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Suomen musiikkikirjastoyhdistys ry 

Toimintakertomus 2015 

 

Hallitus ja kokoukset 

Suomen musiikkikirjastoyhdistys ry:n hallituksen puheenjohtajana vuonna 2015 toimi 

Tuomas Pelttari (Turun kaupunginkirjasto). 

Hallituksen varapuheenjohtajana toimi Jarkko Rikkilä (Tampereen kaupunginkirjasto). 

 

Yhdistyksen hallituksen varsinaisina jäseninä toimivat: 

Harri Pikka (Vantaan kaupunginkirjasto),  

Heikki Karjalainen (BTJ Finland),  

Irmeli Koskimies (Sibelius-Akatemian kirjasto),  

Tarja Lehtinen (Kansalliskirjasto),  

Jyrki Valto (Kirkkonummen kunnankirjasto) ja  

Ilja Vesterinen (Helsingin kaupunginkirjasto). 

 

Hallituksen varajäseninä toimivat  

Kari Laitinen (Music Finland),  

Ari-Pekka Lauhakari (Lahden konservatorion kirjasto),  

Hanna Saloranta (Helsingin kaupunginkirjasto) ja 

Maaret Storgårds (Musiikkiarkisto JAPA) 

Hallituksen taloudenhoitajana toimi Maaret Storgårds ja sihteerinä Ari-Pekka Lauhakari.

  

Yhdistyksen hallitus kokoontui vuoden aikana kolme kertaa:  

6.3. (Music Finland), 22.9 (Musiikkiarkisto JAPA) ja 26.11. (Musiikkitalo).  

Yhdistyksen hallituksen välistä yhteydenpitoa hoidettiin aktiivisesti sähköpostilla. 
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Toiminnantarkastajina vuonna 2015 toimivat Lea Salo ja Tiina Tolonen, 

varatoiminnantarkastajina Seija Lappalainen ja Maaria Harviainen. 

 

Talous  

Vuoden 2015 tilinpäätös näyttää ylijäämää 1214,33 €. Yhdistyksen tuotot koostuivat 

jäsenmaksuista sekä julkaisusarjan myynneistä. Kuluja taas oli edellisvuoteen verrattuna 

selvästi vähemmän, mikä selittyy sillä, että IAML:lle maksettiin jäsenmaksuja 

vähemmän. Myöskään julkaisusarjan painatus- ja postituskuluja ei kertynyt. 

Julkaisusarjan nettotuotot olivat 672 € ja jäsenmaksujen 1818 €. 

Kevätseminaarin kuluja kertyi yhteensä 504 €. 

 

Jäsenmaksuja jäi saamatta 4 yhteisöjäseneltä ja 5 henkilöjäseneltä. Näitä ei voitu 

merkitä taseen siirtosaamisiin johtuen vuonna 2015 voimaan tulleesta 

kaksiportaittaisesta jäsenmaksujärjestelmästä. Siirtosaamisiin on merkitty tilille tulleet 

varmat saatavat 40 €. Vuoden 2013 ja 2014 maksamattomat jäsenmaksut 319 € siirrettiin 

luottotappioihin.  

 

Jäsenistö  

Yhdistys muutti jäsenmaksut kaksiportaiseksi. IAML:in jäsenmaksut olivat vuonna 2015 

henkilöjäsenille 40 € ja yhteisöjäsenille 80 €. IAML:in henkilöjäseniä oli 6 ja 

yhteisöjäseniä 29.  Kansallisia henkilöjäseniä oli 9 ja yhteisöjäseniä 18. Yhdistyksestä 

erosi 1 yhteisöjäsen. Uusia henkilöjäseniä liittyi 9. 

 

Tiedotus ja viestintä 

Tuomas Pelttari toimi yhdistyksen kotisivun ylläpitäjänä. Kotisivu toimi osana 

valtakunnallista verkkofoorumia Musiikkikirjastot.fi:tä, jonka päätoimittajana Pelttari 

toimi. Yhdistyksen Facebook-sivua päivitettiin yhdessä Maaret Storgårdsin ja Jarkko 

Rikkilän kanssa.  

Pelttari valittiin yhdistyksen edustajaksi Kirjastot.fi:n ohjausryhmään. Varaedustajaksi 

valittiin Jyrki Valto. 
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Julkaisusarja 

Vuonna 2015 yhdistyksen julkaisusarjassa ilmestyi yksi painettu kirja:   

Heikki Poroila: Frank Zappan sävellykset.  

Julkaisusarjan PDF-teosluettelot ilmestyivät seuraavista säveltäjistä:  

Honegger, Smetana, Kokkonen, Glinka, Respighi ja Hindemith. 

 

Toiminta kotimaassa 

Musiikkikirjastoalan Suomessa yhteen kokoava kevättapaaminen järjestettiin totutusti 

Tampereella 25.4.2015. Tapahtuman nimenä oli Intohimona musiikkikirjastot. Tuomas 

Pelttarin seminaariraportti on luettavissa Kirjastot.fi:n keskustelupalstalta Ajankohtaista 

musiikissa.  

Seminaariohjelman alkuun juhlistettiin Heikki Poroilan ja Kyösti Mäkelän ansiokkaita 

työuria musiikkikirjastoalalla. Pirkko Lindberg ojensi Heikki Poroilalle Suomen 

kirjastoseuran juhlavuoden ansiomerkin ja Kyösti Mäkelälle Mikko Mäkelä –palkinnon. 

Kyösti Mäkelä kertoi puheenvuorossaan Musiikkia kirjastossa – marginaalista 

markkinoille, kortistoista konvertointiin teräviä huomioita musiikkiaineistojen kysynnästä. 

Tommi Viitamies Helsingin Pasilan kirjastosta toi esille pääkaupunkiseudun HelMet-

alueen erilaisia musiikkikirjastotilanteita puheenvuorossaan Musiikin asema HelMet 

kirjastoissa. 

Duo Ambrosius esiintyi Heikki Poroilan juhlaseminaarissa kokoonpanolla Olli Virtaperko 

& Veli Kujala. Heidän Musiikkia Heikille -esitys oli ilahduttavaa sellon ja harmonikan 

juhlaa.  

Tuomas Pelttari jakoi duon esityksen jälkeen Kyösti Mäkelälle ja Heikki Poroilalle 

Suomen musiikkikirjastoyhdistys ry:n kunniakirjat. Samalla Tuomas Pelttari välitti 

Poroilalle onnittelut ja Kirjastot.fi:n toimituksen tervehdyksen, joka oli DVD-tallenne 

Kirjastokaistan toimittamasta haastatteluohjelmasta Heikki Poroila – Kirjastouria. 

Yhdistyksen kevätkokouksen jälkeen iltapäivän ohjelma jatkui Pekka Gronowin 

puheenvuorolla: Kun CD-soittimia ei enää tehdä – musiikkikirjastot verkkomaailmassa. 

Gronow tiivisti esityksensä loppuun sanomansa seuraavasti: 

● Maailma muuttuu, tarvitaan tutkimuksiin perustuvia ennusteita myös 

musiikkikirjastotoiminnan kehityksestä. 

http://www.kirjastot.fi/fi/uutiset/ajankohtaista-musiikissa/musiikkikirjastovaen-ammattitapaamisessa-lahes-100-osallistujaa-8ab69#.Vv1f9hKLQmI
http://www.kirjastot.fi/
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● Nykyistä toimintaa (mm. CD-levyjen lainaus) tarvitaan pitkään, mutta on varauduttava 

kysynnän supistumiseen. 

● Visio musiikkikirjastoista digimaailmassa. 

● Tarvitaan musiikkikirjastojen (ja kaiken informaatiopalvelun) sote-uudistus. 

 

Jari Petäjäniemi kertoi BTJ Finlandin kuulumisia yhdessä Tomi Pietilän (Akun Tehdas) 

kanssa. BTJ Audiopalvelut kertoi tarjoavansa kirjastolle mahdollisuuden 

huippulaatuiseen musiikin kuunteluun ammattimaisella 5.1 -laitekokonaisuudella, joka 

toimitetaan “avaimet käteen” -periaatteella. 

Jyrki Valto esitti Heikki Poroilan kunniaksi stand up –komiikkaa, missä Valto kertoi 

Poroilan kanssa kokemistaan tilanteista esimerkiksi musiikkikirjastoyhdistyksen 

hallitustyössä.  

Kolmen vartin mittainen musiikkivinkkaus Talking blues tuli Tampereelle Rovaniemeltä 

ja tämä nelihenkinen bluesyhtye oli herkullista kuultavaa.  

Heikki Poroila puhui omassa puheenvuorossaan yhteisöllisyyden merkityksestä, koska 

monet musiikkikirjastoammattilaiset tekevät työtään yksin, ilman välitöntä apua tai 

ammatillista tukea. Perinteisesti ammattikuntamme yhteishenki on meille aina ollut 

tärkeä voimavara, ja se korostuu joka vuosi Tampereen kevätseminaarissa. 

Puheenjohtaja Pelttari päätti seminaarin Pietilä-salin parvelta otetun ryhmäkuvan 

jälkeen. 

 

Toiminta ulkomailla 

Musiikkikirjastoyhdistyksen edustajana IAML:n vuosikokouksessa New Yorkissa toimi 

Irmeli Koskimies.  

 

 

 

 


