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Esittelyssä tänään:

• Naxos-kuuntelupalvelut

– Naxos Music Library (NML) – klassinen musiikki

– NML Jazz

• Rockway-soitonopetus

• Musiikkikirjastot.fi

• Kaupallisista striimauspalveluista
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Naxos Music Library (NML)
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Naxos Music Library (NML) 

• Verkossa toimiva musiikin kuuntelupalvelu

• Etupäässä taidemusiikkia, yli 170 000 levyä, yli 
2 miljoonaa kappaletta

• Myös jazzia, populaarimusiikkia ja 
etnomusiikkia

• Naxoksen oman tuotannon lisäksi mukana yli 
1000 eri levymerkkiä.

• Myös tietoa mm. musiikin tyylikausista ja 
soittimista.
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Kuinka pääset kuuntelemaan

• Löytyy Lumme-verkkokirjastosta 
lumme.finna.fi 
– > e-aineistot -> musiikki ja elokuvat

• Toimii www-selaimella
– Tietokoneella - edellyttää, että tietokoneessa on 

äänikortti ja kuulokkeet tai kaiuttimet

• Toimii myös mobiililaitteiden sovelluksilla 

• Sisään kirjaudutaan kirjastokortin numerolla

• Musiikki striimattuna, eli sitä ei voi tallentaa
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Plussia

• Musiikki tallennettuna ”levyinä”, CD-levyt
kuunneltavina sellaisenaan palvelun kautta, myös 
ääni CD-laatua 

• Myös levyjen kannet ja tekstiliitteet nähtävillä 
palvelussa

• Monipuoliset hakuominaisuudet ja hakemistot
• Paljon musiikkitietoa
• Valmiita soittolistoja 
• Kirjautuneena käyttäjänä voi myös luoda omia 

soittolistoja ja merkitä suosikkeja
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Miinuksia

• Englanninkielinen – esim. säveltäjien 
kirjoitusasu voi olla erilainen kuin 
suomenkielessä – voi joskus haitata

– Esim. Tšaikovski Tchaikovsky

– Šostakovitš Shostakovich

• Yhtaikaisten käyttäjien määrää rajoitettu (5)
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Kirjautuminen

• Tarvitaan vain kirjastokortin numero (ei pin-
koodia)
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Etusivu
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• Käyntiin pääsee esim:
– Klikkaa uutuuslevyn kuvaa
– Tee haku Keyword Search –laatikossa
– Etene valikon kautta 



Valikko

10

Säveltäjät ja esittäjät aakkosissa

Levyt musiikin lajien mukaan 

Levyt levymerkkien mukaan

Aineistoja: tietoa musiikin tyylikausista, 
oppimateriaaleja, librettoja

”Musiikkitiedettä”, eli artikkeleita eri aiheista

Musiikkisanakirja

Soittolistat
Suosikit
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Haku sanoilla

Hakusana voi olla 
esim.  säveltäjän, 
esittäjän tai 
sävellyksen nimi
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Tuloslista. Klikkaa 
levyn nimeä 
kuunnellaksesi.



Levyn tai kappaleen kuuntelu
• Valitse kuunteluun joko 

koko levy tai tietyt 
kappaleet
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• Paina play-painiketta 
→ ”soitin” käynnistyy



”Soittimen” toiminnot

• … ihan niin kuin perinteisissäkin stereoissa:

– Pysäytys siirtyminen
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Piilota soitin 
- soitin voi soittaa taustalla, jos haluat 

etsiä uutta kuunneltavaa
Piilotetun soittimen saat takaisin 

-kuvakkeesta

Soittojono
- Kappaleita voi valita soittojonoon
- Jonon voi tyhjentää clear all-painikkeesta



Naxos Music Library Jazz
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• Lähes 30 000 levyä

• Toiminnoiltaan kuten klassisen NML



Omilla käyttäjätunnuksilla lisää 
ominaisuuksia

• Omat soittolistat 

• Suosikkien merkintä

• Mobiilisovellusten NML ja NML Jazz käyttö
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Tunnusten luominen Playlists-valikosta

• Valitse ensimmäisellä kerralla sign up ja anna 
lomakkeelle kysytyt tiedot. 

• Kun kirjaudut jatkossa login-painikkeesta 
sähköpostiosoitteellasi ja salasanalla, löydät 
omat soittolistasi ja suosikkisi.
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Sovellukset 

• Kun olet tehnyt omat tunnukset lataa 
mobiililaitteesi sovelluskaupasta NML- tai NML 
Jazz -sovellus.

• Kirjaudu sovellukseen luomallasi 
käyttäjätunnuksella.
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NML- ohjeita

• Mikkelin seutukirjaston tarkempi NML-ohje

• Lumme-kirjastojen e-aineisto-opas

• Musiikkikirjastot.fi-sivuston ohje

• Hyvä artikkeli Helmet-kirjastojen sivuilla 
Tutustu täysin uudistuneeseen NML-
selainversioon. 
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https://kirjasto.mikkeli.fi/ohjeita-naxos-palveluiden-kayttoon/
https://lumme.finna.fi/themes/custom/files/e-materiaali%20kirjastossa%20ohjevihko%20Lumme.pdf
https://www.musiikkikirjastot.fi/kuuntele-musiikkia/naxos-music-library/#.VwKLkxKLQmI
https://www.helmet.fi/fi-FI/Ekirjasto/Juttuja_ekirjastosta/Tutustu_taysin_uudistuneeseen_Naxos_Musi(208561)


Rockway – soitto- ja laulukursseja
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• Kirjautuminen  numerolla ja pin-koodilla

• Ensimmäisellä kerralla pyydetään rekisteröitymään



Sisällöstä ja käytöstä

• Suomalainen verkkopalvelu, josta löytyy 
monipuolisesti kursseja soittoharrastuksen 
aloittamiseen, ylläpitämiseen ja kehittämiseen. 

• Lumme-kirjastoihin hankittu kursseja
– Kitaran-, basson-, koskettimien-, rumpujen ja ukulelen 

soitosta, laulusta ym. 

– Yhteensä 21 kurssia

• Kurssin laina-aika 14 vuorokautta

• Voi varata. Kun kurssi vapautunut, siitä tulee 
ilmoitus sähköpostiin.
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Videoita ja kurssin ohjelma
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• Kurssilla voi edetä ja siirtyä sisällysluettelon 
mukaan



Musiikkikirjastot.fi
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Musiikkikirjastot.fi-sivusto

• Kerää yhteen suomalaisten musiikkikirjastojen 
verkkopalveluita 

• Kuuntele musiikkia – linkkejä verkon kautta 
kuunneltavaan musiikkiin

• Tiedonhaun avuksi – linkkejä musiikin 
tiedonlähteisiin, esim. Ylen Fono.fi

• Blogeja, musiikkipalveluja ja kysy musiikista
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Kaupalliset musiikin suoratoistopalvelut

• Esim. Spotify ja Deezer
• Valtavasti musiikkia ja monenlaista
• Vaativat rekisteröitymisen
• Ilmaisversiot sisältävät mainoksia
• Soittolistat ja suosittelut
• Vertailuja esim:

– https://www.iltalehti.fi/digitestit/a/c0dfee47-8369-
4f95-81f2-0c7be019ebe0

– https://autohifikanava.com/suoratoistopalvelut-
spotify-tidal-ja-deezer-puntarissa-onko-eroa-vai-ei/
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https://www.iltalehti.fi/digitestit/a/c0dfee47-8369-4f95-81f2-0c7be019ebe0
https://autohifikanava.com/suoratoistopalvelut-spotify-tidal-ja-deezer-puntarissa-onko-eroa-vai-ei/


Kiitos osallistumisesta!

• Tunnin materiaali tulee Tietotuntien 
verkkosivulle kirjasto.mikkeli.fi/tietotunnit
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Kevään viimeinen etätietotunti:
• Elokuvia ja elokuvatietoutta verkosta 

8.4.

Tervetuloa!


