: Torso Tilt, Hand and Head Ac-
celeration, Fluidity, Body Rotation, Movement Dimensionality, and Metrical Regularity. In a 
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second experiment, 34 people were asked to rate the 30 stimuli according to the basic emo-
tions Happiness, Anger, Sadness, and Tenderness. 

The results of this study suggest that the emotional content of music influence music-induced 
movement. Music perceived as happy appears to be embodied with high dimensional move-
ment, whereas angry music tends to make people move in a jerky way. Sad music seems to be 
reflected in a reduced movement dimensionality, while tender music makes people move in a 
smooth, but metrically irregular way with an upright torso. 
	  

MUSIC MOVES US: BEAT-RELATED MUSICAL FEATURES INFLUENCE 
REGULARITY OF MUSIC-INDUCED MOVEMENT 

Burger, Birgitta; Thompson, Marc; Luck, Geoff; Saarikallio, Suvi & Toiviainen, Petri 

Jyväskylän yliopisto 

Music-induced movement is influenced by characteristics of the music, for example, by regu-
lar and repetitive elements (such as beat and rhythm) that can vary in their complexity. It can 
be assumed that the degree of complexity has an effect on the movement patterns; for in-
stance, when moving to rhythmically more complex music, the movements as well might be 
more irregular. 

Sixty participants were presented with 30 musical stimuli representing different genres of pop-
ular music. All stimuli were 30 seconds long, non-vocal, and differed in their rhythmic com-
plexity. An optical motion capture system was used to record participants’ movements. Two 
movement features were extracted from that data: Spatial Regularity and Temporal Regularity. 
Additionally, 12 beat-related musical features were extracted from the music stimuli. 

The results of this study suggest that beat-related musical features influence the regularity of 
music-induced movement. Clear pulse and high percussiveness result in little spatial variation, 
whereas stimuli with unclear pulse and low percussiveness seem to encourage people to use 
more spatial variation in their movements. Additionally, temporal regularity was related to flux 
in the low frequencies (e.g., kick drum, bass guitar) and pulse clarity, suggesting that strong 
rhythmic components and clear pulse encourage temporal regularity.  
	  

LISÄTYN MUSIIKINOPETUKSEN VAIKUTUS KOULUVIIHTYVYYTEEN 

Eerola, Päivi-Sisko 

Jyväskylän yliopisto 

Musiikinopetuksen ei-musiikillisia vaikutuksia on etsitty paljon soitinopetuksen parista. On 
havaittu, että soittimen harjoittelu kehittää mm. yleistä älykkyyttä (Schellenberg 2003, 2006), 
kielellistä lahjakkuutta (Forgeard, 2008), keskittymiskykyä (Degé ym, 2011) ja tunteiden ha-
vaitsemista (Thompson ym, 2004). Musiikinopiskelulla on näissä kokeellisissa asetelmissa 
osoitettu vain harvoin olevan vaikutusta musiikinopiskelijoiden sosiaalisiin taitoihin (Schel-
lenberg 2004). Se on hämmästyttävää, sillä laadullisissa tutkimuksissa (Lindström 2011, Gab-
rielsson 2008, Campbell ym, 2007) nimenomaan musiikin sosiaalisten vaikutusten on todettu 
olevan huomattavia. Samoin jo lyhytaikaisenkin musiikillisen tekemisen on katsottu vaikutta-
van lasten yhteistoiminnallisuuteen (Kirschner & Tomasello 2010).  
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Suomen peruskoulussa on olemassa valmis koeasetelma, jolla lisätyn musiikinopetuksen vai-
kutuksia voidaan testata. Vuosittain liki 80 luokallista 3.-luokkalaisia (harvemmin 1.- tai 2.-
luokkalaisia) aloittaa syksyisen koulutiensä musiikkiluokalla. Musiikkiluokalla musiikkia on 
yleensä 4h/vko, kun rinnakkaisluokalla musiikkia opetetaan n. 1h/vko. Musiikinopetuksen 
yhteistoiminnallisten opetusmenetelmien, kuoro- ja soitinkokoonpanojen harjoitusten ja jän-
nittävien esiintymistilanteiden uskoisi alakoulun aikana synnyttävän musiikkiluokalle vankan 
yhteenkuuluvuuden tunteen. 

Tämän kysymyksen testaamiseksi teetettiin peruskoulun 6.- luokkalaisille kouluviihtyvyys-
kysely (Linnakylä & Malin, 1993; 1997, 2008) kymmenessä koulussa sekä musiikkiluokalla 
että niiden rinnakkaisluokalla, joilla musiikin osalta seurataan tavallista opetussuunnitelmaa. 
Jotta pääsykokeen valikoivuuden osuutta kouluviihtyvyyteen (musiikinopetuksen sijaan) oli 
mahdollista arvioida, kysely teetettiin myös kunkin koulun vastaaville 3.- luokille. Viihty-
vyysarvioita verrattiin myös oppilaan saamiin arvioihin äidinkielessä, matematiikassa ja eng-
lannissa. Kaikenkaikkiaan lähes 800 oppilasta osallistui tutkimukseen. Sosiaalisten ominai-
suuksien mittariksi valikoitui kouluviihtyvyys, joka tiedotusvälineiden suosiman uutisoinnin 
mukaan on ollut erityisen heikkoa suomalaislapsilla, jotka kuitenkin akateemisilla (PISA) mit-
tareilla ovat pärjänneet kansainvälisissä vertailuissa loistavasti. 

Esitelmässäni tulen esittämään alustavia tuloksia kouluviihtyvyyden ja sen alakysymysten 
(identiteetti, status luokassa, opettajan ja oppilaiden väliset suhteet, negatiiviset asenteet sekä 
menestysmahdollisuuksien kokeminen) kehittymisestä alakoulun aikana. Myös kouluviihty-
vyyden merkitystä akateemiseen opiskeluun tullaan tarkastelemaan tutkimalla viihtyvyyden 
yhteyttä äidinkielen, matematiikan ja englanninkielen arvosanoihin. 

Kouluviihtyvyyteen vaikuttavat toki muutkin asiat kuin opetussuunnitelma. Sukupuolella on 
vaikutusta kouluviihtyvyysarvioihin. Musiikkiluokalle hakeutuu ja pääsee enemmän tyttöjä 
kuin poikia, millä on vaikutusta kouluviihtyvyyteen. Musiikkiluokan oppilaat pysyvät pitkään 
yhdessä ja luokat siirtyvät sellaisenaan usein jopa yläkouluun. Erikoisluokalle hakeutuminen 
edellyttää oppilaan vanhemmilta keskimääräistä enemmän kiinnostusta lapsen koulunkäyntiä 
kohtaa. Toisaalta erikoisluokalla on myös koulunkäyntiä heikentäviä seikkoja, kuten omasta 
lähikoulusta ja kaveripiiristä irtautuminen sekä pitkät koulumatkat. Näistä huolimatta itse mu-
siikilla ja musiikinopetuksella voi arvioida olevan vaikutusta viihtyvyystuloksiin. Esitelmässä 
pohditaan, voisivatko valinnaiset taito- ja taideaineet luoda koulunkäyntiä edistävää viihty-
vyyttä. 

 

HOW THE BRAIN RESPONDS TO MUSIC AND SPEECH IN DEPRESSION 
TREATMENT 

Fachner, Jörg 

Jyväskylän yliopisto 

Music listening may shift frontal alpha asymmetries in depression, increase frontal theta and 
limbic processing of emotion. Fronto-temporal areas process shared elements of speech and 
music. Improvisational psychodynamic music therapy (MT) utilizes verbal and musical reflec-
tion on emotions and images arising in clinical improvisation.  

Resting EEG and psychiatric tests (PT) were administered to 79 depressed clients randomized 
to MT and standard care (SC) or SC only at intake and after 3 months. Pre/post comparisons of 
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PT (depression and anxiety scores, global functioning, quality of life, alexithymia) and assort-
ed EEG variables (absolute power, lateralization, coherence) were utilized to identify inter-
/intra-group changes.  

Most obvious difference between both groups after 3 months were recognized in asymmetric 
fronto-lateral activity; further, a correlation (r = .42, p < .05) between reduction of anxiety 
scores and elevated frontal theta activity was observed after MT. Thus, verbal reflection and 
improvising on emotions in MT may induce neural reorganization in right fronto-temporal 
areas and may indicate MT action and treatment effects on cortical activity in depression.  
	  

PHARMACOLOGICAL INFLUENCES ON MUSIC AND TEMPORALITY 

Fachner, Jörg 

Jyväskylän yliopisto 

Discussing the effects of drugs on music and consciousness is a difficult enterprise: on the one 
hand, drugs have specific effects on physiology; but on the other, the phenomena experienced 
and reported in drug-induced altered states of consciousness cannot simply be reduced to the 
perceptual consequences of those physiological effects. Drugs have the capacity to reframe 
perspectives on musical materials through an altered temporality and a temporarily more in-
tense stimulation and evocation of physiological functions. These changes take place in the 
context of personal musical preferences, in a habituated set and setting that significantly influ-
ence the listener’s focus of attention on the musical time-space. If the information revealed in 
the time course of some music becomes meaningful for the listener or performer, the brain has 
various strategies available to it to zoom into particular parts of the music in order to process 
musical elements more distinctly and in a more focused manner.  

This presentation will focus on cannabis and its action on timing and aims to discuss selected 
scientific streams of research on the neurophysiological and neuropharmacological base of 
timing mechanisms in terms of a social pharmacology of music. 
	  

EXPLORING THE DISCIPLINARY BOUNDARIES BETWEEN 
ETHNOMUSICOLOGY AND CULTURAL MUSICOLOGY THROUGH MY OWN 

PH.D. RESEARCH PROJECT 

Gligorijevic, Jelena 

Turun yliopisto 

The present paper seeks to establish the distinction (if there is any) between contemporary 
ethnomusicology and cultural musicology by using my own Ph.D. research project as a case 
study. One way to approach this task is to assess the extent to which the very topic and aims 
of my Ph.D. project, as well as at the theories and methodologies used, correspond to the cur-
rent tendencies in the two fields of studies – which have been identified in the books “Shad-
ows in the Field: New Perspectives for Fieldwork in Ethnomusicology” (edited by G. Barz & T. 
J. Cooley in 2008) and “The Cultural Study of Music: A Critical Introduction” (edited by M. 
Clayton, T. Herbert & R. Middleton in 2003). The aim of such a survey is to open a debate on 
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the (im)possibility of drawing clear disciplinary boundaries rather than to offer some fixed and 
straightforward answers to the subject matter. 
	  

SAAMELAISIA, JUUTALAISIA JA KARJALAISIA KAUPPAMIEHIÄ - 
POSTKOLONIALISTINEN NÄKÖKULMA KOLMEEN SUOMALAISEEN 

OOPPERAAN 

Hautsalo, Liisamaija 

Sibelius-Akatemia 

Viimeisten 20 vuoden aikana yhdeksi suosituimmista teoreettisista lähtökohdista oopperatut-
kimuksessa on muodostunut postkolonialistinen teoria. Postkolonialismin pohjalta humanisti-
sessa tutkimuksessa on muotoiltu uudelleen myös itää eli orienttia tarkasteleva tutkimussuun-
taus, orientalismi. Oopperatutkimuksessa postkolonialistinen näkökulma on tarkoittanut ennen 
kaikkea henkilöhahmojen rotuun liittyvien kirjallis-musiikillisten representaatioiden hahmot-
tamista sekä niiden Toiseutta tuottavien mekanismien tekemistä näkyviksi (ks. esim. Born & 
Hesmondhalgh 2000, Locke 1991, 2006, 2009; McClary 1992; Said 1993, Taruskin 1998). 
Viime aikoina keskusteluun on nostettu orientalistisen Toisen käsitteestä johdettu nk. sisäisen 
Toinen, jolla viitataan esimerkiksi juutalaisiin tai romaaneihin Euroopassa (ks. esim. McClary 
1992; Hallman 2002; Clark 2009). 

Esitelmässä tarkastellaan kolmessa suomalaisessa oopperassa esiintyviä muukalaisia postkolo-
nialistisesta näkökulmasta. Esitelmässä osoitetaan, että suomalaisestakin oopperasta on löydet-
tävissä rotuun liittyä negatiivisia stereotypioita ja että Paciuksen Kaarle-kuninkaan metsästyk-
sen (1852) juutalaishahmot, Armas Launiksen Aslak Hetan (1922) saamelaisyhteisö tai Aarre 
Merikannon Juhan (1922) karjalaiset edustavat suomalaisen oopperan kontekstissa sisäistä 
Toista, jonka avulla kansallista identiteettiä on rakennettu.  
	  

APPLIED ETHNOMUSICOLOGY AND EPISTEMOLOGY 

Harrison, Klisala 

Helsingin yliopisto 

This paper formulates a basis for understanding a complex series of applied ethnomusicolo-
gies that are diverse in conceptual and discursive approach to research and practice. The pa-
per aims to contemplate how different political, social and cultural values in applied ethno-
musicology can inform the theorization of method. I am interested in how such differences 
might translate into more informed and effective scholarly communities for doing applied eth-
nomusicological work. The notion of the epistemic community is proposed as useful for coor-
dinating applications, and for analyzing results including towards future applications and en-
hanced understandings of music. I consider the role of select academic disciplines beyond 
ethnomusicology in the development of applied ethnomusicologies and associated epistemol-
ogies. 
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INTENSITY OF INTERACTION IN MUSICAL PERFORMANCES 

Heikinheimo, Tapani 

Metropolia ammattikorkeakoulu 

This project views performances as collaborative practices, within which intensity is a rela-
tional phenomenon within music making, performing and listening to music. The study is in 
one part a search for and an elaboration of various means of identifying, analyzing, and un-
veiling the elements, the variety of tendencies and tensions within musical performances. At 
the same time, the focus is on the musical communication in detail and as a whole. Therefore, 
the study speaks about the Intensity of Interaction. 

The presentation demonstrates the method, in Vygotsky’s terms, of double stimulation, which 
uses intensity ratings as part of the stimulated recall interview. While video recordings of natu-
rally occurring events provide a methodological foundation for investigating the visual and 
vocal aspects of human conduct, the ratings in figures from 0% to 100% signify momentary 
intensity based on personal experiences. In the stimulated recall interview of the performers 
and the audience, the researcher also use questions in order to stimulate discussion as they 
watch the video.  

Video examples of improvisation performances (optionally a live performance) with summary 
of the collected data constitute the presentation. The demonstration includes also a short ref-
erence to the applied theory with the pragmatist music education philosophy perspective and 
the activity theory. 
	  

EXPLORING THE TROMBONE SOUNDSCAPE: “THE SINGING TROMBONE” 

Heikkilä, Sampsa 

Helsingin yliopisto 

This paper is about the metaphor of "singing trombone" (Friedman 2000). I compare its mean-
ings with the idea of ‘singing’ by Sudnow (1978). In context of jazz piano improvisation, Sud-
now analyzes the difference between the conceptually and bodily acquired knowledge of in-
strumental style, and the knowledge of performing “jazz sounds”. For the jazz pianist, going 
for sounds requires ‘singing with the fingers’. The idea of ‘singing’ involves the presence of 
many layered and overlapping sounds and sound images. Instead of focusing on an individual 
sound, one is immersed in a dynamic interplay of generic “inner imitation” and musically 
contextualized listening, together with the causal embodiment of making music. As a princi-
ple this applies to the trombonist ‘singing with the lips’ (Frederiksen 1996). This is explained 
by the fact that recognition of environmental events depends on the ecology that creates and 
shapes sounds, as well as on primitive and learned auditory perceptual schemas of the listener 
(Bregman 1990, 1-45). By way of interdependence these suggest the idea of aural gestalten 
pertaining to the instrument’s auditory scene and one’s knowledge of listening, thus trans-
gressing conventional boundaries of trombone as an instrumental object towards a perceptual 
and ecological entailment with the trombone soundscape. 
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MISTÄ MUSIIKKI ALKAA? MUSIIKINHISTORIA MUSIIKKITIETEEN 
TUTKINTOVAATIMUKSISSA 

Heikkinen, Olli 

Tampereen yliopisto 

Klassisen musiikin on usein kerrottu muodostavan 1000-vuotisen tradition. Tradition alkuna 
on silloin pidetty nuottikirjoituksen syntyä ensimmäisen vuosituhannen lopulla. Richard Ta-
ruskin eksplikoi tämän käsityksen toteamalla, että klassisen musiikin kaanon on hyvin hetero-
geeninen kokoelma erilaisia genrejä, joita kuitenkin yhdistää kirjallinen välittyminen nuottien 
avulla. Tästä syystä klassisen musiikin tarina alkaa nuottikirjoituksen synnystä. 

Populaarimusiikin historian sen sijaan on useimmiten katsottu alkaneen vasta 150 vuotta sit-
ten. Kuitenkin myös populaarimusiikin (oletetuissa) alkuvaiheissa musiikki välittyi nuottien 
avulla. Esimerkiksi vuonna 1892 sävellettyä Tin Pan Alley -laulua ”After The Ball” myytiin yli 
viisi miljoona kappaletta – nuotteina. Näin ollen tarina, jossa myös populaarimusiikin alku 
sijoitettaisiin nuottikirjoituksen syntyyn, olisi perusteltu. Amerikkalaisen populaarimusiikkibis-
neksen historiaa tutkinut Russell Sanjek aloittaakin tarinansa 1500-luvun broadsheet-
markkinoista ja nuottien painamisesta Englannissa. 

Musiikin historia on tarina ja tarinalla on aina alkunsa. Esityksessäni tarkastelen musiikin tari-
noita ja tarinoiden alkua siten, kuin ne välittyivät suomalaisille musiikkitieteen opiskelijoille 
tutkintovaatimuksissa 1918–1982. Käyn läpi musiikinhistorian oppijaksojen kirjallisuuden ja 
niissä tapahtuneet muutokset eri yliopistoissa. Tämän pohjalta pyrin selvittämään, mitä vasta-
uksia opiskelijoille haluttiin antaa kysymykseen, mistä musiikki alkaa. 
	  

MUSIIKKI TEKSTINÄ, TEOKSENA JA ESITYKSENÄ: ROBERT DE VISÉEN SARJA 
N:O 9 D-MOLLI MUSIIKKITEOSTEN KUVITTEELLISESSA MUSEOSSA 

Heinonen, Yrjö 

Turun yliopisto 

Tarkastelen esityksessäni Ludvig XIV:n hovimuusikon Robert de Viséen sarjaa n:o 9 kitaralle d-
molli (1686) tekstinä, esityksenä ja teoksena. Esitelmäni pääotsikko viittaa Carl Dahlhausin 
musiikkiestetiikassaan (Musikästhetik, 1967) esittämiin käsityksiin musiikkiteoksen eri olemis-
tavoista, kun taas alaotsikko viittaa Lydia Goehrin kirjassaan The Imaginary Museum of Musi-
cal Works (1992) esittämään musiikkiteos-käsitteen kritiikkiin. 

Havainnollistan tekstin ja teoksen välistä problematiikkaa vertailemalla d-molli-sarjasta 1900-
luvulla nykyaikaiselle 6-kieliselle kitaralle tehtyjä nuottieditioita de Viséen kitarakirjassa Livre 
de pièces pour la guittarre (1686) julkaistuun versioon, jonka liitteestä löytyy myös muutaman 
tanssin transkriptiot soolosoittimelle ja continuolle. Esityksen suhdetta tekstiin ja teokseen tar-
kastelen vertailemalla Julian Breamin nykyaikaisella 6-kielisellä kitaralla soittamaa ”klassis-
romanttista” tulkintaa (1966) ja Jacob Lindbergin 5-kielisellä barokkikitaralla esittämää ”histo-
riallisesti informoitua” tulkintaa (1987).  

Robert de Viséen Sarja n:o 9 näyttää olevan niin hänen oman julkilausutun (mutta osin myös 
julkilausumattoman) käsityksensä – ja yleisemminkin Ludwig XIV:n hovin esityskäytäntöjen – 
kuin 1900-luvun nuottieditio- ja esityskäytäntöjen perusteella wittgensteinilaiseen perheyhtä-
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läisyyteen perustuva avoin käsite Lydia Goehrin tarkoittamassa mielessä. Pikemmin kuin py-
syvyyttä omaava musiikkiteos se näyttäisi olevan preludilla varustettu sarja tansseja, joista esit-
täjä voi valita kulloiseenkin esitystilanteeseen sopivat osat sopivassa järjestyksessä – tarvittaes-
sa sopivalla instrumentilla tai kokoonpanolla esitettynä. 
	  

MOLEMMINPUOLINEN MUKAUTUMINEN: TAHDISTUMISEN JA MUSIIKILLISEN 
VUOROVAIKUTUKSEN TUTKIMUS 

Himberg, Tommi 

Jyväskylän yliopisto 

Synkronisaation ja rytmisen liikkeen kokeellinen tutkimus on keskittynyt suurelta osin tutki-
maan yksittäisiä koehenkilöitä laboratorio-olosuhteissa rytmitaputuskokein. Näin ollen mitta-
usmenetelmätkin yleensä tarkastelevat lähinnä vain taputuksen tasaisuutta ja toisaalta synk-
ronisaation tarkkuutta.  

Tahdistuminen (entrainment) aidossa musiikillisessa vuorovaikutuksessa kahden tai useamman 
esiintyjän kesken on kuitenkin osoittautunut näitä malleja monimutkaisemmaksi. Sensorimo-
torisen synkronisaation (SMS) mallit eivät ole yleistettävissä aitoon vuorovaikutukseen, ja li-
säksi ne eivät kunnolla huomioi vuorovaikutuksen kannalta tärkeitä tekijöitä kuten mukautu-
misen (adaptation) kaksisuuntaisuutta (molemmat / kaikki osallistujat mukautuvat toisten vir-
heisiin / muutoksiin) tai pysty jäljittämään vaikutusten (influence) olemassaoloa tai suuntaa.  

Esittelen viimeaikaisia empiirisiä tutkimuksia, jotka osoittavat SMS-mallien riittämättömyyden 
aidon moninkeskisen vuorovaikutuksen kuvaamiseen sekä joukon mm. dynaamisten järjes-
telmien tutkimuksesta lainattuja menetelmiä, jolla tällaista vuorovaikutusta voidaan tutkia ja 
osallistujien välistä mukautumista ja keskinäistä vaikutusta mitata. Tutkimukset ovat sekä ryt-
mitaputus- että liiketunnistustutkimuksia. Menetelmiä voidaan soveltaa esimerkiksi musiikki- 
tai tanssiesityksen esittäjien tai esittäjien yleisön välisen vuorovaikutuksen tutkimiseen tai 
vaikkapa opetustilanteiden tai musiikkiterapiaimprovisaatioiden analysointiin.  
	  

EMPATHY AND RESISTING ENTRAINMENT: MAPPING THE DIMENSIONS OF 
PAIRWISE RHYTHMIC INTERACTION 

Himberg, Tommi & Spiro, Neta 

Jyväskylän yliopisto / The New School for Social Research, New York 

We automatically entrain with musical pulses, synchronising with others in our orchestra or 
tapping our foot to a groovy song. Synchronisation and entrainment have been studied mostly 
for individuals in the lab. From the few studies of interpersonal interaction we know that we 
entrain better with human partners than non-responsive metronomes. However, attempting to 
resist this automatic entrainment is largely unstudied, as are the individual differences in the 
entrainment process. Of special interest are the applications of musical interaction in thera-
peutic contexts.  

We introduce a new experimental situation; much like when two people play together for the 
first time, our pairs of participants are given two unrelated pulses and asked to play simulta-
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neously while maintaining their own pulse. We explore the limits on their synchronisation the 
patterns of interaction, and the personality and musical background factors involved.  

Our results (n=90) suggest that participants’ behaviours are extreme: either they entrain or 
they don’t. Participants keep the original tempo when playing solo more than when in pairs, 
but often entrain even across the largest tempo difference. Musical training effects were ob-
served. Such observations have far-reaching implications for understanding and analysing the 
range of interactions that can be expected in music therapy. 
	  

ONE-NIGHT STANDS AND CONTEMPORARY VAGABONDS: JAZZ 
MUSICIANS AS MOBILE WORKERS IN 21ST CENTURY BRITISH SOCIETY 

Hytönen, Elina 

Itä-Suomen yliopisto / University of Oxford 

In this paper I will present part of my on-going research on contemporary jazz venues. By 
looking more closely at the working schedules of few London based professional jazz musi-
cian during 2010 and 2011, I aim at underlining the musicians’ status as mobile workers, as 
vagabonds of sorts, who can work at different venues in different towns, and with different 
musicians every night of the week. It is therefore the venues that create the scene, and which 
consequently affect the musicians’ views of themselves and their performance. 

Through the geographical map drawn by the working schedule of few musicians I aim at 
demonstrating some of the challenges that the contemporary jazz musicians face in their daily 
life. Through the observation of few of the venues presented in this geographical map and in-
terviews, I aim at showing the performative differences that the musicians use inside and out-
side London. The venues offer the musicians a chance to create and maintain their identities 
as musicians while providing them with a place where musicians socialise, and create and 
maintain critical personal and professional networks. 
	  

KEHOLLISTA MUSIIKINTUTKIMUSTA – LAULAJA MUSIIKIN TEKIJÄNÄ JA 
TUTKIJANA 

Järviö, Päivi 

Sibelius-Akatemia 

Niin kutsutun vanhan musiikin esittämisen tutkimuksessa musiikin tekijän, esittäjän keho on 
useimmiten ollut näkymättömissä. Huomio on sen sijaan tyypillisesti kohdentunut tutkimuk-
sen kohteena olleen aikakauden alkuperäislähteisiin ja niiden tarjoamaan tietoon siitä, miten 
musiikkia on esitetty. Italialaisen varhaisbarokin resitatiivin esittämistä kuvaavassa väitöstut-
kimuksessani olen pyrkinyt liittämään tämän esittäjälle sinänsä välttämättömän tutkimustiedon 
oman aikamme esittäjän musiikin työstämisen keholliseen käytäntöön. Väljästi Michel Henryn 
fenomenologiaan kiinnittyvässä tutkimuksessani avaan laulajan kokemusta autoetnografisen, 
tutkijan oman laulajan ja pedagogin kokemukseen perustuvan tutkimisen ja kirjoittamisen 
kautta. Ajattelen laulajan musiikin tekijänä ja tutkijana, joka monipuolisen koulutuksensa, 
tietämisensä, taitamisensa ja kokemuksensa pohjalta ottaa kantaa musiikkia ja sen esittämistä 
koskeviin kysymyksiin. Menneiden aikojen musiikkia, partituuria ja esittämiskäytäntöjä koske-
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va tieto on laulajassa tässä hetkessä, kehollistuneena tietämisenä, ei kaikkien ulottuvilla ole-
vana tietona. 

Esittämisen kuvaamisen kannalta keskeiseksi tutkimuksessa muodostui sprezzaturan käsite: 
tietoon, taitoon ja kokemukseen perustuva hienovaraisuus, kultivoitu kyky toimia huolettoman 
mestarillisesti tavalla, joka kuitenkin pakenee sanallistamista. Resitatiivin työstämisen kannalta 
keskeinen juonne on laulaen puhuminen, jota lähestyn sekä Monteverdin oman ajan puhumi-
sen ja laulumusiikin säveltämisen ja esittämisen käytäntöjen että laulamisen yksittäisen kehol-
listuneen kokemuksen – kuuntelemisen, puhumisen ja laulamisen – suunnasta. 
	  

INTERNETAJAN ÄÄNITETUOTANNON TARKASTELU HEGEMONIATEORIAN 
NÄKÖKULMASTA 

Kaitajärvi, Juho 

Verkossa jaettavat mp3-tiedostot ja striimauspalvelut kuten Youtube ja Spotify ovat hiljalleen 
syrjäyttämässä fyysiset äänitteet musiikin kuuntelun päävälineinä. Tämä on johtanut levy-
yhtiöiden ja musiikintekijöiden huoleen tulojensa ehtymisestä. Samalla halvan digitaalisen 
äänitysteknologian avulla pienetkin toimijat, kuten musiikinharrastajat pystyvät äänittämään 
musiikkiaan yhä paremmin. Internetissä syntyneet mikromarkkinat ovat madaltaneet kynnystä 
kaupata äänitteitä ja niiden oheistuotteita pienissä erissä. Siinä missä esimerkiksi pienet punk-
julkaisijat saattoivat aiemmin kaupata kasettejaan keikkapaikalla kädestä käteen, voivat ne 
internetin lukuisien kaupantekoportaalien kautta saavuttaa suuremman maailmanlaajuisen 
alakulttuuriyleisön.  

Tämän musiikkiteollisuuden rakennemuutoksen ohella luovan talouden ohjelmat, jotka on 
otettu käyttöön useissa valtiollisissa kulttuuri-instituutioissa, ovat korostaneet talouden ja po-
pulaarimusiikkikulttuurin yhteyksiä entisestään 2000-luvulla. Kulttuurintutkijoiden piirissä on 
herätty toteamaan, että nykypäivänä tarvitaan entistä kipeämmin tutkimusta, jossa kulttuuria 
tarkastellaan sen monimutkaisessa suhteessa talouteen ja valtaan.  

Tulkittaessa markkinatalouden niveltymistä informaatioteknologian värittämään populaarimu-
siikkikulttuuriin näyttää olevan hedelmällistä ottaa käyttöön Antonio Gramscin hahmottelema 
hegemoniateoria, jota etenkin brittiläinen kulttuurintutkimus kehitti ja sovelsi 1970- ja 80-
luvulla. Hegemonia voidaan käsittää valtaapitävän luokan, kuten porvarillisen keskiluokan 
ominaisuutena ulottaa valtansa koko yhteiskuntaan suostuttelemalla muut tahot seuraamaan 
ideologiaansa. Esitelmässäni pohdin mahdollisuuksia tarkastella uusliberalistista markkinata-
lousoppia hegemonisessa asemassa suhteessa pienten äänitetuottajien kirjaviin tapoihin tuot-
taa ja jaella äänitteitään. Internet tarjoaa mahdollisuuden paitsi tuottaa ja jakaa vaivattomasti 
ja olemattomilla kuluilla äänitteitä, myös tuotteistaa musiikkia tehokkaammin. 
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IRONIAN KEHOLLINEN RETORIIKKA 

Karttunen, Anssi 

Sibelius-Akatemia 

Kun barokin laulumusiikin esittäjänä tutkin retoriikan actiota (ääni, ele, ilme, asento, liike) 
osana muusikko-tutkijan tutkimushankettani, pyrin työssäni yhdistämään toisaalta esittämis-
käytäntöjen tutkimusta, toisaalta fenomenologista lähestymistapaa, jossa huomio on keholli-
sessa kokemuksessa. Hanketta voisikin kutsua historiallisten esittämiskäytäntöjen keholliseksi 
tutkimukseksi.  

Ristiinvalotus rakentuu toisaalta nykyhetkessä elävän muusikkouteni ja sisäistämisen proses-
siin ajetun historiallisen materiaalin läpielämisen välisessä jännitteessä. Olennaista monitietei-
selle ja -menetelmälliselle tutkimukselle on siis käytännön työni laulumusiikin esittäjänä, con-
tinuosoittajana, intersubjektina, vokaaliteosten harjoittajana, kamarimuusikkona ja korrepetiit-
torina. Aihe on ajankohtainen, koska liittyy laajaan historiallisesti tiedostavan muusikon esittä-
jyyden emansipatiota käsittelevään keskusteluun. 

Kyse ei siis ole retoriikan action eri elementtien kategorioimisesta ja niiden käyttämisestä 
eräänlaisena täydellisenä merkitysjärjestelmänä tai ensyklopediana. Ranskalainen barokkimu-
siikki viittaa lukemattomin tavoin liikkeisiin, asentoihin, eleisiin ja tunnereaktioihin. Koska 
eleiden, ilmeiden, liikkeiden ja musiikin yhdistäminen tuo esitykseen synestesiaa, eri aistit 
Merleau-Pontyn sanoin ikään kuin “hedelmöittävät toisensa”. (Merleau-Ponty 2010, 273.) 

Tutkimusesimerkkinä käytän André-Joseph Exaudet´n säveltämään menuettiin laulettua tunte-
mattoman kirjoittajan arkkiveisua La Guillotine (1789), joka on ilmiönä monitasoisen keholli-
sen ironian läpäisemä. Tutkin lauletun ja esitetyn La Guillotinen kehollista ironiaa, vulgääriä 
outrer le chant -laulutapaa, ja ironisiin tarkoituksiin käytettyjä retorisia tehokeinoja, kuten anti-
teesiä, multiplicatiota, ciconiaa ja épimonea. Mukana myös video baritoni Teppo Lampelan 
esittämästä Guillotinesta ja kuvausta harjoitusprosessistamme. 

 

OSKAR MERIKANNON SÄVELTÄMÄ VIIRIMME -LAULU SEKAKUOROLLE 
VENÄLÄISTÄMISKAUDEN VASTARINTAOHJELMISTONA 

Ketomäki, Hannele 

Sibelius-Akatemia 

Laulu Viirimme J.H. Erkon runoon syntyi vuonna 1899, heti helmikuun manifestin julkaisemi-
sen jälkeen. Runoilija J.H. Erkko oli seurannut huolestuneena vakavia uutisia Suomen poliitti-
sen tilanteen kiristymisestä ja kenraalikuvernööri Bobrikovin venäläistämisohjelmasta. Hän 
kirjoitti runon Viirimme ja lähetti sen kirjeessä ystävälleen Oskar Merikannolle sävellettäväksi. 
Juhlakuoro kantaesitti Viirimme -laulun Uudenmaan suomalaisessa soitto- ja laulujuhlassa 
Hyvinkäällä kesäkuussa 1899. Sävellys on iskevä marssi, joka korostaa runon päättäväistä 
viestiä.  

Laulussa perustuslaki on kansan oikeustaistelua johtava viiri. Suomalaiset vetosivat Porvoon 
maapäivillä vuonna 1809 annettuun keisarin lupaukseen, jonka mukaan Ruotsin vallan aikai-
set perustuslait luvattiin säilyttää autonomisen Suomen alueella. Tilanne muuttui 1800-luvun 
lopussa, kun venäläisen hallinnon antamat määräykset ja valtakunnallisten lakien soveltami-
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nen Suomeen rikkoivat tätä lupausta. Viirimme -laulun aihe liittyy myös viranomaisten kiel-
toon käyttää Suomen lippua. Määräys kosketti syvästi suomalaisia, koska erilaisten viirien ja 
Suomen lipun käyttö oli yleistä yhdistysten ja seurojen kokouksissa ja juhlissa.  

Hyvinkään juhlien yleisö innostui Viirimme -laulusta, joka julkaistiin heti laulujuhlilla tapah-
tuneen esityksen jälkeen. Laulu levisi muutamassa kuukaudessa laulujuhlilla saamansa julki-
suuden ansiosta kuorolaisille ja yleisön tietoisuuteen eri puolille maata. Laulaminen suomen 
kielellä sai erityistä kansan identiteettiin liittynyttä merkitystä. Laulujen sisältämä isänmaalli-
nen ja poliittinen viesti jaettiin kuorolaisten kesken, ja se esitettiin laulaen yleisölle. 
	  

MUSIIKKITEKNOLOGIAN MUISTIJÄLJET: C-KASETTIEN KIINNITTYMINEN 
SUOMALAISEEN MUSIIKINKUUNTELUUN 

Kilpiö, Kaarina 

Sibelius-Akatemia 

Musiikin tallennemuotojen käyttäjät liittävät niihin kulttuurisia ja sosiaalisia merkityksiä. Nä-
mä eroavat eri tallennemuotojen kohdalla suurestikin toisistaan, mutta muuttuvat toisaalta 
myös ajan myötä, kun käyttäjät arvioivat uudestaan omaa musiikinkulutustaan ja sen laajem-
pia kytköksiä (musiikki)kulttuuriin. 

Suomalaisilta pyydettiin vuonna 2010 muistitietoa c-kasettien käytöstä keräyksellä, jonka jär-
jestivät yhteistyössä Musiquitous-tutkimushanke ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Vastauk-
sia tuli lähes tuhat, ja niistä välittyy varsin kattava kuva kasettien paikasta käyttäjiensä elämäs-
sä 1970−90-luvuilla. Symposium-puheenvuorossani paneudun käyttäjien kirjaamiin muistoi-
hin kasettiteknologiasta musiikinkuunteluformaattina, toimivana tai toimimattomana. 

C-kasetit olivat edullisesti hankittavissa, omistettavissa, käsiteltävissä ja muokattavissa käyttä-
jän mielen mukaisesti. Moni muistelija kirjoittaa aistimellisista mielleyhtymistä. Kokemukselli-
sena muistumana toistuu erityisesti malttamaton odottelu radio-ohjelman äärellä sormet val-
miudessa. Tämä ei ole ainutlaatuisesti suomalainen kokemus (vrt. esim. Baßler 2003, 28). 

C-kasetti on kiistatta ”säiliöteknologiaa” ja sen status onkin varsin matala – kasetteja kohdel-
tiin käyttötavarana, toisin kuin vinyylilevyjä. Vähäpätöisyys selittyy useilla syillä, joista tär-
keimpiä ovat säiliöteknologioihin liitetyt mielikuvat passiivisuudesta sekä vaatimaton ulkoinen 
olemus (Sofia 2000, 188). Käyttäjien muistoissa ”säilöminen” on silti juuri se mahdollisuus, 
joka avaa kasettien yksilöllistäminen itse koostetun sisällön ja uniikisti luotujen kansien avul-
la. Kulutustutkimuksessa luova ja itse tekevä kuluttaja (craft consumer) nähdään yhtenä tär-
keänä kuluttajatyyppinä, jota motivoi halu aktiiviseen oman persoonan toteuttamiseen ja näyt-
teilleasettamiseen. Puheenvuorossani tarkastelen räätälöidyillä musiikkitallenteilla viestimistä 
myös tämäntyyppisenä kuluttamisen tapana. 
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MUODON MAKSIMAALISTA VARIOINTIA: FAIRPORT CONVENTION JA BIG 
WILLIAM 

Koskimäki, Jouni 

Jyväskylän yliopisto 

Populaarimusiikin tutkimuksessa on lisääntynyt musiikkianalyyttinen lähestymistapa jos kohta 
edelleenkin populaarimusiikkia ei ole tutkittu kaikkeen muuhun populaarimusiikin tutkimuk-
seen verrattuna kovinkaan paljon nimenomaan musiikkianalyyttisesti. Tämä on ymmärrettä-
vää, kun ottaa huomioon pop- ja rockmusiikin kontekstin: siihen liittyy niin paljon kaikkea 
muuta kuin itse musiikkia, esimerkkinä vaikkapa fanikulttuuri tai imagon ja brändin rakenta-
minen ja muut  ulkomusiikilliset seikat. 

Populaarimusiikkia voi toki tutkia myös itse musiikin kannalta; monet perinteisen konserttimu-
siikin musiikkianalyyttiset metodit sopivat myös populaarimusiikkiin. Toki on asioita, joihin 
perinteiset analyysimenetelmät soveltuvat huonosti, esim. populaarimusiikissa usein oleellista 
soundia on vaikea tutkia.  

Populaarimusiikki on muotorakenteeltaan useimmiten kaavamaista ja neliskanttista; osien pi-
tuudet ovat useimmiten kahdeksan tahdin pituisia ja muotorakenteet yksinkertaisia vailla vari-
aatiota. Mutta poikkeuksia löytyy: yksi tunnetuimmista on The Beatles – Terhi Nurmesjärvi on 
ansiokkaasti tutkinut Beatlesin muotorakenteita lisensiaattityössään (The concept of form and 
its change in the music of the Beatles, 2000). Nurmesjärvi on analysoinut kaikki Beatlesin 
singlet (yht. 22) ja saanut tuloksiksi variaatioltaan erityisen rikkaita muotorakenteita. Esimerk-
kinä todettakoon, että, Beatlesin “Yesterday”n A-osa on “vain” seitsemän tahtia. Brittiläisen 
folkrocbändin Fairport Conventionin kappale “Big William” (1973) on muotorakenteeltaan 
varsin mielikuvituksellinen: siinä on kuusi säkeistöä ja tahtimäärät ovat: 16,5 – 14,5 – 24 – 9 – 
11,5 ja 14. Kappale on kuitenkin varsin luontevan kuuloinen ja erityisen monimutkaista muo-
torakennetta ei ollenkaan huomaa kappaletta kuunnellessa.  
 

KANSAKOULUN LAULUNOPETUS ENNEN PERUSKOULUAIKAA 1950–1960-
LUVUILLA 

Kosonen, Erja 

Jyväskylän yliopisto 

Koulujen laulunopetuksen historian tutkimus on jäänyt yllättäen kouluhistoriallisen tutkimuk-
sen sivujuonteeksi lähes koko siltä ajalta, kun Jyväskylän seminaarissa kautta alettiin opettajia 
kouluttaa. Musiikilla oli seminaariopinnoissa keskeinen merkitys ja musiikin arvostus näkyi 
myös 1900-luvun opetussuunnitelmissa. Rinnalla kehittyi oppikoulujen / lyseoiden musiikin-
opetus, opettajana 1960-luvulle saakka ns. sopiva musiikin ammattilainen.  

Tutkimushanke Koululaulut ja laulunopetus aikansa arvokasvattajana keskittyy kansakoulussa 
käytettyihin laulukirjojen analyysiin ja laulunopetuksen ohjeistukseen. Ohjeistusta löytyy lau-
lukirjoista ja musiikinteorian oppikirjoista ja opetusoppaista, joita on suunnattu seminaarien 
opetusmateriaaliksi. Laulukirjojen lisäksi tutkimusta täydentää ns. käyttäjäkokemukset eli ai-
kansa koululaisten muistot koulun lauluopetuksesta sekä opettajien haastatteluaineisto.  
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Laulunopetus oli perussisällöltään hyvin samanlaista koko 1900-luvun alkupuoliskon ja myös 
ennen vuosisadan vaihdetta. Ensisijaisesti laulua opettajan säestäessä harmonilla ja myöhem-
min pianolla. 1950-luvulla alkoi käytännön opetukseen tulla uusia sisältöjä ja vaihtelevuutta 
mm. koulusoitinten myötä. 1960-luvulla katsottiin vielä taaksepäin perinteeseen. Uudet laulu-
kirjat antoivat jo hyvät mahdollisuudet opetuksen monipuolistamiseen, mutta varsinainen mu-
siikinopetuksen uudistus odotti peruskoulua ja 1970-lukua. 

Sodan jälkeiset vuosikymmenet olivat voimakasta jälleenrakennuksen aikaa. Koulunkäynti oli 
hyvin opettajajohtoista. Musiikinopetuksessa koulun opetussisällöt ja koululaisten arjen mu-
siikkimieltymykset eivät kohdanneet välttämättä lainkaan. Musiikkikulttuurinen murros yhteis-
kunnassamme teki tuloaan mutta iskelmät, jazz ja muu populaarimusiikki ei kuulunut varsin-
kaan kansakoulun opetukseen.  

Peruskoulun 1. opetussuunnitelma vuodelta 1970 tuntijakoineen näytti vielä lupaavalta mu-
siikinopetuksen näkökulmasta. Peruskoulu-uudistus yhdessä laajemman yhteiskunnallisen ja 
musiikkikulttuurisen murroksen kanssa on muuttanut musiikinopetusta ja opettajankoulutusta 
enemmän kuin sitä edeltävien 400 vuoden aikana on tapahtunut. 
	  

MENNEISYYSTARVE JA SUOMALAISET MUSIIKINHISTORIAT 

Kurkela, Vesa 

Sibelius-Akatemia 

Esitelmä perustuu Matti Klingen (1982, 247) esittämään oivallukseen: ”Luullaan, että historia 
alkaa menneisyydestä, vaikka se alkaakin meistä, meidän menneisyystarpeestamme, meidän 
kysymyksistämme”. Tämä lähtökohta on saanut minut vertailemaan erilaisia musiikinhistorioi-
ta – ainakin itselleni – uudella tavalla toisiinsa. Lähestyn suomalaista musiikin historiankirjoi-
tusta viimeisen 50 vuoden aikana nimenomaan kirjoittajien intentioiden, arvomaailman ja 
”mission” näkökulmasta. Vertailun lähtökohtana on perinteinen klassiseen musiikin säveltäjiin 
keskittyvä historiografia, jonka erilaisia menneisyyskuvia ja painotuksia vertaan muihin lähin-
nä 1960-luvun jälkeen syntyneisiin musiikinhistorioihin: kansanmusiikin, iskelmän, jazzin, 
rockin, kirkkomusiikin ja klassisen musiikin esittäjien (”esittävän säveltaiteen”) historioihin. 
Esitän vertailun tulokset muutamana keissinä sekä myös typologian muodossa. Samalla pyrin 
sijoittamaan musiikin menneisyystarpeen eri ulottuvuudet suomalaisen yhteiskunnan yleisem-
pään kehitykseen ja suomalaisuuden ilmenemismuotoihin. 
	  

SOINNUT TUNNEMERKITYSTEN VÄLITTÄJÄNÄ MUSIIKISSA  

Lahdelma, Imre 

Jyväskylän yliopisto 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on tutkia sointuharmonian suhdetta musiikillisen emootion 
välitykseen. Harmonisten tekijöiden emotionaalisen vaikutuksen tutkimus on tähän mennessä 
ollut melko suppeaa ja keskittynyt lähinnä konsonanssiin ja dissonanssiin sekä harmonisten 
odotusten rikkomiseen sointuvaihdosten kautta. Harmonian ja emootion suhdetta on tutkittu 
myös joissakin intervallikokeissa, jotka viittaavat siihen, että kuulijat liittävät intervalleihin 
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emotionaalisia konnotaatioita. Tällä perusteella ilmiön kartoittaminen tyypillisillä soinnuilla 
on mielekästä.  

Menetelmänä ovat kuuntelukokeet, joissa kartoitetaan sointujen herättämiä vaikutelmia kuuli-
joissa. Materiaaliksi on valittu joukko neli- ja viisisointuja (mm. lisäseksti, suurseptimi, septi-
miseksti), joita soitetaan koehenkilöille erilaisilla sointiväreillä. Sointiväriluokkina ovat: [1] 
piano; [2] jouset; [3] puupuhaltimet; [4] vaskipuhaltimet; [5] siniääni. Näin sointivärin osuutta 
voidaan kontrolloida sekä saada samalla lisätietoa sointivärin suhteesta sointujen emootion 
välitykseen. Viides ”sointiväri” eli siniääni (siniääniurku) on soinniltaan mahdollisimman 
”neutraali”, eli se ei sisällä tavallisten soitinten sointivärin luovia yläsäveliä. Kuulijat arvioivat 
ensimmäisessä vaiheessa sointujen välittämät tunteet vapailla vastaustavoilla (valitsemalla so-
pivia käsitteitä laajasta listasta) sekä toisessa vaiheessa arvioimalla ne ennalta keskeisten, ai-
empien tutkimusten tunneskaalojen avulla (jännitteisyys, miellyttävyys, energisyys, nostalgi-
suus, hellyys, surullisuus, jne.). 

Tutkimuksen oletuksena on, että tietyt soinnut tuottavat helpommin ja todennäköisemmin tiet-
tyjä tunnekaraktereja (esimerkiksi duurisuurseptimi ja duurisointuun lisätty suuri seksti, jotka 
luovat nostalgista melankoliaa). Tutkimuksessa oletetaan, että kuuntelukokeissa kuulijat ha-
vaitsevat, tunnistavat ja kokevat näitä tunteita suhteellisen helposti. Nämä oletukset voidaan 
osin johtaa Cooken (1981), Taggin (2003) ja Persichettin (1978) musiikinteoreettisista kirjoi-
tuksista, mutta tässä tutkimuksessa tarkoituksena on systemaattisesti käydä lävitse niitä mah-
dollisuuksia, joita sointuharmonia tunnemerkityksille luo.  
	  

COMPUTATIONAL MUSIC ANALYSIS: FROM AUDIO TRANSCRIPTION TO 
STRUCTURAL AND STYLISTIC ANALYSES, EVERYTHING IS TIGHTLY 

INTERTWINED 

Lartillot, Olivier 

Jyväskylän yliopisto 

The aim of this research is to conceive a comprehensive computational model for automated 
music analysis where a large range of analytical and cognitive rules are combined and the 
interdependencies observed. Besides the purely scientific interest of a cognitive modeling, this 
should facilitate the development of tools for computer-aided musicology and interfaces for 
augmented music listening and discovery. 

On the structural level, beyond a strict vision based on hierarchical segmentation, a concept 
of prolongational syntagmatic network is introduced, characterized by general rules and cul-
ture-dependent modal specifications. This model explains the syntagmatic role of ornamenta-
tion and allows automated motivic analysis that takes into account melodic transformations. 
This also models the emergence of metrical and complex structures, freeing the structural 
analysis from strong hierarchies and forced schemas. 

The analysis of audio content is integrated in the framework, allowing the study of timbre, 
performance, improvisation and electro-acoustic music. The whole analysis is carried out in 
parallel to the progressive transcription, which can be guided by these higher-level musical 
expectations. 

The framework is applied to the analysis of free guitar improvisation by Teemu Viinikainen 
that we recorded, and traditional maqam improvisations. 
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WHERE DID RAMEAU GO WRONG? A NEURONAL POINT OF VIEW 

Leisiö, Timo 

Tampereen yliopisto 

J.-Ph. Rameau’s theory of tonality is brilliant but based exclusively on acoustics (physics). No 
living being furnished with an auditory system has any other access to acoustic processes than 
through electric and chemical activities in various neuronal networks of its auditory system. 

We know quite little about the function of auditory neurons and therefore it is unfair to criti-
cize researchers of music and speech for studying sound structures only on acoustic grounds. 
However, there are already valuable data available already which seem to lead to a uniform 
neuron-based theory underlying a new method for the analysis of melody. This theory is effec-
tive due to the fact that the auditory system of modern humans is basically shared by the ma-
jority of mammals. Thus, for instance, modern humans are equal as listeners—before the vari-
ous cultures intervene and lead to stylistic polymorphism and differences in the interpretation 
of heard stimuli. This conclusion is evident in the light of the neurophysiologic theory of Ger-
ald Langner. 

So, where did Rameau go wrong? His conclusion was that melody cannot be separated from 
harmony whose root is its fundamental bass. This is correct in the western polyphonic music 
but invalid in any monophonic melody because a melody activates the auditory neurons quite 
differently than an accompanied melody does. When analysing a melody Rameau did actually 
not analyse a melody but its tonal accompaniment (based on fundamental bass). This neu-
ronal conclusion can be visually illustrated by simple examples and they may uncover why a 
tonal-based analysis is sometimes unsatisfactory and can even be called anachronistic (M. 
Tenzer). 
 

MOVES LIKE JAGGER: MULTI-DIMENSIONAL ATTRACTIVENESS RATINGS OF 
OPPOSITE-SEX DANCERS 

Luck, Geoff; Saarikallio, Suvi; Thompson, Marc; Burger, Birgitta & Toiviainen, Petri 

Jyväskylän yliopisto 

Research has shown that a number of factors, including body symmetry, perceived strength, 
vigour, skilfulness, and agility of movements, as well as increased variability and amplitude of 
the neck and trunk, can affect the attractiveness of dance moves. Perceived feminini-
ty/masculinity of body movement is also likely to play a part. The aim of this study was to 
compare comprehensive ratings of both male and female dancers' opposite-sex attractiveness, 
including ratings of femininity/masculinity, with computationally-extracted movement fea-
tures. Sixty-two heterosexual adult participants watched 48 short audiovisual point-light ani-
mations of eight male and eight female adults dancing to Techno, Pop, and Latin music. Par-
ticipants rated perceived femininity/masculinity as appropriate, sensuality, sexiness, mood, 
and interestingness of each dancer. Kinematic and kinetic features including downforce, hip 
wiggle, shoulder vs. hip angle, hip-knee phase, shoulder-hip ratio, hip-body ratio, and body 
symmetry were computationally extracted from the stimuli. Preliminary results suggest that, for 



Monititeteinen musiikintutkimus 
Suomen musiikintutkijoiden 16. Symposium - The 16th Annual Symposium for Music Scholars in Finland 

Jyväskylä 21.-23.3.2012 
	  

 20 

men watching women, hip-knee phase angle was positively related to interestingness and 
mood, and hip-body ratio was positively related to sensuality. For women watching men, 
downforce was positively related to sensuality. Our results highlight some interesting similari-
ties and differences between male and female perceptions of attractiveness of opposite sex 
dancers. 
	  

HOT OR NOT? PERSONALITY AND ATTRACTION ON THE DANCE FLOOR 

Luck, Geoff; Saarikallio, Suvi; Thompson, Marc; Burger, Birgitta & Toiviainen, Petri 

Jyväskylän yliopisto 

Previous research has shown that people tend to be attracted to individuals with a similar per-
sonality to their own, i.e., opposites do not attract. We took this issue to the dance floor, and 
investigated how personality characteristics of both observers and dancers affect the former's 
attractiveness ratings of the latter. Sixty-two heterosexual adult participants watched 48 short 
audio-visual point-light animations of eight male and eight female adults dancing to Techno, 
Pop, and Latin music. Participants rated perceived skill of each dancer, and the likelihood 
with which they would go on a date with them. Both dancers' and observers' personality 
characteristics were assessed using the Big Five Inventory. Correlational analyses revealed that 
men who were less Open to experience rated women as better dancers, while women rated 
highly Open men as better dancers; that men preferred less Conscientious women, but wom-
en preferred more Conscientious men; that men preferred more Extraverted women (especially 
if they were Extraverted themselves), but women preferred less Extraverted men; that both men 
and women preferred opposite sex dancers who were less Agreeable; and that both men and 
women seemed to prefer more Neurotic opposite sex dancers. This study offers some fascinat-
ing insights into the ways in which personality can shape interpersonal attraction on the 
dance floor, and partially supports the old adage that opposites sometimes do attract. 

	  

INVESTIGATING THE NEURAL CORRELATES OF ACTION MONITORING IN 
PIANISTS BY COMBINING MIDI, EEG, AND MOVEMENT DATA 

Maidhof, Clemens; Pitkäniemi, Anni & Tervaniemi, Mari 

Helsingin yliopisto / Jyväskylän yliopisto 

Music performance provides a rich source of information about cognitive processes and their 
interactions in various sensory modalities. Although neuroscientific studies focused on music 
perception in the past, there is an increasing interest to investigate the neural basis of music 
performance. Several electroencephalographic (EEG) studies focused for example on action 
monitoring during piano performance, involving the constant checking of executed move-
ments and resulting sounds for correctness. However, previous studies investigated the neural 
correlates of music performance without analyzing the underlying movements. Therefore, this 
project aims at developing and testing an experimental setup combining the recording of neu-
rophysiological data with 3D movement data, providing detailed information about the ongo-
ing musical behavior. The combination of musical data (MIDI), measures of brain activity 
(EEG) and motor behavior (motion capture) can be used for a more behaviorally-driven analy-
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sis of brain activity. Preliminary results of the first experiment employing this setup will be 
presented; it investigated the neural correlates of performance errors of pianists, and the mo-
tion capture data was used to determine different movement stages during keystrokes, allow-
ing the analysis of brain activity with respect to ongoing movements. Further applications of 
this setup could be in the domain of motor learning and musical expressivity. 
	  

MUSIIKKITIEDE JA VAINOAMISEN MONITIETEELLINEN TUTKIMUS 

Mononen, Sini 

Turun yliopisto 

Esitelmäni aiheena on monitieteelliset lähestymistavat vainoamisen tutkimuksessa. Lähtöase-
telmana toimii aineisto, joka on audiovisuaalista populaarikulttuuria, erityisesti sen äänellinen 
ja musiikillinen puoli.  

Suomessa arvion mukaan 107 110 henkilöä altistuu vuosittain vainoamiselle. Vainoamisessa 
on kyse ”tarkoituksenmukaisesta, toiseen henkilöön toistuvasti kohdistuvasta ei-toivotusta 
käyttäytymisestä, joka johtaa pelkoon tai jota perustellusti voidaan pitää pelottavana”. (Häk-
känen-Nyholm, 2010.) Naisista vainolle altistuu elämänsä aikana noin 12–16%, ja miehistä 
4–7% (Sheridan, Blaauw & Davies 2003). Vainoaminen on erityisesti henkisen väkivallan 
muoto, jossa on kuitenkin olemassa myös fyysisen väkivallan uhka. 

Esitelmässäni pohdin vainon representaation tutkimusta. Tutkimusmenetelmäni ovat monitie-
teelliset: yhdistän musiikin kulttuurista tutkimusta, audiovisuaalisen taiteen tutkimusta, este-
tiikkaa, hermeneuttisia teorioita sekä väkivallan tutkimusta.  

Näistä myös musiikkitieteellä on pitkä perinne useiden vainoon liittyvien ilmiöiden tutkimuk-
sessa. Siihen liittyvät kysymykset sivuavat muun muassa faniuden tutkimusta, väkivallan per-
formatiivisuutta, Toiseuden tutkimusta, valtasuhteiden tarkastelua, mobilisoivaa ääntä, tarkkai-
levaa kuuntelua, musiikin väkivaltaista käyttöä ja väkivallan strategioiden representaatiota.  

Etsin esitelmässäni monitieteellistä näkökulmaa muun muassa näiden seikkojen tarkasteluun. 
	  

EXTREME METAL -RIFFIT TARKASTELUSSA: KÄMMENSYRJÄVAIMENNUS 
MUSIIKIN MUODON ARTIKULOIJANA 

Mäkitalo, Mikko 

Jyväskylän yliopisto 

Heavy metal -musiikissa särötetty sähkökitara on standardi. Niin on myös kämmensyrjä-
vaimennus. Kämmensyrjävaimennusta (engl. palm-mute) on käytetty jo vuosikymmeniä heavy 
metal ja extreme metal -musiikin riffeissä. Kämmensyrjävaimennus on kitaransoittotekniikka, 
jossa soittokäden kämmenen takaosa lepää kitaran kielten päällä tallan kohdalla. Kyseistä soit-
totekniikkaa käytetään myös muissa populaarimusiikin tyyleissä kuten funkissa ja soulissa. 
Vaikka tekniikan nimessä on sana “vaimennus”, ei sen tarkoitus ole hiljentää sähkökitaran 
sointia. Kämmensyrjävaimennus tekee kitaran soinnista staccatomaista ja perkussiivisempaa. 
Soittoteknisesti kämmensyrjävaimennuksen tuottaminen on verrattain helppoa, mikä selittää 
osaltaan sen runsaan käytön. 



Monititeteinen musiikintutkimus 
Suomen musiikintutkijoiden 16. Symposium - The 16th Annual Symposium for Music Scholars in Finland 

Jyväskylä 21.-23.3.2012 
	  

 22 

Kämmensyrjävaimennus artikuloi musiikin muotoa. Se saa aikaan muutoksia rytmiikassa, soin-
tivärissä ja välillisesti harmoniassa. Lisäksi kämmensyrjävaimennus tuottaa musiikillisia pro-
sesseja riffien fraasirakenteissa. Tästä huolimatta kämmensyrjävaimennuksesta on tieteellistä 
tekstiä kirjoitettu varsin niukasti. Monissa populaarimusiikin tutkimuksissa kämmensyrjä-
vaimennus jätetään kokonaan huomiotta tai sen aiheuttamia muutoksia ei oteta huomioon. 

Esityksessäni käyn läpi tuloksia, joita olen saanut kämmensyrjävaimennukseen liittyen. Kes-
kustelen myös musiikkianalyyttisistä työkaluista, joita on mahdollista käyttää kämmensyrjä-
vaimennuksen tutkimiseen ja extreme metal -riffien syvempään ymmärtämiseen. 
	  

KOHTI MUSIIKKISEMIOOSIN MONITIETEISTÄ TUTKIMUSTA 

Ojala, Juha 

Oulun yliopisto 

Voitaneen olettaa että musiikki on prosessi, jossa muodostetaan   merkityksiä, ja että merki-
tysprosessia—musiikkisemioosia—voidaan   tutkia. Musiikkisemioosia tutkii erityisesti musiik-
kisemiotiikka.   Yksinkertaistetusti sanoen musiikkisemioottinen tutkimus asettuu   akselille, 
jossa ääripäinä ovat soveltava ja teoreettinen   musiikkisemiotiikka. Edellisessä perustana on 
olemassaolevien   semioottisten teorioiden soveltaminen musiikkiteosten ja ‑tyylien   tutkimi-
seen, jälkimmäisessä musiikkisemioottisten (ja ehkä yleisten   semioottisten) teorioiden kehit-
täminen merkkiprosesseja tutkimalla.   Teoreettisen semiotiikka suuntautuu merkkien kehitty-
miseen, soveltava   täysin kehittyneisiin merkkeihin. 

Tämä esitelmä pohtii musiikkisemioottista metodologiaa. Mikä on   musiikkisemiotiikan ase-
ma erityistieteenä vs. filosofian osana? Kuinka   musiikkisemiotiikka voi hyötyä muusta musii-
kintutkimuksesta—  musiikkikasvatuksen tutkimuksesta, kognitiivisesta musiikkitieteestä,   mu-
siikkipsykologiasta, musiikkisosiologiasta, kulttuurisesta   musiikintutkimuksesta  tai musiikki-
analyysistä—ja vastavuoroisesti   hyödyttää niitä? Mitkä ovat musiikin merkitysprosessin   mo-
nitieteisen tutkimuksen hyviä ja huonoja puolia? 

Peirceläinen lähtökohta musiikkisemiotiikkaan vaikuttaa toimivalta.   Naturalistis-
pragmatistinen musiikkikäsitys vaikuttaa yhteensopivalta   monen muun musiikintutkimuksen 
suuntauksen käsitysten kanssa, mikä   helpottaa yhteistyötä. Peirceläisen—tai muun—
lähtökohdan   valitseminen voi pahimmillaan rajoittaa teorian sovellettavuutta,   tieteidenvä-
listä yhteensopivuutta ja olla väärin. Parhaimmillaan se   voi tuottaa tehokkaan musiikkisemi-
oottisen teorian, jota voidaan   soveltaa eri musiikkikäytäntöihin ja ‑ilmiöihin, monitieteisessä   
yhteistyössä ja yleistä semiotiikkaakin hyödyttäen. 

Monitieteisyydellä on puolensa. Olemassaolevan tilanteen muutostarve   pitää arvioida. Onto-
logiset ja epistemologiset erot vaikeuttavat   monitieteistä keskustelua—jopa tutkimuskohteet 
voivat olla   yhteensopimattomia. Monitieteisyys voi johtaa kilpailuun, ja jopa   tutkimussuun-
tausten katoamiseen. Toisaalta musiikki on monimuotoinen   tutkittava. Todennäköisesti vain 
laaja monitieteinen yhteistyö   pystyy vastaamaan musiikkisemioosin tutkimushaasteisiin. 
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TOWARDS ECOLOGICAL COMPOSITION 

Parviainen, Pessi 

Teatterikorkeakoulu 

The composition of sound outside the framework of music, within the context of the perform-
ing or the visual arts, presents an interesting challenge. On what basis do we discern music 
from sound design or sound art? Is it necessary to make this distinction? 

This paper presents an artistic dissertation research project, the aim of which is to search for 
theory and practice of composition and performance of sound, beginning with the phenome-
non itself – rather than definitions. Can we get away from the issue of music vs. non-music, 
and begin to compose with phenomena themselves? 

This paper considers composing with phenomena as adaptation.��� The concept of adaptation as 
ecological composition is presented. Composition is proposed as an activity where agency 
negotiates with its environment (adapts). The idea draws from Maturana & Varela’s concepts 
of autopoiesis and structural coupling, as well as from the concept of soundwalking (found 
within acoustic ecology), and Linda Hutcheon’s theory of adaptation. 
	  

SUOMALAISTEN KÄYTTÄMÄT TUNNESANAT MUSIIKIN ESITTÄMIEN JA 
HERÄTTÄMIEN EMOOTIOIDEN KUVAAMISESSA 

Peltola, Henna-Riikka & Eerola, Tuomas 

Jyväskylän yliopisto 

Tutkittaessa niinkin abstraktia asiaa kuin tunteita ja ihmisten tunnekokemuksia tutkittavien 
äidinkieli on ratkaisevan tärkeässä roolissa. Kokemukset ylipäätään rakentuvat erilaisista mer-
kitysverkoista, joiden välittäminen kuulijalle sellaisenaan ei onnistu ilman käytettävää kieltä, 
mikä taas puolestaan muokkaa väistämättä itse kokemusta. Suomalaisessa musiikin emoo-
tiotutkimuksessa ei ole erityisen hyvin vakiintunutta tunnesanastoa, ja kansainvälisen tutki-
muksen termistö on luonnollisestikin englanninkielistä. Eri kielten tunteisiin viittaavat sanat 
eivät ole niin yhtenäisiä, että esimerkiksi englanti kävisi ongelmitta yhteismitalliseksi työväli-
neeksi sanastojen semantiikan erittelyssä, joten käsitteiden huolellinen määrittely on perustel-
tua. 

Tässä tutkimuksessa kartoitettiin suomenkielisten tunnesanojen relevanttiutta musiikin kon-
tekstissa. Tarkoituksena oli selvittää, millä adjektiiveilla vastaajat kuvaavat musiikin esittämiä 
ja herättämiä tunteita, ja sitä millaisia affektiivisia ominaisuuksia nämä pitävät sisällään. 

Aineiston keruu toteutettiin yliopiston verkkokyselynä, jossa vastaajat nimesivät musiikin suh-
teen mielestään relevantteja adjektiiveja sekä vapaasti assosioiden että valmiista sanalistasta 
valikoiden. Adjektiivilista koostui 109 tunnetta kuvaavasta adjektiivista. Sanat valittiin listaan 
suomentamalla emootiotutkimuksen klassisten mallien (Russell 1980; Oatley 1992; Lazarus 
1991) termit kaikkine suomenkielisine synonyymeineen. Listaa täydennettiin Seija Tuovilan 
(2005) väitöskirjasta poimittujen suomalaisten yleisimpien tunnesanojen sanalistan pohjalta. 
Näistä kootun listan sanamäärää supistettiin lopulliseen muotoon asiantuntijaryhmässä suori-
tetun pilottikyselyn perusteella. Kyselyssä saatujen tärkeimpien tunnesanojen affektiivisia 
ominaisuuksia selvitettiin tarkemmin pienemmällä kyselyllä. 
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Alustavista tuloksista käy ilmi vastaajien yleisimmin valitsemat adjektiivit kuvailemaan musii-
kin ilmaisemia ja herättämiä tunteita. Tulosten pohjalta voidaan jatkossa suunnitella erityisesti 
suomenkieliseen tunnetutkimukseen sopivia käsitemalleja. 
	  

INTUITION JA RATIONALITEETIN RAJAMAILLA. EMPIIRISIÄ HUOMIOTA 
SÄVELTÄJÄN AJATTELUSTA 

Pohjannoro, Ulla 

Sibelius-Akatemia 

Tutkimukseni tehtävänä oli kartoittaa säveltäjän toiminnan aikaista ajattelua (reflection-in-
action; Schön1983) erotuksena jälkikäteen annetuista tulkitsevista ja kommunikatiivisista lau-
sunnoista (reflection-on-action). Informanttina oli ammattisäveltäjä länsimaisen klassisen mu-
siikin modernistisessa viitekehyksessä. Tutkimusaineisto käsitti säveltäjän työhuoneella tehdyt 
stimulated recall -haastattelut sekä luonnosmateriaalin yhden sävellyksen valmistamiseen liit-
tyen. 

Analysoin sävellyksellistä ajattelua teoriaohjaavasti duaaliprosessiteoreettisessa viitekehykses-
sä (Frankish & Evans 2009). Siinä ajattelun katsotaan tapahtuvan joko rationaalis-
tarkoituksellisesti tai intuitiivis-automaattisesti. Määritin intuitiivisiksi sävellystoiminnoiksi ku-
vittelun, kokeilun, inkubaation ja uudelleenhahmotuksen. Rationaalisiin sävellystoimintoihin 
kuuluivat sääntöpohjainen ajattelu, musiikkianalyyttinen tarkastelu ja vaihtoehtojen tarkastelu. 
Prosessointitapojen säätelyä ja valikoitumista ohjasivat metakognitiiviset toiminnot: arviointi, 
musiikillisen tavoitteen asettaminen ja toiminnan suunnittelu. 

Tarkastelin rationaalisten ja intuitiivisten sävellystoimintojen dynamiikkaa sekä laadullisesti 
että määrällisesti suhteessa sävellysprosessin eri jaksoihin. Sävellysprosessi hahmottui intuitii-
visten ja rationaalisten prosessien tarkoituksellisena ja hedelmällisenä vuorotteluna: Säveltäjä 
toimi intuitiivisesti, kun kompleksisuus ylitti työmuistin kapasiteetin. Rationaalisten prosessien 
avulla säveltäjä tutki ja kehitteli materiaalinsa eri mahdollisuuksia—tilanteissa, jossa intuitio 
olisi johtanut loppumattomaan kokeiluun. 

Musiikillisen aineksen monipuolinen käsittely ja korkea motivaatiotaso mahdollistivat nopean 
implisiittisen oppimisen uutta informaatiota luovassa kontekstissa. Monimuotoinen oppiminen 
osoittautui keskeiseksi tekijäksi intuition tarkoituksellisen käytön mahdollistamisessa tilanteis-
sa, joissa rationaalisen prosessoinnin kapasiteetti oli riittämätön, mutta jossa esteettinen yhte-
näisyyden vaatimus edellytti rationaalista koherenssin luomista. 

Tutkimus osoitti prosessointitapojen erottamisen vaikeudet naturalistisessa tutkimusasetelmas-
sa ja konkretisoi intuition ja rationaliteetin monimuotoisuutta tuottaen alan kokeelliselle tut-
kimukselle ja teoretisoinneille uudenlaista aineistoa. 
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CLASSIC HEAVY METAL IN A CLASSROOM 

Poutiainen, Ari & Lilja, Esa 

Helsingin yliopisto 

In academic study of music education, heavy metal often receives a somewhat negative re-
ception. Although heavy metal plays a significant role in some young pupils’ life, this particu-
lar music genre is still rarely applied, employed, or referred to in classrooms. There seems to 
be a notable contradiction between genre’s popularity and its educational status. This presen-
tation discusses heavy metal as a genre that can be applied for the benefit of contemporary 
music education.  

It is sometimes argued that heavy metal conveys severe pedagogical limitations. We suggest 
that the music educational benefits that can be achieved by applying heavy metal literature 
overcome these limitations. For instance, many fundamental aspects of tonal Western music 
tradition can be approached through heavy metal. We support our view by introducing con-
structive pedagogical examples that draw from the classic heavy metal repertoire. These ex-
amples demonstrate how heavy metal can be adapted to, for example, teaching rhythm, har-
mony, form, and ensemble playing. We also review some relevant contemporary study mate-
rials. 

We conclude that as pedagogical material classic heavy metal is as suitable and applicable as 
any other popular music genre. We also suggest that heavy metal should not be neglected but 
instead more frequently incorporated in pedagogical models. 

IHMISÄÄNEN, LIIKKEEN JA PUHEEN YHDISTÄMINEN 
ENNALTASUUNNITTELEMATTOMASSA IMPROVISAATIOSSA 

Pulkkinen, Outi 

Sibelius-Akatemia 

Tehdessäni taiteellista musiikin tohtorin tutkintoa Sibelius-Akatemian kansanmusiikin osastolla 
olen kehittänyt esityksellisen tavan, jossa pyrin äänen, liikkeen ja puheen yhdistymiseen. Täl-
lainen kokonaisvaltainen ilmaisu ruokkii mieltä ja ruumista tuottaen erilaista esityksellistä il-
maisua kuin perinteiset näiden osa-alueiden eriytymiseen pyrkivät tavat.  

Taustana tälle olen harjoittanut ääni-improvisaatiota parinkymmenen vuoden ajan. Olen teh-
nyt paljon monitaiteellisia ja taiteidenvälisiä esityksiä, sekä improvisoituja että etukäteen 
suunniteltuja ja harjoiteltuja. Musiikillisen improvisaation lisäksi olen opiskellut myös erilaisia 
liike- ja teatteri-improvisaation muotoja, mm. Acting With the Inner Partner -metodia. 

Esiintyessäni tällä tavoin ennaltasuunnittelemattomasti en kuitenkaan tuota uutta esityksellistä 
materiaalia koko aikaa. Kiinnostavaa on, kuinka käytän aiemmin esityksessä improvisoitua 
ääntä, musiikkia, liikettä ja sanallista ilmaisua. Millaiset ilmaisulliset asiat jäävät lyhytkestoi-
seen muistiin (liikemuistiin, tunnemuistiin, kuulon muistiin)? 

Toinen kiinnostava asia on esiintyjän tietoisuus. Ohjaanko tai kontrolloinko itseäni koko ajan 
vai annanko tahattomien tai tiedostamattomien asioiden tulla osaksi esitystä? Miten kontrolli 
ja sen puute vaikuttavat esitykseen? 
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Kolmas kiinnostava asia on tietysti ihmisäänen, liikeen, puheen, musiikin ja tunteen suhde ja 
vaikutus toisiinsa. Improvisaatiossa tämä on tietysti paljon vapaampi ja mahdollisesti hallitse-
mattomampi ja sitä kautta kiinnostavampi kuin harjoitellussa esityksessä. 

Koen tällaisen kokonaisvaltaisen ilmaisun olevan hyväksi ihmisen mielen ja ruumiin kehityk-
selle ja sitä kautta hyvinvoinnille ja terveydelle. 
	  

EMOTIONS IN MOTION: TUNTEET LIIKKEESSÄ (TULI) 

Punkanen, Marko; Saarikallio, Suvi & Luck, Geoff 

Musiikin Erityispalvelukeskus Nyanssi / Jyväskylän yliopisto 

Depression is a highly prevalent mood disorder which impairs a person's social skills and 
quality of life, and affects their ability to recognise and express emotions. Here, we present the 
first study to investigate how depression affects expression of emotions perceived in music 
through spontaneous, expressive body movement. Central to this study is the use of a Dance 
Movement Therapy (DMT) intervention. Specifically, we investigate how depression and pos-
sible co-morbid anxiety affect a person's ability to express emotions perceived in music 
through spontaneous movement, regulate their emotions through music and music related 
movement, and whether DMT can improve these skills in depressed patients. We predict that 
the DMT intervention will increase the variety of movement characteristics exhibited, includ-
ing movement dynamics, movement range, and movement-based interaction. Participants 
(aged 18-60 years), including 30 clinically depressed patients and 30 non-depressed controls, 
will be tested throughout the spring. Depressed participants will receive 20 sessions of group 
DMT, and measurements, including psychometric questionnaires (depression, anxiety, alexi-
thymia, emotion regulation, life satisfaction and mood) and motion capture/video data (solo 
movement improvisations with music, and movement interaction with music), will be taken 
before and after the intervention. For the controls, measurements will be taken only once. We 
will report on the current state of the project at the symposium. 
 

ELVIS COSTELLO AND THE DISCIPLINE OF THE SURREAL  

Pääkkölä, Anna-Elena 

Turun yliopisto 

Elvis Costello’s ‘When I was cruel no. 2’ (When I Was Cruel, 2002) expresses a distinct feeling 
of eroticism and cruelty resulting from the combined effects of lyrics, sampled materials and 
the song’s instrumental accompaniment. It features musical quotations, including Erik Satie’s 
Gnossienne no. 1, a looped sample of Mina’s ‘Un bacio e´troppo poco’, and a fragment from 
Abba’s ‘Dancing Queen’. Costello’s tapestry of quotations, mashed up materials, and the de-
piction in the lyrics of a high society wedding create a surreal world of eat or be eaten. 

The song is constructed around a continuous pseudo-Latin, two-bar loop that features a fe-
male voice (Mina) that propels the rhythm forward with every 8th beat. The sampled syllable 
sounds like the word “on”, and it effectively drives the song “on and on”. Costello’s rear-
rangement turns, or perhaps queers Mina’s romantic Italian ballad into a cynical yet erotic 
and masochistically tinged imaginary world. The highly haptic guitars and bass sounds con-
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tradict the more mystical and surreal (because contextually displaced) sounds of vibraphone 
and piano. 

In this presentation, I will map out what is “cruel” about ‘When I was cruel no. 2’ by means of 
musical analysis, consideration of technological mediation as well as close reading of the lyr-
ics. Some attention is paid to a live performance of the song as well. The presentation is a part 
of my PhD dissertation, where I study sadomasochistic power positions within music and au-
diovisual presentations.  

NUORTEN TOIMIJUUS KOULUN MUSIIKKIESITYKSEN RAKENTAMISESSA - 
TAPAUSTUTKIMUS POHJANKARTANON KOULUN 9. MUSIIKKILUOKALTA 

Pääkkönen, Leena 

Oulun yliopisto 

Musiikki ja sen esittäminen ovat osa arkea koulussa, jonka oppilaista merkittävä osa on musii-
kin harrastajia. Musiikkiesitykset ovat olennainen osa niin suomalaisen peruskoulun kuin lu-
kion juhlaperinnettä. Tarkastelen esitelmässäni koululuokan musiikkiesityksen rakentamista 
nuorten toimijuuden näkökulmasta. ”Uuden lapsitutkimuksen” paradigmat ovat tuoneet näkö-
kulman lapsista sosiaalisina toimijoina, jotka osallistuvat oman elämänsä, muiden ympärillään 
olevien elämän ja sen yhteiskunnan rakentamiseen, jossa itse elävät. Lasten vertaissuhteita ja 
heidän omia kulttuurejaan pidetään tärkeinä ja arvokkaina tutkimuskohteina. Sosiologisen 
lapsitutkimuksen keskeinen lähtöoletus on, että lapset ovat sosiaalisia toimijoita. Toimijoina 
he ovat osallisia yhteiskuntansa jokapäiväisessä elämässä, tekijöitä ja tuottajia. Lapsilla on 
omat aikaansaannoksensa ja ansionsa. Toimijuuteen ja toimintaan kuuluvat olennaisena osa-
na sekä suuntautuminen johonkin päämäärään, intentioon, että vuorovaikutus.  

Musiikkiesityksen rakentamisella on oma elinkaarensa. Peruskoulun musiikkitunnilla oppilait-
ten musiikkiproduktio ja siihen liittyvä prosessi näyttäytyy toisinaan dynaamisena kompleksi-
suutena, jolla on syynsä niin nuorten sosiaalisissa toimintakäytänteissä kuin itse musiikin opet-
telemisessa, praxiksessa. Tapaustutkimuksessa pyrin saamaan ”lasten oman äänen” kuuluville 
heidän kertoessaan kokemuksiaan omasta musiikkiproduktiostaan. 
	  

MONITIETEISYYDESTÄ POIKKITIETEISYYTEEN? HUMANISTISEN JA 
LUONNONTIETEELLISEN MUSIIKINTUTKIMUKSEN INTEGROIMISEN 

MAHDOLLISUUKSISTA TAPAUSESIMERKIN VALOSSA 

Rautio, Riitta 

Jyväskylän yliopisto 

Musiikkia tutkitaan yhä enenevässä määrin muiden tieteenalojen kuin musiikkitieteen piirissä. 
Perinteisen humanistisen tutkimusorientaation rinnalle on viime vuosina tullut erityisen voi-
makkaasti luonnontieteellinen paradigma, joka on tuonut musiikintutkimukseen omat mene-
telmänsä ja ontologis-epistemologiset oletuksensa. Luonnontieteellisin menetelmin operoiva 
tutkimus (mm. aivotutkimus ja kokeellinen psykologia) on tuottanut monia merkittäviä tutki-
mustuloksia ja metodisia innovaatioita. Onkin aiheellista kysyä, mikä on hermeneuttisesti 
orientoituneen musiikintutkimuksen rooli tässä kehityksessä ja erityisesti, voisiko humanisteil-
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la kaikesta huolimatta olla jotain annettavaa tieteidenvälisiin (interdisciplinary) tutkimushank-
keisiin.  

Tarkastelen esityksessäni kielen ja musiikin suhdetta tilastollisin metodein lähestyvää ja moni-
tieteisyyttä edustavaa tutkimustapaa (mm. Patel ja Daniele 2003), jonka avulla on pyritty 
osoittamaan, että säveltäjän äidinkieli vaikuttaa hänen säveltämänsä musiikin rytmiikkaan. 
Näissä tutkimuksissa on esitetty myös musiikinhistoriallisia prosesseja koskevia väitteitä sekä 
tulkintoja näiden prosessien syistä. Arvioin näiden tutkimusten tutkimusasetelmia ja saatuja 
tuloksia humanistisen historiantutkimuksen näkökulmasta. Pohdin esimerkkitutkimusten va-
lossa, millä tavoin humanistinen tutkimusperinne voisi hyödyttää luonnontieteellisiin meto-
deihin nojaavia tutkimuksia. 
	  

‘AGAINST BEBOP’: ‘THE JAZZ WAR OF WORDS’ IN LATE 1940S ESTONIA 

Reimann, Heli 

Helsingin yliopisto 

In the American jazz press of 1946 when the dispute between ‘moldy figs’ and defenders of 
swing began to cool down, a new war flared up this time between bebop modernists and 
swing traditionalists. As Gendron (1993: 12-13) stated the members of the anti-bebop front 
complained about the inaccessibility and undanceability of the bebop, the ‘wrong notes’ and 
excessive musical acrobatics, the elitism, hostility, and avant-garde posturing of the musicians, 
their unconventional dress and morally suspicious life styles. Interestingly, similarly to their 
American counterparts the Estonian swing enthusiasts defended their anti-bebop positions 
with great passion and confidence. But whereas the American war took place primarily in 
public between journalists, then in Estonia the battle of traditionalism versus modernism, that 
is swing versus bebop, had no public dimension. It was conducted within a closed circle of 
friends forming the jazz group Swing Club whose goal was primarily survival in the environ-
ment of constant threats and suppression. Despite of the dimension of the debates in the al-
manac of the jazz group Swing Club emerges something which we can call now as an aes-
thetic discourse of jazz—the platform of the music’s evaluative paradigms. My effort here is to 
outline this musical platform as it appears in the article ‘Against bebop’ which brief summary 
in the style of Soviet era shibboleths would be ‘Down with bebop--viva swing!’ 
	  

ECOMUSICOLOGY AND CULTURAL MUSICOLOGY  

Richardson, John 

Turun yliopisto 

My presentation will frame the ecomusicology project as emerging from recent research direc-
tions in cultural musicology. Through a discussion of recent research by project partners as 
well as my own recent publications, I will argue that ecocritical musicological perspectives 
are fruitfully considered alongside general theories of cultural studies and as well as more 
specific theories about music and sound technologies. Ideas about technology are central to 
many of the most influential theories in cultural studies, which often implies a dialectical rela-
tionship to a presupposed "pretechnological" or "natural". With the advent of digital technolo-
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gies and global communication networks, however, old oppositions between the technologi-
cal and the pretechnological, the agrarian and urban, authentic and mediated cultures, seem 
to have become less stable. My paper will consider how this impinges on ecological ques-
tions, both in terms of ecological (or performance-contextual) research methods and broader 
issues of environmental awareness.  
	  

PREDICTING THE EXPRESSED AFFECTS IN POPULAR MUSIC GENRES 
WITH ACOUSTICAL FEATURES 

Saari, Pasi; Lartillot, Olivier & Eerola, Tuomas 

Jyväskylän yliopisto 

During the past decade, a large number of studies have focused on predicting expressed af-
fects in music from acoustical descriptions of the music content. High success rates of linear 
models suggest linear relationships between features and affects. However, as music material 
used in the past has been rather homogeneous in terms of genre, it has remained uncertain 
whether the relationships are general enough to be applied to music from different genres. 

This study aims at predicting affects across a variety of popular music genres such as rock, 
folk, and electronic. 29 participants rated 600 excerpts of music in terms of nine prevalent 
affects. The analysis results show that typically used linear regression models give satisfactory 
prediction rates only with the most salient affects in music (energy and peacefulness, R2≈.7), 
but fail at detecting the acoustical characteristics of more subtle affects such as happiness and 
darkness (R2≈.1). We show that simple neural networks capable of detecting nonlinear pat-
terns succeed at capturing these affects at significantly higher rates. Moreover, it appears that 
the most challenging concepts, happiness and darkness, are highly intertwined with the con-
cept of genre: they can be predicted at reasonably high accuracy based solely on genre infor-
mation (R2≈.6). 
	  

MUSIIKKI, TUNTEET JA NUORTEN HYVINVOINTI 

Saarikallio, Suvi 

Jyväskylän yliopisto 

Tämä paperi esittelee uuden monitieteisen musiikintutkimuksen hankkeen, joka tarkastelee 
musiikkia nuorten tunnetaitojen ja mielenterveyden näkökulmasta. Hankkeessa tutkitaan nuo-
ria musiikin kokijoina ja tekijöinä, ja siinä yhdistyvät musiikin kehityspsykologiset, emootio-
psykologiset ja musiikin hyvinvointivaikutuksia korostavat lähestymistavat. 

Tunteisiin liittyvät taidot, kuten kyky tunnistaa tai säädellä tunteita, ovat olennainen osa hy-
vinvointia ja sosiaalista toimintaa (esim. Mayer & Salovey, 1997). Musiikin vahva yhteys tun-
teisiin tiedetään (esim. Juslin & Sloboda, 2001), ja musiikin merkitys hyvinvoinnille voikin 
liittyä juuri tunneprosessoinnin edistämiseen. Aiempaa tutkimustietoa aiheesta on kuitenkin 
vähän. 

Nyt esiteltävä tutkimushanke ”Musiikilliset tunnetaidot ja nuorten psyykkinen hyvinvointi” 
käynnistyi syksyllä 2010, ja konferenssissa tullaan esittelemään hankkeen ensimmäisiä tulok-
sia. Tutkimukseen osallistui kuusikymmentäyksi 14-15-vuotiasta nuorta, ja aineisto kerättiin 
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erilaisten musiikin kuuntelutehtävien, itsearviointilomakkeiden ja fysiologisten mittausten (sy-
kevälivaihtelu) avulla. Alustavat tulokset osoittavat, että nuorten empatiakyky on yhteydessä 
sekä tarkempaan musiikillisten tunteiden havaitsemineen että selkeämpään musiikilliseen 
tunneilmaisuun muokattaessa musiikillisia piirteitä (tempo, äänenkorkeus, äänenvoimakkuus). 
Nuorten käyttäytymisongelmat puolestaan näyttävät liittyvän taipumukseen havaita vähem-
män tunteita musiikissa. Lisäksi nuoret käyttävät musiikkia monipuolisesti omien mielialojensa 
säätelyyn, ja musiikin kuuntelun rentouttava vaikutus näkyy ainakin osalla nuorista myös sy-
kevälivaihtelumittauksissa.  

Tulokset osoittavat yhteyksiä nuorten psyykkistä hyvinvointia mittaavien tekijöiden (empatia, 
käyttäytymisongelmat) ja musiikkiin liittyvien tunnetaitojen välillä, mikä tarjoaa konkreettisia 
lähtökohtia ymmärtää musiikin roolia osana nuorten arkielämää, hyvinvointia ja psykososiaa-
lista kehitystä. 
	  

MUSIIKKIHARRASTUKSEN VAIKUTUS KOULULAISTEN KOGNITIIVISIIN 
TOIMINTOIHIN  

Saarikivi, Katri; Putkinen, Vesa; Tervaniemi, Mari & Huotilainen, Minna 

Helsingin yliopisto / Jyväskylän yliopisto / Työterveyslaitos 

Musiikkiharrastuksen on havaittu aiheuttavan muutoksia monentyyppisissä kognitiivisissa toi-
minnoissa. Musiikkia harrastavilla on todettu sujuvampaa puheen käsittelyä ja puheen havait-
semista melun keskellä ja musiikkia harrastavilla lapsilla nopeampaa fonologisen tietoisuuden 
ja lukutaidon kehittymistä. Muita musiikin opiskelun siirtovaikutuksia on löydetty muun mu-
assa verbaalisen työmuistin, tarkkaavuuden ja päättelykyvyn alueilla. Näiden laaja-alaisten 
kognitiivisten muutosten taustalla olevaa mekanismia ei ole kuitenkaan vielä selvitetty. Lisäksi 
ei ole juurikaan tietoa siitä, miten lapsuuden musiikkiharrastus vaikuttaa näiden kognitiivisten 
toimintojen kehityskaareen.  

Toiminnanohjausta ja sen kehittymistä musiikkiharrastuksen myötä on ehdotettu tekijäksi, jo-
ka selittäisi yllämainittuja kognitiivisia muutoksia. Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin 11–15 -
vuotiaiden, musiikkia aktiivisesti kouluiästä lähtien harrastaneiden lasten ja muuta harrastavi-
en lasten eroja toiminnanohjauksessa, tarkkaavuudessa ja työmuistissa tapahtumasidonnaisten 
aivovasteiden ja neuropsykologisten testien avulla. Tutkimuksen alustavat tulokset kuulomuis-
tiin ja tarkkaavuuteen liittyvien MMN ja P3a –aivovasteiden vertailusta viittaavat siihen, että 
musiikkia harrastavien lasten tarkkaavuustoiminnot olisivat herkempiä kuin muuta harrastavi-
en. Lisäksi tutkimuksesta käy ilmi, että musiikkia harrastavien lasten toiminnanohjaus neuro-
psykologisin testein mitattuna on osin tehokkaampaa kuin muuta harrastavien lasten 
	  

PERCEPTION OF MUSICAL INTERVALS AT VERY LOW FREQUENCIES: SOME 
EXPERIMENTAL FINDINGS 

Schneider, Albrecht & Tsatsishvili, Valeri 

University of Hamburg 

In the study interval recognition of musical intervals at very low frequencies of pairs of com-
plex tones was studied in an experiment carried out with two samples of subjects at Hamburg 
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(Germany) and Jyväskylä (Finland). Pairs of complex harmonic tones were generated repre-
senting the six musical intervals. Fundamental frequencies of the lower complex tones were 
set at 31.5 Hz, 40 Hz, 50 Hz, 63 Hz, and 80 Hz (corresponding to ISO frequencies for 1/3-
octave band filters). The stimuli were presented to subjects in two runs, and in different order. 

Interval recognition scores in general were low, however, data from the experiments indicate 
a gradual difference between a very low number of correct judgements at 31.5 Hz and 40 Hz, 
on the one hand, and improved scores at 50 Hz, 63 Hz, and. 80 Hz, respectively, on the oth-
er.  Results of the experiments as well as pitch perception and interval recognition in general 
are discussed in regard to concepts of Critical Bands (CBs) with special emphasis given to low 
frequencies f < 100 Hz). 

SAVONLINNAN OOPPERAJUHLAT AINO ACKTÉN TAITEELLISENA 
PROJEKTINA 

Sivuoja, Anne 

Sibelius-Akatemia 

Esitelmässäni keskityn Savonlinnan oopperajuhlien varhaisiin vuosiin (1912–16) keskiössä 
laulajatar Aino Ackté (1876–1944), Savonlinnan Oopperajuhlien perustaja. Aiemmin on esi-
tetty, että Ackté olisi perustanut Savonlinnan kesäjuhlat (1912) riitauduttuaan Kotimaisen 
oopperan johtokunnan kanssa keväällä 1912. Arkistolähteet (erityisesti Aino Ackté-Jalanderin 
arkisto, Kansalliskirjasto) kuitenkin osoittavat, että varsinainen riitautuminen oli tapahtunut 
vasta syksyllä 1912 ja että Acktélla oli alustava suunnitelma Savonlinnan oopperajuhlista vii-
meistään 1910, siis jo ennen Kotimaisen oopperan perustamista (1911).  

Esitelmässäni sovellettu tutkimusmenetelmä pohjautuu ranskalaisen Jacques Revelin mikrohis-
torialliseen ajatteluun, jossa keskitytään ihmisten välisiin suhteisiin ja toimintaverkostoihin. 
Tutkimalla muusikoiden toimintaverkostoja ja niiden jättämiä jälkiä (esim. kirjeenvaihtoja) 
voidaan saavuttaa aiempaa tarkempaa tietoa tutkittavana olevan ajanjakson musiikillisen kult-
tuurin toimintavoista ja hienosyisistä valtasuhteista. Tutkimukseni tuloksena Acktén tavoitteet 
ja niiden toteutustavat Savonlinnan oopperajuhlien osalta näyttäytyvät aiempaa määrätietoi-
sempina ja suunnitelmallisempina, mikä tuo särön Acktésta vaalittuun kuvaan riidanhaluisena 
ja impulsiivisena diivana.  
	  

KAALENLAULUT JA JOIUNKAIUT. KULTTUURISEN INTIIMIYDEN 
REPRESENTAATIOT VÄHEMMISTÖMUSIIKKIKULTTUURIEN 

DOKUMENTAARISESSA ESITYSTAVOISSA 

Skaniakos, Terhi 

Jyväskylän yliopisto 

Tarkastelen esityksessäni vähemmistöjen musiikin esittämistä kulttuurisena, poliittisideologi-
sena tilana. Aineistona on kaksi dokumenttielokuvaa, jotka käsittelevät vähemmistökulttuurien 
musiikkia: romanimusiikkia laulaja Hilja Grönforsin läpi tarkasteleva Eihän tämä maa minun 
omani ollut (ohjaus Katariina Lillqvist), sekä saamelaisten musiikista kertova Sámi nieida jojk 
(ohjaus Liselotte Wajstedt). Lähestyn elokuvia kulttuurisen intiimiyden näkökulmasta. Kulttuu-
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rinen intiimiys (cultural intimacy) on alun perin antropologinen käsite (Hertzfeld 2005), jota 
on musiikintutkimuksessa soveltanut mm. Martin Stokes (2011). Sillä viitataan jonkin ihmis-
ryhmän kollektiiviseen identiteettiin tai minuuteen, eräänlaiseen kollektiivinen tilaan, jossa 
määrittyy mikä on sisäistä, yhtenäistävää, ja samalla usein ulkopuolisten silmissä erottavaa, 
jopa häpeällistä tai pilkattavaa. Tavoitteena on siis sellaisten musiikillisten kulttuurisen intii-
miyden aspektien tunnistaminen, jotka tuottavat osallisille yhtenäisyyttä ja tuttuutta, mutta 
toimivat myös toimivat kulttuurisen sensitiivisyyden kipupisteiden määrittelyn ja ymmärtämi-
sen tapoina, eräänlaisina “herkkinä pisteinä”. Pyrin näiden dokumenttien musiikillisia rep-
resentaatioita analysoimalla avaamaan niitä musiikillisia prosesseja, joissa kulttuurinen intii-
miys syntyy ja osoittamaan, minkälaisiin poliittisiin ja ideologisiin valtasuhteisiin ne kytkeyty-
vät. Tarkastelutapa on eräänlaista elokuvan etnografiaa, jossa on huomioitava kohteen konst-
ruoitu luonne, mutta joka kuitenkin tarjoaa katseen sekä elokuvan kohteeseen että sen teki-
jään.  
 

ETNISYYKSIEN MONINAISUUS 

Suutari, Pekka 

Itä-Suomen yliopisto 

Tein syksyllä 2011 Petroskoissa haastatteluja kansallisen musiikkitoiminnan kannalta keskeis-
ten muusikoiden kanssa. Haastatteluissa puhuimme muun muassa kansallisuuteen liittyvistä 
diskursseista ja musiikin roolista kansallisten diskurssien muotoutumisessa. Esitelmässäni käsit-
telen kuinka kansalliseen vähemmistöön kytkeytyvää musiikkia tekevät muusikot tulevat itse 
asiassa monista eri etnisistä ryhmistä ja heidän kiinnittymisensä kansallisen kulttuurin esittä-
misen kysymyksiin vaihtelee taustoista ja kansallisuuspoliittisista asemista johtuen. Karjalai-
suus etnisyytenä ei voi palata yksikulttuuriseen lähtökohtaansa, mutta toisaalta monikulttuuri-
sessa maailmassa se ei ole katoamassakaan, vaikka karjalan kielestä huolestuneet sitä pelkää-
vätkin. 
	  

IHMISÄÄNI JA IMPROVISOITU YMPÄRISTÖ 

Tarvainen, Anne 

Tampereen yliopisto 

Esitelmässä käsitellään lyhyesti tulevaa tutkimusta, joka käsittelee ihmisäänen ja ympäristön 
suhdetta. Työn ensisijainen lähtökohta ja tutkimusmenetelmä on ääni-improvisaatio, joka kä-
sittää kielen ja musiikin piirissä tapahtuvan äänen tuottamisen lisäksi myös muunlaisen äänte-
lyn (jokeltelu, murina, huuto, sopertelu, mumina jne.). Ääni-improvisaation avulla on mahdol-
lista lähestyä ja purkaa kokemuksellisesti äänentuottoon liittyviä dikotomioita, kuten sisäpuo-
lella/ulkopuolella, laulaja/yleisö (minä/muut), keho/ympäristö sekä tunne/tekniikka. Tutkimuk-
sen teoreettinen pohja on ekologisen musiikintutkimuksen (Clarke 2005) lisäksi kehon feno-
menologiassa (esim. Sheets-Johnstone 1998), soomaestetiikassa (Shusterman 1997) sekä tai-
teellisessa tutkimuksessa (Leavy 2009). Tutkimuksen tavoitteena on luoda kokonaisvaltaista 
ymmärrystä ihmisestä kehollisena, kokevana ja äänellisenä olentona – sekä lisätä ymmärrystä 
ihmisen monimuotoisesta aistimellisesta suhteesta ympäristöönsä. Lisäksi tavoitteena on kehit-
tää pedagogisia ja osallistavia sovelluksia kokemuksellisen ääniekologian harjoittamiseksi. 
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MUSIIKIN AVANTGARDEMANIFESTIEN RETORIIKASTA  

Tiekso, Tanja 

Helsingin yliopisto 

Samoin kuin kaikkea avantgardistista taidetta 1800-luvun lopulta lähtien, niin myös musiikin 
avantgardea leimaa se piirre, että säveltäjät alkoivat kirjoittaa huomattavasti aiempaa enem-
män. Koska uusi musiikki oli etenkin 1900-luvun alun yleisölle usein täysin käsittämätöntä ja 
ennen kuulematonta, oli kirjoituksilla tärkeä tehtävä opastaa musiikin kuuntelemiseen ja ym-
märtämiseen. Samalla kirjoitukset toivat myös julkisuutta uusille ideoille.  

Avantgardistiset manifestit ovat läheistä sukua poliittisille ja uskonnollisille manifesteille.   Ne 
ovat ideologisia tekstejä; poliittisia, manipuloivia ja pedagogisia. Manifesteille on tyypillistä 
ajankohtaisuus ja nykyhetkisyys. Historiallista ymmärrystä osoittamalla ne pyrkivät vakuutta-
maan lukijan esitetyn asian väistämättömästä merkityksestä nykyhetkelle. Usein manifesteja 
tarkastellaan kirjoittajien yksilöllisinä tuotoksina, mutta oikeastaan avantgardemanifesteille on 
tyypillisempää "me" ja "ne", kuin "minä"-puhe. Manifesti on siis suunnattu tietylle, usein pie-
nelle, yhteisölle. Retorisin keinoin manifestit voivat myös sulkea lukijoita manifestoimansa 
ideologian ulkopuolelle. 

Esitelmässäni pohdin avantgardemanifestin määritelmää ja retoriikkaa ja esittelen kokeellisuu-
den ideaa musiikin avantgardemanifesteissa käsittelevän väitöskirjatutkimukseni aineistoa. 
Millaisia retorisia keinoja kirjoittajat teksteissään käyttävät? Mitkä ovat avantgardemanifestia 
määrittävät retoriset piirteet?  
	  

PIANONSOITON DISKURSIIVIS-MATERIAALISIA KYTKENTÖJÄ 
RAKENTAMASSA 

Tiensuu, Johanna 

Turun yliopisto 

Esitelmä käsittelee diskursiivis-materiaalisen lähestymistavan soveltamista pianonsoiton tutki-
mukseen. Pianonsoitto tutkimuskohteena on hedelmällinen diskursiivis-materiaalisuuden 
ymmärtämiselle, koska se on ensisijaisesti erilaisia tekoja. Pedagogisessa ympäristössä nuotti-
kuvaan eksplisiittisesti ja implisiittisesti kirjoitetut soitto-ohjeet realisoidaan opettajan avustuk-
sella soivaksi musiikiksi. Nuottikirjoituksen lisäksi opettaja auttaa oppilasta saavuttamaan ta-
voitellun soittotuloksen verbaalien ja non-verbaalien soitto-ohjeiden avulla. Soitto-ohjeet voi-
vat olla metaforiakin. Kun opettaja korjaa oppilaan soittoasentoa käsillään, soittajan keho on 
käsin muokattavaa materiaalia samaan tapaan kuin tanssinopetuksessa. 

Olen tehnyt tutkimusta musiikkioppilaitoksessa, josta on asianmukaisesti pyydetty tutkimuslu-
pa. Tutkimuksen painopiste on teoreettinen, mutta siihen sisältyy myös kenttätyötä: osallistu-
vaa havannointia (kinesteettinen empatia) ja haastattelut. Olen havainnoinut pianonsoiton-
opetustilanteita yksityisopetustilanteissa. Diskursiivis-materiaalisuutta on hankala tutkia ilman 
kenttätyön tuomaa konkretiaa, vaikka samat asiat olisivat intuitiivisesti ymmärrettävissä omien 
aikaisempien pianonsoitto- ja opettamiskokemusten kautta. 
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Tutkimuksen tässä vaiheessa pianonsoitto näyttäytyy minulle monisyisenä diskursiivismateri-
aalisena ilmiönä (Barad 2008). Diskursiivis-materiaaliset käytännöt muokkaavat soittajan ruu-
miillisuutta, sillä diskursiivinen ja materiaalinen muodostavat aina jollain tavalla toisiaan. Pia-
nonsoitossa diskursiivinen ja materiaalinen yhdistyvät monella tavalla: jokainen soittaja-soitin 
-yhdistelmä on ainutlaatuinen ja jokainen musiikkiteoksen esitys ainutkertainen. Diskursiivi-
nen sisältää erilaisia pianonsoittoon liittyviä/sisältyviä diskursseja. Materiaalisuus on soittavan 
ruumiin, soittamisen ja musiikki-instrumentin konkreettisuutta. Diskursiivista ja materiaalista 
on mahdollista yhdistää luomalla yhteyksiä liikkeiden, sanojen (sanalliset ohjeet, arvioinnit), 
kehon ominaisuuksien ja niistä tehtävien huomioiden välille (ks. esim. Väätäinen 2003). 
	  

RE-CONTEXTUALIZING MEDIEVAL MUSIC; ITS IMPACT TO PERFORMANCE 
AND RESEARCH 

Toivanen, Pekka 

Jyväskylän yliopisto 

Music travels. To what extent it can be translated? Travellers in music are busy translators. 
(Wim van der Meer) 

This paper discusses, from viewpoints of both a performer and a researcher, some ways of 
how to approach a musical repertoire which, in its heyday, was part of orally transmitted and 
memory-based culture, and which, in its very fragmentary documented form for posterity, has 
led many questions open concerning its possible ways of performance. The core musical rep-
ertoire discussed in this paper is a song cycle from mid-13th century Iberia called ’Cantigas de 
Amigo’, attributed to Martin (or Martim) Codax, and the presenter’s and his group’s (Yr Awen) 
approach and procedure of creating a concert performance of the song cycle in question. In 
this paper various hybrid approaches are presented, acknowledging that the truth, the whole 
truth and nothing but the truth of music of the past is a historical fallacy. This suggests that an 
old paradigm (or myth) of purity must be questioned in modern interpretations of musical rep-
ertoires which have not survived as a part of a living culture in the present world, but which 
once were part of a very colourful, multicultural and multifaceted world. This also challenges 
views of some people and their conceptions of established authenticity, who may still consid-
er history of music as kind of long sequences of ’unilinear evolutions’. Nowadays we do more 
and more tend to think that all music is hybrid in various degrees, and that these degrees of 
hybridity add, and have added, to the diversity of musics in the world. One attempt of this 
paper is to call for understanding processes of hybridization in music throughout the ages, 
with ’Cantigas de Amigo’ being the case example. 
	  

MITÄ ON EKOMUSIKOLOGIA? 

Torvinen, Juha 

Turun yliopisto 

Esitelmässä tarkastellaan ekomusikologisen tutkimuksen peruspiirteitä ja alan ekokriittistä pe-
rusmetodologiaa. Valikoitujen esimerkkien avulla esitellään erilaisia ekomusikologisen tutki-
muksen tyyppejä. Myös alan suhdetta laajempaan musiikintutkimuksen kenttään käydään esit-
televästi läpi. 
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VAHVISTAAKO INTENSIIVINEN MUSIIKINOPISKELU OPPILAIDEN USKOA 
KOULUSUORIUTUMISEEN?  

Tuomela, Helena 

Jyväskylän yliopisto 

Vastuulliset kasvattajat ja heidän nuorensa käyttävät paljon aikaa kouluvalintoihin yläkoulun 
lopussa. Nuorten tulevaisuus askarruttaa etenkin nuoria itseään ja vanhempia sekä opettajia ja 
jopa koulutuksen järjestäjiä. Monesti opinpolun jatkumoa suunnitellaan siihenastisen koulu-
menestyksen perusteella. Tutkimustulokset osoittavat koulumenestyksen olevan enemmänkin 
yhteydessä oppilaan omiin uskomuksiin omasta menestymisestä kuin oppilaan varsinaisesta 
lahjakkuudesta (Eccles & Wigfield 2000; Aunola 2005). Nuorten koululaisten itselleen asetta-
mien päämäärien sekä tehtävän arvostusten on arvioitu vaikuttavan siihen, miten he menesty-
vät opinnoissaan. Motivaatiotutkimuksella koetetaan löytää tekijöitä, jotka voisivat olla vahvis-
tamassa nuoren käsityksiä itsestään oppijana. 

Opiskelumotivaatio ilmenee Ecclesin ja Wigfieldin odotukset ja arvostukset –teorian (2000) 
mukaan oppilaiden menestysodotuksina ja arvona, jonka he asettavat menestymiselleen. Ver-
tailen opiskelumotivaation muotoutumista luokilla 6–9 musiikkipainotteisessa – (N= 80) ja 
tavallisessa peruskoulussa (N=950) vuosina 2008–2009 kerätyn lomakekyselyaineiston pohjal-
ta. Musiikkipainotteisessa peruskoulussa perusopetuksen lisäksi oppilaat opiskelevat lähes 
päivittäin musiikkiopiston opetussuunnitelman mukaan soittoa pienryhmässä, orkesterissa ja 
yksityistunneilla sekä teoreettisena opintokokonaisuutena musiikin perusteita. 

Musiikkiperuskoululaisilla usko omaan pärjäämiseen ja omaan osaamiseen oli muita perus-
koululaisia voimakkaampaa akateemisista aineista matematiikassa, äidinkielessä, historiassa ja 
kielissä. Samoissa aineissa pojilla ilmeni usko pärjäämiseen jopa tyttöjä vahvempana. Musii-
kin opiskelua musiikkiperuskoululaiset eivät kokeneet yhtä kiinnostavaksi kuin muut perus-
koululaiset vaikka musiikkiperuskoulun oppilaat pitivät itseään hyvänä musiikissa. 
	  

PERUSKOULULAISET KLASSISEN MUSIIKIN KOKIJOINA 

Turunen, Serja 

Itä-Suomen yliopisto 

Fenomenologisen väitöskirjatyöni kohteina ovat peruskoulun 3.-5.-luokkalaiset klassisen mu-
siikin kokijoina. Tavoitteena on lisätä ymmärrystä koululaisten klassisen musiikin kuunteluko-
kemusten rikkaudesta ja merkityksellisyydestä, jotta koululaisten suhdetta klassiseen musiik-
kiin olisi mahdollista tukea lapsilähtöisen kuuntelukasvatuksen keinoin.  

Tutkimukseni pohjautuu ekspressiiviseen käsitykseen musiikin merkityksestä. Klassinen mu-
siikki sisältää vahvoja, vivahteikkaita tunnelatauksia ja esteettistä voimaa, sen mahdollisuudet 
toimia peruskoululaisten esteettisen ja emotionaalisen kasvun välineenä olisi syytä tiedostaa. 
Musiikin terapeuttinen merkitys on yleisesti ymmärretty, mutta sitä olisi syytä peruskoulussa-
kin hyödyntää jo ennen ongelmien kasaantumista.  
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Aineistonkeruuprosessin tavoitteena on ollut saattaa koululaiset erilaisiin klassisen musiikin 
kuuntelutilanteisiin ja antaa heille monipuolisia välineitä ja mahdollisuuksia kokemustensa 
kuvaamiseen. Kevätlukukaudella 2011 koululaiset (n=17) kuuntelivat seitsemän klassisen mu-
siikin teososaa. Kuuntelut tapahtuivat erilaisissa konteksteissa; luokassa, liikuntasalissa ja elä-
vän musiikin konsertissa. Oppilaat ilmaisivat kokemustaan piirtämällä, liikkumalla sekä yhdis-
tämällä musiikkia taidekuvaan. Luokkatilan ulkopuolisiin kuuntelutilanteisiin liittyy tutkijan 
havaintopäiväkirja. Konserttitilanteessa oppilaat vastasivat kyselylomakkeen avoimiin kysy-
myksiin. Välittömästi kunkin kuuntelukerran jälkeen lapset kirjoittivat kokemuksistaan kirjoi-
telmia, jotka ovat merkittävä osa aineistoa sekä sinällään että muun aineiston tulkinnan tuke-
na.   

Fenomenologisessa analyysissä pyrin löytämään aineistostani lasten kuuntelutilanteissa koke-
mia merkityksiä ja merkitysrakenteita. Tuloksiksi kokoan sekä yksilöiden kokemusten variaati-
oita kuvaavia että yleisemmän tason merkitysverkostoja.  

Tutkimukseni teoreettis-filosofisen taustan muodostavat fenomenologinen käsitys kokemuksen 
kokonaisvaltaisuudesta, ajallisuudesta ja tilallisuudesta sekä ihmisen intentionaalisesta tavasta 
kohdata elämismaailman ilmiöitä. Tarkastelen myös tunteiden keskeistä asemaa kokemukses-
sa.  
	  

VANHAINKODIN MUSIIKKITUOKIOT PAIKALLISTOIMINNAN MOOTTORINA 

Tähti, Taru 

Sibelius-Akatemia 

Miten voin toimia niin, että minulla on hyvä olo? Miten voin olla apuna siinä, että toiset voi-
vat hyvin? Näitä kahta asiaa olen miettinyt ohjatessani musiikkituokioita Sastamalassa sijaitse-
valla Hopun vanhainkodilla osana jatko-opintojani vuoden 2010 alusta lähtien.  

Hyvinvoinnin kannalta tärkeitä teemoja on noussut esiin kolme: resurssilähtöisyys, osallisuus 
sekä yhteisöllisyys. Resurssilähtöisyydellä tarkoitan niin ajallisten, materiaalisten, taidollisten 
kuin voimavarallistenkin resurssien hyväksymistä ja käyttöönottamista. Osallisuuteen kannus-
taminen pohjautuu yksinkertaiseen havaintoon, että asioihin voi vaikuttaa vain osallistumalla. 
Osallistumiseen meillä jokaisella on oikeus, ja elämänhallinnan näkökulmasta, oman toimin-
takykymme rajoissa, myös velvollisuus. Yhteisöllisyys tarkoittaa tässä ns. positiivista yhteisölli-
syyttä, sitä että olemme yhdessä enemmän kuin kukaan meistä yksin. Nämä voimaantumisteo-
rioista tutut teemat ovat olleet olennaisia sekä oman autoetnografisen pohdintani että etnogra-
fisen kenttätyön näkökulmista tarkasteltuina. 

Tutkimusprojektini seuraavassa vaiheessa pyrin resurssilähtöisyyden, osallistamisen ja yhtei-
söllisyyden avulla rakentamaan paikallista, vanhainkodin kulttuuritoiminnan ympärille muo-
dostuvaa, toimintakulttuuria. Osallistun vanhainkodin kulttuuritoimintaan itse ohjaamalla 
henkilökunnan musiikkituokioita, suunnittelemalla heidän kanssaan viriketuokioiden ohjaa-
miseen tarkoitettuja laulukortteja sekä suunnittelemalla taloon ensi lukuvuodeksi asukkaiden 
muistojen pohjalta rakentuvaa Muistomusikaalia.  Toisaalta toimin myös kunnallisessa kult-
tuurikentässä hakemalla rahoituksia ikäihmisten kulttuuritoimintaa, myös Hopun vanhainko-
tia, koskeville projekteille. Näin vanhainkodissa järjestettävä kulttuuritoiminta näyttäytyy kah-
den eri toimintakulttuurin, vanhainkodin sisäisen ja vanhainkodin ulkopuolella sijaitsevien 
kunnallisten, yksityisten ja kolmannen sektorin kulttuuritoimijoiden, kohtauspaikkana. Projek-
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tinkokoinen kysymys on, kuinka toimintakulttuurien kohtaaminen resurssilähtöisessä, osallis-
tavassa ja yhteisöllisessä vanhainkodin kulttuuritoiminnassa vaikuttaa niihin. 

MIRKKU, MANKKA JA MASA. C-KASETTI JA MUSIIKINKUUNTELUN MUUTOS 

Uimonen, Heikki 

Tampereen yliopisto 

C-kasettien yleistyminen liittyy läheisesti musiikkiteollisuuden tasa-arvoistumiseen, uusien 
musiikkityylien kehittymiseen, mutta myös laajamittaiseen laittomaan kopiointiin kehittyvissä 
maissa ja Itä-Euroopan entisissä kommunistisissa valtioissa. Länsimaissa uuden tallennusväli-
neen vaikutus ei ole juurikaan akateemista mielenkiintoa herättänyt, vaikka musiikkikulttuurin 
muutos oli ilmeinen yhtälailla Euroopassa kuin Pohjois-Amerikassakin.   

1970-luvun loppupuolella International Federation of Phonographic Industry (IFPI) teetti tut-
kimuksen kasettien käytöstä ja musiikkikopioinnista. Sen mukaan suomalaiset olivat erityisen 
innokkaita kotiäänittäjiä muihin Pohjoismaihin verrattuna. Täällä 83 prosenttia kasetinkäyttä-
jistä tallensi musiikkia radio-ohjelmista. Tämä johtunee osaltaan radiomusiikin ja erityisesti 
rock-musiikin vähäisestä osuudesta Yleisradion lähetyksissä: 1970-luvun puolen välin aikaan 
rockia soitettiin ainoastaan seitsemän viikkotunnin ajan.  Kasettien voittokulkua kiihdyttivät 
nauhureiden edullinen hinta ja kasettien huoltoasemamyynti.   

Tarkastelen esityksessäni c-kasetin osuutta yksityisen ja yhteisen musiikinkulutuksen määrälli-
sissä ja laadullisissa muutoksissa 1970-luvulta lähtien: kotiäänitystä, musiikin jakamista, va-
linnanvapauksien lisääntymistä, musiikinkuuntelun kasvua ja sen jokapaikkaistumista ja vii-
meksi sitä, kuinka kasetit toimivat tienavaajina nykypäivän musiikinkuuntelukäytäntöjä kohti 
kuljettaessa. Kerron lyhyesti myös kasettiin ja kasettisoittimiin liittyvästä markkinoinnista ja 
argumenteista, joilla uusi laite lanseerattiin erityisesti nuorille musiikinkuluttajille.   

Taustoitan työtä aihetta käsittelevällä kirjallisuudella, tarkastelen sekundaariaineistona nuor-
tenlehti Suosikissa julkaistuja mainoksia ja primaariaineistona kasetinkäyttöä koskevan inter-
net- ja kirjekyselyn vastauksia. Työ on osa Suomen Akatemian rahoittamaa Musiquitous-
tutkimusprojektia, jossa tutkitaan ubiikkimusiikkia menneisyydessä ja nykypäivässä. 
	  

ESITTÄVÄN TAITEILIJAN YLEISÖPUHE 

Vehviläinen, Anu 

Sibelius-Akatemia 

Esitelmäni käsittelee länsimaisen taidemusiikin esittävää taiteilijaa ja hänen tuottamaansa pu-
hetta yleisöstä. Taidemusiikkitradition piirissä esittävän taiteilijan koulutus keskittyy pääsään-
töisesti musiikillisiin kysymyksiin esittämisen ja erityisesti siihen liittyvän yleisösuhteen jää-
dessä marginaaliseen asemaan. Verrattuna vaikkapa teatterialan koulutukseen, jossa näyttä-
möilmaisu on keskeinen oppimisalue, taidemusiikin piirissä yleisösuhdetta rakennetaan kuin 
huomaamatta, lähinnä konserttilavalla ollessa, käytännön ja kokemuksen kautta. Sen sijaan 
opetuksen keskeinen osuus eli vuosikausia kestävä mestari-kisälli-suhde ei käsittele kovin laa-
jasti sellaisia kysymyksiä, kuten ”miltä tuntuu kävellä lavalle yleisön silmien eteen” tai ”miltä 
katseen ja kuulemisen kohteena oleminen tuntuu” tai ”miten suhtautua virheisiin, joita kaikissa 
konserteissa tulee vastaan, mutta joita ei romantisoituun taiteilijamyyttiin kunnolla mahdu”. 
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Taiteilija ja yleisö ovat taidemusiikkikulttuurissamme toisilleen etäisiä. Taustalla on 1800-
lukulainen resitaaliperinne, johon kuuluva etiketti eristää taiteilijan korotetulle lavalle, spotti-
valokeilaan ja kauas pimennetyssä katsomossa istuvasta yleisöstä. Avoin taiteilija & Arvoisa 
yleisö on ohjelma, jolla eri hankkein pyrin tuomaan taiteilijaa ja yleisöä lähemmäksi toisiaan. 
Hankkeet ovat tuottaneet aineistoja, joihin kohdistan taiteilijan ns. yleisöpuheeseen fokusoi-
van tutkimukseni. Lähestymistapani on diskurssianalyyttinen: pyrin kuvaamaan, miten taiteili-
jat tuottavat puheellaan todellisuutta ja miten he puhuvat erityisesti yleisöstä; lisäksi pyrin va-
lottamaan niitä monisyisiä taustatekijöitä, jotka tähän taiteilijoiden yleisöpuheeseen vaikutta-
vat.  

Esitelmässäni kerron tutkimukseni tämänhetkisestä tilanteesta: käytössäni on viisi laajamittaista 
syvähaastattelua, joissa muusikot kuvaavat omaa taiteilijuuttaan. Analyysini perustuu näiden 
haastatteluiden kautta välittyneeseen yleisöpuheeseen. Vertailukohtana on David Dubalin 
kirja Keskusteluja Horowitzin kanssa, joka mielestäni viittaa 1800-lukulaiseen, taiteilijan osin 
ongelmalliseenkin yleisösuhteeseen. 
	  

DUURI- JA MOLLISOINTUJEN EROTTELUN AIVOPERUSTA KOULULAISILLA JA 
AIKUISILLA JA MUSIIKKIHARRASTUKSEN VAKUTUKSET SIIHEN 

Virtala, P.; Huotilainen, M.; Putkinen, V.; Makkonen, T.; Paavilainen, P.; 
Markkanen, H. & Tervaniemi, M. 

Helsingin yliopisto / Työterveyslaitos / Jyväskylän yliopisto 

Duuri- ja mollisointujen havaitsemisen aivoperustaa tutkittiin aikuisilla ja 13-vuotiailla  lapsil-
la rekisteröimällä aivojen herätevasteita. MMN-vasteen (mismatch negativity) avulla  selvitet-
tiin, voidaanko duuri- ja mollisoinnut erotella toisistaan jo varhaisella  kuuloaivokuoren tasol-
la. Tulosten perusteella musiikkia harrastamattomat aikuiset  kykenevät erottelemaan transpo-
noitujen perusmuotoisten duurisointujen joukosta  transponoituja perusmuotoisia mollisointu-
ja ja riitasointuja mutta eivät duurisointujen  käännöksiä (Virtala ym. 2011). Sama tulos löy-
dettiin myös 13-vuotiailla lapsilla (Virtala  ym., lähetetty julkaistavaksi). Lisäksi sointujen erot-
telu oli selkeämpää aktiivisesti  musiikkia harrastavien lasten ryhmässä verrattuna ryhmään, 
jolla oli muita,  ei-musiikillisia harrastuksia. Käännetyn ja perusmuotoisen duurisoinnun välil-
lä on  suurempi intervallirakenteen ero kuin perusmuotoisen mollisoinnun ja  perusmuotoisen 
duurisoinnun. Näin ollen tulokset osoittavat, että MMN-vasteen avulla on  mahdollista tutkia 
luonteeltaan laadullisia (eikä vain esim. intervallirakenteen  eroihin perustuvia) musiikkiään-
ten erotteluja. Tulokset osoittavat myös, että  musiikkiharrastus vaikuttaa MMN-vasteen tavoit-
tamiin varhaisiin kuuloprosesseihin.  Musiikkiharrastuksen ja iän vaikutuksia selvitetään edel-
leen seurantatutkimuksessa, jossa  13-vuotiaat koehenkilöt on mitattu uudelleen 15 vuoden 
iässä. 
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EMPATIAN MERKITYS MUSIIKIN HERÄTTÄMISSÄ TUNNEKOKEMUKSISSA 

Vuoskoski, Jonna K. & Eerola, Tuomas 

Jyväskylän yliopisto 

Miksi jotkut ihmiset reagoivat musiikkiin voimakkaammin kuin toiset? Tämä tutkimus yrittää 
vastata tähän kiehtovaan kysymykseen tarkastelemalla persoonallisuuden - tarkemmin sanot-
tuna empatian - merkitystä musiikin herättämissä tunnekokemuksissa. Aiemmissa tutkimuksis-
sa on ehdotettu, että  musiikki voi herättää kuulijassa tunteita tiedostamattoman empatian 
kautta (engl. emotional contagion; Juslin & Västfjäll 2008). Tätä ei ole kuitenkaan vielä tutkittu 
empiirisesti. 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on tarkastella piirretyyppisen empatian (engl. trait empathy) 
yhteyttä musiikin herättämien tunnekokemuksien voimakkuuteen. Ensimmäisessä kokeessa 
131 koehenkilöä kuunteli 16 elokuvamusiikkinäytettä, ja arvioi näytteiden herättämien tunne-
kokemusten voimakkuuden sekä laadun. Lisäksi koehenkilöt arvioivat kuinka paljon he pitivät 
kustakin näytteestä. Toisessa kokeessa 60 koehenkilöä jaettiin sattumanvaraisesti kahteen eri 
ryhmään: Ensimmäinen ryhmä kuunteli 8 minuuttia neutraaliksi arvioitua musiikkia, ja toinen 
ryhmä kuunteli 8 minuuttia surulliseksi arvioitua musiikkia. Musiikin herättämiä tunteita mitat-
tiin mahdollisimman objektiivisesti epäsuorien muisti- ja arviointitehtävien avulla. 

Tulokset osoittavat että empatialla on merkitsevä yhteys erityisesti surullisen ja hellän musiikin 
herättämien tunteiden voimakkuuteen. Ensimmäisessä kokeessa piirretyyppinen empatia oli 
positiivisesti yhteydessä surullisen ja hellän musiikin herättämien tunnekokemusten itsearvioi-
tuun voimakkuuteen, sekä hellästä ja surullisesta musiikista pitämiseen. Toinen koe vahvisti 
että surullinen musiikki todella herätti voimakkaampia, aitoja surun kokemuksia empaattisissa 
kuulijoissa. Tulosten perusteella voidaan sanoa, että empatia on musiikillisen toiminnan kan-
nalta tärkeä piirre, jonka merkitystä tulisi tulevaisuudessa tutkia myös musiikin tekemisen nä-
kökulmasta. 
	  

EKOKRIITTINEN MUSIIKKIANALYYSI 

Välimäki, Susanna 

Turun yliopisto 

Ekokriittinen musiikkianalyysin lähtökohdat ovat ekomusikologiassa ja kulttuurisessa musiik-
kianalyysissa. Mitä tahansa soivaa musiikkia tai ääntä tarkastellaan, eritellään ja tulkitaan ih-
misen luontosuhteen näkökulmasta (vrt. Morris 1998, Mellers 2001, Rehding 2002, Toliver 
2004, Watkins 2007, Adams 2009, Välimäki 2009, Torvinen 2012). Ekokriittinen musiikkiana-
lyysi kuuntelee sitä, miten musiikki ilmentää ja rakentaa erilaisia luontokäsityksiä. Keskeisiä 
teemoja ovat luonnon, ympäristön ja ekologian ohella esimerkiksi identiteetti, paikallisuus, 
globalisaatio, monikulttuurisuus ja postmoderni politiikka. Ekokriittisestä näkökulmasta voi-
daan analysoida mitä tahansa soivaa musiikkia tai ääntä, niin uutta kuin vanhaa. Esitelmässäni 
keskityn erityisesti sellaiseen nykymusiikkiin ja äänitaiteeseen, joka on ympäristökysymyksiin 
kantaa ottavaa ja lähtökohdissaan estetiikan, etiikan ja ekologian yhdistävää (esim. Nordgren, 
Aho, J. L. Adams, Paleface, Ella ja Aleksi, Heyler).  
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ETNOGRAFINEN MUSIIKINTUTKIMUS JA ROMANIPOLITIIKKA - KATSAUS 
ROMANIMUSIIKINTUTKIMUKSEEN 1960-LUVULTA NYKYPÄIVÄÄN 

Åberg, Kai 

Itä-Suomen yliopisto 

Romanien poliittinen herääminen ja etninen tietoisuus vahvistuivat 1970-luvun alussa erityi-
sesti Isossa-Britanniassa. Yhteiskuntaelämän demokratisoituminen heijastui myös Suomen ro-
manien ensimmäisissä järjestäytymisyrityksissä, vaikka politiikan kansallinen homogeenisuus 
ei antanut romanitoimijoille vielä elintilaa. 1960-luvulla Suomalaisessa romanipolitiikassa 
tapahtui olennainen ja radikaali käänne; Suomen integroituminen syvemmälle kansainväli-
seen järjestelmään pakotti sopeutumaan myös kansainvälisen yhteisön aktivoituneeseen vä-
hemmistöoikeuksien suojaamisen politiikkaan. Tämä näkyi sekä eurooppalaisella että Poh-
joismaiden tasolla myös romanimusiikin tutkimuksessa.  

Näissä poliittisissa prosesseissa vähemmistöjen edustajat ja poliittinen järjestelmä muotoilivat 
yhdessä vähemmistöjen etnistä ja kulttuurista luonnetta koskevia määrittelyjä. Romanimusii-
kintutkimuksessa tämä näkyi niin kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla erilaisina perinne-
musiikin keruina. Kun poliittisella tasolla niin romanikielen kuin musiikin oloon havahduttiin 
ja niiden merkityksestä ryhdyttiin puhumaan yhä julkisemmin, kansalliset ”mustalaismusiikin” 
muodot nousivat tutkimusten keskiöön.   

Lähestyttäessä vuosituhannen vaihdetta erilaiset romaniyhdistykset ovat vahvistaneet roma-
nien kulttuurista asemaa kaikkialla Euroopassa. Laajalti romanimusiikkia esitteleviä festivaale-
ja järjestetään eripuolilla Eurooppaa samalla kun romanimusiikin julkisuuskuva on laajentu-
nut. Myös tutkimusten painopiste on siirtynyt paikallisista kansainvälisiin ilmiöihin, kansalli-
sista globaaleihin. Esitelmässäni pohdin romaniväestön, valtaväestön ja romanipolitiikan koh-
taamisen historian kautta vaihtuvia romanimusiikin tutkimussuuntia. Tulkinnat pohjaavat ro-
manien parissa vuodesta 1994 lähtien tekemiini kenttätöihin.  
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PANEELIKESKUSTELUT 

ETNOMUSIKOLOGIAN JA KULTTUURISEN MUSIIKINTUTKIMUKSEN SUHTEESTA 

Keskiviikko 21.3.2012 klo 10:15-11:45, sali M103 

Keskustelijat esittävät näkemyksensä siitä, mitä yhtäläisyyksiä ja  eroja on etnomusikologialla 
ja kulttuurisella musiikintutkimuksella, ja miten ne suhteutuvat toisiinsa suomalaisissa käytän-
teissä ja ulkomailla. Lyhyiden alkupuheenvuorojen jälkeen seuraa keskustelu,  johon saa osal-
listua myös yleisö. Keskustelua johtaa Pirkko Moisala. 

Keskustelijat: professor i musikvetenskap Johannes Brusila (Åbo Akademi), kulttuurintutkimuk-
sen professori Helmi Järviluoma-Mäkelä (Itä-Suomen yliopisto), musiikkitieteen, erityisesti et-
nomusikologian professori Pirkko Moisala (Helsingin yliopisto), etnomusikologian professori 
Tarja Rautiainen-Keskitalo (Tampereen yliopisto), musiikkitieteen professori John Richardson 
(Turun yliopisto) 
	  

ONKS DATAA? TIETOVARANNOT JA -PALVELUT MUSIIKINTUTKIMUKSESSA 

Torstai 22.3.2012, klo 15:30-17:00, sali M103 

Työryhmä: Janne Mäkelä (Suomen Jazz & Pop Arkisto), Ano Sirppiniemi 
(Teosto), Hannu Tolvanen (Sibelius-Akatemia) 

Musiikintutkimuksessa mahdollisuudet päästä tiedon äärelle ovat digivallankumouksen jäl-
keen lähes loputtomat. Toisaalta juuri se oikea tieto saattaa jäädä datavyöryn alle tai ehkei 
vielä löydykään netistä. Paneelisessiossa esitellään erilaisia tietovarantoja ja -palveluita, joita 
on mahdollista hyödyntää musiikintutkimuksessa. 

Musiikkialan toimijat ja muut tilastojen laatijat keräävät alalta paljon tietoa, joka usein jää 
hyödyntämättä. Musiikkialan tilastoselvityksestä paljastuu tietomassan laajuus ja moniulottei-
suus. Virallisten laitosten (Tilastokeskus, Tulli, Opetushallitus, opetus- ja kulttuuriministeriö, 
Suomen evankelis-luterilainen kirkko ym.) ohella monet etujärjestöt keräävät tietoja oman 
toimintansa tueksi.  

Ammattimaista tiedonkeruuta ja tietopalvelua musiikkialalla edustavat mm. Teosto ja Suomen 
Jazz & Pop Arkisto JAPA. Teosto on musiikintekijöiden ja kustantajien järjestö, joka edistää 
suomalaisen ammattimaisen musiikintekijän menestymistä. Se kerää tietoa musiikin käytöstä 
Suomessa, mm. onlinepalveluista, radiosoitoista ja TV-ohjelmista, taustamusiikin käytöstä yri-
tyksissä ja live-esiintymisistä. Hyvä esimerkki on tilasto vuoden 2011 elävän musiikin tapah-
tumista Suomessa. Teoston yhtenä tavoitteena on tehostaa tiedon käyttöä tutkijoiden, asiak-
kaiden ja yritysten hankkeissa.  

Musiikkiarkistona JAPA on osa perinteistä tiedon lähteistöä. JAPA tarjoaa tutkijoille aineistoja. 
Tutun palvelun rinnalle on nousemassa uudempia muotoja. Räätälöidyt tutkimuspalvelut saat-
tavat merkitä vaikkapa aineiston hankkimista yhdessä tutkijan kanssa (esim. fanimuistojen ke-
ruu) tai tiedonhallintasuunnitelmaa, jonka avulla tutkimuksen elinkaarta voidaan jatkaa ja jota 
nykyään vaaditaan mm. Suomen Akatemian rahoittamilta hankkeilta. 
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MUSIIKINTUTKIMUS JA JULKAISEMINEN TÄNÄÄN 

Perjantai 23.3.2012, klo 12:15-13:45, sali D109 

Akateemisen toiminnan periaatteet ovat muuttuneet paljon parin viimeisen vuoden aikana. 
Taloudellinen ohjailu on synnyttänyt nopeasti uusia tutkimuksen mittaamisen sekä arvioinnin 
menetelmiä. Opetusministeriön vahvistama Julkaisutyyppiluokittelu (2010) on otettu laajalti 
käyttöön ja siitä on tullut merkittävä hallinnollinen työkalu. Vaikuttaa siltä, että luokittelun 
myötä yliopistoissa käytävissä tuloskeskusteluissa huomiota kiinnitetään lähinnä julkaisujen 
määrään. Tilanteen tasapainottamiseksi Tieteellisten seurain valtuuskunta käynnisti vuonna 
2011 Julkaisufoorumi-hankkeen. Sen tavoitteena on luoda järjestelmä, jonka avulla tieteellistä 
julkaisutoimintaa voidaan arvioida myös laadullisin perustein. 
 
On oletettavaa, että edellä mainitut luokittelut muokkaavat kotimaisen musiikintutkimuksen 
lähitulevaisuutta voimallisesti: tyyppiluokittelu luo erilaisia julkaisupaineita, laatuluokittelu 
taas haastaa kustantajat. On syytä varmistaa, että alan toimijoiden keskuudessa ollaan tietoisia 
vallitsevasta tilanteesta sekä siihen liittyvistä näkymistä. Juuri tätä silmällä pitäen paneeli avaa 
keskustelun edellä mainituista musiikintutkimuksen ja julkaisemisen ajankohtaista asioista. 
Keskustelun tavoitteena on kohottaa yleistä valmiutta kohdata rakentavasti odotettavissa olevat 
muutokset. 
 
Keskustelussa kuullaan itsenäisiä tutkijoita, jotka ovat toimineet aktiivisesti Julkaisufoorumin 
sekä Suomen musiikkitieteellisen seuran ja Suomen etnomusikologisen seuran tärkeimpien 
julkaisumuotojen parissa. Lisäksi esiin nostetaan jatko-opiskelijan sekä aloittelevan yliopisto-
työntekijän näkemyksiä aiheesta. Paneeli on ensisijaisesti tiedottava, siinä ei pyritä esimerkiksi 
polarisoimaan erilaisia näkökantoja. 
 
Tässä paneelissa keskustelijoina ovat Anne Sivuoja (professori, Sibelius-Akatemia), Yrjö Hei-
nonen (dosentti, yliopisto-opettaja, Turun yliopisto), Markus Mantere (dosentti, tutkija, Tampe-
reen yliopisto) sekä Päivi-Sisko Eerola (FM, jatko-opiskelija, Jyväskylän yliopisto). Keskustelun 
moderaattorina toimii Ari Poutiainen (MuT, yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto). 
	  
	  




