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PÄÄKIRJOITUS

Pirtsakkaa kevättä, hyvät ystävät, arvoisat kollegat, parhaat 
alttoviuluseuran jäsenet!

85-henkisessä jäsenistössämme piilee valtava potentiaali! Mielestäni 
olisi hauskaa, jos hallitus ei keksisi aivan kaikkea toimintaa (saatikka 
toteuttaisi), vaan sen tehtävä olisi myös koordinoida jäsenistöstä 
kumpuavia toimintaideoita. Olisiko juuri Sinulla ideaa yhdistyksemme 
uudeksi toiminnoksi? Ota siinä tapauksessa siekailematta yhteyttä 
kehen tahansa hallituksen jäseneen! Yhteystiedot ja jäsenten 
erikoistumisalueet sisäkannessa.

Alttoviulistien keskuudessa on silloin tällöin spontaanisti vietetty Violan 
päivää 3. kesäkuuta. Tänä vuonna kokoonnumme 3.6.2010 isommalla 
porukalla Finlandia-talolle HKO:n alttosektion pieneen ilmaiskonserttiin 
juhlistamaan alttoviulun nimipäivää ja pitämään hauskaa. Kaikki 
jäsenet seuralaisineen ja ystävineen ovat lämpimästi tervetulleita 
(tarkemmin ks. s. 52)! Ehkä tästä voitaisiin muodostaa perinne?

Vuoden 2011 marraskuun alttoviulukilpailun Tampereella valmistelut 
ovat käynnissä apurahojen hakuineen ym. Lisätietoa seuraavassa 
lehdessä syksyllä.

Vuosikokous pidettiin 13.3.2010 Lappeenrannassa, käsiteltiin 
sääntömääräiset asiat. Hallitukseen valittiin allekirjoittanut, pj., Markus 
Sarantola, v.pj. sekä Lilli Maijala, Tarja Koskinen ja Olli Kilpiö. 
Kokouksen yhteydessä järjestettiin kolme konserttia. Harri Sippel 
raportoi tästä kaikesta lehdessämme.

Turun Soitannollinen Seura, maamme vanhin edelleen toimiva 
yhdistys, on kutsunut alttoviuluseuran konsertoimaan 20.11.2010 
Turun Sibelius-museoon. Tarjoa kernaasti esitystäsi tapahtumaan!
(Tarkemmin ks. s. 53).

Mikset rohkeasti vinkkaisi tuntemallesi alttoviulun ammattilaiselle, 
harrastajalle, opiskelijalle tai muuten vain alttoviulumusiikin ystävälle 
yhdistyksemme olemassaolosta? Pitkällisten laskelmieni mukaan 
jäsenmäärämme kaksinkertaistuisi, jos jokainen jäsen hankkisi yhden 
uuden. Liittymisohjeet tässä lehdessä sekä nettisivuillamme 
www.suomenalttoviuluseura.com. 

Parhain terveisin,
Max Savikangas, puheenjohtaja

P.S. Jos yhteystietosi ovat muuttuneet, niin olisitko ystävällinen ja ilmoittaisit ne sihteeri 
Lilli Maijalalle tekstiviestillä numeroon 040-730 42 70? 
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HALLITUKSEN UUDET JÄSENET ESITTÄYTYVÄT

Tarja Koskinen, rahastonhoitaja

Uuden halituksen jäsenen ja tuoreen rahastonhoitajan tervehdys! 

Aloittelen Suomen alttoviuluseuran hallituksessa kevätkaudella 2010 ja 
tehtäväkseni osuivat rahastonhoitajan tehtävät.

Opettaminen, ja erityisesti pienten alkavien alttoviulistien vauhtiin 
saattaminen on päätyöni. Toimipaikkani on Espoon musiikkiopisto, jossa 
olen työskennellyt jo yli 10 vuotta. Työn tuloksena EMOssa on jatkuvasti 
kasvava alttoviululuokka. Työni puolesta rooliini kuuluu lisätä 
alttoviulutietoutta nuorille ja lapsille. Suomen alttoviuluseuran tavoitteet 
sopivat mitä parhaiten yhteen omieni kanssa.

Toivon, että voin kaudellani olla mukana luomassa toteutuskelpoisia ideoita 
ja näkökulmia Suomen alttoviuluseuran toiminnan kehittämiseksi.

Tarja Koskinen
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HALLITUKSEN UUDET JÄSENET ESITTÄYTYVÄT

Olli Kilpiö, jäsen

Hei alttoviulistiset kollegat!

Minua ilahdutti syvästi arvoisan 
puheenjohtajamme ilmoitus 
valinnastani Suomen 
alttoviuluseuran hallituksen 
jäseneksi - kiitän 
luottamuksesta.

Kokemusta 
hallitustyöskentelystä minulle 
on vuosien varrella kertynyt 
Virtuosi di Kuhmo -
kamariorkesterin hallituksen 
jäsenenä, Hauhon 
musiikkiyhdistyksen 
puheenjohtajana, sekä as. oy 
Nuolikuja 4:n (Kerava) 
hallituksen puheenjohtajana 
vuosina 2004-2006.

Musiikin maisteriksi valmistuin Sibelius-akatemiasta 18 vuoden 
kunniakkaan opintouran päätteeksi keväällä 2008. Alttoviulun soittoa 
minulle ovat opettaneet Suomessa Veikko Kosonen, Matti Hirvikangas 
ja Teemu Kupiainen. Suurin vaikuttaja alttoviulistiseen ajatteluuni on 
Rainer Moog, jonka johdolla opiskelin Saksan Kölnissä1998-99. Kölnin 
jälkeen yhteys Raineriin on jatkunut lukuisilla mestarikursseilla Pohjois-
Kreikassa.

Toivon voivani vaikuttaa Suomen alttoviuluseuran tulevaisuuteen 
positiivisesti ja kiitän edelleen luottamuksesta, lisäksi toivotan kaikille 
seuran jäsenille hyvää kevään jatkoa ja antoisaa aikaa 
alttoviulunsoiton parissa.
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HALLITUKSEN UUDET JÄSENET ESITTÄYTYVÄT

Lilli Maijala, sihteeri

PROJEKTINA ENSIKONSERTTI

Minulla oli ilo ja kunnia 
soittaa ensikonsertti 
Sibelius-Akatemian Soiva 
Akatemia –sarjassa 13. 
huhtikuuta.

Alttoviuluresitaali on toki 
ilmiönä kurio-siteetti, 
mutta silti minulle oli 
järkytys huomata 
edellisestä alttoviulun 
ensikonsertista kuluneen 
kymmenen vuotta. 

Muistan istuneeni 
ensimmäisen vuoden 
opiskelijana Anna Kreetta 
Turusen, nykyisen 
Gribajcevicin 
ensikonsertissa ja 
miettineeni kuinka 
kaukaiselta ajatus 
samasta kohtalosta 
omalla kohdalla tuntuisi. 

Ellen ole täysin väärässä, alttoviulukonsertteja ylipäätään on ollut 
Soiva Akatemia –sarjassa 2000-luvulla kaiken kaikkiaan vain neljä, 
joista viimeiset kaksi kahden viikon sisällä – kiitos vielä Jokelle ja Ilmo 
Rannalle hienosta 2xPH -konsertista!

Ensikonserttihan ei sinänsä liene kellekään muusikolle ensimmäinen 
virallinen esiintyminen. Instituutio on varsin vanhanaikainen, mutta 
myös positiivisella tavalla perinteikäs. Voi vain kuvitella, millaisia 
seurapiiritapauksia debyytit ovat menneinä vuosikymmeninä olleet, 
kun ne nykyisin lähinnä hukkuvat runsaaseen konserttitarjontaan. 
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Omalle konserttipäivällenikin sattui ainakin neljä päällekkäistä klassisen 
musiikin konserttia, mutta onneksi yleisöä riitti konserttisalin kaikille 
kolmelle tasolle saakka, virallisia kriitikkojakin kolmin kappalein.

Konsertti oli minulle ainakin yhdessä suhteessa ainutlaatuinen: ensi 
kertaa sain suunnitella konserttiohjelman, joka ei ollut sidoksissa 
tutkintovaatimuksiin, kilpailuihin tai konserttijärjestäjien toivomuksiin. 
Ohjelman runkona oli Brahmsin Trio op.114. Halusin soittaa myös 
suomalaista nykymusiikkia, joten Brahmsin  pariksi löytyi Kaija 
Saariahon Je sens un deuxième coeur samalle kokoonpanolle eli 
alttoviululle, sellolle ja pianolle. Herkkävaistoisiksi triokumppaneiksi 
sain Johannes Rostamon ja Anna Kuvajan.

Muun ohjelman rakentaminen ei ollut samanlainen itsestäänselvyys. 
Olisi ollut helppo valinta soittaa pari sonaattia pianon kanssa, mutta se 
olisi tuntunut liian tavanomaiselta, etenkin kun suurin osa 
perusohjelmistosta oli tullut jo pureskeltua. Mutta viimein löytyi 
foorumi lukioajoista asti vireillä olleelle projektille harmonikkataiteilija 
Niko Kumpuvaaran kanssa: kahden syrjityn sekasikiösoittimen duo! 
Alttoviulu ja harmonikka ovat myös soinnillisia sielunkumppaneita jopa 
siinä määrin että balanssia hiottiin viime metreille asti.

Duo-ohjelmaksi valikoitui kaksi minulle hyvin läheistä toesta, Bachin 
gambasonaatti D-duuri sekä Stravinskyn Suite Italienne (osia 
Pulcinella-sarjasta). Myös Isang Yunin Duon (orig. alttoviulu ja piano) 
olin jo pitkään halunnut opetella. Sovitusten soittaminen oli ennemmin 
lähtökohta kuin poikkeama, alttoviululle ja harmonikalle kun ei 
luonnostaan löydy yhteisrepertuaaria. Jatkossa olisi tarkoitus laajentaa 
valikoimaa tilaamalla teoksia varta vasten tälle kokoonpanolle.

Ensikonsertti tuli ja meni, oli pitkä ja rankka mutta suuhun jäi makea 
maku. Etenkin kun olimme esittäneet ohjelmaa pitkin kevättä Suomen 
talvifestivaaleilla, eikä projekti jäänyt vain yhteen keikkaan. Harvoin 
myöskään kokee niin ihanaa yleisöä kuin meillä oli, kiitos kollegoille
(kin) lämpimästä kannustuksesta! 

Muistattehan laittaa hakemukset seuraavaan ensikonserttihakuun, ja 
varttuneemmat kollegat puolestaan Soiva Akatemia –sarjaan. 
Alttoviulukonsertteja tarvitaan lisää!
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ALTTOVIULUSEURAN VUOSIKOKOUSVIIKONLOPPU 
LAPPEENRANNASSA 12.-13.3.2010

Harri Sippel

Lappeenranta on Itä-
Suomen vilkas 
kulttuurin ja kaupan 
keskus, joka 
aikoinaan kuului 
Viipurin lääniin. 
Suuren ja mahtavan 
velivenäläisen 
vaikutus on 
arvatenkin aina ollut 
läsnä Lappeen-
rannassa.

Paikallisella R-
kioskilla riitti venäjän 
veeroja H&M-
paketteja 
noutamassa ihan 
jonoksi asti. Kadulla 
kulkiessa kuuli joka 
puolella toista 
kotimaista, aivan 
kuten Turkkusseski, 
paitsi että 
Lappeenrannan 
kakkoskielen 
tunnistin venäjäksi.

 

Lappeenrannan kaupunginorkesteri, Saimaa Sinfonietta, oli panostanut 
suurella sydämellä altistien tapahtumaan tarjoten myötämielisen 
apunsa niin käytännöllisessä kuin musiikillisessakin mielessä. Tästä 
suuret kiitokset intendentti Milko Vesalaisella ja hänen staffilleen!  
Alttoviuluseuran puolelta järjestelyiden pääjehuina toimivat 
puheenjohtajat Max Savikangas ja Markus Sarantola, joka kantoi 
vastuun koko viikonlopun taiteellisen osuuden organisoinnista.
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Varsinaisen vuosikokouksen ympärille oli järjestetty kokonainen 
festivaali, joka esitteli monipuolisesti musiikkia kolmessa konsertissa 
altismin näkökulmasta. 

Bakkanaalit aloitti kamarikonsertti, jossa Lappeenrannan 
kaupunginorkesterin muusikoista koostuvat ryhmät esiintyivät 
vierailijaksi saapuneen Teemu Kupiaisen rennon karismaattisen 
alttoauktoriteetin luomassa vapautuneessa kamarimusiikillisessa 
hengessä. Mozartin käyrätorvikvintetossa viulisti Jaana Kauppinen ja 
Turun sellokilpailun finalisti Iida-Wilhelmiina Laine muotoilivat teokseen 
kultivoituneen jousisoinnin Teemun ja Hanna Pakkalan vastatessa 
altoillaan tummanpuhuvista sävyistä. Kaupunginorkesterin käyrätorven 
vuorotteleva äänenjohtaja Annu Salminen puhalsi vaativan osuutensa 
suvereenisti oivaltaen sekä kvinteton solistisen että kamarimusiikillisen 
aspektin. 

Lappeenrannan alton äänenjohtaja Markus Sarantola soitti Teemun 
parina altto-osuudet Brahmsin G-duuri jousikvintetossa. Esitystä voi 
luonnehtia innoittuneeksi ja spontaaniksi. Alttokaksikon intensiivinen 
heittäytyminen sai vähintäänkin vertaistaan seuraa yhtyeen 
viulisteista, Terhi Paldaniuksesta ja Riitta Lindistä sekä sellonsa 
ympärille antaumuksella kääriytyneestä kapellimestari Tibor 
Bogányistä, joka kertoi soittavansa selloa aina kun se vain on 
mahdollista, koska sellonsoitto on hänelle oivallista vastapainoa 
tahdinviittelöimiselle. Kvinteton teosesittelyssä lupailtiin intohimoa, 
intensiteettiä, optimismia, romantiikkaa ja ylistyslaulua elämän 
ihanuudelle. Tätä kaikkea saatiin Terhin osoittaessa sellaisia primaksen 
elkeitä, että ei ollut epäilystäkään lauman kasassapysymisestä! 

Dvorakin tertzetossa Op. 74 asteli lavalle ”Men in Black”, 
konserttimestarit Tero Latvala ja Esa Ahokas sekä tietty Teemu. 
Dvorakin kahdelle viululle ja alttoviululle kirjoittamaa tertzettoa on 
luonnehdittu joskus kotimusiikkiteokseksi. Miehet mustissaan esittivät 
sen kuitenkin sellaisella mukaansatempaavalla loistolla, että olisi 
kelvannut mille tahansa konserttilavalle. Ja kun soitto sujuu, voi jopa 
suomalainen miehenköriläskin satsata koreografiaan. Böömiläiset 
tanssirytmit saivat isot miehet liikehtimään sulokkaasti. On helppo 
yhtyä konsertin jälkeen soittajia kiittämään tulleeseen kuulijaan siinä, 
että hyvältä näytti!

Seuramme puheenjohtaja Max Savikangas on itse todellinen 
alttoviulupläjäys. Monipuolisen muusikon säveltäjäminään saatiin 
tutustua hänen sävellyksiään esittelevässä konsertissa Viola Splash. 
Konserttiin valittujen teosten pääpaino tällä kertaa oli ymmärrettävästi 
alttoviulussa, mutta Maxin 79 teosta kattava tuotanto pitää sisällään 
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paljon muutakin. Alttoviulistina Max haluaa teoksissaan työntää 
käytössä olevaa sointivärien rajaa yhä leveämmälle. Samalla syntyy 
uusia tekniikoita perinteisten joukkoon. Perinne on toki arvokasta ja 
siitähän me ammennamme, mutta soittimemme uusien ulottuvuuksien 
etsiminen on sitä arvokasta pioneerityötä, joka edistää 
alttoviulutaidetta, oli kyseessä sitten vanha tai aivan uusi musiikki. 

Allekirjoittanut oli sotkeutunut sen verran Maxin, Markuksen, Hanna 
Korkeakosken, Tarja Koskisen ja Heikki Puukon kanssa esitettyyn 
alttosekstettoon, Nordic Lights and Shadows, että aivan 
tarkkakorvaisesti en koko Maxin konserttia pystynyt kuulemaan. 
Asiantuntevan yleisön kommenteista päätellen konsertin suosikiksi 
nousi Maxin esittämä Azonal Advice, Vyöhykkeetön neuvo, sooloaltolle. 
Teos on Maxin ensimmäisen alttokonserton kadenssi, joka on 
mahdollista esittää myös itsenäisenä sooloteoksena Pendereckin 
Cadenzan tapaan. Yleisöä oli kuuleman mukaan ilahduttanut suuresti 
myös Markuksen ja Lappeenrannan orkesterin viulistin Boguslaw 
Kobierskin esittämä Ensimmäinen eRRe, joka perustuu modulaarisesti 
ohjattuun improvisaatioon. Neljän annetun modulin materiaalin 
pohjalta pojat improvisoivat kappaleesta omannäköisensä tulkinnan.

Vuosikokoustapahtuman 
osanottajia esittämässä 
Savikankaan sävellystä 
Nordic Lights and Shadows 
Lappeenrannan 
musiikkiopiston Helkiö-
salissa. 

Kuvassa vasemmalta 
oikealle: Max Savikangas, 
Markus Sarantola, Hanna 
Korkeakoski, Tarja Koskinen, 
Harri Sippel ja Heikki Puukko.
Kuva: Mikko Kauppinen.

Edellä mainittu Nordic Lights and Shadows kuudelle altolle on 
sveitsiläisen VioLabor-alttoviuluensemblen tilausteos. Pohjoisia 
mielikuvien välähdyksiä tuotetaan Maxin kehittelemillä tekniikoilla ja 
efekteillä, mielenkiintoinen ja värikylläinen kappale! Tiukasta 
festivaaliaikataulusta johtuen harjoitusaika oli sen verran optimoitu, 
että Maxin neuvot eivät tällä kertaa ehkä täysin ehtineet laskeutua 
oikealle vyöhykkeelle. Jokunen revontulenleimahdus saattoi jäädä 
pilviverhon varjoon.
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Lappeenrannan kaupunginorkesterin eli Saimaa Sinfoniettan suuri 
panos kulminoitui Tibor Bogányin johtamaan Violissimo-konserttiin 
Lappeenranta-salissa lauantai-iltana. Hugo Wolfin Italialainen serenadi, 
iloluonteinen ja valoisasti tanssahteleva konsertin aloitus, toi jälleen 
alttoviulun valokeilaan. Markuksen hienot alttosoolot soljuivat elävän 
rytmikkäinä. Orkesterin jousiston vähäisestä lukumäärästä huolimatta 
Mozartin Linziläinen soi tasapainoisen innostuneesti ja tarkasti. 
Erityiskiitoksen ansaitsee koko puhallinsektio, joka hallitsi balanssin 
pieneen jousistoon nähden. Venttiilittömillä soittimilla soittaneet 
cornistit ja trumpetistit toivat viehättävän värin Sinfoniettan Mozart-
sointiin.

Mutta malttamattomina me kaikki olimme odottaneet  Anna-Kreetta 
Gribajcevicin astumista lavalle  Kalevi Ahon alttoviulukonserton 
solistina. Konsertto on Lapin kamariorkesterin tilaus, kirjoitettu 
nimenomaan pienelle kokoonpanolle, joten myös sen suhteen oli lupa 
odottaa täysipainoista esitystä. Bis-levymerkin Ahon alttokonserton ja 
hänen muuta musiikkiaan sisältävä Rituals-CD valittiin vuoden 2009 
levyksi. Levytys on loistava, joten oli mielenkiintoista saada kuulla, että 
konsertto toimii erinomaisesti myös elävässä esityksessä. 

”Teos on yksiosainen, mutta se sisältää eriluonteisia ja vastakohtaisia, 
hitaampia tai nopeampia jaksoja. Teokseen sisältyy myös vaativa 
soolokadenssi.” Näin Kalevi kuvailee konserttoaan. Jo varhaisessa 
vaiheessa hän oli tiennyt säveltävänsä konserttoa juuri Anna-Kreetan 
soittajapersoonaa ajatellen. 

Kuvailisin konserttoa yleisilmeeltään dramaattiseksi, tummaksi ellei 
jopa traagiseksi. Joka tapauksessa se on erittäin voimakasta musiikkia, 
nopeissa jaksoissa suggestiivista, pakoa hengen hädässä. Musiikin 
jännite säilyy pitäen kuulijan vastustamattomasti otteessaan. Myös 
kadenssi on vangitsevaa musiikkia ja Allegretto-osuuden alkupuolen 
jaksot kauniin lyyrisesti puhuttelevia.

Kalevi ylisti väliajalla vuolaasti Anna-Kreetan esitystä ja 
taiteilijapersoonaa. Täytyy siteerata erästä suurikokoista kollegaa ja 
todeta, että Anna soitti aivan törkeen hyvin! Ahomaiset hypervaikeudet 
asettuivat auliisti musiikin palvelukseen. Konserton rakenteet, 
karaktäärit ja värit välittyivät ja alton sointi oli aina nautinnollista. 
Kerrassaan upea ja mieleenpainuva esitys!

Varsinainen vuosikokous ja sen sääntömääräiset asiat käsiteltiin 
asiallisesti ja tehokkaasti. Tilit olivat kunnossa ja uusi hallitus tuli 
valituksi. Yleisessä keskustelussa todettiin yksimielisesti, että seuran 
toiminta alttoviulisteja yhteen kokoavien tilaisuuksien järjestäjänä on 
arvokasta ja tärkeää. Seuraavien vuosikokouksien järjestäjäehdokkaita 
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on, hyvä niin, jo ilmoittautunut. Jäsenmäärä on kasvanut jo noin 
yhdeksäänkymmeneen, mutta tavoite olisi tämän vuoden aikana ylittää 
sadan raja. Tässä suhteessa jokainen meistä voi aktivoitua 
kuuluttamaan altismin ilosanomaa jäsenmäärän kasvattamiseksi. 
Onhan opiskelijan vuosittainen jäsenmaksukin vain 10 €! Max tuli 
valituksi yksimielisesti edelleen puheenjohtajaksi. Hän on tarponut 
menestyksekkäästi Joukolta perimissään suurissa saappaissa. Kiitos 
siitä Maxille! 

Koko viikonlopun järjestelyiden päävastuun kantoi Markus Sarantola, 
joka tunnetaan alttoviulun ja alttomusiikin tulisieluisena 
puolestapuhujana. Lappeenranta sijaitsee hyvin lähellä edellisten 
kansainvälisten kovapanosammuntojen näyttämöjä ja joka 
tapauksessa suomalaisten viimeiseksi barrikadiksi rakentaman 
Salpalinjan itäpuolella. Selvää on, että tuon ajan johtamistapa on 
omaksuttu sikäläisten keskuudessa. Markus sovelsi kirjaimellisesti 
kenraali Ehrnroothin ohjetta siitä, että suomalaisia johdetaan edestä. 

Sen lisäksi, että piti kaikki käytännön asiat tiukasti hanskassa, hän 
myös esiintyi itse kaikissa konserteissa, kutsuipa vielä koko porukan 
kotiinsa illanviettoon. Näitä tulenjohtajan taitojaan Markus oli 
kuulemani mukaan harjoitellut etukäteen jo erään saunareissun 
yhteydessä. Tällöin läsnäolijat eivät kenties välttämättä olleet 
varauksetta pitäneet hänen ideoitaan kaikilta osin hyvinä, mutta 
vuosikokousviikonlopun kohdalla Markus esitti vain hyviä ideoita. 

Illanvietto kollegoiden ja lappeenrantalaisten muusikoiden kanssa 
venähti pikkutunneille iloisissa merkeissä. Kertokoon siitä se, joka 
parhaiten muistaa! Seuramme kunniajäsen Tapio Myöhänen kunnioitti 
läsnäolollaan tilaisuutta. Sen verran on Tapsassa savolaisen viäräleuan 
vikkoo, että hersytti monet naurut vuosikymmenten saatossa 
kertyneillä kaskuillaan alttoviulismista ja musiikin maailmasta yleensä. 

Hyvää kevättä ja onnellisia hetkiä alttoviulun varressa kaikille!
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JOUKO MANSNERUKSEN SÄHKÖPOSTIHAASTATTELU 
HUHTIKUUSSA 2010
Max Savikangas

Jouko Mansnerus sylissään Emma-pysti (kuva: Ville Kangas)
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Jouko Mansnerus eli tuttavallisemmin Jokke on Suomen 
alttoviuluseuran puheenjohtaja emeritus sekä kunniajäsen. Hän 
toimi yhdistyksen puheenjohtajana 18 vuoden ajan sen 
perustamisvuodesta 1990 lähtien.

Jokke opiskeli Sibelius-Akatemiassa, Santa Cecilia-
konservatoriossa Roomassa sekä 1970-1974 Ruotsin radion 
musiikkikoulussa Edsbergissä, missä hän suoritti 
kamarimusiikki- ja solistidiplomit korkeimmalla arvosanalla 
prof. Endre Wolfin ja Jennifer Nuttalin oppilaana. Sen jälkeen 
hän on työskennellyt Helsinborgin orkesterin äänenjohtajana, 
Ruotsin radion sinfoniaorkesterin varaäänenjohtajana sekä 
1980-82 RSO:n vuorottelevana äänenjohtajana. Elokuussa 2009 
Jokke aloitti Pietarsaari Sinfoniettan äänenjohtajana.

Vuodesta 1982 lähtien Jokke on toiminut alttoviulunsoiton 
lehtorina Sibelius-Akatemiassa. Syksystä 2008 hän opettaa 
kamarimusiikkia Pietarsaaren ammattikorkeakoulu Noviassa. 
Lukuisten solistitehtävien lisäksi Jokke on soittanut useissa 
kamariyhtyeissä Suomessa ja Ruotsissa, osallistuen lukuisille 
festivaaleille.

Jokke soitti Jean Sibelius-kvartetin jäseneneä 1980-88 ja on 
toiminut Kuudennen kerroksen orkesterin ja Suomalaisen 
kamariorkesterin äänenjohtajana ollen molempien 
orkestereiden perustajajäsen. Hän on vuonna 2000 perustetun 
periodisoittmilla esiintyvän Rantatie-kvartetin alttoviulisti.

Levytyksiä: romantiikan alttoviulumusiikkia pianisti Risto 
Laurialan kanssa (Siba CD 8), Renée Eesperen 
alttoviulukonsertto (Antes), useita levytyksiä Jean Sibelius-
kvartetissa, Rantatie-kvartetissa Erik Tulindbergin 
jousikvartetot (Polyhymnia) sekä Krausin ja Crusellin musiikkia 
huilisti Mikael Helasvuon kanssa (Alba).
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Taustaa

Tervehdys Jokke! Mitä kuuluu? Mitä teet juuri nyt?

Katselen lumista (!) metsämaisemaa ja ihmettelen lähettämiesi 
kysymysten määrää.

Milloin, miten ja miksi aloitit alttoviulunsoiton?

Sain ensimmäistä kertaa alttoviulun  käteeni Jyväskylän 
Kaupunginorkesterin ja Nuoriso-orkesterin kapellimestarilta Ahti 
Karjalaiselta muistaakseni 17-vuotiaana. Olin soittanut viulua 
kyseisissä orkestereissa jo useana vuonna, mutta tuossa tilanteessa 
toinen nuoriso-orkesterin kahdesta altistista sairastui juuri ennen 
konserttia ja Ahti-setä, jolla oli pienehkö altto kotona, transponoi 
yötöinä stemmat, jotka pystyin soittamaan ikäänkuin viululla lukien. 

Isoveljeni Ilpo oli vähän aiemmin ostattanut itselleen Jukka Bergmanin 
1964 tekemän alttoviulun, muttei koskaan aloittanut 
jouisisoitinopintoja. Samoihin aikoihin olin lievästi turhautunut viulun 
kanssa näpräämiseen (Sarasaten Habaneraa ainakin 9. asemassa), 
joten asiaa jonkin aikaa haudottuani päätin ottaa alttoviulutunteja ja 
katsoa mitä siitä lähtee. Matkustin muutaman kerran Eija Hirvosen 
oppiin Helsinkiin, hän kannusti minua jatkamaan, eikä aikaakaan, kun 
huomasin soittavani Jyväskylän kaupunginorkesterin alttostemmassa 
Tsaikovskin 6. sinfoniaa! Näin alttoviulu sai minut valtaansa.  

Mikä on alttoviulun syvin olemus? Mitkä ovat mielestäsi oleellisimmat 
ominaisuuserot soittotekniikan ja soinnin suhteen verrattuna viuluun ja 
selloon?

Sellohan on ilman muuta paljon helpompi soitin! Melkein kuin liikuttelisi 
sormia pöydällä! Kuten me kaikki tiedämme, on alttoviulu 
(“Dieselgeige” auf Deutsch) näistä kolmestä vaativin ja raskain soittaa. 
Jos vertaa ihmisääneen, La Viola on mielestäni lähinnä baritonia 
miellyttävän syvine ja pehmeine, lämpimine äänensävyineen.

Arvostatko henkilökohtaisesti syvää ja tummaa, baritonimaista 
alttoviulusointia (à la Lionel Tertis) vai kirkkaampaa 
mezzosopraanomaista sointia (à la William Primrose)? Millaiseen 
sointiin itse pyrit?
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Haastattelija nyt kyllä vähän johdattelee…minusta on eduksi mikäli 
pystyy löytämään kaikkia mainitsemiasi ominaisuuksia omasta 
soitostaan. Paljonhan riippuu soittimesta, ihanteellista on jos soinnissa 
on runsas yläsävelikkö mutta myös muhkeutta. 

On olemassa keskenään varsin erilaisia alttoviulun sointi-ihanteita ja 
vastaavasti myös rakenteiltaan ja mittasuhteiltaan hyvin erilaisia 
alttoviuluja. Pidätkö tätä ongelmana vai rikkautena? Pitäisikö alttoviulu 
pyrkiä mielestäsi kenties “standardoimaan” vai antaa kaikkien kukkien 
jatkossakin kukkia?

Näköjään vastailen kysymyksiisi vähän etukäteen…Kaikkea kannattaa 
kokeilla, mutta ennen kaikkea myös arvostaa pitkää kokemusta 
soitinrakennuksessa. Kaikki kukat kukkikoon!

Muistan sinun maininneen, että sinulla on ns. absoluuttinen sävelkorva. 
Mitä hyötyä tai haittaa siitä on ollut sinulle alttoviulistina?

Haitat ovat olleet ohimenenviä ja liittyivät barokkialton (jonka 
soittamisen aloitin jo opiskellessani Ruotsissa 1970-luvun alussa) 
viritykseen. Yleisimmin käytetään 415 Hz joka siis on puoli sävelaskelta  
matalampi kuin 440 Hz. Aika nopeasti korvani (tai siis sormet) 
kuitenkin mukautui tähän säveltasoon.

Aika paha tilanne tuli paljon myöhemmin vastaan, kun vaimoni Kreeta-
Maria Kentalan kanssa soitimme Mozartin Sinfonia Concertanten 
vanhoilla peleillä: vire oli 430 ja käytin scordatura-versiota eli d-duuria. 
(Sivumennen sanoen tällaisessa tilanteessa vasta on mielestäni 
järkevää tehdä näin, koska matalammassa vireessä saadaan näin 
kirkkautta sointiin.) Pitipä olla skarppina puhtauden kanssa, koska 
korvaani huijattiin tavallaan tuplasti! Muutenhan esimerkiksi 
nykymusiikissa uskoisin päässeeni jonkin verran helpommalla kuin ei-
absolutistit. 

Suomen alttoviuluseurasta

Kertoisitko hieman Suomen alttoviuluseuran perustamisvaiheista, 
yhdistyksen perustamisen taustalla olleista motivaatioista ja 
tavoitteista?

Muistaakseni Matti Hirvikangas, minä ja Palolan Eki (nykyisin Helsinki 
Filharmonian konserttimestari) juteltiin 1990-luvun vaihteessa Atskissa  
alttoviulunsoitosta. Erkki oli sitä mieltä, että altistitkin voisivat kilpailla 
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keskenään ja ehdotti paikaksi Sotkamoa, jossa hän itse oli taiteellisena 
johtajana Sotkamo Soi-tapahtumassa. Totesimme, että kilpailun 
järjestäminen vaatisi kyllä yhdistystä taakseen, joten sellainen 
perustettiin. Matin kanssa oltiin sitä mieltä, että tärkein motiivi olisi 
saada oppilaat harjoittemaan! Tavoitteena oli siis innostaa opiskelijoita 
ja kohottaa alttoviulismin tasoa Suomessa. Toki myös järjestää 
soittajaisia ja muita yhteisiä tilaisuuksia.

Alttoviuluseuran toiminnasta on varmaan jäänyt vuosien varrelta 
muistiisi useitakin anekdootteja. Haluaisitko jakaa lukijoiden kanssa 
niistä yhden tai pari?

Vitsit tuntuvat olevan tänään vähissä… (päräytin äsken Touko-poikaani 
keikalle viedessä parkkipaikalla toisen auton kylkeen!). Ensimmäisissä 
Tampereen kilpailussa otin innokkaasti valokuvia (kinofilmikameralla), 
mutta kotiin tullessani vasta huomasin etten ollut kiinnittänyt filmiä 
kunnolla alkuun. Kuvat jäivät siis vain omalle verkkokalvolleni.

Yhdistyksellämme on tällä hetkellä 84 jäsentä. Miten 
perustamisajankohdan päämäärät ovat mielestäsi toteutuneet? Mikä 
voisi olla mielestäsi alttoviuluseuran tärkein päämäärä juuri nyt?

Päämäärät ovat mielestäni toteutuneet hyvin, jatketaan vain samaan 
malliin.

Pedagogiikasta

Olet kuunnellut kaikkia tähänastisia suomalaisia alttoviulukilpailuja 
vuosina 1991, 1996, 2001 ja 2006. Olet myös työskennellyt lähes 30 
vuotta alttoviulupedagogina. Ovatko alttoviulunsoiton opiskelijoiden 
lähtövalmiudet esim. Sibelius-Akatemiaan tultaessa jollain tavalla 
muuttuneet tänä aikana?

Eivätpä mielestäni ole muuttuneet ratkaisevasti. Kylmiä ja lumisia 
talvia on ollut ennenkin.

Toit julki alttoviuluseuran marraskuun 2007 tiedotuslehden 
pääkirjoituksessasi Alttoviulismi kriisissä? huolesi siitä, että Sibelius-
Akatemiaan pyrkineiden määrä on vuosina 2000-07 useissa 
orkesterisoittimissa, alttoviulu mukaan lukien, laskenut huimasti. 
Tiedätkö kertoa, mikä on tilanne nyt keväällä 2010? Mikä on suunta 
pyrkijämäärissä?
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Nyt olen täysin ulkona Siban kuvioista, joten en osaa vastata. Teemu 
Kupiainen varmasti tietää paremmin. 

Jousisoittimen ammattilaiseksi tullaan harrastuksen kautta, koska 
soittaminen on aloitettava varhain ja jousisoittajaksi oppiminen on 
pitkä taival. Hieman provosoiden: Miten vallitsevassa 
“digiyhteiskunnassa”, jossa kaikenlaista välittömän (mutta laimean?) 
mielihyvän ja näennäisosaamisen tunteen tarjoavaa viihdykettä 
tuupataan monesta tuutista lasten silmille ja korville, voitaisiin heitä 
edelleen saada innostumaan jostakin niin antiikkisen pölähtävästä 
harrastuksesta kuin jousisoitosta ja klassisesta musiikista?

Täällä Kaustisella on malliesimerkki: Mauno Järvelän vetämä Näppärit, 
johon otetaan kaikki halukkaat ikään ja soittimeen katsomatta. Siellä 
sekä soitetaan ja lauletaan, enempi kansanmusiikkipohjaista, mutta 
Mauno (entinen RSO:n viulisti, joka lyötiin Ruotsissa ritariksi)
opettaa myös klassista. Musiikkiopistoissa olisi tärkeää aloittaa ja lisätä 
orkesteri- ja kamarimusiikkiopetusta. Peruskouluun tietty pitäisi ujuttaa  
taas enemmän orkesteri- kuoro- ym. musiikkitoimintaa.

Voisitko vilpittömästi suositella nyt, vuonna 2010, nuorelle 
ammatinvalintaansa miettivälle ammatiksi alttoviulistia? Miten 
perustelisit? Vai onko paremminkin niin, että musiikki ja alttoviulu 
valitsevat omansa?

Ilman muuta suosittelen, mikäli edellytyksiä on.

Mikä olisi tiivistettynä ohjenuorasi nykyhetken alttoviulunsoiton 
opiskelijalle, joka vaikkapa aloittelee opintojaan Sibelius-Akatemiassa?

Skaaloja, skaaloja, etydejä, mieluisia kappaleita. Vähintään 4 tuntia 
päivässä. Ja tietysti kaikenlaista yhtyesoittoa.

Mitä mieltä olet, olisiko alttoviulistin parempi aloittaa suoraan 
alttoviululla, vai olisiko syytä olla soittanut ensin viulua jollekin tasolle 
saakka?

Aikaisemmin olin vankasti sitä mieltä, että viulua suhteellisen pikälle, 
mutta muilla taitaa tänä päivänä olla parempaa empiiristä tietoa, 
mitten alttoviululla aloittaneet pärjäilevät. Viulistit, vaihtakaa ihmeessä 
alttoviuluun viimeistään silloin, kun näprääminen alkaa turhauttaa!
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Jos ei puhuta pelkästään opiskelijoista, niin onko alttoviulunsoitossa 
yleensä tapahtunut mielestäsi muutoksia viimeisen 20 vuoden aikana 
Suomessa ja kansainvälisesti? Mihin suuntaan toivoisit alttoviulunsoiton 
kehittyvän?

Sävellyksiä ja sen myötä tilauksia soittimelle on tullut huimasti lisää. 
Kehityksen suunta on oikea.

Heinisen sonaatit ja nykymusiikki

Kantaesitit pianisti Ilmo Rannan kanssa 30.3.2010 Sibelius-Akatemian 
Soiva Akatemia -konsertissa Paavo Heinisen Sonaatin alttoviululle ja 
pianolle op. 99/1 (2006). Samassa konsertissa esitit myös Heinisen 
Violasoolosonaatin op. 99/2 (2006), jonka olet myös kantaesittänyt 
vuonna 2007. Nämä molemmat teokset ovat käsiohjelman mukaan 
seurausta käytäväkeskusteluistanne Heinisen kanssa. Kertoisitko 
hieman tarkemmin, miten teokset saivat alkusysäyksensä?

Itse asiassa Heininen oli jo aloittanut teosten säveltämisen ennen 
meidän käytäväkeskusteluamme. Tämän jälkeen niitä alkoi tipahdella 
postilaatikkooni, me molemmat kun asuimme tuolloin Järvenpäässä

Teittekö Heinisen kanssa yhteistyötä sävellysvaiheen aikana?

Paavo silloin tällöin kyseli, onko joku tietty kohta soitettavissa. En 
koskaan kehdannut sanoa ettei ole.

Erityisesti duosonaatissa merkillepantavaa oli teoksen sanonnan 
runsaus ja laaja muoto. Minkälaisen haasteen nämä seikat asettivat 
esittäjille?

Edelliseen viitaten, varsin haasteellisia kappaleita. Vain hullu… 
Mielenkiintoista ja myös monivivahteista musiikkia, palkitsevaa.

Nämä Heinisen sonaatit eivät ole muodonnaltaan niin fragmentaarisia 
kuin jotkut säveltäjän aiemmat teokset.

Taidat itse tuntea Heinisen muuta tuotantoa paremmin kuin minä. 
Totta varmaan. Näissä teoksissa on todella paljon yksityiskohtia, mutta 
kokonaismuotokin on siellä.
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Lisäksi merkillepantavia seikkoja duosonaatissa olivat ns. 
laajennettujen soittotekniikoiden loisto poissaolollaan sekä tietty 
laulullisuus - huomattavia muutoksia Heinisen tyylissä verrattuna 
aikaisempaan tuotantoon. 

Näin olen kuullut.

Miten Heinisen Sonaatit suhtautuvat mielestäsi vaativuudeltaan ja 
taiteelliselta laadultaan alttoviulun ns. perusohjelmistoon kuuluviin 
sonaatteihin (esim. Brahms, Hindemith)? Millaista elinkaarta ennustat 
Heinisen sonaateille? Uskotko, että teoksia tullaan esittämään 
laajemminkin? Aiotko itse esittää niitä lisää, kenties levyttää? 

Juuri nyt ei ole lisäkeikkoja tiedossa, mutta soolosonaatilla oli jo neljäs 
kerta. Toivottavasti tulee tilaisuus kaikkeen tuohon mitä kysyit. 
Rohkeasti vain hankkimaan nuotteja, saa Fennica Gehrmannilta.

Mikä on nykymusiikin tila tällä hetkellä alttoviuluperspektiivistä? Mitä 
toiveita tai varoituksia sinulla olisi alttoviululle säveltäville 
nykysäveltäjille?

Olematta varsinainen asiantuntija sanoisin kuitenkin tilanteen olevan 
varsin hyvä. Antaa kaikkien kukkien kukkia, vaikka liian vaikeaa ei saisi 
kirjoittaa. Toisaalta pitäisi olla ennakkoluuloton ja soittaa /opettaa 
enemmän nykymusiikkia.

Periodisoittamisesta

Soitat myös periodisoittimilla, eli barokin ja klassisen ajan alttoviuluilla. 
Milloin, miten ja miksi innostuit tästä?

Tosiaan jo opiskeluaikana Edsbergissä, silloisessa Ruotsin Radion 
musiikkikoulussa. Siellä kävi jo tuolloin kursseja pitämässä sittemmin 
lähes ikoneiksi vanhan musiikin piirissä nousseita henkilöitä, kuten 
Nicolaus Harnoncourt, Hans-Martin Linde ja August Wentzinger. 
Soittimia sai lainata Tukholman musiikkimuseosta ja radiollakin oli 
muutamia. Kielet esimerkiksi olivat siihen aikaan ihan kauheita, mutta 
innostus korvasi välineet. 

Muutettuani Suomeen tuli hiukan pidempi suvantovaihe, kunnes 
täälläkin barokkikärpänen tartutti ihmisiä 1980-luvun puolivälin 
jälkeen. Olin perustamassa Suomalais-Virolaista barokkiorkesteria ja 6. 
kerroksen orkesteria.
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Miten barokki- tai klassinen alttoviulu eroaa modernista?

Minähän soitan samalla 1825 rakennetulla soittimella molempia lajeja. 
Barokki- ja klassisessa trimmissä olevissa soittimissa on matalampi 
kaulan kulma, paksumpi ja lyhyempi kaula ja otelauta. Käytetään 
suolikieliä, yläkielissä myös päällystämättömiä. Sointi on diskanttisempi 
ja heikompi verrattuna modernissa trimmissä oleviin soittimiin. 

Suuri ero on jousissa, monet ovat varmaan nähneet niitä jousipyssyn 
näköisiä…niissä onkin pitelemistä! Klassisen ajan jousi on jo suorempi; 
varsinkin 1800-luvulta lähtien tehtiin kaikenlaisia kokeiluja sekä 
instrumenttien että jousten suhteen.

Tulisiko esim. barokkimusiikkia esittää mielestäsi vain barokkisoittimin?

Ei, mutta moderneja ja tuon ajan soittimia ei kuitenkaan voi sotkea 
keskenään. Me friikit kuvittelemme päässeemme jotenkin lähemmäksi 
sen ajan esityskäytäntöä.

Tokihan on niin, että välineet sanelevat varsin paljon soittotapaa ja sen 
myötä musiikin sanomaa: retorinen, artikuloiva soittotapa, detaljien 
rikkaus (väheksymättä suuria linjoja tai pitkiä fraaseja) syntyy kuin 
itsestään. Koko musiikin estetiikka on perin erillainen verrattuna 
esimerkiksi romantiikan aikaan. Toisaalta barokista lähtevää 
esitystraditiota voi hyödyntää vaikka nykymusiikkiin. 

Kysymys ei ole siis pelkästään soittimista vaan nimenomaan 
pyrkimyksestä ymmärtää musiikin olemusta. Miten siiinä onnistutaan, 
on tietenkin vain subjektiivisesti arvioitavissa. Ajan myötä on 
esimerkiksi tehty suurta vahinkoa editoimalla vanhaa musiikkia lähes 
tunnistamattomaksi erilaisin jousituksin etc. Onneksi tämän päivän 
muusikoilla on saatavilla paljon Urtext-painoksia, josta säveltäjän 
tarkoitusperiä itse kukin voi tutkia.

Rantatie-kvartetti perustettiin vuonna 2000, olet perustajajäsen. Olette 
Suomen ensimmäinen klassisilla soittimilla soittava jousikvartetti. Teille 
myönnettiin Erik Tulindbergin kvartettojen kokonaislevytyksestä 
Suomen ääni-ja kuvatallennetuottajien Emma-palkinto vuoden 2007 
parhaasta klassisesta levystä. Onneksi olkoon! Miten kvartettisoitto 
klassisilla soittimilla eroaa kvartettisoittosta modernein soittimin? 
Pitääkö konsertti- ja äänitystilanteessa periodisoittimien sointia 
huomioida jotenkin?
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Kiitos, kiitos! Taas tuli vastattua suureen osaan edellä eli siis mitä 
yritämme tehdä. Paradoksi on, että vaikka vannon käsikirjoitusten 
nimiin, mielestäni tärkein on siellä rivien välissä: Mozartia pitää 
uskaltaa soittaa vapaasti, rubato…tehdä omia kadensseja. Ajatelkaapa, 
että esimerkiksi Sinfonia Concertantessa on ainakin yksi fermaatti (1. 
osan kadenssin sisällä) johon voisi pienen lurinan vähintäinkin lisätä. 
Pappa Leopold puhuu kirjassaan hyvistä adagiosoittajista.

Hyödyttäisikö periodialttoviululla soittaminen jotenkin esimerkiksi 
nykymusiikkia modernilla alttoviululla soittavaa?

Viittaan edelliseen vastaukseeni!

Pois pääkaupunkiseudulta

Muutitte jokin aika sitten perheesi kanssa pois pääkaupunkiseudulta 
Keski-Pohjanmaan Kaustiselle. Olet myös vähentänyt opetustöitäsi 
Sibelius-Akatemiassa, ellet peräti lopettanut  kokonaan? Mitkä olivat 
muuton syyt? Miten tämä elämänmuutos on vaikuttanut työskentelyysi 
alttoviulistina ja alttoviulupedagogina?

Eläkeikä lähenee…aikansa kutakin (27 vuotta Sibassa). 
Vaihtelunhalua…nyt opetan kamarimusiikkia ja soitan itse Pietarsaari 
Sinfoniettassa (jousikvartetti + puhallinkvintetti). Tällä hetkellä on vain 
yksi altto-oppilas, joskus kyllä laipaan niitä lisää…

Onko Suomen musiikkielämä muun kulttuurielämän lailla pääkaupunki-
keskeistä, vai onko se vain perspektiiviharhaa?

Enemmänkin harhaa.

Mitkä ovat tulevaisuuden suunnitelmasi alttoviulistina ja pedagogina?

Jatkaa tähän malliin.

Olisiko sinulla vielä jotain terveisiä alttoviuluseuran jäsenille?

Paljon terveisiä ja hauskaa kesää! Toivon myös tiivistä yhteydenpitoa 
ja antoisia yhdessäolon hetkiä!

Kiitos paljon haastattelusta Jokke, toivotan lämpimästi työn iloa 
jatkossa sekä itseni että Suomen alttoviuluseuran puolesta!

Kiitos samoin!
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ALTTOVIULISTI TYÖSSÄÄN
 
Lähikuvassa yrittäjä Teija Salminen
Markus Sarantola

Teija Salmisella (s. 1969) on loppututkinnot Sibelius-
Akatemiasta ja Hampurin musiikkikorkeakoulusta. Hän saavutti 
kolmannen sijan ensimmäisessä kansallisessa 
alttoviulukilpailussa Sotkamossa vuonna 1991.

Teija on työskennellyt Hampurin Valtionoopperan lisäksi mm. 
Helsingin kaupunginorkesterissa ja Suomen 
Kansallisoopperassa sekä toiminut freelance-soittajana eri 
orkestereissa ympäri Eurooppaa. Viimeiset kahdeksan vuotta 
Teija on toiminut yrittäjänä Pro Viola Productions Oy:n kautta 
(www.proviola.fi), asuinpaikkanaan Orimattila. Teija myös 
opettaa alttoviulunsoittoa yksityisesti sekä muutamaa oppilasta 
Lahden konservatoriossa. 

Teijan alttoviulutaidetta on mahdollista kuulla Trio Teija Salmisen Astor 
Piazzolla-konsertissa 11.5. Aino Acktén huvilalla (ks. s. 54).

24

http://www.proviola.fi
http://www.proviola.fi


Soittamisesta täytyy tykätä kuin hullu puurosta

Teijan mukaan hänen nykyisessä työskentelyssään olennaisinta on 
kyky osata ottaa vastuu koko tuotannosta ja erityisesti siitä mitä ajaa 
musiikillisesti takaa. Kaiken takana on oltava oma idea. "Musiikillinen 
palo on ihan ykkönen."

Yrittäjyyttä ajatellaan usein vain rahan tekemisenä, mutta tosiasiassa 
osatekijöitä (muuta työtä) on todella paljon. Se oli Teijalle 
ensimmäisinä vuosina shokki...  Myynti, markkinointi, 
asiakastapaamiset ja tulevan tilaisuuden hahmottaminen, ohjelmiston 
suunnitteleminen, muusikoiden järjestäminen paikalle, keikka ja keikan 
jälkeen vielä laskuttaminen ynnä muut kirjanpitoon liittyvät seikat. 
Tämän kaltaiset asiat vievät paljon aikaa ja meinaavat syödä sitä 
kautta omaa kehittymistä.

"Jatkuvasti pitäisi muistaa myös myydä ja markkinoida jo olemassa 
olevia tuotteita, oma ja työntekijöiden aktiivisuus näkyy heti tilauksien 
määrässä. Tästä huolimatta on raivattava aikaa myös omalle 
harjoittelulle. Toisaalta välillä kannattaa taas ottaa ihan rennosti, antaa  
uusien ideoiden virrata ja katsoa mikä tai mitkä niistä ovat 
toteuttamisen arvoisia. Sitten se kelvollinen idea pitää tuotteistaa ja 
hinnoitella, tämä vaihe on tylsää puurtamista, mutta ilman konkretiaa 
asiat eivät etene. Onneksi soittaminen ja musiikillinen ideointi on 
pääsääntöisesti kivaa, vaativatkin ohjelmistot valmistuvat aina 
aikanaan ja yhdessä kollegan kanssa harjoituksiin panostettu aika 
kantaa hedelmää. "

Ajankäytössä on siis oltava hyvinkin itsekäs. Omalle tilitoimistolle pitää 
sanoa kylmästi: Älkää häiritkö koko ajan. Teija kokee tämän kaiken 
rikkaudeksi. Alttoviulu ei ole millään tavoin rajoittava tekijä. 
Säännöllisiä yhteistyökumppaneita ovat mm. Janne Hovi ja Jaak Luts, 
piano, Kalevi Kiviniemi, urut sekä eri seurakuntien urkurit ja esim. 
jazzkvartetissa lisäksi mukana Häkä Virtanen bassossa ja Jartsa 
Karvonen rummuissa. Yleisin esiintymismuoto on viola + urut tai piano 
duo-kokoonpano. 

"Se on ihana musiikillinen temmellyskenttä. Esim. firmojen 
tilaisuuksissa jos yleisö ei tykkää , vedetään hihasta jotain muuta. Ja 
hihastahan löytyy. Soitetaan tää ja tää ja tää ja kokeillaan uusia 
kappaleita keikan aikana. Tärkeintä on kuitenkin että soittaa hyvin. Ja 
muistaa tulla paikalle...  
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Varastossa on oltava kappaleita moneen makuun. Ei jää pyörittämään 
sitä Myrskyluodon Maijaa vaan keksitään koko ajan uusia kappaleita. 
Alun perin hieman tylsiksi luokitellut tilaisuudet saavat aivan uusia 
musiikillisia ulottuvuuksia, inspiroidumme kollegoiden kesken ja 
pidämme yhdessä hauskaa. Silloin yleisökin viihtyy." 

Kun on mahdollisuus, niin silloin kehitytään

Teija on mitä ilmeisimmin saanut tästä kaikesta hyvin paljon. 
Kiviniemeen Teija tutustui Kotilaisen Juhan kautta. Yhdessä on tehty 
levy ja toinen on jo suunnitteilla. ”Kalevi on myös tukeni monissa 
alttoviulu + urut projekteissa, silloinkin kun hän ei itse ole urkurina. 
Kutsun Kalevia puolileikillisesti konsultikseni kaikkiin urkuihin liittyvissä 
asioissa. Lisäksi hän on tosi värikäs persoona ja lämmin ystävä.”     

Erityisen innostuneesti Teija kertoo sovituksistaan, joista mainittakoon 
Beethovenin "Kevätsonaatti" sekä sellosonaatti A-duuri, Franckin 
sonaatti, Sostakovitsin pianopreludeja ja useita Piazzollan sävellyksiä. 
Sibeliuksen sello-piano teokset ovat myös hyviä. Lisäksi on iso määrä 
nk. pikkukappaleita kuten Faurén Elegia.

Teija Sovittaa paljon kun on pakko: Yhdistelemällä tällaisia ja 
sijoittamalla väliin vaikkapa Glinkan alttoviulusonaatti syntyy 
kiinnostavia ohjelmia. On selvää että kun esiintymisiä on tiheästi, 
tarvitaan paljon muutakin kun perinteisintä alttoviulurepertoaaria. 
Esimerkiksi klassiset sonaatit loppuvat nopeasti jos keikkaa on paljon.

Teija kokee työnantajan roolin antoisaksi. On kiva pyytää ihmisiä 
keikalle. Tärkeää järjestämisessä on vuorovaikutus. Mulle keikka, sulle 
keikka. "Tässä oppii arvostamaan luotettavuutta. Firmojen keikat ovat 
sellaisia. Mutta ne ovat myös tylsempiä. On havaittavissa myös 
maantieteellistä eroa. Lahdessa liksat ovat huonommat kun 
etelämpänä. Lahtelainen liikemieskaverini sanoi, että kehä 3:n 
ulkopuolella pitäisi olla ihan oma valuutta."

Lama vaikuttaa firmapuoleen. On välttämätöntä pystyä ajattelemaan 
kauaskantoisemmin. Silloin kun rahaa on käytettävissä, saa vaikkapa 
hyviä jazz-muusikoita. Silloin Teijan oma jazzi kehittyy. Ja juuri tämä 
on tärkeätä: "Kun on mahdollisuus niin silloin kehitytään."

Tyypillinen keikka: Jokin seurakunta tilaa musiikkia tilaisuuksiin 
juhlapyhinä. Tai sitten tarjotaan itse konserttia esim. Kiviniemen 
kanssa. 
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Toimintaa on ollut etupäässä Naantalin, Kotkan, Tampereen, Lahden, 
Kouvolan ja pääkaupunkiseudun välisellä alueella. Kerran on käyty 
Argentiinassa ja muutaman kerran esimerkiksi Saksassa edellä 
mainitulla profiililla sikäläisten pianistien kanssa. 
 
Yrittäjyyden eri puolet

“Ei ole sidottu yhteen ainoaan asuinpaikkakuntaan tai näkökulmaan 
kun elää tällä systeemillä. Ulkomaille muuttaminen tuntuu mukavalta 
vaihtoehdolta. Metkaa: Kun vaan organisoi järkevästi oikeiden ihmisten 
kanssa, voikin toteuttaa minkä vaan oman musiikillisen idean.” Uusiin 
ihmisiin tutustuminen ei välttämättä ensimmäiseksi tuo rahaa, mutta 
poikii mahdollisuuksia pitemmällä tähtäimellä.

Viime joulukuussa Teija luopui neljän vuoden pituisesta tuottajan 
roolistaan. "Silloin kun tuotin omaa kesätapahtumaa, Värähtelyä-
festivaalia, kaikki aika meni järjestämiseen. Kun tapahtuma kesän 
jälkeen oli pulkassa, alkoi seuraavan kesän järjestäminen. Lopuksi 
kyllästyin Asikkalan kunnan vastahakoisuuteen ja jatkuvaan 
epävarmuuteen. Edes festivaalimme nousu 15 parhaan suomalaisen 
taidetapahtuman joukkoon ei kiinnostanut kuntaa.  Myös rahoituksen 
haalimisessa oli kova työ, mutta pääsimme jo mukavasti julkisenkin 
rahoituksen piiriin. 

En odottanut kunnalta rahallista panostusta, vaan pelkästään 
puolijärkevää yhteistyötä. Kun tämä ei onnistunut, näyttelymme 
kuraattori Roger Gustafssonkin ehdotti, että pidämme ensi kesän 
taukoa ja katsomme sitten, jatkammeko jossain muualla: Värähtelyä-
tapahtuma voidaan siirtää ihan minne päin maailmaa vaan. Musiikin ja 
kuvataiteen lisäksi tempaistiin siihen historia- ja talousluentoja. Neljä 
viimeistä kesää mulla ei käytännössä ollut yhtään vapaa-aikaa. Nyt 
odotan ensi kesästä leppoisaa ja virkistävää. Toivottavasti maltan 
mieleni enkä säntää uusiin raskaisiin projekteihin liian nopeasti."

Tuottajana toimiessaan Teija oppi arvostamaan joustavia ihmisiä. Sai 
tehdä ja soittaa mitä halusi. Pystyi harjoittelemaan isoja 
kokonaisuuksia ja sitä kautta kehittämään itseään. "Emme rajoittuneet 
pelkästään musiikkiin: Myytiin muutakin oheistavaraa ja oli paljon 
yhteistyötä kuvataiteilijoiden kanssa."

Musiikillinen palo on joka tapauksessa ykkönen. "Soittamisesta täytyy 
tykätä kuin hullu puurosta" opetti jo Atso Lehto aikoinaan.
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PEDAGOGISIA PUHEENVUOROJA
Johanna Leponiemi, Oulussa 18.4.2010

Tarkastelen tässä 
kirjoituksessa oppilaan 
voimaantumista 
viitekehyksenä 
soitonopiskelu 
musiikkioppilaitoksessa. 
Erityisesti pohdin 
soitonopiskelijan 
voimaantumisen 
mahdollistamista 
soitonopettajan 
toimintana. 

Kirjoitukseni on pieni 
pintaraapaisu soveltaen 
opettajan työhön 
voimaantumisen 
(empowerment) 
aihealuetta, johon olen 
törmännyt useissa eri 
yhteyksissä.

Kuva: Reijo Koirikivi, Studio P.S.V

Voimaantumisen teorian taustalla on Juha Siitosen väitöskirjatyö 
(Siitonen, Juha 1999: Voimaantumisteorian perusteiden hahmottelua. 
http://herkules.oulu.fi/isbn951425340X, ks. myös 
www.empowermenthouse.fi).

Olen toiminut viulun- ja alttoviulunsoitonopettajan tehtävissä ajoittain 
jo varhaisista opiskeluajoista lähtien. Opintojeni Keski-Pohjanmaan 
konservatoriossa ja Sibelius-Akatemiassa jälkeen olen toiminut 
alttoviulunsoiton lehtorina Oulun konservatoriossa vuodesta 1997. 

Työkenttäni on ollut erittäin laaja-alainen pitäen sisällään niin 
alkeispedagogiikkaa, musiikkiopistotyötä, ammattiopiskelijoiden 
ohjaamista niin toisella asteella kuin ammattikorkeakoulussa, 
kamarimusiikin sekä didaktiikan opettamista. 
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Tämän lisäksi olen muuttuvissa elämän- ja työtilanteissa pyrkinyt 
pitämään yllä myös omaa taiteilijuuttani ja jälleen tämän vuoden olen 
toiminut Oulu Sinfonian palveluksessa, tällä kertaa vs. äänenjohtajana. 
Tulevalle työviikolle sattuukin isompi, varsin virtuoosinen soolo-osuus 
Benjamin Yusupovin teoksessa Maximum (2003) viululle, alttoviululle, 
huilulle, harpulle ja orkesterille.

Olen törmännyt musiikin opetuksen alalla sekä voimaantumista 
edistäviin että sitä heikentäviin ilmiöihin ja pohtinut miten omassa 
opettajan työssäni mahdankaan heijastaa ns. hiljaisen tiedon osa-
alueita, ehkä käsitteiksi ja uskomuksiksikin muodostuneita 
soitonopiskeluun, lahjakkuuteen, menestymiseen, tms. 
musiikkikulttuurin yleisemmin liittyviä ilmiöitä opiskelijoihin tietoisesti 
tai tiedostamattani. Opettaja kun on aina myös kasvattaja, tahtoi hän 
sitä tai ei, oli hän tietoinen tästä tai ei. 

Vaikka tehtäväni soitonopettajana on toisaalta tunnistaa ns. 
lahjakkuudet ja avata heille mahdollisuus musiikinammattilaisuuteen, 
musiikinopiskelu yleisesti ottaen voidaan nähdä suurena 
mahdollisuutena ihmiseksi kasvun tukemisessa, minäkuvan 
rakentamisessa, itsetuntemuksen kehittäjänä ja monien elämässä 
tarvittavien sosiaalisten ja motoristen sekä oppimisen taitojen 
kehittymisen edistäjänä. 

Musiikin myös sanotaan kuuluvan kaikille ja olevan universaalia, 
globaalisti ihmisiä yhdistävä tekijä. Sanotaan ettei ole ihmisyhteisöjä 
tai kansoja, joissa ei olisi musiikkia. Viimeaikaiset ihmisaivojen 
toimintaa ja kehittymistä koskevat tieteelliset tutkimukset ovat myös 
nostaneet tietoisuuteen monia musiikin merkittäviä vaikutuksia aivojen 
kehittymiseen ja oppimiseen. Siksi toivon, että musiikinopetus kuuluisi 
jokaisen lapsen kasvuympäristöön ja perusoikeuksiin. Alkaahan suhde 
musiikkiin varhain ennen syntymää, heti sikiön kuuloelinten 
kehittyessä, kohdussa äidin sydämensykkeen rytmissä. 

Kysymys ”musiikista” ei myöskään ainoastaan ole mielestäni kysymys 
musiikista elämänrikastuttajana tai – sisältönä tai kysymyksenä 
jostakin tietystä musiikin lajista, vaikkapa minun osaamisalueeni 
ytimessä olevasta länsimaisesta klassisesta taidemusiikista, vaan 
ihmisen kuuloaistista, kuulemisesta, kuuntelemisesta ja kuullun 
”tiedon” jäsentämisestä.

Ottaessani vastaan uuden opiskelijan tunnen useimmiten olevani 
tyhjän tai kauniimmin sanottuna uuden alun edessä. En tiedä mitä on 
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tulossa mutta olen ainakin tähän asti kokenut tilanteen hedelmällisenä 
mahdollisuuksien puutarhana. Kokemukseni mukaan tutustuminen 
uuteen opiskelijaan viikoittaisen kontaktin vauhdilla vie puolesta 
vuodesta vuoteen ja jos kysymyksessä on pieni lapsi, pedagogisen 
suhteen matkan varrella tulee myöhemmin vaiheita, jolloin saavutettu 
oppilaantuntemus on koetuksella ja uudelleenarvioinnin kohteena, 
esimerkiksi murrosiän taitteet 12–13- sekä 17–19 –vuotiaina. 

Olen pyrkinyt siihen, että tulipa opiskelijasta kuinka hyvä, taitava ja 
menestynyt soittaja hyvänsä hänen tulisi saavuttaa se omin 
kykyehdoin ja saavutus tulisi positiivisella tavalla asettaa 
musiikinharrastuksen ja musiikkialan kenttään ilman diskriminoivaa 
arvottamista. Tämä on haastavaa ja tässä minulla on oppimista 
edelleen sillä maailma on kovin raadollinen eivätkä kaikki 
instrumenttipedagogit tunnu jakavan tätä näkemystä. 

Sanotaanko näin, että tuhlaan joidenkin mielestä ilmeisesti aikaani 
vähemmän lahjakkaisiin tai laiskoihin tai en tee riittävän selväksi 
menestyksekkään musiikinopiskelun ehtoja tavalla, jolla luokkani olisi 
ehtymätön musiikinammattilaisten tuotantolaitos. No, koirat 
haukkuvat, karavaani kulkee, ajattelen. Tosin mm. opiskelijavalinta on 
oiva keino ehkäistä kaikkia osapuolia raastavaa turhautumista ja jos 
soitonopiskelun aloittava lapsi osoittautuu joltakin osin sopimattomaksi 
edustamani instrumentin opiskelijaksi, katson että ensisijainen 
tehtäväni on avoimesti keskustellen ohjata lapsi ja perhe mahdollisesti 
sopivamman instrumentin äärelle kuin päästää heidät 
musiikinopiskelun asiakkuudesta kokonaan irti. Tämähän palvelee 
suurempaa musiikinopiskelun ja elävän musiikkielämän missiota 
soitonopettajan oman kunnianhimon sijasta.

Miten sitten konkreettisilla toimilla vahvistan voimaantumisen perustan 
osa-alueita: itsearvostusta, itseluottamusta, minäkuvaa ja 
identiteettiä? Mitkä ovat ne ydintilanteet, joissa tämä tapahtuu ja 
miten tämä toteutuisi jokaisen, kyvyiltään sekä ominaisuuksiltaan 
hyvin erilaisen opiskelijan kanssa yksilöllisesti? 

Ensisijainen yleinen tavoite on mielestäni onnistumisen elämykset. 
Kuten Csikszentmihalyi & Segela Csikszentmihalyi (1995) toteavat 
onnistumisen kokemukset energisoivat kyky- ja kontekstiuskomuksia 
sekä vaikuttavat rohkaisevasti uusien päämäärien (mahdollisten 
optimaalisten kokemusten) valinnassa. 
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Yksittäinen soittotuntikin voi olla tällainen varsinkin alkeisopetuksessa, 
jossa soittimelliset suoritusvaateet ovat vielä vaatimattomat ja aikaa 
voidaan käyttää musiikin muiden osa-alueiden, kuten erilaisten 
musiikillisten elementtien tunnistaminen ja nimeäminen, tai soiton 
motoristen ja kehollisten edellytysten vahvistamiseen ja oppimiseen. 
Oppimisen ilo näkyy konkreettisesti lapsista jumppatuokion tai 
oppimispelin pelaamisen jälkeen! Tämä ei voi myöskään olla 
vaikuttamatta opettajaan, jolloin voimaantumisen kehä on laajempi ja 
kaksisuuntainen. 

Esiintymisten valmistaminen ja osallistuminen oppilaskonsertteihin on 
mahdollista alkeista lähtien valitsemalla sopivaa ohjelmistoa, myös 
perhepiiriin ja luokkatilanteisiin voi luoda esiintymistilanteita. Näin 
opitaan alusta lähtien se, ettei soittaminen ole ainoastaan vain 
mukavaa tai uuvuttavaa tekemistä itsekseen vaan musiikki syntyy 
vasta säveltäjän, esittäjän ja kuulijan kolmiyhteydestä. Ja toden totta, 
nämä roolit voisivat kiertää huomattavasti nykykoulutuskäytäntöjä 
enemmän! 

Soitonopiskelun eteneminen ja instrumentin todellinen haltuunotto 
vaativat pitkäjänteistä harjoittelutyötä ja tässä onkin soitonopiskelussa 
menestymisen yksi kulmakivistä, tai yksi sen riippakivistä millaisena se 
valitettavan usein näyttäytyy. Nuorten ja jo lastenkin aika on 
valitettavan pirstaleista ja jotkut haluavat harrastaa monia asioita, 
jolloin panostus soitonopiskeluun tahtoo jäädä riittämättömäksi 
voimaannuttavien kokemusten saavuttamiseen. 

Instrumentin harjoittelumäärä on mielestäni lähes aina suoraan 
verrannollinen siitä saataviin positiivisiin kokemuksiin. Opettajan suuri 
haaste on saada nuori soitonopiskelija perheineen tietoiseksi tästä 
ilman että sekä hänen että opiskelijan etenemättömän soitonopiskelun 
aiheuttama turhautuminen ylittää molemminpuolisen hyvän käytöksen 
tai 100 %:en ihmisarvoisen kohtelun rajat. 

Opettajan opiskelijaa kohtaan osoittama arvostus ja luottamus 
saattavat kärsiä siitä, jos joka soittotunti aloitetaan ja lopetetaan siitä 
mistä edellinenkin ja opiskelijan jatkuva harjoittelun puute huonoine 
oppimistuloksineen saattaa vaikuttaa koko soitonopiskelun 
motivaatioon. Opettajanvaihdos ei kokemukseni mukaan ratkaise 
motivaatio-ongelmia. 

Mitä kenenkin opettajan tai soitinkollegion laatima Hyvän harjoittelun 
opas sisältäisi, jos sellaisen laatiminen kuuluisi luonnollisen osana 
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opettajan tai kollegion tehtäviin? Miten hän valitsemallaan 
harjoitteluohjelmistolla mahdollistaa monipuolisen ja määrältään 
riittävän kotiharjoittelun? Mikä on kellekin riittävää, mitkä ovat 
kenenkin tavoitteet? Minkälaisiin tavoitteisiin kukin soitonopettaja on 
kiinnostunut sitoutumaan? 

Entä opiskelija? Olen kiinnittänyt lasteni urheiluharrastuksissa 
huomiota siihen, millaisia Kaikki pelaa, Nuori Suomi tai Nuoren 
urheilijan ravinto-opas tyyppisiä ohjekirjasia, toimintamalleja ja 
projekteja on liikunnan harrastajille tarjolla. Milloin teemme 
musiikkiharrastuskentälle vastaavia? Arvelisin kysyntää ja kiinnostusta 
olevan ja ainakin työ haastaisi pohtimaan syvällisesti soitonopiskelun ja 
opettamisen erilaisia tavoitteita sekä saattamaan ehkä opettamiseen ja 
musiikin kulttuuriperinteen eteenpäin välittämiseen liittyvää hiljaista 
tietoa näkyväksi. 

Seuraavaksi on hyvä esittää voimaantumisteorian väitelauseet
(Siitonen 1999): 

1. Voimaantuminen on henkilökohtainen ja yhteisöllinen prosessi; 
voimaa ei voida antaa toiselle.

2. Voimaantuminen on ihmisestä itsestään lähtevä prosessi, jota 
jäsentää päämäärät, kykyuskomukset, kontekstiuskomukset ja 
emootiot sekä näiden sisäiset suhteet.

3. Voimaantuminen vaikuttaa katalyytin tavoin sitoutumisprosessiin: 
vahva katalyytti (empowerment) johtaa vahvaan sitoutumiseen ja 
heikko katalyytti (disempowerment) johtaa heikkoon sitoutumisen.

4. Voimaantuminen on yhteydessä ihmisen hyvinvointiin.

5. Voimaantuneisuus ei ole pysyvä tila.

Voimaantumisen ydintilanteena onnistunut esiintyminen tai haastavan 
ja opiskelijan jo ennestään tavoitteleman kappaleen oppiminen on 
vertaansa vailla oleva mahdollisuus syvällisen omaa minää koskevan 
tyydytyksen kokemuksen saavuttamiseen. 
Tämä kokemus toistuessaan vahvistaa voimaantumisen perustaa 
ruokkien myös itse itseään: itsearvostusta, itseluottamusta, 
minäkuvaa, ja identiteettiä. Lapset ja nuoret ovat kuitenkin jo 
koulumaailmassa jatkuvan keskinäisen vertailun kierteessä, miksei siis 
harrastustenkin parissa. 
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Vaatii soitonopettajalta erityistä pedagogista herkkyyttä, suurta 
hienotunteisuutta, opiskelijan kasvua tukevaa rehellisyyttä ja musiikin 
moninaisten mahdollisuuksien näkemistä saada jokainen 
soitonopiskelija ymmärtämään mahdollisuutensa mutta tarvittaessa 
myös rajansa. 

Opettajan yhtenä tehtävänä on asettaa realistinen raami kunkin 
opiskelijan saavutuksille. Tällä tarkoitan sitä, että kunkin opiskelijan 
tavoitteet tulisi olla yksilölliset eivätkä kaikki opiskelijat onnistuessaan 
omalla tasollaan yllä välttämättä korkeimpiin taiteellisiin tavoitteisiin. 

Soittamisen ilo ja musiikinopiskelun yleiset hyödyt ovat kuitenkin 
kaikkien ulottuvilla ja niiden kokemiseen monia hyvin erilaisia 
areenoita, ei ainoastaan yksilöllinen taituruus omassa instrumentissa. 

Onko perinteisissä musiikkioppilaitoksissa riittävästi mahdollisuuksia 
tämän monimuotoisuuden toteuttamiseen? Antaako soitonopettajan-
koulutus riittävästi eväitä mahdollisuuksien näkemiseen ja 
arvostamiseen? 

OPISKELIJAN VOIMAANTUMINEN SOITONOPETUKSEN KONTEKSTISSA 
EDELLYTTÄÄ: 

• Opettajan omaa itsearvostusta ihmisenä ja taiteilijana/muusikkona 
sekä työnsä arvostamista ja tärkeäksi näkemistä.

• Taiteen eli tässä musiikin pitämistä arvona sinänsä ja sen opiskelun 
näkemistä opiskelijan kasvua tukevana tärkeänä kasvatusprosessin 
osana.

 
• Opiskelijan yksilöllisten tavoitteiden määrittämistä ja keinojen 

osoittamista tavoitteiden saavuttamiseksi.
 
• Opiskelijan onnistumisen kokemusten mahdollistamista.
 
• Opiskelijan ahkeruutta ja kurinalaisuutta soiton kotiharjoittelussa.
 
• Opiskelijan tutustumista oman kehon ja mielen toimintaan 

soitonoppimisen kontekstissa. Niiden mukautumista ja muokkaamista 
tavoitteellisen oppimisen edellytyksenä.

 
• Omien rajojen tunnistamista ja hyväksymistä.
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OPISKELIJAN VOIMAANTUMINEN SOITONOPETUKSEN KONTEKSTISSA 
NÄKYY: 

• Opiskelijan oppimisenhimona, suorituskyvykkyydessä ja päivittäisen 
harjoitteluajan järjestämisenä muista kiireistä huolimatta.

• Opiskelijan sisältä ohjautuvana oppimis-motivaationa. 

• Opettajan inspiroitumisena opetustilanteessa.

• Opiskelijan rohkeutena esiintyä ja soveltaa oppimaansa laajemmin 
kuten osallistua (muidenkin kuin oman oppilaitoksensa) orkesterien 
toimintaan, soittaa kamarimusiikkia, ottaa vastaan mahdollisia 
keikkoja.

• Opiskelijan toveripiirissä, hakeutumisena saman alan harrastajien 
pariin.

• Kesäloma-ajan opiskeluna eli osallistumisena musiikkileireille.

• Tarvittaessa kriittisyytenä opettajaa kohtaan, perusteluiden
   vaatimisena. 

• Opiskelijan ja opettajan sitoutumisena  vaatimattomampiinkin 
   oppimistavoitteisiin (esim. kun etukäteen tiedossa soitonopiskelun 
   päättyminen tietyn oppimisen tason jälkeen).

OPISKELIJAN VOIMAANTUMISESTA SOITONOP. KONTEKSTISSA 
SEURAA: 

• Opiskelijan yleisempi kiinnostus ja arvostus harrastamaansa alaa 
kohtaan, konserteissa käynnit, musiikillisen sivistyksen hankkiminen 
ja vastaanottaminen.

 
• Opettaja opettaa yhä laadukkaammin ja rohkaisee sekä ohjaa 

mahdollisimman korkeisiin tavoitteisiin.

• Opiskelijan kehollinen ja henkinen itsetuntemus.

• Opiskelijan joskus hyvin selkeä näkemys tulevaisuudestaan.
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FRANZ ZEYRINGER IN MEMORIAM

Dwight Pounds 15.1.2010, dwightpounds@gmail.com

Dwight Pounds

Itävaltalainen Franz Zeyringer kuoli 25.12.2009. Hän oli 
kuollessaan 90-vuotias. Zeyringer mm. perusti vuonna 1968 
Internationale Viola-Gesellschaftin, josta vuonna 1999 
muodostettiin International Viola Society, sekä kokosi laajan 
alttoviuluohjelmistoluettelon “Literatur für Viola” ja kirjoitti 
kirjan “Die Viola da braccio”. 

Zeyringerin henkilökohtaisesti tuntenut professori emeritus 
Dwigth Pounds (USA), joka on American Viola Societyn 
pitkäaikainen aktiivijäsen sekä kirjan “The American Viola 
Society: A History and Reference” kirjoittaja, kertoo 
seuraavassa englanniksi mielenkiintoisia muistojaan 
Zeyringeristä ja hänen mittavasta työurastaan alttoviulun 
parissa. (Max Savikangas)
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There are many of us who knew and loved Franz Zeyringer and my 
guess is that you will receive quite a bit of redundant information 
through which you will have to sift. From my standpoint, the three 
Americans who knew Prof. Zeyringer best and had the closest 
association with him are Dr. Myron Rosenblum, Dr. David Dalton, and 
myself - we happened to be at the right places at the right time to 
interact with him and we had the advantage of speaking German, the 
only language in which Zeyringer was proficient. 

There are people in Germany and Austria who enjoyed greater contact 
with him and probably could give more precise information than we, 
but I certainly am happy to share what I know and feel. Some of these 
data are piecemeal, somewhat like pieces of a puzzle, and ultimately 
they may or may not fit together to form the mosaic of Prof. Zeyringer 
that you have in mind.

Point 1

We probably will have to contact some of our European colleagues to 
get precise birth dates, but he spent most of his life in Pöllau, Ausria, 
where he quite possibly was born. Date of birth will have to follow but 
he apparently died on Dec. 25, 2009. He was married to Linda 
Zeyringer and they had two sons and one daughter, all still living. 

He was rather rustic by his very nature and enjoyed long walks in the 
mountains, actively played tennis well into his seventies, and preferred 
to live in the city of his birth (?) rather than the musical centers of 
Vienna and Graz.  

He served in World War II and was commissioned a lieutenant late in 
the war. During an extended visit to his home in 1988, he showed me 
his uniform epaulets and the medals he received for having been 
wounded three times. At the war’s end he apparently was in a rather 
remote part of the Austrian theater. 

I asked him if he had ever gone hungry and he said no, that they had 
horses (apparently to pull artillery pieces) and had their fill and more of 
horse meat in really difficult times. The war was very difficult for many 
people, as is well known, and he told me that, following the hostilities 
with which he was all too familiar, he was determined to fill his life with 
music, beauty, and all the things of importance denied by war. 
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He owned and played a superb Stainer viola that was given to him by a  
local Catholic church in grateful appreciation for his assistance and 
many appearances with them. Obviously they had no idea of the value 
of this rare and magnificent viola but, intentionally or not, placed it in 
very responsible hands. He had other instruments as well, was both a 
collector and private dealer during much of his career, wrote articles on 
viola construction, and even had an instrument built to his exact 
specifications.

Franz Zeyringer’s life had two focal points: his family and the viola. To 
be hosted by the Zeyringer family in their lovely home was always a 
memorable and marvelous experience. He doted on his grandchildren 
and was very proud of his children and their accomplishments. This is 
very important: while he had every respect for accomplished musicians 
and his colleagues in the viola societies, his primary concern with these 
relationships was whether they were good people or not. “If a person is 
a marvelous musician with technical and musical ability in abundance, 
what does it matter if he/she is not a good person?” I have heard him 
express this thought many times.  

Point 2

Zeyringer was nothing if not a visionary and builder: all of his major 
accomplishments began with a simple document, the “Pöllau Protokol,” 
with which he co-authored with Music Director Dietrich Bauer from 
Kassel (Germany). Myron Rosenblum was a graduate student in Vienna  
when all this transpired and was a part of everything you will read 
below from its onset.  

Sparing you the details of even a two-page document, the gist of this 
protocol was in two very simple and straightforward thoughts:

• Establishment of a RESEARCH BODY for the viola. This in time was 
fulfilled by the establishment of the Primrose International Viola 
Archive (PIVA), which now houses not only Zeyringer’s personal 
archive, but that of many other prominent violists. It serves, in 
Zeyringer’s own words, as a “viola central.” It includes thousands of 
original works and arrangements, microfilm copies of compositions 
which are not obtainable; a record and tape collection; a collection of 
writing which pertains to the viola; articles pertaining to the history 
of the viola and its pedagogy; an extensive photographic collection, 
and biographies of violists, researchers, historians, instrument 
builders, and composers of works for viola.
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• Scheduling VIOLA CONGRESSES at appropriate intervals. Congress I, 
a two-day affair convened in Ulm, Germany, 31 August-1 September 
1973, and was attended by less than 100 people, mostly violists and 
teachers from Germany, Austria, and the German-speaking area of 
Switzerland. Congress XXXVIII will convene in Cincinnati, Ohio, on 
16-20 June 2010 and will be attended by delegates, presenters, and 
performers from around the world. 

Point 3

My book, The American Viola Society: A History and Reference (1993), 
was dedicated to Franz Zeyringer, Myron Rosenblum, Maurice Riley, 
and David Dalton. The following was printed with regard to Zeyringer’s 
biography:

Franz Zeyringer, Musik Direktor

Viola:                

1.  Co-Author (with Dietrich Bauer), Pöllauer Protokol, 1965

2.  Founder, Internationale Viola Gesellschaft (International Viola Society) 1968

3.  Founder and Violist, Das Styrische Kammertrio (The Styrisch Chamber Trio). The trio 
included viola, clarinet, and piano.

4.  President, IVG, 1968-1973; 1976-1988

5.  Congress Organizer and Host Chairman, Congress VIII, Graz, Austria

6.  Recipient:  AVS Distinguished Service Citation, 1983 IVG Gold Viola Clef (Inaugural   
issue), 1988

7.  Author: Literatur für Viola, 1963, 1965, 1976, 1985 (The first two editions were in 
pamphlet form but the latter two were expansive book volumes.)

8.  Author: Die Viola da braccio, 1988 (a viola history)

9.  Honorary President, IVG, 1988

10. Instrument Historian, Collector, Innovator

11. Composer, Editor

39



Academic:  

1. State Pedagogical Examination for Violin, 1959

2. Artist Certificate and Diploma for Viola, Vienna, 1961

3. Founder: Pöllauer Musikschule, 1955

4. Numerous Articles, Lectures on Viola and IVG

Harvinaislaatuinen kuva, jossa kolme 1900-luvun tärkeimmistä alttoviuluhistorijoitsijoista 
poseeraavat yhdessä. Vasemmalta oikealle: David Dalton (Conversations With Primrose 
ja Walk on the North Side), Maurice Riley (History of the Viola, Vol. I & II) sekä Franz 
Zeyringer. Kuvan on ottanut Dwight Pounds vuonna 1987, 15. kv. alttoviulukongressissa 
Ann Arborissa, Yhdysvalloissa. (Max Savikangas)
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Point 4

The following is a brief summary of the development of the 
International Viola Society as it exists today from its beginnings as a 
research organization. 

Zeyringer founded “Viola Forschungs-Gesellschaft” (Viola Research 
Society), 1968, in Kassel Germany, which became the genesis 
organization of the International Viola Society and its member national 
societies. (See Pöllau Protokol above.)  

This small organization began to attract many international members, 
despite its German-Austrian-Swiss origins, and in time organized 
national chapters with the “Viola Research Society, American Section,” 
1972, the first of these, Dr. Myron Rosenblum, President. As the 
organization grew, the name was changed to the “Internationale Viola-
Forschungs Gesellschaft” 1976 to reflect its international status and 
again in 1981 to “Internationale Viola Gesellschaft” (International Viola 
Society) to give more weight to performance, pedagogy, instrument 
building, and other viola aspects without diminishing its emphasis on 
research. 

The Americans adopted “American Viola Society” in as its official name 
in 1978. The Internationale Viola Gesellschaft (IVG) was disbanded in 
1999 and replaced by the International Viola Society with a body of 
international officers and board members. Franz Zeyringer’s shadow is 
long in each of these organizations and they exist in accordance with 
his vision.  During the 2008 Bratschistentag (Viola Day) in Düsseldorf, 
the German Viola Society honored Zeyringer’s impact on the worldwide 
national viola societies as they celebrated 40 years of the International 
Viola Society with representatives from many of the member countries 
in attendance.

Though he is arguably more recognized for the prodigious Literatur 
für Viola, this review of Zeyringer’s career would be incomplete without 
a few words concerning the Primrose International Viola Archive 
(PIVA).  David Dalton and Claudine Bigelow certainly can elaborate on 
this part of the story.

Zeyringer, with the aid of many other violists and scholars, began 
collecting viola music, especially rare, first edition, and out-of-print 
items, and housed this collection in Kassel, Germany, the city in which 
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the VRG was founded. However it was an orphan there with no one to 
oversee or maintain the collection. 

Zeyringer moved it to Salzburg and placed in the Mozarteum, where it 
was absorbed into the conservatory’s holdings. Again, it had no place 
of its own and was subject to pilfering. The Salzburg authorities would 
not allow him to move it again, claiming that it was now their 
property. The Archive was central to his vision and though he very 
much intended to house it in Europe, the terrible disappointments in 
Kassel and Salzburg affected him deeply and forced him to explore 
other options, even if it meant transferring the collection overseas.  

He had became fast friends with David Dalton and in time entered 
negotiations with Brigham Young University representatives, including 
Dalton, for the purchase of the viola archive. He demanded special 
handling, dedicated space, organization, and management for the viola 
collection as the price for its transfer. BYU officials agreed to 
Zeyringer’s terms and negotiated the purchase of the materials from 
the Mozarteum in Salzburg. 

William Primrose had gifted his viola library to BYU a few months 
earlier and the successful negotiations combined the viola archive 
Zeyringer had assembled with Primrose’s holdings to form the 
PIVA. Today the PIVA is housed in the Primrose Room of the HB Lee 
Library, is managed by dedicated professional librarians and graduate 
students, and houses not only thousands of specially prepared, bound, 
and preserved viola compositions, but a photographic collection, art 
work, rare instruments, Primrose memorabilia, and hundreds of other 
viola-related items from around the world. 

Establishing a “Viola Zentrum,” as he called it, was the most 
demanding professional battle of Zeyringer’s life and the 
accomplishment in his career of which he is most proud. One full 
chapter in his final book, Die Viola da braccio, is devoted to the 
founding of the PIVA. 

I knew Franz Zeyringer very well, shared his home on two occasions, 
hosted him in mine, traveled with him, served as his translator during 
numerous American viola congresses, and consulted him very closely in 
the publication of my AVS history. He was a dear friend and I shall 
miss him very much.
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Pirkko Simojoki - Géza Szilvay: VIOLA ABC

Uusi englanninkielinen alttoviulukoulu VIOLA ABC on ilmestynyt
kustannusosakeyhtiö Fennica Gehrmanilta. Sen on kirjoittanut 
jäsenemme ja entinen hallituksen jäsen Pirkko Simojoki 
yhteistyössä Géza Szilvayn, Colourstrings-metodin kehittäjän kanssa.
 
Oppikirja pohjautuu Itä-Helsingin musiikkiopistossa kehiteltyyn
Colourstrings-metodiin, jolla on saatu viulunsoiton opetuksessa aikaan 
mainioita tuloksia. Pirkko on kirjoittanut kirjan yhteistyössä 
Géza Szilvayn, Colourstrings-metodin kehittäjän kanssa.

Opettajan opas, joka on välttämätön metodin onnistuneessa 
soveltamisessa, valmistuu myöhemmin. Siihen asti voi käyttää 
Viuluaapista, opettajien ja vanhempien opasta. 

VIOLA ABC
ISMN 979-0-55009-609-7, Hinta: 28,40 euroa  

Viuluaapinen, opettajien ja vanhempien opas (Suomenkielinen, saatavana myös engl.) 
ISMN 979-0-55009-594-6, Hinta: 16,50 euroa.

http://www.fennicagehrman.fi
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KADENSSIT HOFFMAISTERIN ALTTOVIULUKONSERTTOON D-DUURI
Ilpo Suikkanen

Ilpo Suikkanen on opiskellut alttoviulunsoittoa Jerzy Blaszkiewiczin 
johdolla Helsingin konservatoriossa ja Miles Hoffmanin johdolla Marylandin 
yliopistossa USA:ssa. Hän työskennellyt Lappeenrannan, Kouvolan, 
Tampereen, Oulun sekä Turun kaupunginorkestereissa sekä Suomen 
Kansallisoopperan orkesterissa.
 
Tein tämän kadenssin pianon ääressä saadakseni vapaammat kädet kuin 
alttoviulun kera. Kadenssin tehtävänä on esitellä solistin taitoja teknisessä ja 
musikaalisessa mielessä sekä pitää yllä jännitettä ennen orkesterituttia. 
Jännitettä pyrin luomaan vähennetyillä septimisoinnuilla ja sävellajin vaihdoksilla. 
En ole täysin tyytyväinen siihen, miten pääsin Es-duuriin, mutta halusin 
nimenomaan hetkeksi siihen sävellajiin. Napolilainen sekstisointu (Es) 
purkautuu 5. asteeseen (A). 

Kadenssissa leikitellään teemoilla ja tässä tapauksessa teema muuttuu molliin. 
Materiaalina voi käyttää teemojen lisäksi muita musikaalisia elementtejä 
konserton materiaalista, joita voi muunnella. 

Lisäksi voi käyttää asteikkonousuja tai laskuja, kolmi- tai nelisointuja - ja tietenkin 
kadenssi päättyy trilliin alkuperäisessä sävellajissa, alkaen hitaammin ja kiihtyen 
loppua kohden. Pyrin pitämään kasenssit suhteellisen helppoina sekä 2. osan 
kadenssin lyhyenä. Kiitos Max Savikankaalle puhtaaksikirjoittamisesta.

Rohkaisen kaikkia omien kadenssien tekemiseen!

Ilpo Suikkanen 2010
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Teemu Kupiaisen kirja ilmestynyt
Max Savikangas

Jäsenemme Teemu Kupiaisen kirjoittama, Teos 
Kustannusosakeyhtiön 10.1.2010 julkaisema kirja 
Viulunsoittaja kadulla koostuu päiväkirjamerkinnöistä 
katusoittomatkoilta Kiinaan, Intiaan, Marokkoon ja Ranskaan 
sekä Stefan Bremerin kirjaa varten ottamista kuvista 
katusoittotilanteissa Intiassa.

Kaupunki-, ihmis-, ja maisemakuvaukset, elämän- ja 
musiikkifilosofia, jopa hallusinaatiot sekä loisteliaat valokuvat 
kulkevat katusoittopäiväkirjamerkintöjen rinnalla.

Kupiaisen kirjan kansi (kuva: www.teos.fi)
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Teemun Marokon katusoittomatkan matkapäiväkirjamerkinnät 
julkaistiin ensimmäisen kerran Suomen alttoviuluseuran marraskuun 
2008 tiedotuslehdessä ja myöskin yhdistyksemme nettisivuilla. Teemun 
näistä saaman runsaan kiittävän palautteen myötä syntyi kimmoke 
julkaista kaikki kertyneet matkapäiväkirjat kirjan muodossa.

Teoksen nimi on tietysti sanaleikki, joka viittaa musikaaliklassikkoon 
Viulunsoittaja katolla. Mutta eikös tässä olisi ollut käyttöä Harri Sippelin 
taannoiselle ehdotukselle alttoviulun uudeksi nimeksi, kun 
alttoviuluahan Teemu kuitenkin reissuillaan soittaa: teoksen nimi voisi 
olla Violansoittaja kadulla!

Kupiainen solmii reissuillaan Bach-katusoittonsa avulla kontakteja 
tavallisiin ja mitä erikoisimpiinkin ihmisiin, lumoten soitollaan niin 
katulapset, kerjäläiset, munkit, paimenet, prostituoidut, liikemiehet, 
turistit kuin apinat, koirat - ja ainakin yhden lehmän. Sekä jopa 
tähtialttoviulisti Gérard Caussén. Musiikin voimaa!

Viidentenä matkakertomuksena on upea kuvateos teoksen sisällä: 
valokuvaaja Stefan Bremer oli mukana kuvaajana Teemun toisella 
matkalla Intiaan. Bremerin loisteliaat valokuvat täydentävät 
erinomaisesti Kupiaisen pohdintoja musiikista ja elämästä.

Kirja on myös Teemun hyvin henkilökohtainen kuvaus hänen sisäisestä 
kamppailustaan musiikin olennaisen ytimen saavuttamiseksi, sekä 
kertomus jatkuvasta taistelusta soittajana kehittymisen puolesta, 
taantumista vastaan. Kerrassaan hykerryttäviä ovat kuvaukset Bach-
mielikuvaharjoittelusta ilman soitinta, joiden jälkeen hän ajoittain 
soimaa mieltään epäpuhtauksista!

Runsaasti lisää Stefan Bremerin ottamia upeita matkakuvia voi käydä 
katsomassa Teemun vastikään julkaistuilla nettisivuilla 
www.teemukupiainen.com. Sieltä voi myös mm. ladata Teemun 
säveltämän jousikvarteton (2009) nuotit!

Kirjan avulla lukija pääsee askelen lähemmäksi ratkaisua ikuiseen 
arvoitukseen musiikin ja elämän yhteydestä. Miksi soittaa alttoviulua, 
ja miksi soittaa sitä myös kadulla? Täytyykö sen olla niin? Es muss 
sein!

Teksti Teemu Kupiainen, 176 sivua, graafinen suunnittelu Emilia Ahonen, 
nelivärivalokuvat Stefan Bremer, ISBN 978-951-851-300-4, hinta 25,90 euroa, 
www.teos.fi.
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KIELIKYSYMYKSIÄ
Max Savikangas

Alttoviulu siirtää kielten värähtelemän energian äänenpaineen 
vaihteluiksi ilmaan. Se, millaisia kieliä alttoviulussaan käyttää, 
vaikuttaa sointiin ja soitettavuuteen. Erilaisia kieliä on tarjolla 
paljon monilta eri valmistajilta. Useimmille on varmasti 
muodostunut kokemuksen myötä omat suosikkikielensä; mitkä 
kielet sopivat parhaiten juuri omaan instrumenttiin, jouseen, 
käyttötarkoitukseen ja soittotapaan. 

Sanottakoon vielä aluksi, että pidän alttoviulun kieliä vähän kuin 
ralliauton renkaina: eri tilanteisiin ja käyttötarkoituksiin pitäisi valita 
sopivimmat. Käytännössä kuitenkaan näin en useinkaan viitsi tehdä, 
vaan tulee soitettua samoilla kielillä kaikkea. Varsinkin kun olen jo 
muutaman vuoden soittanut suolikielillä, jotka eivät välttämättä kestä 
vekslailua kovin hyvin. 

Nykyään kaikki paitsi barokkikielet koostuvat elastisesta ytimestä ja 
sen ympärille kierretystä metallipunoksesta. Jaottelen seuraavissa 
subjektiiviset kommenttini sen mukaan, mitä materiaalia kielten ydin 
on.

Suolikielet

Suoliytimisillä kielillä saavutetaan tyypillisesti muita kielityyppejä 
suurempi määrä sointisävyjä. Soittotuntuma on muita kielityyppejä 
herkempi. Äänenvoimakkuuden vaikutelma soittajan korvaan ei ole niin 
suuri kuin muuntyyppisillä kielillä, mutta sävel kantautuu kuulijalle 
hyvin selvänä. Koska suolikielet ovat elastisemmat kuin muut kielet, 
eikä niiden jännite ole yhtä suuri, vaativat ne alttoviululta hyvää 
suorituskykyä eli hyötysuhdetta (eli kuinka suuri osa soittimeen 
syötetystä liike-energiasta tulee siitä ulos äänienergiana; yllättävän 
vähän muuten, parhaimmillaakin vain noin yksi prosentti!). 

Suolikielien luonnonmateriaaliluonteesta johtuen niiden sointi ei ole 
välttämättä niin tasainen kuin muilla kielillä, mutta sitä voidaan pitää 
tavoiteltavanakin asiana, inhimillisenä eläväisyytenä äänessä. Ainoa 
todellinen haittapuoli mielestäni suolikielissä muihin kielityyppeihin 
verrattuna on, että niiden käyttö on pikkuisen vaivalloisempaa. 
Henkilökohtaisesti olen sen vaivan valmis näkemään, koska saavutettu 
hyöty on sen arvoinen. Ehkä jos soittaisin päivätyökseni orkesterissa, 
tilanne voisi olla toinen.
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Soitettavuuden ja erityisesti soinnin herkkyyden ja sävykkyyden 
kannalta mielestäni Pirastron Eudoxat (c-kielenä Pirastro Eudoxa Oliv) 
ovat parhaimmat yleiskielet. Olen soittanut näillä jo muutaman 
vuoden. Käytän myös a-kielenä Eudoxaa, joka ei luonnollisestikaan 
kestä yläasemissa äänen murtumatta yhtä ronskia jousen käyttöä kuin 
jokin metalli-a-kieli. Mutta jos soittimessa on suorituskykyä, niin tämä 
ei ole todellinen ongelma. A-kielen kantavuushan ei juuri koskaan ole 
alttoviulun puute, vaan ala- ja keskirekisterin.

Eudoxan d-kieli hajoaa yleensä ensimmäisenä, sen punosmateriaali 
reagoi ihmishikeen epätoivotusti ilmeisesti syöpymällä. Joillakin 
soittajilla d-kielen punos hajoaa jo parissa viikossa, minulla 
pikemminkin parissa kuukaudessa. Eudoxan kielien termi ‘gauge’ eli 
halkaisija vastaa muiden kielityyppien light-medium-heavy jne. -
jaottelua: Mitä suurempi gaugeluku, sitä suurempi halkaisija ja sitä 
stydimpi suolikieli eli enemmän voimaa. Itse käytän toiseksi suurinta 
gaugea muistaakseni kaikissa kielissä.

Kuivassa ilmastossa, kuten Suomessa talvisin, suoliydin uhkaa 
kuivahtaa, menettää kimmoisuutensa ja katketa. Tämän 
ehkäisemiseksi rasvaan suolikielet uusina pienellä määrällä 
parafiinivauvaöljyä (rasvataanhan ihmisnahkaakin). Oljyämisen jälkeen 
se osa kielistä, johon jouhet koskettavat kannattaa puhdistaa alkoholiin 
kostutetulla kankaalla pyyhkäisemällä (esim. apteekin MediSwap-
lapuilla), koska jouhiin öljyä ei saisi päästää. Soittimen lakkapinta tulee 
suojata tässä touhussa esim. talouspaperilla.

Luonnonmateriaalisina suolikielet reagoivat muita kielityyppejä 
herkemmin ilmankosteuden ja lämpötilan vaihteluihin, jolloin saa 
viritellä! Toisaalta tasaisissa kosteus- ja lämpotilaolosuhteissa 
suolikielet ovat kokemukseni mukaan ihan vakaat.

Suolikielten sointi hiipuu soittotuntien kertyessä tasaisesti ja 
yllätyksettä - elleivät ne sitä ennen jo hajoa.

Synteettiset kielet

Synteettisytimisillä kielillä sointi on tyypillisesti toisaalta suolikieliä 
sävyttömämpi, mutta toisaalta metallikieliä sävykkäämpi. Alukkeissa 
on vastaavasti vähemmän muunteluvaraa kuin suolikielissä, mutta 
enemmän kuin metallikielissä. Sointisävyihin ja artikulaatio-
mahdollisuuksiin pätee sama. Sointi on voimakas soittajan korvaan, 
mutta sävelen fokus on kuulijalle usein hieman hajanainen. 
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Synteettiset kielet sopivat moniin eri musiikkityyleihin. Kielet eivät 
kuitenkaan kestä todella voimaperäistä jousenkäyttöä, vaan äänen 
murtumisriski on olemassa.

D'addarion Zyexit ovat mielestäni parhaat synteettisytimiset kielet. 
Niissä on lähes suolikielimäistä rapeutta soinnissa (mutta vain 
lähes).  Ne antavat myös varsin mukavan muhevan ja lämpimän 
soinnin. Zyex-kielillä on soittanut sekä medium- että heavy-
tensioneilla. Pidin heavyjä parempina, koska niistä lähti enemmän 
ääntä sen muuttumatta kuitenkaan epämiellyttäväksi. Käytin a-
kielenäkin Zyexiä, mutta sen kanssa ylärekistereissä oli tosin olemassa 
suolikielten tapaan äänen murtumisriski, jos ei pitänyt varaansa 
jousikäden kanssa.

Pirastron synteettisistä kielistä olen soittanut Obligatoilla sekä Tonica-
kielillä. Aivan hyviä kieliä molemmat, ei erityistä valittamista. Evah 
Pirazzeja en ole kokeillut, mutta monet kollegat niitä kehuvat.

Synteettisten kielten sointi tyypillisesti on aikansa käyttökelpoinen ja 
huononee sitten jyrkästi.

Metallikielet

Metalliytimisillä kielillä sointi on tyypillisesti nopeasti syttyvä, tarkka, 
vakaa ja soittajan korvaan hyvin voimakas. Sointisävyjen määrä on 
hieman rajoittunut. Voi tulla tunne, että kieli joko syttyy soimaan tai ei 
syty lainkaan, tai syttyy vain puolittain. Orkesterisoitossa saattaa olla 
vaikeaa “uida sisään” pianissimoissa. Kielet kestävät äänen 
murtumatta hyvinkin voimakasta jousenkäyttöä, vaikka sointisävy 
silloin onkin tyypillisesti raaka. Metallikielet vaativat jousikädeltä melko 
suurta kestävyyttä.

Metallikielistä mielestäni parhaat, joilla olen soittanut, ovat Pirastron 
Permanentit. Permanentin a-kieli tuottaa erittäin loisteliaan ja kantavan 
äänen verrattuna esim. tutumpiin, sinänsä laadukkaisiin Jargarin tai 
Larsenin a-kieliin. Kannattaa aloittaa medium-sarjalla. Kun minulla oli 
soittimessani Permanent-sarja, niin käytin c-kielenä Spirocore mittel 
Wolframspinnung Tungstenia, sillä siitä sai mielestäni vieläkin 
muhkeamman ja ytimekkäämmän äänen kuin Permanentin c-kielestä, 
joka tuntui vähän löysältä.

Jos laitat soittimeesi Permanent heavy-sarjan, niin äänipotentiaalia 
riittää huomattavasti! Soittimen kapasiteetista sitten riippuu, onko 
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sointi enää taiteellisesti käyttökelpoinen, vai meneekö ääni esimerkiksi 
pistäväksi tai huutavaksi. Mutta ehkä juuri tällaista sointia saatetaan 
tarvitakin joissain tapauksissa...

D’addarion Helicoreja pidän myös hyvinä metallikielinä, erityisenä 
ansiona hyvä soitettavuus. Kuulemani mukaan Helicoreihin on nykyään 
ilmaantunut laatuongelmia, mikä on sääli aiheuttaessaan turhaa vaivaa 
ja rahanmenoa meille käyttäjille. Permanentit ovat mielestäni 
laadukkaammat, mutta jonkin verran raskaammat kielet soittaa kuin 
Helicoret.

Metallikielet saattavat kestää erittäin kauan rikkoontumatta. Sointi 
kuitenkin hiipuu niissäkin materiaalien väsyessä.

Lopuksi

Kannattaa kokeilla, miten eri kielet käyttäytyvät juuri omassa 
instrumentissa, omalla jousella ja omilla soittotyyleillä. 

Harjoituskopissa tai olohuoneessa ei saa kunnollista käsitystä asiasta, 
vaan konserttisalissa tai akustiikaltaan vastaavassa riittävän suuressa 
tilassa. Hyvä-akustiikkaisessa kirkossa vaikka. Kannattaa muistaa, että 
omaan korvaan alttoviulun sointi saattaa kuulostaa yllättävän 
erilaiselta kuin vaikkapa 15 metrin päästä konserttisalissa kuunneltuna: 
“Sound in close proximity may appear larger/better than it is.”

On siis hyödyllistä pyytää kollega tai opettaja testeihin mukaan - toinen 
hyvä keino on äänittää  tai äänityttää omaa soittoa salissa ja sitten 
kuunteleluvertailla äänitteitä.

Suositeltavaa on kerätä itselleen pieni käytettyjen ja uusien kielten 
kielikirjasto kielivertailuja varten. Itse olen ostanut Biltemasta 
muovitaskusivuilla varustetun “CD-Rom Storage File” mapin, johon saa 
kätevästi säilöttyä yhdelle sivulle neljään muovitaskuun yhden 
kielisarjan.

Kaikkien kielityyppien sointi hiipuu soitettujen tuntien myötä, joten 
rallirengasanalogiaan päättääkseni: lopulta ehkä tärkeintä on muistaa 
vaihtaa aika ajoin uudet kielet päälle!
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TULEVIA TAPAHTUMIA

Alttoviulistit Klasariklubilla 18.5.

HKO:n alttoviulusektion äänenjohtaja Atte Kilpeläinen lähettää terveisiä 
Suomen alttoviuluseuran jäsenille:

“Tulkaa kuuntelemaan useita erilaisia alttoviulukokoonpanoja 
Klasariklubimiljööseen, mm. HKO:n alttoviulusektio esittää. Taatusti 
häiriintynyt alttoviuluilta tulossa! Säveltäjäniminä mm. Henze, Saari, 
Bowen, Salles.”

18.5.2010 klo 21 alkaen Ravintola Bellyssä, Uudenmaankatu 16, 00120 
Helsinki. Lisätietoja: www.belly.fi, www.klasariklubi.fi

Astor Piazzolla-konsertti 11.5. Aino Acktén huvilalla

Trio Teija Salminen: Teija salminen, alttoviulu, Janne Hovi, piano, Häkä 
virtanen, basso. Ti 11.5.2010 Klo 19, Aino Acktén huvila, kesto 1 h, 
liput 12 €.

“Musiikkini on yleisöön menevää kamarimusiikkia, joka kumpuaa 
tangosta. Se on surullista, koska tango on surullista - surullista, 
dramaattista, mutta ei pessimististä.” -Astor Piazzolla

Osoite: Tullisaaren ulkoilupuisto, Laajasalo, 00840 Helsinki. Julkisislla: Aja itään 
menevällä metrolla (Vuosaaren ja Mellunmäen metrot) Herttoniemeen. Herttoniemen 
metroasemalta lähtee bussi 88 Kaitalahteen. Huvilaa lähin bussipysäkki on Henrik 
Borgströmintien toinen pysäkki (pysäkin nimi on Tullisaari 1). www.ainoacktenhuvila.fi

Violan päivän kokoontuminen Finlandia-talolla 3.6.

HKO:n alttoviulusektio kutsuu kaikki alttoviuluseuran jäsenet 
seuralaisineen ja ystävineen juhlistamaan Violan päivää Finlandia-talon 
lämpiöön eli Piazzalle 3.6.2010 n. klo 20:45 HKO:n konsertin jälkeen. 
HKO:n alttoviulusektio esittää n. 30 min. musiikkituokion. 

Vapaa pääsy, baari on auki. Tapahtuman jälkeen ilta jatkuu 
vapaamuotoisissa merkeissä Töölönlahden rannoilla ja mahdollisesti 
lähistön ravintoloissa.

(HKO:n konserttiinkin klo 19 toivotaan runsasta osanottoa! Turnage-
Delius-Walton. www.hel.fi/filharmonia/)
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Turun Soitannollisen Seuran keikka 20.11.

Turun Soitannollinen Seura on kutsunut Suomen alttoviuluseuran 
esittelemään yhdistystä, alttoviulua ja alttoviulumusiikkia 
illalliskokoontumiseensa Turun Sibelius-museoon 20.11.2010. 

Alttoviuluseuran hallitus koostaa sopivaa ohjelmaa yhteyshenkilönä 
toimivan jäsenemme Tommi Aallon kanssa. Mikäli sinulla olisi 
alttoviuluohjelmistoa, jota olisit kiinnostunut esittämään tapahtumassa, 
niin ilmoittaudu kernaasti: max.savikangas@kolumbus.fi.

HUOM! Soitannollinen Seura ei maksa matkoja eikä palkkiota, mutta 
illallista on luvassa. Jokainen maksaa siis matkansa itse ja soittaa 
talkoilla, yhdistystoiminnan puitteissa. Kimppakyytejä kannatta sopia.

Rainer Moog opettaa Päivölässä

Kamarimusiikin ja alttoviulunsoiton mestarikurssi järjestetään 
7.-16.6.2010 Päivölän kansanopistolla Valkeakoskella (Sääksmäellä), 
opettajana prof. Rainer Moog. Kurssi on tarkoitettu pienyhtyeille ja 
alttoviulisteille. Kurssille voi osallistua aktiivi- tai kuunteluoppilaana. 
Tervetuloa poikkeamaan vaikka vain päiväksi!

Päivölän kansanopistolla on mahdollista majoittua vanhassa  
kulttuuriympäristössä kauniin maalaismaiseman keskellä. Kurssin 
aikana järjestetään mahdollisesti Rainer Moogin konsertti sekä 
vapaamuotoisia esityksiä. Säestäjänä kurssilla toimii Tuomas Turriago.

Hakuaika päättyy 14.5.2010. Tiedustelut ja hakemukset: Päivölän 
Kansanopisto, Päivöläntie 52, 37770 Tarttila, Finland Web: 
www.paivola.fi/lyhytkurssit  E-Mail: toimisto@paivola.fi  Tel. +358 3 
233 2200 Fax: +358 3 543 6677

Tilannekuva viime vuoden kurssilta 
Päivölässä: Rainer Moog, Lasse-Matti Laakso 
ja jousikäden hienosäätö. Pianisti Tuomas 
Turriago ja kurssin osanottajia väijyvät.
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OSTETAAN JA MYYDÄÄN

Ostetaan

Halutaan ostaa Jukka Bergmanin rakentama alttoviulu. Calle Backman, puh. 
0500-513134.

Myydään

Myydään hyvä alttoviulu, rak. Jaakko Mäkelä 2004, vartalopit. 41,3 cm. 
Hintapyyntö 10.500 euroa. Tiedustelut 050-300 38 39. Hanna Korkeakoski.

Myydään alttoviulu Jan Pawlikovski 1995. Hinta 5000 euroa. Olli Kilpiö, puh. 
040-5100106.

Myydään Koistisen vuonna 1980 rakentama alttoviulu, hintapyyntö 7800 euroa. 
Vartalomitta on 40,5 cm, sointi on miellyttävä ja helposti syttyvä. Soitin on 
käytännössä aivan uusi eli uusi omistaja pystyy vaikuttamaan soittimen 
kehitykseen! Yhteydenotot: Ilona Rechardt, Tapiola Sinfonietta, puh. 
0405757779, sähköposti: ilona.rechardt@saunalahti.fi.

Myydään alttoviulun jousi, kultahelainen S. Finkel. Hyvät soitto-ominaisuudet 
ja ketterä. Paino on 73 g. Ostettu Vainion liikkestä v. 1986. Yhteydenotot: 
Ilona Rechardt, Tapiola Sinfonietta, puh. 0405757779, sähköposti: 
ilona.rechardt@saunalahti.fi.

Myydään Tertis-mallinen alttoviulu, rak. Risto Vainio v. 1963, hintapyyntö 8000  
euroa. Petteri Ranta, puh. 044-0591964.

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. Hintapyyntö 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 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

54

mailto:ilona.rechardt@saunalahti.fi
mailto:ilona.rechardt@saunalahti.fi
mailto:ilona.rechardt@saunalahti.fi
mailto:ilona.rechardt@saunalahti.fi
http://www.saunalahti.fi/pekklai/strings/laine-alttoviulu/laine-alttoviulu.html
http://www.saunalahti.fi/pekklai/strings/laine-alttoviulu/laine-alttoviulu.html


MIKSI KANNATTAISI LIITTYÄ SUOMEN ALTTOVIULUSEURAAN?

Suomen alttoviuluseuran jäsen saa:

• Yhteyden yli  85 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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Liittymisohje Suomen alttoviuluseuraan:

Maksa jäsenmaksu 20 euroa 
(opiskelijat ja eläkeläiset 10 euroa) 

tilille

OKO ARKADIA 572210-26015

Kirjoita maksun viestikenttään nimesi, 
osoitteesi, puhelinnumerosi ja 

sähköpostiosoitteesi.

Olet jäsen!
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