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PÄÄKIRJOITUS

Hyvää syksyä, hyvät ystävät, arvoisat kollegat, parhaat jäsenet!

Vaihteeksi peräti seitsemän hyvää alttoviulu-uutista!

Ensinnäkin jäsenmäärämme on edelleen kasvussa: nyt meitä Suomen alttoviulu-
seuralaisia on 89 henkilöä (mm. opiskelijoita, opettajia, orkesterimuusikkoja, 
kamarimuusikkoja, freelancereita, amatöörejä ja eläkeläisiä). Tarvittaisiin enää siis 
11 uutta jäsentä niin meitä olisi sata! (Kenet Sinä voisit kutsua uudeksi jäseneksi?)

Toiseksi perinteiset pikkujoulumme järjestetään tänä vuonna huomattavan 
viihtyisissä puitteissa, nimittäin tilavan huoneistonsa seuran käyttöön tarjoaa suuri 
suomalaisen musiikin ja varsinkin alttoviulunsoiton ystävä Martti Ahlström. Tästä 
kiitos yhteyshenkilönä toimineelle hallituksemme jäsenelle Olli Kilpiölle! 
Kokoontukaamme nyt kerrankin joukolla yhteen viettämään harvinaislaatuisen 
laadukasta pikkujoulua lauantaina 11.12.! Tarkempi kutsu seuraavalla sivulla.

Kolmanneksi Matti Hirvikangas, yhdistyksen perustajajäsen, 18-vuotinen 
varapuheenjohtajamme ja nykyinen kunniajäsen antoi tiedotuslehdellemme 
harvinsaislaatuisen haastattelun. Hänen punnituista vastauksistaan löytää moni 
lukija varmasti arvokkaita ajatuskiteytymiä sovellettavaksi omaan 
alttoviulunsoittoonsa!

Neljänneksi Helsingin Musiikkitalo valmistuu viimeinkin ensi vuonna - Olli Kilpiö 
kommentoi tässä lehdessä taloon siirtymisen odottelun vaiheita ja tunnelmia 
orkesterimuusikon näkökulmasta.

Viidenneksi matkustimme kesällä Markus Sarantolan kanssa istumalihaksiamme 
säästämättä Yhdysvaltain Cincinnatiin ottaaksemme osaa kansainväliseen 
alttoviulukongressiin ja myös esiintyäksemme siellä. Tapahtuma oli todellakin 
vaivan arvoinen, kuten Markus tässä lehdessä raportoi.

Kuudenneksi Espoon musiikkiopistossa alttoviulunsoiton opetus on myötätuulessa, 
sinne on perustettu syksyllä 2010 uusi alttoviulusoiton lehtoraatti! Tarja Koskinen 
kertoo aiheesta lisää tässä lehdessä.

Seitsemänneksi Turun Soitannollinen Seura, maamme vanhin edelleen toimiva 
kunnianarvoisa yhdistys, kutsui alttoviuluseuran esiintymään tapahtumaansa 
20.11.2010 Turun Sibelius-museoon. Jäsen Tommi Aalto on koordinoinut ohjelman 
ja esiintyjät, ja tätä lehteä painettaessa edustavat alttoviuluseuraa Sibelius-
museossa alttoviuluyhtyeet Helsingistä ja Turusta sekä Helge Valtonen 
luennoitsijana.

Ja vielä tårta på tårta: Björn Carlén, ruotsalainen alttoviulukollegamme 
Norrköpingin sinfoniaorkesterista julkaisee mainiota alttoviulublogia ruotsiksi. Linkki 
blogiin löytyy nettisivuiltamme.

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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PIKKUJOULUKUTSU
 

Suomen alttoviuluseuran perinteiset pikkujoulut järjestetään 

Lauantaina 11.12.2010 klo 19.00-24.00 
osoitteessa Fredrikinkatu 25 A 14 00120 HKI 

(ovisummeri "Ahlström", neljäs kerros). 

Juhlatilan seuran käyttöön tarjoaa suuri suomalaisen musiikin ja 
varsinkin alttoviulunsoiton ystävä Martti Ahlström. 

Tilaisuudessa on tarjolla piparkakkusia ja punaviintä sekä tietysti hyvää 
seuraa ja mukavaa jouluista yhdessäoloa.

Perinteisesti musiikkiesitykset ovat tervetulleita. Paikalla on oikein 
pätevä piano, yksityiskohdista voi ottaa yhteyttä yhteyshenkilöön.

 
TERVETULOA!!!

Suomen alttoviuluseuran hallitus
 

Yhteyshenkilö:
Olli Kilpiö

040/5100106
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Matti Hirvikankaan sähköpostihaastattelu loka-marraskuussa 2010
Max Savikangas
Säveltäjä, alttoviulisti

Matti Hirvikangas kalareissulla Norjassa 2010, punnittavana turska.

Tervehdys Matti! Mitä kuuluu? Mitä teet juuri nyt?

Morjens, ihan hyvää kuuluu, kiitos! Mietin tässä juuri että pitäisi 
mennä harjoittelemaan Brahmsin Sekstettoa (Kauniaisten 
musiikkijuhlilla viikon kuluttua) ja Korngoldin “Die Tote Stadt”- 
oopperaa (97 vaikeaa sivua, paljon sooloja, eka harjoitus myös 
viikon päästä). 

Herregud! Lähden heti treenaamaan!
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Taustaa

Kertoisitko taustoistasi? Miksi, milloin, miten ja aloitit alttoviulun 
soittamisen? Mikä alttoviulussa sinua erityisesti kiinnosti verrattuna 
viuluun, jolla aloitit? Milloin päätit ryhtyä ammattimuusikoksi?

Aloitin viulunsoiton 9-vuotiaana Vammalassa perheen patistamana. 
Vanhempi sisareni  Marja-Liisa (nyk.  Heikkinen ) soitti jo viulua, ja 
nuorempi sisareni Päivi (nyk. Kyrö) aloitti hieman myöhemmin 
sellonsoiton. 

Ajan mittaan huomasimme,että jousisoitinperheestämme puuttui 
jotain; alttoviulu! Myös paikallisessa jousiorkesterissa oli pulaa 
altisteista, joten kiinnostuin asiasta ja menin 15-vuotiaana Aarno 
Salmelan (silloinen SibA:n alttoviululehtori) kesäkurssille. Huomasin, 
että altto oli “mun juttu”.

Pääsin Pentti Mikkosen oppilaaksi Tampereelle ja unelma 
ammatilaisuudesta alkoi heti pyöriä mielessä. Päätös syntyi,kun menin 
17-vuotiaana koulupoikana huvin vuoksi Tampereen 
Kaupunginorkesterin pruuveihin ja sainkin yllättäen paikan.

18-vuotiaana pääsin Helsingin Kaupunginorkesteriin ja Sibelius-
Akatemiaan. Pari vuotta myöhemmin liityin Rovaniemi-Kvartettiin 
vuodeksi ihmettelemään että mikä on kun ei taidot riitä. Lähdin siis 
Saksaan opiskelemaan ja 4,5:n vuoden lusiminen siitä tuli. 

Jos et olisi alttoviulisti, niin mitä muuta työtä voisit kuvitella tekeväsi?

En voisi kuvitella. Paitsi ehkä kalastaja (ks.  kuva). Oopperaorkesteri ja  
kamarimusiikki ovat minulle sopiva kombinaatio. 

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

Soittotekniikan perusasiat ovat samat kaikilla mainituilla soittimilla. 
Sointi-ihanne on sellossa ja varsinkin viulussa yhtenäistynyt viime 
vuosikymmeninä huolestuttavasti (kovaa ja korkealta). Sen sijaan 
alttoviulussa persoonallinen sointi on onneksi edelleen ennemmin 
rikkaus kuin puute. 

7



Mikäli muistan oikein, olet jo pitkään soittanut ns. Tertis-Richardson -
mallisella, leveävartaloisella alttoviululla. Arvostanet sen tuottamaa 
syvää ja tummaa, baritonimaista alttoviulusointia (à la Lionel Tertis) 
enemmän kuin kirkkaampaa, mezzosopraanomaista sointia (à la 
William Primrose)?

Muistat oikein, Max. Olen ollut Bergmanini kanssa “naimisissa” 40 
vuotta. Muutamia syrjähyppyjä on toki ollut (mm. OKO:n Guidantus 5 
vuotta). Äänitteet tuolta ajalta kertovat kuitenkin, että yritin siitäkin 
soittimesta kaivaa tuota tummempaa klangia. 

Pitäisikö alttoviulukin pyrkiä mielestäsi “standardoimaan” vai antaa 
kaikkien kukkien jatkossakin kukkia?

Antaa kukkia vain! En usko,että standardointi olisi edes mahdollista, 
koska sekä alttoviulut että alttoviulistit ovat niin eri kokoisia ja 
näköisiä. 

Saat tunnetusti otettua varsin nopeasti alttoviulusta kuin alttoviulusta 
optimaalisen hyvän äänen. Mikä on salaisuutesi? Osaatko tiivistää, 
miten siirrät sisäisen kuulokuvan tavoittelemastasi ihannesoinnista 
soittotapahtumaan käytettävissäsi olevalla soittimella ja sitä kautta 
kuulijoille?

Aika napakka väite! Välillä en saa mistään soittimesta kunnon ääntä. 
Olen ollut huomaavinani,että harjoittelu auttaa tuohon asiaan. Ehkä 
yritän heti löytää soittimen vahvat puolet ja korostaa niitä. 

Ajatusleikkinä; Jos ilmaantuisi soitinrakentaja, jolla olisi käsittämätön 
kyky tehdä millainen hyvänsä alttoviulu soinnin ja soitettavuuden 
suhteen, niin millaisen alttoviulun haluaisit häneltä tilata? Leikitään 
vielä, että raha ei olisi ongelma. 

Okei! Rahalla soitinrakentaja tuskin tulee taitavammaksi. Sanoisin heti 
aluksi,että jos teet “nuhapumpun”, jossa on heikko ja epätasainen 
alarekisteri, unohdetaan koko juttu. Jos taas teet soittimen,jonka 
perustana on vahva ja tasainen alarekisteri, olen valmis kokeilemaan, 
löytyisikö siitä riittävästi muitakin hyviä ominaisuuksia.  

Pääsin alttoviuluoppilaaksesi Sibelius-Akatemiassa vuonna 1990 
ensimmäisen vuoden sävellyksen ja musiikin teorian opiskelijana. 
Muistan ihailleeni soittotunneilla musikaalista soittoasi, alttoviulusta 
ottamaasi ääntä (jopa minun silloisesta, köh, ei niin laadukkaasta 
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alttoviulustani) ja erityisesti mukaansatempaavaa vibratoasi. Näistä 
seikoista tunnistaisin soittosi edelleen vaikka silmät sidottuna! Mutta 
toisaalta pyrit myös analyyttiseen otteeseen, muistan kirjoittaneeni 
tunneilla ruutuvihkoon monia vakaasti puntaroiden antamiasi aivan 
keskeisiä teknisluontoisia ohjeita alttoviulunsoitosta, erityisesti 
jousenkäytöstä sekä teosten tulkinnoista.  

Mikä on mielestäsi paras tapa yhdistää luontainen musikaalisuus sekä 
intuitiivis-emotiaalinen eläytymiskyky älyllis- ja tiedollisperäiseen 
erittelevyyteen? Ensinnäkin opetustilanteessa ja toisaalta esiintyvänä 
taiteilijana?

Opettajan pitäisi auttaa opiskelijaa saamaan kyvyistään kaikki “tehot 
irti”. Jos edellä mainitsemasi ominaisuudet eivät ”syö” toisiaan, kehitys 
todennäköisesti jatkuu koko uran ajan. Olen myös tavannut muutamia 
ihmisiä, joilla nämä palikat ovat olleet jo synnyinlahjana oikeassa 
järjestyksessä. 

Suomen alttoviuluseurasta

Olet Suomen alttoviuluseuran perustajajäsen ja toimit hallituksessa 18 
vuoden ajan varapuheenjohtajana. Nykyään olet yhdistyksemme 
kunniajäsen. Kertoisitko hieman Suomen alttoviuluseuran 
perustamisvaiheista vuoden 1990 tienoilla sekä yhdistyksen 
perustamisen taustalla olleista motivaatioista ja tavoitteista?

Vuonna 1990 tajuntaani iski yht´äkkiä ajatus kilpailun järjestämisestä 
nuorille altisteille jonkin kesätapahtuman yhteydessä. Olin heti aivan 
varma, että tämä toteutuu! Näin myös sieluni silmin, miten kaikki 
nuoret alttoviulistimme harjoittelevat “niska limassa” koko seuraavan 
vuoden. Esittelin idean kollegoille ja hankkeesta innostuttiin. 
Ensimmäinen askel oli järjestävän organisaation perustaminen. Siitä 
sai alkunsa Suomen alttoviuluseura ry. 

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

Mielenkiintoisia ja hauskoja kokoontumisia on ollut todella paljon
(kilpailut,pikkujoulut,vuosikokoukset eri paikkakunnilla 
oheisohjelmineen) ja mielipiteiden vaihto tuttujen ja aluksi vähemmän 
tuttujen kollegojen kanssa on ollut vilkasta. Muistan, miten 
ensimmäisessä kilpailussa Sotkamossa -91 rahoitus oli vielä 
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päätöskonsertin alla pahasti keskeneräinen. Mietimme Mansneruksen 
Joken kanssa, että jos ei muu auta, niin myydään autot ja lähdetään 
junalla kotiin. Näin ei kuitenkaan lopulta tarvinnut tehdä, sillä saimme 
jälkeenpäin apurahan jolla vaje maksettiin.  

Yhdistyksellämme on tällä hetkellä 89 jäsentä. Miten perustamis-
ajankohdan päämäärät ovat mielestäsi toteutuneet? Mikä voisi olla 
mielestäsi Suomen alttoviuluseuran tärkein päämäärä juuri nyt? Mihin 
suuntaan toivoisit yhdistystä kehitettävän?

Perustamisajankohdan päämäärä oli kilpailutradition aloittaminen 
(toteutunut).  Myöhemmin tavoitteena on ollut mm. koulutuksen 
järjestäminen (toteutunut jossain määrin), nuottikirjaston 
perustaminen (toteutunut,mutta käyttö tietääkseni vähäistä), 
bilettäminen altistikollegojen kanssa (toteutunut). En lähde 
neuvomaan. Uskon että seuran nykyjohdolla on kykyä ja näkemystä 
viedä seuran toimintaa hyvään suuntaan!

Pedagogiikasta

Opiskelit Saksassa Bruno Giurannan ja Tibor Vargan johdolla. Miksi 
lähdit opiskelemaan ulkomaille ja juuri näiden opettajien luokse? Mitä 
heidän kanssaan opiskelu sinulle on merkinnyt ammatillisesti? Haluatko 
kertoa joitain tilannekuvia heidän kanssaan opiskelustasi?

Kuten aiemmin mainitsin, huomasin parikymppisenä kvartettisoitossa, 
että näillä taidoilla ei pitkälle pötkitä eikä työnteko ollut edes kivaa. 
Olin käynyt Giurannan kursseilla Sienassa ja toisella kerralla uskalsin 
kysyä, ottaisiko hän oppilaakseen. “Tervetuloa pääsykokeisiin“, hän 
totesi. Kaksi seuraavaa vuotta hänen oppilaanaan antoivat käsityksen 
siitä,minkälaista on alttoviulunsoitto  huipputasolla, ja miten mestari 
soittaa ja opettaa kantaohjelmistoamme. 

Giuranna kävi kuitenkin vain kerran kuussa opettamassa Detmoldissa 
ja odottavan aika kävi usein pitkäksi. Kun minulle tarjoutui tilaisuus 
päästä sooloaltistiksi Vargan kamariorkesteriin ja hänen oppilaakseen, 
päätin ottaa uudet haasteet vastaan. Sen jälkeen ei todellakaan tullut 
aika pitkäksi. Soittotuntien ja kamariorkesterityön lisäksi teimme 
jatkuvasti kamarimusiikki-konsertteja ja -kiertueita. Lisäksi soitin 
monesti Vargan kanssa kamariorkesterin solistina Mozartin Sinfonia 
Concertantea ja Bachin Branderburgilaista no. 6(viuluvirtuoosi Varga 
soitti myös alttoa). 
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Suositteletko nykyisille alttoviulunsoiton opiskelijoille ulkomaan 
opintoja? Haluaisitko suositella jotain maata/opinahjoa/opettajaa? 
Missä vaiheessa ulkomaille kannattaisi lähteä?

Ei ole patenttiratkaisua opettajan tai opinahjon suhteen. Suosittelen 
opettajiin tutustumista mestarikurssien kautta. Ulkomaille kannattaa 
ilman muuta lähteä, mutta vasta sitten, kun on tarpeeksi kokemusta 
ymmärtääkseen, mitä EI osaa, mutta kannattaisi opetella. 
 
Olet kuunnellut suomalaisia alttoviulukilpailuja, joita on pidetty vuosina 
1991, 1996, 2001 ja 2006.  Olet myös työskennellyt pitkään 
alttoviulupedagogina.  Ovatko alttoviulunsoiton opiskelijoiden 
valmiudet jollain tavalla muuttuneet 20 vuoden aikana?

Eri kilpailujen osanottajien valmiuksia on vaikea vaikea verrata, koska 
kilpailun ohjelmisto on on ollut joka kerta vaativuudeltaan melko 
erilainen (esim. iso konsertto, tilausteos).
 
Mitä mieltä olet soittokilpailuista yleensä ottaen, onko niistä hyötyä vai 
haittaa musiikkielämälle? Minulla on vaikutelma, että suhtaudut niihin 
verrattain positiivisesti (mistä kertoo jo se, että olit perustamassa 
alttoviulukilpailua) ja että mielestäsi niistä on ainakin se hyöty, että ne 
saavat opiskelijat harjoittelemaan ohjelmistoa kunnianhimoisemmin. 

Loistava kysymys, siinä on vastauskin jo valmiina! Kun kilpailu on 
järkevästi järjestetty eikä kilpailla “verissä päin”, vaan suhtaudutaan 
siihen enemmänkin ikään kuin konserttisarjana, jäädään varmasti 
plussan puolelle.  

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 pölähtävältä 
vaikuttavasta harrastuksesta kuin jousisoitosta ja klassisesta 
musiikista?

Kyllä vanhemmat taitavat edelleenkin tehdä lastensa ensimmäiset 
harrastusvalinnat. Myöhemmin on varmasti vaikea perustella lapselle 
minkä takia pitäisi uhrata aikaa esim.  alttoviulunsoiton 
opettelemiseen, kun noita huippuvaikeita pelejä oppii paljon 
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helpommin. Jos kuitenkin lapsi on jo saanut soittamiseen “kipinän” tai 
kokenut yhteissoiton riemun, voi olla, että soitto kiinnostaa näiden 
houkutustenkin rinnalla. 

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

Voin suositella alttoviulua ammatiksi. Luulisin,että alttoviulisteissa on 
enemmän tyytyväisiä ihmisiä kuin muissa instrumenteissa. 
Tyytyväisyys vain kasvaa mitä korkeamman ammattitaidon omaat. 

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

Etsi pelottomasti soitostasi heikkoja puolia, niistä voi tulla 
vahvuuksiasi. 

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

Jos en väärin muista, aloitti Tabea Zimmerman 3-vuotiaana suoraan 
alttoviululla, joten on vaikea mennä väittämään, että hänen olisi 
pitänyt soittaa ensin viulua. Tuskinpa viulunsoitosta kuitenkaan mitään 
haittaakaan on. Tärkeämpää aloitettaessa on, että aletaan alusta 
lähtien tehdä helppoja asioita hyvin, eikä vaikeita asioita huonosti. 

Jos ei puhuta pelkästään opiskelijoista, niin onko alttoviulunsoitossa 
yleensä tapahtunut mielestäsi muutoksia viimeisen 20 vuoden aikana 
Suomessa ja kansainvälisesti? Mihin suuntaan toivoisit alttoviulunsoiton 
kehittyvän?

Kyllä altistien taso on viime vuosikymmeninä noussut sekä Suomessa 
että maailmalla. Ehkä parantamisen varaakin on ollut enemmän kuin 
sisarsoittimissamme (vrt. alttoviuluvitsit). Nykyään alttoviulistit voivat 
kuitenkin kulkea kaikkialla pystyssä päin. Toivottavasti hyvä kehitys 
jatkuu, eikä standardoitumista tapahdu. 
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Orkesterimuusikkoudesta

Mitä ajattelet, tuleeko orkesteri instituutiona säilymään 
nykymuotoisena ja kuinka pitkään - tullaanko vaikkapa Mendelssohnin, 
Beethovenin, Brahmsin ja Sibeliuksen sinfonioita edelleen esittämään 
konserttisaleissa sadan vuoden kuluttua, vai ajaako aika tällaisen 
musiikin ja sen kalliin esitysmuodon ohi? Oopperasta puhumattakaan...  
Jos mielestäsi sinfoniaorkesteri ei tule säilymään, niin mistä alttoviulisti 
sitten ansaitsee leipänsä?

Varsinkin tulevaisuuden ennustaminen on vaikeaa, mutta on luonnon 
laki, että kaikki muuttuu ajan myötä. On kuitenkin vaikea kuvitella, 
että esim.  Beethovenin sävellykset (harmi, että hän “unohti” säveltää 
soolokirjallisuutta alttoviululle) menettäisivät vangitsevuutensa 
seuraavan sadan vuoden aikana. Tämä tarkoittaa sitä, että yleisö vaatii 
live-konsertteja, josta taas seuraa, että alttoviulistejakin tarvitaan 
edelleen. Moni säveltäjä tietenkin unohdetaan, mutta uusia ilmestyy 
aina tilalle. 

Sinulla on pitkä ja monipuolinen kokemus orkesterimuusikkoudesta ja 
erityisesti alttoviulusektion nokkamiesasemasta sooloalttoviulistina. 
Mitkä ovat mielestäsi hyvältä orkesterialttoviulistilta vaadittavat 
ominaisuudet?

Hyvän soittotaidon lisäksi tarvitaan kykyä sopeutua soitinryhmän 
soittotapaan menettämättä kuitenkaan aktiivista ja rohkeaa asennetta 
soittoon. 

Millainen on mielestäsi hyvä orkesterin alttoviulusektion äänenjohtaja?

Hyvä äänenjohtaja pyrkii huolehtimaan siitä, että soitinryhmä hoitaa 
oman ruutunsa mallikkaasti, ja on dynaaminen osa orkesterin 
kokonaisuutta.  

Miten työskentely sinfoniaorkesterissa eroaa monttuhommista, eli 
oopperaorkesterissa työskentelystä?

Esiintymistilanteessa konserttiyleisö haluaa myös NÄHDÄ miten 
muusikot toteuttavat esityksen. Oopperamontussa me keskitymme 
olennaiseen, eli soinnin tuottamiseen. Näyttämö huolehtii 
teatteripuolesta. 

13



Mitkä ovat mieleenpainuvimmat kokemuksesi orkesterimuusikkona?

Segerstamin, Sarasteen ja Salosen johtamat menestyksekkäät RSO:n 
ulkomaankiertueet loistavissa saleissa 80-luvulla eivät varmasti 
unohdu. 

Orkesterimuusikkous ei kuitenkaan aina ole pelkkiä huippuhetkiä, vaan 
useimpien ammattien tavoin se ajoittain varmasti myös tuntuu 
pitkästyttävältä puurtamiselta, esimerkiksi kun puhkikaluttua 
kantaohjelmistoteosta harjoitellaan, kappale ei nyt/enää jaksa sytyttää, 
alttoviulustemmassa ei ole juuri mitään haastavaa tai elähdyttävää, 
kollegojen maneerit ottavat pannuun eikä kapellimestarikaan vaikuta 
kummoiselta.  Mitkä ovat mielestäsi avainasiat orkesterialttoviulistin 
psykofyysiseen työssä jaksamiseen?

Oikein huonolla tuurilla noinkin voi käydä. Silloin täytyy vain hokea 
mantraa: “Tämä on työtä, yritetään tehdä se mahdollisimman hyvin.”  

Alttoviuluohjelmistosta ja nykymusiikista

Olet orkesterityön ohella esiintynyt pitkään kamarimuusikkona, esim.  
Jean Sibelius -kvartetin alttoviulistina ja silloin tällöin alttoviulu-
konserttojen solistinakin. Kaikkea tätä olet tehnyt myös 
kansainvälisellä tasolla. Oopperaorkesterin sooloalttoviulistina sinulla 
on tietysti pienimuotoisia “konsertoivia” osuuksia jatkuvasti.  

Miten pitkän kokemuksesi perusteella alttoviulun äänen saa parhaiten 
kantamaan toisaalta kamarimusiikikontekstissa ja toisaalta isommassa 
salissa orkesterin solistina? Tunnettu tosiasiahan on, että pelkällä 
voimalla armottomasti prässäämällä se ei ainakaan onnistu! Antaisitko 
muutamia nyrkkisääntöjä jäsenistöllemme vastaavien tilaisuuksien 
varalle?

Hyvän balanssin löytäminen on aina vaikeaa. Kamarimusiikissa siihen 
tarvitaan joskus ylimääräinen korvapari katsomossa koska eri saleissa 
balanssi on erilainen. Solistitehtävissä täytyy jo harjoitellessa kuvitella 
soittavansa isossa salissa, ja käyttää kaikkia tiedossa olevia keinoja 
(esim. jousenkäyttö, vibrato) kantavan äänen tuottamiseen.  

Onko jokin teos jäänyt erityisesti mieleesi matkan varrelta?

Mozartin Sinfonia Concertante Es-duuri K. 364 on hienoimpia teoksia 
mitä alttoviululla soitettavaksi on sävelletty. Onnekseni olen saanut 
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esitää sitä seuraavien hienojen viulistien kanssa: Tibor Varga, Örnulf 
Boie Hansen, Kaija Saarikettu, Erkki Palola, Juhani Palola, Peter Csaba, 
Jean Jaques Kantorow, Ollitapio Lehtinen…unohtuikohan joku? Jos, niin 
pyydän anteeksi!

Millä kamarimusiikkifestivaaleilla olet viime aikoina esiintynyt ja keiden 
kanssa?

Kauniaisten Kamarimusiikkifestivaaleilla esiinnyin juuri Pavel 
Vernikovin, Yoshiko Arain, Ilari Angervon, Natalia Gutmanin ja Seppo 
Kimasen kanssa. Viime syksynä esiinnyin Trondheimin festivaaleilla 
Levon Chilingirianin, Elise Båtnesin, Bengt Forsbergin ja Cristoph 
Rihcterin kanssa. 

Miten aikoinaan murtauduit kansainvälisiin kamarimusiikkiympyröihin? 
Löydettiinkö sinut vai lähditkö tietoisesti tarjoutumaan ulkomaille, 
kenties jonkun “agentin” tai puolestapuhujan avulla?

Aika tavallinen tarina: Olin juuri muuttanut 6:n ulkomailla vietetyn 
vuoden jälkeen takaisin Suomeen vuonna 1980.  Seppo Kimanen soitti 
ja kertoi Tsekkiläisen huippualtistin Joseph Kodousekin sairastuneen ja 
peruneen tulonsa pian alkavalle Kuhmon Kamarimusiikkifestivaalille. 
Seppo kysyi,voisinko tulla hänen tilalleen ja soittaa koko hänelle 
suunnitellun ohjelmiston (mm.  esiintyminen Suk-kamariorkesterin 
solistina). 

Parin päivän pähkäilemisen jälkeen päätin ottaa haasteen vastaan. Sen 
jälkeen olen esiitynyt Kuhmon Festivaaleilla niin monena vuonna, että 
olen pudonnut laskuista jo ajat sitten. Siellä on saanut soittaa lukuisten 
huippumuusikoiden kanssa, ja siellä esiintyminen on poikinut kutsuja 
muille festivaaleille. 

Mikä on mielestäsi nykymusiikin tila tällä hetkellä alttoviulu-
perspektiivistä? Mitä toiveita tai toisaalta varoituksia sinulla olisi 
alttoviululle säveltäville nykysäveltäjille?

Näppituntumalta tuntuu, että säveltäjien kiinnostus alttoviulua kohtaan 
on noussut sitä mukaa, kun kyvykkäitä esittäjiä on tullut lisää. Jopa 
kuuluisat säveltäjät kuten Penderecki ja Schnittke ovat muistaneet 
meitä konsertoillaan. Toivoisin, että uusissa sävellyksissä olisi 
enemmän sellaisia biisejä, jotka soveltuisivat laajemman 
esittäjäryhmän (esim. lapset, opiskelijat…) esitettäväksi. Turhan usein 
uusia teoksia pystyvät esittämään vain alan ekspertit.  
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Onko ns. nykymusiikista, sanotaan vaikkapa viimeisimmän 30 vuoden 
aikana sävelletystä taidemusiikista löytynyt itsellesi mieluisia teoksia?

Yksi mieleenpainuvimmista oli Isang Yun´in klarinettikvinteton esitys 
Berliinin juhlaviikoilla 1990-luvun alussa. Harjoitukset pidettiin 
säveltäjän kotona hänen läsnäollessaan. Mahtava kokemus. Yun kuoli 
Berliinissä  1995. 

Kuunteletko mieluusti muitakin musiikkityylejä kuin mitä työksesi esität 
ja jos niin mitä? Haluatko mainita joitakin säveltäjiä/esittäjiä?

Minulla on melko pitkä työmatka (Porvoo-Helsinki). Kuuntelen yleensä 
matkalla Yle Puhe -kanavaa. Jos kuitenkin suunpieksäntä alkaa 
kyllästytää, löytyy hansikaslokerosta Barbra Streisandia, Joe Cockeria, 
Olavi Virtaa, Junnu Vainiota, Martti Servoa, Virve Rostia, Maria Lundia…

Lopuksi

Mitkä ovat tulevaisuuden suunnitelmasi alttoviulistina ja pedagogina?

Alttoviulistina yritän pitää itseäni iskussa vaikka ikää tulee mittariin 
koko ajan lisää. Aikatataulut eivät ole muutamaan vuoteen sallineet 
opettamista, mutta katsotaan…   

Olisiko sinulla vielä jotain terveisiä Suomen alttoviuluseuran jäsenille?

On: pikkujoulussa toivottavasti tavataan!

Kiitos paljon haastattelusta Matti, toivotan sinulle Suomen 
alttoviuluseuran puolesta lämpimästi työn iloa jatkossa!

Kiitos, ja hyvää jatkoa seuralle ja sen toivottavasti kasvavalle 
jäsenistölle!
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Helsingin Musiikkitaloa odotellessa
Olli Kilpiö
Radion Sinfoniaorkesterin alttoviulisti

Odottavan aika on pitkä. 
Vielä pidemmäksi se 
muuttuu kun odotuksen 
kohde on jokin häilyvä, 
vuoroin kirkastuva tai 
himmentyvä epä-
määräinen kajastus 
taivaanrannassa. 

Luulenpa, että moni 
odottaja ehti jo menettää 
toivonsa muutaman viime 
vuoden aikana Helsingin 
Musiikkitalo -projektin 
ympärillä vellonutta 
keskustelua ja juupas 
eipäs väittelyä seura-
tessaan. Kommenttien 
asiattomuus ja 
kommentoijien asian-
tuntemattomuus pani 
välillä epäilemään meidän 
suomalaisten puusta 
laskeutumisen todellista 
ajankohtaa. 

Varsinkin meille Radio-orkesterilaisille viime vuodet ovat olleet aika-
ajoin yhtä hermoja raastavaa eloonjäämistaistelua. Me orkesterilaiset 
olemme olleet piinallisen tietoisia siitä, että mikäli Yleisradioyhtiö ei 
olisi lähtenyt mukaan Helsingin Musiikkitaloon, olisi koko projekti 
mahdollisesti hautautunut taas vuosikausiksi, tai sitten asemamme 
mahdollisesti toteutettavassa versiossa olisi ollut selkeästi alisteinen. 

Olo on välillä ollut kuin lapsella, jolta makean syönti on kielletty, mutta 
jonka käteen annetaan makeinen, jota ei siis saa syödä ja sen lisäksi 
se aika-ajoin otetaan pois. Uskoa, toivoa ja noh, kai rakkauttakin on 
vaadittu, että viimein ensi kevään työlistassamme toukokuun 
loppupuolella lukee: Harjoitus 10.00-14.30, paikka: Musiikkitalo.
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Voinemme siis olla tyytyväisiä asioiden nykytilaan. Niin kuin asiaan 
kuuluu, tietoisuus tulevasta uudesta antaa voimia sietää ja jaksaa 
nykyisiä suhteellisen haastavia työskentelyolosuhteita, mutta aika 
yllättävien häiriötekijöiden kanssa olemme joutuneet elämään 
viimeisen vuoden Helsingin Kulttuuritalolla ja Helsingin kaupungin 
omistaman sisaryhtiön pyörittämällä Finlandia-talolla. Finlandia-talo on 
toki myös Helsingin Filharmonikkojen koti, joten Finlandia-talon häiriöt 
ovat vaikeuttaneet erityisesti filharmonisten kollegoiden työskentelyä. 

Helsingin Kulttuuritalo on ollut jo vuosikymmeniä Radion 
Sinfoniaorkesterin pääasiallinen työpaikka. Talossa majoittuvat tällä 
hetkellä RSO:n lisäksi Museovirasto ja konserttisalia vuokrataan 
ulkopuolisille tapahtumajärjestäjille. 

Talo itsessään on kai suurin piirtein välttävässä kunnossa, viimeksi 
noin kaksi vuotta sitten peruskorjattiin ikkunat ja parannettiin 
toimistosiiven räystäitä, jotka olivat Alvarilta vain jääneet 
suunnittelematta. Vesi valui suoraan seinärakenteisiin ja koska betonin 
sisällä on runsaasti asiaankuuluvasti (?) heinää, aiheutui luonnollisesti 
homeongelmia varsinkin ylemmissä kerroksissa. 

Alun alkaen Kulttuuritalo rakennettiin “talkoilla”, joka tarkoitti sitä, että 
kommunistit kiristivät gryndereiltä sekä materiaalit että työvoiman, 
jonka grynderit toki antoivat, koska tuohon aikaan lakkoase oli vielä 
suuri ja mahtava voima. Edellisestä johtuen työn jälki ja materiaalit 
eivät välttämättä olleet aivan ensiluokkaisia. 

Rakennuksen putkijärjestelmä on ilmeisesti remontin tarpeessa, tai 
ainakaan muuta syytä en keksi sille, että luvattoman usein talon 
käytävillä leijuu ihmisulosteen haju - liekö kyseessä sosialismin haamu 
joka on taloon asettunut? Ulkopuolisten tapahtumajärjestäjien 
asiakkaat eivät joko ymmärrä semiotiikkaa, tai sitten käsittävät 
tupakointikiellon kreikkalaiseen tapaan vain tuhkakuppien puutteeksi, 
joten tiloissamme on usein paskanhajun lisäksi myös tupakansavua. 

Edellä mainittuihin mitättömyyksiin olimme toki jo tottuneet, mutta 
aivan uusia ongelmia aiheutti vuoden 2010 alussa alkanut 
Museoviraston uusiotilojen louhinta aivan Konserttisalin seinän takana. 
RSO ei juuri enää konsertoi Kulttuuritalolla johtuen sen akustiikan 
täydellisestä kelvottomuudesta ja talon huonosta sijainnista, mutta 
aika suuri osa työstämme on nauhoituksia ja levytyksiä joiden 
rikkeettömyyteen rakennustöillä toki oli vaikutuksensa. 
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Urakoitsija oli sopimusvaiheessa sitoutunut kunnioittamaan 
työrauhaamme, mutta ilmeisesti aliurakoitsijan aliurakoitsijan 
aliurakoitsijalle sopimus olisi pitänyt kääntää puolaksi tai ehkä lähinnä 
eestiksi, sillä nauhoitus ja levytysrauhamme oli tipotiessään. Kun 
puhun häiriöistä, en tarkoita mitään mitättömiä napsahduksia tai 
rasahduksia, jotka toki nekin olisivat saaneet tuottajamme 
menettämään yöunensa, vaan oikein kunnon poranräimeestä ja 
rakenteidenjyrsinnästä. 

Asiasta valitettiin urakoitsijalle ja taloyhtiölle, mutta varsinaista 
parannusta ei tapahtunut ennen kuin urakoitsijaa uhattiin 
sopimusrikkomuksen seuraamuksilla, eli ilmeisesti varsin merkittävillä 
tulonmenetyksillä. Urakoitsija ymmärsi rahan kieltä ja työrauhamme 
palasi. Urakoitsija myös tutki mikä häiriöääniä konserttisaliin aiheuttaa 
ja tuli muun muassa sellaiseen lopputulokseen, että jos seinää poraa, 
saattaa poraamisen ääni kantautua rakenteita pitkin varsin kauaskin. 
Heureka!! Tällä hetkellä rakennustyöt ovat ilmeisesti siinä vaiheessa, 
ettei täryporaa muutenkaan tarvitse käyttää, joten työrauha on 
palannut taloon. Hajuhaitat sen sijaan ovat meitä ennen olleet ja 
meidän jälkeemme jäävät. 

Kulttuuritalon kunniaksi on sanottava, että talon toimiva johto otti 
työtämme vaikeuttaneen epäkohdan vakavasti ja pyrki yhteistyössä 
RSO-organisaation kanssa korjaamaan tilanteen. Toisin on ollut tilanne 
Finlandia-talon kohdalla. Finlandia-talon johtaja Auni Palo päätti 
aloittaa talon aulatilojen laajennustyön vuoden 2010 alussa, vaikka 
hyvin tiesi rakennustöiden vaikeuttavan molempien orkestereiden 
toimintaa Finlandia-talossa ratkaisevasti. Edellinen tarkoittaa 
käytännössä sitä, että aika ajoin muusikoiden on ollut vaikea kuulla 
mitä kapellimestari orkesterille verbalisoi, koska taustamelu on ollut 
niin kovaäänistä. 

Auni Palo tiesi oikein hyvin, että molemmat orkesterit siirtyisivät 
Musiikkitaloon keväällä 2011 ja tämän jälkeen aloitetut rakennustyöt 
eivät häiritsisi ketään, mutta syystä jota en ymmärrä, halusi olla 
kunnioittamatta työrauhaamme. 

Tämän lisäksi Auni Palo on johdonmukaisesti kieltäytynyt kaikenlaisista 
neuvotteluista koskien rakennustöiden aiheuttamia meluhaittoja ja tällä 
hetkellä RSO keskustelee mahdollisista kompensaatioista Yleisradio-
yhtiön lakimiesten välityksellä. Surkuhupaisaa jutussa on se, että Auni 
Palo itse muutti toimistonsa pois Finlandia-talolta, koska koki 
rakennusmelun niin häiritseväksi. 
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Aikoinaan kun Finlandia-talon vahtimestareita ei vielä ollut ulkoistettu, 
oli noilla kultaisilla mörökölleillä meille muusikoille tosi napakka 
yleisnimi: v.... pingviinit. Vaikka tämä lehti ei olekaan perhelehti, en 
tohdi lausua ääneen tuota ensimmäistä sanaa. Ulkoistettujen 
vahtimestareiden perintö elää vahvana talon nykyisessä johdossa. 

Summa summarum; niin kuin aikaisemmin jo totesin, olemme 
onnellisessa odotuksen tilassa ja varsinkin näin loppuvuodesta, aika 
kuluu nopeasti. Ensi kevään oletan kuluvan päiviä ja konsertteja 
laskiessa ja kaikenlaisia lähtiäisjuhlallisuuksia suunnitellessa ja 
toteuttaessa. 

Toivon helsinkiläisille orkesterimuusikkokollegoille jaksamista ja yhdyn 
varmasti kaikkien yhteiseen toiveeseen: millään muulla ei niin väliä, 
kunhan musiikkitalon konserttisalin akustiikka on hyvä!
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The 38th International Viola Congress, Cincinnati 16.-20.6. 2010

RUNSAUDENSARVI VAILLA VERTAA
Markus Sarantola, teksti ja kuvat
Lappeenrannan orkesterin sooloalttoviulisti

Markus Sarantola Cincinnatin kongressin soitinnäyttelyssä.

Max Savikangas ja allekirjoittanut osallistuivat kesäkuussa 
alttoviulukongressiin Ohion Cincinnatissa. Max soitti oman 
sävellyksensä konsertissa toisten taiteilijoiden kanssa ja minä 
pidin esitelmän aiheesta "Alttoviulu ja barytontrio". Tässä 
muutamia ajatuksia matkan varrelta.

Maxin seurassa on hyvä matkustaa kaukomaille: hän on hauska, 
pedantti ja kohtelias. Varsinainen siirtyminen mannerten välillä sujuikin 
kuin siivillä. Juuri kun olimme juhlistaneet matkustamisen sujuvuutta 
Chicagon lentokentällä alkoi kuitenkin tapahtua: Menomatkamme 
viimeinen lento-osuus oli peruttu kokonaan koska Cincinnatissa riehui 
tornado! Muutaman seuraavan tunnin aikana ei sujunut oikein mikään. 
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Mutta onnistuimme yöpymään Chicagon lähellä ja pääsimme 
seuraavana aamuna perille aivan asiallisesti. 

Oli hyvä edes hieman tutustua kaupunkiin heti tiistaina ennen 
varsinaisen kongressiohjelman alkamista. Useampikin taho oli 
suositellut meille tärkeimpänä vapaus-museota: Sen virallinen nimi on 
National Underground Railroad Freedom Center. Huomattavan laaja 
museo esitteli orjien vapautumisen prosessia Yhdysvalloissa 
vuosisatojen aikana. Näyttely oli vaikuttava: Edes hetkeksi 
pysähdyimme ihmettelemään miten jotkut ihmiset saattavat ihan 
tuosta vaan ottaa vallan käsiinsä ja riistää toisten vapauden täysin. 
Valtaosa ihmisen toiminnastahan on tosiasiassa jonkinlaisen vallan 
käyttöä kanssasisariin ja -veljiin.

Se turismista. Keskiviikkona alkoi soljua tyrmistyttävän korkeatasoinen 
ja monipuolinen mestarikurssien, luentojen, konserttien ja näyttelyiden 
virta: Ensimmäiset kurssit pitivät Nobuko Imai ja heti perään Tabea 
Zimmermann Berliinistä reaaliajassa videon välityksellä. Ensiksi 
mainitun homma ei ole suinkaan mitään hiblaamista ja Tabean 
joustava musikaalisuus on jo verbaalisen ilmaisun tasollakin 
hämmästyttävää. Tällainen olikin sitten yleistaso: Kaikenlaista 
alttoviulumusiikkia sai seuraavina päivinä kuullakseen aivan tauotta 
(giurannat ja kashkashianit saattoivat esiintyä eri tiloissa 
samanaikaisesti) ja pystynkin mainitsemaan tässä vain muutamia 
erityisen kiinnostavia kokemuksia. Kukaan ei pystynyt seuraamaan 
koko ohjelmaa. University of Cincinnati oli järjestänyt kongressille 
hienosti toimivat puitteet.

Jousikvartettien alttoviulistit: Kuuminta hottia

Torstaina iltapäivällä saimme seurata hämmästyttävää 
paneelikeskustelua. Herroille James Dunham (Axelrod Quartet), 
Lawrence Dutton (Emerson), Samuel Rhodes (Juilliard) ja Michael Tree 
(Guarneri) esitettiin kysymyksiä alttoviulistin roolista jousikvartetissa. 
Lawrence Duttonin nasakka vastaus saattoi huumoripitoisen 
keskustelun heti täysillä käyntiin: "To teach the violinists." 

Haastattelija Miles Hoffman yritti tiedustella moneen kertaan olivatko 
herrat opiskeluaikanaan harjoitelleet joitain aivan erityisiä taitoja 
päätyäkseen jousikvartetin jäseniksi. Suoraa vastausta ei oikein 
tahtonut tulla, vaikutti siltä että opiskellaan vaan aivan tavallista 
soittamista ja siitä sitten jotenkin. Todettiin kuitenkin, että äärimmäiset 
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nyanssien ja sävyjen vaihdokset sekä todella pehmeä soittaminen ovat 
niitä erityisen haastavia asioita.

Vasemmalta oikealle: Michael Tree, Lawrence Dutton, Samuel Rhodes ja James Dunham.

Joillekin amerikkalaisille kvarteteille on leimallista alttoviulusoundin 
leveys ja suuri voimakkuus ja näiden luoma täyteläisyyden vaikutelma 
koko yhtyeen yleisilmeeseen. Myös keskusteltiin korkeiden ja matalien 
asemien merkityksestä, viritysmittarin eduista (Emerson-kvartetti 
käyttää aina sellaista), erilaisista yleisöistä, paljon puhumisen ja pelkän 
soittamisen suhteesta (ensin hyvä vain soittaa) ja aika kului kuin 
siivillä.

Kun tuli puhe jousituksista, kaiken kokenut Michael Tree kertoi 
Guarneri-kvartetin olleen jo nuorena "pahoja poikia". He eivät olleet 
välittäneet jousituksista tuon taivaallista. Idealisminsa säilyttänyt, 
karismaattinen ja älykäs Samuel Rhodes kertoi ikäviä muistoja 
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sekstetin priimaksesta joka halusi jakaa kaikille soittajille valmiita 
jousituksia. Tällaista pidettiin yleisesti tuomittavana.

Ihan uusia aspekteja ei oikeastaan tullut esiin. Samaa perustyötähän 
kaikki soittaminen taitaa olla kaikkialla: Asiat eivät ole lukkoon lyötyjä, 
tulkinnat muuttuvat, kaikkeen on reagoitava loputtomalla valppaudella. 
Välillä setien jutut luiskahtivat insiden puolelle: Keskustelussa esiintyi 
M-kirjaimella alkavia hankalia priimaksia ja opiskeluajat esim. 
Juilliardissa nousivat esiin moneen kertaan. "Muistan kuinka te..."
Samanlaisen koplan välitöntä jutustelua tuskin pääsee kuulemaan ihan 
heti uudelleen.

Tuntemattomilla vesillä

Torstai-illan orkesterikonsertista on erikseen mainittava Walter 
Küssnerin esittämä Rudolph Arthur Röselin (1859 - 1943) 
Alttoviulukonsertto. Se toi tyylillisesti mieleeni nuoren Richard 
Straussin musiikin, ollen hyväntuulista ja lennokkaan romanttista. Teos 
vaikutti runsaine kaksoisäänineen melko hankalalta mutta se ei solistin 
menoa haitannut. Berliinin filharmonikoissa työskentelevä Walter 
osoittautui sosiaalisesti keskeiseksi henkilöksi ja yhdeksi kongressin 
hengenluojista. Hän lähetti huomattavan lämpimiä terveisiä Ilari 
Angervolle.

Tulin viikon varrella merkinneeksi muistiin pari muutakin itselleni 
totaalisen outoa mutta ehdottomasti kiinnostavaa alttoviulukappaletta: 
Ne olivat Quincy Porterin Suite for solo viola sekä Augusta Read 
Thomasin Pulsar. Ligetin Soolosonaatin kuulin suoraan sanoen vasta 
nyt ensi kertaa kunnolla.

Totaaliyhdysvaltalainen Donald McInnes oli minulle täysin uusi nimi. 
Hänen Etelä-Kalifornialaisen alttoviululuokkansa tasoa kehuttiin 
vuolaasti ja niinpä painelin kuuntelemaan hänen opetustaan. Tämän jo 
eläkeikäisen herrasmiehen olemuksessa yhdistyivät itsestäänselvä tilan 
haltuun ottava auktoriteetti ja hieman pönöttävä periamerikkalaisuus. 
Tuloksena ainakin turpeaa soundia ja harrasta laajaa vibratoa. Uskon 
että hänen oppilaansa valmistuvat neuvokkaina ja ainakin näennäisesti 
itsevarmoina, mutta että käytetyt pedagogiset keinot ovat joskus 
koetelleet sopivaisuuden rajoja. Esimerkiksi sievä Whitney Bullock 
Texasista sai mestarikurssilla enemmän ulkomusiikillisia neuvoja kuin 
varsinaista taiteellista opastusta Hindemithin op. 11 no. 4:n tulkintaan. 
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On muuten todettava, että amerikkalaiset opiskelijat kaikilla tässä 
mainituilla kursseilla soittivat erittäin hyvin. Perusasiat olivat 
poikkeuksetta kunnossa. Toki on otettava huomioon, että suuressa 
maassa on varmasti on runsaasti hakijoita tällaisiin tapahtumiin.  

Meidän poikamme merellä

Seuraavaksi esiintyi Max merkillepantavan arvovaltaisessa seurassa: 
Samassa konsertissa soittivat myös Samuel Rhodes, legendaarinen 
Nobuko Imai sekä Spohr-, Paganini-, ARD- ja Heifetz-kilpailuissa 
menestynyt Sergey Malov. Max esitti oman soolosävellyksensä Azonal 
Advice ja yleisö oli hyvin tyytyväistä. 

Nobuko Imai onnittelee Max Savikangasta, joka on tohkeissaan Azonal Advicen esityksestään.

Monet kuulijat tulivat kehumaan ja kyselemään minulta Maxin 
soittimesta ja sävellyksestä. Soittimelliselle kekseliäisyydelle ja 
omintakeiselle tyylille tuntui olevan kysyntää näissä piireissä. (Yleisöä 
selvästi kosiskeleva amerikkalainen aikamme musiikki - no joo - Mutta 
toisaalta on hyvä, että jälkisarjallisuuden ikeestä aletaan hiljalleen 
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vapautua siellä täällä.) Tärkeää on kuitenkin todeta, että tässä 
kansainvälisessä yhteisössä monet ovat kiinnostuneet Maxin 
tekemisistä.

Nuoret venäläistaustaiset kilpailuvoittajat, äsken mainittu Sergey Malov 
sekä Dimitri Murrath (aivan mahtava esitys Ligetin Soolosonaatista), 
olivat mukavia keskustelukumppaneita. On painotettava, että tämä 
sukupolvi suhtautuu täysin luontevasti esityskäytäntöihin liittyviin 
asioihin (esim. Ligetin kromaattinen chaconne tai scordaturan käyttö 
KV 364), on lapsuudessaan istunut säännöllisesti Kuijkenin veljesten 
konserteissa ja omistaa ihan itsestään selvästi sekä barokkipelit että -
pensselit. 

Viikon varrella varttuneempi michaeltree -osasto sen sijaan lähinnä 
nosteli kulmiaan, kun esim. kvartettialtistien paneelissa ilmeni että 
Mozartia olisi joskus raikastavaa soittaa matalissa asemissa 
vähemmällä vibratolla.

Saldosta

Kun vielä esimerkkeinä mainitaan, että itse Gil Shaham esitti Sinfonia 
Concertanten KV 364 jaettuna Sergey Malovin, kongressin taiteellisen 
johtajan Masao Kawasakin ja Dimitri Murrathin kesken, ja että mm. 
Atar Arad, Victoria Chiang, Paul Coletti, Roberto Díaz ja Garth Knox 
esittivät vaikka mitä, voidaan saada jonkinlainen aavistus 
minkälaisesta määrällisestä ja laadullisesta runsaudensarvesta 
Cincinnatissa oli kysymys.

Kehottaisin suomalaisia osallistumaan ihan porukalla näihin 
kansainvälisiiin tilaisuuksiin. Tuttuja (tavalla tai toisella) on paikalla 
varmasti. Ja on huomattava että oman suomalaisen seuramme 
aktiivinen toiminta selvästi noteerataan ja muiden pohjoismaiden 
puuttumista hämmästellään korkealla tasolla. Ruotsalaiset joutuvat 
selittelemään oman seuransa passiivisuutta. Erityisesti Maxin 
toiminnasta kansainvälisen a-viuluseuran hallituksessa on annettava 
paljon tunnustusta. Max on maailmalla kuin kala vedessä. 

Vuoden 2011 kongressin paikka ei ole tiedossa, mutta New Yorkissa 
2012 kesäkuun alussa on odotettavissa jotain vastaavaa.
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ALTTOVIULUNSOITTO NOSTEESSA 
Tarja Koskinen
Espoon musiikkiopiston alttoviulunsoiton lehtori

Espoossa on jo 
usean vuoden ajan 
ollut mahdollista 
aloittaa soitto-
opinnot suoraan 
alttoviululla. 

Soittajia on 
kertynyt siinä 
määrin että EMOn 
perustettiin tästä 
syksystä alkaen 
alttoviulun 
lehtoraatti. 

Oma osuuteni painottuu pienten, aloittavien soittajien opastukseen. 
Yhteistyötä jatkan muiden EMOn  alttoviulukollegion jäsenten, Pekka 
Jylhän, Lauri Hämäläisen,  Tuula Riisalon ja Ninni Sulvan kanssa.

Uusille soittajille annetaan mahdollisuus uusin keinoin

Soitonopetusta EMOssa annetaan pääasiassa perinteiseen tapaan 
musiikkiopistolaisille yksityisopetuksena, mutta sen rinnalle on otettu 
käyttöön erilaisia valmennus- ja karuselliryhmiä.

Kokeilussa Matinkylän koululla on orkesteriopetus. Vuonna 2008 
perustettiin jousiorkesteri halukkaista oppilaista ja heille on annettu  
opetusta orkesterin lisäksi pienryhmässä, soitinkohtaisesti (Minja 
Pentti,viulu, TK alttoviulu/orkka ja Maija Salo sello/orkka). 
Alttoviuluryhmässä on nyt  kolme oppilasta, viuluryhmässä viisi ja 
sellistejä on neljä. Koska kaikki halukkaat pääsivät mukaan on 
vaihtuvuutta ollut jonkin verran, mutta ne jotka päättävät jatkaa 
näyttävät sitoutuvan harrastukseen. Vaikka osa lopettaa melko pian, 
jää heillekin kokemus siitä, millaista on soittaminen. Innokkaimmat 
ovat pyrkineet ja päässeet EMOon oppilaiksi.
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Jo vuosia jatkunut Alttoklaani-toiminta on hyvänä pohjana tässä 
työssä , ryhmille sopivaa ohjelmistoa on kertynyt . Hauskaa vaihtelua 
tähän aina yksin tehtyyn opetustyöhön on tuonut se, että koulussa on 
kolmen jousiopettajan tiimi, jolla hommaa viedään eteenpäin.

Kilpailu lasten ajasta ja huomiosta

Klassisen musiikin opetuksen on kilpailtava monen uuden houkuttimen 
kanssa lasten ja perheiden ajasta.  Kun soittamiseen tarjotaan tilaisuus 
omassa lähiympäristössä ja soittimenkin saa edullisesti vuokrata, on 
aloittaminen tehty mahdollisimman helpoksi.  Soittaminen on 
toimintaa, joka ei ole tyypillistä nykyaikana. Se on vaikeaa, se vaatii 
keskittymistä ja siihen pitää varata runsaasti aikaa. Ne jotka tämän 
kaiken selvittävät saavat itselleen hienon pääoman. 

Omakohtaisesti on ollut hienoa seurata miten kärsimättömästä 
ekaluokkalaisesta kehittyy sinnikäs soittajan alku. Tuntemuksia on 
vahvistanut  koulun opettajilta tullut palaute yhteisten oppilaiden 
kehittymisestä myös muissa opinnoissaan. 

Kouluorkesterin tavoite

Kouluorkesteri -kokeilun tarkoituksena on toki innostaa uusia soitto-
oppilaita ja opettaa lapsia soittamaan, mutta samalla olemme koululla 
näkyvä muistutus musiikkikulttuurin olemassaolosta. Soittimet näkyvät 
koulun arjessa, koska tunnit ovat heti koulun päätyttyä. 

Orkesterimme esiintyy kaikissa koulun juhlissa ja yleisön reaktiot ovat 
olleet kannustavia . Harjoittelutilanteissa on usein  vilkasta, mutta kun 
konsertti alkaa on hienoa nähdä miten lapset kokoavat itsensä ja 
antavat parhaansa esityksessä.

Musiikkiopistotyön rinnalla työ koulussa on avartavaa ja opettavaista. 
Samaan tavoitteeseen, hyvään soittamiseen, pyrkiminen aivan eri 
lähtökohdista tulevien lasten kanssa, erilaisilla metodeilla on ollut 
opettavaista ja palkitsevaa.
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VUOSIKOKOUS 2011 OULUSSA

Alttoviuluseuran hallitus on päättänyt, että yhdistyksen vuoden 2011 
vuosikokous, jossa käsitellään sääntömääräiset asiat, pidetään 
Oulussa, Oulun konservatoriossa (Oulun Musiikkikeskus, os. 
Lintulammentie 1-3) lauantaina 26.3.2011. oheisohjelmineen ja 
illanviettoineen. Kaikki jäsenet tervetuloa!

Jäsen Johanna Leponiemi on sopinut Oulun konservatoriolta 
käyttöömme tiloja yhdistyksen vuosikokouksen pitoa ja oheisohjelmaa 
varten ja saanut vieläpä Oulun konservatorion tarjoamaan kahvit 
kaikille vuosikokoukseen osallistuville.

Vuosikokouksen ohjelmaluonnos (lopullinen ohjelma ja aikataulu 
tiedotetaan nettisivuilla):

• Klo 10-12: Oulun konservatorion alttoviulunsoiton opiskelijoiden 
konsertti

• Klo 12-13.30: Lounastauko

• Klo 14-16: Resitaalikonsertti (hallitus ottaa jäsenistön ohjelmaideoita 
ja esiintymisehdotuksia mielellään vastaan, hallituksen jäsenten 
yhteystiedot etusisäkannessa)

• Klo 16:30-18:30: Vuosikokous kahvitarjoilun kera

• klo 19.00: Illallinen ja illanvietto Oulussa (paikka/paikat sovitaan 
myöhemmin)

Alttoviuluseura ei koordinoi jäsenten vuosikokousmatkustamista eikä -
majoittumista. Ouluun pääsee sekä autolla, bussilla, junalla että 
lentäen. Oulussa on runsas majoitustarjonta 
(ks. http://www.oulutourism.fi).

TERVETULOA VUOSIKOKOUKSEEN!

Suomen alttoviuluseuran hallitus
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OSTETAAN JA MYYDÄÄN

Ostetaan

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

Myydään

• Myydään hyvä alttoviulu (Jaakko Mäkelä 2004, pit. 41,3cm), hp. 
10.500€, myös vuokraus mahdollista. Tiedustelut 050-300 3839/
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.

• Myydään italialainen alttoviulu Claudio Gamberini anno 1929 Bologna. 
41,4 cm. Hyväkuntoinen, kaunisääninen soitin. Hintapyyntö 10.800 
euroa. Markku Lintunen 050 586 5687.
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• Myydään Pekka Mikael Laine -alttoviulut vuodelta 2003 (42,2 cm) 
sekä vuodelta 2010 (42,4 cm). Kehitetty ja rakennettu yhteistyössä 
säveltäjä-alttoviulisti Max Savikankaan kanssa. Soitettavuus ja äänen 
laatu on nostettu uudelle tasolle: kokeile, kuinka paljon enemmän 
itse kuulet soitostasi - muista puhumattakaan! Hintapyyntö 9000 
euroa tai tee tarjous.!  Max Savikangas puh. 040-580 68 72, 
max.savikangas@kolumbus.fi, http://www.saunalahti.fi/pekklai/
strings/laine-alttoviulu/laine-alttoviulu.html

        
        Alttoviulu Pekka Mikael Laine 2010 (kuva: rakentaja)
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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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