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Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan kirjastot  
 

Musiikkikirjastotyön tulevaisuuden näkymiä  

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto järjestää yhdessä Oulun kaupunginkirjasto-
maakuntakirjaston kanssa musiikkikirjastotyön tulevaisuuden näkymiä 
luotaavan koulutuspäivän. Musiikin kenttä kehittyy jatkuvasti, mutta sisällöllinen 
ja tekninen muutos on näyttänyt kiihtyvän 2000-luvun taitteesta eteenpäin. 
Lajityyppien moninaistuminen, uudet tavat kuluttaa ja kuunnella musiikkia sekä 
jo menneiden musiikkiteknologioiden retrokäyttö ovat vain muutamia ilmiöitä, 
jotka vaikuttavat kulttuurissamme – ja kirjastoissamme. Tervetuloa kuulemaan 
asiantuntijoita musiikkiaiheiseen koulutuspäivään.  

Aika maanantaina 14.12.2015 klo 9.00–15.30 

Paikka Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto, Pakkalan sali, Kaarlenväylä 3 

 Koulutus on tarkoitettu kirjastohenkilöstölle. Koulutus on osallistujille maksuton. 
Osallistujat vastaavat itse matkakuluistaan.  

Tilaisuuteen on mahdollista osallistua myös etäyhteydellä. Sitova 
ilmoittautuminen etäyhteyteen tapahtuu ilmoittautumislinkistä (muista ilmoittaa 
sähköpostiosoitteesi). Ilmoittautuneet saavat sähköpostia, jossa on kutsu ja 
linkki, jota klikkaamalla pääsee suoraan kokoukseen mukaan. Etäyhteydellä voi 

osallistua max 50 osallistujaa.  
Pääsette mukaan asentamalla koneellenne ilmaisen Lync 2010 Attendee -
ohjelman (Windows 7, Windows Vista, Windows XP Service Pack 3): 
http://www.microsoft.com/fi-fi/download/details.aspx?id=15755 
64-bittisille käyttöjärjestelmille (Windows 7 ja Windows 8) tarvitaan Lync 2013 
Basic -ohjelma: 
http://www.microsoft.com/fi-fi/download/details.aspx?id=35450  

Mikäli osallistutte ensimmäistä kertaa etäyhteydellä Oulussa järjestettyyn 
tilaisuuteen, varmistakaa tekniikan toimiminen varaamalla oma it-tukenne 
paikalle yrittäessänne ensimmäistä yhteyttä tai sopimalla mahdollisesta 
etukäteen suoritettavasta testauksesta. Testauksista voi ottaa yhteyttä Petri 
Törmäseen, p. 050 569 4260. 

Ilmoittautuminen  

Sitovat ilmoittautumiset viimeistään 7.12.2015 tämän linkin kautta. 

Lisätietoja Merja Kummala-Mustonen merja.kummala-mustonen@avi.fi, puh. 0295 

017 552 tai 050 3963 013 

 

Tervetuloa! 

 

Merja Kummala-Mustonen    

 kirjastotoimen ylitarkastaja   

 

http://www.microsoft.com/fi-fi/download/details.aspx?id=15755
http://www.microsoft.com/fi-fi/download/details.aspx?id=35450
https://www.webropolsurveys.com/S/1F12F07B2DCBBF2D.par
mailto:merja.kummala-mustonen@avi.fi
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Musiikkikirjastotyön tulevaisuuden näkymiä   

ma 14.12.2015 Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto, Pakkalan sali, Kaarlenväylä 3 

 

Ohjelma 

9.00 Aamukahvi (Pohjois-Suomen AVI tarjoaa) 

9.30 Hevistä houseen ja hip-hoppiin: musiikinlajien sekamelska 2000-luvulla / Antti-Ville 

Kärjä, FT, akatemiatutkija, Musiikkiarkisto JAPA  

10.15 Sinä ja sun tuubis: viimeaikaiset muutokset musiikin tuotannossa, jakelussa ja 

kulutuksessa / Antti-Ville Kärjä, FT, akatemiatutkija, Musiikkiarkisto JAPA 

11.00  tauko 

11.10 Musiikkikirjastot.fi / Tuomas Pelttari, toimittaja, Musiikkikirjastot.fi  

12.00  Lounas (omakustanteinen) 

13.00 Musiikkiesitys  

13.10 Oulun kaupunginkirjaston musiikkikuulumisia / Juha Sutela, palvelupäällikkö, Oulun 

kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto 

13.45 iltapäiväkahvi (AVI tarjoaa) 

14.15  Musiikin kulutustapojen vaikutus musiikkikirjastoihin / Jarkko Rikkilä, musiikkiosaston 

johtaja, Tampereen kaupunginkirjasto 

 Keskustelua 

15.30 Päivän päätös 

 

 

 

Pidätämme oikeuden ohjelmanmuutoksiin. 

 


