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PÄÄKIRJOITUS

Max Savikangas, puheenjohtaja
Markus Sarantola, varapuheenjohtaja

”Ettäkö liittyisin Suomen alttoviuluseuraan, mitä minä siitä muka hyötyisin!”

Tämmöisen kommentin lienevät useat kuulleet - nasaaliin sävyyn - mainittuaan kollegalle oman 
alttoviuluseurajäsenyytensä, kenties varovaisesti tunnusteltuaan kollegan liittymishalukkuutta.

Niin, mitä siitä hyötyisi? Istuimme Markuksen residenssissä Lappeenrannassa mm. Baijerilaista nahkahousuhumppaa 
ja Peter Eötvösiä kuunnellen pohtiaksemme, miten asia on. Päädyimme lopulta siihen, että kysymys on pohjimmiltaan 
väärin asetettu. Pitäisi kysyä: miten minä voisin hyödyttää Suomen alttoviuluseuraa?

Seuraava keskustelumme tuoksinassa syntynyt kymmenkohtainen lista on paitsi tietenkin sumeilematonta 
yhteishengen nostatusta, niin myös hyvä argumentaatiotyökalu vastaaviin tilanteisiin.

Suomen alttoviuluseuran jäsen saa vastineeksi 20 euron (opisk. ja eläkel. 10!) vuosittaiselle 
jäsenmaksulleen:

1. Yhteyden yli  60:n suomalaiseen alttoviulistiin. Alttoviulu on lähtökohtaisesti yhteisöllinen 
instrumentti, joten otettakoon siitä kaikki irti.

2. Paremman mahdollisuuden kuin yksinään vaikuttaa alttoviulunsoiton ja alttoviulumusiikin 
asemaan ja kehitykseen Suomessa ja maailmassa.

3. Kutsun vuosikokouksiin, joita järjestetään eri puolilla Suomea, ja joissa on myös mielenkiintoista 
alttoviuluohjelmaa. Kutsun pikkujouluihin, joissa aina hyvää seuraa, jäsenille ilmaista 
ruokatarjoilua ja hulvatonta ohjelmaa. Mahdollisuuden tarjota esitystä näihin tilaisuuksiin.

4. Yhteyden kansainväliseen alttoviuluseurojen yhteistöön (pohjoismainen alttoviuluseura, kv. 
alttoviuluseura), mahdollisuuden osallistua ja tarjota esitystään (luento, workshop, 
musiikkiesitys) kansainvälisiin alttoviulukongresseihin vuosittain eri puolilla maailmaa.

5. Tiedotuslehden kotiin postitettuna.

6. Alttoviuluseuran internet-sivut (www.suomenalttoviuluseura.com) ja mahdollisuuden lähettää 
sinne materiaaleja (oma esittelyteksti (myös engl.), kuva, artikkeleita,  puheenvuoroja, myynti-
ilmoituksia, äänileikkeitä, videoleikkeita jne).

7. Vapaaliput Tampereen alttoviulukilpailujen konsertteihin (seuraavat 2011).

8. Lainausoikeuden seuran omaan kirjastoon, joka sisältää paljon alttoviulunuotteja ja -kirjoja.

9. Vertaisryhmät arkipäivän ongelmiin.

10. Suomen alttoviuluseura on voittoa tavoittelematon yhdistys, jossa kaikki voittavat!

Riittääkö tämä jäsenmaksun vastineeksi? Kyllä varmasti. Entä riittääkö se yleisesti ottaen? Ei varmasti. Tervetuloa siis 
mukaan kehittämään yhdistyksen toimintaa ja osallistumaan siihen aktiivisesti! 

Lopuksi haluamme siteerata pitkäaikaista jäsentämme Kaisa Pulkamoa:

”Kun siirryin Sibelius-Akatemian nuorisokoulutuksesta esittävän säveltaiteen koulutusohjelmaan 1991, yksivuotias 
Suomen alttoviuluseura oli järjestämässä alttoviulukilpailua Sotkamoon. Sijoituin kisassa jaetulle toiselle sijalle ja 
monien kanssakilpailijoideni tavoin sain tästä kosketuksesta Alttoviuluseuraan kipinän liittyä mukaan seuran 
toimintaan. Opiskeluvuosinani Alttoviuluseuran järjestämät tilaisuudet (pikkujoulut, vuosikokoukset) kuuluivat bileiden 
parhaisiin. Kuinka mahtavaa olikaan, kun me nuoret opiskelijat saimme tutustua ihailtuihin, suuriin alttoviulun 
ammattilaisiin! 

Omaa kokemusta alttoviulistin ammatista olen kerännyt mm. Tapiola Sinfoniettan soittajana -93-94 ja -97, Virtuosi di 
Kuhmo -kamariorkesterista sekä toimestani Suomen Kansallisoopperan orkesterissa, jossa aloitin 1995. Valmistuin 
Sibelius-Akatemiasta musiikin maisteriksi 1998. 

Edelleen olen innokas Suomen alttoviuluseuran jäsen, vuodesta 1999 vuoteen 2008 olin mukana hallituksessa 
rahastonhoitajan tehtävässä.”

Oikein hyvää syksyä kaikille ja nähdään pikkujouluissa 13.12.2008 klo 18:30 alkaen Sibiksen R-talon Kapuluokassa!

Max & Markus
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Suuri alttoviulumatinea sekä 
alttoviuluseuran pikkujoulut 13.12.2008
Sibelius-Akatemian alttoviulunsoitonopiskelijoiden suuri syysmatinea 
järjestetään lauantaina 13.12.2008 klo 18-21 T-talon (Töölönkatu 28, Hki) 
Aino Ackté-salissa. Tilaisuus on yleisölle avoin.

Tulkaapa matineasta ansaitulle glögille ja bileisiin! Suomen alttoviuluseuran 
vuoden 2008 pikkujoulut pidetään samana lauantaina 13.12.2008 Sibelius-
Akatemian R-talon (Pohjoinen Rautatiekatu 9, Hki) kapuluokassa 501, 5 krs. 
klo 18:30 alkaen. 

Tarjolla kollegiaalista seuraa, tarjoilua ja hulvatonta ohjelmaa. Tuoreustakuu. 
Yllätysnumerot erittäin tervetulleita. Kaikki yhdistyksen jäsenet seuralaisineen 
ja ystävineen sekä jäsenyyttä harkitsevat:

Tervetuloa!

Hallituksen puolesta,

Max Savikangas            Markus Sarantola
(kuva: Saara Vuorijoki / Fimic)   

PIKKUJOULUIHIN TULIJA:
Jos R-talon alaovi on kiinni etkä omista ajantasaista lakuavainta, niin soita 
Maxille 040-580 68 72
tai 
Markukselle 040-738 03 34
niin tulemme avaamaan.
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YHDISTYSUUTISIA

Vuosikokous 2008 pidetty

Suomen alttoviuluseuran vuosikokous Vuosikokous pidettiinn la 26.4.2008 klo 15:00 Sibelius-Akatemian T-talon 
kokoushuoneessa. Hallituksen perustajajäsenet, vuodesta 1990 toimineet puheenjohtaja Jouko Mansnerus ja 
varapuheenjohtaja Matti Hirvikangas ilmoittivat vetäytyvänssä, samoin kuin 9 vuotta rahastonhoitajana toiminut Kaisa 
Pulkamo.
 
Vuoden 2008 hallitukseen valittiin puheenjohtajaksi Max Savikangas sekä varapuheenjohtajaksi Markus Sarantola. 
Muiksi hallituksen jäseniksi valittiin - ja tehtäviinsä nimitettiin uuden hallituksen kokoonnuttua - Tiina Konttinen, 
sihteeri, Hanna Korkeakoski, rahastonhoitaja sekä Pirkko Simojoki, jäsen. 

Vanhan ja uuden hallituksen jäseniä Eliten terassilla vuosikokouksen jälkeen. Kuvassa vasemmalta oikealle: Hanna Korkeakoski 
(edessä), Markus Sarantola, Tiina Konttinen, Kaisa Pulkamo, Max Savikangas ja Jouko Mansnerus. Kuva: Torsten Tiebout.

Jouko Mansnerus ja Matti Hirvikangas ehdolla kunniajäseniksi

Suomen alttoviuluseuran uusi hallitus päätti ensimmäisessä kokouksessaan 26.4.2008 yksimielisesti ehdottaa 
yhdistyksen seuraavalle kokoukselle Jouko Mansneruksen ja Matti Hirvikankankaan nimeämistä yhdistyksen 
kunniajäseniksi, haluten näin lämpimästi kiittää yhdistyksen perustajajäseniä ansiokkaasta toiminnasta suomalaisen 
alttoviulismin ja alttoviulumusiikin hyväksi! 
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Raportti 36. kansainvälisestä alttoviulukongressista, Tempe, Arizona, Yhdysvallat 
2008

Max Savikangas, teksti ja kuvat
säveltäjä, alttoviulisti

36. kansainvälinen alttoviulukonressi järjestettiin 
Herberger College of The Artsissa, Arizona State 
Universityssä, Tempessä, Yhdysvaltain Arizonassa 
kesäkuun 4.-8. 2008. Otin osaa kongressiin 
Pohjoismaiden ainoana edustajana. Kongressin 
vastaava järjestäjä oli alttoviulunsoiton 
apulaisprofessori Nancy Buck.

Kongressiohjelma oli ihan mielenkiintoinen ja esitykset ja 
luennot enimmäkseen laadukkaita. Luennoitsijoista ja 
esiintyjistä valtaosa oli kuitenkin yhdysvaltalaisia tai siellä 
asuvia. Mitä kansainvälisyyttä sellainen on? Ymmärtääkseni 
tällaisen kongressin koko idea on siinä, että tutustutaan 
johonkin sellaiseen, josta ei ole aikaisemmin välttämättä 
kuultu. Että vaihdetaan ideoita kokemuksia kansainvälisellä 
tasolla, eikä vain esitellä järjestäjän kansallista, oletettua 
erinomaisuutta. 

Itsekin tarjosin hyvissä ajoin esitystä kongressiin, sain 
vastaukseksi Nancy Buckilta kohteliaan kiitoksen ja lupauksen palata asiaan. Mitä hän ei koskaan tehnyt. Happamia, 
sanoi… Toisaalta, kun olin näin vapautettu oman esiintymiseni valmistelemisesta, niin saatoin istua koko kongressin 
läpi. 

Raportoin mieleenpainuvimmista kokemuksistani. Hollywood-tyyliin haluan korostaa, että tässä raportissa esitetyt 
mielipiteet ja arviot ovat omiani eivätkä Suomen alttoviuluseuran virallisia kannanottoja.

Michael Vidulich, kv.                Nancy Buck, kongressin järjä             Gammage Auditorium
alttoviulus. puheenjohtaja
               

Arizonassa oli kesäkuussa kuuma, todella kuuma. Auringon paahde oli tyrmäävä. Osallistujia kehoitettiinkin 
huolehtimaan sekä omasta että soittimensa riittävästä vedensaannista. Toisaalta kaikki sisätilat oli erittäin tehokkaasti 
ilmastoitu. Jotkut valittivat palelevansa, mutta itselleni hienoinen viileys ulkoilman jälkeen oli vain tevetullutta. 

Majoitus oli kampuksella vuonna 2006 valmistuneessa suuressa asuntolassa, jossa sellimäisten huoneiden 
(varustuksena raakabetonipintaa, sänky ja pöytä) pikanttina detaljina kattovalot olivat vieläkin asentamatta. Arizona 
State Universityssä on n. 60 000 opiskelijaa, kampusalue on itse asiassa kokonainen tiiviisti rakennettu pieni kaupunki 
palveluineen. Jopa oma poliisilaitos sillä on. Navigointiin tarvitsi karttaa. Musiikkikoulutus oli sijoitettu omaan erillinen 
rakennuksensa, jossa oli kirjasto, toimistoja, opetusluokkia, musiikkiteatteri ja kamarimusiikkisali. Lisäksi yliopistolla 
on oma konserttitalonssa, Gammage Auditorium näyttelytiloineen ja täysimittaisine sinfoniakonserttisaleineen. 
Gammage Auditoriumissa oli kongressin näyttelyalue, jossa soitinrakentajat ja musiikkikustantajat pitivät ständejään. 
Mutta kuitenkin vain yksi kongressin konserteista pidettiin siellä.

KONSERTEISTA

Kongressin konserttiohjelmassa oli paljon tuttua ja turvallista, linjalla Bach-Bartok-Brahms-Hindemith. Monet 
esityksistä olivat esimerkillisen huolella valmisteltuja. Yhdysvalloissa selvästi arvostetaan alttoviulunsoitossa 
ensisijaisesti tervettä äänenmuodostusta ja suurta äänenvoimakkuutta, jossain määrin sävykkyyden kustannuksella. 
Kieltämättä on sinänsä komeaa kuultavaa, kun alttoviulua soitetaan puhtaasti, hyvin artikuloidusti ja pohjaan asti 
resonoivalla soinnilla.

Itselleni oli suuri yllätys, millaista kongressissa kuultu yhdysvaltalaisten nykysäveltäjien musiikki enimmäkseen oli: 
kuin lastenlauluja aikuisille. Täystonaalisuutta joskus populaarisin western-vivahtein tai mietoa vapaatonaalisuutta, 

Arizonan alttoviulukongressin 2008 avajaisseremonia



8

yksiulotteisia tekstuureja, yksinkertaisia ja ryhdikkäitä rytmejä, helposti sulavia pikkunättejä teemoja ja kaavamaisia 
muotoratkaisuja. Välittömän miellyttämisen tarve kuulsi kovasti läpi. Modernismin tai eksperimentalismin perinne loisti 
poissaolollaan. Kun tiedetään, että Yhdysvalloissa on sävelletty ja sävelletään kunnianhimoisempaakin musiikkia, 
mainittakoon esim. tänä vuonna 100 vuotta täyttävä Elliott Carter, jota seikkaa ei kongressiohjelmassa noteerattu 
mitenkään, niin tästä on kai pääteltävä jotain esiintyneiden kollegojen sekä ohjelman koonneen järjestäjän arvoista ja 
taidenäkemyksistä.

George Rochbergin sonaatti

Ilahduttava poikkeus tästä ns. kivasta musasta oli George Rochbergin Sonaatti alttoviululle ja pianolle (1979, n. 20 
min.), jota luullakseni ei Suomessa tunneta. Kyseessä on ehdottomasti teos, johon kannattaisi tutustua, jos etsii uutta 
sonaattiohjelmistoa. Siinä yhdistyvät ilmaisuvoimaisuus ja omaperäinen sävelkieli tavalla, joka useimmista 
kongressissa kuulluista yhdysvaltalaisista alttoviulusävellyksistä puuttui. Teoksen esittivät suorastaan palavan 
intohimoisesti Peter Rosato, alttoviulu ja  Larry Loeber, piano.

Kim Kahskashianin resitaali

Hienoimpia elämyksiä oli kuulla Kim Kashkashianin resitaali pianistinsa Lydia Artymiwin kanssa. Ohjelman alkupuoli 
koostui latinalaisamerikkalaisten säveltäjien Alberto Ginastera, Carlos Guastavino ja Carlos Lopez Buchardo 
viehättävien laulujen sovituksista (Kashkasian oli itse sovittanut ne alttoviululle ja kertoi ennen kutakin kappaletta 
mistä laulun sanat kertovat). Sitten kuultiin osia György Kurtágin sooloalttoviulusarjasta Jelek ja soolopianosarjasta 
Jatekok toistensa lomaan limitettyinä. Väliajan jälkeen he esittivät Sostakovitsin Sonaatin.

Kashkasian soittossa yhdistyvät maaginen keskittyneisyys, sisäistynyt tulkinta, suvereeni instrumentin tekninen 
hallinta sekä suuri sävyjen kirjo. Hän ei niinkään tavoittele koko ajan suurta sointia. Tällainen lähestymistapa tuotti 
mielestäni erittäin nautinnollista kuultavaa, ja samaa mieltä tuntui koko yleisö olevan. Eihän suinkaan koko ajan 
tarvitse paahtaa.

Alttoviulukuoro soi muhkeasti

Etelä-Kalifornian alttoviuluseuran alttoviulukuoro, johtajanaan Scott Hosfield ja solistinaan alttoviulisti Paul Coletti 
esitti teoksia alttoviuluyhtyeelle. Ohjelmassa oli Paul Chiharan Concerto Piccolo,  Maria Newmanin Hansen Suite (Four 
Hymns for Viola Choir), Nancy Rothin sovittama Puccinin Krysanteemit neliäänisenä alttoviulusovituksena sekä Bevan 
Mansonin Hotel Viola.

Näistä teoksista Hansen Suite teki vaikutuksen täysipainoisena ja viahtelevana sävellyksenä (jätin siitä jopa 
tilauslapun kustantajan näyttelypöydälle, mutta eipä ole vielä kuulunut mitään). 12 alttoviulistisa koostuva yhtye soi 
muhkeasti, yllättävän voimakkaasti ja värikylläisesti. Alttoviuluyhtyetoimintaa on Suomessakin ollut, ja sitä kannattaa 
jatkaa. Alttoviulusolisti Paul Coletti soitti pienehköllä, hieman viulumaisesti soivalla alttoviululla, jonka ääni kimmelsi 
vaivattomasti muiden alttoviulujen sointipohjan päällä. 
 
Duoresitaaleja 

Scott Slapin and Tanya Solomon esittivät resitaalissaan soolo- ja duokappaleita. Slapin on alttoviulistisäveltäjä, ja 
hänen sävellyksensä olivatkin alttoviululle idiomaattisesti kirjoitettuja, mutta itsepintaisen melankolisia, ja olisivat 
ehkä kaivanneet enemmän kontrastointia. Slapin esitti tyylikkäästi, mutta introvertisti Adagion ja Fuugan Bachin 
sooloviulusonaatista No.1. Slapinilta oli myös tilattu Primrose-alttoviulukilpailun pakollinen soolokappale, nimeltään 
Recitative for Solo Viola (2008), jonka nuotin ostin ja jonka tulen lahjoittamaan Suomen alttoviuluseuran kirjastoon. 
Muita säveltäjänimiä resitaalissa olivat Patrick Neher, Frank Proto ja David Rimelis.

Misha Amory ja Hsin-Yun Huang esittivät duoresitaalin pianistinaan Eileen Buck. Sattumoisin Misha Amory esitti nyt 
Bachin sooloviulusonaatin No.1 kokonaisuudessaan, ja onnistui mielestäni Scott Slapinia paremmin tekemään 
huippuvaikeasta teoksesta yleisöäkin koskettavan musiikkiesityksen, osoittaen maailmanluokan taituruutta. Amory 
soitti suurella vanhalla (italialaisella?) alttoviululla, jossa oli viettelevän pehmeä ja syvä, hieman hiekkaisesti kahiseva 
ääni. Hsin-Yun Huang soitti virtuoosisesti hänkin vanhalla arvosoittimellaan, mutta hänen soitossaan valitettavasti 
itseäni kävi nopea ja väpättävä ns. pässivibrato hieman rasittamaan. Edwin Roxburgin väkevä teos Duologue kahdelle 
alttoviululle jäi erityisesti mieleen.

Konserttoja

Ainoa Gammage Auditoriumissa, kunnon konserttisalissa järjestetty konsertti oli omistettu alttoviulukonsertoille. 
Orkesterina oli kongressin pieni festivaaliorkesteri, eli kootut muusikot, kapellimestarinaan Stephen Burns. Taitavia 
soittajia. Ohjelmassa oli Darius Milhaudin konsertto Op. 108 solistina Nokuthula Ngwenyama, Steven Mackeyn Ground 
Swell solistina Hsin-Yun Huang, Bruce E. Millerin Chaconne solistina Paul Coletti, Irving Schleinin Rhapsody and Dance  
sonaatista ”Hebraica” (sov. Bruce E. Miller) solistina taas Coletti sekä Joan Towerin Purple Rhapsody solistina Paul 
Neubauer.

Solisteista erityisesti Paul Coletti tuntui saavan alttoviulunsa suuressa salissa vaivatta kantamaan pienen orkesterin 
yli. Milhaud oli teoksista teknisesti haastavin,  ellei suorastaan vaikeuksia täyteen ahdettu, ja Nokuthula Ngwenyama 
osoitti huomattavaa virtuositeettia loistaessaan sen solistina. Amerikkalaisten säveltäjien konsertoista ei jäänyt 
mieleeni hirveästi muuta sanottavaa kuin että: nättiä ja makeaa hattaraa oli, mutta tympeän tylsä jälkimaku jäi.
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Repertuaaria tutuksi

Repertuaariresitaaliksi nimetyssä konsertissa alttoviulistit Pamela Goldsmith, David Holland, Korey Konkol ja Carlos 
Maria Solare esittivät sekalaista ohjelmistoa. Gloldsmith esitti eläväisesti Grazyna Bacewiczin teoksen 4 Capricci per 
solo viola. 
Korey Konkol, vla, John Anderson, cl, ja Timothy Lovelace, pn esittivät brasilialaisen João Guilherme Ripperin (! s. 
1959) mielenkiintoisen Trion. Yksiosainen teos on erikoinen yhdistelmä täysromantiikkaa, pentatoniikkaa ja 
kromatiikkaa. Carlos Maria Solare esitti August Baron von Münchhausenin Sonaatin C-duuri op.10 (1801), jota hänen 
kertomansa mukaan on kutsuttu huonoimmaksi koskaan sävelletyksi alttoviulusävellykseksi. Carlos yritti esityksellään 
osoittaa väitteen vääräksi, mutta ei ihan onnistunut.

Duorepertuaariresitaalissa kuultiin valikoima alkuperäisiä alttoviuluduoja, esiintyjinä David Arnott, Coca Bochonko, 
John Largess, Kenneth Martinson, Shelly Tramposh ja Scott Woolweaver. Konserttiohjelmassa oli seuraavia teoksia: 
Frank Bridge: Lamento for Two Violas, Richard Cornellin : Two Pieces for Two Violas – in memoriam O. M., Alexandros 
Kalogeras: Music for Two Violas, Alessandro Rolla: Duo for 2 violas, Bd 17 sekä Duo for 2 violas, Bd 22. Bridgen 
vaikuttava Lamento esitettiin muuten Turussa vuonna 2007 Multi-Viola Sensation –konsertissakin. Kenneth Martinson 
on käynyt kaivelemassa Paganinin opettajan Alessanro Rollan (1757-1841) käsikirjoituksia Milanossa Italiassa, ja on 
julkaissut nyt Gems Music -kustantamonsa kautta 22 kpl näitä Rollan galanttisia, vilkkaan hilpakoita alttoviuluduoja 
puhtaaksikirjoitettuna. Cornellin Two Piecesin toinen osa oli hauska ja eloisa ristipistokappale. Alexandros Kalogerasin 
Music for Two Violas oli vetävästi svengaavaa ja yleisöön menevää musiikkia.

Yhdysvaltain alttoviuluseuran resitaalissa esiintyivät Carol Rodland, Juliet White-Smith, Sheila Browne ja Susan 
Dubois. Kuultiin yhdysvaltalaisten säveltäjien alttoviulumusiikkia: Kenji Bunchin Three American Folk Hymn Settings 
for Two Violas, Augusta Read Thomasin Incantation for solo viola, Adam Michael Ackermanin Scenes from the 
Domestic for Viola Duo Book One,  John Harbisonin The Violists’ Notebook, Book One, Michael Whiten 
Alttoviulukvartetto sekä lisäksi jazz-sovituksia neljälle alttoviululle. Naissäveltäjä Augusta Read Thomasin Incantation 
for solo viola (alkup. viululle 1995, alttoviuluversio 2006) oli maltillisen modernia, taitavasti sävellettyä musiikkia. 
Adam Michael Ackermanin Scenes from the Domestic jäi konsertista mieleen humoristisella, suorastaan dadaistisella 
otteellaan. Käsiohjelmassa oli sensuroitu hänen teoksensa yhden osan seksuaalisväritteistä nimeä. Luitte aivan oikein, 
siis sensuroitu teoksen osan nimeä! Säveltäjä oli onneksi huomannut asian ja kertoi yleisölle osan oikean, 
sensuroimattoman nimen.

Bartokin viuluduot alttoviuluilla

Kongressin päättävässä konsertissa kuultiin Roland Vamosin and Viacheslav Dinerchteinin esittäminä Béla Bartókin 44 
viuluduoa sovitettuna alttoviuluduoiksi (sov. William Primrose). Esitys oli pikkurikkeistä huolimatta mainio ja osoitti, 
että nämä kappaleet sopivat myös alttoviuluilla esitettäviksi. Jotain menetetään alkuperäiseen viuluduoon verrattuna, 
ehkä tietty säihke ja helkähtely, mutta juurevuutta ja syvää resonanssia saadaan tilalle tämmäöisessä kvinttiä 
alemmassa sovituksessa. Kovin selväksi myös kävi – anteeksi vain, amerikkalaiset säveltäjät – Bartókin tässä 
kontekstissa ylivoimainen kekseliäisyys ja taito kirjoittaa jousiduolle rytmisesti vaihtelevaa, ilmaisuvoimaista ja 
omaperäistä musiikkia.

LUENNOISTA

Alttoviulumusiikkia Espanjan kuninkaallisessa kappelissa

Espanjan alttoviuluseuran puheenjohtaja Luis Magín Muñiz luennoi Espanjan kuninkaallisen kappelin orkesterin 
alttoviulupaikan koesoittoja varten 1700-luvun lopulla sävelletystä sonaateista alttoviululle ja kosketinsoittimelle. Näitä 
sonaatteja on 12 kappaletta, säveltäjinään Felipe de los Rios, Juan Oliver y Astorga, Jose Lidón, Juan Balado sekä 
Manuel Sancho. 

Muñiz soitti ääniraidalta näytteeksi näitä kappaleita, alttoviulistina Enrique de Santiago. Kysymyksessä ovat 
espanjalaisen alttoviulukirjallisuuden ensimmäiset dokumentoidut sävellykset – ja yllätys yllätys, ne ovat yhä 
julkaisematta. Tyylillisesti lähinnä klassismia edustavat, mutta mielenkiintoisella tavalla omaleimaiset sävellykset 
olisivat varmasti merkittävä lisä alttoviulukirjallisuuteen, jahka ne saataisiin puhtaaksikirjoitettua ja julkaistua.

Hindemithin suurennuslasin alla

Englannin alttoviuluseuran puheenjohtaja Louise Lansdown luennoi Paul Hindemithin Sonaatin alttoviululle ja pianolle 
Op. 11 No. 4 taustoista. Tuota suosittua teosta Hindemith itsekin esitti paljon. Lansdown valmistelee parhaillaan 
väitöskirjaa Hindemithin musiikista. Kiintoisaa oli esimerkiksi kuulla, että käsikirjoituksessa teoksen aloittaa pianon 4 
tahdin koraalimainen intro, joka lopullisesta versiosta on jätetty pois. Landsdown, joka kuten arvata saattaa on 
alttoviulisti, esitti intron urheasti itse pianolla. Hän myös soitti alttoviululla näytteitä sonaatista, muhevalla soinnilla ja 
rauhallisella vibratolla, lienevätkö englantilaisen alttoviulunsoittoperinteen tunnuspiirteitä? Hindemithin omaa 
soittotapaa leimasivat Landsdownin mukaan kaksi seikkaa: ei portatoa ja vibratonkin säästeliäs käyttö. Myös 
Primrosen tiedetään kommentoineen Hindemithin soittoa taitavaksi, mutta yliasialliseksi ja äänen kauneudesta 
piittaamattomaksi.

Landsdownilla oli näyttää mielenkiintoista kuvamateriaalia, kuten Hindemithin lapsuusajan pilapiirroksia (esim. 
Goethe-päinen strutsi!), kuva lapsuuskodista, armeija-aikaisia kuvia, perhepotretteja jne. Soittamisen lisäksi 



11

Hindemith piti nuorena päiväkirjaa ja piirteli innokkaasti, ilmeisiä lahjoja ja 
huumorintajua osoittaen. Hindemith kirjoitti myös näytelmiä, humoristisesti 
kutsuttuja ”teatterillisia mestariteoksia”, joita he sisarustensa kanssa esittivät. 
Lisäksi nukketeatteri kuului hänen harrastuksiinsa - Hindemith teki itse 
nukketeatteriesitysten käsikirjoituksen, nuket, lavastuksen ja näyttämöllepanon. 
Hänellä oli myös tapana tehdä pikkutarkkoja listoja kaikenlaisista asoista. 

Hindemith joutui 20-vuotiaana perheensä elättäjäksi ja hakeutui orkesteriin 
viulistiksi, edeten solistisiin tehtäviin. Hän oli myöskin armeijan soittokunnan 
palveluksessa muusikkona, jossa piti päiväkijraa tapahtumista ja mielentiloistaan. 
Hän vaihtoi alttoviuluun 1. maailmansodan jälkeen. Syytä ei tiedetä. Opetusta 
alttoviuluun ei ollut tarjolla.

Hindemithin säveltäminen alkoi myöhäisromanttisista lähtökohdista. Sonaatin 2. osan teema on mahdollisesti viittaus 
Musorskin Boris Godunoviin! 1920-luku oli taiteellisten kokeilujen aikaa Saksassa, mikä vaikutti myöskin Hindemithin 
sävelkieleen. Hindemith sai Landsdownin mukaan vaikutteita Regeriltä, R. Straussilta, Shrekeriltä, Musorskilta ja 
mahdollisesti myös Debussyltä.

Alttoviulu ja juutalaisuus - Viola-ting Stereotypes

Säveltäjä, pianisti Michael Alec Rose alttoviulisti Kathryn Plummer demonstroivat musiikkiesimerkein, miten 
juutalaisuus ilmenee - tai joskus on ollut ilmenevinään - länsimaisen musiikin historiassa. Plummer soitti 300 vuotta 
vanhalla Grancino-alttoviululla, jossa oli yllättävän voimakas ääni. Michael Alex Rosen mukaan se musiikki, joka 
kuulostaa juutalaiselta (esim. ns. itämaiset asteikot ja ornamentit) ei ole aidosti juutalaista, vaan ainoastaan 
pinnallista jäljitelmää, johon jopa juutalaiset säveltäjät itse ovat sortuneet. Todellinen juutalaisuus ilmenee Rosen 
mukaan jonain paljon syvempänä traagisuuden, ulkopuolisuuden ja uhriuden pohjavirtana, joka paljastuu vasta 
syvällisen perehtymisen kautta. Rosen luennointityyli oli ajoittain todellista meuhkaamista. No, pysyiväthän kuulijat 
ainakin hereillä.

Alexander-tekniikkaa
”Minimise the effort, maximise the result!”

Walesilainen, Lontoossa asuva Matthew Jones luennoi Alexander-tekniikan, joogan ja meditaation soveltamisesta 
alttoviulunsoittoon. Monilla alttoviulisteilla on soittoperäisiä fyysisisä kremppoja, Jonesin kokemuksen mukaan jopa 75 
prosentilla. Näistä ei aiemmin ole tavattu puhua, mutta nyt tilanne on muuttumassa, ja erilaisia ehkäiseviä ja hoitavia 
keinojakin on löydetty. Ratkaisevan tärkeää on Jonesin mukaan mahdollisimman hyvä kehotasapaino. Matthew 
Jonesin vinkit olivat mielestäni varsin järkeenkäypiä eivätkä suinkaan mitään esoteerista hihhulointia.

Jones itse koki vasemman käden romahduksen, josta hän kuitenkin ajan kanssa, Alexander-tekniikkaa, joogaa ja 
meditointia opiskeltuaan pystyi kuntoutumaan takaisin hyvään soittokuntoon.

Miten pitäisi harjoitella? Jonesin mukaan aina ajatuksella, kannattaa pyrkiä optimoimaan harjoitusaika, eikä pidä 
yliharjoitella. Tavoitteena tulisi olla liikkeiden helppous ja vapaus. Pää-kaula-selkä –linjan yhteistoiminta (tai 
toimimattomuus) vaikuttaa koko kehoon. Ideaalitapauksessa seisten soittaessa pää, olkapääät, lantio, polvet ja 
nilkkanivelet ovat samassa linjassa. Alttoviulu helposti sotkee tätä tasapainoa toispuoleisuutensa takia. Jonesin 
lähtökohta on, että ensimmäinen instrumentti on oma keho ja vasta toinen instrumentti on alttoviulu.

Yleinen virhe Jonesin mukaan seisten soittaessa on nojata taaksepäin. Sen sijaan voisi viedä painoa taakse alkaen 
nilkoista. Polvia ei saa laittaa lukkoon, vaan niiden tulee olla hieman taivutettuina, jalat hieman harallaan ja jalkaterät 
hieman avoinna. Hyvää soittoasentoa voi kokeilla nojaamalla seinän kulmaa vasten, mikä auttaa kehon asennon 
tiedostamisessa. Seisoma-asennnon tulisi olla sellainen, että tasapaino lepää jalkapohjien kaikilla tukipisteillä 
tasaisesti (varpaat, keskikohta ja kantapää).

Kun haluaa soittimesta enemmän ääntä, niin Jonesin mukaan pitää rentouttaa liikkeet eikä kiristää. Pitää muistaa 
hengittää. Kyynärpää on käsien tasapainopiste, jota kannattaa ajatella soittaessa. Soitinta voi myös liikuttaa jousen 
kanssa vastaliikkeessä, mikä auttaa pitämään kehon liikkeet symmetrisinä. 

Istuallaan soittamisessa Jonesin mukaan samat periaatteet pätevät. Kannattaa jakaa harjoitusaika seisaaltaan ja 
istualtaan soittamiseen, jotta molempiin iskostuu hyvä asento. Istuallaan soittaessa jalat kannattaa Jonesin mukaan 
pitää ikään kuin kehon alla siten, että milloin tahansa voisi nousta seisomaan. Tämä tunne kannattaa säilyttää koko 
ajan. Oikea jalka pidetään hieman taaempana. Tulee välttää istuma-asennon romahtamista lysyyn, mikä on 
selkärangalle ja lihaksistolle myrkkyä. Tärkeää on myös olla jämähtämättä yhteen istuma-asentoon, kannattaa 
vaihdella asentoa hieman koko ajan, esim. pakaroiden varassa ajoittain ”kävellen”.

Alttoviulunsoitto ja historiatietoisuus

Edward Klorman luennoi historiallisen esityskäytännön ideasta ja siitä, mitä annettavaa sillä voisi olla nykyajan 
muusikoille, opiskelijoille ja opettajille. Klorman on tutkinut mm. Mozartin kirjeitä isälleen ja Brahmsin kirjeitä viulisti 
Joseph Joachimille, erityisesti kirjeiden esityskäytäntöä sivuavia kohtia, ja yrittänyt niiden perusteella päätellä, 
millaisista sävellystensä esityksistä he ovat eniten pitäneet. 

Louise Landsdown, Luis Magín Muñiz ja 
Carlos Maria Solare,                
nuo mainiot kollegat
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Klormanin mukaan on hyvä olla tietoinen siitä, mitä editiota käyttää; mitä editoija on lisännyt ja miksi? Mitä tiedetään 
siitä, mitä jätettiin nuotteihin kirjoittamatta, mutta oletettiin aikalaismuusikoiden lisäävän esitykseen? Mainittakoon 
esimerkiksi koristellut kertaukset ja improvisatoriset elementit. Esimerkkinä hän käytti Stamitzin D-duurikonserton 
erilaisia editioita suhteessa alkuperäiseen materiaaliin. Soolostemman käsikirjoitus on kadonnut, mutta luultavasti 
säveltäjän omakätiset, mutta huolimattomasti kirjoittamat, virheitä sisältävät stemmat ovat jäljellä. Vanhoissa 
editioissa o nuotin päällä tarkoitti vasemman käden pizzicatoa, joka nykyään merkitään + (esimerkiksi 3. osan 
tahdeissa 79-84).

Klormanin mukaan kannattaa inspiroitua historiallisista tyyleistä ja käytännöistä, jos ne tekevät omasta tulkinnasta 
rikkaamman, vapaamman ja varioidumman sekä auttavat saavuttamaan teoksen sointimaailman ja identiteetin 
syvemmin.
Sen sijaan historiallisiin käytäntöihin ei kannata suhtautua kirjallisesti. Paperinmakuinen historiallinen, ”autenttinen” 
rekonstruktio ei ole musiikillisesti mielenkiintoinen.

Enescu-tribuutti

Donald Maurice ja pianistinsa Richard Mapp esittivät romanialaiselle säveltäjälle George Enesculle (1881-1955) 
omistetun luentokonsertin. Pablo Casals kuulemma piti Enescua suurimpana nerona Mozartin jälkeen ja Yehudi 
Menuhin piti Enescua merkittävimpänä koskaan tapaamanaan muusikkona. Enescun musiikillisesta ihmemuistista on 
lukuisia anekdootteja, joiden mukaan hän mm. pystyi soittamaan ulkoa kappaleen sen kerran läpisoitettuaan tai 
kuultuaan!

Esitettyjen kappaleiden välissä Maurice kertoi niiden taustoista ja rakenteista. He soittivat tutun Konserttikappaleen 
lisäksi ällistyttävän, Donald Mauricen laatiman alttoviulusovituksen Enescun 3. viulusonaatista romanialaiseen 
kansantyyliin Op.25 (1926). Duurin ja mollin välillä häilyminen, kromaattiset moodit, glissandot, mikrointervallit, 
bitonaalisuus ja heterofonisuus (eli saman aineksen eri varianttien päällekkäinen esiintyminen) sekä romanialainen 
virtuoosinen viulunsoittoperinne värittävät tätä todellakin romanialaisen mutta myös samalla häkellyttävän modernin 
kuuloista teosta. Pianotekstuuri ajoittain suorastaan vulkaanisesti vyöryy kuulijan päälle, sooloääneen ryppäinä 
kietoutuen, murtaen totunnaisen sonaattipianismin kahleet. Suoria kansanlaululainoja ei sen sijaan teoksessa ole. 
Tämän virtuoosisen ja tutustumisen arvoisen sovituksen on julkaissut Enoch & Cie –kustantamo (http://www.editions-
enoch.com/editions-enoch-en/).

Lopuksi Maurice ja Mapp esittivät alttoviulutranskription romanialaisen Ciprian Porumbescun (1853 – 1883) Balladista 
viululle ja pianolle, jonka kuulemma sanotaan olevan surullisin koskaan sävelletty teos. Olihan se kovasti haikea, 
mutta voiko musiikista vakavalla naamalla oikeasti esittää tuollaisia väitteitä?

YHDISTYSTAPAAMISIA

Seuraavat kansainväliset alttoviulukongressit:

2009: Järj. Etelä-Afrikan alttoviuluseura (Hester Wohlitz), 27.7.-1.8.2008, Stellenboschin Yliopisto, Cape Townin 
maakunta, Etelä-Afrikka.
2010: Järj. Yhdysvaltain alttoviuluseura (Catherine Carroll), Cincinanti, USA, yksityiskohdat vielä avoinna.
2011: Järj. Saksan alttoviuluseura (Karin Wolf), Dresden, Saksa, yksityiskohdat vielä avoinna.

Alttoviuluseurojen kuulumisia

Kansainvälinen alttoviuluseura, jonka hallituksessa olen, 
kokoontui kongressin aikana lukuisia kertoja. Käsiteltiin 
sääntömuutoksia ja muuta tavanomaista yhdistysjorinaa, 
mutta kuultiin myös eri maiden alttoviuluseurojen lyhyet 
tervehdykset ja käsiteltiin tulevien vuosien 
kongressiehdotuksia. Seuraavan kolmen vuoden 
kongressien pitopaikat ja isännät on lyöty lukkoon, ks. yllä.

Englantiin on syyskuussa 2007 perustettu alttoviuluseura, 
he käynnistivät toimintansa pitämällä heti päivän mittaisen 
alttoviulutapahtuman. He olisivat kiinnostuneita pitämään 
vuoden 2012 kv. alttoviulukongressin. Samana vuonna 
järjestetään kesäolympialaiset Lontoossa, mistä he 
ajattelvat saavansa synergiaetua. Royal College of 
Musicista on tulossa 20 opiskelijaa osanottamaan vuoden 
2009 kongressiin, tavoitteenaan esittää Hindemithin kaikki 
alttoviulusävellykset!

Kanadan alttoviuluseura isännöi kongressia Montrealissa 
2006. Tapahtuma tuotti jopa voittoa, jolla ostettiin uusi 

alttoviulu Montrealin yliopistolle opiskelijoiden käyttöön. Kanadan alttoviuluseuralla on 800 jäsentä, joista suurin osa 
jäsenkyselyn mukaan haluaisi, että pidettäisiin kansallinen alttoviulukongressi joka toinen vuosi. Ideaa ja mahdollisia 
pitopaikkoja kehitellään.

Hester Wohlitz (2009 kongressi), Michael Vidulich ja Catherine Carroll 
(2010 kongressi)
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Espanjan alttoviuluseura aikoo tulevaisuudessa anoa pidettäväkseen kv. alttoviulukongressia. Pohjois-Espanjaan 
Avilésiin valmistuu 2010 Oscar Niemayer –kulttuurikeskus, jossa kongressi järjestettäisiin, havainnekuvan perusteella 
varsin hulppeissa puitteissa kanavan äärellä.

Kiinan alttoviuluseura on valtion hallinnoima ja se on perustettu vuonna 2005. He järjestävät vuosittain kansallisen 
alttoviulukilpailun, jossa on n. 90 osallistujaa, yleisömäärän ollessa n. 300 henkeä. Kiinasta oli Arizonassa 10 hengen 
delegaatio. Taiwanissa on myös oma alttoviuluseura, ja Hong Kongiin on tulossa alayhdistys.

Australian-Uuden Seelannin alttoviuluseuralla on uudet säännöt. Paljon onnea!

Ranskan alttoviuluseurasta ei ollut edustajaa paikalla. He ovat vastikään liittyneet kv. alttoviuluseuraan.

Saksan alttoviuluseuralla alkavat marraskuussa 2008 juuri tätä kirjoittaessa 40-vuotisjuhlallisuudet Düsseldorfissa. 
Michael Vidulich on paikalla edustamassa meitä kaikkia.

Etelä-Afrikan alttoviuluseura järjestää kesällä 2009 kv. alttoviulukongressin. Mahdollisimman suurta osallistujamäärää 
toivotaan, joten jos olet kiinnostunut osallistumaan, niin tässä lehdessä on lisätietoa.

Yhdysvaltain alttoviuluseura on taantumasta huolimatta saatu pysymään taloudellisesti vakaalla pohjalla. 
Jäsenmäärässä on tapahtunut laskua, mikä kuulemma on merkki yleisemmästä muutoksesta yhä 
individualistisempaan suuntaan kulttuurissa. Yhdistyksellä on 19 alayhdistystä eri osavaltioissa – tavoitteena on 50 
alayhdistystä, eli yksi jokaisessa osavaltiossa. AVS on ollut Facebookissa kesästä 2008 alkaen. Verkkokauppa 
alttoviuluun liittyville tuotteille on kehitteillä. Jäsenäänestys tapahtuu verkossa, jatkossa AVS siirtyy kokonaan 
sähöiseen tiedottamiseen. Yli 100 nuorta alttoviulistia kokoontuu vuosittain alttoviulupäiville. AVS isännöi Cincinatissa 
pidettävää kv. alttoviulukongressia 2010.

Pohjoismaisessa alttoviuluseurassa, jonka alayhdistys Suomen alttoviuluseura on, ei ole ollut toimintaa sitten 2005 
Islannin kv. alttoviulukongressin. Nettisivutkaan eivät ole verkossa, varmuuskopioina kyllä odottamassa, että joku 
ryhtyisi niitä ylläpitämään. Ainoat nettisivut on Suomella. Itse asiassa ainoastaan Islannissa ja Suomessa on 
järjestäytyneet alttoviuluseurat. Kehitettävää siis riittäisi! Henrik Frendin Ruotsista, joka on Pohjoismaisen 
alttoviuluseuran yhteyshenkilö, yrittää parhaillaan järjestää Tukholman kuninkaalliseen konservatorioon ensimmäistä 
Pohjoismaista alttoviulusymposiumia, joka pidettäisiin syksyllä 2009. Mikäli tämä toteutuu, niin yrittäkäämme koota 
porukkaa sinne lähtemään.

SOITINVERTAILUA

Mielenkiintoinen tapahtuma oli soitinvertailu/soitinnäyttely, jossa kuultiin parin tunnin sessiossa 40 kertaa sama pätkä 
– taisi olla Deliuksen Romanssista? - alttoviululle kaikilla näyttelyn soittimilla soitettuna. Koesoittajana oli Paul 
Neubauer. Yleisölle jaettiin arviointilomakkeet, joihin saattoi merkitä vaikutelmiaan. Tällainen tapahtuma on 
uuvuttava, mutta myös samalla erittäin mielenkiintoinen. Kävi taas kerran ilmi, että alttoviuluja on hyvin eri kokoisia, 
ja etenkin hyvin eri sointisia. Pidettäköön tätä rikkautena. 

Miksei Suomen alttoviuluseurakin voisi joskus järjestää alttoviuluaiheisen näyttelyn ja soitinvertailun ilman mitään 
liiallista kilpailuhenkisyyttä? Mikähän mahtaisi olisi se testikappale, jonka jaksaisi kuunnella 40 kertaa? Harmi, ettei 
Lutoslawskilla ole alttoviulusonaattia, sillä hän tietämän mukaan piti kriteerinä sävellyksilleen sitä, että jaksaa itse 
kuunnella ne 60 kertaa peräkkäin (!). 

Toinen kriteeri testikappaleelle olisi vaihtelevuus, sen pitäisi käydä läpi eri rekisterit, äänenvoimakkudet ja soittotavat 
soittimen laadun paljastavalla tavalla. Deliuksen Romanssi ei tässä(kään) mielessä ollut paras mahdollinen valinta.

SOITTAJAISIA

Kongressin yhteydessä oli nuorison yhteissoittoworkshop nimeltään BRATS, jonka tulos kuultiin konsertissa. Varsin 
mainiota. Aikuisille osanottajille oli kaikille avoin yhteissoittoworkhop nimeltään Play In, jonka tulos vastaavasti 
kuultiin omassa konsertissaan. Varsin mainiota ja suositeltavaa myös. Kuten Suomessakin olemme huomanneet.

SÄVELTÄJÄPANEELIKESKUSTELU

Tempen alttoviulukongressissa järjestettiin yhdysvaltalaisten säveltäjien paneelikeskustelu, jossa keskustelijoina olivat 
säveltäjät Kenji Bunch, Bruce E. Miller ja Scott Slapin sekä keskustelun vetäjänä James DeMars. En ketään heistä 
tietänyt ennen kongressia, mutta kaikkien heidän soittoaan tai musiikkiaan taidettiin kuulla kongressissa.
 
Säveltäjät olivat lähes liikuttavan yksimielisiä siitä, millaista alttoviulumusiikin pitää olla: melodista, tonaalista, 
soittimellista, hauskaa soittaa, yleisöön menevää, lyyristä. Ainoastaan Kenji Bunch hieman vastusti lyyrisyyttä. Hän 
halusi määritellä säveltäjäidentiteettinsä näin: Post-neo-romantikko, neotonalisti ja impressionisti minimalistisellä 
tendenssillä. Määritelmä sopii kuulemani musiikin perusteella hyvin kaikkiin panelisteihin.

PRIMROSE-ALTTOVIULUKILPAILUT



14

Kongressin yhteydessä järjestettiin kansainväliset William Primrose –alttoviulukilpailut, johon osallistui n. 70 nuorta 
alttoviulistia. Kilpailu toi mukavaa hyörinää kongressin yhteyteen, mutta toisaalta kilpailuerät veivät 
kongressiohjelmasta mielestäni kohtuuttomasti tilaa, kun niille ei ollut aina laitettu rinnakkaisvaihtoehtoa, esim. 
luentoa. 

Erikoinen piirre tässä kilpailussa, joka julistaa olevansa yksi tärkeimmistä kansainvälisistä alttoviulukilpailuista oli se, 
että finaalin konsertot esitettiin pianon säestyksellä kuiva-akustiikkaisessa auditoriossa, eikä orkesterin kanssa kunnon 
konserttisalissa. Joka kuitenkin seisoi lähellä tyhjän panttina. Rahapalkinnot olivat huonommat kuin 2006 Tampereen 
alttoviulukilpailuissa. Testone-palkitoalttoviulun ja Arcos Brasil –palkintojousen laatua ei päässyt kokeilemaan.

Seurasin finaalin kokonaan. Teknisesti kaikki soittivat erinomaisesti. Mutta olin juryn kanssa jyrkästi eri mieltä 
kilpailun voittajan Dimitri Murrathin ansioista. Tässä muistiinpanojani hänen Bartokin konserton tulkinnastaan 
finaalissa sekä voittajan resitaalissa tulkitsemastaan Brahmsin sonaatista:

- tasapaksua, sävytöntä, oppilasmaista soittoa
- maneerinomaista runnovaa jousiaksentointia
- teknisesti varsin taitavaa, mutta taiteellisesti persoonatonta musisointia
- kontakti yleisöön, silloin harvoin kun sitä on, on lähinnä vihamielinen
- ei hallitse romantiikkaan kuuluvaa espressiivistä tempoagogiikkaa, vaan soittaa kaiken läpi

Se, että Dimitri Murrath 1. palkinnon lisäksi erikseen palkittiin Sonaattipalkinnolla oli mielestäni erityisen 
pöyristyttävää. Aulakeskustelujen perusteella en ollut ainoa.

Suosikkini kuulemistani kilpailijoista oli saksalainen Barbara Buntrok (Linnet Music Prize), joka ainoana oli valinnut 
konsertokseen Waltonin, ja onnistui mielestäni erinomaisesti tulkinnassaan, tekemään jotain muutakin kuin vain 
kilpailusuorituksen – eli musiikkia!

William Primrose -alttoviulukilpailuissa 2008 jaettiin seuraavat palkinnot:

1. sija: Dimitri Murrath, $5,000 USD, Claudio Testoni-alttoviulu ja kultapunottu Arcos Brasil –jousi sekä esiintymisiä 
Yhdysvalloissa ja Euroopassa
2. sija: Emily Deans, $3,000 USD ja esiintyminen Atlanta Community Symphony Orchestran kanssa
3. sija: Molly Carr, $1,000

Liben Music Prize: Dimitri Murrath, paras Scott Slapinin soolotilausteoksen esitys
Linnet Music Prize: Barbara Buntrock, paras Bach-esitys
Prirmose Prize: Emily Deans ja Yiyin Li
Sonata Prize: Dimitri Murrath and Victor de Almeida

Robertson Awards: Victor de Almeida, Hansong Jiang, Nathan Schram, Keju Wang, Weijing Wang

JUHLAILLALLISET

Kongressin osanottajille järjestettiin juhlaillallinen. Maittavaa ruokaa ja mukavaa seuraa oli. No, ehkä ruoka ei nyt ihan 
hintansa väärtiä ollut, mutta konressijärjestäjät saivatkin siitä varmaan tuloa. Sallittakoon se heille, kun tiedetään, 
millainen valtaisa ponnistus kansainvälisen kongressin järjestäminen on. Aterimet olivat kertakäyttöisiä, bambupuisia. 
Yhdysvaltalaiseen tapaan alkoholitarjoilu oli koko kampusalueella jyrkästi kielletty, muovimukeista siis hörpittiin 
juhlaillallisilla punaviinin sijasta jääteetä tahikka sitruunamehua. Erinäisiä puheita kuultiin ja kunniamerkkejä jaeltiin, 
ja mm. edesmenneen Terry M. Rileyn (History of the Viola –teoksen kirjoittaja) jälkikasvu kunnioitti tilaisuutta 
läsnäolollaan. 

LOPUKSI

Kannatti mennä, ja kannattaa mennä jatkossakin. Sinunkin! On tajuntaa laajentavaa, että on kansainvälinen 
alttoviuluyhteisö, ja että sille järjestetään vuosittaisia kongresseja. Jos toiminta on ollut tähän asti ehkä hieman liikaa 
anlgosaksisten maiden varassa ja siten niihin pianottunutta, niin tilannehan muuttuu vain sillä, että menemme 
rohkeasti mukaan ja rohkaisemme kaikkien maiden alttoviulisteja perustamaan omat alttoviuluseuransa ja astumaan 
remmiin. Pystyisimmekö joskus tulevaisuudessa järjestämään Suomessa kansainvälisen alttoviulukongressin, 
Helsingin Musiikkitalossa? 
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Bratschistentag November 7-9 2008 in Düsseldorf

Dear IVS section heads, dear friends of the international viola community,

It is my great pleasure as vice chairperson of the German Viola Society(DVG) to invite You on behalf of the DVG and 
chairperson Prof. Karin Wolf to attend the Bratschistentag 2008 in Düsseldorf. 2008 is the 40th anniversary of 
international and national viola societies since in 1968 the Poellau protokol was signed by Franz Zeyringer and Dietrich 
Bauer containing a road map of activities then started to form the International Viola Research Society and 
subsequently the American Viola Society, the German Viola Society and many more over the years to form
what we now see as the IVS community.

DVG has programmed its annual convention, the Bratschistentag, this year to celebrate this anniversary and has 
provided a special session to welcome You together with all those who have been on the board of our
IVS (then IVG) sections over the last 40 years.

The Bratschistentag 2008 will be hosted by Robert-Schumann-Hochschule at Düsseldorf, personally by Prof. Lila 
Brown, Prof. Juergen Kussmaul and Prof. Emile Cantor. It will be held at the venue of the Robert-Schumann-
Hochschule November 7-9, 2008. The anniversary session being on Nov 7th at 15:00 h. Tabea Zimmermann will 
appear in concert on Nov 9th, the Walter-Witte-Viola-Contest will be held alongside, and on Nov 9th the Orpheus 
Quartett featuring Emile Cantor plus guest Karin Wolf close the event with Quintets and Quartets. There is much to
enjoy. Please refer to the attached preliminary programme.

Düsseldorf has an international airport connected to downtown Düsseldorf by commuter train services. From 
Düsseldorf Main Station (Hauptbahnhof) a metro (lines 78 or 79) connects with station Kennedydamm, where the 
Robert-Schumann-Hochschule is across the street.

We have arranged hotel accomodation at a special price at the Hotel DORIA. Single: 54 EUR, Double: 74 EUR, 
including breakfast. the hotel is a 5 minutes walk from the venue at Duisburger Strasse 1a, D-40477 Düsseldorf, Tel 
+49(0)211499192, Fax +49(0)2114910402, www.doria.de, info@doria.de. You will have to call or fax to get the 
special rates, refer to "Bratschistentag" when booking there.

We do hope to meet many of you at the Bratschistentag 2008 in Düsseldorf. Please keep me infomed if you decide to 
come.

Best wishes,

Ronald Schmidt

PS: Please contact www.viola-gesellschaft.de to get updates on the event. There is an english page.

Dr. Ronald Schmidt
Leiter Deutsche Bibliotheksstatistik (DBS)

hbz – Hochschulbibliothekszentrum NRW
Postfach 270451
50510 Köln
 Tel.: (+49) (0) 221 40075 132
Fax-DBS: (+49) (0) 221 40075 180
Fax: (+49) (0) 221 40075 283
e-mail: schmidt@hbz-nrw.de
www.hbz-nrw.de
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AN AFRICAN EXPERIENCE…

The 37th International Viola Conference will be held from 27 July to 1 Aug 2009, on the campus of the University of 
Stellenbosch, in the heart of the winelands of the Western Cape Province, South Africa. In collaboration with MIAGI 
(Music is a Great Investment) and co-funded by ABSA Bank, the South African Viola Society (SAVS) promises all 
conference-goers a truly unique experience!

More information at www.miagi.co.za

The international viola community is coming to Africa!

37th International Viola Congress, 27 July - 1 August 2009

Welcome to the 37th International Viola Congress, to South Africa and the beautiful Cape Province, and - more 
specifically - to the campus of Stellenbosch University, just 45 minutes’ drive from Cape Town! 

The Congress will offer an assortment of events for viola enthusiasts and professionals, from master classes and 
lectures to recitals and orchestral concerts. The 2009 Viola Congress in South Africa promises to be something 
completely different, with participants being introduced to a wealth of South African indigenous music, and much focus 
placed on local developmental education initiatives.

The University of Stellenbosch itself has a proud music history, an outstanding music department, and hosts a 
number of music festivals on the South African musical calendar. The Endler concert hall is famous for its exceptional 
acoustics (read more here: http://www.sun.ac.za)

Situated among the winelands of the Boland (literally “upper country”), the picturesque town of Stellenbosch offers 
the visitor a very central position from which to explore the entire Cape Peninsula. 
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Ehdotus alttoviulun uudeksi nimeksi

Harri Sippel
Turun ammattikorkeakoulun Musiikkiakatemian alttoviulunsoiton lehtori

Hyvät Viola-kollegat!

Suomen alttoviuluseuran uudet nettisivut ovat suuri edistysaskel jäsenistön kommunikoinnin kannalta ja myös 
soittimemme tunnettuuden lisäämiseksi suuren yleisön joukossa. Ties mitä mahdollisuuksia avautuu 
maailmanlaajuisen verkon kätköistä! Tästä suurin kiitos kuuluu  Max Savikankaalle, joka on ottanut webmasterina 
tärkeän roolin seuramme toiminnan edistäjänä! 

Sivujen ”vapaa kynä” – osasto antaa loistavan mahdollisuuden ajatusten vaihtoon, joten laitanpa nyt eteenpäin pienen 
ajatuksenpoikasen kasvamaan ja kehittymään! En väitä, että ajatus olisi täysin omani; monen muunkin mielessä se on 
saattanut käväistä. Nyt toivon kommentteja, käsityksiä, ja mielipiteitä jo kauan mielessäni olleesta ajatuksesta.

Jokainen meistä tuntee soittimensa, alttoviulun, ominaislaadun ilman, että sitä tarvitsisi tässä alkaa eritellä sen 
enempää! Se on selkeästi oma, itsenäinen soitin monien erityisten ominaisuuksiensa vuoksi. Suomen kielessä soitin ei 
kuitenkaan saa itsenäistä asemaa, vaan se luetaan jonkinlaiseen viulun alaluokkaan.  Eikö alttoviulu yksilöllisten 
ominaisuuksiensa vuoksi ansaitsisi saada itsenäisen aseman myös kielellisesti! Pitäisikö selloa kutsua tenoriviuluksi! 
Joissakin harvinaisissa yhteyksissä puhutaan nykyisinkin vielä bassoviulusta, mutta silläkin on oma virallisesti 
hyväksytty nimitys.  

Monissa kielissä alttoviululla on oma ilmauksensa: viola, alto, bratsche. Sukulaiskielessämme unkarissa on suomen 
kaltainen käytäntö: hegedy (viulu), melyhegedy (alttoviulu) ja ruotsissa violin, altviolin.   Tosin myös viola-nimitys 
taitaa ruotsissa olla nykyisin aika yleisesti käytössä. Englantia puhuvissa maissa käytetään yleisesti italiankielistä 
ilmaisua viola. Tästä johdetaan myös nimitys violist, joka tarkoittaa siis alttoviulunsoittajaa. Viulunsoittaja on violinist 
(violin). Suomessa puhuttiin takavuosina violistista tarkoitettaessa viulunsoittajaa, mutta nykyisin oikeakielinen 
ilmaisu viulisti näyttäisi olevan vakiintunut. 

Soitin kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen neuvontaan, jossa keskustelin henkilön kanssa, joka kertoi vieneensä 
vuosia sitten Suomen kielen lautakuntaan ehdotuksen violisti-sanan korvaamisesta sanalla viulisti juuri siitä syystä, 
että se englantilaisen ilmaisun vuoksi saatettaisiin sotkea alttoviulistiin. Tämä kielellinen uudistus on mennyt aikojen 
kuluessa läpi! Hän ei pitänyt ollenkaan mahdottomana sitä, että alttoviulua kutsuttaisiin myös suomenkielessä sanalla 
viola, joka sopii kaiken lisäksi hyvin suomalaiseen ääntämykseen. Tästä voitaisiin johtaa myös alttoviulunsoittajasta 
violisti ja viulisti jäisi nimikkeeksi sille todelliselle taiteilijalle! Ruotsinkielessä taidetaan jo aika paljon käyttää viola-
sanaa  altviolin-ilmaisun synonyymina.

Järjestelystä hyötyisi myös konserttiohjelman kirjoittaja, joka voisi korvata litanian alttoviulu/altviolin/viola yhdellä 
yhteisellä ilmaisulla.

Olisi hauska synnyttää keskustelu aiheesta ja riippuen asian etenemisestä, voitaisiin esim. alttoviuluseuran/
violaseuran nimissä esittää Suomen kielen lautakunnalle viola-sanan ottamista viralliseksi ilmaukseksi alttoviulu-sanan 
rinnalle.

Hyvää kevätkautta kaikille!

Harri Sippel, violisti 
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Tampere Filharmonian alttoviuluryhmä esittäytyy

Pentti Mikkonen
Tampere Filharmonian emeritus-sooloalttoviulisti

-Eräiden ihmisten kunniana
tai ansiona on se, että he
soittavat hyvin, toisten se,
että he jättävät soittamatta.- (La Bruyere)

Arvoisille kollegoille ja kaikille lehden lukijoille lähettää tämän kirjoituksen välityksellä mitä
vaatimattomimman tervehdyksensä maamme sinfoniaorkestereiden suurin ja kansainvälisin alttoviuluryhmä 
Tampereelta. Kuten hyvin tiedätte, meitä on täällä tätä nykyä jo täysi tusina. Nöyriä vakavan musiikin ammattilaisia, 
joista kolme on paljasjalkaisia ulkomaalaisia. Lisäksi monet ovat, vaikka eivät sitä ehkä muistakaan tai halua 
jälkeenpäin myöntää, käyneet orkesterin kanssa ulkomailla. Itsekin muutin joku vuosi sitten pois Tampereelta 
Lempäälään.

Tätä tarinaa tehdessäni vilkaisin lompakkooni ja jouduin toteamaan, että kyllä mekin täällä Tampere Filharmoniassa 
otsamme hiessä teemme todella pyyteetöntä kutsumustyötä.

Soitinryhmämme on perinteisesti ollut poikkeuksellisen yhteistyökykyinen ja sopuisa. Sen tähden olemme pahemmin 
horjumatta kestäneet niin ala- kuin ylämäetkin. Pari vuotta sitten eräs sektiomme ulkopuolinen ammattiveli totesi: 
”Olkaa siinä ja raaputtakaa, kunhan ette häiritse.” Pian sen jälkeen meidät valittiin vuoden soitinryhmäksi. Tähän 
vaikutti osaltaan tarkoitushakuisesti valittu ajankohta, jolloin pidimme alttoryhmän oman konsertin.

Tilaisuus oli noin paria viikkoa ennen tuota mainittua palkitsemista. Finlaysonin kirkossa soitetusta konsertista 
muodostui ainutkertainen menestys. Siitä me kaikki alttoviulistit olimme yksimielisiä! Konsertin päättyessä jokainen 
paikalla ollut kuulija aplodeerasi. Tampere Filharmonian tehdessä noin vuosi sitten kaksi ulkomaankiertuetta, erään
Englannissa olleen konsertin loppuessa yleisö osoitti suosiotaan seisaalleen nousten. Tuolloin sanoinkin vieressäni 
soittaneelle alttoviulistille, että tästä muistuukin elävästi mieleeni ryhmämme Finlaysonin kirkossa pitämä konsertti.

Tampere Filharmonia on kaiken lisäksi vuosien saatossa saanut joukostamme valtuuskunnan puheenjohtajia, 
luottamusmiehen, lukuisia valtuuskunnan jäseniä, luennoitsijoita, valokuvaajia ja joskus harmiakin.

Luonnollista on, että ennenkuin tähän on tultu, myös pienten alkujen päiviä on tarvittu. Kuusikymmentäluvulla 
seisoimme jonossa, kuin pienen talon porsaat, aina kuun lopussa taloudenhoitaja Savujärven toimiston oven takana 
jonottamassa ohuita ruskeita kirjekuoriamme. Tuohon aikaan meitä oli neljä alttoviulistia. Lisäkseni kolme
harjoituksissakin pukua käyttänyttä vanhaa herrasmiestä. Legendaariseksi on jäänyt ammottavina aikoina vaikuttanut 
ryhmän ykkönen, joka ei soittanut ainoatakaan alttoviulusooloa, koska kapellimestari Eero Kosonen 
hienotunteisuussyistä teki hyvällä maulla valittuja hyppyjä. 1970-luvulla vaikuttaneesta ”vanhasta kaartista” on tämän 
päivän joukkueessa vielä neljä soittajaa, joten todettakoon että alttoviulutaiteen vanha, arvokas, perinne on jatkunut 
meillä katkeamattomana.

Tänään olemme ylpeitä paitsi ammattitaitoisesta ryhmästämme, myös siitä että soitamme maamme ainoassa 
täysikokoisessa Helsingin ulkopuolelle sijoittuvassa sinfoniaorkesterissa, jonka mainetekoihin kuuluvat lukuisat 
merkittävät kansainväliset levypalkinnot ja ulkomaankiertueet.

Täytyy sanoa, että meitä varttuneempia toki suuresti elähdyttää ryhmän radikaalin nuorentumisen mukanaan tuoma 
innostus ja Mishan virheettömät soolot. Minäkin olen viime vuosina muutaman kerran vienyt stemman kotiin, vaikka 
en kehtaa sitä julkisesti myöntää.
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Tampere Filharmonian alttoviulut vasemmalta oikealle, kuvan on ottanut Harry Valoma: 

Taavi Nachtigall, Heili Hannikainen, Raimo Vauras, Kimmo Kivivuori, Riikka Merioja, Anne Korhonen, Tarja-Leena 
Saari, Vesa Vahtola, Anneli Heinola, Pentti Mikkonen, Mikhail Slobodjanjuk, Lasse-Matti Laakso.
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Esiintymismatkapäiväkirjamerkintöjä Marokosta 2005

Teemu Kupiainen
Alttoviulutaiteilija, Sibelius-Akatemian alttoviulunsoiton ja kamarimusiikin lehtori 

Voit kuunnella nettisivuiltamme (www.suomenalttoviuluseura.com) Teemun soittamana Chaconnen Bachin 
sooloviulupartitasta No.2, äänitetty Kauniaisten kirkossa huhtikuussa 2006, äänittäjänä Kai Lassfolk.

14.5.2005 Malagan lentokentän lähistöllä.

Viime kirjoituskerrasta on kauan. Makaan ruohikossa taivasalla kymmenen metrin päässä isosta tiestä. Taivas on 
kirkas ja hengitys höyryää otsalampun valossa. Saavuin Malagaan 21.40. Istahdin lentoaseman ulkopuolelle ja aloin 
soittaa. Kaksi pientä lasta tuli heti kuuntelemaan. Vaikka soitin kurjasti ja lapsille oli varmaan ihan se ja sama mitä 
soitin, soitin kuitenkin lempimusiikkiani. Lempiyleisölleni. Oli hyvä olla. Ja niin taisi olla lapsillakin... Kävelin pari 
kilometriä Marokkoon päin. Aamulla yritän liftata. öitä. 

15.5 Tetouan

Oli kylmä ja kostea yö. Kestää taas vähän aikaa ennen kuin tottuu öiseen 20 asteen lämpötilan pudotukseen... Heräsin 
aamulla poliisiradioon. Kymmenen metrin päässä oli ratsia. Välissämme oli vain pieni pensas. En uskaltanut 
kohottautua makuualustaltani. Tiedä vaikka irtolaisena päätyisin putkaan. Makasin makuupussissani tunnin ja luin 
nuotteja. Sitten poliisit onneksi lähtivät.

Paikallisbussilla Fuengriloan bussiasemalle, jossa soittoa sunnuntaiaamun spurguille. Heräilivät juuri jalkakäytäviltä. 
Eräs tuli viereen kuuntelemaan. Yski samalla keuhkojaan pihalle. Pyysi lopulta saada soittaa. Vapisevin käsin hän otti 
alton ja asetteli sitä kauan leukansa alle. Yritti jousta kielelle, mutta se pomppi kuin horkassa. Yritti ja yritti. Lopulta 
ukko antoi periksi. Kyynelsilmin. Kääri tupakan... Aloin soittaa. Vähän ajan päästä ukko pyysi kokeilla uudestaan. Nyt 
hän tuki oikean kätensä polvensa päälle ja sai tärinän pysähtymään. Ja sai soitettua jonkinlaista kansanmusiikkia. 

Ymmärsin hänen puheistaan sen, että hän oli nuorena soittanut paljonkin. Nyt asui kadulla pienen koiran ja jäniksen 
kanssa. Soitin vielä ukolle I partitan... Bussilla Azies??? Gibraltarin viereen. Lauttaa odotellessa soittoa. Siesta aika ja 
kaupungin keskus oli kuin unessa. Soitin muutamalle harvalle kävelijälle. Täydellinen hiljaisuus ja akustiikka. Sai 
kerrankin soittaa vaikka ppp. Kaikki kuului... Lautta Afrikkaan. Espanjan Ceutaan. Kävely rajalle ja siitä kimppakyyti 
Tetouaniin. Siisti pensionaatti. Kävelyä vanhan kaupungin sokkeloissa. Lopulta soittoa syrjäkujalla. Jännitti!!! Uusi 
kulttuuri. Uudet tavat. Kuuntelevatko? Loukkaantuvatko vieraan kulttuurin ja uskonnon musiikista? Vastaanotto oli 
kuitenkin lämmin. Kuuntelijoita ja kyselijöitä pysähtyi paljon. Ja tietenkin paljon lapsia! Ismaan? kysyi musiikkini 
alkuperää. 

Kun ihmiset kuulivat sen olevan 300 vuotta vanhaa ja että Bach sävelsi paljon kirkkomusiikkia he olivat otettuja. 
Allahin musiikkia. "Sinulla on pehmeä sydän". Se taisi olla kehu...öitä. 

16.5 Chefchaouen.

Heräsin aikaisin aamulla pohtimaan eilisiä palautteita. Kananmunanmyyjä: muusikko, siis sinulla on pehmeä sydän. Ja 
muslimikauhtanakuulija: olen iloinen että soitat Allahin musiikkia. Alkoi todella tuntua että kannatti tulla. 

Harjoittelua, jonka jälkeen kyselemään bussikyytejä. Olin varmaan vielä eilisen lumoissa, koska antauduin 
aggressiivisen palveluksien tarjoajan huijattavaksi. Tulipa paha olo. Joka kesti. Ja vielä paheni saapuessani 
Chefchauoueniin: sain heti kimppuuni toistakymmentä hasiksen kaupittelijaa, joista kukaan ei voinut uskoa etten 
käytä pilveä. Ja jokaisen kanssa oli kohteliaasti väiteltävä ainakin 5 minuuttia. Ensin pitivät valehtelijana, sitten 
typeryksenä, ihmetellen miksi sitten ylipäänsä tulinkaan Marokkoon... 

Vielä pari tuntia sitten lähtiessäni soittamaan olin päättänyt tehdä vain pikaisen visiitin Keski-Atlaksen vuoristoon ja 
mennä sitten loppuajaksi Madridiin. Siellä olen halunnut soittaa siitä asti kun näin Almodovarin "Puhu hänelle"... mutta 
saapi nähdä...löysin siedettävän soittopaikan. Ohikulkijat olivat hyvin kannustavia ja moni pysähtyi kunnolla 
kuuntelemaankin. Kun olin lopettamassa tuli viereisestä kahvilasta mies pyytämään minua kahvilla. Chefchaouenin 
ensimmäinen viuluopettaja oli ollut kävelyllä ensimmäisen viuluoppilaansa kanssa ja tullut juuri paikalle kun soitin I 
sonaatin prestoa, samaa kappaletta jota oppilas juuri harjoitteli. Jäivät kuuntelemaan kahvilaan ja odottelemaan että 
lopetan saadakseen jutella rauhassa kanssani. Seurasi mielenkiintoinen keskustelu. Millähän kielellä sekin tapahtui - 
länsimaisen klassisen musiikin nousevasta asemasta Marokossa. Oikein kateeksi kävi... Huomenna menen 
tutustumaan konservatorioon ja ehkä soitan siellä jotain... ...olin muuten Hyvinkään musiikkiopiston ensimmäisen 
viuluopettajan ensimmäisiä oppilaita. Ja viimeinen musiikkiopistossa harjoittelemani kappale oli I sonaatin presto... 
öitä. 

17.5

Kello kolme aamulla herätti moskeijakutsu. Ja 4.30 alkoivat pähkähullut kukot... Heräsinkin silloin hauskaan uneen: 
ranskalainen vuohipaimen kutsui minut tutustumaan linnaansa, jossa asuivat koira ja apina: Henri ja Pepe. Ja ne 
kiekuivat... nauratti pitkään. Konservatoriolla soitimme pari tuntia. Bachia, andalusialaista musiikkia, Mozartia. Pari 
nuorta laulajavirtuoosia kävi esittäytymässä. Pyysivät pitämään konsertin konservatorion opiskelijoille ja heidän 
vanhemmilleen. Huomenillalla. Jään siis vielä pariksi yöksi. 
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Olen harjoitellut tähän asti pääasiassa ilman viulua. Soittamalla mielessä ulkoa. Alkaa mennä aika hyvin. Tuppaan 
vaan soittamaan liian nopeasti. Tulee "epäpuhdasta" ja hartiat jännittyvät heti. Kun maltan "soittaa" hitaasti tulee 
loistava rento olo. Tänään harjoittelin oikeasti hotellisordiinon kanssa. Harjoittelun jälkeen menin katoterassille, jossa 
pilviveikot olivat väitelleet oliko soittoni ollut todellista vai ei. Eivät nimittäin olleet tienneet että soitan jotain 
instrumenttia. "Epätodellinen Chaconne, kuin jostain toisesta ulottuvuudesta". Aika hyvä arvio... 

Kerroin kattoterassin väelle millaisille hallusinaatiotripeille hitaasti mielessä harjoittelu minut usein vie. Kuinka äänien 
välit täyttyvät maailmankaikkeuksista... No, ehkä vähän liioittelin. Mutta on ne joskus aika upeita. Abstrakteja värien 
ja muotojen ilotulitusta... Muistan vielä ajan jolloin kaikkinainen henkinen ponnistelu ja harjoittelu ylipäänsä, sai 
kylmän tuskanhien kihoamaan selkääni! ...Iltapuolella pari tuntia soittoa eripuolilla paikallistan asuinkatuja. 
Ensimmäinen paikka täydellisessä akustiikassa, lähes tyhjällä kujalla. Joka pian täyttyi kannustavista lapsista. Se 
täydellisestä akustiikasta... Mutta tunnelma oli loistava. Sen kruunasi kauppiaan ja erään lapsen isän lähes fyysiseksi 
tiivistynyt väittely. Ilmeisesti lapset olivat sotkeneet kaupan edustaa. Väittely oli niin värikäs että koko yleisöni alkoi 
seurata sitä ja itsekin kytkin "automaattivaihteen" päälle yhden osan ajaksi seuratakseni mitä tapahtui. Ja taas 
nauratti... 

Työn päätteeksi Hammaniin, saunaan. Pienoinen pettymys. Haalea pesuhuone, jossa pesijä pintapuolisesti yritti 
suoristella ihokarvojani. Opaskirjojen varoitukset tulikuumista vesistä ja kivuliaista ihonkuorimisista... no joo... Illan 
pelasti viereisen kuppilan täydellinen yksinkertainen lammaskaali! öitä. 

18.5

Tänä aamuna toisenlainen uni: Jostain syystä olin joutunut konserttiin primavistaamaan P.H. Nordgrenin teoksen 
kantaesitystä. Teos loppui alttoviulun ja sellon kadenssiin, joka meni Markon kanssa olosuhteisiin nähden aika hyvin. 
Aplodien aikana P.H tuli luokseni osoitti stemmaani: viuluklaavi! Olin soittanut alttoklaavissa. PH: "Tiedän että olet 
väsynyt etkä ehdi harjoitella. Ja se myös kuuluu. Menisit soittotunnille!" 

Nousin heti harjoittelemaan. Hitaasti. Aamu-unisten hotelliystävieni häiriöksi. Minkäs voit! P.H:n vika! Kymmeneltä 
menin sovittuihin harjoituksiin konservatoriolle. Harjoittelin yksikseni puolitoista tuntia. Ketään ei tullut. 15.20 
törmäsin kadulla viuluoppilaaseen. Kysyin oliko illalla konserttia? Ei illalla mutta kello 16.00!!! Pikaisesti hotellille ja 
konservatoriolle. Olin siellä 15.55. Ei opettajaa, ei oppilasta. Ei konserttia. Paikalla vain kaksi lounaalla tapaamaani 
reppumatkalaista, jotka olin pyytänyt hotellilta mukaani. Olivat maininneet pitävänsä Bachista. Löysin koulun rehtorin 
joka ei tiennyt konsertista mitään... 

Soitin lopulta konsertin, I sarjan ja Chaconnen, hiljaisella kujalla kuulijoinani vain sveitsiläisirlantilaiset ystäväni. Meni 
hyvin! Soiton jälkeen irlantilaiskaveri, kalju, arpinen pää, arpiset isot rystyset, josta tiesin vain että hän soittaa itse 
mandoliinia, kysyi tunsinko Menuhinin levytyksen Chaconnesta. Kuulemma ajoin samalla draivilla pitkiä nousuja 
huippuunsa ja pysäytin sitten hetkeksi täydelliseen ajattomuuteen... 

Huh! Kaveri oli entinen punkkari. Soittanut bassoa. Sitten innostunut Bachista. Tunsi jokaisen sarjan, partitan ja 
sonaatin ja osasi soittaakin muutamia osia mandoliinilla, kitaralla ja tenoriviululla! Hän soitti myös säkkipilliä, 
irlantilaispillejä, viulua, lyömäsoittimia ja sävelsi. Will oli jo lounaan jälkeen tänään säveltänyt irkkukappaleen 
pohjautuen I sonaatin prestoon, jota oli kuullut minun soittavan aikaisemmin kadulla. "The man on the street". 
Stefanie soitti myös viulua. Hänellä oli klassinen koulutus mutta soitti nyt vain kansanmusiikkia. Istuskelimme 3 tuntia 
minttuteellä soitellen vuoronperään. Will alkoi säveltää kappaletta mandoliinille ja alttoviululle. Lupasi mailata sen. 
Valitettavasti tiemme eroavat huomenna... 

Soitin vielä rupeaman paikallisten iltakävelykadulla. Paljon positiivista palautetta, muttei juuri todellisia kuulijoita. 5 
minuuttia nuorison pilkanteon kohteena. Sitten aikuiset hyvin paheksuvasti ja päättäväisesti puuttuivat tilanteeseen. 
Ajoivat nuoret tiehensä ja pyysivät anteeksi heidän puolestaan. huomenna lähden Keski-atlakseen, jossa Willien, 9 
kertaisen Marokon matkaajan mukaan, on juuri sellaista kuin olen kuvitellut ja toivonut: aitoa, turistitonta 
vuoristoasutusta... öitä. 

19.5

Olin aamulla jo harjoitellut ja valmistelin lähtöä hotellilta 10 aikoihin, kun Adil, opettaja saapui tapaamaan minua. Oli 
kovasti pahoillaan eilisestä ja pyysi minua mukaansa tapaamaan tärkeää miestä, koko alueen kulttuurijohtajaa. Sain 
sen käsityksen että konservatorion rehtori oli estänyt konsertin, ja nyt Adil vetosi hänen esimieheensä. 
Kulttuurijohtaja oli hyvin pukeutunut erittäin hyvää englanti puhuva herrasmies. Hän kertoi jonkun Unescon johtajan 
olevan juuri käymässä kaupungissa arvioimassa uusia suojelukohteita. Tämä oli kuullut soitteluamme eilisessä 
kahvilassa ja ollut kovasti innoissaan. Kulttuurijohtaja lupasi nyt järjestää konsertin huomisillaksi kulttuuritalolle. 
Voisimme kaikki soittaa, paikalliset, Will, Stefanie ja minä... Jään siis vielä kahdeksi yöksi. Ehdinpä ainakin harjoitella 
hitaasti ja rauhassa. Puhtautta. Tulee hyvä olo jo ajatuksesta... 

Lounaalla tapasin Willin. Kertoi nuorena treenanneensa 10 vuotta päivittäin itämaisia taistelulajeja. Oli sitten lähtenyt 
kiertämään maailmaa ja opetellut soittamaan. Sanoi käyttäneensä paljon aikaa miettiessään ja kokeillessaan miten 
itämaisten taistelulajien tekniikat muutetaan soittimiin sopiviksi. Aivan samoin kuin Yuang-Chang kertoi tehneensä 
taekwondon ja sellonsoiton suhteen! Will kertoi että soittamisen itseopiskelussa on tullut usein seinä vastaan. Silloin 
hän on ottanut uuden soittimen ja syventynyt siihen. Sitten palatessaan takaisin vanhan soittimen pariin ovat vanhat 
ongelmat aina hävinneet. Kertoi mm oppineensa paljon viulun jousikädestä harjoitellessaan lyömäsoittimia! 
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...Illalla soitin vakiopaikallani. Ihmiset alkavat hyväksyä minut. Useat pysähtyvät kuuntelemaan. Olipa välillä väkeä 
tiiviinä muurinakin. Alan itsekin taas päästä paremmin sisälle katusoittoon. Välillä tunnen olevani osa yleisöä. Tunsin 
kuuntelevani heidän kanssaan omaa soittoani. Fraseerauksen ja ajanoton helppous on silloin hämmentävää. 
Pääsisiköhän samaan helppouteen konserteissa jos soittaisi konsertin joka ilta? Täytyy joskus kokeilla... Iltapalaksi 
leipä, jonka sisällä oli kalaa ja ranskalaisia perunoita! öitä. 

20.5

Aamulla harjoittelua. Hidasta ja tarkkaa. Lounaan jälkeen luin loppuun Heidi Liehun kirjan Ihmisestä, rakkaudesta ja 
Jumalasta. Rohkeaa ajattelua... Konsertissa 50–60 ihmistä Täysi sali. Kuuntelivat oikein hyvin. Olin vähän, siis 
sopivasti hermostunut. Adil ja oppilas ja etenkin Will olivat enemmän... 

Aloitin Bachin I sarjalla. Mozartin duossa Adilin kanssa jouduin hyppäämään moniaita neljäsosia pysyäkseni kollegani 
mukana. Andalusialaisessa musiikissa yleisö alkoi taputtamaan mukana. Ei mitään meikäläisten plattua rytmin 
jauhamista, vaan todella innokasta ja aktiivista rytmiikkaa. Irlantilaisballadit Willien kanssa hiljensivät yleisön. Lopuksi 
soitin Chaconnen. Järjestäjien kaunis, joskin useasti kuultu puhe, täällä ehkä kuitenkin uusi: musiikki, kansainvälinen 
yhteinen kielemme... ...rattoisaa jutustelua Willin ja Steffien kanssa. Will sivisti minua Bachin elämästä. Oli lukenut 
kasan kirjoja. Kertoi myös venäläisen matemaatikon teoriasta Bachista ja aalto-opista. Samasta aiheesta oli muuten 
maininnut eräs kattoterassin pilviveikoista. Alle 30-vuotias teoreettisen fysiikan professori Roomasta... 

Will varoitteli katusoiton vaaroista. Oli vuosia sitten kierrellyt rahattomana Marokkoa ja soitellut ravintoloissa. Ja 
tarpeen vaatiessa nukkunut taivasalla. Eräänä aamuna tuli poliisi ja vei putkaan. Syyksi sanottiin kuningattaren maalla 
nukkuminen. Yksi selli jaettuna 12 marokkolaisen kanssa. 4 vuorokautta. Ulos pääsi vain tarpeilleen. Ruoaksi saivat 
yhden leivän ja ämpärillisen vettä päivässä. 4 vrk:n jälkeen Will sai bussirahat ja karkotuksen maasta. Lautalla 
espanjaan. Heti toisena päivänä poliisi pidätti Willin soittamasta kadulla. 2 päivää putkassa. Ja sen päälle 10 päivää 
vankilaa kerjäämisestä. Olen tainnut selvitä aika helpolla...öitä. 

21.5 Sefrou

Olin soittanut kaksi rupeamaa ennen puoltapäivää. Aloitin sordinoituna jo kahdeksalta. Huoneiden ohuet väliseinät 
eivät ylettyneet lähellekään kattoa ja kaikki huoneet antoivat aukinaiselle sisäpihalle. Kaikki hotellin asukkaat 
nukkuivat siis oikeastaan samassa tilassa. Eli herätin koko hotellin. 

Mutta kaikki tiesivät että olin lähdössä. Ja eivät ilmeisesti pahastuneet viimeisestä Bach-herätyksestään. Niin moni kun 
kävi hyvästelemässä ja kiittämässä musiikista. Myös hotellin omista ja siivoojat. Omistaja kertoi että hänen koiransa 
oli alkanut makailla huoneeni edessä aina kun harjoittelin... Bussiin 5 tunniksi. Fes. Jossa taksiin ja vielä 40 km 
etelään. Sefrou. Nerokas tapa matkustaa: Grande taksi. Kaupungeissa on aukioita joilla ihmiset kokoontuvat 
halutessaan paikkakunnille joille ei mene busseja. Taksit huutelevat paikkoja mihin ovat lähdössä. Kun auto on 
täynnä, lähdetään. Ja autot ovat täynnä! Tavalliseen ikivanhaan Mersun henkilöautoon mahtuu 7 ihmistä 
matkatavaroineen. Tunnelmallista ja halpaa. 40 km eurolla. 

Sefroussa soittoa. Unelias kaupunki. Otin vastaan hyvää englantia puhuneen nuoren miehen tarjouksen majapaikasta 
perheensä luona. Menimme hänen kotiinsa, jossa vanhemmat, veli ja kaksi siskoa tuntuivat ihmettelevän mihin minä 
vielä mahtuisin. Tunnin verran katselin euronewsseja ja kuuntelin pojan ja perheen kinastelua. Sitten pakenin 
leirintäalueelle käyttäen tekosyynä että joudun usein harjoittelemaan öisin. Ja niinhän usein teenkin. Tosin en joudu 
vaan haluan. Ja useimmitenhan harjoittelen ilman viulua... Löysin leirintäalueen ennen puoltayötä. Pieni puolen metrin 
kiviaidalla ympäröity peltotilkku. Olen ainoa yöpyjä. Eikä henkilökuntaakaan ole paikalla... öitä.

22.5 Boulemane

Aamulla herätys ennen seitsemää. Peipon lauluun, joka jäi aina ärsyttävästi ilman loppukoristelua. 7.40 olin jo 
vanhassa kaupungissa soittamassa. Kannustajia, muttei kuulijoita. Yhdeksältä aloitin toisessa paikassa. Paikalle tuli 
heti 7-8 lasta, jotka asettuivat istumaan piiriin ympärilleni. Kuuntelivat hartaasti. Ja taputtivat alkuun joka fraasin 
lopussa. Miten osasivatkaan... Pian alkoivat odottaa osien loppuun ja lopulta kuuntelivat koko kappaleen kerrallaan. 
Soitin lapsille noin tunnin. Kaikki kuuntelivat koko setin. Välillä jotkut heistä yrittivät keskustella keskenään, mutta 
tomera noin viisivuotias miehenalku otti aina järjestysmiehen roolin ja palautti konserttikurin. Olisipa saanut videolle... 

Eilinen nuorimies saapui ystävänsä kanssa ja halusi näyttää minulle hienon vesiputouksen. Parin kilometrin kävely 
joen vartta ylävirtaan. Sitten rinkka selässä erittäin vaikea laskeutuminen 15 kanjonilaaksoon. Kahlausta puroa pitkin 
alavirtaan ja yhtäkkiä olimme 10 metriä korkean upean putouksen päällä. Hiehan? oli toivonut että soittaisin siellä, 
mutta putouksen pauhu ja vesihöyry... 

Tunnin lepohetki ja jatkoimme matkaa ylävirtaan, jossa laakso avautui ja alkoi muistuttaa lappia. Upea tunturien 
reunustama kuru jonka pohjalla kirkasvetinen puro. Yhytimme poikajoukon joka oli ruoanlaittopuuhissa. 
Perunavihanneskeitto oli kiehumassa ja osa pojista oli metsästämässä pikkulintuja ritsoillaan. Soitin pojille puolituntia. 
He tarjosivat keittoa ja minä purkkisiikaa ja jälkiuunileipää. Ostin ritsan. Maksoin oppaani mukaan hirveän ylihinnan: 2 
euroa. Mutta entisenä jo 12-vuotiaana poliisikuulusteluihin joutuneena ritsaritsarikollisena koin aiheelliseksi tukea 
nuorten ritsaystävieni touhuja... 

Grande taksi. Illansuussa saavuin Boulemaneen. Pieni keskellä vuoristoa sijaitseva kylä. Ei hotellia, ei pensionaattia, ei 
leirintäaluetta. En paljoa kursaillut kun 17-vuotias, jonkin verran englantia osaava Knous, tarjosi minulle yöpaikkaa 
isänsä omistamassa talossa, jossa asui viikonloppuisin siskonsa kanssa. Sen verran kuitenkin epäröin vastaustani että 
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Knous ehti katsahtaa minuun alta kulmiensa ja hiljaisesti sanoa: "Olemme Berberejä, emme arabeja." Mitä sitten 
lieneekään tarkoittanut... ja mitä siihen sitten olisi sanonut? 

Kiipesimme vuorenrinteelle jossa soitin tunnin. Knous ja hänen ystävänsä kuuntelivat hiljaa auringon laskiessa ja 
täyden kuun tullessa esiin. Pojat kysyivät osasinko soittaa Cat Stevensin musiikkia. Cat Stevens, nykyisin Yusuf 
Muslim oli poikien sankari. Amerikkalainen amerikkalaisuuden vastustaja. Muistin Morning has Brokenin... Knouz lähti 
moskeijaan rukoilemaan. Minä sammahdan. Huomenna taidan lähteä tapaamaan Knouzin vanhempia "vuorille". Niin 
kuin ei vielä vuorilla oltaisi... öitä. 

23.5. jossain Keski-atlaksella

"Avohaavat syvät näissä, ammottavat kantapäissä..." ...ainakin huomenna kun molemmissa kantapäissäni olevat 3 
neliösentin kokoiset rakot puhkeavat. Huomenaamuna nimittäin lähden Knouzin kanssa 10 km päähän "tosi" vuorille. 
Paikkaan jossa hän eikä hänen vanhempansa ole koskaan olleet. Knouzin 95-vuotias isoäiti kertoi meille luolasta, jossa 
hän on nuorena käynyt ja jossa asuu demoni. Harvat paikalliset ovat luolassa olleet. Ulkopuoliset eivät koskaan. 
Kyläläiset ovat löytäneet sieltä kivikautisia työkaluja, mutta eivät halua paikalle arkeologeja. Paimenet ovat aikojen 
alusta käyttäneet sen ensimmäistä holvia lammasten suojana. Ja heti sisäänkäynnin jälkeen on lähde. Mutta kukaan ei 
tiedä kuinka pitkälle itse labyrintiksi levittäytyvä luolasto yltää. Vanha kansa kertoo että sinne eksyneitä lampaita oli 
löydetty 50 km päästä ja että Fesistä oli vanhojen kuninkaiden aikana päässyt luolia myöten tänne asti. Melkein 100 
km... Tiedä häntä. Mutta Knouzin isoäiti oli kuitenkin vakuuttunut että siellä asuu demoni. Ja määrätyn pisteen jälkeen 
demoni tekee jokaisen ohikulkevan hulluksi... Huomenna olen ensimmäinen ulkopuolinen, joka pääsee luolaan. Ja 
soitan Bachia demonille!!! 

...Aamulla kiipesimme Boulemanen viereisen kukkulan rinteille, jossa soitin paikalle kerääntyneille paimenille ja 
metsänistuttajille. Palasimme talolle, jossa Knouzin sisko oli tehnyt meille kouskoussia. Myös Knouzin isä ja veljen 
vaimo olivat tulleet kylään hammaslääkäriin. Ruoan jälkeen pieneen pakettiautoon. 

Matkaan. 20 aikuista, 2 lasta ja kaikkien matkatavarat. Keskipäivän aurinko paistoi eikä auton takaosassa ollut mitään 
tuuletusaukkoa. Saunassa on! Onneksi puolimatkassa menimme pikkutielle - siis jätimme tien - ja pääsin auton katolle 
yhdessä 6 nuoren miehen kanssa. siellä oli lammasten kuljetukseen varattu teline. Vauhtia ei ollut kuin 20km/h, mutta 
kova vastatuuli ja auton huojunta saivat aikaan tunteen kuin olisi ollut purjehtimassa myrskyssä. Saavuimme Knouzin 
kotilaaksoon. Oikeastaan laakso oli sola Keski-atlaksen korkeimmalla kohdalla. Upeaa, avaraa, näkyvyyttä noin 200 
neliökilometriä. Ainoat näkyvissä olevat puut olivat Knouzin pihan puutarhassa. Heillä oli oma lähde, jonka luona 
Knouzin äidin suku oli asunut jo vuosisatoja. Knouzin isä oli istuttanut puutarhan lähteen viereen 50 vuotta sitten. 
Knouz kertoi heillä olevan 60 hehtaaria maata. Hänen esitteltyään minulle viitaten heidän maansa rajat, laskin 
nopeasti maata olevan paremminkin lähemmäs 20 neliökilometriä! 

Talossa asui Knouzin vanhempien lisäksi, äidin äiti, yksi sisko pienen lapsensa kanssa ja yksi Knouzin isoveljistä. Hullu. 
Ja pähkähullu olikin. Mutta hauskalla tavalla. Veli selitti taukoamatta jotain kiellä joka ei ollut berberiä, mutta jotain 
sen lähettyviltä. Perhe ymmärsi sitä jonkun verran ja se tuntui vieraankin korvaan jollain tavalla loogiselta. Ja eipä 
tainnut Said oikeastaan olla juuri Arvidia hullumpi Arvidin ollessa hulvattomimmillaan... Jatkuva meno ja selitys, aivan 
lähietäisyydeltä, joka lakkasi vasta kun otin viulun ja aloin soittaa. Silloin Seid pysähtyi niille jalansijoilleen ja kuunteli 
koko III sonaatin hiiskumatta. Osien välillä hieman mumisi itsekseen jotain joka Knouzin mukaan tarkoitti "hienoa". 
Kun lopetin, Seid meni talon sisään omaan nurkkaansa ja vaipui ajatuksiinsa. Olin vähän huolissani, mutta kaikkien 
muiden mielestä asiat olivat oikein hyvin. 

Lähdimme kolmen tunnin kävelylle ja kiersimme kaikki lähiseudun viisi lähdettä. Laakson kultakaivokset. Kaikissa vesi 
pulppusi suoraan maasta. Virtasi vähän matkaa purona ja katosi uudestaan maan sisään. Pysähdyimme juomaan ja 
istuskelemaan jokaisen lähteen viereen. Veden Merkitys... Vieressä kasvavat pienet ohrapellot. Koristeltuina seassa 
kasvavilla unikoilla, joillakin laventelin violeteilla ja rypsinkeltaisilla kukilla... Aika seisahtui... Auringon laskiessa tunti 
soittoa puutarhan katveessa. Illan hiljalleen tummuessa tuuli tyyntyi ja puutarhan muuria päällystävien 
ruusupensaiden tuoksu levisi raskaana ympäristöön. Odottelen nyt iltapalaa. Knouzin isä teurasti 1 1/2 tuntia sitten 
silmieni edessä karitsan ja on valmistanut sitä siitä asti... 

Yöksi menen katolle nukkumaan... ...pieni iltapala: vartaassa karitsan munuaisia, maksaa ja sydäntä 
tomaattisipulisalaatin kanssa. Sitten iso kasa keitettyjä vihanneksia ja oliiveja, joiden alla karitsan potkaa. Ehkä 
parasta mitä olen ikinä syönyt. Nyt talon katolla... Täysikuu... Koira haukkuu kaukana... Olen mykistynyt... öitä. 

Heräsin hevosen pärskähdyksiin. Nukun tallin katolla... unen matematiikkaa...aikaa joko ei ole olemassa tai sitä on 
loputtomasti. Soittaessa aika joskus katoaa. Sitä joko ei enää ole tai yksittäiset hetket muuttuvat ikuisiksi... Hetken 
voi jakaa äärettömyyksiin... 

On opittava kärsivällisyys. Tai oikeastaan tajuttava ettei kärsivällisyyttä tarvita. Jos ajatusten suunta on oikea hoitaa 
ääretön aika loput. Täytyy vain välillä muistaa tarkistaa että suunta säilyy... Aika tarvitsee joskus äärettömyyden. 
Joskus vain sen hetken jolloin Muhammed, lasin pudotessa pöydältä ennen sen rikkoontumista maahan, näki paratiisin 
portit. Kaikki tarvittavat asiat tapahtuvat. Eivätkä ihmisen teot sinänsä ole tärkeitä ja vaikuta ratkaisevasti ihmisen 
"oppimiseen". Asenne on tärkeämpi...öitä 

...vielä yö. Usvainen kuutamo. Heräsin voimakkaaseen uneen. Olin toisen ihmisen sisällä. Olin tuo toinen ihminen! Ja 
kuitenkin samalla oma itseni... Olin Täysi!!! 

24.5 Boulemane



24

Aamulla aikainen herätys. Tunsin yön unien jälkeen että olen perillä. Soitan luolassa kunnes tiedän mitä teen. Nenna-
mummon viimeiset opastukset: Varokaa... ja muistakaa... Lohduttelin mummoa: pärjäämme kyllä ja näytin hänelle 
otsalamppuni. "Ei missään tapauksessa!!! Jos viette luolaan sähköä, demoni suuttuu." Okei, okei... ja Knouzin äiti toi 
meille kynttilöitä. 

Olimme juuri lähdössä kun Said tuli viereeni ja alkoi kuiskia korvaani. Hän aloitti rauhallisesti mutta pian kiihtyi ja 
alkoi kauhuissaan osoitella vuorille toistellen sanaa "Nautilo". Kukaan perheestä ei tiennyt mikä Nautilo oli. 

Emme voineet lähteä: Said ei päästänyt meitä. Lopulta otin häntä käsistä ja sanoin vakavasti: Said, jos Nautilo tulee, 
potkin sitä persauksille ja ajan sen Saharaan saakka." Suomeksi. Said rauhoittui heti. Hehehe... Nyt sattuu. Sattuu 
kun nauran. On varmaan muutama kylkiluu poikki. Ja sattuu käteen. Vasen ranne lienee murtunut. Polvi ei taivu... 
Nautiloa persauksiin. Heheheh... onneksi ei viety sähköä; jos se vaikka olisi oikeasti suuttunut... ... pääsimme siis 
matkaan. 4 tuntia paahtavassa aamupäivän auringossa. Solia ja kuruja. Ylös ja alas. Enempi ylös. Parin tunnin jälkeen 
jokaisen mäen piti olla viimeinen. Vesi loppui. Aloin jo uskoa että emme löydä luolaa. Eihän Knouz ollut siellä edes 
käynyt. Eivätkä hänen vanhempansa. Vain 95-vuotiaan mummon nuoruuden muistoja... 

Lopulta näimme kanjonin rinteellä oli valtava lantakasa. Ja sen ylätasanteen perällä oli vuoren rinteessä syvennys. Ja 
syvennyksen perällä aukko... Lyhyt lepohetki. Ja luolaan. Oli heti saatava vettä. Konttasimme ja ryömimme noin 
kymmenen metriä ahdasta tunnelia. Sitten se aukeni isoksi holviksi. Lähteen piti olla heti suuaukon luona. Ja oli 
varmaankin joskus ollutkin. Nyt vettä tippui harvakseltaan luolan katosta mutta se katosi lattiaa peittävään lantaan... 
Jos saamme 2 pisaraa minuutissa ja odotamme x minuuttia ja kävelemme iltapäivän auringossa vesitilkan kanssa 
takaisin kylään... Matematiikkaa... "Knouz, eikös mummosi sanonut että peremmällä on toinen lähde? Ehkä siellä ei 
ole lantaa..." 

Silmämme olivat jo tottuneet hämärään. Holvin toista reunaa ei näkynyt. Vaikka maasto oli vaikeaa, holvin "lattia" oli 
täynnä isoja kivenlohkareita, oli kahden kynttilän ristivalossa suhteellisen helppo edetä. Aikamme kiipeiltyämme 
tulimme holvin reunalle. Löysimme tunnelin. Se vietti alaspäin. Knouzin mukaan olimme tehneet ympyrän ja palanneet 
tuloaukolle. Olin varma ettei niin voinut olla. Meidän tunnelimme oli vaakasuora. Mutta... Lapsena näin televisiosta 
Tom Sayerin seikkailut. Intiaani Joea pakoon luolassa ja eksyminen labyrinttiin... Auuuts!!! Alkoi viiltää vatsaa... 

Knouz halusi mennä tunneliin. Hän oli paniikissa. Sanoin odottavani aukolla. Tunnelista löytyi vettä. Siis tunneli oli 
uusi. Täytimme vesiastiat ja näyttelimme rauhallista. Holvi oli iso. Siinä saattoi olla vaikka kuinka monta aukkoa. Vain 
kaksi 5 sentttimetrin kynttilää jäljellä. Sammutimme toisen. Lähdimme holviin. Niin kaukana toisistamme kuin 
mahdollista. Knouzilla oli kynttilä. Vielä 10 metrin päässä pystyi näkemään jotain. Kuljin niin lähellä holvin reunaa kuin 
mahdollista. Uskoin tunnistavani katosta lantakasaan putoavan entisen vedenottopaikan. Mutta siinä valaistuksessa... 
Jos kynttilät loppuvat voimme vain jäädä paikoillemme ja odottaa että Knouzin vanhemmat hälyttävät apua... Ja 
holvia emme jätä!!! Ellemme ole sataprosenttisen varmoja siitä että pääsemme ulos... 

Auuts!!! Aivot kuumeisina: ei täällä tarvinnut demonia tullakseen hulluksi... vai olimmeko edenneet liian 
pitkälle? ...Lopulta tutun näköinen paikka. Lantaa!!! Sen täytyy olla jossain lähellä. Knouz! Näytä valoa! ... Se on! 
Tuossa se on! Endorfiinia tulvii vereen....Suuaukko on jossai 5 metrin sisällä! Helpotus!!! Yksi askel ja olen 
lantakasalla. Knouz tulkoon perässä. Aika pimeää. Mutta vain yksi askel. Noin... Tasapaino!!! Jalan alla ei mitään. 
Lähden kaatumaan eteenpäin. Jalka muljahtaa. Saan kädet eteen. Pää edellä. Alas. Kylki osuu johonkin. Sitten käsi, 
pää... Pimeää... 

Makaan. Knouz tulee. Valoa. Vesipullo ehjä. Alttokotelo ehjä. Polveen sattuu. Kättä polttaa. Hengitys vaikeaa. Ja 
otsassa verta... Mutta silti! Huikea helpotuksen tunne. Lantakasa oli oikea!!! Löysimme aukon ja ryömimme ulos. Oli 
vettä. Polvi ei taipunut, mutta jalka kesti puolen tunnin odottelun jälkeen astua. Otsassa vain pinnallinen ruhje. Käsi 
oli kipeä. Mutta ei sekään paljon, jos kannattelin oikealla kädellä vasenta olkapääni yläpuolella. 

Knouz tiesi että jos kävelemme harjannetta alaspäin, tulee lopulta vastaan kuiva joenuoma, jossa on harvakseltaan 
lähteitä. Jos seuraamme sitä yläjuoksulle, pääsemme kylään. Reitti kiertää, mutta uskoin pystyväni kävelemään sitä 
paremmin suoran polveni kanssa... 

Olimme juuri lähdössä, kun mieleeni muistui, miksi oikeastaan olimme luolalle tulleet. Kotelo auki. Altto esiin. Sitten 
vaivalloisesti ryömimään takaisin luolaan. Viimeisen kynttilänpätkän valossa soitin. Vasenta kättä poltti ja se pysyi 
hädin tuskin soittoasennossa. Soitin. Mutta en Bachia!!! Isontalon Antti ja Rannanjärvi. Yksi säkeistö. Räkäisesti. Ja 
päälle hullun käkätystä... 

Paluumatkalla olin kyykistyneenä lähteellä ottamassa vettä kun huomasin 20 senttimetrin päässä kädestäni ison 
hämähäkin. Näytin sen Knouzille, joka heti tönäisi minut nurin poispäin hämähäkistä. Kuolettavan myrkyllinen. Siinä 
maatessani mieleeni tuli "Nautilo". Ja aloin taas nauraa. Turpaan vaan ja Saharaan! Olin tainnut lähteä soitellen 
sotaan. Kirjaimellisesti!!! 

Pääsimme talolle. Illansuussa saimme kyydin Boulemaneen. Huomenna Sefrouhun jossa lähin lääkäri. Rasha, Knouzin 
äiti hieroi heti talolle tultuamme käteeni jotain mummon tekemää itikkamössöä. Ja juotti minulle yrttiteetä, joka 
vieläkin hienoisen ihanasti päässäni "hulmahtelee ja läikähtelee." Ja "kaukana minusta oljentelisivat maiset murheet", 
jos ei Nautilo vieköön, käteen sattuisi! Ja voinpa mielessäni kuvitella Nautilon kehuskelemassa ystävilleen: "Teemu ja 
hänen särjetty ranteensa: ne eivät tuntoani soimaa"... Minä voin vain jatkaa Nummisuutarin Eskon sanoin: "Hän 
kamppasi"... öitä. ...niin ja vielä: Nesha oli innoissaan. Konserttimme oli tullut tänään televisiosta. Valtakunnan 
ykköskanavalta... 
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29.5 Algecira

Aamulla hyvästelin Knouzin ja Neshan. Yritin tarjota heille rahaa ylläpidosta, mutta Knouz torjui yritykseni hieman 
paheksuvasti: Olemme Berbeerejä... Onneksi jätin edes otsalamppuni hänen isälleen. Tilallahan ei luonnollisestikaan 
ollut sähköä... Sain Neshalta läksiäislahjaksi hänen itse kutomansa villapaidan. Utelin Knouzilta paljonko sellaiset 
villapaidat maksoivat torilla: 5 euroa. Tilasin Neshalta 10 eri väristä ja eri kokoista. Ja sujautin hänelle setelikäärössä 
250 euroa. Sanoin että se ei vielä ole paljon meidän hinnoissamme. Nesha otti iloisena rahat ja sanoi lähettävänsä 
puserot jouluksi... 

Sefrousta löysin kolme lääkäriä, jotka yhteistuumin saivat käteni kipsattua. Hauskaa väkeä. Soittelin myös Suomeen 
lääkäreille varmistaakseni hoitosuunnitelman. Vasen ranne oli murtunut. Muut vammat eivät vaatineet hoitoa. 

Vain käteen kipsi, joka tarpeen vaatiessa suomessa vaihdetaan. Sain röntgenkuvat mukaani... Lääkäreiden kanssa 
asiointeihin ja vakuutusyhtiön kommenttien kalastamiseen meni muutama päivä. Muuten odottelua. Pystyin 
soittamaan vähän "selloasennossa". Pitäisiköhän ottaa "vihje" vakavasti ja vaihtaa soittoasentoa. Viulu sylissä hartiat 
ja niska olisivat paljon rennommat... 

Makaan nyt risukasan alla aivan tien laidassa. Saavuin Algeciran satamaan 1.30. Pari tuntia sitten. Ainoat löytämäni 
pensionaatit olivat kiinni. Suunnaksi Malaga. Reppu ja reissumies mielessä kävelin pari tuntia. Muutama ohikulkeva 
auto hidasteli ohi ajaessaan. Piilottelin kädessäni olevaa kipsiä. Etten näyttäisi liian helpolta saaliilta. Onneksi vastaan 
tuli tämä suojaisa risukasaan. Täydellinen pesä. Paitsi ötökät...öitä ...ja sadekuuro, johon heräsin...ajan suhteellisuus, 
sen muutokset: jos ikuinen voi sisältyä hetkeen ja toisin päin...ne ovat olemassa toisissaan...ja aika voi olla täysi...se 
voi pysähtyä ikuisuudeksi hetkeen...hyvään...tai pahaan... ...huomenna Raffe ja Elina Malagassa. Pari päivää shakkia 
ja sangriaa. Ehkä enempi sangriaa... Sitten Suomeen...öitä.
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              Teemu Kupiainen
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Violafest Juvenaliassa

Tarja Jokiaho
Musiikkiopisto Juvenalian alttoviulunsoitonopettaja

Alttoviulua voi soittaa sekä isot ja pienet. Kuva Ulrike Drosdekin ohjaamasta 2. ryhmästä. 

Sunnuntaina 25. marraskuuta 2007 saapui Musiikkiopisto Juvenalian vieraaksi peräti 64 alttoviulunsoiton harrastaa 
kahdeksan opettajansa kera kahdeksasta eri musiikiopistosta: Tarja Koskinen EMO:sta, Ulrike Drosdek Musikinstitut 
Kungsvägenistä, Heljämaari Manninen Kauniaisista ja Juvenaliasta, Taina Evijärvi Nurmijärven ja Keski-Helsingin 
musiikkiopistoista. Päivi Miettinen, Kristiina Mäkinen ja Laura Kajander-Fiestas Porvoonseudun musiikkiopistosta sekä 
allekirjoittanut, Tarja Jokiaho, Musiikkiopisto Juvenaliasta. Lisäksi mukaan lähetti oppilaitaan Liisa Kupiainen 
Juvenaliasta ja Hanna Tyrväinen Kirkkonummen musiikkiopistosta. Aikamoinen joukko altisteja! 

Ajatus yhteisistä alttoviulupäivistä virisi keväällä 2007 ensin Tarja-kaimojen keskuudessa(EMO/Juvenalia), ja mukaan 
päätettiin kysyä lähiopistojen alttoopettajia oppilaineen; vanhoja kollegoita ja ystäviä vuosien varrelta. Kehittely eteni 
Sello-salin varauksella, sillä oli tärkeää saada riittävän suuri sali loppukonserttia varten. Sen jiilkeen varasin 
Juvenalian isoimmat luokat ia eikun päivämäärä allakoihin. 
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Laura Kajander ohjaamassa barokkiohjelmaa, Corellin Allegroa, 4. ryhmälle. 

Elokuussa kävin läpi oman "kirjastoni" moniäänisen alttoviulumateriaalin, ja Tainalta löytyi pikkualtistien materiaali. 
Niinpii meillä oli koossa 2-4 kappaletta viidelle eritasoiselle ryhmälle. Kappaleet olivat 2-5 -äänisiä. Tainalta löytyi 
myös hauska ”loppulaulu”: ”Jos sun lysti on niin ..." , koko porukalle sovitettuna pianisti Hannamari Tammisen 
säestyksellä. 

Liihetin nuotit opettajille, ja niinpä sitten syksyn mittaan niitä harjoiteltiin kukin omissa opistoissaan marraskuun festiä 
odotellessa. Ko. päivänä klo 10- kokoonnuimme Juvenalian tiloihin yhteisharjoituksiin nauttien välillä äitien 
emännöimistiä nyyttäriruuista (Juvenalia tarjosi opettajille keittolounaan). Sello-salissa pidetty loppukonsertti huipensi 
koko mahtavan tapahtuman. Olipa riemullista nähdä ja kuulla yli 70 altistia Sellon lavalla! 

Yhteistyö sujui erinomaisesti ja tapahtuma oli nimensä mukainen: VIOLAFEST! Ilmassa oli suurta alttoviulunsoiton 
juhlaa! Kiitän lämpimiisti kaikkia tapahtumaan osallistuneita.

72 altistia lavalla! Loppunumerona Jos sun lysti on...5-ääninen sovitus ja lisäksi pianon ääressä komppamassa Hanni Tamminen.
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Kölnin kokemuksia

Riitta-Liisa Ristiluoma
RSO:n alttoviulisti

Riitta-Liisa Ristiluoma

”Ai SE opettaja…” - Reaktio, joka tuli tutuksi kun kerroin lähteväni vuodeksi vaihtoon Kölnin musiikkikorkeakouluun 
professori Rainer Moogin luokalle. Monen muun suomalaisen alttoviulistin jalanjäljissä lähdin kovaan koulutukseen. 
Alun perin lähtöni Kölniin piti tapahtua jo vuonna 2001, täytin pääsykoepaperit ja sain postissa kutsun kokeisiin. Pupu 
kuitenkin meni pöksyyn tuoreella ylioppilaalla ja jäin Suomeen opiskelemaan ja itsenäistymään. Ajatus tuosta 
Saksassa opiskelusta jäi silti kytemään. Vuodeksi 2006-07 olin kerännyt tarpeeksi rohkeutta ja lähdin vaihtoon. 

Ensimmäinen tapaaminen Moogin kanssa oli tammikuussa 2006. Olin ottanut yhteyttä suoraan professoriin ja sovin 
”koesoittotunnin”. Vaikutti siltä, että paljon olisi korjattavaa tekniikassani, mutta Moog ilmaisi kiinnostuksensa ottaa 
minut luokalleen. Samalla hän mainitsi mestarikurssista syyskuussa Kreikassa, jonne hän suositteli osallistumaan, näin 
saisimme tehokkaasti työn aloitettua. Kreikkaan kurssille lähti myös kaksi Moogin entistä oppilasta, Tommi Aalto ja Olli 
Kilpiö. Henkinen tuki oli siis taattu ja kurssin tavoite - tehokas aloitus asentojen korjaukselle - täyttyikin helteessä 
hikoillessa. 

Syksyllä ensimmäisenä tavoitteena oli saada jousikäden tekniikka korjattua. Siihen meni pari kuukautta, jonka jälkeen 
ryhdyttiin vaativampaan korjaukseen, vasemman käden asentoihin. Moog kysyi monta kertaa: ”Haluatko todella 
ryhtyä siihen? Todennäköisesti vietämme loppuvuotesi niissä merkeissä, jaksatko varmasti? Tämä tulee vaatimaan 
kovaa työtä.” Totesin vastaukseksi joka kerta että sitähän varten tänne tulin, totta kai aioin jaksaa vaikka väkisin. 
Niinpä alkoivat sormiharjoitukset jotka jatkuivatkin seuraavat viisi kuukautta. Harjoituksia kertyi yhteensä neljä sivua, 
joita joka päivä kertasin kahteen otteeseen yhteensä 3 tuntia päivässä. Enempää ei fyysisesti olisikaan jaksanut, 
asento kun muuttui niin selkeästi että uudet lihakset joutuivat töihin. Niiden harjoittamisessa meni oma aikansa. 
Kappaleita olisin päässyt soittamaan jo neljän ja puolen kuukauden jälkeen mutta omasta tahdostani pinnistelin vielä 
pari viikkoa päälle. Kahden soittotunnin viikkotahdilla tehokasta työtä tehtiin lokakuun alusta kesäkuun loppuun 
saakka. 

Moogin maine luokasta ulosheittäjänä ei minun kohdallani onneksi käynyt toteen. Muutenkin huomasin, etteivät kaikki 
puheet täysin paikkaansa pitäneet. Ainoita tilanteita joissa olo tuli todella tukalaksi oli se, jos tunnilla oli yleisöä, muita 
oppilaita esimerkiksi. Silloin opetusmetodi muuttui äkkiä rajummaksi ja hiki virtasi selässä useammin kuin kerran. Oli 
myös tunteja, joilla olin yhdessä toisen oppilaan kanssa. Tuolloin huomasin, etten tosiaankaan ole ainoa joka painii 
näiden ongelmien kanssa. Myös se, että vaikka Moog tunnilla oli malttamaton ja huusi ja joskus jopa haukkui, niin 
pidemmällä aikavälillä hän oli mitä kärsivällisin opettaja ja jaksoi tunnista ja viikosta toiseen kuunnella ja korjata niitä 
samoja sormiharjoituksia. 

Suurin edellytys tekniikan korjaamiselle oli aika. Suomessa ollessa töitä riitti jatkuvasti, joten mitään tällaista 
pidempiaikaista projektia ei olisi voinut toteuttaa ilman töistä kieltäytymistä. Nyt siihen oli mahdollisuus, mitään 
muuta soittamista koulun orkesteriperiodia ja jousikvartettia lukuun ottamatta ei ollut, aikaa oli enemmän kuin 
tarpeeksi. Jopa niin paljon, etten oikein osannut käyttää sitä kaikkea. Olin tottunut siihen samaan vauhtiin mikä 
Suomessa oli tullut vakioksi: Harjoittelin silloin kun aikaa oli ja töiltä ehti, mahdollisimman tehokkaasti. 
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Kaiken kaikkiaan vuosi vaihdossa teki hyvää. Kehityin soittajana, paransin iskunkestävyyttäni (nykyään pystyn 
ottamaan vastaan melkein minkälaista palautetta vain), pääsin hetkeksi pois normaalikuvioista, itsenäistyin ja 
aikuistuin. Ja lisäplussana: sain nukuttua pois muutaman vuoden univelat. 

Kuinka kokeilla alttoviulua?
Pekka Mikael Laine 
Max Savikangas 
 

Pekka Mikael Laine (kuva: Pekka Mikael Laine)                  

Pekka Mikael Laine on koulutukseltaan arkkitehti. Jousisoittimia hän on rakentanut 1980-luvulta saakka. Oman soitinrakennusverstaan 
hän perusti 1990-luvun puolessa välissä, ja on rakentanut siitä lähtien viuluja ja alttoviuluja ammattimaisesti.

Max Savikangas on säveltäjä ja alttoviulisti. Hän on valmistunut musiikin maisteriksi Sibelius-Akatemiasta 1998 opiskeltuaan musiikin 
teoriaa, sävellystä, alttoviulunsoittoa (A-tutkinto) ja elektroakustista musikkia. Savikangas on Uusinta-kamariyhtyeen perustajajäsen.

Johdanto

Sysäyksenä tekstin kirjoittamiselle on ollut, että olemme huomanneet monilla alttoviulisteilla olevan verrattain hatarat 
tiedot siitä, mitkä kaikki seikat vaikuttavat kokeilutilanteessa syntyvään vaikutelmaan soittimesta. Teksti on kirjoitettu 
ensimmäistä ammattitasoista soitintaan etsivää opiskelijaa ajatellen, jotta hänen olisi helpompi erottaa olennaiset 
seikat epäolennaisista. Kenties tästä voi olla hyötyä ammatissaan alttoviuluja satunnaisesti kokeileville, kuten 
esimerkiksi alttoviulunsoiton opettajille. Teksti sisältää sekä tieteellisesti todistettavissa olevaa tietoa että omaa 
kokemusperäistä tietoamme. Mahdolliset kommenttinne, korjauksenne ja lisäyksenne ovat tervetulleita! Voitte 
lähettää niitä sähköpostilla allekirjoittaneille. 

Alttoviulun sointi

Alttoviulun vartalon koko ei ole samalla tavalla vakiintunut kuin viulun, vaan on aikojen kuluessa vaihdellut 38 ja 48 
senttimetrin välillä. Useimmat nykyisin käytössä olevat alttoviulut ovat kooltaan 41 ja 43 senttimetrin välillä, mikä on 
suhteessa soittimen viritystasoon liian vähän. Tästä johtuvat alttoviulujen yleiset ongelmat, muita jousisoittimia 
hiljaisempi ja nasaalimpi sointiväri, c-kielen muita kieliä vaimeampi sekä a-kielen muita kieliä terävämpi sointi. 
Ongelmat poistuisivat nostamalla viritystasoa tai kasvattamalla vartalomittaa. Viritystason nostaminen olisi erittäin 
ongelmallista etenkin yhtyesoitossa huomioiden länsimaisen musiikkikirjallisuuden perinteet, ja soittimen 
suurentaminen tekisi soittimesta soitettavuuden kannalta vaikeasti hallittavan (1). Alttoviulun liian pieni vartalo 
suhteessa viritystasoon johtaa yleensä vielä muihinkin ongelmiin, hitaasti syttyvään ääneen, epätasaiseen sointiin 
saman kielen eri sävelillä sekä yleiseen suorituskyvyn puutteeseen. 

Äänen syttymistapa ja yläsävelsarja

Jousisoittimen äänen aluke vaikuttaa eniten siihen, miltä soittimen ääni kuulostaa. Alukkeen kesto on n. 1/3 sekuntia, 
jonka jälkeen ääni on saavuttanut sen tilan, missä se soi jatkuvana ja samanlaisena. Äänen alkaessa soida syttyvät 
perustaajuus eli ensimmäinen osasävel ja sitä seuraavat osasävelet, jotka ovat perustaajuuden kerrannaistaajuksia. 
Osasävelien keskinäiset syttymisnopeudet ja voimakkuuserot vaikuttavat oleellisesti äänen sointiväriin ja ovat kunkin 
soittimen soinnille ominaisia tunnuspiirteitä. Kaikkia osasäveliä yhdessä kutsutaan nimellä yläsävelsarja (2). 

Alukkeen kesto on suhteellisen pitkä. Siksi on edullista, että kaikkien osasävelien sointi kuuluisi äänessä 
mahdollisimman pian, jotta alukkeen ja jatkuvan äänen välillä ei olisi eroa. Jos ero on suuri, muuttuu soittimen sointi 
nopeissa sävelkuluissa erilaiseksi ja vaimeammaksi, eli soitin ei ehdi tuottaa säveltä tarpeeksi nopeasti ja tarpeeksi 
voimakkaana. 

Yläsävelsarjan tulee lisäksi ulottua mahdollisimman pitkälle korkeisiin taajuuksiin saakka - jopa yli kahteen sataan 
kilohertsiin. Yläsävelsarja ei ole täysin tarkka, vaan kielen jäykkyydestä johtuen yläsävelsarjan taajuus nousee 
korkeimmilla taajuuksilla hieman laskennallista taajuutta korkeammaksi. Tämä aiheuttaa epäharmoniaa ja rikastuttaa 
samalla sointia. Jotta ilmiö kuuluisi soittimen soinnissa, on soittimen hyötysuhteen oltava hyvä (3). 

Huoneakustiikkaa
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Jousisoitin soi parhaimmillaan silloin, kun sen ääneen yhdistyy soittotilan jälkikaiuntaa sopivassa määrin - 
kaiuttomassa huoneessa sointi on luonnoton ja voimakkuudeltaan heikko. Soittotila yleensä kuitenkin muuttaa 
seinistä, katosta ja lattiasta heijastuvan äänen sointiväriä, jolloin kuultava kokonaissointi on yhdistelmä soittimen 
äänestä ja soittotilan huoneakustiikan vaikutuksesta. Jos sointi muuttuu erilaiseksi tai eri sävyiseksi eri taajuuksilla, on 
huoneen taajuusvaste epätasainen. Tämä voi johtua tietenkin myös soittimesta. Alttoviulun vapaiden kielien 
perustaajuudet ja niiden aallonpituudet ovat: 

• c-kieli 132 hertsiä, n. 2,6 m 
• g-kieli 197 hertsiä, n. 1,7 m 
• d-kieli 294 hertsiä, n. 1,1 m 
• a-kieli 442 hertsiä, n. 0,8 m. 

Soitettavan äänen aallonpituudella on merkitystä huoneakustiikassa varsinkin matalimmilla kielillä. Huoneeseen syntyy 
tasaisten pintojen, vastakkaisten seinien sekä katon ja lattian väliin seisova aaltoliike, kun jokin huoneen mitoista on 
soitettavan äänen jonkin osasävelen aallonpituuden puolikkaan tai sen monikerran mittainen. Huoneeseen syntyy eri 
paikkoihin äänenpaineen maksimi- ja minimikohtia, kun samassa vaiheessa olevat ääniaallot vahvistavat tai 
vastakkaisvaiheessa olevat ääniaallot heikentävät toisiaan. Mitä pienempi soittohuone on, sitä korkeammilla 
taajuuksilla seisovaa aaltoliikettä esiintyy. Mitä enemmän huoneessa vielä on samoja mittoja vastakkaisten pintojen 
välillä, sitä harvemmille taajuuksille ja sitä voimakkaampana seisovaa aaltoliikettä syntyy. 

Seisovien aaltojen voimakkuushuippuja kutsutaan huoneresonansseiksi. Näillä taajuuksilla huone voimistaa ja samalla 
värittää soittimen sointia. Jos soittaja soittaa kohdassa, jossa on huoneen äänenpaineen maksimikohta, voimistuu 
kyseinen taajuus huomattavasti. Alle 300 hertsin taajuuksilla ilmiö on selvimmin havaittavissa ja häiritsevin. 
Korkeammilla taajuuksilla ja aallonpituuksilla voimakkuushuiput ovat tiheämmässä eivätkä ne ole enää yhtä helposti 
kuultavissa. Koska jousisoittimen ääni koostuu perustaajuudesta ja osasävelsarjasta, joka muodostuu perustaajuuden 
kerrannaisista, eivät kaikki osasävelet voimistu samalla tavoin, vaan soitettava ääni värittyy. Soittotilan akustiikkaa 
voidaan tarvittaessa korjata joko vaimentamalla tai ääntä hajoittavilla diffuusoreilla (4). 

Saliakustiikkaa

Jos soittohuoneen mitat ja tilavuus ovat suuret, siirtyvät huoneresonanssit matalille, vähemmän häiritseville 
taajuuksille. Suurissa saleissa soittajan ongelmat liittyvät pääasiassa jälkikaiunnan määrään ja laatuun sekä ns. 
varhaisiin heijastuksiin, eli lattiasta tulevaan voimakkaaseen heijastumaan, jota kaukana olevat seinä- ja kattopinnat 
eivät pääse tasoittamaan. Jälkikaiunta-aika voi eri saleissa olla esimerkiksi kahden ja neljän sekunnin välillä, jolloin 
puhutaan kuivasta tai kaikuisasta akustiikasta. Lyhyt jälkikaiunta-aika ei välttämättä tue soittimen sointia tarpeeksi, 
pitkä jälkikaiunta-aika taas saattaa sotkea ja häiritä soittimen sointia. Konserttisalin jälkikaiunta-aika voi olla 
esimerkiksi 2,5 sekuntia, mikä tarkoittaa, että soitetun sävelen voimakkuus vähenee tässä ajassa 60 desibeliä. 

Soittajan kannalta tärkeää yhtyesoitossa on tietenkin kuulla muiden soittimien ääntä. Sali saattaa parhaimmillaan 
tuottaa sopivan suuruisen ja laadultaan sellaisen jälkikaiunnan, joka luo yhteissoittoa helpottavaa tilan ja läsnäolon 
tuntua soittajille. Tämä tarkoittaa käytännössä usein sitä, että sali ei vaimenna äänten korkeimpia taajuuksia ja että 
salin eri osien jälkikaiunnan ajalliset virheet on vältetty. Hyvän salin sointia kuvataan usein lämpimäksi, kun taas 
jälkikaiunnan tuottamat virheet antavat vaikutelman kylmästä tai koleasta salin soinnista. Jos salia ei ole suunniteltu 
konserttikäyttöön tai salin akustinen suunnittelu on puutteellista, voi salissa syntyä ns. tärykaiku, joka tarkoittaa 
äänen nopeaa heijastumista edestakaisin seinästä toiseen (5). Ilmiö voi haitata soittimen kokeilua. 

Soittimen kokeilupaikka

Eräs suurimmista ongelmista uutta soitinta kokeiltaessa on sopivan kokeilupaikan valinta. Teoriassa huoneakustiikan 
ongelmat voitaisiin ohittaa, jos käytössä olisi täysin kaiuton huone tai kokeilu tapahtuisi tyynessä ja lämpimässä 
säässä äänettömässä ulkoilmassa. Jousisoittimia on kuitenkin totuttu kuulemaan tilassa, jossa soittimen ääneen 
sekoittuu sopivasti soittotilan jälkikaiuntaa. Soittimen kokeilijan tulisi olla ainakin pääpiirteissään tietoinen soittotilan 
ominaisuuksista, jotta hän pystyisi arvioimaan erikseen soittimen ja erikseen tilan vaikutusta soitinta kokeillessaan. 

Jos soittajalle uuden soittimen kokeilu tapahtuu soittajalle vieraassa paikassa, voi syntyä vaikeuksia erottaa 
pelkästään soittimen tuottama sointi huonetilan siihen tuomasta värityksestä. Jos taas kokeilupaikka on tuttu ja 
soittajan akustiikaltaan neutraalina pitämä, vaikkakin tosiasiallisesti värittynyt, voi kokeiltavan uuden soittimen sointi 
kuulostaa kyseisessä huonetilassa huomattavan erilaiselta, kuin oikeasti hyvälaatuisessa huoneakustiikassa. 

Soitinta ei siis pitäisi kokeilla eikä arvioida pelkästään yhdessä soittotilassa, koska jokainen akustisesti hyväkin tila 
värittää sointia aina jonkin verran. Kokeilu pitäisi tehdä useammassa erilaisessa tilassa ja kirjata kokemukset 
välittömästi muistiin sekä soittimen että tilan akustiikan osalta. Tällöin voidaan saada mahdollisimman luotettava 
käsitys soittimen hyvistä ja huonoista ominaisuuksista riippumatta huonetilojen akustiikasta. 

Sopivin soittimen kokeilutila saattaisi olla jokin alunperinkin musiikkisaliksi suunniteltu tila, jonka akustiset 
ominaisuudet ovat tiedossa. Pienehköjä ja hyvälaatuisia 100-300 -paikkaisia musiikkikäyttöön tarkoitettuja saleja on 
maassamme useita, monissa on flyygeli ja äänityslaitteistokin käytettävissä. Suuret musiikkisalit ja kirkot ovat myös 
mahdollisia soittimien kokeilupaikkoja, vaikkakin varsinkin kirkkosalit ovat laadultaan ja akustiikaltaan vaihtelevia. 
Suurimmat ongelmat kivirakenteisissa kirkkosaleissa syntyvät heijastuksista ja jälkikaiunnan virheistä. 
Huoneakustiikaltaan tyypillisesti parhaita kirkkoja ovat 1600- ja 1700-luvun keskieurooppalaiset barokkikirkot, joissa 
ääni diffusoituu monimuotoisista seinäpinnoista ja koristeista tasaiseksi kaiuntakentäksi. Jotkin suomalaiset 
uusgoottilaiset 1800-luvun lopulla rakennetut kirkot voivat myös olla hyviä jousisoittimien kokeilupaikkoja. 

Suuret puurakenteiset huonetilat, vanhojen kartanoiden salit, puukirkot ja juhlahuoneistot ovat usein 
huoneakustiikaltaan hyviä sillä varauksella, että äänen korkeimmat taajuudet ja joissakin tilanteissa myös matalimmat 
taajudet vaimentuvat. Jousisoittimien sointi varsinkin pienehköissä purakenteisissa saleissa on usein sointisävyltään 
keskialuepainotteinen, tarkka, mutta kuiva ja jälkikaiuton. Tätä tyyppiä ovat usein myös koulujen liikuntasalit. 
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Suuret pientalojen olohuoneet sopivat vain varauksella kokeilutarkoituksiin. Puurakenteisten pientalojen olohuoneissa 
alkavat heijastukset ja vaimentumat värittää sointia selvästi. Kivirakenteisissa suurissa olohuoneissa heijastukset ja 
varsinkin matalien taajuuksien korostumat saattavat pilata sointia pahastikin. Olohuoneita pienemmissä tiloissa 
soitinkokeilua tulisi välttää. Musiikkiopistojen opetus- ja harjoitteluhuoneissa tai kotien makuuhuoneissa sointi on 
varmuudella värittynyt voimakkaasti riippumatta seinämateriaaleista ja huoneen vaimentamisesta. Ainoastaan 
akustoidut studiot tai studioiden diffuusorein varustetut tarkkaamot voivat pieninä tiloina sopia soitinkokeiluun. 

Sointi läheltä ja kaukaa

Jousisoitin soi aivan vierestä kuunneltuna soittajan korviin eri tavalla kuin jo parin metrin etäisyydeltä. Soittaja voi 
hyvin lähellä soitinta kuulla äänestä korkeisiinkin taajuuksiin ulottuvan osasävelsarjan, vaikka se olisi hyvin heikko. 
Samoin erilaiset soinnin virheellisyydet ja säröt voivat ärsytysvaikutukseltaan antaa mielikuvan todellista 
voimakkaammasta soinnista. Muutaman metrin päästä sointi voi kuitenkin kuulostaa aivan erilaiselta, kun vielä 
huoneakustiikkakin voi joko korostaa tai vaimentaa soinnin joitakin erityispiirteitä. On tunnettua, että monet vanhat 
arvosoittimet soivat läheltä kuunneltuina raa'an ja karhean sävyisesti, mutta hyvässä saliakustiikassa kauempaa 
kuunneltuina erinomaisesti. 

Käytännön kokeilutilanteessa olisi hyvä olla vähintään kaksi soittajaa, jotka vuorotellen soittavat ja kuuntelevat 
toistensa soittoa. Äänen kantavuutta olisi hyvä kokeilla soolosoiton lisäksi esimerkiksi jousikvartetin tai flyygelin 
kanssa, ja jos mahdollista, suurempienkin soitinyhtyeitten solistina. Äänen kantavuutta ei voi täysin itse arvioida 
soittaessa, joten tähänkin tarvitaan vähintään kaksi vuorottelevaa soittajaa tai ainakin arviointikykyinen kuuntelija. 

On hyvä, jos mukana kokeilussa olisi toinenkin alttoviulu, verrokkisoitin, tai jopa useampia soittimia. Jonkin 
verrokkisoittimista olisi hyvä olla soittajan tuntema ja mielellään laadukkaana pitämä. Eri soittimilla tulisi soittaa 
lyhyitä musiikkikatkelmia, jotka liikkuvat soittimen eri rekistereissä ja sisältävät mahdollisimman monia erilaisia 
soittotapoja ja voimakkuusvaihteluita. Koska ihmisen kuulomuisti on hyvin lyhyt ja epäluotettava, musiikkikatkelmat 
tulisi soittaa peräkkäin eri soittimilla pitäen mahdollisimman lyhyitä taukoja soittimia vaihdettaessa. 

Kielten merkitys

Alttoviulua etsivän kannattaa perustaa itselleen kielikirjasto soitinkokeilua varten. Investointi on häviävän pieni 
verrattuna soittimen hankintahintaan. Se, millaiset kielet soittimessa on, vaikuttaa äänenvoimakkuuteen, soinnin 
laatuun ja soitettavuuteen. Pelkistäen voidaan sanoa, että mitä neutraalisointisempi alttoviulu, sitä enemmän 
kielisarjojen soinnilliset erot kuuluvat. Tätä voidaan pitää myönteisenä seikkana. Jos taas alttoviulun perusssointi on 
voimakkaasti värittynyt, vaikuttavat erilaiset kielisarjat sointiin vähemmän. Tällainen soitin saattaa jopa rajoittaa 
tietyn tyyppisten kielisarjojen käyttöä. 

Kokeiltavassa alttoviulussa on mahdollisesti valmiiksi asennettuna siihen hyvin sopivat kielet. Näiden lisäksi on 
kuitenkin syytä käyttää myös soittajalle entuudestaan tuttuja kieliä. Olisi suositeltavaa kokeilla soittimeen kolmea 
erityyppistä kielisarjaa: 

• synteettiset (esim. D'addario Zyex) 
• metallikielet (esim. Pirastro Permanent) 
• suolikielet (esim. Pirastro Eudoxa). 

Myös eri jäykkyisiä kieliä kannatta kokeilla. Useimmista kielisarjoista on tarjolla kolmea eri jäykkyyttä, kuten weich-
mittel-stark. Eri kielisarjat saattavat paljastaa soittimen soinnista erilaisia ongelmia (esim. epätasainen sointi, 
susiäänet, hidas tai epätasainen syttyvyys tai soinnin muuttuminen huutavaksi jäykkiä kieliä käytettäessä). Toisaalta; 
jos erityyppiset ja jäykkyyksiset kielet toimivat soittimessa ongelmitta, voidaan sitä pitää merkkinä soittimen 
laadukkuudesta. 

Jousen merkitys

Myös jousi vaikuttaa alttoviulun ääneen. Alttoviulun jousia on eri painoisia, eri muotoisia ja eri jäykkyisiä. Tietylle 
soittimelle ja soittajalle saattaa sopia parhaiten kevyempi, matalaprofiilisempi ja jäykempi jousi. Toisessa tapauksessa 
taas raskaampi, korkeaprofiilinen ja elastisempi jousi on parempi yhdistelmä. Alttoviulukokeilussa olisi hyvä olla 
mukana ainakin kaksi erityyppistä jousta, joista toisen pitäisi olla soittajan hyvin tuntema. 

Äänitevertailua

Jos on mahdollista, kannattaa soittimien vertailutilanteessa hyväksi tunnetussa harjoitus- tai konserttisalissa äänittää 
musiikkikatkelmat. Vertailtavaa soitinta ja samalla kertaa äänitettyjä verrokkisoittimia voidaan silloin kuunnella 
jälkeenpäin äänitteiltä keskittyneesti. Äänitteitä useita kertoja kuuntelemalla soittimen äänestä oppii erottamaan 
sellaisia ominaisuuksia ja yksityiskohtia, joita ei nopealla kertakuuntelemisella ehdi havaita. Vertailuaineistona voi sitä 
paitsi käyttää lukematonta määrää kaupallisia äänitteitä, joita voi arvioida samoilla perusteilla. 

Hyvän alttoviulun ominaisuudet

Äänen yleisiä ominaisuuksia ovat: 

• tasainen ja samanlainen sointi eri kielillä ja sävelillä 
• suuri äänen dynamiikka ja voimakkuus 
• äänen nopea syttyminen myös korkeilla osasävelillä 
• neutraali, soittajan helposti muunneltavissa oleva sointiväri. 

Muita yleisiä ominaisuuksia ovat: 

• erilaisten kielisarjojen käyttömahdollisuus 
• äänentuoton helppous ja yleinen vaivaton soitettavuus 
• soittimen antama palaute soittajalle 
• soittimen käyttökelpoisuus eri tarkoituksiin. 
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Soittajakohtaisia ominaisuuksia ovat: 

• soittimen mitat ovat soittajalle sopivat 
• soitin on ilmaisuvoimainen, eli se tuntuu noudattavan soittajan musiikillisia intentioita 
• soittimesta ei tarvitse "kaivaa" ääntä ulos, vaan ääni lähtee helposti 
• soittimella on helppo soittaa puhtaasti 
• soittimella on helppo toteuttaa eri jousitekniikat 
• soittimen perussointi on soittajaa itseään miellyttävä, mutta kuitenkin mahdollisimman neutraali (ei siis 

esimerkiksi ontosti kumiseva, korostuneen nasaali, voimakkaasti jonkin avovokaalin sointinen eikä soinniltaan 
pistävä) 

• soittimen soinnin pystyy halutessaan sulauttamaan muiden jousisoittimien sointiin esim. jousikvartetissa tai 
orkesterissa 

• soitin saa aikaan soittajassa mielihalun harjoitella ja musisoida, kehittyä. 

Pikaohje alttoviulun koon sopivuuden tarkistamiseen

Kuten tämän tekstin alussa on esitetty, voidaan pelkistää, että mitä suurempi alttoviulu, sen parempi! 

Mutta: jos soitat pitempään itsellesi liian suurella alttoviululla, huomaat sen todennäköisesti jossain vaiheessa 
rasitusvammoina. On siis mahdollista, mutta pidemmän päälle ei kovin suositeltavaa soittaa liian suurella soittimella. 
Mikä alttoviulukoko on kullekin soittajalle sopiva, on hyvin yksilöllistä, ja riippuu mm. yleiskunnosta, käsivarren 
pituudesta, kämmenen leveydestä sekä sormien pituudesta ja paksuudesta. 41 - 43 cm on tyypillinen vartalomitan 
vaihteluväli, josta luultavimmin löydät itsellesi sopivan soittimen. 

Kokemusperäisesti voidaan sanoa, että yli 43 cm alttoviululla pystyvät yleensä pitempään ongelmitta soittamaan 
ainoastaan normaalia kookkaammat henkilöt. Esimerkiksi norjalainen Lars-Anders Tomter soittaa erittäin suurta 
Gasparo da Salo -alttoviulua vuodelta 1590 (koko ehkä jopa yli 46 cm), mutta hän onkin pituudeltaan n. 200 cm! 

Näin voit nopeasti kokeilla, onko alttoviulu sinulle luultavasti sopivan kokoinen: 

• Kun soitin on soittoasennossa, pystytkö ongelmitta kurottamaan vasemman kätesi ja sulkemaan snekan 
nyrkkisi sisään? 

• Jaksatko kannatella soitinta pitempään soittoasennossa vasemmalla kädelläsi? Jaksatko soittaa jonkin aikaa 
ilman olkatukea? 

• Pystytkö sormittamaan mukavasti 1. ja 1/2. -asemissa? Kokeile erityisesti alinta kvarttia c-kielellä (des-ges ja 
d-g), ja myös eri muunnesävelisiä nelisävelikköjä tältä kohtaa niin että kaikki sormet lepäävät kielellä. Jos 
joudut rasittamaan kättäsi liikaa, tekemään peräti "valeasemanvaihtoja" tai kurottamaan kyynärpäälläsi 
ylettömästi oikealle, niin soitin on luultavimmin liian suuri sinulle. 

• Pystytkö soittamaan ylä-asemissa? Vielä sävel e3 a-kielellä pitäisi olla suhteellisen vaivaton saavuttaa ja 
painaa alas. 

• Ovatko kielet sopivalla etäisyydellä toisistaan sinun sormenpäillesi? Ovatko kielet sopivalla korkeudella? Onko 
kaulan leveys ja paksuus sopiva? 

Näitä seikkoja voit kokeilla seuraavasti: 

• Pystytkö soittamaan kvinttejä - ainakin ala-asemissa? Jos et, niin kielet ovat sinulle liian kaukana toisistaan. 
• Pystytkö soittamaan muita pariääniä niin, että sormi ei demppaa toista kielistä? Jos et, niin kielet ovat sinulle 

liian lähellä toisiaan. 
• Ovatko kielet sinulle liian korkealla - niiden alaspainaminen rasittaa kättäsi tai peräti sormenpäihin sattuu ylä-

asemissa? 

Huomaa kuitenkin, että kaulaa voidaan tarvittaessa kaventaa tai soittimeen voidaan peräti tehdä uusi, sinulle 
sopivampi kaula tai yläsatula. Soittimeen voidaan myös tehdä uusi, korkeudeltaan erilainen talla, joka vaikuttaa 
kielten korkeuteen otelaudalla. Nämä toimenpiteet eivät alenna soittimen arvoa, jos vartalo ja snekka ovat 
alkuperäiset. 

Ota huomioon, että myös leukatuki ja olkatuki ovat henkilökohtaisia varusteita, jotka tulee sovittaa soittajaan sekä 
kuhunkin soittimeen sopiviksi. Esimerkiksi liian korkea leukatuki ja/tai olkatuki saattaa antaa "giljotiinivaikutelman", 
eli soittimesta harhaanjohtavan suuren vaikutelman. Vaihda siis tarvittaessa sinulle sopiva leukatuki kokeiltavaan 
soittimeen ja säädä olkatukeasi soittimeen sopivaksi. 

Viitteet
1. Alttoviulujen koko ym.: Grove Music Online 
2. Laine, Pekka Mikael - Lassfolk, Kai 2001-2006: Jousisoittimen äänen arviointi spektrianalyysin avulla. 
Helsingin yliopisto. Internet-artikkeli: www.music.helsinki.fi/tmt/tutkimus/jousisoitinanalyysi
3. Laine, Pekka Mikael - Savikangas, Max 2006: Uusi alttoviulu. Internet-artikkeli: http://
www.saunalahti.fi/pekklai/strings/uusialttoviulu/uusialttoviulu.html
4. Tuomela, Pekka: Rakenna hifikaiuttimet. Sanomaprint, Erikoislehdet 1993 
5. Tärykaikua on esimerkiksi Sibelius-Akatemian konserttisalissa ja Helsingin yliopiston juhlasalissa. 

Yhteystiedot 

pekkamikael.laine@saunalahti.fi
www.saunalahti.fi/pekklai/strings

max.savikangas@kolumbus.fi
www.fimic.fi/savikangas
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Alla: Spektrianalyysikuvaaja Pekka Mikael Laineen rakentaman alttoviulun 1/2002 g-kielen alukkeen soinnista Kai 
Lassfolkin tekemän tietokoneohjelman avulla tuotettuna.
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Tampereen akateeminen sinfoniaorkesteri TASO etsii uusia alttoviulisteja

Tampereen akateeminen sinfoniaorkesteri TASO etsii joukkoonsa uusia alttoviulisteja. Noin 80-henkinen tasokas 
harrastelijaorkesterimme tarjoaa korkeakouluopiskelijoille mahdollisuuden jatkaa soittoharrastustaan korkeatasoisessa 
orkesterissa. TASO:n soittajan ei kuitenkaan tarvitse olla yliopisto-opiskelija. Ohjelmistomme ulottuu taidemusiikin 
helmistä uudempiin teoksiin ja viihteellisiinkin kappaleisiin. Harjoittelemme maanantaisin klo 18-21 Attilan vanhassa 
kenkätehtaassa osoitteessa Yliopistonkatu 38. Orkesteriamme johtaa Tampere filharmonian viulisti Kimmo Tullila.

TASO ei aseta muodollisia tutkintovaatimuksia soittajilleen, mutta edellytämme sitoutumista orkesterin toimintaan. 
Useimmat stemmat ovat vähintään peruskurssin 3/3-tasoa joten hyvä perussoittotaito tulisi hallita. Tarvittaessa 
järjestetään koesoitto. TASO:n soittajat ovat sekä musiikin harrastajia, ammattiin opiskelevia muusikoita ja 
ammattimuusikoita, jotka eivät enää soita pä:ätoimisesti. Uudet soittajat nimittää kapellimestari. 

Tuleva harjoituskautemme huipentuu konserttiin Tampere-talossa 19.11.
 
Lisätietoja orkesterin kotisivuilla www.taso.fi

Yhteydenotot 
Urho Sompa, varapuheenjohtaja 
varapuheenjohtaja@taso.fi, puh. 050 3279186 
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Liity Suomen alttoviuluseuraan,
se kannattaa!
          (ks. pääkirjoitus sivulla 2)

Maksa jäsenmaksu vain 20 euroa 
(opisk. ja eläkel. 10 euroa!) 
vuodelta 2008 seuran tilille:

OKO ARKADIA 572210-26015

(Seuraava vuoden 2009 jäsenmaksulasku tulee kesäkuussa)

Kirjoita maksun viestikenttään 
nimesi, osoitteesi, 
puhelinnumerosi ja 

sähköpostiosoitteesi.

Teille kunnioitetut kollegat ja jäsenet, jotka ette vieläkään ole maksaneet vuoden 2008 jäsenmaksuanne, toimikoon tämä maksumuistutuksena.
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Hauskaa voi pitää niin monella tavalla...
 
Markus Sarantola
Lappeenrannan kaupunginorkesterin alttoviulun äänenjohtaja, barokkialttoviulisti

Seitsemän barokkialttoviulistia kerääntyi 22.8.2008 iltasella Vappu Helasvuon kotiin Malminkartanoon musisoimaan:
 
Antto Vanhala, Pekka Helasvuo, Hanna Tyrväinen, Laura Kajander, Hanna Pakkala, Vappu ja allekirjoittanut soittivat 
barokkiaaltoviulua. Arvovaltaisesta continuo-osastosta huolehtivat Pieta Mattila, barokkisello sekä Anssi Mattila, 
sähköurut. 

Ensimmäiseksi soitettiin sovitus Beethovenin ajankohtaisesta 9. sinfonian teemasta. Seurasi sinfonia J.S. Bachin 
kantaatista no. 18 "Gleichwie der Regen und Schnee vom himmel fällt". Muita esitettäviä teoksia olivat mm. Clemens 
Thiemen Sonata à 5 viole e-molli ja c-molli, Andrea Gabrielin musiikkia sekä loppuhuipennuksena Bachin tunnettu 
konsertto kahdelle viululle BWV 1043 (kvinttiä alempaa soitettuna) kokonansa. Tunnelma oli kollegiaalisen harras ja 
asialle omistautuva.
 
Kiitos ideasta ja organisoinnista kuuluu kokonaan Vapulle. Aplodit! Siis aivan liian harvoinhan ketkään kerääntyvät 
viettämään iltaa soittamalla huvikseen. Ja kuitenkin se lienee yksi tärkeimmistä tarkoitusperistä, miksi musiikkia 
sävelletään. Tai miksi musiikkia on.
 

Myydään

• Myytävänä erinomainen alttoviulun jousi: Paul Weidhaas. Tiedustelut Markus Sarantola, puh. 040-738 03 34.

• Myydään italialainen alttoviulu Claudio Gamberini anno 1929 Bologna. 41,4 cm. Hyväkuntoinen, 
kaunisääninen soitin. Hp.10.800 euroa. Markku Lintunen 050 586 5687 

• Myydään 2 kpl Pekka Mikael Laine –alttoviuluja (rakennettu 2003 ja 2004). Vartalomitat 42,2 ja 42,4 cm -
soitettavuuteen kiinnitetty erityistä huomiota, molemmissa tasapainoinen, nopeasti syttyvä, neutraali, 
lämpimän voimakas ääni. Alttoviulumalli on kehitysprojektin tulos yhteistyössä säveltäjä-alttoviulisti Max 
Savikankaan kanssa. Kokeile ihmeessä vaikka et olisi ostoaikeissakaan, kommenttisi olisivat erittäin 
tervetulleita!  Hinta 9000 euroa. Lisätietoja ja esittelyt: Max Savikangas puh. 040-580 68 72, 
max.savikangas@kolumbus.fi, http://www.saunalahti.fi/pekklai/strings/laine-alttoviulu/laine-alttoviulu.html

• Myydään Ilkka Vainion vuonna 1997 rakentama alttoviulu. Malli on Andrea Guarneri "Conte Vitale", corpus 
415 mm ja kielenpituus 370 mm.  Soitin on nähtävänä Vainion liikkeessä. Hp. 7.500 euroa. Olli-Pekka 
Karppinen 050 561 8046.


