
Suomen musiikkikirjastoyhdistys ry. 

Toimintakertomus 2020 

Hallitus, sihteeri ja kokoukset 

Suomen Musiikkikirjastoyhdistys ry:n hallituksen puheenjohtajana vuonna 2020 toimi Tuomas 
Pelttari (Turun kaupunginkirjasto). Hallituksen varapuheenjohtajana toimi Kari Laitinen 
(Music Finland). Yhdistyksen taloudenhoitajana toimi Ilari Reuhkala (Kangasalan 
kaupunginkirjasto) ja sihteerinä Inka Myyry (Kansalliskirjasto). 

Yhdistyksen hallituksen jäseninä toimivat: 
Maaria Harviainen (Taideyliopisto, Sibelius-Akatemian kirjasto) 
Kari Laitinen (Music Finland) 
Inka Myyry (Kansalliskirjasto) 
Tuomas Pelttari (Turun kaupunginkirjasto) 
Ilari Reuhkala (Kangasalan kaupunginkirjasto) 
Tiina Tolonen (Oulun yliopiston kirjasto) 
Tommi Viitamies (Helsingin kaupunginkirjasto) 

Hallituksen varajäseninä toimivat: 
Lassi Kokkonen (Helsingin kaupunginkirjasto) 
Johanna Parviainen (Kirjastopalvelu) 

Koronapandemian vuoksi suurin osa vuoden kokouksista järjestettiin etänä Teamsissa. 

Yhdistyksen hallitus kokoontui neljä kertaa ja piti yhden sähköpostikokouksen.  
27.1.2020 Musiikkitalo, Helsinki 
16.3.2020 Keskustakirjasto Oodi, Helsinki 
16.4.2020 Teams-kokous 
20.11.2020 Teams-kokous 
25.11.2020 sähköpostikokous 

Yhdistyksen kevätkokous pidettiin Teams-etäkokouksena 24.4.2020. 
Yhdistyksen syyskokous pidettiin Teams-etäkokouksena 10.12.2020. 

Toiminnantarkastajina vuonna 2020 toimivat Jaska Järvilehto ja Jari-Pekka Tamminen. 
Varatoiminnantarkastajina toimivat Heikki Poroila ja Maarit Koskela. 

Talous 

Kulut ja tuotot 

Yhdistyksen tilinpäätös vuonna 2020 on 1 343,93 € alijäämäinen, mikä johtuu pääasiallisesti 
kahden vuoden (2018-2019) taloushallintopalvelujen laskutuksesta kerralla. 

Yhdistyksen suurimmat kuluerät olivat jäsenmaksut IAML:lle ja Suomen kirjastoseuralle, yhteensä  



1 760,80 €. Toiseksi isoin kuluerä oli 1 474,59 € tilitoimisto Tilialalle, joka ei ollut 
poikkeuksellisesti laskuttanut palveluitaan vuodelta 2018, eli laskutti kerralla kahden vuoden kulut 
(2018-2019). Talousarviossa oli myös aliarvioitu taloushallintopalvelujen ja rahaliikenteen menot 
aiempien vuosien (v. 2017 asti) kulujen perusteella. 

Yhdistyksen tuotot taas tulevat jäsenmaksuista, joita kertyi 3 311 €. Vanhojen julkaisujen 
myynnistä kertyi 17 €. Kaksi myytyä julkaisua (25 € ja 17 €) on merkitty virheellisesti 
jäsenmaksuiksi tilinpäätöksessä. 

Matka-avustukset ja palkkiot 

Yhdistys ei jakanut avustuksia vuonna 2020. Palkkioita maksettiin vuoden 2019 
toimintasuunnitelman mukaisesti Anna Niemelle 300 € sihteerinä toimimisesta vuonna 2019 sekä 
Ilari Reuhkalalle 200 € taloudenhoitajana toimimisesta vuonna 2020. 

Matkakorvauksia maksettiin Jaakko Tuohiniemelle yhdistyksen toimintaan liittyvistä matkoista 
vuosina 2016-2017 yhteensä 118,80 €. Postikuluja maksettiin 99,65 €: Jaakko Tuohiniemelle 79,20 
€ liittyen yhdistyksen julkaisusarjan postituskuluihin 2013-2017 sekä Ilari Reuhkalalle 20,45 € 
vuoden 2020 jäsenmaksulaskujen postituksesta. 

Muut kulut 

Yhdistys teetätti vuoden 2019 puolella yhdessä Kirjastot.fi:n kanssa kangaskassin, jossa toisella 
puolella on musiikkikirjastoyhdistyksen logo ja toisella puolella Musiikkikirjastot.fi:n. Kassit 
valmistettiin vuoden 2020 puolella ja yhdistyksen osuus painokuluista oli 558,87 €. 

Jäsenistö 

Yhdistykseen kuului loppuvuonna 2020 yhteensä 72 jäsentä, joista IAML:in jäseniä oli 31 ja 

kansallisia jäseniä 41. Suomen Musiikkikirjastoyhdistyksen jäsenmäärät ja -tyypit seuraavasti: 

Jäsenmäärät- ja tyypit 2020 

Henkilöjäsenet 
IAML 4 
kansallinen 21 
YHTEENSÄ 25 

Yhteisöjäsenet 
IAML 27 
kansallinen 20 
YHTEENSÄ 47 

ei tietoa jäsentyypistä 0 
Yhteensä 72 

Yhdistyksestä erosi 4 jäsentä. 
Yhdistykseen liittyi 2 jäsentä. 



Yhdistyksen IAML:in jäsenmaksut olivat vuonna 2020 henkilöjäsenille 43 € ja yhteisöjäsenille 80 
€. Kansallisten jäsenten jäsenmaksut olivat henkilöjäsenille 20 € ja yhteisöjäsenille 40 €. IAML 
laskutti yhdistystä yhteisöjäsenistä 72 € ja henkilöjäsenistä 43 €. 

Tiedotus ja viestintä 

Tuomas Pelttari toimi yhdistyksen kotisivun, Twitter-tilin ja Facebook-sivun ylläpitäjänä. Kotisivu 
toimi osana valtakunnallista verkkofoorumia Musiikkikirjastot.fi, jonka päätoimittajana Pelttari 
toimi. Jäsenistölle suunnatut jäsenkirjeet toimitti sähköpostitse yhdistyksen sihteeri Inka Myyry. 

Lausunnot 

Musiikkikirjastoyhdistyksen kotisivulla jaettiin Varastokirjastoon liittyvä päätös, jonka mukaan  
Varastokirjasto ei tule muuttamaan Kuopiosta Mikkeliin. Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedotteen  
13.10.2020 mukaan ministeri Annika Saarikko ilmoitti päätöksestä Varastokirjaston, 
Kansalliskirjaston ja Helsingin yliopiston sekä Kuopion ja Mikkelin kaupunkien edustajille 
maanantaina 12.10.2020 pitämässään kokouksessa.  

Päätöksen myötä musiikkikirjastoyhdistys totesi, että päätös on merkittävä kirjastoaineistojen 
valtakunnallisen varastoinnin jatkuvuuden kannalta, mukaan lukien musiikkiaineistot.  
Kirjallisuuden ja kausijulkaisujen lisäksi Varastokirjastosta voi tehdä kaukolainoja nuoteista, 
LPlevyistä ja CD-levyistä.  

Julkaisusarja 

Yhdistyksen julkaisusarjassa jatkettiin musiikkikirjastoaiheisen kirjahankkeen valmistelua, 
työnimellä Maagisessa paikassa – musiikkikirjastojen tuntematon tulevaisuus. 
Toimituskunnan muodostivat vuoden lopussa yhdistyksen hallituksen jäsenet Tuomas Pelttari, Ilari 
Reuhkala ja Lassi Kokkonen sekä yhdistyksen ulkopuolelta Jean Ramsay. 

Vuoden aikana julkaistiin Oskar Merikannon teosluettelo (Heikki Poroila) PDF-versiona (nro 190) 
sekä paperikirja Aarteista suurin : Wolfgang Amadeus Mozartin sävellykset (Heikki Poroila, nro 
192).  

Maaliskuussa yhdistyksen julkaisuarkisto ja myyntivarasto siirtyivät Heikki Poroilan vastuulle. 

Toiminta ulkomailla 

IAML:n kongressi peruttiin tänä vuonna koronaviruspandemian vuoksi, eikä yhdistyksellä ollut 
kansainvälistä edustusta vuonna 2020. Yhdistyksen Muska-työryhmä oli tekemässä kongressiin 
posteria, jonka suunnittelu- ja painatuskuluihin haettiin yhdistykseltä 500 euron avustusta. Avustus 
myönnettiin, mutta jätettiin maksamatta kongressin peruuntumisen vuoksi. 

Toiminta kotimaassa 

Musiikkikirjastoyhdistys osallistui 15.9. Helsingin Pasilan kirjaston ensimmäiseen Häiriöklubiin, 
jonka teemana oli suomalaiset levy-yhtiöt. Yhdistyksen puheenjohtaja Pelttari johti tilaisuuden 
keskusteluosiota Ami Vuorisen (We Jazz), Mikko Heikkosen (If Society), Joose Berglundin 

https://vaari.finna.fi/Search/Results?filter%255B%255D=~format%253A
https://vaari.finna.fi/Search/Results?filter%255B%255D=~format%253A
https://vaari.finna.fi/Search/Results?limit=0&filter%255B%255D=~format%253A
https://vaari.finna.fi/Search/Results?limit=0&filter%255B%255D=~format%253A
https://vaari.finna.fi/Search/Results?limit=0&filter%255B%255D=~format%253A
https://vaari.finna.fi/Search/Results?limit=0&filter%255B%255D=~format%253A
https://vaari.finna.fi/Search/Results?sort=relevance&bool0%255B%255D=AND&lookfor0%255B%255D=&type0%255B%255D=AllFields&lookfor0%255B%255D=&type0%255B%255D=AllFields&join=AND&filter%255B%255D=~format%253A
https://vaari.finna.fi/Search/Results?sort=relevance&bool0%255B%255D=AND&lookfor0%255B%255D=&type0%255B%255D=AllFields&lookfor0%255B%255D=&type0%255B%255D=AllFields&join=AND&filter%255B%255D=~format%253A


(Stupido Records) ja yleisön kesken. Tapahtumassa kuultiin livemusiikkia artisteilta Faarao 
Pirttikangas ja Janne Westerlund. 

Musiikkikirjastoyhdistys osallistui 3.11. AKE Lahden webinaariin Musiikin tiedonhaku ja 
musiikkisisällöt – vinkkejä joka kirjastolaiselle. Puheenjohtaja Pelttari kertoi webinaarissa mm. 
yhdistyksen toiminnasta, jaettavista apurahoista, yhdistyksen tekemistä lausunnoista ja 
kannanotoista sekä yhdistyksen kirjahankkeesta Maagisessa paikassa - musiikkikirjastojen 
tuntematon tulevaisuus. 

Lisäksi vuoden aikana suunniteltiin yhdessä Yleisradion kanssa Radion sinfoniaorkesterin 
konserttien esittämistä kirjastoissa Yle Areenan kautta. Perinteistä kevätseminaaria suunniteltiin 
huhtikuulle. Nämä suunnitelmat kuitenkin jäivät toteutumatta koronapandemian takia. 
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