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1 JOHDANTO

Suoritin tutkintooni kuuluvan ammattiharjoittelun vuoden 2005 syksyllä Tampereen pääkir

jastossa. Muutaman viikon  työharjoittelun  jälkeen  kysyin  musiikkiosaston  johtajalta  Pirjo

Hakunilta, olisiko musiikkiosastolla  jotain  tutkimista kaipaavaa aihetta,  josta voisin opin

näytteeni  tehdä. Jo muutaman päivän päästä Pirjo Hakuni esitteli mahdollisia  tutkimusai

heita,  ja  esitellyistä vaihtoehdoista minua kiinnosti  eniten musiikkiosaston  lehtien  käytön

tutkiminen. Musiikkiosastolla oli edellisenä keväänä tehty kysely äänitteiden lainaajille, ja

suunnitteilla oli  tehdä kysely nuottien lainaajille seuraavana vuonna. Lehtikokoelman käy

töstä sen sijaan ei ollut tehty minkäänlaista tutkimusta yli kymmeneen vuoteen, joten aihe

koettiin  tärkeäksi.  Lehtien  käyttötutkimuksen  lisäksi  toimeksiantaja  toivoi,  että opinnäyt

teeseen sisältyisi esittelyt kaikista osastolle tulevista noin 90 lehtinimekkeestä. Esittelyt si

joitettaisiin musiikkiosaston verkkosivuille asiakkaiden  luettavaksi. Opinnäytteeni tekemi

sessä  oli  siis  erotettavissa  kaksi  erillistä  kokonaisuutta:  Tutkimuksellisena  osana  lehtien

käytön  tutkiminen sekä  siitä erillään  tehtävä  lehtiesittelyiden  kirjoittaminen. Erillisyydes

tään huolimatta nämä kokonaisuudet täydentävät mielestäni hyvin toisiaan, ja sopivat hyvin

opinnäytetyöksi.  Olen  saanut  tämän  työni  tekemisen  aikana  harjoitella  sekä  käyttötutki

muksen  tekemistä,  että päässyt  perehtymään  musiikkilehtien  mielenkiintoiseen  ja  laajaan

maailmaan.

Tutkimuksen aluksi käsittelen lyhyesti musiikkikirjastojen historiaa ja nykypäivää Suomes

sa. Sen jälkeen käsittelen kokoelmatyötä ja kokoelman arviointia. Neljännessä luvussa ker

ron Tampereen kaupunginkirjaston musiikkiosastosta  ja käyn  läpi osaston musiikkilehtiin

liittyvää kokoelmankehittämistyötä. Tämän  jälkeen seuraavat  tutkimuksen  toteutusta ja ai

neiston  analyysia  ja  tulkintaa  käsittelevät  luvut.  Aineiston  käsittelyä  varten  olen  jakanut

lehdet eri kategorioihin, ja esittelen lehtien saamia lukukertoja ensin yleisesti ja sitten kate

gorioittain.
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Lopuksi pohdin  lehtikokoelman  käyttöä  ja  tämän  opinnäytteen  tekemistä  sekä  tuon esille

käytännön ideoita lehtikokoelman ja lehtiesittelyiden käytöstä.

2 MUSIIKKIKIRJASTOTOIMINTA SUOMESSA

2.1 Historia

Idea yleisten kirjastojen musiikkitoiminnasta Suomessa ei lähtenyt liikkeelle kirjastolaitok

sen sisältä, vaan musiikkipiireistä. Keskeisenä henkilönä musiikkikirjastotoiminnan käyn

nistämisessä oli säveltäjä Seppo Nummi. Hänen kirjoituksissaan oli määritelty ne tavoitteet,

joita  toteuttamaan musiikkikirjastoja 50luvun  lopulta  alkaen perustettiin. Nummi korosti,

etteivät kirjastot ansaitse yleisen kirjaston nimitystä, eivätkä ole todellisia sivistyslaitoksia

ilman  musiikkitoimintaa.  Esikuvan  toiminnalleen  Nummi  omaksui  LänsiSaksasta,  jossa

musiikkikirjastoa pidettiin kansansivistyksellisesti suuntautuneena taidekasvatuslaitoksena.

Hänen keskeisenä ideanaan oli kohottaa suomalaisen musiikkielämän tasoa kirjastojen mu

siikkitoiminnan  avulla.  Musiikkikirjastotoiminnan  tärkeimpänä  tehtävänä  Nummen ohjel

massa oli harjoittaa ”amatöörikasvatusta” ja tukea kotimusiikin harrastusta luoden samalla

edellytykset musisoivan, tietopuolisen ja kuuntelevan musiikinharrastuksen yhdistymiselle.

(Talja  1998,  39.)  Suomen  kirjastoseurallakin  oli  osuutensa  musiikkiosastojen  perustami

seen.  Musiikkikirjastotyötä  esiteltiin  kirjastopäivillä  ja  kirjastolehdessä.  Myös  valtiovalta

on koko ajan suhtautunut musiikkikirjastoihin myötämielisesti sisällyttämällä äänentoisto

laitteiden ja avaineiston hankinnat valtionavun piiriin. (Haapsaari 1987, 1.)

Suomen ensimmäinen yleisten kirjastojen musiikkiosasto perustettiin Tampereelle, Tamme

lan  sivukirjastoon  vuonna  1958.  Liikkeelle panevana  voimana  oli  kirjastonjohtaja  Mikko

Mäkelä.  Hän  oli  kirjastolautakunnan  kokouksessa  todennut  Helsingin  ja  Jyväskylän  kau

punginkirjastojen päässeen jo pitkälle musiikkikirjastojensa kehittelyssä,  joten Tampereel
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lekin olisi  sellainen korkeista perustamiskustannuksista huolimatta  saatava.  Kirjastolauta

kunta  osoitti  ennakkoluulotonta  mieltä,  ja  hyväksyi  Mäkelän  suunnitelmat.  (Haapsaari

1987, 1.) ”Asenteellista vastustusta esiintyikin enemmän muun henkilökunnan keskuudes

sa,  vieläpä 1960luvun  loppupuolellakin”  (Haapsaari 1987, 2).  Myöhemmän  tutkimuksen

mukaan asenteista ei ollut päästy vielä 1990luvullakaan. Raija Haapsaaren ja Leena Lopo

sen tutkimuksesta vuodelta 1994 käy ilmi, että osa musiikkikirjastotyön tekijöistä koki ole

vansa aliarvostettuja. Tutkimuksessaan ”Musiikkikirjastotyö kirjastokentässä” he käsittele

vät  mm.  musiikkikirjastotyön  arvostusta  muuhun  kirjastotyöhön  verrattuna. Tutkimus  ra

kentuu vastauksista,  joita musiikkikirjastotyöntekijät ovat antaneet alkuvuodesta 1994 jär

jestettyyn Hämeen  läänin musiikkikirjastotyöryhmän laatimaan kyselyyn. Vastausten mu

kaan 33,9 % musiikkikirjastotyön tekijöistä koki, että heidän omassa kirjastossaan musiik

kikirjastotyötä ei pidetä niin  tärkeänä kuin muuta kirjastotyötä. Lisäksi 30,4 % vastaajista

ilmoitti, että heidän kirjastossaan musiikkiaineistomäärärahat ovat säästötoimien vaikutuk

sesta  supistuneet  enemmän  kuin  muiden  aineistojen  määrärahat.  (Haapsaari  &  Loponen

1994, 1–3.)

Määrärahojen  käyttöön  liittyvät periaatteet ovat muuttuneet musiikkiosastojen alkuajoista.

1960luvulla  kirjastoihin  hankittiin  lähinnä  taidemusiikkia  ja  kansanmusiikkia,  ja  oh

jenuorana  oli  musiikillinen  kasvatus.  Tuolloin  musiikkikirjaston  keskeisenä  tehtävänä  pi

dettiin  länsimaisen konserttimusiikin  tuomista kaikkien ulottuville. Hankintapolitiikan lin

janmuutos tapahtui 1970luvun alussa, jolloin kirjastoihin alettiin hankkia myös populaari

musiikkia.  Linjanmuutokseen  vaikuttivat  musiikkisosiologi  Pekka  Gronowin  kirjoitukset,

mutta ennen kaikkea se, että amatöörikasvatuksen tavoitteet eivät  toteutuneet käytännössä.

Nuottien  ja  kirjallisuuden  lainaus oli  muodostunut musiikkikirjastojen pääasialliseksi  toi

mintamuodoksi, ja ääniteiden kirjastokuuntelu kiinnosti lähinnä vain nuorisoa. Gronow kri

tisoi kirjoituksissaan Seppo Nummen edustamaa musiikkikirjastoaatetta ja musiikkikirjalli

suudessa yleisesti esiintyvää  länsimaista taidemusiikkia korostavaa musiikkikäsitystä. Hä

nen mukaansa musiikkikirjastossa tulisi olla näytteitä kaikista musiikinlajeista ja maailman

musiikeista,  ja  tavoitteena  tulisi  olla mahdollisimman  monipuolisen  musiikkiharrastuksen

edistäminen.  Vuoden  1972  kirjastolain  muutos  mahdollisti  äänitteiden  lainauksen,  mutta
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koska  äänitteitä  oltiin  jo  totuttu  pitämään  käsikirjastomateriaalina,  käynnistyi  lainaustoi

minta  laajemmin  vasta 1980luvun puolivälissä. Äänitteiden  lainaustoiminnan myötä  mu

siikkikirjastotoiminta  muuttui  enemmän  muun  kirjastotoiminnan  kaltaiseksi,  ja  musiikki

osastot saivat paljon uusia käyttäjiä myös aikuisväestön piiristä. (Talja 1998, 42–45.)

Vauraalla 1980luvulla musiikkiosastojen kokoelmat karttuivat cdlevyn tehdessä läpimur

toaan. Kokoelmien karttuminen kuitenkin hidastui, kun 1990luvun alun lama pakotti kun

nat ennennäkemättömälle säästökuurille. Kirjastojen henkilökuntaa vähennettiin ja hankin

tamäärärahoja leikattiin. Noista säästötoimista toipuminen on kestänyt kauan. Opetusminis

teriön julkaisemien tilastojen mukaan kirjastojen kokonaismenot olivat vuonna 2001 indek

sikorjaus huomioiden yhä viisi prosenttia pienemmät kuin vuonna 1991. (Tuomisto 2006,

35–36.)

2.2 Nykytilanne

Kirjastojen tarjoamat musiikkipalvelut ovat paljolti riippuvaisia kirjaston koosta, ja kaikissa

yleisissä  kirjastoissa  ei  erillistä  musiikkiosastoa  ole  ollenkaan,  vaikka  kirjastossa olisikin

lainattavaa musiikkimateriaalia. Kirjojen ja musiikin peruslähtökohdat kirjastoissa ovat pe

rin eriarvoiset: vuonna 2004 Suomen yleisten kirjastojen kokoelmissa oli yhteensä lähes 37

miljoonaa  kirjaa,  ja  noin  1,9  miljoonaa  musiikkiäänitettä  (Tuomisto  2006,  38;  Aalto

Koistinen  2006,  22).  Yleisiin  kirjastoihin hankitaan  vuosittain  noin  130 000  äänitettä,  ja

Vantaalla musiikkikirjastonhoitajana työskentelevän Heikki Poroilan mielestä tämä ei riitä.

Hänen mukaansa musiikin peruskokoelmat ovat kirjastoissa nuoret  ja  suppeat,  eivätkä  ne

kasva  nykyvauhdilla  riittävästi.  Käyttötilastoista  on  helppo  löytää  perusteita  musiikkiko

koelmien  kartuttamiseen,  sillä  vuoden 2004  kirjastotilaston  mukaan musiikkiäänitteitä oli

vain 4,62 prosenttia kokoelmista, mutta niihin kohdistui 8,75 prosenttia lainauksista. Poroi

lan mukaan kirjastoväki itse ylläpitää sitä arvomaailmaa, joka hidastaa palveluiden laajen

tamista musiikin alueella. (Tuomisto 2006, 38; AaltoKoistinen 2006, 23.)
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Suomessa on ollut  musiikkikirjastotoimintaa  kohta 50 vuotta,  ja  noiden  vuosikymmenten

kuluessa on  tullut selväksi, että musiikki on  tullut kirjastoon  jäädäkseen. Mutta kuitenkin

edelleen on tahoja, jotka kyseenalaistavat musiikin aseman kirjastossa. Heikki Poroila kir

joitti Intervalli lehteen vuonna 2005: ”Musiikki kirjastossa on edelleen ongelma. Se on on

gelma sekä osalle kirjastoalan ammattilaisia että joillekin päättäjille ja asiakkaille. Pitkästä

kokemuksesta  tiedämme, että  tiukan paikan tullen musiikki  (ja elokuvat) ovat yleensä en

simmäisiä  ehdokkaita  määrärahaleikkausten  listalla.  Tätä  ei  Intervallin  lukijoille  tarvinne

esimerkein  valaista,  mutta  ei  sitä  luultavasti  monikaan  kirjakollega  äänen  suostu  lausu

maan,  vaikka  käytännössä  toimii  johdonmukaisesti  ”kirjan  puolesta”  ”  (2005,  3).  Jotain

musiikkikirjastotyön arvostuksen puutteesta kertoo sekin, että omassa koulutusohjelmassa

ni  ei  opintojeni  aikana  (3,5  vuotta)  järjestetty  kertaakaan  musiikkikirjastotyön  kurssia,

vaikka sellainen on opintoohjelman vaihtoehtoisiin ammattiopintoihin merkitty.

3 KIRJASTON KOKOELMATYÖ

3.1 Kokoelmatyö prosessina

Tässä tutkimuksessa käytetään kokoelmatyön teoriapohjana G.E. Evansin kehittämää koko

elman kehittämisen mallia. Evans esitteli ajatuksensa kokonaisvaltaisesta kokoelmankehit

tämisprosessista  teoksessaan  Developing  library  collections  (1979).  Tämä  kokoelmatyön

malli on edelleen laajalti hyväksytty (Pappila 2004, 10), ja Evansin teoksesta onkin ilmes

tynyt jo useita uusittuja painoksia.

Evansin mukaan kaikilla kirjastoilla tulisi olla aineistokokoelma, jonka rakentamiseen osal

listuvat niin kirjaston henkilökunta  kuin  kirjaston  asiakkaatkin  (Evans 1995,  21).  Lisäksi

kokoelman kehittämisessä tulisi ottaa huomioon palveltavan yhteisön erityispiirteet.
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Jokaisen kirjaston päämääränä  tulisi olla palvelemansa yhteisön  tiedontarpeiden  tyydyttä

minen. Yhteisö voi tässä yhteydessä olla kunta tai kunnan osa, yliopisto, yritys tai muu sel

lainen.  Näiden  tiedontarpeiden  tyydyttämiseksi  kirjastoon  tulisi  hankkia  materiaalia,  jota

asiakkaat tarvitsevat nyt, mutta myös materiaalia,  jota asiakkaat tulevat tarvitsemaan  tule

vaisuudessa. Juuri tämän vaativan tehtävän suorittamisen avuksi Evans on kehittänyt koko

elman kehittämisen mallinsa (Kuvio 1). Kokoelman kehittäminen on  jatkuvasti  käynnissä

oleva prosessi,  jatkuva kehä, joka voidaan  jakaa kuuteen elementtiin: yhteisöanalyysi, va

lintaperiaatteet, valinta, hankinta, karsinta ja evaluointi. Nämä elementit yhdessä muodos

tavat kirjaston kokoelmatyön kokonaisuuden, eikä niitä  Evansin  mukaan  tulisi  tarkastella

erillään  toisistaan,  koska  vasta  yhdessä  ne  muodostavat  parhaan  kokonaisuuden.  (Evans

1995, 18–26.)

Kuvio 1: Evansin kokoelman kehittämisen malli (Evans 1995,18 ).
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Yhteisöanalyysi

Yhteisöanalyysi  tarkoittaa  yritystä  kerätä,  järjestää  ja  tulkita  tietoa kirjaston palvelemasta

yhteisöstä  ja sen tiedontarpeista  (Vainikka & Tikkanen 2001, 20). Peruskysymyksiä ovat:

Mitä tiedämme yhteisöstä ja mitä tiedämme yhteisön jäsenten kirjastonkäytöstä? Analyysin

tulisi  antaa  kirjastonhoitajille  tietoja  yhteisön  jäsenten  tarpeista  ja  toiveista,  joita  kirjasto

voisi kokoelmansa avulla tyydyttää. (Sareslahti 1986, 15.)

Valintaperiaatteet

Valintaperiaatteilla tarkoitetaan niitä ohjeita tai periaatteita, joiden mukaan kirjaston koko

elmaa  kehitetään  täyttämään  yhteisön  tiedontarpeet  mahdollisimman  hyvin  (Evans  1995,

77). Jokaisen kirjaston tulisi laatia kirjalliset ohjeet oman kokoelmansa kehittämiseen. Kir

joitetut  ohjeet  toimivat  kirjastonhoitajien  apuna  valintapäätöksiä  tehtäessä.  Nykyaikana

työvoiman liikkuvuus on lisääntynyt, ja vain harvoin ihminen työskentelee samassa työpai

kassa  läpi  koko  työuransa.  Tämän  vuoksi  kirjalliset  valintapoliittiset  ohjeet  ovat  tärkeät,

jotta kokoelman kehittäminen olisi johdonmukaista työntekijöiden vaihtumisesta huolimat

ta. (Evans 1995, 77–78.)

Valinta

Kokoelmatyössä valinnalla tarkoitetaan sitä prosessia, jossa päätetään, mitä materiaalia kir

jastoon  hankitaan.  Evansin  mukaan  keskeinen  asia  valintaprosessissa  on  miettiä  valitako

kirjastoon  mahdollisimman  korkealaatuista  aineistoa  vai  pyrkiäkö  valitsemaan  aineistoa,

jota  tultaisiin  käyttämään  mahdollisimman  paljon  (Evans  1995,  97).  Onnistunut  valinta

vaatii  ammattitaitoa  ja kokoelman  tuntemusta. Kirjaston valintapolitiikan  sisäistäminen  ja

johdonmukaisuus ovat tärkeitä valintaa tehtäessä. Valintapäätökset tulisi kysyttäessä myös

pystyä perustelemaan asiakkaille.
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Hankinta

Hankinnalla tarkoitetaan niitä toimintoja,  joiden avulla valittu aineisto saadaan osaksi kir

jaston kokoelmaa. Hankintatyön osaalueita ovat muun muassa hankintaväylän valinta,  ti

laaminen,  saapuneiden  lähetysten  tarkastaminen  ja kirjaaminen  sekä  laskun  maksaminen.

Hankinta on Evansin mallissa kokoelmatyön ainoa osaalue, johon asiakkaat eivät osallistu.

Hankintatyössä tavoitteena tulisi olla, että hankinta sujuu mahdollisimman nopeasti, tarkas

ti ja taloudellisesti. (Evans 1995, 19, 294.)

Karsinta

Ajan mittaan  lähes  kaiken kirjastoon hankitun materiaalin kohdalla  tulee aika,  jolloin sen

käyttökelpoisuutta kokoelmassa pitää harkita. Huonokuntoiset, vanhentunutta tietoa sisältä

vät tai harvoin käytetyt teokset voidaan joko poistaa kokonaan kokoelmasta ja joko myydä

tai lahjoittaa eteenpäin, tai siirtää avohyllystä varastoon, jolloin teos säilyy edelleen kirjas

ton  kokoelmassa,  mutta  tekee  tilaa  uusille  teoksille  avohyllyyn.  Tätä  vaihetta  kokoelma

työssä kutsutaan karsinnaksi. (Evans 1995, 20.)

Evaluointi

Evaluointi on kokoelman kehittämisprosessin viimeinen vaihe. Kirjaston toimintaa arvioi

daan monin tavoin, mutta kokoelmatyön kannalta keskeisiä ovat kokoelman ja sen kehittä

mistoiminnan evaluointi. (Sareslahti 1986, 20.) Kokoelmaa evaluoitaessa pyritään saamaan

kuva kokoelman käyttökelpoisuudesta palveltavan yhteisön kannalta. Samalla voidaan teh

dä päätelmiä kokoelmatyön onnistumisesta. Kokoelman heikkouksia ja vahvuuksia arvioi

taessa on koko ajan pidettävä mielessä kokoelmatyön  tavoitteet  ja yhteisön  tiedontarpeet.

Näin palataan  takaisin kokoelman kehittämisprosessin ensimmäiseen vaiheeseen, yhteisö

analyysiin.  (Evans  1995,  20.)  Evaluointi  on  tärkeää  siksi,  että  kokoelman  vahvuudet  ja

heikkoudet  tuntemalla voidaan suunnitella keinoja,  joilla kokoelman vahvoja puolia edel

leen kehitetään ja heikkouksia korjataan (Sareslahti 1986, 21).
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3.2 Kokoelmien evaluointi

Kokoelman evaluointi on yksi osa kirjaston toimintojen arviointia. Usein evaluointi saa al

kunsa siitä, että havaitaan jonkin osaalueen olevan vialla, tai toimivan huonosti. Evaluoin

nin  tarve voi nousta esiin henkilökunnan omista vaikutelmista  tai siihen ryhdytään asiak

kaiden  tekemien  valitusten  takia.  Aina  evaluoinnin  tekemiseen  ei  tarvita  mitään  näkyvää

syytäkään, vaan se tehdään, jotta saataisiin tietoa kokoelman tilasta. Evaluointitutkimuksen

tarkoituksena on aina kerätä tietoa, joka auttaa päätöksenteossa.

(Wilén 1992, 4.)

Kokoelman evaluoinnin  avulla pyritään selvittämään  täyttääkö kokoelma sille asetetut  ta

voitteet, miten hyvin se palvelee käyttäjiä ja mitä puutteita siinä on. Evaluointi liittyy koko

elman arvon määrittelemiseen, joka suoritetaan sekä subjektiivista harkintaa, että objektii

vista  mittaamista  hyväksikäyttäen.  Arviointia  tehtäessä  asetetaan  usein  jokin  tavoite  tai

päämäärä johon pyritään, ja sitten arvioidaan miten lähelle tätä tavoitetta ollaan päästy tie

tyn ajan kuluessa. Wilénin (1992, 10–12) mukaan kokoelmien evaluoinnin syyt  ja  tarkoi

tukset  voidaan  jakaa  kolmeen pääryhmään: kokoelmatyö, kokoelman kehittämispolitiikka

ja talous. Alla näiden ryhmien tärkeimmät tehtävät:

A.  Kokoelmatyö

  kokoelman laajuuden, syvyyden ja hyödyllisyyden parempi ymmärtäminen

  kokoelman riittävyyden, tarkoituksenmukaisuuden ja laadun määrittäminen

  kokoelmassa olevien vinoutumien oikaiseminen  ja parannusehdotusten löy

täminen

  nykyisten ja tulevien käyttäjien tiedontarpeiden tyydyttymisen määrittelemi

nen
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B.  Kokoelman kehittämispolitiikka

  tietojen kerääminen kokoelman kehittämispäätöksiä varten

  kokoelman kehittämispolitiikan suunnittelun avustaminen

  kokoelman kehittämispolitiikan vaikuttavuuden mittaaminen

C.  Talous

  resurssien suuntaaminen alueille, jotka tarvitsevat tukea

  lisärahoituksen oikeuttamisen apuneuvoksi ja tueksi

  määrärahojen optimaalinen käyttö siten, että kokoelmien vahvat alueet säily

tetään ja heikkoja vahvistetaan

Kukin kirjaston vastuulla on päättää arviointihankkeidensa laajuudesta, ja aina evaluoinnil

la ei pyritäkään vastaamaan kaikkiin edelle esiteltyihin kohtiin. Päämääränä kaikessa eva

luoinnissa  tulisi  kuitenkin  olla määrärahojen kohdentamisen parantaminen  ja  kokoelmien

tarkempi tuntemus (Wilen 1992, 12).

Kokoelman evaluointimenetelmät

Ennen kokoelman arvioimiseen ryhtymistä pyritään arvioimaan miten tai millä menetelmäl

lä saataisiin mahdollisimman totuudenmukainen vastaus tai  ratkaisu esitettyihin kysymyk

siin?  Eri  menetelmillä  saadaan  samasta  tutkimuskohteesta  hyvinkin  erilaista  aineistoa,  ja

aineiston  soveltamis  ja  tulkintaongelmat voivat olla hyvinkin hankalia.  Kvantitatiivisella

menetelmällä  saatu  numeerinen  tieto  tai  kvalitatiivisella  menetelmällä  kerätty  ”pehmeä”

tieto eivät kumpikaan anna yksiselitteistä ratkaisua ongelmaan. Evaluoinnin tarkoitus mää

rää sen, mitä menetelmää käytetään. Yksiselitteistä vastausta kysymykseen, kumpi mene

telmätyyppi on parempi, ei voida antaa. Numeerinen tieto ei välttämättä ole sen ”objektiivi

sempaa” kuin laadullinen tieto. Ja yhtälailla kuin laadullinen arviointi voi johtaa puutteelli

seen  tietoon  ja  tulkintaan,  myös  tilastot voivat  johtaa harhaan.  Kysymys  ei olekaan  siitä,

että eri menetelmät asetettaisiin vastakkain, vaan tärkeintä on valita menetelmä, jolla saa

daan  kerättyä  kunkin  tapauksen  tarpeisiin  sovellettavissa  olevaa  aineistoa.  Käytännössä
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menetelmien  valintaa  rajoittavat  käytössä  olevat  resurssit.  Aina  henkilökunnalla  ei  ole

mahdollisuuksia käyttää tarpeeksi työaikaa toteuttaakseen evaluoinnin parhaaksi katsotulla

tavalla. (Wilén 1992, 16–17.)

Kokoelmien arviointimenetelmät voidaan jakaa kokoelmakeskeisiin sekä käyttö ja käyttä

jäkeskeisiin menetelmiin. Kokoelmakeskeisiin menetelmiin kuuluvat:

1.  Tilastomenetelmä. Kvantitatiivinen menetelmä, joka perustuu kokoelman arviointiin

erilaisilla luvuilla kuten koko, kartunta jne.

2.  Asiantuntijamenetelmä  eli  kokoelman  arviointi  jonkun  asiantuntijan  vaikuttimien

perusteella. Kvalitatiivinen menetelmä.

3.  Listamenetelmä,  jossa  kokoelmaa  arvioidaan  erilaisten  ”listojen”  eli  bibliografioi

den ja luettelojen avulla. Kvalitatiivinen menetelmä.

Käyttö ja käyttäjäkeskeisiin menetelmiin kuuluvat:

1.  Viiteanalyysi, joka on listamenetelmän variaatio, jossa kokoelmaa arvioidaan erilai

sista  julkaisuista poimittujen viitteiden  avulla.  Kvantitatiivinen/kvalitatiivinen me

netelmä.

2.  Käyttötutkimus  ja  sen  variaatiot,  lainaus,  sisäkäyttö  ynnä  muut.  Kvantitatiivinen

menetelmä.

3.  Käyttäjätutkimus, eli käyttäjien mielipiteiden ja näkemysten tutkiminen. Kvalitatii

vinen menetelmä. (Wilén 1992, 18–19.)
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4 TAMPEREEN KAUPUNGINKIRJASTON MUSIIKKIOSASTO

4.1 Osaston palvelut, kokoelma ja käyttö

Musiikkiosaston  toiminta  perustuu  Tampereen  kaupunginkirjaston  toimintaajatukseen:

”Kirjasto on sivistyksen peruspalvelua, joka edistää alueensa asukkaiden yhtäläisiä mahdol

lisuuksia elämyksiin,  tietojen  ja  taitojen hankintaan  sekä  kansalaisvalmiuksien  kehittämi

seen. Kirjasto tarjoaa maksutta käytettäväksi kokoelmat, ajanmukaiset tiedonhakumenetel

mät,  kirjastotilat  ja  henkilökunnan  asiantuntemuksen.” Lisäksi  musiikkiosastolla  on oma,

täydentävä toimintaajatus: ”Musiikkiosasto tarjoaa mahdollisuuden saada tietoa musiikista,

opiskella uusia taitoja, kokea elämyksiä ja virkistyä musiikin avulla.” Osastolla on lainatta

vana  tai  kirjastossa  käytettävänä  monipuolinen  valikoima  musiikkikirjallisuutta,  lehtiä,

nuotteja, äänitteitä ja kuvatallenteita. Asiakkaiden käytettävissä on lisäksi digitaalipiano ja

kaksi  musiikkihuonetta,  joissa  on  piano  ja  äänentoistolaitteet  musiikin  kuuntelua  varten.

Lisäksi musiikin kuuntelua varten osastolla on viisi cdsoitinta kuulokkeineen. Vakinaiseen

henkilökuntaan  kuuluu  osastonjohtaja,  3  kirjastonhoitajaa,  5  kirjastovirkailijaa  ja  1  osa

aikainen  kirjastoavustaja.  (Tampereen  kaupunginkirjasto  2006,  1–3;  Hakuni,  sähköposti

viesti 28.11.2006.)

Osaston  kokoelma  on  laajimpia  yleisten  kirjastojen  musiikkikokoelmia  Suomessa.  Koko

elmiin kuului vuoden 2005 tilaston mukaan 33 584 cdlevyä, 28 473 nuottia, 7 314 kirjaa, 1

313 partituuria ja 649 dvdlevyä (Hakuni, sähköpostiviesti 28.11.2006). Tilattuja musiikki

lehtiä osastolle  tulee noin 90 nimekettä. Näiden lisäksi avokokoelmaan kuuluu ckasetteja

ja  videoita,  mutta  näitä ”vanhentuneita”  formaatteja  ei  ole  enää  viime  vuosina  juurikaan

hankittu. Varastossa on myös LPkokoelma, ja asiakkaat voivat kuunnella LPlevyjä osas

ton musiikkihuoneissa.
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Lainauksia musiikkiosastolla oli vuonna 2005 yhteensä 493 215 kappaletta. Eniten lainat

tiin cdlevyjä, 385 577  lainaa. Seuraavaksi lainatuimpia materiaaleja olivat nuotit  (70 654

lainaa) ja kirjat (20 600 lainaa). (Hakuni, sähköpostiviesti 28.11.2006.)

Osaston  aineistomääräraha vuodelle 2006 oli 91 500 euroa. Laaditun  käyttösuunnitelman

mukaan määrärahat käytettäisiin eri materiaalien hankintaan seuraavasti: kirjat 9 000 euroa,

nuotit 22 000 euroa, cdlevyt ja dvdlevyt 55 000 euroa ja lehdet 5 500 euroa. Vuonna 2005

osastolle hankittiin 243 kirjaa, 717 nuottia ja 37 partituuria sekä 2757 cdlevyä ja 246 dvd

levyä. (Tampereen kaupunginkirjasto 2006, 3; Hakuni, sähköpostiviesti 28.11.2006.)

4.2 Musiikkilehtien kokoelmatyö

James  B.  Coover  kirjoitti  vuonna  1973  kokoelmatyön  –  ”musiikkikirjastonhoitajien  tär

keimmän  ammatillisen  vastuualueen” –  jääneen musiikkikirjastoja  koskevassa kirjallisuu

dessa melko vähälle huomiolle (Coover 1973, teoksessa Zager 2000, 5). Daniel Zager tekee

saman havainnon lähes 30 myöhemmin. Hän kritisoi kokoelmanhoidon vähättelyä ja viime

aikoina  havaitsemaansa  ajattelua,  jonka  mukaan  kirjastonhoitajien  on  tärkeämpää  toimia

asiakkaiden oppaina elektronisten ja verkkolähteiden pariin, kuin käyttää ammattitaitoaan

kokoelman kehittämiseen. Hänen mukaansa ammattimainen kokoelmatyö on nykyajan di

gitaalisessa  maailmassa  jopa  tärkeämpää  kuin  ennen.(Zager 2000,  5 – 6). Suomessa mu

siikkikirjastojen kokoelmanhoidosta on kirjoitettu jonkun verran (esimerkiksi Haapsaari &

Loponen 1994, Talja 1998). Näissä tutkimuksissa kokoelmatyötä käsittelevät osuudet ovat

koskeneet  äänitekokoelmia,  joten  musiikkilehdistä  kokoelmanhoidon  osalta  ei  juuri  ole

Suomessa julkaistuja tutkimuksia olemassa.

Tässä  alaluvussa  selvitetään aikaisemmin käsiteltyjä Evansin kokoelmankehittämisproses

sin elementtejä nimenomaan Tampereen pääkirjaston musiikkiosaston lehtikokoelman kan

nalta.
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Yhteisöanalyysi

Tampereen  pääkirjaston  musiikkiosastolla  ei  ole  tehty  kirjallista  yhteisöanalyysiä,  mutta

käytännön kokoelmatyössä toki mietitään palveltavan alueen asukkaita ja otetaan huomioon

kaupungin erityispiirteet. Tampere on suuri kaupunki, jossa musiikin harrastaminen on laa

jaalaista.  Kaupungissa  on  orkestereita,  seurakuntia,  musiikkialan  oppilaitoksia,  musiik

kiopistoja ja musiikkileikkikouluja, ja näiden kaikkien tarpeet pyritään ottamaan huomioon

kokoelman kehittämisessä. Esimerkkinä mainittakoon Tampereen yliopiston etnomusikolo

gian laitos, jota silmällä pitäen osastolle on tilattu alan lehtiä ja muutakin aineistoa. Tämän

kaltaiset kaupungin erityispiirteet otetaan huomioon kokoelmanhoidossa, mutta kokoelmaa

ei voida kuitenkaan rakentaa vain musiikin ammattilaisten ja järjestäytyneiden harrastajien

tarpeiden perusteella. Heidän  lisäkseen kaupungissa  asuu  suuri  joukko  ihmisiä,  jotka har

rastavat musiikkia omaehtoisesti. Kaikkien tiedontarpeiden tyydyttämiseksi kokoelman tu

lee olla  mahdollisimman monipuolinen  ja  vastata  laajan  ja  heterogeenisen asiakaskunnan

tiedontarpeisiin. (Hakuni & Alanen 30.10.2006.)

Valintaperiaatteet

Tampereella lehdet ovat kuuluneet musiikkiosaston kokoelmaan  lähes  alusta alkaen. Suo

men ensimmäinen yleisten kirjastojen musiikkiosasto perustettiin Tampereelle Tammelan

kirjastoon vuonna 1958.  Vuonna 1963 toimintansa vakiinnuttaneelle osastolle tuli 26 mu

siikkilehteä,  joista kotimaisia oli neljä.  Suomenkielisiä  musiikkilehtiä  ilmestyi vielä  tuol

loin  hyvin  vähän,  ja  osaston  lehdet  olivat  pääosin  saksan  ja  englanninkielisiä.  (Järvelin

1998, 45.) Lehtikokoelmaa on arvostettu näihin päiviin saakka nimenomaan tärkeänä uuden

tiedon  lähteenä.  Nykyisen  valintapolitiikan  mukaan  pääkirjaston  musiikkiosastolle  hanki

taan kotimaiset niin sanotut vakavasti otettavat musiikkilehdet kattavasti. Uutta lehteä tilat

taessa pyritään arvioimaan lehden jatkuvuutta ottamalla selvää lehden tekijöistä ja toimitta

jista. Valinnoissa pyritään välttämään ”päiväperhoja” eli  lehtiä,  joista  ilmestyy vain muu

tama numero ja jotka lopettavat sitten toimintansa. Jatkuvuutta ja toimituksen luotettavuutta
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pidetään tärkeänä. Ulkomaisista lehdistä pyritään harkinnan perusteella valitsemaan kunkin

musiikinalan parhaat lehdet. Monilta musiikin aloilta tilataan lehtiä useilla kielillä eri kieli

alueilta olevien  asiakkaiden palvelemiseksi, mutta myös  erilaisten näkökulmien  tarjoami

seksi.  Esimerkiksi  ooppera  tai  laitteistolehdissä  erimaalaiset  lehdet  kirjoittavat  alastaan

oman maansa näkökulmasta, joten on hyvä tarjota asiakkaille vaihtoehtoja. (Hakuni & Ala

nen 30.10.2006.)

Valinta

Tampereen  pääkirjaston  musiikkiosastolla  kirjastonhoitajat  tekevät  niin  lehtikokoelmaa

kuin  muutakin  aineistoa  koskevat  valinnat  yhteistyössä  siten,  että  kukin  kirjastonhoitaja

vastaa etupäässä oman vastuualueensa valinnoista, mutta tekee aktiivisesti ehdotuksia myös

ohi vastuualuerajojen. Osaston lehtikokoelma on pysynyt nimekemäärältään suurin piirtein

samankokoisena 1980luvun lopulta lähtien. Osastolle tulee noin 90 nimekettä, ja tilaakaan

ei osaston lehtihyllyssä olisi kovin monelle uudelle lehdelle. Vuosittain vaihtuu 1–2 nime

kettä. Lehtivalintoja tehdään siis huomattavasti harvemmin kuin muun aineiston valintoja.

Uuden  lehden  tilaamista  mietittäessä  kirjastonhoitajat  pyrkivät  ensin  tutustumaan  lehteen

joko irtonumeron avulla tai internetissä lehden kotisivujen perusteella. Useimmilla lehdillä

on nykyään kotisivut, ja niiden sisällöstä kirjastonhoitaja saa jo melko hyvän kuvan lehdes

tä. Lehtitilauksia tehtäessä harkinta on tärkeää, sillä valintapäätöksillä on pitkäaikaisia vai

kutuksia.  Tilatun  uuden  lehden  tulisi  olla  sellainen,  jolla  on  käyttöä  moneksi  vuodeksi

eteenpäin, sillä kokoelman käytön kannalta on järkevää, että samoista lehdistä on käytettä

vissä monia vuosikertoja. Myös  lehden käyttökelpoisuutta aineistonvalinnan apuvälineenä

arvioidaan. Useimmissa lehdissä esitellään ja arvioidaan uutta materiaalia, ja kirjastonhoita

jat seuraavat lehtiä tarkasti valitessaan kokoelmaan hankittavaa aineistoa.

Asiakkaat ovat myös mukana  lehtikokoelman kehittämisessä. Asiakkailta tulee lehtiä kos

kevia hankintaehdotuksia säännöllisesti, ja niitä pyritään mahdollisuuksien mukaan toteut

tamaan. Enemmistö asiakkaitten aloitteesta tilatuista lehdistä on ulkomaisia tai suomalaisia

musiikkialan järjestöjen jäsenlehtiä. Tilan puute  toimii rajoittavana tekijänä hankintaehdo
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tusten toteuttamisessa. Tilattavien nimekkeiden määrää ei voida juurikaan lisätä, joten uu

det tilaukset edellyttävät jonkun jo tulevan lehden tilauksen lopettamista.  (Hakuni & Ala

nen 30.10.2006.)

Hankinta

Tampereen kaupunginkirjastossa hankinta hoidetaan keskitetysti pääkirjaston hankintaosas

ton kautta. Myös musiikkilehdet kuuluvat keskitetyn hankinnan piiriin. Uusien nimekkei

den tilaukset alkavat säännönmukaisesti vuoden alusta, mutta poikkeuksiakin voidaan teh

dä, esimerkiksi mikäli joku tärkeäksi katsottu uusi kotimainen lehti alkaa ilmestyä keskellä

vuotta. Musiikkiosaston henkilökunnan tehtäviin kuuluu osastolle tulevien tuoreiden lehtien

saapumisvalvonta.  Saapumattomien  numeroiden  karhuaminen  toteutetaan  siten,  että  mu

siikkiosastolta  ilmoitetaan  hankintaosastolle  tulematta  jääneistä  numeroista  säännöllisin

väliajoin,  ja hankintaosaston henkilökunta hoitaa karhuamisen. Tähän  käytäntöön on  kui

tenkin  tulossa muutos vuonna 2007. Muutoksen  jälkeen osastot huolehtivat karhuamisesta

itsenäisesti. (Hakuni & Alanen 30.10.2006.)

Karsinta

Tampereen pääkirjaston musiikkiosastolla on lehtikokoelman karsimiseen kehitetty varas

tointisysteemi, jossa on viisi ryhmää:

A.  Säilytetään kaikki vuosikerrat. Tässä ryhmässä ovat lähes kaikki kotimaiset lehdet.

B.  Säilytetään 10 viimeisintä vuosikertaa. Tässä ryhmässä ovat suurin osa ulkomaisista

lehdistä. Kymmenen vuoden jälkeen lehtiä tarjotaan lähetettäväksi Kuopiossa sijait

sevaan yleisten kirjastojen varastokirjastoon.

C.  Säilytetään 5 viimeisintä vuosikertaa. Viiden vuoden jälkeen lehtiä tarjotaan lähetet

täväksi varastokirjastoon.

D.  Säilytetään 1 vuosikerta. Tähän ryhmään kuuluu vain yksi englanninkielinen rock

ja popmusiikin ajankohtaislehti. Säilytyksen jälkeen lehdet laitetaan myyntiin.
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E.  Säilytetään kuluva vuosikerta. Tämän ryhmän lehtiä ei varastoida lainkaan. Kuluvan

vuoden lehdet ovat osastolla lehtikaapeissa, ja seuraavan vuoden alussa lehdet laite

taan myyntiin. Ryhmän lehdistä suurin osa on tiedotus ja ilmaisjakelulehtiä.

Varastointisysteemi on ollut nyt käytössä muutaman vuoden. Se suunniteltiin, koska lehti

varastosta  loppui  tila  ja  lehtien  vanhoja  vuosikertoja  oli  pakko  poistaa.  Lehtikokoelmaa

karsitaan myös lopettamalla vähän käytettyjen lehtien tilauksia. Tämä karsinta tehdään kir

jastonhoitajien harkinnan perusteella,  ja vuosittain  lopetetaan yleensä 1–2 tilausta. Aineis

ton  käyttöä  tutkitaan  kirjastoissa  yleensä  lainaustilastojen  avulla,  mutta  koska  musiikki

osaston lehtiä ei lainata asiakkaille, on lehtien käytön määrää hankala arvioida. Eräs tapa on

tutkia lehtien ulkonäköä. Mikäli  lehti on aivan koskemattoman näköinen, voidaan päätellä

että sitä ei juuri ole käytetty. (Hakuni & Alanen 30.10.2006.)

Evaluointi

Tämän opinnäytteen tarkoituksena on antaa tietoa Tampereen pääkirjaston musiikkiosaston

lehtikokoelman  käytöstä  ja  tarjota osaston henkilökunnalle  käyttökelpoinen  työkalu  lehti

kokoelman  evaluointiin.  Tällainen  työkalu  on  merkittävä  sen  takia,  että  lehtikokoelman

käytön analysointi on ilman erikseen suoritettavaa tutkimusta hankalaa, koska minkäänlai

sia  lainaustilastoja  ei ole käytettävissä.  On päätetty  olla  lainaamatta  lehtiä osastolta ulos,

koska lehtien on todettu kestävän lainausliikennettä huonosti, eikä loppuun kuluneiden nu

meroiden tilalle ole jälkikäteen mahdollista hankkia korvaavia irtonumeroita. Toinen perus

te  lainaamattomuuteen on  se,  että pidetään  tärkeänä,  että  lehtien sisältämä uusin  tieto  on

aina  saatavilla.  Lisäksi  kirjaston  asiakkailla  on  hyvät  mahdollisuudet  ottaa  kopioita  ha

luamistaan  lehdistä.  Asiakkaatkin  ovat  ymmärtäneet  lainaamattomuusperusteet  hyvin  ja

ovat pääosin tyytyväisiä siihen, että he tietävät lehtien olevan aina saatavilla. (Hakuni, säh

köpostiviesti 19.10.2006.)

Edellisen kerran lehtikokoelman käyttöä on musiikkiosastolla  tutkittu vuonna 1995. Tuota

tutkimusta ei dokumentoitu tarkasti,  ja vähäisistä olemassa olevista tiedoista päätellen tut
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kimuksen  tarkoituksena  oli  löytää  mahdollisia  kokoelmasta  poistettavia  lehtinimekkeitä.

Tutkimustapana on oletetusti käytetty samaa  tapaa kuin  tässäkin opinnäytteessä, eli asiak

kaat ovat merkanneet lukukertansa viivalla lehden kannessa olevaan lappuun. Silloin tutki

mus  ei  kuitenkaan  kohdistunut  kaikkiin nimekkeisiin,  vaan  ainoastaan 17 nimekkeeseen,

joilla etukäteen arvioitiin olevan vähän lukijoita. (Hakuni, sähköpostiviesti 1.11.2006.)

Lukukertojen merkitsemiseen perustuva tutkimustapa ei ole ainoa keino kerätä tietoa lehti

kokoelman  käytöstä.  Esimerkiksi  Tampereen  yliopiston  kirjastossa  toteutetaan  vuosittain

lehtien käyttötutkimus siten, että asiakkaita kehotetaan palauttamaan lukemansa lehti lehti

hyllyn  vieressä olevaan kärryyn.  Joka aamu henkilökunta  tilastoi  luetut  nimekkeet hylly

tyksen yhteydessä. Tällä tavalla ei saada selville lukukertojen määrää, mutta tiedetään mitä

nimekkeitä asiakkaat käyttävät. Tämä tutkimustapa ei vaadi henkilökunnalta suhteettomasti

aikaa eikä ylimääräistä työtä, joten tutkimus on helppo toteuttaa joka vuosi. (Bourramman,

sähköpostiviesti 31.1.2006.)

Oli  tutkimustapana  mikä hyvänsä,  tulee  kokoelman  käyttöä  arvioitaessa  pitää huoli  siitä,

ettei  kokoelmaa  arvioida  vain  käyttötilastojen  perusteella.  Kokoelma  edustaa  aina  myös

erilaisia arvoja: taloudellisia, moraalisia, älyllisiä, koulutuksellisia, yhteiskunnallisia ja niin

edelleen.  Nämä  ovat  abstrakteja  asioita,  joita  ei  voi  kvantitatiivisesti  mitata.  (Sareslahti

1986, 20.) Niin  ikään mittausten ulkopuolelle  jäävät  aineiston  käyttäjien henkilökohtaiset

kokemukset ja monet muut seikat. Vähänkin käytetty lehti saattaa olla jollekin asiakkaalle

tärkein kirjaston tarjoama tiedonlähde. Tai vähän luettu lehti onkin kirjastonhoitajille tärkeä

apuväline muun aineiston valinnassa,  ja siten olennainen osa  lehtikokoelmaa. Pelkät käyt

tömäärät eivät voi koskaan kertoa koko totuutta yksittäisen nimekkeen merkityksestä koko

elmassa.
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5 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS

Tutkimuksen aiheen ja eri tutkimusmenetelmien pohtimisen jälkeen tutkimuskysymykseksi

lehtien käytön tutkimisen osalta muodostui: Kuinka paljon kutakin musiikkiosastolle  tilat

tua lehtinimekettä käytetään kolmen kuukauden aikana? Vastausta tähän kysymykseen ha

ettiin  sisäkäyttötutkimuksen  avulla.  Käyttötutkimuksen  etuja  ovat  muun  muassa  se,  että

mittayksiköt voidaan laskea helposti ja yksiselitteisesti ja että saatava tieto on määrällistä ja

siten  ”objektiivista”.  Käyttötutkimuksen  heikkouksina  pidetään  muun  muassa:  Käyttötut

kimukset jättävät selvittämättä kysynnän takan ja perustana olevat tiedontarpeet, ne tutkivat

mieluummin sitä, mikä on helposti selvitettävissä kuin sitä, mikä on merkityksellistä ja ne

eivät pysty identifioimaan alhaista käyttöä,  joka  liittyy kokoelman vanhentuneisuuteen  tai

heikkoon  laatuun.  Sisäkäyttöä  pidetään  melko  kompleksisena  tutkimuskohteena,  jolla  on

vaikeaa saada kovin luotettavaa kuvaa käyttöprofiilista. Lisäksi eri kirjastojen kokoelmien

sisäkäytön vertailuja on vaikea tehdä. (Wilén 1992, 38–39.)

Käyttötutkimus  toteutettiin niin  sanottuna  lappututkimuksena,  eli  aineisto  kerättiin pyytä

mällä  asiakkaita  merkitsemään  lukukertansa  viivalla  lehtien  kansiin  kiinnitettyihin  tutki

muslappuihin, jotka olivat kooltaan yhden neljäsosan A4kokoisesta arkista (LIITE 1). Tut

kimus toteutettiin käytännössä niin, että vuorossa oleva kirjastovirkailija kiinnitti tutkimus

lapun aina uuden numeron kanteen, ja siirsi edellisen numeron lapun talteen työhuoneessa

olevaan  laatikkoon.  Kuhunkin  lappuun  kirjoitettiin  ennen  kiinnittämistä  kyseessä  olevan

lehden nimi ja numero. Uusia lehtiä tulee osastolle päivittäin, joten tutkimuksen toteuttami

nen vaati  jonkin verran ylimääräistä  työtä henkilökunnalta. Käyttökertojen merkitseminen

oli  täysin  asiakkaiden oman  aktiivisuuden varassa. Tutkimuksesta  tiedotettiin  lehtienluku

pöydillä olevilla ilmoituksilla (LIITE 2), ja lisäksi osaston henkilökunta huolehti, että luku

pöydillä oli koko ajan tarpeeksi kyniä lukukertojen merkitsemistä varten.
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Aineistoa  kerättiin  kolmen kuukauden  ajan:  helmikuun  alusta huhtikuun  loppuun vuonna

2006. Kolmeen kuukauteen päädyttiin,  koska  lyhyemmällä  ajalla harvemmin  ilmestyvistä

lehdistä ei välttämättä olisi ehtinyt tulla yhtään kuluvan vuoden numeroa tutkimukseen mu

kaan. Haluttiin, että tutkimukseen saataisiin mahdollisimman monesta lehdestä tuore nume

ro asiakkaitten luettavaksi. Näin kunkin lehden käytöstä saataisiin mahdollisimman luotet

tava  ja  tasapuolinen  kuva.  Myös  lehtikokoelmien  tutkimista  koskevan  kirjallisuuden  mu

kaan kolmea kuukautta pidetään yleisesti käyttöseurannan minimiaikana (Tyrväinen 1993,

15).     Kolmen kuukauden aikana useimmin ilmestyvä  lehti ehti  ilmestyä yli 10 kertaa,  ja

muutaman lehden kohdalla kävi valitettavasti niin, ettei tutkimukseen ehtinyt mukaan muita

kuin vuoden 2005 viimeinen numero. Kolmea kuukautta pitempää  tutkimusjaksosta ei ha

luttu,  jottei  tutkimuksen  toteuttaminen kävisi henkilökunnalle  turhan  raskaaksi.  Aineiston

käsittelykin olisi ollut työläämpää, mikäli tutkimusjakso olisi ollut pitempi. Samoin ainakin

usein lehtiä  lukevien asiakkaiden osallistumisaktiivisuus olisi saattanut pudota, mikäli tut

kimus olisi kestänyt kauemmin.

Käytettyä aineistonkeruutapaa ei voi pitää täysin luotettavana. Kaikki asiakkaat eivät vält

tämättä  vaivaudu  merkitsemään  lukukertojaan.  Lisäksi  jotkut  asiakkaat  saattavat  ajatella,

että jos he vain vilkaisevat esimerkiksi sisällysluetteloa, niin tätä ei laskettaisi lukukerraksi,

ja jättävät sen takia viivan merkitsemättä. Tarkoitus oli, että kaikki käyttökerrat olisi mer

kitty,  olivat  ne  sitten olleet  kuinka  pikaisia  tahansa. Toisaalta  saattaa  käydä  niinkin, että

asiakkaat merkitsevät ylimääräisiä viivoja lomakkeisiin. On mahdollista että vähän luettua

lehteä arvostava asiakas merkitsee tutkimuslappuun ylimääräisiä merkintöjä lehden tilaami

sen lopettamisen pelossa. Luotettavin aineistonkeruutapa olisi ollut istua koko ajan lehtien

lähellä  ja  merkitä  asiakkaiden  lukukerrat  ylös, mutta  jatkuva päivystys  ei  tietenkään olisi

ollut käytännössä  mahdollista.  Koska  tutkimus  kuitenkin  kesti  melko  pitkän  ajan  (kolme

kuukautta), ja lukumerkintöjä saatiin lähes 2900, voidaan katsoa, että kerätty aineisto antaa

lehtikokoelman käytön arviointiin luotettavan työvälineen.
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6 AINEISTON ANALYYSI JA TULKINTA

Kerätty aineisto koostui 299 tutkimuslapusta, joissa oli yhteensä 2 880 lukumerkintää. Ai

neiston  joukossa oli  kolme  tutkimuslappua,  joita  ei  voitu ottaa mukaan  aineiston käsitte

lyyn, koska niihin ei ollut kirjoitettu kyseessä olevan lehden nimeä. Näissä kolmessa lapus

sa  oli  yhteensä 86  lukumerkintää. Kolmesta epäkelvosta  lapusta  huolimatta  aineiston ke

räämisen toteutuksen voidaan katsoa onnistuneen hyvin, sillä olihan 99 % tutkimuslapuista

käyttökelpoisia. Käsiteltäväksi aineistoksi tuli siis 296 tutkimuslappua ja 2 794 lukumerkin

tää.

Aineiston esittelyä varten kunkin nimekkeen lukukerrat on yksinkertaisesti laskettu yhteen

koko tutkimuskauden ajalta. Aluksi ajatuksena oli esittää kunkin nimekkeen saamat luku

kerrat  numerokohtaisena  keskiarvona  jakamalla  lukukertojen  määrä  lehden  ilmestyneiden

numeroiden määrällä. Aineiston käsittelyvaiheessa tämä lähestymistapa osoittautui kuiten

kin  hieman  ongelmalliseksi.  Jos  olisi  laskettu  numerokohtainen  lukukertojen  keskiarvo,

niin kullekin nimekkeelle olisi tuloksiin tullut epätarkkuutta, koska laput laitettiin samaan

aikaan kaikkiin  lehtiin,  ja ne olivat kussakin numerossa epätasaisen ajan. Saattoi olla että

nimekkeen ensimmäisessä lapussa oli yksi lukukerta ja seuraavissa monta kymmentä. Kes

kiarvon laskeminen tuosta olisi vääristänyt lopputulosta. Yksi harkittu vaihtoehto oli jättää

nimekkeiden  ensimmäisen  ja  viimeisen  numeron  tutkimuslappu  laskuista  pois  ja  laskea

keskiarvo muista, mutta  tässäkin vaihtoehdossa  tutkimuksen  tasapuolisuus  ja  luotettavuus

olisi vaarantunut, koska keskimmäiset tutkimuslaput eivät olleet eri nimekkeissä kiinni yhtä

monta päivää. Lopulta eri vaihtoehtojen miettimisen jälkeen päädyttiin yksinkertaisesti las

kemaan kaikki lukukerrat yhteen. Tämä tapa suosii usein ilmestyviä lehtiä keskiarvon las

kemistapaan  verrattuna,  mutta  on  tutkimuksen  objektiivisuuden  kannalta  luotettavin  tapa

arvioida lehtien käyttöä.

Aineiston käsittelemiseksi  lehdet on  jaettu 13 kategoriaan: kotimaiset  rocklehdet, englan

ninkieliset  rocklehdet,  soitinlehdet,  taidemusiikkilehdet,  hengellisen  musiikin  lehdet,  lait

teistolehdet,  muut  populaarimusiikkilehdet,  kansanmusiikkilehdet,  musiikkikirjastolehdet,
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Musiikkitieteelliset  ja pedagogiset  lehdet,  tiedotuslehdet,  yhdistysten  ja  järjestöjen  lehdet

ja muut lehdet. Pohjana osastojakoihin on käytetty Timo Laitakarin toimittaman Suomalai

set musiikkilehdet kirjan jaottelua. (1989, 9.)

Aineiston perusteella voidaan havaita, että asiakkaiden lukeminen keskittyy melko harvoi

hin  nimekkeisiin  (LIITE  3).  Tutkimuksen  89  nimekkeestä  kaksi  suosituinta  Rumba  ja

Soundi saivat 20,0 % kaikista lukumerkinnöistä. Kymmeneen suosituimpaan nimekkeeseen

eli  11,2  %:iin  lehtinimekkeistä  kohdistui  51,9  %  käytöstä.  Aineiston  perusteella  kokoel

massa on myös paljon lehtiä, joita käytetään hyvin vähän tai ei lainkaan. 15,7 % nimekkeis

tä ei saanut  yhtään  lukumerkintää,  ja 38,2 % nimekkeistä  sai vähemmän  kuin  viisi luku

merkintää. Samansuuntaisia päätelmiä on tehty aikaisemmissakin lehtitutkimuksissa. Annu

JylhäPyykönen (1987, 57–60) on  tutkinut Kuopion yliopiston aikakauslehtien käyttöä,  ja

hänen saamiensa  tulosten mukaan 20 % käytöstä kohdistui yhteen prosenttiin  lehtikokoel

mista  ja puolet käytöstä kohdistui 7 %:iin kokoelmia. Myös Jorma Niemitalo (1985, 2–4)

toteaa Turun yliopiston kirjaston lehtikokoelmaa koskevassa tutkimuksessaan, että lukijoi

den  mielenkiinto  kohdistuu  harvoihin  lehtiin.  Lehtien  saamien  lukukertojen  selvittämistä

helpottaa  tutkimuksen  lopusta  löytyvä  lukukerrat  sisältävä  lehtien  aakkosellinen  luettelo

(LIITE 4).

Kotimaiset rocklehdet

Rumba oli tämän kategorian, ja myös koko tutkimuksen luetuin lehti (Kuvio 2). Kategorian

toiseksi  luetuin  lehti  Soundi oli  myös  kaikista  lehdistä  toiseksi  eniten  luettu.  Suelehden

saamiin vähäisiin  lukukertoihin syynä on mitä  todennäköisimmin se, että Sue on  ilmaisja

kelulehti, joka on jaossa monissa paikoissa ympäri kaupunkia, muun muassa musiikkiosas

ton  sisäänkäynnin  luona,  joten  kovin  harva  lukee  lehteä  kirjastossa,  kun  voi  ottaa  oman

kappaleen mukaansa. Rytmilehden toimituksen kanssa oli ongelma tutkimusaikana. Koko

tutkimuksen  ajan  luettavana  oli  vain  vuoden  2005  viimeinen  numero,  koska  tilauksesta

huolimatta lehteä ei jostain syystä tullut.
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Kuvio 2: Suomalaisten rocklehtien lukukerrat.

Englanninkieliset rocklehdet

Englanninkielisistä rocklehdistä eniten lukukertoja sai viikoittain ilmestyvä ajankohtaislehti

New musical express eli NME (Kuvio 3). Toiseksi tässä kategoriassa tuli yhdysvaltalainen

kahden viikon välein ilmestyvä Rolling stone. Kerran kuukaudessa ilmestyvät englantilaiset

lehdet Mojo, Q, Record collector ja Uncut saivat melko tasaisesti lukijoita Record collecto

rin jäädessä kuitenkin hieman muista. Ulkonäöltään vaatimattomampi iltapäivälehteä muis

tuttava ja sisällöltäänkin muita tämän kategorian lehtiä kevyempi Goldmine sai selvästi vä

hiten lukukertoja tässä kategoriassa.
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Englanninkieliset rocklehdet
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Kuvio 3: Englanninkielisten rocklehtien lukukerrat.

Soitinlehdet

Soitinlehtien kategoriassa ylivoimaisesti eniten  luettuja olivat neljä yhdysvaltalaista  rock

musiikkiin painottuvaa lehteä (Kuvio 4). Guitar player ja Modern drummer olivat kaikista

lehdistä kymmenen luetuimman lehden joukossa. Taidemusiikin instrumentteihin keskitty

vät  lehdet,  samoin kuin populaarimusiikkipainotteinen Keyboard, saivat  tyytyä paljon vä

häisempiin lukumääriin.
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Soitinlehdet

0
20
40
60
80

100
120

Ba
ss

 P
la

ye
r, 

94

C
la

ss
ic

al
 g

ui
ta

r,
9

G
ui

ta
r p

la
ye

r,
10

3

G
ui

ta
r w

or
ld

, 7
5

In
st

ru
m

en
te

nb
au

Ze
its

ch
rif

t, 
5

Ke
yb

oa
rd

, 2
0

M
od

er
n

D
ru

m
m

er
, 1

01

Th
e 

St
ra

d,
 3

Lukukerrat

Kuvio 4: Soitinlehtien lukukerrat.

Taidemusiikkilehdet

Kotimainen Rondo oli taidemusiikkilehdistä selvästi luetuin (Kuvio 5). Yhtä selvästi toisel

le sijalle tässä kategoriassa tuli englantilainen Gramophone. Keskikastin viiden lehden jou

kosta  löytyvät  saksan  ja  ranskankieliset  taidemusiikkilehdet  sekä  oopperalehdet.  Uuteen

taidemusiikkiin keskittyvä Neue Zeitschrift  für Musik sai vain kaksi lukumerkintää, ja tie

teellisempiä artikkeleita sisältävällä Musical timesilla ei ollut yhtään lukijaa.
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Taidemusiikkilehdet
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Kuvio 5: Taidemusiikkilehtien lukukerrat.

Hengellisen musiikin lehdet

Kategorian kolme lehteä saivat suurin piirtein saman verran lukukertoja (Kuvio 6). Eniten

lukukertoja  saanut Music & mission  lehti on  lakannut  ilmestymästä. Sen tilalla  ilmestyy

nykyään kristillinen nuorisokulttuurilehti Fleim.

Hengellisen musiikkin lehdet
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Kuvio 6: Hengellisen musiikin lehtien lukukerrat.
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Laitteistolehdet

Kaksi  eniten  luettua  lehteä (Riffi  ja Computer music)  käsittelevät pääasiassa musiikin  te

kemiseen liittyvää laitteistoa (Kuvio 7). Seuraavat kaksi eli Hifi ja Hifi news ovat äänen

toistolaitteisiin keskittyviä  lehtiä. Electronic musician  ja EQ ovat  jälleen musiikkiin ja ää

nittämiseen erikoistuneita lehtiä. Lähes yhtä paljon lukukertoja näiden kanssa sai saksalai

nen hifilehti Stereoplay. Vähiten luettu laitteistolehti oli yhdysvaltalainen audiovisuaalisen

elektroniikan erikoislehti Sound & vision.
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Kuvio 7: Laitteistolehtien lukukerrat

Muut populaarimusiikkilehdet

Tässä kategoriassa ovat muuhun populaarimusiikkiin kuin rockiin keskittyvät lehdet. Näistä

eniten  luettu  oli  englantilainen  laajaalaisesti  vaihtoehtoisesta  musiikista  kirjoittava  The

Wire  (Kuvio 8). Sen  jälkeen  tulivat neljä blues  /  jazzlehteä:  yhdysvaltalainen Downbeat,

kotimaiset  Jazzrytmit  ja  blues news  sekä englantilainen  Jazz  journal  international.  Yhdet

lukumerkinnät  saivat  Lontoon  yliopiston  kustantama  Popular  music  ja  kotimainen  soul

musiikkiin  erikoistunut  Soul  express.  Soul  expressistä  luettavana  oli  tutkimuksen  aikana

vain  vuoden 2005 viimeinen numero,  koska  lehti  lakkasi  ilmestymästä paperiversiona,  ja
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muuttui nettilehdeksi. Se on ensimmäinen Tampereen kirjastoon tilatuista musiikkilehdistä,

joka on siirtynyt kokonaan verkkolehdeksi.

Muut populaarimusiikkilehdet
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Kuvio 8: Muiden populaarimusiikkilehtien lukukerrat.

Kansanmusiikkilehdet

Kansanmusiikkilehtien  kategoriassa  luetuimmat  lehdet  olivat  Suomen  harmonikkaliiton

julkaisema Hanuri  ja  englantilainen  rootsmusiikin erikoislehti  Froots,  jotka  saivat 18  lu

kumerkintää  (Kuvio  9).  Näitä  kahta  selvästi  vähemmän  luettuja  olivat  kotimaiset  Trad,

Kantele ja Pelimanni. Työväen musiikkiliiton jäsenlehti Työväen sävel ei saanut lukumer

kintöjä.



  34

Kansanmusiikkilehdet
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Kuvio 9: Kansanmusiikkilehtien lukukerrat.

Musiikkikirjastolehdet

Musiikkikirjastolehtien kategoria oli  ainoa  kategoria,  jossa  yksikään  lehti  ei  saanut  luku

merkintöjä. Kategorian muodostavat neljä musiikkikirjastoalan lehteä: kotimainen Interval

li, tanskalainen MusikBIB, isobritannialainen Brio ja yhdysvaltalainen Notes. Brio ja Notes

ovat kirjastonhoitajien apuvälineitä aineistonvalinnassa, sillä ne sisältävät kirjaarvioita uu

desta musiikkialan kirjallisuudesta.

Musiikkitieteelliset ja pedagogiset lehdet

Kategorian yhdeksästä lehdestä eniten lukukertoja sai Musiikkiterapia (Kuvio 10). Seuraa

vaksi eniten  lukumerkintöjä  saivat musiikkitieteelliset Early music  ja Musiikki. Kokonai

suutena kategoria oli vähän luettu, ja kolme lehteä jäi ilman lukumerkintöjä.
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Musiikkitieteelliset ja pedagogiset lehdet
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Kuvio 10: Musiikkitieteellisten ja pedagogisten lehtien lukukerrat.

Tiedotuslehdet

Tiedotuslehtien  kategorian  kuudesta  lehdestä  kaksi  sai  lukumerkintöjä. Konserttikalenteri

sai  viisi  lukumerkintää,  ja  Oopperasanomat  neljä.  Ilman  lukukertoja  jäivät  Filharmonia,

Finnish music quarterly, Nordic sounds ja Svensk musik.

Yhdistysten ja järjestöjen lehdet

Kategorian  kahdeksasta  lehdestä neljä on eri  instrumenttien  äänenkannattajia  ja  kaksi  on

”omistettu” Richard Wagnerille. Jäljelle  jäävistä SULASOL edustaa  laulajia  ja kuoroja  ja

Suomen Kodályseura ry:n ja Mutes ry:n tiedotuslehti on musiikkikasvatusalan lehti. Kate

gorian  suosituimmat  lehdet  olivat  Kitaristi  ja  Viidakkorumpu  (Kuvio11).  Keskikastissa

kahdeksalla  lukukerralla  ovat  Grane,  Organum ja  SULASOL.  Vähiten  luettu oli  Kodály

seuran lehti, joka sai yhden lukumerkinnän.
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Yhdistysten ja järjestöjen lehdet
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Kuvio 11: Yhdistysten ja järjestöjen lehtien lukukerrat.

Muut lehdet

Muut lehdet kategoriaan kuuluu muusikoiden ja säveltäjien edunvalvontajärjestöjen lehdet

(Muusikko, Selvis ja Teostory), kaksi virolaista lehteä (Muusika ja Teater, muusika, kino),

Sibeliusakatemian  lehti  Sibis  ja BTJkirjastopalvelun Aksentti. Näistä eniten  lukukertoja

sai Muusikko (Kuvio12), ja  toiseksi eniten runsaasti levyarvioita sisältävä Aksentti. Kate

gorian  muut  lehdet  olivat  kärkikaksikkoon  verrattuna  huomattavasti  vähemmän  luettuja,

mutta ilman lukukertoja ei jäänyt yksikään lehti, sillä vähiten luettu Teostory sai sekin yh

den lukumerkinnän.
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Muut lehdet
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Kuvio 12: Muiden lehtien lukukerrat.

7 POHDINTA

Käyttötutkimuksen aineiston keruu onnistui mielestäni hyvin. Lukumerkintöjä oli yhteensä

lähes 2 900, ja noin 300 tutkimuslapusta vain kolme oli lehden nimen puuttumisen johdosta

käyttökelvottomia. Noiden kolmen lapun hukka olisi ehkä vältetty, mikäli tutkimuslappui

hin olisi suunnitteluvaiheessa lisätty viivat, joihin lehden nimi ja numero olisi voitu kirjoit

taa. Aineiston käsittelyssä käytetyt kategoriat muodostuivat valtaosaltaan melko loogisesti,

vaikka osa lehdistä olisi voitu sisältönsä puolesta sijoittaa toisinkin. Kategorioita  laatiessa

olen  käyttänyt  Suomalaiset  musiikkilehdet  kirjan  antaman pohjan  jatkoksi  omaa harkin

taani ja näkemystäni. Erilaisia kategorioita ja jaotteluita syntyisi varmasti yhtä monta kuin

olisi  jaotteluiden  tekijöitä,  eikä  tässä  käytetty  kategorisointi pyri olemaan millään  tavalla

ainoa oikea malli. Tavoitteena oli luoda loogiset ja analysointiin sopivan kokoiset kategori

at. Kerätty aineisto ei  juuri mahdollistanut  lehtien käytön/käyttämättömyyden syiden poh

timista. Se vaatisikin jo toisen, menetelmältään laadullisen tutkimuksen tekemistä.
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Lehtiesittelyiden  kirjoittamisen  taustalla oli  ajatus  tarjota  kirjaston  asiakkaille  lisää  tietoa

musiikkiosaston  lehtikokoelmasta.  Esittelyt  tullaan  laittamaan  asiakkaiden  käytettäväksi

internetiin kirjaston verkkosivuille. Mielestäni oli kuitenkin perusteltua sisällyttää ne myös

tähän  tutkimukseen liitteeksi (LIITE5), koska  todennäköisesti monelle  lukijalle  läheskään

kaikki käyttötutkimuksessa mukana olleet lehdet eivät ole entuudestaan tuttuja. Lehtiesitte

lyiden  tarkoitus on  myös  tarjota käyttötutkimukseen  tutustuvalle  lukijalle perustiedot  tut

kimuksen kohteina olleista lehdistä  ja täten herättää mielenkiintoa musiikkilehtiä kohtaan.

Tutkimuksessa  mukana olleista  lehdistä Music &  mission  ja  Soul  express eivät  enää  tule

kirjastoon,  joten niistä  ei  ole  lehtiesittelyä.  Lyhyen  esittelyn  lisäksi  kustakin  lehdestä  on

kerrottu  vuosittain  ilmestyvien  numeroiden  määrä,  lehden  varastointiryhmä  (katso  s.21–

22), sekä lehden verkkosivun osoite, mikäli lehdellä on verkkosivut.

Käyttötutkimuksessa kerättyyn aineistoon  tutustuessa huomio kiinnittyi vähän lukukertoja

saaneiden lehtien suureen määrään. Vaikka myös aikaisemmista tutkimuksista käy ilmi, että

lukijoiden mielenkiinto kohdistuu harvoihin lehtiin, olin silti yllättynyt. Lehtiesittelyitä kir

joittaessa ajattelin, että ehkä syynä on yksinkertaisesti tiedon puute lehtikokoelman laajasta

tarjonnasta. Lähes 90 lehden kokoelmasta reilusti yli puolet oli lehtiä, joita en itsekään ollut

ikinä aikaisemmin lukenut ja joukossa yli monta lehteä, joista löysin paljon luettavaa ja joi

ta tulen jatkossa säännöllisesti seuraamaan.

Huomioni kiinnittyi myös siihen, että monet vähän luetut  lehdet olivat musiikkijärjestöjen

ja seurojen jäsenlehtiä. Saattaa olla, että jäsenlehdet eivät saa niin paljon käyttöä kirjastos

sa,  koska potentiaalisin  lehdestä kiinnostuneiden ryhmä kuuluu kyseiseen seuraan  ja  lehti

tulee heille jäsenetuna kotiin kannettuna. Lisäksi pienten seurojen lehdistä ei juuri tieto le

viä harrastuksen ulkopuolelle. Useimmat asiakkaat tulevat kirjastoon lukemaan niitä lehtiä,

jotka ovat heille jo entuudestaan tuttuja lehtipisteistä tai mainoksista. Kuitenkin kirjastossa

olisi tarjolla suuri määrä laadukkaita lehtiä, joita ei juuri markkinoida, tai joita löytyy vain

parhaiten  varustetuista  lehtipisteistä.  Näistä  lehdistä  monet  asiakkaat  varmasti  löytäisivät

mielenkiintoista luettavaa. Mutta kuinka voitaisiin saada asiakkaat löytämään nämä lehdet?
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Kirjaston parhaisiin puoliin kuuluu se, että jokainen kirjastokäynti pitää sisällään mahdolli

suuden löytää tiensä sellaisen aineiston  luo, jota ei osannut edes etsiä,  ja saada vastauksia

kysymyksiin, joita ei ollut osannut vielä edes kysyä. Kirjaston haasteena on tarjota olosuh

teet, joissa näitä kohtaamisia voisi tapahtua. Eräs keino mahdollistaa näitä kohtaamisia asi

akkaiden ja musiikkilehtien välillä olisi nostaa lehtienlukupöydälle joka kuukausi yksi lehti

telineeseen ”kuukauden lehdeksi”. Kun kaikki  lehtiä lukemaan  tulevat asiakkaat näkisivät

kyseisen lehden, se saisi varmasti myös enemmän lukijoita. Ja mikä tärkeintä, esitellyt leh

det saattaisivat saada itselleen uusia vakiolukijoita. Kirjaston henkilökunta voisi kokouksis

saan päättää seuraavana esiteltävän lehden. Valinnoissa voitaisiin ottaa huomioon kaupun

gin ajankohtaiset musiikkitapahtumat  (esimerkiksi  esittelemällä  jazzlehti Tampereen  jazz

festivaalien aikaan), ja esittelytelineen vieressä voisi olla vinkkejä kyseisen numeron sisäl

tämistä  mielenkiintoisista  artikkeleista.  Kuukauden  lehtiä  voisi  tuoda  esiin  myös osaston

verkkosivuilla.  Tarkoituksena  olisi  tutustuttaa  asiakkaita  uusiin  lehtiin,  ja  lisätä  lehtiko

koelman käyttöä.

Lehtiesittelyiden  sijoittaminen  kirjaston  verkkosivuille  tulee  toivottavasti  lisäämään  mu

siikkilehtien käyttöä. Esittelyt kannattaisi järjestää siten, että niihin voisi tutustua eri näkö

kulmista. Tarpeellista olisi varmasti tarjota ainakin aakkosellinen, aiheen mukainen ja kie

lenmukainen lähestymistapa. Aiheen mukainen kategoriajako voisi olla tarkempi kuin mitä

tässä  opinnäytteessä  on  tutkimusaineiston  käsittelyn  yhteydessä  käytetty,  ja  osa  lehdistä

voisi sisältönsä puolesta tulla sijoitetuksi useampaankin kategoriaan. Tavoitteena tulisi olla

lehtiesittelyiden järjestäminen verkkosivuille siten, että ne tarjoavat tietoa lehtikokoelmasta

monista näkökulmista eri syistä tietoa hakevien asiakkaiden palvelemiseksi.

Tämän opinnäytteen  tekeminen  on  ollut  pitkä  ja  mielenkiintoinen  projekti.  Olen oppinut

paljon niin musiikkilehdistä, musiikkikirjastoista kuin kokoelmatyöstäkin. Työn tekeminen

on myös opettanut pitkäjänteisyyttä  ja tiedon yhdistelemistä useasta lähteestä kokonaisuu

deksi. Lehtiesittelyiden kirjoittaminen oli arvokas kokemus, sillä en varmasti olisi muuten

tullut  tutustuneeksi  niin  moniin  musiikkilehtiin.  Lisäksi  käyttötutkimuksen  tekeminen  oli

minulle aivan uusi kokemus, jonka aikana opin niin tutkimuksen suunnittelusta kuin aineis
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ton  analysoinnistakin. Toivon että  tämä opinnäyte on  toimeksiantajalle hyödyllinen  lehti

kokoelman kehittämisessä, ja että se herättäisi lukijoiden mielenkiintoa musiikkilehtiä koh

taan.



  41

LÄHTEET

AaltoKoistinen, Riitta 2006. Tilastoraapaisua musiikkikirjastotoiminnasta. Intervalli 1–2
/2006, 21–23.

Bourramman,  Riitta  31.1.2006.  Re:  Kysymyksiä  lehtitutkimuksesta  [käytetty  2.11.2006].
mikko@hansoovoice.com

Evans, G.  Edward 1995. Developing Library  and  Information Center  Collections.  Engle
wood: Libraries unlimited.

Haapsaari,  Raija  1987.  Musiikkikirjastotyö  Hämeen  läänissä.  Hämeenlinna:  Hämeen  lää
ninhallitus, kouluosasto.

Haapsaari, Raija  &  Loponen, Leena 1994.  Musiikkikirjastotyö  kirjastokentässä. Hämeen
linna: Hämeen lääninhallitus, koulutus ja kulttuuriosasto.

Hakuni,  Pirjo 19.10.2006.  VS: Kysymyksiä opinnäytteeseen  liittyen  [käytetty 2.11.2006].
mikko@hansoovoice.com

Hakuni,  Pirjo  1.11.2006.  VS:  Kysymyksiä  lehtikokoelmasta  [käytetty  2.11.2006].  mik
ko@hansoovoice.com

Hakuni,  Pirjo  28.11.2006.  VS:  Tilastotietoja  opinnäytteeseen  [käytetty  4.12.2006].  mik
ko@hansoovoice.com

Hakuni,  Pirjo,  osastonjohtaja  &  Alanen,  Timo,  kirjastonhoitaja.  Haastattelu  30.10.2006.
Tampereen pääkirjasto.

JylhäPyykönen, Annu 1987. Användningen  av  tidskrifter  i Kuopio  Universitetsbibliotek.
Opinnäytetyö. Kuopio: Kuopion yliopisto.

Järvelin, Ritva 1998. Tammelan kirjasto 1922–1997. Tampere.

Niemitalo,  Jorma  1985.  Kausijulkaisujen,  aikakausilehtisalin  ja  lehtihuoneen  käyttötutki
mus. Signum 1/1985, 2–4.

Pappila,  Jyrki  2004.  Humanistien  käyttämän  tutkimuskirjallisuuden  saatavuus  Helsingin
yliopiston kirjastossa. Pro gradu –tutkielma. Tampere: Tampereen yliopisto.

Poroila, Heikki 2005. Puoli vuosisataa idealismia ja takinvääntöä. Intervalli 4/2005, 3–8.

Sareslahti, Ari 1986. Kokoelmatyö yleisissä kirjastoissa. Helsinki: Kirjastopalvelu.

mailto:mikko@hansoovoice.com
mailto:mikko@hansoovoice.com
mailto:ko@hansoovoice.com
mailto:ko@hansoovoice.com


  42

Suomalaiset musiikkilehdet – Finska musiktidskrifter toim. Timo Laitakari 1989. Helsinki:
Kirjastopalvelu.

Talja, Sanna 1998. Musiikki, kulttuuri, kirjasto. Tampere: Tampereen yliopisto.

Tampereen kaupunginkirjasto 2006. Musiikkiosasto, palveluohjelma 2006.

Tuomisto, Matti 2006. Kirjastojen musiikki on yhä säästökuurilla. Rondo 1/2006, 34–38.

Tyrväinen,  Jari 1993. Bibliometriset analyysit  tieteellisten aikakauslehtien  laadun  ja käyt
tökelpoisuuden  indikaattoreina:  evaluointimalli  sovellettuna  sosiologian  aikakauslehtiko
koelmaan. Teoksessa Forsman, Maria & Siikala, Tuula (toim.) Katse kokoelmiin. Tampere:
Tampereen yliopisto, 9–46.

Vainikka,  Marjaana 2001.  Aikakausjulkaisujen käyttötutkimus  Kuopion  yliopiston  kirjas
tossa. Kuopio: Kuopion yliopiston kirjasto.

Wilén, Raine 1992. Kirjastokokoelmien evaluointi: teoria, menetelmät ja käytäntöön sovel
taminen. Teoksessa Mäkinen, Riitta & Wilén, Raine (toim.) Kirjastokokoelmien evaluointi
– teoriasta toteutukseksi: kokoelmien evaluointi täydennysohjelman tulokset. Tampere:
Tampereen yliopisto, 1–46.

Zager, Daniel 2000. Collection development and management. Teoksessa Grimsom, Rich
ard & Maple, Amanda (toim.) Music librarianship at the turn of the century. Lanham,
Scarecrow press, 5–11.



LEHTIIN KIINNITETTÄVÄ LAPPU  LIITE 1

Lehtien käyttötutkimus 1.2. – 30.4.2006

Ole hyvä ja merkkaa lukukertasi viivalla.

Evaluation of the use of journals Feb 1 – Apr 30

When you read this journal, please mark
a line on this piece of paper.

Lehtien käyttötutkimus 1.2. – 30.4.2006

Ole hyvä ja merkkaa lukukertasi viivalla.

Evaluation of the use of journals Feb 1 – Apr 30

When you read this journal, please mark
a line on this piece of paper.

Lehtien käyttötutkimus 1.2. – 30.4.2006

Ole hyvä ja merkkaa lukukertasi viivalla.

Evaluation of the use of journals Feb 1 – Apr 30

When you read this journal, please mark
a line on this piece of paper.

Lehtien käyttötutkimus 1.2. – 30.4.2006

Ole hyvä ja merkkaa lukukertasi viivalla.

Evaluation of the use of journals Feb 1 – Apr 30

When you read this journal, please mark
a line on this piece of paper.



PÖYDÄLLE SIJOITETTAVA OHJE                 LIITE 2

HYVÄ ASIAKAS

Teemme tutkimusta lehtien käytöstä ajalla
1.2. – 30.4.2006.

Olkaa hyvä ja merkitkää jokainen lukukerta viivalla
lehden kanteen kiinnitettyyn lomakkeeseen.

Kiitos.

DEAR CUSTOMER

Evaluation of the use of journals
Feb 1 – Apr 30.

Every time you read a journal, please
help us with our evaluation by marking
a line on the piece of paper attached to
the cover of the journal.

Thank you.



LEHTILUETTELO LUKUKERTAJÄRJESTYKSESSÄ LIITE 3

Lehden nimi Lukukerrat

Rumba 306
Soundi 252
New musical express 131
Rolling stone 128
Riffi 116
Mojo 114
Guitar player 103
Inferno 102
Modern drummer 101
Q 98
Bass player 94
Uncut 89
Guitar world 75
Record collector 71
Computer music 70
Rondo 70
Hifi 63
The Wire 56
Hifi news 51
Down beat 44
Rytmi 42
Electronic musician 35
Gramophone 35
Muusikko 32
EQ 30
Stereolay 29
Goldmine 26
Jazzrytmit 26
Pop 26
Music & mission 22
Aksentti 20
Keyboard 20
Blues news 19
CCM Magazine 18
Froots 18
Hanuri 18
Kirkkomusiikki 18
Fono Forum 16
Jazz journal international  13
Kitaristi 13
Opera 13
Das Orchester 13
Viidakkorumpu 13
Colossus 11
Le Monde de la Musique  11
Opernwelt 10

Lehden nimi Lukukerrat

Classical guitar 9
Organum 8
Sound & vision 8
SULASOL 8
Musiikkiterapia 7
Sibis 7
Trad 7
Instrumentenbau Zeitschrift  5
Konserttikalenteri 5
Early music 4
Muusika 4
Oopperasanomat 4
Sue 4
Kontra C 3
Musiikki 3
The Strad 3
Teater, muusika, kino 3
Wagneriaani 3
Kantele 2
Neue Zeitschrift für Musik  2
Pelimanni 2
Selvis 2
Synkooppi 2
Unisono 2
Ethnomusicology 1
Popular music 1
Soul express 1
Suomen Kodályseura ry:n
ja Mutes ry:n tiedotuslehti  1
Teostory 1
Brio 0
Filharmonia 0
Finnish music quarterly 0
Grane 0
Intervalli 0
Musical times 0
Musiikin suunta 0
Musiikkikasvatus 0
MusikBIB 0
Nordic sounds 0
Notes 0
SEM newsletter 0
Svensk musik 0
Työväen sävel 0



LEHTIESITTELYT AAKKOSJÄRJESTYKSESSÄ LIITE 4

Lehden nimi Lukukerrat

Aksentti 20
Bass player 94
Blues news 19
Brio 0
CCM Magazine 18
Classical guitar 9
Colossus 11
Computer music 70
Down beat 44
Early music 4
Electronic musician 35
EQ 30
Ethnomusicology 1
Filharmonia 0
Finnish music quarterly 0
Fono Forum 16
Froots 18
Goldmine 26
Gramophone 35
Grane 0
Guitar player 103
Guitar world 75
Hanuri 18
Hifi 63
Hifi news 51
Inferno 102
Instrumentenbau Zeitschrift  5
Intervalli 0
Jazz journal international  13
Jazzrytmit 26
Kantele 2
Keyboard 20
Kirkkomusiikki 18
Kitaristi 13
Konserttikalenteri 5
Kontra C 3
Modern drummer 101
Mojo 114
Le Monde de la Musique  11
Music & mission 22
Musical times 0
Musiikin suunta 0
Musiikki 3
Musiikkikasvatus 0
Musiikkiterapia 7
MusikBIB 0

Lehden nimi Lukukerrat

Muusika 4
Muusikko 32
Neue Zeitschrift für Musik  2
New musical express 131
Nordic sounds 0
Notes 0
Oopperasanomat 4
Opera 13
Opernwelt 10
Das Orchester 13
Organum 8
Pelimanni 2
Pop 26
Popular music 1
Q 98
Record collector 71
Riffi 116
Rolling stone 128
Rondo 70
Rumba 306
Rytmi 42
Selvis 2
SEM newsletter 0
Sibis 7
Soul express 1
Sound & vision 8
Soundi 252
Stereolay 29
The Strad 3
Sue 4
SULASOL 8
Suomen Kodályseura ry:n
ja Mutes ry:n tiedotuslehti  1
Svensk musik 0
Synkooppi 2
Teater, muusika, kino 3
Teostory 1
Trad 7
Työväen sävel 0
Uncut 89
Unisono 2
Wagneriaani 3
Viidakkorumpu 13
The Wire 56



LEHTIESITTELYT AAKKOSJÄRJESTYKSESSÄ LIITE 5/1(25)

Aksentti, fin

BTJ kirjastopalvelun julkaisema äänitteiden erikoislehti, joka esittelee ja arvioi kuukau

sittain uusia koti ja ulkomaisia levyjä, yhteensä noin 2500 nimekettä vuosittain. Sisäl

tää myös artikkeleita eri musiikkityyleistä  ja artisteista. Levyarviot on  jaoteltu seuraa

viin  ryhmiin:  taidemusiikki, maailmanmusiikki, blues,  jazz, kokeellinen musiikki, pop

& rock, elokuvamusiikki, viihdemusiikki ja lastenmusiikki.

Ilmestyy 10 kertaa vuodessa.

Kirjastossa säilytetään kaikki vuosikerrat. Saatavana vuodesta 1982 lähtien.

www.sjoki.uta.fi/~latvis/media/music/Aksentti.html

Bass player, eng

Amerikkalainen sähköbassoihin erikoistunut  lehti. Haastatteluja / artikkeleita basisteis

ta, laiteesittelyjä, soittoohjeita, nuotteja / tabulatuureja.

Ilmestyy 12 kertaa vuodessa.

Kirjastossa säilytetään 10 viimeistä vuosikertaa.

www.bassplayer.com

Blues news, fin

Suomalainen mustan musiikin  lehti.  Julkaisijana Finnish Blues Society. Enimmäkseen

bluesiin keskittyvästä lehdestä löytyy runsaasti artikkeleita ja tietoa niin nykyajan artis

teista  ja  musiikista  kuin  vanhoista  mestareistakin.  Pidemmät  artikkelit  on usein  jaettu

useampaan lehden numeroon. Lehdessä on myös runsaasti uusien ja uudelleenjulkaistu

jen levyjen arvioita. Joissakin numeroissa on myös dvd ja soitinopasarvioita.

Ilmestyy kuusi kertaa vuodessa.

Kirjastossa säilytetään kaikki vuosikerrat. Saatavana vuodesta 1972 lähtien.

http://www.sjoki.uta.fi/~latvis/media/music/Aksentti.html
http://www.bassplayer.com
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Brio, eng

Kansainvälisen musiikkikirjastoliiton IsoBritannian ja Irlannin jaoston julkaisema lehti.

Sisältää artikkeleita lähinnä taidemusiikista sekä kirjaarvioita.

Ilmestyy kaksi kertaa vuodessa.

Kirjastossa säilytetään 10 viimeistä vuosikertaa.

CCM magazine, eng

CCM  tulee  sanoista  Contemporary  Christian  Music,  eli  kyseessä  on  yhdysvaltalainen

kristillisen  musiikin  lehti.  Lehdessä  käsitellään  pääasiassa  amerikkalaista  kristillistä

rockmusiikkia, mutta jonkin verran myös kristillistä poppia ja hiphoppia. Lehdessä on

mm. levyarviota, kirjaesittelyjä, haastatteluja ja artikkeleita bändeistä ja artisteista.

Ilmestyy 12 kertaa vuodessa.

Kirjastossa säilytetään 10 viimeistä vuosikertaa. (Vuodet 96 ja 97 nimellä Contempo

rary Christian Music.)

www.ccmmagazine.com

Classical guitar, eng

Englantilainen klassisen kitaran lehti. Sisältää mm. uutisia, levyarvioita, konserttiarvioi

ta, artikkeleita muusikoista ja musiikkityyleistä, lukijoiden kirjeitä, tietoja tapahtumista,

festivaaleista ja kilpailuista, nuotteja.

Ilmestyy 12 kertaa vuodessa.

Kirjastossa säilytetään 10 viimeistä vuosikertaa.

www.classicalguitarmagazine.com

Colossus, fin

Suomalainen progressiivisen  rockin  erikoislehti. Sisältää  runsaasti  levyarvosteluja,  ar

tikkeleita vanhoista ja uusista progebändeistä, haastatteluja, ym. juttuja.

Ilmestyy kolme kertaa vuodessa.

http://www.ccmmagazine.com
http://www.classicalguitarmagazine.com
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Kirjastossa säilytetään kaikki vuosikerrat. Saatavana vuosi 2000, ja vuodesta 2003 läh

tien.

Computer music, eng

Englantilainen elektronisen musiikin ja äänittämisen erikoislehti. Sisältää runsaasti oh

jeita ja vinkkejä musiikin tekemiseen, laitteisto ja ohjelmistoarvioita, lukijoiden kirjei

tä, uutuuslaitteiden esittelyitä ja haastatteluja.

Ilmestyy 12 kertaa vuodessa.

Kirjastossa säilytetään 5 viimeistä vuosikertaa.

www.computermusic.co.uk

Down beat, eng

Yhdysvaltalainen etupäässä jazziin ja bluesiin keskittyvä  lehti. Sisältää uutisia, levyar

vosteluja,  muusikoiden  haastatteluja  ja  artikkeleita.  Joissakin  numeroissa  on  erikois

osasto, jossa keskitytään yhteen aiheeseen, esim. digitaalinen musiikki tai kotistudio.

Ilmestyy 12 kertaa vuodessa.

Kirjastossa säilytetään 10 viimeistä vuosikertaa.

www.downbeat.com

Early music, eng

Englantilainen  vanhaan  taidemusiikkiin  erikoistunut  lehti. Sisältää  laajoja  artikkeleita,

kirjaarvioita ja levyarvioita.

Ilmestyy neljä kertaa vuodessa.

Kirjastossa säilytetään 10 viimeistä vuosikertaa.

www.em.oxfordjournals.org

http://www.computermusic.co.uk
http://www.downbeat.com
http://www.em.oxfordjournals.org
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Electronic musician, eng

Yhdysvaltalainen elektronisen musiikin  lehti. Lehdessä on mm. artikkeleita  äänittämi

sestä  ja  äänitteiden  tuottamisesta,  laitteistoarvioita,  haastatteluja,  vinkkejä  ohjelmien

käyttöön, kirjeitä, ilmoituksia, uutuuksien esittelyjä.

Ilmestyy 12 kertaa vuodessa.

Kirjastossa säilytetään 10 viimeistä vuosikertaa.

http://www.emusician.com

EQ, eng

Yhdysvaltalainen musiikin äänittämisen erikoislehti. Sisältää äänittäjien haastatteluja ja

äänittämiseen  liittyviä  artikkeleita.  Jokaisessa  numerossa  on  yksi  pääteema,  josta  on

useampia artikkeleita.

Ilmestyy 12 kertaa vuodessa.

Kirjastossa säilytetään 10 viimeistä vuosikertaa

www.eqmag.com

Ethnomusicology, eng

Yhdysvaltalainen etnomusikologian  lehti. Sisältää  laajoja  ja  tieteellisiä  artikkeleita  et

nomusikologian alalta. Kirjoittajat ovat alan asiantuntijoita eri maista.

Ilmestyy kolme kertaa vuodessa.

Kirjastossa säilytetään 10 viimeistä vuosikertaa.

www.ethnomusicology.org

Filharmonia, fin, swe

Helsingin kaupunginorkesterin asiakaslehti. Esittelee  tulevia konsertteja  ja esitettävien

teosten säveltäjiä. Lehdessä on myös ohjelmistotietoja ja orkesterin kuulumisia.

Ilmestyy kaksi kertaa vuodessa.

Kirjastossa säilytetään vain kuluva vuosikerta.

http://www.emusician.com
http://www.eqmag.com
http://www.ethnomusicology.org
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Finnish music quarterly, eng

Suomalainen, englanninkielinen laajaalaisesti suomalaisesta musiikista ja musiikkielä

mästä  tiedottava  lehti. Artikkeleita ensisijaisesti  taidemusiikista, mutta myös  rockia  ja

jazzia käsitellään ainakin levyarvioiden muodossa. Julkaisijoina ESEK, LUSES, Sibeli

us Akatemia ja Teosto ry.

Ilmestyy neljä kertaa vuodessa.

Kirjastossa säilytetään kaikki vuosikerrat. Saatavana vuodesta 1985 lähtien.

Fono Forum, ger

Saksalainen  taidemusiikkilehti.  Sisältää  artikkeleita  mm.  säveltäjistä,  konserttitaloista,

esittävistä taiteilijoista  ja  instrumenteista. Lehdessä on myös haastatteluja, uutisia sekä

runsaasti  levyarvioita eri  taidemusiikin aloilta. Jokaisessa numerossa on myös  jazz  ja

hifiosastot, joissa on artikkeleita ja laitteistoarvioita.

Ilmestyy 12 kertaa vuodessa.

Kirjastossa säilytetään 10 viimeistä vuosikertaa.

www.fonoforum.de

Froots, eng

Englantilainen  rootsmusiikin  erikoislehti  (maailmanmusiikki,  etnopop,  folk).  Sisältää

uutisia, listoja, haastatteluita, artikkeleita, ilmoituksia tapahtumista ja konserteista, levy

arvioita ym. Ilmestyi numeroon 3/2002 saakka nimellä Folk roots.

Ilmestyy 10 kertaa vuodessa.

Kirjastossa säilytetään 10 viimeistä vuosikertaa. (3/02 saakka nimellä Folk roots.)

www.frootsmag.com

http://www.fonoforum.de
http://www.frootsmag.com
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Future music, eng

Englantilainen elektroniseen musiikkiin erikoistunut lehti. Lehden pääpaino on laite ja

ohjelmistoarvioinneissa. Lehdestä löytyy myös haastatteluja, artikkeleita, ohjeita kone

musiikin tekemiseen sekä jonkin verran levyarvioita.

Ilmestyy 12 kertaa vuodessa.

Kirjastossa säilytetään 10 viimeistä vuosikertaa.

www.futuremusic.co.uk

Goldmine, eng

Yhdysvaltalainen levyjen keräilyn erikoislehti. Ulkonäöltään hieman Keltainen pörssi 

lehteä muistuttava lehti, ja pääpaino lehdessä onkin levykauppiaiden ja lukijoiden osto

ja  myyntiilmoituksissa.  Sisältää  kuitenkin  myös  artikkeleita  bändeistä,  haastatteluja,

cd ja dvdarvioita ym. lyhyitä juttuja.

Ilmestyy 26 kertaa vuodessa.

Kirjastossa säilytetään 5 viimeistä vuosikertaa.

www.goldminemag.com

Gramophone, eng

Laaja  arvostusta  nauttiva  englantilainen  taidemusiikin  lehti.  Lehdessä on  erittäin  run

saasti  levyarvioita.  Arvioitavat  levyt  on  jaettu  kategorioihin  seuraavasti:  orkesterimu

siikki,  elokuvamusiikki,  kamarimusiikki,  laulumusiikki,  ooppera,  musiikkiteatteri.  Li

säksi  lehdessä  on  dvd  ja  kirjaarvioita  sekä  arvioita  uudelleenjulkaistavista  levyistä.

Arvioiden lisäksi lehdestä löytyy artikkeleita, henkilökuvia, haastatteluja sekä laitteisto

arvioita ja uutuuksia esittelevä hifipalsta.

Ilmestyy 12 kertaa vuodessa.

Kirjastossa säilytetään 10 viimeistä vuosikertaa.

www.gramophone.co.uk

http://www.futuremusic.co.uk
http://www.goldminemag.com
http://www.gramophone.co.uk
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Grane, fin, ger

Richard Wagner – kulttuuriyhdistys ry:n lehti. Sisältää artikkeleita Wagnerista ja hänen

teoksistaan sekä niiden esittäjistä.

Ilmestyy kaksi kertaa vuodessa.

Kirjastossa säilytetään kaikki vuosikerrat. Saatavana vuodesta 2000 lähtien.

Guitar player, eng

Yhdysvaltalainen  lähinnä  populaarimusiikkiin  keskittyvä  kitaralehti.  Lehdessä  mm.

haastatteluja, artikkeleita, lyhyitä uutisjuttuja, nuotteja / tabulatuureja, soitto ja äänitys

vinkkejä, laiteesittelyjä ja arvioita, palauteosio.

Ilmestyy 12 kertaa vuodessa.

Kirjastossa säilytetään 10 viimeistä vuosikertaa.

www.guitarplayer.com

Guitar world, eng

Yhdysvaltalainen rockmusiikkiin keskittyvä kitaralehti. Lehti sisältää artikkeleita, haas

tatteluja, kolumneja, laitteistoesittelyjä, tabulatuureja, uutisia, levyarvioita ym.

Ilmestyy 12 kertaa vuodessa.

Kirjastossa säilytetään 10 viimeistä vuosikertaa.

www.guitarworld.com

Hanuri, fin

Suomen  Harmonikkaliitto  ry:n  jäsenlehti. Artikkeleita, uutisia,  kolumneja,  tapahtuma

kalenteri,  myynti/ostopalsta,  soitonoppaiden  esittelyjä,  levyarvioita,  tietoja  tulevista

tapahtumista ja leireistä ym.

Ilmestyy neljä kertaa vuodessa.

Kirjastossa säilytetään kaikki vuosikerrat. Saatavana vuodesta 1981 lähtien.

www.harmonikkaliitto.net

http://www.guitarplayer.com
http://www.guitarworld.com
http://www.harmonikkaliitto.net
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Hifi, fin

Suomalainen viihdeelektroniikan erikoislehti. Jokaisessa numerossa runsaasti  laitever

tailuja  ja  arvioita  (mm.  stereovahvistimet,  kaiuttimet,  televisiot,  dvd  ja  cdsoittimet,

mp3soittimet, kuulokkeet, digiboksit, videoprojektorit). Lehdessä on myös kolumneja

ja  alan  uutisia  ym.  Lisäksi  arvioidaan  uusimmat  dvdelokuvat  ja  uutta  cd  ja  dvd

musiikkia.

Ilmestyy 11 kertaa vuodessa.

Kirjastossa säilytetään kaikki vuosikerrat. Saatavana vuodesta 1979 lähtien. (vuosi 1981

puuttuu.)

www.hifilehti.fi

Hifi news, eng

Englantilainen  hifin  erikoislehti.  Sisältää  hifialan  uutisia  ja  artikkeleita,  laitetestejä

(esim. cdsoittimet, kaiuttimet, levysoittimet, dvdsoittimet). Levyarviossa omat osastot

taidemusiikille, jazzille ja rockille sekä lisäksi audiophileosastoksi nimetty vinyylilevy

jen arvioita sisältävä osio.

Ilmestyy 12 kertaa vuodessa.

Kirjastossa säilytetään 10 viimeistä vuosikertaa.

www.hifinews.co.uk

Inferno, fin

Suomalainen raskaan rockin erikoislehti. Uutisia, haastatteluja, artikkeleita, levy, dvd

ja kirjaarvioita, demopalsta ym.

Ilmestyy yhdeksän kertaa vuodessa.

Kirjastossa  säilytetään  kaikki  vuosikerrat.  Saatavana  vuodesta  2003  lähtien.  Vuodet

2003 – 2005 nimellä Hamara.

www.inferno.fi

http://www.hifilehti.fi
http://www.hifinews.co.uk
http://www.inferno.fi
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Instrumentenbau Zeitschrift, ger

Saksalainen instrumenttien yleislehti. Runsaasti uusien soitinmallien esittelyjä ja arvioi

ta  (kieli, puhallin,  lyömä ym. soittimet). Sisältää myös uutisia,  raportteja yms.  sekä

laajan luettelon saksalaisista soitinliikkeistä.

Ilmestyy kuusi kertaa vuodessa.

Kirjastossa säilytetään 10 viimeistä vuosikertaa. Saatavana vuodesta 2000 lähtien.

Intervalli, fin

Musiikkikirjastoalan aikakausjulkaisu, julkaisijana Suomen musiikkikirjastoyhdistys ry.

Sisältää musiikkikirjastotyöhön ja musiikkiin liittyviä artikkeleita ja haastatteluja ym.

Ilmestyy neljä kertaa vuodessa.

Kirjastossa säilytetään kaikki vuosikerrat. Saatavana vuodesta 1988 lähtien.

www.kaapeli.fi/~musakir

Jazz journal international, eng

Englantilainen jazzlehti. Sisältää levyarvioita, haastatteluja, kolumneja, artikkeleita, lu

kijoiden  kirjeitä  ja  konserttiilmoituksia.  Kansi  kertoo  lehden  olevan  maailman  paras

jazzlehti.

Ilmestyy 12 kertaa vuodessa.

Kirjastossa säilytetään 10 viimeistä vuosikertaa.

 Jazzrytmit, fin

Suomalainen jazz ja rytmimusiikin erikoislehti. Sisältää uutisia, juttuja tulevista tapah

tumista ja raportteja konserteista ja festivaaleista, levyarvioita, haastatteluja, artikkelei

ta, tapahtumakalenterin, esittelyt jazzradion tulevista ohjelmista ym.

Ilmestyy kuusi kertaa vuodessa.

Kirjastossa säilytetään vain kuluva vuosikerta.

www.jazzrytmit.com

http://www.kaapeli.fi/~musakir
http://www.jazzrytmit.com
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Kantele, fin

Kanteleliitto ry:n lehti. Sisältää kanteleaiheisia ja kanteleensoittoon liittyviä artikkeleita,

ajankohtaistapalstan, nuottiliitteen, ilmoituksia  tapahtumista, konserteista ja kursseista

ym.

Ilmestyy neljä kertaa vuodessa.

Kirjastossa säilytetään kaikki vuosikerrat. Saatavana vuodesta 1995 lähtien.

Keyboard, eng

Amerikkalainen kosketinsoittimiin erikoistunut musiikkilehti. Sisältää  laitteiden  ja oh

jelmistojen esittelyjä ja arvioita, artistien / kosketinsoittajien haastatteluja, ohjeita soit

toon  ja  laitteiden  käyttöön.  Jokaisessa  numerossa  on  myös uutisia,  lukijoiden  kirjeitä,

levyarvosteluja sekä uutuuslaitteiden esittelyjä.

Ilmestyy 12 kertaa vuodessa.

Kirjastossa säilytetään 10 viimeistä vuosikertaa.

www.keyboardmag.com

Kirkkomusiikki, fin

Suomalainen hengellisen  ja kirkkomusiikin  lehti.  sisältää uutisia  ja  tiedotteita kirkko

musiikin maailmasta. Kanttorien, kuoronjohtajien ja säveltäjien esittelyjä ja haastattelu

ja. Kuorojen esittelyjä. Jokaisessa numerossa yksi kirkkomusiikkipiiri kirjoittaa kuulu

misistaan ja tiedottaa  tapahtumista. Lisäksi lehdessä on kolumneja  ja  levyarvioita hen

gellisen musiikin uutuuslevyistä.

Ilmestyy 8 kertaa vuodessa.

Kirjastossa säilytetään kaikki vuosikerrat. Saatavana vuodesta 1976 lähtien.

http://www.keyboardmag.com
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Kitaristi, fin

Helsingin kitaraseuran  lehti. Lehti sisältää haastatteluja, kirja  ja levyarvioita, tapahtu

makalenterin, palstan seuran jäsenten omille sovituksille ym.

Ilmestyy kaksi kertaa vuodessa.

Kirjastossa säilytetään kaikki vuosikerrat. Saatavana vuodesta 1995 lähtien.

Konserttikalenteri, fin, eng

Suomen sinfoniaorkesterit ry:n lehti. Lehdessä on esittelyt Suomen sinfoniaorkestereis

ta, kamari ja runkoorkestereista sekä muista orkestereista. Lisäksi listat tulevista kan

taesityksistä ja ulkomaankiertueista sekä koko tulevan kauden konserttikalenteri.

Ilmestyy kaksi kertaa vuodessa.

Kirjastossa säilytetään vain kuluva vuosikerta.

Kontra C, fin

Suomen kontrabassoklubi  ry:n  jäsenlehti.  sisältää mm. puheenjohtajan palstan, kolum

neja, haastatteluja sekä artikkeleita bassonsoitosta ja basisteista. Myös ilmoituksia kurs

seista, festivaaleista, matkoista ym.

Ilmestyy neljä kertaa vuodessa.

Kirjastossa säilytetään 5 viimeistä vuosikertaa.

Modern drummer, eng

Yhdysvaltalainen rumpujen erikoislehti. Sisältää artikkeleita rumpaleista ja rummuista,

soitto  ja kuunteluvinkkejä  rumpaleille,  levyarvioita,  laiteesittelyjä  ja arvioita. Lisäksi

esitellään kuukauden rumpusetti.

Ilmestyy 12 kertaa vuodessa.

Kirjastossa säilytetään 10 viimeistä vuosikertaa.

www.moderndrummer.com

http://www.moderndrummer.com
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Mojo, eng

Englantilainen pop  ja  rocklehti.  Lehdessä on  laajoja  artikkeleita  yhtyeistä,  artisteista,

musiikkityyleistä  ja  ilmiöistä.  Sisältää  myös  runsaasti  levy,  kirja,  DVD  ja  keikka

arvioita. Jokaisen numeron mukana tulee kokoelma cd, jonka kappaleet liittyvät lehden

kansikuvajuttuun.

Ilmestyy 12 kertaa vuodessa.

Kirjastossa säilytetään 10 viimeistä vuosikertaa.

www.mojo4music.com

Le Monde de la Musique, fra

Ranskalainen  taidemusiikin  lehti. Sisältää  artikkeleita, uutisia,  haastatteluja,  paljon  le

vy ja dvdarvioita. Lehdessä on myös omat palstat hifille, instrumenteille ja kirjoille.

Ilmestyy 11 kertaa vuodessa.

Kirjastossa säilytetään 10 viimeistä vuosikertaa.

Musical times, eng

Englantilainen  taidemusiikkiin  keskittyvä  lehti.  Sisältää  etupäässä  laajoja  ja  syvällisiä

artikkeleita ja kirjaarvioita.

Ilmestyy neljä kertaa vuodessa.

Kirjastossa säilytetään 10 viimeistä vuosikertaa

www.musicaltimes.co.uk

Musiikin suunta, fin

Suomen  etnomusikologinen  seura  ry:n  julkaisema  tieteellinen  mielipidelehti.  Lehti

koostuu artikkeleista, jotka käsittelevät aina kyseisen numeron teemaa. Esimerkiksi nu

meron 2/06 teema on musiikkivideot, ja numeron 3/06 teema on studiotekniikan kehi

tysvaiheita. Teemanmukaisten artikkeleiden lisäksi lehdessä on luettuaniminen palsta,

jossa arvioidaan uusia musiikkiaiheisia kirjoja.

http://www.mojo4music.com
http://www.musicaltimes.co.uk
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Ilmestyy neljä kertaa vuodessa.

Kirjastossa  säilytetään  kaikki  vuosikerrat.  Saatavana  vuodesta  1971  lähtien.  Vuodet

1981–82 nimellä Äänenkannattaja.

Musiikki, fin,swe

Suomen musiikkitieteellisen seuran julkaisu. Sisältää laajoja suomen  ja  ruotsinkielisiä

musiikkitieteellisiä artikkeleita ja esseitä. Lisäksi lehdessä on puheenvuoroja, musiikki

kirjallisuuden arvosteluja ja musiikkikatsauksia. Kirjoittajat ovat musiikin asiantuntijoi

ta.

Ilmestyy neljä kertaa vuodessa.

Kirjastossa säilytetään kaikki vuosikerrat. Saatavana vuodesta 1971 lähtien.

www.jyu.fi/musica/mts

Musiikkikasvatus, fin, swe, eng

Lehteä  julkaisevat yhteistyössä Sibeliusakatemian musiikkikasvatuksen osasto, Oulun

yliopiston musiikkikasvatuksen  jaos  ja Jyväskylän yliopiston musiikin laitos. Lehdestä

löytyy erilaisia artikkeleita ja katsauksia. Lehdessä esitellään tuoreita musiikkikasvatuk

sen tutkielmia ja väitöksiä ja kerrotaan tulevista tapahtumista.

Ilmestyy 13 kertaa vuodessa.

Kirjastossa säilytetään kaikki vuosikerrat. Saatavana vuodesta 1996 lähtien.

Musiikkiterapia, fin

Suomalainen  musiikkiterapiaalan  lehti.  Sisältää  musiikkiterapiaaiheisia  artikkeleita,

haastatteluja, ilmoituksia ja tuoteesittelyjä.

Ilmestyy kaksi kertaa vuodessa.

Kirjastossa säilytetään kaikki vuosikerrat. Saatavana vuodesta 1986 lähtien.

www.musiikkiterapia.net

http://www.jyu.fi/musica/mts
http://www.musiikkiterapia.net
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MusikBIB, den

Tanskalainen musiikkikirjastolehti. Sisältää musiikki  ja musiikkikirjastoaiheisia artik

keleita, raportteja menneistä sekä tietoja tulevista musiikkikirjastoalan tapahtumista.

Ilmestyy neljä kertaa vuodessa.

Kirjastossa säilytetään 10 viimeistä vuosikertaa.

Muusika, est

Virolainen  musiikkilehti.  Lehden pääpaino on  taidemusiikissa, mutta  artikkeleiden  ai

heena silloin tällöin myös jazz, rock tai kansanmusiikki. Lehdessä on myös haastatteluja

ja levy ja dvdarvioita sekä Viron suurimpien kaupunkien kuukauden konserttikalente

rit.

Ilmestyy 12 kertaa vuodessa.

Kirjastossa säilytetään 10 viimeistä vuosikertaa.

http://muusika.kul.ee/

Muusikko, fin

Muusikkojen ammatillinen julkaisu, julkaisijana Suomen muusikkojen liitto ry. Sisältää

mm. muusikkojen haastatteluja, tietoa uusista laki ja oikeuskäytännöistä, artikkeleita ja

raportteja, kolumneja, nuotti ja levyarvioita, työpaikkailmoituksia.

Ilmestyy 11 kertaa vuodessa.

Kirjastossa säilytetään kaikki vuosikerrat. Saatavana vuodesta 1945 lähtien.

Neue Zeitschrift für Musik, ger

Saksalainen musiikkilehti, joka käsittelee uutta musiikkia laajasti. Pääpaino on uudessa

taidemusiikissa, mutta lehdessä on artikkeleita myös mm. jazz,  folk  ja maailmanmu

siikista. Sisältää artikkeleita säveltäjistä ja heidän uusista töistään, uutisia, levy ja dvd

arvioita ym.

Ilmestyy 6 kertaa vuodessa.

http://muusika.kul.ee/
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Kirjastossa säilytetään 10 viimeistä vuosikertaa.

New musical express (NME), eng

Englantilainen rock ja popmusiikin ajankohtaislehti. Sisältää runsaasti uutisia ja lyhyitä

haastatteluja bändeistä  ja  artisteista.  Jokaisessa numerossa on  artikkeleita  muutamasta

ajankohtaisesta bändistä. Lisäksi live, levy ja singlearvioita ja IsoBritannian ja Irlan

nin keikkakalenteri.

Ilmestyy 51 kertaa vuodessa.

Kirjastossa säilytetään 1 vuosikerta.

www.nme.com

Nordic sounds, eng

Pohjolan musiikkikomitean (NOMUS)  taidemusiikkiin keskittyvä  lehti. Lehdessä mm.

esitellään pohjoismaalaisia säveltäjiä ja heidän uusia teoksiaan sekä kerrotaan Pohjolan

tulevista musiikkitapahtumista. Sisältää myös uusien cdlevyjen arvioita.

Ilmestyy neljä kertaa vuodessa

Kirjastossa säilytetään vain kuluva vuosikerta.

www.nordicsounds.org

Notes, eng

Yhdysvaltojen musiikkikirjastoyhdistyksen julkaisema taidemusiikkiin keskittyvä lehti.

Pääpaino lehdessä on uuden musiikkiaineiston esittelyssä. Eniten on kirjaarvioita, mut

ta lehdessä on myös cd ja dvdarvioita. Arvioiden lisäksi lehdessä on mm. taidemusii

kin ilmiöihin ja musiikkikirjastotyöhön liittyviä perusteellisia artikkeleita.

Ilmestyy neljä kertaa vuodessa.

Kirjastossa säilytetään 10 viimeistä vuosikertaa.

http://www.nme.com
http://www.nordicsounds.org
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Oopperasanomat, fin

Suomen kansallisoopperan asiakaslehti. Lehdessä esitellään kansallisoopperan ohjelmis

toa  ja  kerrotaan  oopperan  uutiset.  Lehdessä on  myös  tietoa  teosten  kestosta,  lippujen

hankinnasta ja hinnoista sekä ohjelmakalenteri.

Ilmestyy kolme kertaa vuodessa.

Kirjastossa säilytetään vain kuluva vuosikerta.

Opera, eng

Englantilainen  oopperan  erikoislehti,  sisältää  oopperatalojen  ohjelmistojen  esittelyjä

(pääpaino  IsoBritanniassa,  mutta  myös  muista  maista),  artikkeleita,  uutisia,  ooppe

rasuuruuksien muistokirjoituksia, cd ja dvdarvioita, tietoja tulevista tapahtumista ym.

Ilmestyy 12 kertaa vuodessa.

Kirjastossa säilytetään 10 viimeistä vuosikertaa.

www.opera.co.uk

Opernwelt, ger

Das  Internationale  Opernmagazin.  Itävaltalainen  oopperalehti.  Sisältää  artikkeleita,

haastatteluja, levyarvioita, katsauksia eri oopperoiden ohjelmistoon, kolumneja. Sisältää

myös eri maiden oopperoiden yhteys ja ohjelmistotietoja sekä arvioita esityksistä ym

päri maailmaa.

Ilmestyy 12 kertaa vuodessa.

Kirjastossa säilytetään 10 viimeistä vuosikertaa.

www.opernwelt.de

Das Orchester, ger

Saksalainen taidemusiikkilehti. Sisältää uutisia, artikkeleita, arvioita saksalaisista orkes

teri ja musikaaliesityksistä sekä runsaasti levy, kirja ja nuottiarvioita.

Ilmestyy 11 kertaa vuodessa.

http://www.opera.co.uk
http://www.opernwelt.de
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Kirjastossa säilytetään 10 viimeistä vuosikertaa.

www.dasorchester.de

Organum, fin

Organumseuran äänenkannattaja, urkumusiikin erikoislehti. Sisältää mm. artikkeleita ja

levyarvioita.

Ilmestyy neljä kertaa vuodessa.

Kirjastossa säilytetään kaikki vuosikerrat. Saatavana vuodesta 1990 lähtien.

Pelimanni, fin

Suomen  kansanmusiikkiliiton  jäsenlehti.  Lehdessä  mm.  tietoja  tulevista  tapahtumista,

lyhyitä  uutisjuttuja,  pelimanniyhtyeiden  esittelyjä/haastatteluja,  nuotteja,  maakunnista

palsta,  jossa  kansanmusiikkiyhdistysten  kuulumisia  ja  tiedotteita  eri  puolilta  Suomea.

Lisäksi levy ja nuottiarvioita sekä tapahtuma ja koulutuskalenterit.

Ilmestyy neljä kertaa vuodessa.

Kirjastossa säilytetään kaikki vuosikerrat. Saatavana vuodesta 1990 lähtien.

www.suomenkansanmusiikkiliitto.fi

Pop, fin

Suomalainen  levyjenkeräilijän  erikoislehti.  Pitkiä  ja  kattavia  artikkeleita  bändeistä  ja

artisteista.  Lyhyempiä  juttuja  levyistä,  eri  painoksista  yms.  Ajankohtaisten  artistien

haastatteluja, levyliikkeiden ilmoituksia.

Ilmestyy neljä kertaa vuodessa.

Kirjastossa säilytetään kaikki vuosikerrat. Saatavana vuodesta 2002 lähtien.

www.poplehti.fi

http://www.dasorchester.de
http://www.suomenkansanmusiikkiliitto.fi
http://www.pop-lehti.fi
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Popular music, eng

Lontoon yliopiston kustantama, populaarimusiikista laajaalaisesti kirjoittava lehti, joka

koostuu  pitkistä  artikkeleista,  lyhyemmistä  ajankohtaisjutuista,  uutisista  ja  kirja

arvioista.

Ilmestyy kolme kertaa vuodessa.

Kirjastossa säilytetään 10 viimeistä vuosikertaa.

Q, eng

Englantilainen pop  ja  rocklehti. Sisältää  runsaasti  lyhyitä  uutisjuttuja  ja haastatteluja,

joitakin pitempiä artikkeleita,  listoja (esim. 100 kaikkien aikojen parasta kappaletta tai

50  parasta  biisiä  juuri nyt).  Sisältää  myös  runsaasti  levyarvioita  (uudet,  uudelleenjul

kaistut, kokoelmat), keikkaarvioita, elokuva, dvd, kirja ja peliarvioita.

Ilmestyy 12 kertaa vuodessa.

Kirjastossa säilytetään 10 viimeistä vuosikertaa.

www.q4music.com

Record collector, eng

Englantilainen,  levyjen keräilijöille suunnattu populaarimusiikin  lehti. Sisältää artikke

leita erityisesti vanhemmasta (60 ja 70luku) musiikista, uutisia, tietoja huutokaupoista

ja huutokaupattavista esineistä, runsaasti levykauppiaiden myyntiilmoituksia, levyarvi

oita, konserttikalenterin, livearvioita ym.

Ilmestyy 12 kertaa vuodessa.

Kirjastossa säilytetään 10 viimeistä vuosikertaa.

Riffi, fin

Lainaus lehden kannesta – ”asiaa musiikista ja sen tekemisestä – tietoa välineistä ja me

netelmistä” kertoo paljon tämän lehden sisällöstä. Artikkeleita muusikoista ja bändeistä,

laitetestejä ja –vertailuja, kolumneja, tuoteuutiset ym.

http://www.q4music.com
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Ilmestyy 7 kertaa vuodessa.

Kirjastossa säilytetään kaikki vuosikerrat. Saatavana vuodesta 1996 lähtien.

Rolling stone, eng

Yhdysvaltalainen populaarimusiikkilehti, jossa on musiikkiartikkeleiden lisäksi artikke

leita myös mm. politiikasta, kirjailijoista ja yhteiskunnallisista asioista. Sisältää  lisäksi

levy ja elokuvaarvioita.

Ilmestyy 26 kertaa vuodessa.

Kirjastossa säilytetään 10 viimeistä vuosikertaa.

www.rollingstone.com

Rondo, fin

Suomalainen  klassisen  musiikin  erikoislehti.  Artikkeleita  taidemusiikista,  esittäjien  ja

säveltäjien haastatteluja  / esittelyjä, kolumneja. Sisältää myös kalenterin Suomen suu

rimpien orkesterien ohjelmistosta  sekä esittelee kuluvan kuukauden YLE Radio 1:n  ja

television musiikkiohjelmistoa. Arvioissa kirjat, esitykset, cd:t ja dvd:t.

Ilmestyy 12 kertaa vuodessa.

Kirjastossa säilytetään kaikki vuosikerrat. Saatavana vuodesta 1963 lähtien.

www.rondolehti.fi

Rumba, fin

Suomalainen rock ja popmusiikin ajankohtaislehti. Sisältää paljon uutisia, haastattelui

ta, levy ja livearvioita, kolumneja, listan, keikkakalenterin ym.

Ilmestyy 23 kertaa vuodessa.

Kirjastossa säilytetään kaikki vuosikerrat. Saatavana vuodesta 1993 lähtien.

www.rumba.fi

http://www.rollingstone.com
http://www.rondolehti.fi
http://www.rumba.fi
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Rytmi, fin

Suomalainen  populaarimusiikkilehti.  Vuonna  2005  lievän  muodonmuutoksen  kokenut

lehti sisältää laajoja artikkeleita yhtyeistä, artisteista ja musiikkiilmiöistä. Sisältää myös

musiikkiuutisia ja runsaasti haastatteluja ja arvioita (cd, dvd, kirjat). Uusien levyjen ar

vioissa erilliset osastot Rock ’n’ Roll / Rockabillylle, jazzille ja kokoelmille / uudelleen

julkaisuille.

Ilmestyy 8 kertaa vuodessa.

Kirjastossa  säilytetään  kaikki  vuosikerrat.  Saatavana  vuodesta  1967  lähtien.  (Vuodet

1991–1995 nimellä Rytmimusiikki.)

www.rytmi.fi

Selvis, fin

Säveltäjät ja sanoittajat Elvis ry:n jäsenlehti. Sisältää uutisia, tietoja tapahtumista ja apu

rahoista, kilpailukalenteri, tapahtumakalenteri, haastatteluja, kolumneja, artikkeleita se

kä kontaktitpalstan, jossa mm. tekijänoikeusjärjestöjen ja levyyhtiöiden yhteystietoja.

Ilmestyy neljä kertaa vuodessa.

Kirjastossa säilytetään vain kuluva vuosikerta.

www.elvisry.fi

SEM newsletter, eng

Julkaisijana  Society  for  ethnomusicology,  joka  julkaisee  myös  Ethnomusicology  –

lehteä. SEM newsletter sisältää lyhyitä uutisjuttuja ja lyhyitä artikkeleita. Sisältää myös

tietoja haettavista apurahoista yms. sekä konferenssikalenterin.

Ilmestyy neljä kertaa vuodessa.

Kirjastossa säilytetään vain kuluva vuosikerta.

http://www.rytmi.fi
http://www.elvisry.fi
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Sibis, fin

SibeliusAkatemian lehti. Sisältää mm. uutisia, tietoja ajankohtaisista  tapahtumista, ar

tikkeleita, pakinoita, kolumneja, konserttikalenterin.

Ilmestyy neljä kertaa vuodessa.

Kirjastossa säilytetään vain kuluva vuosikerta.

Sound & vision, eng

Yhdysvaltalainen audiovisuaalisen elektroniikan (televisiot, dvdsoittimet, vahvistimet,

kaiuttimet)  erikoislehti.  Sisältää  uutuuslaitteiden  esittelyjä,  vertailutestejä,  kolumneja,

artikkeleita sekä elokuva, peli ja levyarvioita.

Ilmestyy 12 kertaa vuodessa.

Kirjastossa säilytetään 10 viimeistä vuosikertaa. (Numeroon 1/99 saakka nimellä Stereo

review, numerot 2/99 – 1/01 nimellä Stereo review’s sound & vision)

www.soundandvisionmag.com

Soundi, fin

Suomalainen rocklehti. Sisältää runsaasti ajankohtaisten artistien haastatteluita, artikke

leita,  levy,  dvd,  elokuva  ja  livearvioita,  uutisia,  laiteuutuuksien  esittelyjä,  raskaan

rockin palstan ym.

Ilmestyy 11 kertaa vuodessa.

Kirjastossa säilytetään kaikki vuosikerrat. Saatavana vuodesta 1975 lähtien.

Stereoplay, ger

Saksalainen  hifilehti.  Sisältää  runsaasti  laiteesittelyjä  ja  testejä,  uutisia,  haastatteluja,

artikkeleita sekä levy ja dvdarvioita.

Ilmestyy 12 kertaa vuodessa.

Kirjastossa säilytetään 10 viimeistä vuosikertaa.

www.stereoplay.de

http://www.soundandvisionmag.com
http://www.stereoplay.de
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The Strad, eng

Englantilainen  jousisoitinten erikoislehti,  ilmestynyt  jo vuodesta 1890  lähtien. Sisältää

uutisia, tuoteesittelyjä, haastatteluja, artikkeleita soittamisesta, muusikoista ja musiikki

tyyleistä, soittoohjeita ja harjoituksia, levy, dvd, nuotti ja konserttiarvioita.

Ilmestyy 12 kertaa vuodessa.

Kirjastossa säilytetään 10 viimeistä vuosikertaa.

www.thestrad.com

Sue, fin

Suomalainen rockmusiikkiin keskittyvä ilmaisjakelulehti. Sisältää haastatteluja, uutisia,

kolumneja, levy, dvd ja elokuvaarvioita, laitetestejä, metallimusiikin sivut ym.

Ilmestyy 12 kertaa vuodessa.

Kirjastossa säilytetään vain kuluva vuosikerta.

www.sue.fi

SULASOL, fin

Suomen  laulajain  ja  soittajain  liiton  jäsenlehti.  Sisältää  mm.  kuoromusiikin  uutisia  ja

tietoja  kuorokursseista,  konserttikalenterin,  artikkeleita,  kuorojen  kuulumisia  ja  tietoja

eri piirien tulevista tapahtumista.

Ilmestyy viisi kertaa vuodessa.

Kirjastossa säilytetään kaikki vuosikerrat. Saatavana vuodesta 1990 lähtien.

Suomen Kodályseura ry:n ja Mutes ry:n tiedotuslehti, fin, eng

Zoltán  Kodály  (1882–1967) on unkarilainen  säveltäjä,  jonka  ajatusten pohjalta  synty

nyttä musiikkikasvatusmenetelmää Suomen Kodályseura  ry pyrkii edistämään. Mutes

on musiikin  teoria  ja  säveltapailupedagogien  rekisteröity yhdistys. Lehti  sisältää mm.

http://www.thestrad.com
http://www.sue.fi
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artikkeleita, uutisia, mielipidekirjoituksia, oppimateriaalien esittelyjä, kolumneja, ilmoi

tuksia tapahtumista ja symposiumeista, nuotteja.

Ilmestyy kaksi kertaa vuodessa.

Kirjastossa säilytetään kaikki vuosikerrat. Saatavana vuodesta 1982 lähtien.

www.mutesry.info

Svensk musik, eng

Swedish music information centren 4sivuinen tiedotuslehti. Swedish music information

centre  on  Ruotsin  hallituksen  rahoittama  musiikin  tiedotuskeskus,  jonka  tehtävänä  on

dokumentoida  ja  levittää  tietoa uudesta  ruotsalaisesta musiikista. Lehdessä on uutisia,

tietoja ensiesityksistä, tapahtumista, festivaaleista ym.

Ilmestyy neljä kertaa vuodessa.

Kirjastossa säilytetään vain kuluva vuosikerta.

www.mic.stim.se

Synkooppi, fin

Helsingin yliopiston musiikkitieteen opiskelijoiden ainejärjestön lehti. Sisältää opiskeli

joiden kirjoittamia artikkeleita ja raportteja. Sisältää myös levyarvosteluja.

Ilmestyy neljä kertaa vuodessa.

Kirjastossa säilytetään kaikki vuosikerrat. Saatavana vuodesta 1978 lähtien.

Teater, muusika, kino, est

Virolainen lehti, joka käsittelee teatteria, musiikkia ja elokuvaa. Sisältää laajoja artikke

leita sekä haastatteluja.

Ilmestyy 11 kertaa vuodessa.

Kirjastossa säilytetään 10 viimeistä vuosikertaa.

www.temuki.ee

http://www.mutesry.info
http://www.mic.stim.se
http://www.temuki.ee
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Teostory, fin

Säveltäjäin tekijänoikeustoimisto Teosto ry:n tiedotus ja asiakaslehti. Sisältää mm. mu

siikki ja tekijänoikeusalan uutisia, artikkeleita, haastatteluja, tietoja esityskorvauksista

ja tilityksistä sekä radioissa soitetuimpien kappaleiden listoja.

Ilmestyy neljä kertaa vuodessa.

Kirjastossa säilytetään kaikki vuosikerrat. Saatavana vuodesta 2000 lähtien.

Trad, fin

Kansanmusiikkiinstituutin lehti. Sisältää mm. uutisia, kolumneja, muusikoiden haastat

teluja, artikkeleita ja tulevat tapahtumatpalstan. Lisäksi dvd, levy ja kirjaarvioita se

kä tanssiesitysten arvioita.

Ilmestyy neljä kertaa vuodessa.

Kirjastossa säilytetään kaikki  vuosikerrat. Saatavana vuodesta 2000  lähtien.  (Numerot

1/2000 – 6/2005 nimellä Friiti.)

Työväen sävel, fin

Suomen työväen musiikkiliiton jäsenlehti. Sisältää mm. uutisia, orkestereiden ja kuoro

jen kuulumisia, tietoja kursseista ja leireistä sekä kolumneja.

Ilmestyy neljä kertaa vuodessa.

Kirjastossa säilytetään kaikki vuosikerrat. Saatavana vuodesta 1978 lähtien.

Uncut, eng

Englantilainen  rocklehti. Sisältää  runsaasti uutisia  ja  lyhyitä  haastatteluja, mutta myös

pidempiä  artikkeleita bändeistä  ja  muusikoista.  Levyarvioita  on  runsaasti, niin uusista

kuin uudelleen julkaistavista levyistä. Lehdessä on myös elokuvasivut, joilla on arvioita

teatterilevitykseen tulevista ja dvd:llä julkaistavista elokuvista.

Ilmestyy 12 kertaa vuodessa.

Kirjastossa säilytetään 10 viimeistä vuosikertaa.
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www.uncut.co.uk

Unisono, fin

Musiikkikasvatuksen  aikakauslehti,  julkaisijana Koulujen  musiikinopettajat  ry  (KMO)

ja Musiikkileikkikoulunopettajat  ry  (MLKO). Sisältää opettajien haastatteluja, artikke

leita, raportteja tapahtumista, KMO:n ja MLKO:n puheenjohtajien kolumnit ym.

Ilmestyy neljä kertaa vuodessa.

Kirjastossa säilytetään kaikki vuosikerrat. Saatavana vuodesta 2005 lähtien.

Wagneriaani, fin, eng, ger

Suomen Wagnerseura ry:n lehti. Sisältää mm. artikkeleita, laulajien haastatteluita, ääni

tearvioita  ja  Wagneresitysten  arvioita  ympäri  maailmaa.  Kaikki  kirjoitukset  liittyvät

säveltäjä Richard Wagneriin tai hänen teoksiinsa.

Ilmestyy kaksi kertaa vuodessa.

Kirjastossa säilytetään kaikki vuosikerrat. Saatavana vuodesta 2001 lähtien.

www.suomenwagnerseura.org

Viidakkorumpu, fin

Drummers association of Finland ry:n lehti. Suomen rumpaleiden ja lyömäsoittajien ää

nenkannattaja.  Lehdessä  mm.  rumpaleiden  haastatteluja,  artikkeleita,  testejä,  puu

hanurkka.

Ilmestyy neljä kertaa vuodessa.

Kirjastossa säilytetään kaikki vuosikerrat. Saatavana vuodesta 1999 lähtien.

www.dafry.net

http://www.uncut.co.uk
http://www.suomenwagnerseura.org
http://www.dafry.net
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Wire, eng

Englantilainen  marginaalimusiikin  erikoislehti.  Uutisia,  artikkeleita,  haastatteluja,  pal

jon levyarvioita, jotka on jaoteltu eri osastoihin, mm. avant rock, dub, electronica, glo

bal, hip hop,  jazz &  improv  ja outer  limits.  Jokaisen numeron mukana  ilmestyy myös

kokoelma cd.

Ilmestyy 12 kertaa vuodessa.

Kirjastossa säilytetään 10 viimeistä vuosikertaa.

www.thewire.co.uk/

http://www.thewire.co.uk/

