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PÄÄKIRJOITUS

Arvoisat kollegat, alttoviuluseuran jäsenet!

Olemme taas saaneet lisää jäseniä! Varsinkin opiskelijajäseniä kaivataan silti 
yhä lisää. Miten opiskelijat saataisiin innostumaan mukaan alttoviuluseuran 
hauskaan toimintaan, aluksi vaikkapa esittämään pikkujouluissa Hjeltin 
legendaarista joululaulusikermää? Sanoisin, että henkilökohtaisten kontaktien 
kautta. Tämä on avoin haaste kaikille jäsenille!

Vuosikokous pidettiin 9.5.2009 klo 17:30 alkaen Sibelius-Akatemian T-talon 
auditoriossa. Käsiteltiin sääntömääräiset asiat. Hallitukseen valittiin Max 
Savikangas, puheenjohtaja, Markus Sarantola, varapuheenjohtaja sekä Lilli 
Maijala, Hanna Korkeakoski ja Pirkko Simojoki.

Pikkujoulut pidetään 28.11.2009 klo 18:00 alkaen T-talon pohjakerroksen 
jumppasalissa. Tervetuloa! Tarkempi kutsu tässä lehdessä.

Suomen alttoviuluseuran vuosikokous 2010 tullaan pitämään kaksipäiväisen 
alttoviulukonsertti-ilotulituksen ryydittämänä 12.-13.3.2010 Lappeenrannassa, 
yhteistyössä Lappeenrannan kaupunginorkesterin kanssa. Tervetuloa kaikki 
iloiseen Lappeenrantaan!

Toivotan oikein hyvää ja reipasta syksyä kaikille sekä tervetuloa sankoin 
joukoin pikkujouluihin 28.11.2009, kuten myös Lappeenrantaan 
12.-13.3.2010!

Max Savikangas, puheenjohtaja
max.savikangas@kolumbus.fi

P.S. Jos yhteystietosi ovat muuttuneet, olisitko hyvä ja ilmoittaisit ne sihteeri 
Lilli Maijalalle tekstiviestillä numeroon 040-7304270? 

Tässä lehdessä:

• Suomalaisia alttoviulisteja osallistui lokakuun 2009 alussa Tukholmassa 
järjestettyyn pohjoismaiseen alttoviulusymposiumiin. Markus Sarantola ja 
Jouko Mansnerus, symposiumin ainoa suomalainen esiintyjä, raportoivat. 

• Markus Sarantola kävi haastattelemassa Helge Valtosta, arvostettua 
alttoviulupedagogia ja orkesterimuusikkoa.

• Hanna Korkeakoski kävi tapaamassa Keski-Pohjanmaan kamariorkesterin 
alttoviulusektiota.

• Kimmo Kivivuori lähetti kuvia ja raportin Rainer Moogin mestarikurssilta 
Sääksmäeltä.

• Allekirjoittanut otti osaa Etelä-Afrikassa järjestettyyn kv. alttoviulu-
kongressiin ja raportoi siitä.
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PIKKUJOULUKUTSU

Suomen alttoviuluseuran pikkujoulut pidetään lauantaina 28.11.2009 
klo 18:00 alkaen Sibelius-Akatemian T-talon pohjakerroksen 
jumppasalissa, Töölönkatu 28, 00260 Helsinki. 

Yllätysohjelmanumerot erittäin tervetulleita!

Kaikki jäsenet, jäsenten puolisot, ystävät ja jäsenyyttä harkitsevat: 
tervetuloa!

Hallituksen puolesta,

      

    Max  Savikangas                    Markus Sarantola

PIKKUJOULUIHIN TULIJA:

Jos T-talon alaovi on kiinni etkä omista ajantasaista lakuavainta, niin soita 
Maxille 040-580 68 72
tai 
Markukselle 040-738 03 34
niin tulemme heti avaamaan.

P.S. Samassa tilassa pidetään samana päivänä klo 14-18 Sibelius-Akatemian alttoviulusoiton 
opiskelijoiden suuri syysmatinea. Tilaisuus on kaikille avoin ja siihen on vapaa pääsy. Tervetuloa!
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Tukholman pohjoismainen alttoviulusymposiumi 9.-11.10.2009
Teksti: Markus Sarantola & Jouko Mansnerus, Kuvat: J.M.

Suomen alttoviuluseuran edustajat pohjoismaisessa alttoviulusymposiumissa 
Tukholmassa vasemmalta myötäpäivään: Jouko Mansnerus, Tarja Koskinen, Taina 
Evijärvi, Markus Sarantola, Kaisa Pulkamo ja Harri Sippel.

Markus Sarantola aloittaa:

Avajaiskonsertti Tukholman kuninkaallisen musiikkikorkeakoulun 
suuressa salissa

Konsertti oli suunniteltu hyvin. Yllättävän harvoin saa kuulla useaa 
täysipainoista soittajaa peräjälkeen samassa tilaisuudessa. Eroja 
syntyy väistämättä tunteiden palossa, puhtaudessa ja varsinkin 
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soittimissa, mutta tämä kaikki on inspiroivaa ja antaa pohjan 
käytäväkeskusteluille ja sitä kautta mahdollisuuksia pohjoismaisiin 
kollegoihin tutustumiseen. Kuuden täysin erilaisen pohjoismaisen 
sävellyksen kuunteleminen oli mainio kokemus.

Ruotsalainen Henrik Frendin esitteli yhdessä säveltäjän kanssa 
sähköisen viola granden. Henrik Friskin Drive-sävellyksen muhkeassa 
sointimaailmassa säväyttivät enemmän jatkuvuutta luova urkupiste ja 
avaruudellinen tunnelma kuin varsinainen draivi.

Koto-Suomea edustivat Jouko Mansnerus ja mainio Bergman -alttoviulu 
esittämällä Paavo Heinisen tuoreen Sonaatin. Sävellyksessä on kolme 
perinteistä osaa (Adagio - Tango - Rondo) ja se toimii muodoltaan, 
hahmotettavuudeltaan ja kestolliselta annostelultaan hyvin. Tietenkin 
on siinä ja siinä oivaltaako kuulija Rondon rakenteen; aikamme 
musiikin konserteista poistutaan kotiin vihellellen vain harvoin. 
Heininen on kuitenkin selvästi muuttanut tyyliään: sinänsä vaikuttavan 
kompleksisuuden tilalle on ilmaantunut jotakin musikanttisempaa.

Islantia edusti Helga Pórarinsdóttir (Thordur Magnussonin Sonaatti) ja 
Tanskaa Tim Frederiksen (Anders Nordentoftin Musiikkia a-viululle ja 
pianolle). Koin molemmat sävellykset harmaahkoina, ehkä erityisesti 
Nordentoftin, mutta esittäjänä Frederiksen teki suuren vaikutuksen 
soittamalla tavattoman keskittyneesti ja puhtaasti.

Norjalaisen Arnljot Kjeldaasin pianosäestyksellinen sonaatti-fantasia oli 
erittäin vaikuttava yllätys! Morten Carlsenin vuolaasti esittämä teos oli 
läsnäolijoille täysin tuntematon mutta ehdottomasti tutustumisen 
arvoinen. Kjeldaas on ilmeisesti jäänyt säveltäjänä paitsioon 
jatkettuaan perinteisellä tiellä aikana jolloin modernismiin siirtyminen 
on ollut suotavampaa. Tämä hehkuvan romanttinen sonaatti 
kannattaisi Suomessakin noteerata ohjelmistoja suunniteltaessa. 
Tyylillisesti mieleen tulivat Brahms, venäläis-sveitsiläinen Paul Juon 
sekä eräät pohjoismaalaiset. Carlsenin Mittenwaldissa 30 vuotta sitten 
rakennettu soitin oli illan korkealaatuisin.

Kaikki isolle alttoviuluyhtyeelle sävelletty musiikki ei automaattisesti 
ole kiinnostavaa. Pidemmän päälle on aika haasteellista korvalle, että 
varsinaista basso-aluetta ei ole ollenkaan, mutta "väliääniä" sitäkin 
enemmän käytettävissä. Mielenkiintoisen illan päätösnumerona kuultiin 
Anders Hillborgin Musik för 10 altfiole. Tässä mainituista 
säveltäjistähän Hillborg on ylivoimaisesti tunnustetuin. Niinpä niin. 
Mutta nyt kymmenen alttoviulua oli valjastettu kuvaamaan suurehkon 
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hyttysparven tunnetiloja. Toki taitavasti esitettynä. Monet aikamme 
säveltäjistä pitävät tällaista estetiikkaa kiehtovana.

Jouko Mansnerus jatkaa:

Niinpä valkeni  “Bratsche-baari”-illan jälkeinen lauantai-aamu 
Tukholmassa, onneksi aurinkoisena. Ei muuta kuin suunta kohti 
Kuninkaallista Musiikkikorkeakoulua kuuntelemaan liettualaisen Petras 
Radzeviciusin mestarikurssia. Hän kuuluu olevan Liettuan altistien 
Grand Old Man, jonka soittoa emme valitettavasti tällä kertaa kuulleet. 

Ilolla saimme todeta ruotsalaisten altistiopiskelijoiden korkean tason; 
toisaalta sekä opettaja että kuulijat kiinnittivät huomiota jokseenkin 
jäykän näköisiin jousikäsiin. Sympaattisella maestrolla (joka puhui vain 
saksaa) oli selvästi tilanne hallussa: hän halusi jokaisen äänen ja 
fraasin elävän. Puhetta (jota valitettavasti ei tulkittu tarpeeksi hyvin 
kieltä taitamattomille) tulikin riittämiin, koska opettajalla ei ollut 
instrumenttia mukanaan.

Kaisa, Harri ja allekirjoittanut sukelsivat lounaspaussilla maan alle ja 
lähtivät metrolla Vanhaan Kaupunkiin, missä olikin aikamoinen vilske ja 
vilinä.Tarkistettiin miten kuninkaanlinnan vartijoitten pokka piti, 
yhdeltä taisi irrota vähän hymyäkin! Runsaan kilometrin kävelyn 
jälkeen vielä yksi pysäkinväli junalla ja sushi-aterian nautittuamme 
taas “Akkikseen”.

Koko suomalaisryhmä kävi “kuokkimassa” viulupedagogi Mimi Zweigin
(Atar Aradin avopuoliso) lennokasta ryhmätuntia. Korkeakoulun 
pedagogiikan lehtori kaustislaislähtöinen Päivikki Virkkala-Malmqvist
oli kutsunut Bloomingtonissa vaikuttavan Zweigin pitämään muutaman 
päivän kurssin. Siinäpä ei paljon puhuttu, mutta sekä soittajilla että 
yleisöllä tuntui olevan hauskaa. Mimin “tallista” on lähtöisin mm. 
Joshua Bell.

Haalean kahvikupposen jälkeen olikin jo päivän päätapahtuman vuoro:
juhlakonsertti solisteinaan Henrik Frendinin oppilas Carolina Eyck sekä 
symposiumin kirkkain tähti Atar Arad. Jälkimmäinen lienee useimmille 
tunnettu: israelilaissyntyinen Arad on voittanut mm. Geneven kilpailun 
v. 1972, soittanut seitsemän vuotta Cleveland-kvartetissa ja esiintynyt 
solistina ympäri maailmaa. Hän opettaa tätä nykyä Bloomingtonissa ja 
Chicagossa. Kannattaa vilkaista hänen kotisivujaan, nimellä löytyy 
Googlesta.

8



Konsertissa kuultiin aluksi Carolina Eyckiä musiikkikorkeakoulun 
kamariorkesterin solistina. Hän esitti ruotsalaisen Daniel Nelsonin 
Romantatronic-kappaleen. Musiikki oli jonkinlaista yleisöystävällistä 
“postromantiikkaa”, esitys oli inspiroitunut vaikka joskus salin 
kuivahkossa akustiikassa orkesteri oli peittää solistin.

Seuraavaksi kuultiin Paganinin kvartetto nro 15 konsertoivalle 
alttoviululle, viululle, sellolle ja kitaralle. Siinä saatiin taitavien 
ruotsalaismuusikoiden lisäksi ihailla Atar Aradin eleetöntä 
virtuositeettia á la Primrose. Arad on tehnyt oman versionsa Paganinin 
sonaatista Gran Violalle, tämä levy kannattaa kuunnella!

Väliajan jälkeen saimme kuulla Aradin soittoa oman konserttonsa 
solistina. Säveltäjä Arad lähtee liikkeelle soittimesta ja sen 
ominaisuuksista käsin esitellen laajasti eri soittotapoja sekä omaa 
israelilaistaustaansa sävelin. Hänen itsensä kirjoittama teosesittely on 
kolmatta sivua ohjelmalehtisessä, joten suosittelen tässäkin levyn 
hankkimista parhaana keinona tutustua tähän monivivahteiseen 
teokseen.

“Virallinen” illallinen nautittiin korkeakoulun kanttiinissa; miljöö ei ollut 
kovin juhlallinen mutta ruoka oli erinomaista. “Bratsche-party” jatkui 
koulun alakerrassa vielä muutaman tunnin ja alkukankeuden 
haihduttua suomalaisryhmämme sai houkuteltua ujon 
ruotsalaisnuorisonkin tanssilattialle.

          Tangon pyörteissä Kaisa Pulkamo, Harri Sippel, N.N. ja Atar Arad
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Aikaisen sunnuntai-aamun tiusateessa (sateenvarjo tietysti unohtui 
kotiin!) tarvoin hotellilta puolen kilometrin matkan NVS:n 
vuosikokoukseen. Osoittautuikin ettei kokous ollut virallinen, koska 
pohjoismaisen seuran perustamiskokouksesta ei ollut vielä vuotta 
kulunut. Keskusteltiin kuitenkin jatkosta ja Kööpenhaminan 
alttoprofessori Tim Frederiksen lupaili alustavasti jo seuraavan 
symposiumin järjestämistä Tanskassa. Jäsenmaksuista puheen ollen 
ehdotin että ne, joilla on jo kansallinen seura olemassa (kuten Suomi), 
maksaisivat vain tietyn suuruisen yhteisöjäsenmaksun. Esitystä 
kannatettiin.

Jatkettiin Atar Aradin mestarikurssilla: hän aloitti pitkällä johdannolla 
virittämisestä. Totta vie tärkeä aihe jokaiselle meistä on tietää,miten 
eri asia on soittaa pianon kanssa verrattuna esim. jousikvartetin 
intonaatioon.

Arad korosti opetuksessaan nuottimateriaalin tärkeyttä ja sen myötä 
myös uskollisuutta Urtextiä kohtaan. Brahmsin es-duurisonaatin 
soittajalla olikin tosi huono materiaali, kun alusta lähtien piti käyttää 
vähintään kolme jousta/tahti. Muuten tänäänkin opiskelijoiden 
lahjakkuus ilahdutti ja Aradin opetus oli selkeää ja persoonallisuudet 
huomioon ottavaa.

Nykyään Tukholman filharmonikoissa soittava Riikka Repo piti Suomen 
lippua korkealla ja veteli rohkeasti Stamitzia heti aamutuimaan.

Ennen  Tukholman Kuninkaallisen Ooperaorkesterin alttoryhmän 
loppukonserttia oli vielä varattu puoli tuntia paneelikeskustelulle, 
aiheena asteikkosoitto. Aika ylittyi helposti varttitunnilla ja anti taisi 
jäädä lähinnä ajatuksia herättäväksi. Menimme siis päästämään 
oopperan altistit hermopaineesta ja saimmekin kuulla vaihtelevan ja 
viihdyttävän multiviolakonsertin, Eroll Gardnerin Misty sokerina 
pohjalla.

Hienosti järjestetty, hauska ja mielenkiintoinen symposiumi päättyi 
jäähyväisiin Tukholman sateisena sunnuntai-iltapäivänä.     
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Helge Valtosen haastattelu
Markus Sarantola

! ! !         Helge Valtonen (kuva: RSO)

Markus Sarantola: Helge Valtonen, mitä kuuluu?

Helge Valtonen: Kiitos hyvää. Viimeiset 4 kuukautta Rso:n soittajana 
menossa, oppilaat edistyvät mukavasti, eikä sikaflunssa ole vielä 
iskenyt.

M:   Monet ovat tutustuneet ajatuksiisi pedagogisissa yhteyksissä, eikä 
varsinainen esittely juuri tässä liene erityisen tarpeellinen. Todettakoon 
kuitenkin että Sibelius-Akatemian kirjastosta löytyy alttoviulisti Tuula 
Saaren tekemä sinua käsittelevä kirjallinen työ, jossa kerrot 
tavattoman mielenkiintoisesti opiskelustasi, opettamisesta sekä työstä 
orkesterissa noin vuoteen 1991. Millaista RSO:ssa on ollut 2000-luvulla 
sinun näkökulmastasi?

H:   2000-luku on ollut tasaisempaa menoa 1990-luvun melkoisen 
nousun jälkeen. Monet asiat ovat vakiintuneet. Esim. suhteemme 
wieniläisklassikoihin ja ennen 1700-lukua sävellettyyn musiikkiin on 
syventynyt, kiitos asiaan perehtyneiden kapellimestarien ja orkesterin 
"oman" soittotyylin löytymisen. Kiertueita on tehty entiseen malliin, 
ohjelmisto niillä on monipuolistunut ja myös muutama levypalkinto on 
saatu. Huomattavin alttoviuluja koskeva asia on 12.vakanssin 
saaminen. Kun vielä saataisiin se täytettyä.
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Musiikkitaloon liittyvät päätökset kovan väännön jälkeen  olivat 
tietenkin suunnattoman tärkeä asia orkesterin ja koko klassisen 
musiikin tulevaisuutta ajatellen Helsingissä.

Henkilökohtaisesti olen joutunut rimpuilemaan jousikäden olkapään 
rasitusvamman takia: sen suhde wieniläisklassikoihin ei ole enää 
niinsanotusti terveellä pohjalla. Mutta eiköhän tässä loppuaika pärjätä.

M:   Minkälaisia vaatimuksia teillä on 12. alttoviuluvakanssin 
täyttämisessä?

H:   Eipä kai siihen mitään erityistä vaadita. Normaalia hyvää soittoa, 
tiettyä suvereenisuutta soittimen käsittelyssä, tyylitajua ja tietysti 
kykyä ja halua sitoutua orkesterin työtapoihin, erilaisiin tyyleihin ja 
uuden musiikin esittämisessä tarvittaviin metkuihin. Osa näistä asioista 
selviää tietysti vasta koeajan kuluessa. On myös lupa ajatella, että 
uuden soittajan tulisi nostaa stemman tasoa osaamisellaan.

M:   Nämä tyylikysymykset (niin uudet kuin vanhatkin) ovat 
mielenkiintoisia. Aikoinaan riitti kun soitti "yhdellä tavalla". RSO on 
viime vuosina 1700-luvun musiikkia soittaessaan osoittanut 
kiinnostusta  historiallisiin esityskäytäntöihin ja on siten selkeästi 
erottunut useimmista maamme orkestereista. Minkälaisia asioita tai 
henkilöitä on tämän kehityksen taustalla?

H:   Sarasteen pitkällä ylikapellimestarikaudella tyyliasioihin alettiin 
kiinnittää huomiota. Jari Valo konserttimestarina toi mukanaan 
Keskipohjanmaalta mm. vibraaton kontrolloimisen, jousikokoonpanoja 
alettiin keventää ja koko soittotyyliä ylipäänsä hiottiin keveämmäksi ja 
ilmavammaksi. Vierailijoiksi kutsuttiin historiallisen esityskäytännön 
tuntevia mestareita ja samaa linjaa on sittemin jatkettu.

Oramo on omalta osaltaan monipuolistanut sointia pitäen kuitenkin 
peruslinjat samana. Rso:ssa on paljon muusikoita, sekä puhaltimissa 
että jousistossa, jotka soittavat esim. 6. kerroksen orkesterissa ja 
muissa vastaavissa yhtyeissä. Äänenjohtajat ovat aina olleet hyvin 
perillä tyyliasioista, eikä muutosvastarintaa ole ollut.

M:   Onnittelut yhteisön ennakkoluulottomuudesta! Minkälainen on 
tällaisessa tilanteessa tuttisoittajan vastuu, riittääkö että paahtaa 
kotona stemmojaan? Miten muusikko voi rakentaa ajatteluaan niin että 
vastaanottokyky on riittävä? Itse sanoisin, että pelkkä asteikkosoitto ei 
riitä länsimaisen kulttuuriperinnön ylläpitämiseen saati kehittämiseen.
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H:   Mainitsemasi ennakkoluulottomuus ja halu kohdata uusia asioita 
ovat olennaisimmat asiat. RSO:n ohjelmiston runsas uuden musiikin 
osuus pakottaa joka tapauksessa kohtaamaan uutta ja uudenlaisia 
soittotapoja. Kun on tällainen työkulttuuri, on uuden soittajan helppo 
motivoitua mukaan. Itse olen lukenut jonkin verran asiaan liittyvää 
kirjallisuutta, mutta en mitenkään pidä itseäni asiantuntijana. Niitäkin 
orkesteristamme kyllä löytyy.

M:   Mainitsisitko muutaman suuntaa antavan kirjan?

H:   Leopold Mozartin Viulunsoiton perusteet ja Nikolaus Harnoncourtin 
Puhuva musiikki ovat suomeksi käännettyjä klassikoita. Clive Brown 
Classical & Romantic performing practice 1750-1900 on erittäin 
perusteellinen mutta suht helposti lähestyttävä teos, jossa käydään läpi 
suuri määrä tuona aikana kirjoitettuja lähteitä ja esitetään 
johtopäätökset käytännön musisointia  ajatellen. 

Bachin soolosellosarjoista on ilmestynyt hiljattain Allen Winoldin 
Analyses and Explorations, kaksiosainen teos, jossa selvitetään 
historiallisia taustoja ja analysoidaan teokset. Eiköhän näillä pääse 
alkuun, luettavaa on vaikka millä mitalla. Uutta on se, että monet 
teokset on kirjoitettu nimenomaan käytännön musisointia ajatellen, 
eikä niinkään vain tutkimuksen näkökulmasta.

M:   Pelkkä mutu ei oikein tahdo nykyaikana riittää... Ja soittajan kyky 
vastaanottaa asioita ei voi olla pelkästään kipparin harteilla. Mutta tuo 
mainitsemasi käytännön läheisyys on varmasti tärkeätä.

Asiasta toiseen: Sibelius-Akatemiaan hakeutuu nykyään opiskelemaan 
vuosittain vähemmän a-viulisteja kuin ennen. Ja sama trendi on 
havaittavissa sekä muissa oppilaitoksissa että orkesterimaailmassa.

H:   Ilmeisesti viulunsoittoa harrastavien lasten määrä on vähentynyt. 
Tarvitaan suuri määrä viulisteja että jokunen siirtyisi alttoonkin. 
Lapsilla on paljon harrastuksia, soittaminen voi olla vain yksi monista 
ja tämä on varmaankin muutos verrattuna 70- tai 80- lukuun.

Ehkä muusikon ammatin kielteiset puolet, siis työpaikan saannin 
vaikeus ja matala palkkaus arveluttavat niitä nuoria joilla on muitakin 
vaihtoehtoja. Monet lahjakkuudet hakeutuvat myös muille musiikin 
alueille.
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M:   Olisiko altistien prosentuaalinen osuus jousisoittajista nyt 
alhaisempi kuin joskus? Tai ainakaan prosentti ei ole tyydyttävä. 
Musiikkiopistoissa on usein vain muutama altisti tai bassonsoittaja. 
Aikakausi tuntuu suosivan soittimia joissa saa näkyvämmin "toteuttaa 
itteensä".

Onko sinulla jonkinlaisia suunnitelmia lähestyvien eläkepäivien varalle?

H:   Jatkan opettamista entiseen malliin sekä Akatemiassa että 
Metropoliassa niin kauan kuin oppilaita riittää. Olen tehnyt kahta työtä 
yli 30 vuotta ja päivät ovat siis olleet varsin pitkiä. Kevyempi tahti ei 
tässä vaiheessa elämää ole huono ajatus. Uusi Musiikkitalo valmistuu 
sopivasti ja voi olla että tulee käytyä jopa konserteissa. En usko että 
vapaa-ajan käytössä tulee ongelma.

M:   Kiitos haastattelusta ja hyvää jatkoa!
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Suomen orkestereiden alttosektiot –sarja jatkuu:
vuorossa ovat nyt Keski-Pohjanmaan Kamariorkesterin 
alttoviulistit.

SOINNIN TAITAJAT KOKKOLASTA
Teksti ja kuva: Hanna Korkeakoski

Timo Kangas, Ari Hanhikoski, Anna-Leena Kangas ja Inkeri Halmio-Hanhikoski.

Keski-Pohjanmaan Kamariorkesteri on toiminut ammattiorkesterina 
vuodesta 1989. Orkesterin juuret ovat kuitenkin kauempana, vuodessa 
1972, jolloin Juha Kangas perusti musiikkiopiston oppilasorkesterin ja 
maailmanlaajuisen maineen saavuttaneen orkesterin ja sointikulttuurin 
kehittäminen alkoi. 

Tällä hetkellä KPKO on 20 muusikon työpaikka. Useat muusikoista ovat 
soittaneet orkesterissa  jo lapsesta saakka. Juha Kangas johtaa 
edelleen suurimman osan konserteista, vaikka orkesterissa onkin 
ylimenokausi meneillään ja vastuuta sekä ohjelmistosuunnittelusta että 
johtamisesta on jaettu useammalle henkilölle. 
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Alttoviulisteja orkesterissa on neljä: sooloaltisti Timo Kangas, 
äänenjohtaja Ari Hanhikoski, Inkeri Halmio-Hanhikoski sekä Anna-
Leena Kangas. He viihtyvät hyvin orkesterissaan, joka lukuisten 
konserttien, levytysten ja matkojen myötä on vuosien mittaan 
hioutunut tiiviiksi yhteisöksi.

Inkeri Halmio-Hanhikoski on kotoisin Kauhavalta, Etelä-
Pohjanmaalta. Viiden tytön sisarussarjasta melkein kaikki soittivat 
jotain soitinta, ja kuskaamista Seinäjoelle riitti vanhemmilla useana 
päivänä viikossa. Inkerin soitin oli aluksi viulu, mutta kun opettajaksi 
vaihtui Svatopluk Cibulka, hän vaihtoi alttoviuluun ja rakkaus 
soittamiseen syttyi innostavan opettajan ansiosta. Lukioajan hän kävi 
tunneilla Sibelius-Akatemian nuoriso-osastolla, jossa hänen opettajiaan 
olivat Matti Hirvikangas ja Helge Valtonen. 

Yhteys Kokkolaan syntyi jo lukioaikana, kun Inkeri tutustui tulevaan 
mieheensä Ariin Kälviän musiikkileirillä. Parin vuoden päästä tarjoutui 
Inkerillekin tilaisuus tulla mukaan kamariorkesteritoimintaan, ja hän on 
ollut mukana orkesterissa viimeisestä lukiovuodestaan asti. Tuohon 
aikaan kamariorkesterilaiset olivat hajallaan opiskelemassa kuka 
missäkin ja kokoontuivat lähinnä lomillaan harjoittelemaan ja 
esiintymään. 

Inkeri muistaa, kuinka erikoisiin paikkoihin ja tilanteisiin he jo nuorina 
pääsivät. Orkesteri konsertoi Moskovassa 1987 solistina sellisti Mihail 
Homitzer. Konsertin jälkeen jatkettiin levytyksellä iltakymmenestä 
aamukolmeen. Palkkioruplilla ei kotimaassa olisi ollut käyttöä, joten 
nuoripari osti Tallinnassa teeastiaston, joka on edelleen välillä 
käytössä.

Arin kertomat hyvät kokemukset opettajastaan Ruotsissa vaikuttivat 
myös Inkerin opiskelupaikan valintaan. Hän lähti opiskelemaan Björn 
Sjögrenin johdolla Tukholmaan ja kävi tunneilla myös edesmenneellä 
Kurt Lewinillä sekä Nobuko Imain, Juri Bashmetin ja Rainer Moogin 
mestarikursseilla. Lewinillä oli muusikkous ”laajoissa kantimissa”. 
Opettajan huumorintaju ja jaetut elämänohjeet jäivät mieleen ja 
ystävyys suomalaisiin oppilaisiin säilyi loppuun saakka. Opiskeluaikana 
Inkeri keikkaili useissa Ruotsin sinfoniaorkestereissa ja viihtyi hyvin.

Inkeri valmistui vuonna 1989 ja sai paikan KPKO:sta, jonka myötä 
edessä oli paluu kotimaahan. Kokonaisuutena hän on tyytyväinen 
valintaansa. Muu konserttitarjonta on tietenkin vähäisempää 
Kokkolassa esimerkiksi pääkaupunkiseutuun verrattuna, mutta hyvät 
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solistit tuovat tullessaan tuulahduksia suuresta maailmasta, ja myös 
KPKO on aina matkustanut paljon.

Kun Vitsarin kylästä löytyi sopiva talo läheltä Arin kotitaloa, se ostettiin 
”saman tien”. Isovanhempien apu onkin ollut korvaamatonta varsinkin 
lasten ollessa pieniä. Helppoa työn ja perhe-elämän yhdistäminen ei 
silti ole ollut orkesterin vaihtelevien työaikojen takia: konsertit ovat 
usein viikonloppuisin, kesäloma katkeaa usein johonkin esiintymiseen 
musiikkijuhlilla ja matkat saattavat seurata toistaan hyvinkin pienillä 
hengähdystauoilla. Inkeri haaveileekin pääsevänsä tulevaisuudessa 
matkustamaan enemmän nimenomaan perheen kesken.

Tärkeä vastapaino työlle on kuntoilu: Inkeri käy kuntosalilla useita 
kertoja viikossa. Osansa vapaa-ajasta vie myös kolmen lapsen 
harrastusten tukeminen. Kesäisin koko perhe on Kälviän leirillä ja 
muutamana kesänä Inkeri on opettanut Oronmyllyn musiikkileirillä, 
jonka lämmin tunnelma on vienyt mennessään.

Ari Hanhikoski aloitti viululla soitonopiskelun Anna-Lisa Fordellin 
johdolla. Alttoviuluun hän vaihtoi Juha Kankaan kannustuksesta, kun 
kamariorkesteriin tarvittiin altisteja. Merkittävänä ja innostavana 
opettajana Ari muistaa myös Zahari Tsavdarovin, joka kävi 70-luvulla 
kesäisin Kälviällä opettamassa. Hänen kauttaan syntyi yhteys 
Tukholmaan, jonne Ari lähti opiskelemaan, ensin yksityisesti ja sitten 
musiikkikorkeakouluun.

Opiskeluaika oli upeaa, koska Tukholmassa vieraili silloin useita upeita 
opettajia, joille oli mahdollisuus päästä tunneille. Loppuajasta Ruotsissa 
Ari työskenteli Radion orkesterissa, jossa hänellä oli soittajan vakanssi. 
Mielenkiintoinen olisi varmasti ollut myös pesti Islannissa, josta 
molemmille Hanhikoskille tarjottiin työtä. Paluu kotiseuduille tapahtui 
kuitenkin, kun hajallaan opiskelemassa ollut kaveriporukalla oli 
työpaikan haku edessä, ja siihen saakka lähes talkoohengellä toiminut 
kamariorkesteri vakinaistettiin.

Arilla on kokemusta myös isossa orkesterissa soittamisesta sekä 
Ruotsista että Suomesta. Kamariorkesterin haastavuus on 
alttoviuluryhmän pienessä koossa, ja jokaisella soittajalla on usein oma 
itsenäinen stemma. Muutenkin jokainen on enemmän tai vähemmän 
esillä koko ajan, jolloin sulautumisen taitoa tarvitaan. Koska 
ohjelmistoa harjoitellaan pitkällä aikavälillä, työn alla on usein monta 
vaativaa teosta yhtä aikaa. 
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Mutta ”homma on just niin mielenkiintoista kuin miksi sen itse tekee”, 
toteaa Ari. ”Kokkolassa saa tehdä paljon erilaista musiikkia ja olla 
mukana eri projekteissa. Ensimmäinen KPKO:n lastenmusiikkilevy 
ilmestyi tänä syksynä, mutta orkesteri on pitänyt vuosien mittaan 
valtavasti koulu-, päiväkoti- ja vanhainkotikonsertteja. Orkesteri 
matkustaa paljon, niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Yksi ehdottomasti 
mieleenpainuvimmista konserttisaleista on ollut Wienin Musikvereinin 
Kultainen Sali.” 

Vapaa-aikanaan Ari on mukana mm. kamarimusiikkiseuran 
toiminnassa. Chydenius-kapellin 15-vuotisjuhlakonsertti oli juuri. Myös 
opettaminen tasapainottaa kamariorkesterityötä – ja päinvastoin. Tänä 
syksynä hän on taas pitkästä aikaa ottanut pieniä altto-oppilaita parin 
isomman oheen. Aiempina vuosina opetustyötä on ollut paljonkin, 
mutta perheen kasvaessa ja iän karttuessa jostain on täytynyt karsia. 
Lasten soitto- ja urheiluharrastusten seuraaminen vie myös Arin 
vapaa-ajasta suuren osan. Kuntoaan hän hoitaa kävelylenkeillä. 
Kesäinen henkireikä on opettaminen Kälviän musiikkileirillä, jolle Ari 
meni ensimmäistä kertaa oppilaaksi jo vuonna 1973. Kesämökki 
Kokkolan Trullevissa on rentoutumispaikka, jonne on lyhyt matka.

Anna-Leena Kangas on kotoisin Multialta, 7-lapsisesta perheestä. 
Sisarussarjasta kolmesta on tullut ammattimuusikko. Kaikki sisarukset 
ovat laulaneet pienestä pitäen ja sitä kautta Anna-Leenakin on alun 
perin tutustunut musiikkiin. Lapsina he esiintyivät aikoinaan paljon 
perhekuorona, ja kun viime kesänä pidettiin perheen voimin konsertti 
kotiseudulla, mukana oli jo kolmannenkin polven edustajia.

Soittotunneilla Anna-Leena kävi naapuripitäjässä Keuruulla. Lukion 
jälkeen hän opiskeli vuoden Oriveden Opiston musiikkilinjalla ja pääsi 
sitten Kokkolaan, Keski-Pohjanmaan konservatorion muusikkolinjalle, 
jossa hänen opettajiaan olivat Juha Kangas, Tommi Aalto ja Teemu 
Kupiainen. 

Anna-Leena valmistui muusikoksi ja täydensi opintonsa myöhemmin 
Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulussa, josta valmistui 
musiikkipedagogiksi 2007. Myös työ on opettanut hyvin paljon. Paikan 
kamariorkesterista Anna-Leena sai vuonna 1989, oltuaan sitä ennen 
orkesterissa keikkalaisena. 

Anna-Leena tykkää tehdä monipuolisesti muusikon työtä. 
Kamariorkesterityön lisäksi hänkin toimii kamarimusiikkiseurassa. 
Välillä työtä ja harrastamista voikin olla vaikeaa erottaa. Nykyään hän 

18



myös opettaa aiempaa enemmän. Tällä hetkellä oppilaita on 13, kaikki 
muuten tyttöjä. 

Sekä Japanin konserttisalit että kotiseudun päiväkotikonsertit ovat 
monella lailla olleet mieleenpainuvia kokemuksia. Japanissa yleisöä on 
aina paljon ja vastaanotto sydämellinen.  Myös Kultaisessa Salissa, 
jossa KPKO esiintyi viimeksi pari vuotta sitten, on ollut kotoisa 
tunnelma: täysi sali ja lämmin vastaanotto.

Anna-Leena on innokas puutarhan hoitaja ja luonto on hänelle tärkeä 
rentoutumispaikka. Kesäisin kasvimaalla kasvaa vihanneksia, juureksia 
ja yrttejä, ja kotipihasta Kruunupyyssä pääsee suoraan metsään 
marjamaille ja sienestämään. Kotijoukkoihin kuuluu kaksi kissaa ja 
yrittäjä-mies. Anna-Leenan ”elämä on yhtä pöperöä, johon sisältyy 
kaikkea”. 

Timo Kangas on kamariorkesterin sooloaltisti ja Kokkola-kvartetin 
jäsen. Hänellä lienee porukan pisimmät perinteet orkesterissa 
soittamisesta: jo 60-luvulla hän soitti isänsä ja veljensä johtamassa 
keskikoulun jousiorkesterissa, ensin viulua ja myöhemmin alttoa.

Opiskelemaan hän lähti vuonna 1969 Sibelius-Akatemiaan, jossa hänen 
opettajiaan olivat Onni Suhonen, Aarne Salmela ja Ylermi Poijärvi sekä 
Anja Ignatius, jolla tuolloin oli myös muutama altto-oppilas. 

Hän soitti myös Tampereen ja Helsingin kaupunginorkestereissa, mutta  
muutto Pohjanmaalle tuli eteen, kun perheelle piti löytää yhteinen 
asuinpaikkakunta. Kokkolasta löytyi työpaikka kummallekin. 
Myöhemmin viisihenkiseksi kasvanut perhe muutti asumaan 
Kaustiselle, Timon entiseen synnyintaloon. 

Timo soittaa edelleen Kokkola-kvartetissa, joka perustettiin vuonna 
-78. Tällä hetkellä kvartetti on ”telakalla” käytännön syistä sellistin 
vuorotteluvapaan takia, mutta normaalisti konsertteja on pidetty pari 
sekä syys- että kevätkaudella.

Lähtö pääkaupunkiseudulta ei Timoa ole kaduttanut. Työ orkesterissa 
on ollut antoisaa ja kvartetissa on saanut soittaa valtavasti kvartettoja 
suurenmoisten muusikoiden kanssa. Kamariorkesteri laajenee pari 
kertaa vuodessa sinfoniaorkesteriksi, ja silloin pääsee soittamaan myös 
isomman kokoonpanon teoksia.

Kuulijoina voi olla monituhatpäinen japanilainen yleisö tai pieni 
lapsiryhmä, mutta KPKO suhtautuu koulu- ja päiväkotikonsertteihin 
samalla vakavuudella kuin muihinkin esiintymisiinsä, eikä vaihtoehtoa 
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olekaan, koska ”lapset kyllä huomaavat, tehdäänkö musiikkia tosissaan 
vai aliarvioidaanko heitä”, sanoo Timo. Timosta on todella miellyttävää 
esiintyä lapsille: lapsissa on tulevaisuus, ja he ovat rehellisiä ja suoria 
palautteessaan. 

Haastavan työn vastapainoksi Timo soittaa kornettia kansalaisopiston 
piirissä. Torvimusiikin soittaminen ”Kaustisen huononpuoleisessa 
torviseitsikossa” (kuten S.Heikinheimo yhtyettä luonnehti) on 
rentouttavaa, ja Timo saa siellä soittaa rivimiehenä tarvitsematta ottaa 
kantaa mihinkään musiikilliseen asiaan ja huolehtimatta turhaan 
virheistä. Aikaa innokkaalle sienestäjälle jää myös metsässä retkeilyyn 
ja omien metsäpolkujen samoiluun.
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Alttoviulunsoiton mestarikurssi Päivölässä 1.-10.6.2009
Teksti ja kuva: Kimmo Kivivuori

Rainer Moog, Lasse-Matti Laakso ja jousikäden hienosäätö. Pianisti Tuomas Turriago 
tarkkaillee.

Päivölän Kansanopisto Valkeakosken Sääksmäellä järjesti viime kesänä  
kamarimusiikin ja alttoviulunsoiton mestarikurssin. Opettajaksi 
kutsuttiin Kölnin musiikkikorkeakoulun professori evp Rainer Moog. 

Herra Moog ei ole jäänyt eläkepäivillään lepäilemään laakereillaan, 
vaan saapui Päivölään suoraan Seoulista Etelä-Koreasta, jossa on 
toiminut jonkun aikaa vierailevana professorina. 

Suomeen hän tuli mielellään, onhan hän opettanut lukuisia suomalaisia  
alttoviulisteja, ja hän tuntuu muistavan meitä yleensä ottaen - 
onneksemme - hyvällä.
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Vaikka kurssi oli tarkoitettu myös kamariyhtyeille, saapui paikalle 
ainoastaan alttoviulisteja. No eipä tuo haitannut, alttoviulussakin riittää 
työsarkaa. Ja tiedämmehän toki myös, ettei tämän saran kyntäminen 
poikkea arvoltaan muista saroista, satoa tulee, kun ahkeroidaan 
taidolla. Tämä näkyi ja kuului kurssilaisista. Taso oli korkea.

Kurssin yhteydessä järjestettiin opiskelijakonsertteja, joissa kaikki 
soittivat. Myös Professori Moog suostui pitämään oman konsertin 
Voipaalan Taidekeskuksessa, jossa kuultiin mm. Brahmsia ja 
Hindemithiä. Erinomaisena säestäjänä  toimi Tuomas Turriago 
Tampereelta.

Alustavasti kurssille on suunnitteilla jatkoa ensi kesäkuussa.

     Ryhmäopetusta

        Rainer Moog
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37. kansainvälinen alttoviulukongressi, Stellenbosch, Etelä-
Afrikka, 27.7.-1.8.2009

Raportti
Teksti: Max Savikangas, Kuvat: Max Savikangas ja Ronald Schmidt

        Kongressipaikka Stellenboschin konservatorion sisäänkäynti.

Viime kesänä, ensimmäistä kertaa Afrikan mantereella järjestetty 
kansainvälinen alttoviulukongressi oli menestys. Järjestäjä selvisi 
käytännön haasteista kaikella kunnialla, ohjelma oli kiitettävän 
monipuolinen sekä laadukas, vaikkakin esitykset olivat tasoltaan 
vaihtelevampia kuin esim. edellisessä kongressissa Tempessä. 

Kun vielä pääkonserttisali, Stellenboschin konservatorion Endler-sali, 
oli akustiikaltaan kerrassaan mainio alttoviulumusiikin soittamiseen ja 
kuuntelemiseen, niin tapahtuman jälkimaku on erinomainen. Alla 
muutamia poimintoja ohjelmasta.

23



       Kongressin avajaiset, puhumassa IVS:n puheenjohtaja Michael Vidulich.

Kongressin aikana kuultiin koko Hindemithin alttoviulutuotanto 
otsakkeen Hindemith-kavalkadi alla, mukaan lukien hykerryttävä, 
houreinen farssinäytelmä Der Bratschenfimmel (1920). Hindemith-
kavalkadin esiintyjinä urakoi Brittein saarilta Royal Northern College of 
Musicin opiskelijoita, jotka olivat samalla vasta perustetun Englannin 
alttoviuluseuran edustajia. Heidät oli valmentanut Louise Lansdown 
(väitöskirja Paul Hindemithistä 2009). Hän oli myös kirjoittanut yli 20-
sivuisen englanninkielisen ohjelmakirjasen Hindemith-kavalkadista, 
jossa jokaisesta Hindemithin alttoviuluteoksesta on mielenkiintoista 
taustatietoa. Allekirjoittaneelta voi pyytää skannatun version.

Hindemith-kavalkadi paljasti jälleen kerran, kuinka monikasvoinen 
säveltäjä Paul Hindemith oli. Hänen ilmaisunsa ulottui mitä 
banaaleimmasta groteskikomiikasta mitä syvällisimpään, 
eksistentiaalisesti riipaisevaan ja kaikkeen siltä väliltä. Hän kehitteli 
oman intervallien konsonoivuus-dissonoivuus -jaotteluun perustuvan 
harmonia-ja sävellysjärjestelmänsä, mutta ajoittain hänen 
sävelkielensä saattoi olla aivan perinteisen tonaalista. Jos joku väittää 
Hindemithin olleen tasapaksu ja kuiva säveltäjä, niin rohkenen olla eri 
mieltä! Ei pidä antaa hänen loistavan, joskus pintatasolla hieman 
uuvuttavan käsityötaitonsa hämätä.
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    Max Savikangas onnittelee Louise Lansdownia, 
     Hindemith-kavalkadi-idean äitiä ja toteuttajaa.

Täytyy nostaa hattua Louis Lansdownin ja hänen opiskelijoidensa 
Hindemith-urakalle. Esitykset olivat useimmiten varmaa 
opiskelijatasoa, sanottaisiinko keskimäärin aivan riittävän hyvää, että 
jaksoi kuunnella Hindemithin koko alttoviulutuotannon läpi. 
Elämyksellisimpänä esityksenä jäi mieleen Ruth Gibsonin, alttoviulu ja 
Tim Abelin, piano tulkitsema Sonaatti Op.11 No.4 (1919), jossa oli 
paitsi nautittavan intohimoinen ote, niin myös muistettiin soittaa 
sävykkäästi.

Jonkin verran afrikkalainen perinnemusiikki oli läsnä 
kongressiohjelmassa. Kuultiin Kobus Malanin ja Anthony Caplanin 
esitelmä traditionaalisista sävellyksistä ja instrumenteista Afrikassa ja 
Etelä-Afrikassa erityisesti. Itseäni kovasti kiehtoi umrhubhe, 
vuosituhansia vanha afrikkalainen kielisoitin, eräänlainen suujousi, joka  
on länsimaisittain ajatellen ikään kuin yhdistelmä jousisoitinta ja 
munniharppua. Perinnemusiikissa umrhubhen soittoon kuuluu vaskisen 
kielen hankaaminen tai napsuttelu puutikulla, soivan kielen säveltason 
muuttelu sormella, jousen resonanssin muuntelu suuonkalolla 
munniharpun tapaan poimien yksittäisiä yläsäveliä esiin ja muodostaen 
niillä melodioita, suupielestä viheltäminen sekä laulaminen. 
Yksinkertainen soitin, mutta ainutlaatuisen hienovaraiset ja 
monipuoliset musiikilliset mahdollisuudet! Hankin umrhubhen 
matkamuistoksi, ja olen vähän yrittänyt opetella sitä soittamaan, en 
mainittavalla menestyksellä verrattuna siihen miten kuulin sitä oikeasti 
soitettavan.
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Spontaani umrhubhe-alttoviulujamisesssio Stellenboschin konservatorion kahvilassa, 
Ronald Schmidt, Max Savikangas ja afrikkalainen alttoviulunsoitonopiskelija.

Myös Etelä-Afrikkalaisen alttoviulukoulutuksen hedelmiä saatiin nähdä 
ja kuulla. Kongressiohjelmassa esiintyi hökkelikylissä asuvista mustista 
lapsista koottu alttoviuluryhmä, jotka oli autettu soittoharrastuksen 
pariin: heille on hommattu soittimet ja opettajat, heidät haetaan 
pikkubussilla tunneille ja palautetaan takaisin kotiin. Merkillepantavaa 
afrikkalaisten nuorten soitossa oli voimakas yhteisöllisyys, toisten 
kuuntelu ja svengi, kun he soittivat ilman nuotteja sovituksiaan Etelä-
Afrikkalaisista kansanlauluista. Nuottien lukeminen oli monilla vielä sen 
verran vaiheessa, että kun ne laitettiin eteen, niin soitto tuppasi 
jäykistymään.

Soitonopiskelun on mahdollistanut Etelä-Afrikassa toimiva järjestö 
nimeltään MIAGI (Music Is A Great Investment), joka pyrkii edistämään 
musiikin harrastamisen ja musiikkikulttuurin kehittymistä Etelä-
Afrikassa. Oheistavoitteena on myös sosioekonomisten olojen 
kohentaminen sekä yksilö- että yhteisötasolla.
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Afrikkalainen alttoviuluoktetto esiintyy ja kongressin järjestäjä Hester Wohlitz tanssii.

Todellisuus nimittäin on, että vaikka Etelä-Afrikka lienee yksi Afrikan 
vauraimmista maista, niin kyse on kuitenkin kehitysmaasta - lähes 
kaikesta on pula muilla paitsi kaikkein hyväosaisimmilla. MIAGIN 
edustajat esimerkiksi pyysivät toimittamaan käytettyjä alttoviulun 
kieliä, koska heillä ei ole varaa ostaa uusia kieliä kaikille oppilaille; 
jotkut joutuvat harjoittelemaan vajaakielitetyillä soittimilla, kunnes 
saavat täydennystä. Soitinlahjoituksia otettaisiin myös mielellään 
vastaan. Mikäli joku haluaisi tehdä tällaista täsmäkehitysapua, niin 
käytettyjä alttoviulun kieliä ja mitä tahansa alttoviulutarvikkeita voi 
lähettää osoitteeseen: MIAGI, Private Post Box 13288, Die Tremloods, 
Pretoria 0126. Kannattaa kirjoittaa saatteeseen esim. “Viola strings/
accessories donation for MIAGI”
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Stellenboschissa oli myös ruotsalaisia kollegoita, nimittäin Norrköpingin 
sinfoniaorkesterin alttoviulusektio - heidän joukossaan monien 
varmasti tuntema ja muistama Janne Kannas, joka opiskeli Sibelius-
Akatemiassa ja on työskennellyt jo pitkään ulkomailla! Lämpimät 
terveiset kaikille Jannelta, eipä hän ollut muuttunut miksikään. Sama 
sympaattinen, hiljaisenpuoleinen mutta huumorintajuinen kaveri kuten 
ennenkin. Kohotimme maljan. Toinenkin suomalainen, Markku Sorri 
soittaa samassa sektiossa, mutta hän joutui perhesyistä perumaan 
matkansa kongressiin.

Norrköpingin alttosektio esitti konsertillisen huolella valmisteltuja 
sovituksia ruotsalaisesta kansanmusiikista yhdelle tai useammalle 
alttoviululle, myös Abbaa. Mukavaa kuunneltavaa, mikäpä siinä. Kolme 
heistä osallistui myös minun sekstettoni esitykseen.

Alkujaan unkarilainen, nykyään Yhdysvalloissa työskentelevä Csaba 
Erdélyi on pitkään tutkinut Bartókin alttoviulukonserton luonnoksia ja 
olemassaolevaa käsikirjoitusaineistoa, ja on tutkimustensa perusteella 
tehnyt uuden version konsertosta, sekä soolo-osuudesta että 
orkestraatiosta. Hän kutsuu versiotaan restauraatioksi ja 
orkestraatioksi. Tämmöinen tapaus on tietysti loputon kultakaivos 
niille, joita kiehtoo väitellä siitä, mitä säveltäjä olisi mahdollisesti 
tehnyt, jos olisi ehtinyt saattaa teoksen täysin valmiiksi. Erdélyi piti 
mielenkiintoisen, suuren mediahuomion saaneen luennon 
tutkimustyöstään sujuvalla Dracula-aksenttienlgannilla. Hänen 
mukaansa tämä versio sisältää vain “Bartókin omat nuotit”. 

Erdélyi esiintyi toisena iltana mukaansatempaavasti konserton uuden 
version solistina orkesterin säestyksellä. Kapellimestarina oli muuten 
suomalainen Sasha Mäkilä, joka työskenteli erinomaisesti koko 
kongressin kapellimestarina! Kyllähän Erdélyi versikon sekä soolo-
osuudessa että varsinkin orkestraatiossa oli kuultavissa useita 
muutoksia ja miksei kieltämättä parannuksiakin, mutta miten 
merkittäviä ne ovat kokonaisuuden kannalta verrattuna aikaisempiin 
versioihin, miten ne oleellisesti vaikuttavat teosidentiteettiin, jäi 
itselleni vielä avoimeksi.

Mielenkiintoinen lainopillinen pähkinä: konserton tekijänoikeudet ovat 
Bartókin perillisten hallinnassa, eivätkä he ole antaneet Erdélyille lupaa 
julkaista versiotaan, eivät esittää eivätkä levyttää sitä. Minkä kaiken 
Erdélyi on kuitenkin tehnyt oikeudenhaltijoiden kielloista huolimatta. 
Miten se on mahdollista? No, Afrikassa Bartókin tekijänoikeudet ovat jo 
umpeutuneet, koska siellä suoja-aika on 50 vuotta säveltäjän 
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kuolemasta. Sama tilanne on Uudessa Seelannissa, jossa konserton 
versio on julkaistu ja levytetty. Erdélyin laintulkinnan mukaan mitään 
rikettä ei siis tapahdu, jos nuottia ja levyä jaellaan Uudesta Seelannista  
käsin. Näinköhän? Oli miten oli, niin Erdélyin levytys versiostaan löytyy 
myös Sibelius-Akatemian kirjaston levystöstä.

Carlos Maria Solare piti mielenkiintoisen luennon viola d’Amoresta. 
Arvellaan, että soitin voisi olla itäistä alkuperää. Näitä soittimia on 
rakennettu eri kokoisia ja eri kielimäärillä 1600-luvulta asti. Kielet ovat 
joko teräs- tai vaskikieliä, ylimmät kielet joskus suolikieliä. Ohuiden 
metallikielien heläjävä sointi karakterisoi soittimen soinnin erilaiseksi 
viuluperheen soitinten kanssa (poikkeuksena ehkä norjalainen 
Hardanger-viulu). Otelaudassa ei ole otenauhoja. Monet ovat pitäneet 
viola d’Amoren sointia mitä viehättävimpänä ja sulokkaimpana. Ja 
kyllähän se totta on, herkästi heläjävä ja runollisen viekoitteleva sointi 
soittimesta kumpuaa taitavan soittajan käsissä. Ei kovin voimakas 
tosin, mutta kenties sekin on osa soinnin viehätystä? Se kutsuu 
kuuntelemaan.

Sympateettisesti värähteleviä kieliä ei välttämättä aina käytetty. 
Viritysjärjestelmiä oli erilaisia. Snekkaan oli tyypillisesti kaiverrettu 
jokin hahmo, esim. cupido, lohikäärme, naisen tai keisarin pää (!). 
Christoph Graupner (1683-1760) sävelsi luultavasti eniten musiikkia 
viola d’Amorelle - hän käytti sävellyksissään tyypillisesti soittimen 
matalaa rekisteriä. Luentonsa lopuksi Carlos Maria Solare esitti osan 
Ronso Friedrich Wilhelm Rustin sonatiinista La Paysanne viola 
d’Amorelle ja alttoviululle. Solare pyysi minua alttoviulistiksi 
kongressipaikalla, ja harjoittelimme esityksen hotellihuoneessa. 
Merkille pantavaa oli, kuinka hiljaa alttoviulla piti soittaa, ettei olisi 
peittänyt viola d’Amoren herkkää sointia. Viola d’Amoren yllättävät 
parihuiluääniarpeggiot Rondon lopussa saivat viehättyneen hymyn 
karehtimaan monen kuulijan kasvoilla.

Carlos Aleixo dos Reis Brasiliasta, verrattoman sympaattinen kollega, 
antoi luentokonsertin brasilialaisesta alttoviulumusiikista, jolla on jo 
pitkä traditio, mutta josta Suomessa tiedetään varsin vähän, jos 
mitään. Reis kertoi Brasilian alkuperäismusiikin ja kolonialisaation 
myötä juurrutetun länsimaisen musiikkitradition välisestä suhteesta, 
jota toisinaan voitaisiin kutsua ristiriitaiseksi taisteluksi, toisinaan taas 
rikastuttavaksi vuorovaikutukseksi. 

Reis erotteli Brasilian taidehistoriasta seuraavat kaudet: 
nationalistinen, impressionistinen ja post-nationalistinen. Taidemusiikin 
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kehitys ja siten myös alttoviulumusiikin kehitys seurailee Reisin 
mukaan näitä kausia. Brasiliaan on muuttanut länsimaista (tai entisen 
itä-blokin maista) muusikoita aloittamaan uuden elämän, ja nämä 
emigrantit ovat usein ryhtyneet tilaamaan teoksia paikallisilta 
säveltäjiltä.

   Carlos Aleixo dos Reis esittää brasialaista 
   sooloalttoviulumusiikkia.

Suuri osa brasilialaisesta sooloalttoviulurepertuaarista on 
julkaisematonta, mutta viimeisen viiden vuoden aikana edistystä on 
tapahtunut. Brasilialainen alttoviulukonserttokin löytyy, Reis oli saanut 
käsiinsä sen käsikirjoituksen vastikään (säveltäjän nimi meni ohi). 
Konsertto hyödyntää maanviljelijöiden työlauluja.

         Carlos Aleixo dos Reis nokosilla esitettyään brasialaista 
           sooloalttovilumusiikkia.
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Reis esitti kolme Brasilialaista sooloalttoviuluteosta: José Guerra 
Vicenten (1907-1976) Divertimenton sooloalttoviululle (1968), Cesár 
Guerra-Peixen (1914-1983) teoksen Bilhete de um Jogral (1984) sekä 
Ernani Aguiarin (1950-) teoksen Meloritmias (Ponteando) (1987). 
Kuten mainituissa teoksissa, niin myös Reisin tulkinnoissa oli hienoa 
lämpöä ja luontaista virtailevan laulullisen melodisuuden tajua. Ensiksi 
mainitun teoksen nuotti on minulla tuliaisina.

Oma esiintyvä osuuteni kongressissa, Solaren viola d’Amoren 
säestämisen lisäksi, koostui kahden sävellykseni esityksestä sekä 
säveltäjäfoorumin isännöinnistä yhdessä etelä-afrikkalaisen säveltäjän 
Jeanne Zaidel-Rudolphin kanssa. Mainio huilisti Helen Vosloo, jonka 
kanssa esitin huilu-alttoviuluduoni Kranker Matthäus (2006), oli 
muuten työskennellyt joitakin vuosia sitten Tapiola Sinfonietassa, ja 
lähetti terveisiä kaikille ystäville ja tutuille kyseisessä orkesterissa ja 
muualla! 

Helen Vosloo ja Max Savikangas esittävät Savikankaan teosta Kranker Matthäus.
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Säveltäjäfoorumin keskusteluissa sivuttiin suhteessa kuultuihin teoksiin 
mm. säveltäjien suhtautumista alttoviuluun, miten säveltäjiä saataisiin 
innostumaan kirjoittamaan alttoviululle, alttoviulusäveltämisen eri 
tyylejä ja estetiikkoja, esittäjän ja säveltäjän vuorovaikutusta, onko 
enää mitään uutta keksittävissä, efektiti/nuotit - paluu tulevaisuuteen, 
transkriptiot, onko ohjelmassa ollenkaan uutta musiikkia, 
sävellystilaukset, alttoviulusäveltäjät, trasnskriptiot, 
alttoviulusävellyskilpailut, pedagogiset materiaalit, jne.

Alttoviulusekstettoni Nordic Lights And Shadows (2008) esittivät 
kanssani Nanako Akai, Erika Backlund ja Dragoljub Pavlasevic 
Norrköpingin sinfoniaorkesterin alttoviulusektiosta sekä Liesl de Villiers 
ja Vladimir Ivanov Etelä-Afrikasta.
   

Max Savikankaan sekstettoa Nordic Lights and Shadows esitetään. Vasemmalta Max 
Savikangas, Nanako Akai, Erika Backlund, Liesl de Villiers, Vladimir Ivanov ja Dragoljub 
Pavlasevic
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Etelä-Afrikan luonto sekä rannikon vuori- ja merimaisemat ovat 
ainutlaatuisen uljaat ja kauniit. Niissäpä vähäisinä luppohetkinä oli 
ihmeteltävää ja nautiskeltavaa. Suosittelen lämpimästi!

IVS:n hallituksen jäseniä piipahduksella Cape Pointin huikeissa maisemissa,vasemmalta 
oikealle Kenneth Martinson, Michael Vidulich, Ronald Schmidt, Steven Kruse, Max 
Savikangas ja Carlos Maria Solare. Kuvasta puuttuu Louise Lansdown.

Ensi vuonna kv. alttoviulukongressi järjestetään Cincinnatissa, 
Yhdysvalloissa. Mikäli jollakulla Suomen alttoviuluseuran jäsenellä olisi 
nyt intoa lähteä ensi kesänä Ysdysvaltoihin kongressiin esitelmöimään 
tai konsertoimaan, niin nyt olisi hyvä hetki aktivoitua ja ilmaista 
Suomen alttoviuluseuran puheenjohtajalle, eli allekirjoittaneelle 
halukkuutensa. Kongressijärjestäjiin pitää olla yhteydessä hyvissä ajoin 
ja matka-apurahoja ryhtyä hakemaan.

Toki kv. alttoviulukongressiin voi - ja kannattaa - lähteä vain 
kuuntelemaan ja ihmettelemäänkin, sen kun vain ilmoittautuu ja 
lähtee! Suosittelen.
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Myydään

• 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 kernaasti vaikka et olisi ostoaikeissakaan, kommenttisi olisivat 
erittäin tervetulleita!  Hinta alkaen 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

Alttoviulun avustajakoesoitto

ke 13.1.2010 klo 14.00 Finlandia-talon Elissa-salissa 

Helsingin kaupunginorkesteri järjestää koesoiton alttoviulisteille, jotka eivät ole 
aikaisemmin toimineet avustajina HKO:ssa. Hyväksytyn avustajakoesoiton 
suorittaneilla on mahdollisuus jatkossa toimia HKO:ssa avustajina tai sijaisina.

Tehtävät:
- Pianosäestyksellinen n. 10 minuuttia kestävä kappale (esim. konserton 1. 
osa).
Koesoitossa on pianisti, jonka kanssa voit pitää etukäteen yhden harjoituksen. 
Pianistin yhteystiedot ilmoitetaan ilmoittautumisajan päätyttyä. Huom! Ota 
oma säestysnuotti mukaan.

- Orkesteritehtävät lähetetään hakijoille sähköpostitse pdf-muodossa 
ilmoittautumisajan umpeuduttua.

Ilmoittautuminen 4.1.2010 mennessä sähköpostiosoitteeseen 
v-audition@welho.com.

Sisäänkäynti Elissa-saliin taiteilijaovesta M5.

Lisätietoja (esim. kappalevalinnat) puh. 040-5931808 (Atte Kilpeläinen).
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LAPPEENRANTA SAI 2010 VUOSIKOKOUKSEN!
Markus Sarantola

Suomen alttoviuluseuran hallitus on päättänyt, että seuraava 
vuosikokous järjestetään lauantaina 13.3. 2010 Lappeenrannassa.

Tiedossa kokonainen alttoviuluviikonloppu 12.-13.3. yhteistyössä 
Lappeenrannan kaupunginorkesterin kanssa!

Huippuohjelmaa ja huippuesiintyjiä:

• Kamarimusiikkikonsertti Dvorák - Mozart - Brahms!
• Teemu Kupiainen!
• Max Savikangas - Viola Splash!
• Anna-Kreetta Gribaicjevic ja Lappeenrannan kaupunginorkesteri!
• Kalevi Ahon alttoviulukonsertto!
• Vetyä ja Atomia!

P.S. Kilpailu seuraavista vuosikokouksista on kiihtynyt: Useat 
kaupungit kilpailevat mahdollisuudesta järjestää vuoden 2011 
vuosikokous.
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Seuraava kansainvälinen alttoviulukonfrenssi järjestetään 
16.-20.6.2010 Yhdysvalloissa, Ohio, Cinncinnati.

http://www.ivc2010.com/
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MIKSI KANNATTAISI LIITTYÄ SUOMEN ALTTOVIULUSEURAAN?

Suomen alttoviuluseuran jäsen saa:

• Yhteyden yli  70:n suomalaiseen alttoviulistiin. Alttoviulu on lähtökohtaisesti 
yhteisöllinen instrumentti, joten otettakoon siitä kaikki irti.

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

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

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

• Tiedotuslehden kotiin postitettuna.

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

• Vapaaliput Tampereen alttoviulukilpailujen konsertteihin (seuraavat 2011).

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

• Vertaisryhmät arkipäivän ongelmiin.

• Suomen alttoviuluseura on voittoa tavoittelematon yhdistys, jossa kaikki 
voittavat!

Hallitus
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Liity Suomen alttoviuluseuraan,
se kannattaa!

Maksa jäsenmaksu 20 euroa 
vuodelta 2009 tilille:

OKO ARKADIA 572210-26015

Kirjoita maksun viestikenttään 
nimesi, osoitteesi, puhelinnumerosi 

ja sähköpostiosoitteesi.

Vuoden 2010 jäsenmaksu 
laskutetaan kesäkuussa 2010.

Jäsen, jos yhteystietosi ovat muuttuneet, olisitko 
hyvä ja ilmoittaisit ne sihteeri Lilli Maijalalle 

tekstiviestillä numeroon 040-7304270? 
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