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PÄÄKIRJOITUS

Hyvät kollegat, alttoviulun ystävät!

Ensimmäisestä suomalaisesta alttoviulukilpailusta Sotkamossa on monien mukana 
olleiden hämmästykseksi tullut kuluneeksi 20 vuotta! Samalla yhdistyksemme on 
saavuttanut 21-vuoden täysi-ikäisyyden! 

Suomen alttoviuluseuran perustamisvaiheethan liittyvät kiinteästi Sotkamon 
ensimmäisiin kansallisiin alttoviulukilpailuihin; voidaan kai hieman kärjistäen sanoa, 
että yhdistys perustettiin työrukkaseksi Sotkamon kilpailua varten. Tässä lehdessä on 
tuhti lukupaketti, jossa kilpailua ideoimassa ja järjestämässä olleet sekä kilpailuun 
osallistuneet muistelevat, mitä Sotkamossa oikeastaan tapahtui ja mitä siitä jäi 
mieleen.

Suomen alttoviuluseura on järjestänyt vuosien kuluessa neljät alttoviulukilpailut viiden 
vuoden välein: Sotkamossa 1991, Tampereella 1996, Helsingissä 2001 ja Tampereella 
2006. Vuoden 2001 kilpailu oli pohjoismainen, muuta ovat olleet kansallisia. 

Marraskuussa 2012 on tarkoitus järjestää Tampereella viides kansallinen 
alttoviukilpailu. Laskutaitoisimmat ehkä jo huomasivat, että 2011 olisi ollut 
viisivuotissyklin mukainen viidennen kisan ajankohta. Mutta koska apurahahakemuksiin 
ei saatu tarpeeksi myöntöjä, niin alttoviuluseuran hallitus joutui lykkäämään kilpailua 
vuodella! Rahoitupyrintöjen ylitettyä tätä kirjoittaessa jo puolivälin, uskomme vakaasti 
tämän syksyn hakujen hedelmällisyyteen ja voivamme vuoden vaihteessa julkistaa 
kilpailun.

Tässä lehdessä on toki muutakin kuin Sotkamoasiaa, mm. Riittaliisa Hakulisen artikkeli 
ryhmäopetuksesta sekä raportit ESTAn kongressista Ruotsissa sekä kv. alttoviulu-
kongressista Saksassa.

Ohjelmalliset pikkujoulut järjestetään Helsingissä 10.12.2011 klo 16 alkaen, 
jälleen Ahlströmin huoneistossa erinomaisen viihtyisissä puitteissa, tervetuloa! 
Tapahtuman aluksi saamme nauttia Sibelius-Akatemian alttoviulunsoiton opiskelijoiden 
matineaesityksistä flyygelin ja tarjoilun kera. Tarkempi kutsu viereisellä sivulla.

Vuoden 2012 vuosikokoustapahtuma tullaan järjestämään maaliskuun lopulla 
Kouvolassa (Heikki Puukko), johon kutsu ja ohjelma matkustusohjeineen sekä 
majoitustarjouksineen tässä lehdessä. Tervetuloa hallituksen puolesta kaikki 
kaksipäiväiseen vuosikokoustapahtumaan, joka jälleen mahdollistaa meille monenlaisia 
alttoviuluelämyksiä ja hauskaa yhdessäoloa! Niin ja onhan siellä se kokouskin...

Vuoden 2013 vuosikokoustapahtuma järjestetään Kuopiossa (Tapio Myöhänen ja Seija-
Liisa Mönkkönen). Jos olisit kiinnostunut järjestämään vuoden 2014 vuosikokous-
tapahtuman, niin ota empimättä yhteys hallitukseen!

Violan päivänä 3.6.2012 järjestetään taas Helsingissä perinteinen alttoviulua juhlistava 
tapahtuma, jonka järjestelyvastuusta jäsenistölle haaste tässä lehdessä - kuka ottaa 
vastaan?

 Antoisia lukuhetkiä ja nähdään pikkujouluissa!

Hallituksen puolesta, parhain syysterveisin,
Max Savikangas, puheenjohtaja

P.S. Päivitäthän muuttuneet yhteystietosi Olli Kilpiölle tekstarilla numeroon 040-5100106!
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PIKKUJOULUKUTSU
 

Suomen alttoviuluseuran perinteiset pikkujoulut järjestetään 

Lauantaina 10.12.2011 klo 16.00 alkaen
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.

Tapahtuman aluksi klo 16.00 alkaen saamme nauttia Sibelius-
Akatemian alttoviulunsoiton opiskelijoiden matineaesityksistä 

flyygelin ja tarjoilun kera.

Matineaesitysten päättyessä ohjelma jatkuu vapaamuotoisena 
pikkujoulun viettona. Jäsenten musiikkiesitykset ovat tervetulleita 

pitkin iltaa. Esitysten yksityiskohdista voi ottaa yhteyttä 
yhteyshenkilöön.

 
Kaikki jäsenet ystävineen sekä jäseniksi aikovat:

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA!!!

Hallitus
 

Yhteyshenkilö:
Olli Kilpiö

040/5100106
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Kutsu vuosikokoukseen 2012

Tervetuloa Suomen Alttoviuluseura ry:n vuosikokoukseen ja sen 
oheistapahtumaan , joka pidetään 24.-25.3.2012. Pohjois-Kymen 
musiikkiopistossa os. Varuskuntakatu 11, Kouvola. 

Alttoviulutapahtuman 2012 painopisteinä ovat pedagogiikka ja 
konsertit. Ohjelmassa on mm. FT Päivi Arjaksen luento 
harjoittelusta ja esiintymisvalmennuksesta, Alttoavain- sarjan III 
osan esittelyä, Suzuki-alttoviulupedagogiikkaan tutustumista ja 
uuden suomalaisen musiikkiopistotasoisen alttoviulukonserton 
kantaesitys, solistina soittaa italialainen Claudio Andriani.

Tietenkin Alttoviuluseuran jäsenten esitykset kuuluvat myös 
perinteisesti  tapahtuman huippuhetkiin. Jäsenistö on 
lämpimästi tervetullut ehdottamaan hallitukselle 
esiintymisiään lauantain klo 19 sekä sunnuntain klo 14 
konsertteihin! Esiintymisehdotukset puheenjohtaja Max 
Savikankaalle mielellään mahd. pian (yhteystiedot sisäkannessa).

Ohjelma:

Lauantai  24.3.2012

klo 13-14 saapuminen ja lounas musiikkiopistolla

klo 14-16 Päivi Airaksen luento harjoittelusta ja esiintymisestä

klo 16-18:30 kahvitauko ja  lasten esityksiä + illan konsertin 
kenraaliharjoitus

klo 19-20:30 Konsertti Kouvola-talon Simelius-salissa 
- Heikki Puukko:  Alttoviulukonsertto (ke)
 sol. alttoviulutaiteilija Claudio Andriani, Italia sekä Valerijs 
 Avramenkon johtama Vox Musicae -orkesteri.
- Alttoseuran jäsenten esityksiä.

klo 21 alkaen illanvietto musiikkiopistolla, jatkot läheisessä 
ravintolassa.
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Sunnuntai  25.3.2012

klo 11- 11.45 luento  Alttoavain I-III alttokoulusta 

klo 12- 13  Suzuki-menetelmä alttoviulunsoitonopetuksessa   

klo 13-14 lounas

klo 14-15 kamarimusiikkikonsertti, ohjelma tarkentuu kun 
esiintymisehdotuksia saadaan jäsenistöltä.

klo 15-15:30 kahvitauko

klo 15:30-17 Suomen Alttoviuluseura ry:n  vuosikokous

Majoitusta on varattu seuraavasti:

1) Rautatieaseman välittömässä läheisyydessä sijaitsevasta 
Cumulus-hotellista p. 05-789911 on varattu 10 kpl 2 hengen 
huoneita á 100 €, aamupala ja sauna kuuluvat hintaan. (Suuri 
kansallinen muototaitoluistelukisa nostaa hotellihuoneiden  
kysyntää…) 

2) Hotelli Turistihovi p. 05-3115661, josta on varattu huoneita 
seuraavasti: 6 kpl 2 hengen huoneita á 60 €, yksi 4 hengen huone 
(90 € ) ja kaksi 3 hengen huonetta  á 80 €. Sauna sisältyy hintaan, 
tosin ajat ovat huonot: naisten vuoro klo 18-19 ja miesten klo 19 
-21. Aamupalan voi ostaa Turistihovissa hintaan 6 €.  

Varaukset kumpaankin hotelliin voi tehdä itse mainitsemalla 
tunnuksen Suomen Alttoviuluseura. 

Matkustus esim. Helsingistä junalla:

- lähtö Helsingin Rautatieasemalta la klo 10.19 tai 10.41, 
molemmat lähdöt perillä Kouvolassa 12.33
- lähtö la klo 11.12 , perillä Kouvolassa klo 12.38. 
- paluu sunnuntaina esim. klo 17.22, 18.22 tai 19.22.
 
Kyselyihin vastaa Heikki Puukko: heikki.puukko@pkmo.fi
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HAASTE VIOLAN PÄIVÄN JÄRJESTÄMISEKSI 

Sunnuntaina 3.6.2012 on taas tarkoitus järjestää perinteinen 
Violan päivän tapahtuma, jossa juhlistetaan ihanaa soitintamme.

Olisiko Sinulla idea, miten vuonna 2012 juhlistaisimme Violan 
päivää? Tapahtuma voisi olla esim. konsertti, kokoontuminen, 
kävely, piknik, performanssi, risteily...kenttä on vapaa!

Viimevuotisen kerrassaan täyteläisen VIOLA-tapahtuman järjestäjä 
Atte Kilpeläinen esittää haasteen:

“Violan päivä 2012 lähestyy kohisten ainakin niille, joiden korvat 
ovat kohisseet kesäkuisesta Semifinalin keikasta asti. Ensi 
kesäkuun alussa olen itse eteläisemmillä mailla joten haluan 
heittää nyt haasteen ilmoille: Kuka/ketkä haluavat järjestää jonkun 
alttoviulutapahtuman 3.6. 2012? Juhlallisuudet osuvat ensi vuonna 
sunnuntaille, nyt vain rohkeasti ideat pöytään! Miten olisi joku 8-
ääninen alttoviulumessu Tuomikirkossa? Tai maallisempaa 
musisointia jossain muualla? Kokemuksesta voin kertoa että 
seuramme pj. ei hätkähdä MISTÄÄN, nyt vain suunnittelemaan!

Internetissä voi vielä palata viime kesän tunnelmiin, osoitteesta 
www.violamusicclub.com löytyy kaksi hieman rauhallisempaa biisiä. 
Kesäkuun biisi kantaa nimeä Heartstring Theory ja nyt 
marraskuussa julkaistu, Jussi Tuhkasen iki-ihanasti sovittama 
balladi on nimeltään Saddened, Yet Hopeful. 

Max hallituksineen ottaa mielellään vastaan ehdotuksia, olisko niin 
että pikkujouluihin mennessä koko päivä on suunniteltu???

Ystävällisin terveisin,
Atte Kilpeläinen
Suomen alttoviuluseuran jäsen jo vuodesta 2009.”

Jos siis Sinä tai edustamasi organisaatio haluaisitte järjestää Violan 
päivän tapahtuman su 3.6.2012, niin ota rohkeasti yhteyttä kehen 
tahansa hallituksen jäseneen (yhteystiedot sisäkannessa)!
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*************SOTKAMO YKKÖNEN 1991**************

Sotkamon alttoviulukilpailun 1991 ohjelmisto:

ALKUKILPAILU

1. Stamitz, Konsertto D, 1. osa kadensseineen tai Hoffmaister, 
Konsertto D, 1. osa kadensseineen

(Kilpailun voittaja esitti valitsemansa konserton kokonaan orkes-
terin säestyksellä Sotkamo Soi -musiikkileirin päätöskonsertissa).

2. Max Reger, Soolosarja g: Op 131 d No. 1, josta tuomaristo 
kilpailujärjestyksen arvonnan yhteydessä ilmoitti soitettavaksi 
kaksi osaa.

3. Vapaavalintainen korkeintaan 10 min. kestävä pianosäestyk-
sellinen alkuperäinen alttoviululle sävelletty teos (ei sonaatin 
osa).

LOPPUKILPAILU

1.Paul Hindemith: Trauermusik alttoviululle ja jousiorkesterille 
(jousiorkesterin säestyksellä)

2. Jokin seuraavista sonaateista alttoviululle ja pianolle:

Johannes Brahms: Sonaatit Op. 120 No. 1 f tai Op. 120 No. 2 Es

Franz Schubert: Arpeggione-sonaatti

Paul Hindemith: Fantasiasonaatti F Op. 11 No. 4 tai Sonaatti (1939)

Dimitri Shostakovits: Sonaatti Op. 147

Darius Milhaud: Sonaatti No. 2

Bohuslav Martinu: Sonaatti No. 1 (1955)

Rebecca Clarke: Sonaatti
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*************SOTKAMO YKKÖNEN 1991**************

Sotkamon alttoviulukilpailun 1991 palkinnonsaajat olivat:

1. palkinto (20 000 mk)
Janne Kannas

2. palkinto (15 000 mk, jaettiin)
 Kaisa Pulkamo (os. Kinanen) ja Liisa Weigold (os. Haanterä)

3. palkinto (10 000 mk)
Teija Salminen

Erikoispalkinnot:

Tuomas Huttunen 
(Yleisradio)

Olli Kilpiö 
(Koposen säätiö)

Lisäksi loppukilpailun ulkopuolelta 
Camilla Vilkman (os. Koiso-Kanttila)

(Pro Musica -erikoispalkinto)
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*************SOTKAMO YKKÖNEN 1991**************

Ensimmäistä suomalaista alttoviulukilpailua järjestämässä 
olleet ja kilpailuun osallistuneet muistelevat tapahtumaa.

JOUKO MANSNERUS
alttoviuluseuran puheenjohtaja 1990-2008

Mitä kuuluu?

Ihan hyvää kuuluu, ensi viikolla esitän Pietarsaaressa mm. 2 Kai 
Niemisen soolokappaletta altolle.

Millaisia ovat päällimmäiset muistosi Sotkamosta?

Palolan Erkki oli valmentanut ihan hyvän bändin Sotkamo Soi! 
musiikkikesäleirin nuorista, joiden kanssa finalistit soittivat 
Hindemithin Trauermusikin ja muistaakseni pari osaa Hoffaa/
Stamitzia. Tietysti muistan voittajan, joka oli oppilaani Janne 
Kannas. Hän oli varmasti jonkin verran paineessa ennen finaalia ja 
soitti kai mielestäni Shostan sonaattia aneemisehkosti 
harjoituksessa. Surkea yritykseni tanssia ripaskaa toisen osan 
malliksi toi kuitenkin ilmeisesti potkua hänen soittoonsa.

Muistatko millaisia vaikeuksia tms. vaiheita kilpailun järjestämiseen 
liittyi?

Muistaakseni vielä kilpailun aikanakin saimme vielä viimeisen 
helpottavan ilmoituksen eräästä myönnetystä avustuksesta. 
Parempi myöhään kuin ei silloinkaan! Muutenhan kilpailu solahti 
sujuvasti Sotkamo Soi! -musiikkileiriin.

Mitä mieltä tänään olet silloisesta kilpailuohjelmistosta?

Ohjelmistohan on pysynyt melko lailla samana vaikkakin 
tilaussävellykset ovat nyttemmin tuoneet tervetulleen lisän.

Oletko seurannut seuraavia kilpailuja?

Olen "viran puolesta" ollut tiiviisti läsnä kaikissa kilpailuissa ja 
luultavasti kuullut jokaisen esityksen.
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*************SOTKAMO YKKÖNEN 1991**************

Millaisia neuvoja antaisit nuorille kilpailjioille?

Välitä yleisölle musiikin sanoma omalla tavallasi ja soita nopeat 
osat vähän hitaammin kuin olit harjoitellut!

Haluaisitko vielä lisätä jotian?

Kilpailun tärkein motto alusta pitäen: harjoitella ohjelmistoa 
keskittyneesti mahdollisimman hyvään kuntoon ja päästä 
esittämään sitä asiantuntevalle ja mukavalle yleisölle!

MATTI HIRVIKANGAS
alttoviuluseuran varapuheenjohtaja 1990-2008

Millaisia ovat päällimmäiset muistosi Sotkamosta?

1990 syntyi idea Sotkamon 1991 kilpailusta - jonka järjestämisen 
kanssa tulikin sitten vähän kiire. Kysyin Palolan Ekiltä, Sotkamo Soi 
-musiikkileirin silloiselta johtajalta, voisiko hän ottaa kilpailun 
osaksi seuraavan vuoden festivaalia. Hän teki erittäin suuren 
palveluksen alttoviuluseuralle ja Suomen alttoviulisteille ylipäänsä, 
kun hän lähti ajamaan asiaa Sotkamon päässä ja lupasi vielä antaa  
johtamansa Festivaaliorkesterin kilpailun käyttöön. 

Kilpailuasiaa aloin miettiä siksi, että minua vakavasti huolestutti 
kun viulistit ja sellistit olivat jo vuosia pitäneet kansallisia 
kilpailujaan ja heillä soiton taso oli selvästi noussut. Pelkäsin, että 
emme pian ole enää samalla viivalla kollegojen kanssa, vaan 
tasoero alkaa kasvaa. 

Sotkamon kilpailun osallistujamäärä olikin tosi ilahduttava (16). 
Sibelius-Akatemiasta lähtivät mukaan melkein kaikki 
alttoviulunsoiton opiskelijat. Minulla oli siihen aikaan Sibelius-
Akatemiassa noin 8 oppilasta, joukossa solististen lisäksi jokunen 
nuoriso-osastolainen sekä ei-solistinen opiskelija. Kilpailuun ottivat 
osaa oppilastani Kaisa Pulkamo (os. Kinanen), joka saavutti jaetun 
toisen sijan kilpailussa, Ari-Pekka Hämäläinen, Olli Kilpiö ja Minna 
Linnove. 
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*************SOTKAMO YKKÖNEN 1991**************

Syksyllä 1990 kilpailu julkistettiin ohjelmineen. Ohjelmiston idea oli 
seuraava: koska Stamitzin ja Hoffmeisterin konsertot ovat 
koesoitoissa vakio-ohjelmistoa sekä Suomessa että muualla 
Euroopassa, niin näiden teosten mukanaolon myötä kilpailu antaisi 
hyvän pohjan osallistua tuleviin koesoittoihin. Koesoitto, joka myös 
on haastava kilpailutilanne, lienee yhtä pitkä perinne kuin 
orkesterilaitoskin. Mielestäni alttoviulukilpailun tämä tavoite on 
toteutunutkin,  kansallisen kilpailun läpikäyneet soittavat Stamitzin 
ja Hoffmeisterin koesoitoissa yleensä varsin hyvin. 

Melkein koko lukuvuoden 1990-91 valmistelimme oppilaideni 
kanssa kilpailuosanottoa. Tarkoitus koko kilpailun järjestämisessa 
oli, että opiskelijoiden harjoitteluun alkaisi tulla lisää motivaatiota 
ja säpinää. Altistien asenne harjoitteluun muuttuikin 
aktiivisemmaksi, kun siihen ilmestyi lyhyemmän tähtäimen 
päämäärä, kilpailu, joka on aivan eri asia kuin monen vuoden 
päässä häämöttävä tutkinto. Ei kilpailuohjelman kaltaista laajaa 
ohjelmistoa tulisi muuten samaan syssyyn monenkaan opiskelijan 
valmistettua.

Kilpailijoiden yhteishenki oli Sotkamossa aivan mahtava! Joskushan 
kilpailuissa on havaittavissa tietynlaista kyräilyä osallistujien 
kesken, mutta Sotkamossa oli hieno yhteishenki - oltiin kuin yhtä 
perhettä.  Tuntui siltä, että kilpailijat halusivat kampittamisen 
sijaan ennemminkin tukea toisiaan.

Kilpailuesitykset olivat Sotkamon Salmelan koululla, jossa 
paikallinen musiikkileiri oli ennenkin toiminut. Siellä oli aika kiva 
sali, yhdistetty jumppa- ja juhlasali, joka sopi hyvin tähän 
tarkoitukseen. Kaikua oli mukavasti, vaikkakaan ongelmaton 
akustiikka ei ollut.  Festivaaliorkesteri, joka Palolan Ekin 
valmentamana selvisi tehtävästään ihan mainiosti, koostui 
musiikkileiriläisistä.

Muistatko millaisia vaikeuksia tms. vaiheita kilpailun järjestämiseen 
liittyi?

En muista muita varsinaisia ongelmia olleen kuin rahoituksen 
hankkiminen. Oli sen verran vähän aikaa rahoituksen 
hankkimiseen, että apurahahakujen kanssa tuli kiire. Oli aika 
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*************SOTKAMO YKKÖNEN 1991**************

stressaavaa, kun kilpailun lähestyessä ei ollut rahoitus vielä selvillä, 
ja samalla piti jo kuitenkin sopia tuomareiden kanssa 
matkajärjestelyistä ja niin edelleen. Siinä otettiin pieni riski. Paikan 
päälläkin vielä oli muistaakseni rahoitusvajetta. Meillä oli yksi 
apurahahakemus sisällä, johon ei oltu saatu päätöstä, eikä saatu 
vielä kilpailun aikanakaan. Joken kanssa potkiskelimme kiviä 
Sotkamon kirkon ulkopuolella päätöskonsertin paussilla, kun 
mietittiin, laitetaanko autot  myyntiin jos ei tulekaan myöntävää 
päätöstä apurahahakemukseemme.

Oli aika haastava tilanne Sotkamossa, kun alttoviuluseuralla ei ollut 
vielä maksukykyä, eikä Sotkamo Soi -musiikkileiriä järjestävällä 
paikallisella musiikkiyhdistykselläkään ollut suuria kassavaroja. 
Sorjosen Eijan panos kilpailujen onnistumisessa täytyy nostaa 
esiin. Hän, alttoviuluseuran silloinen rahastonhoitaja, joutui 
ajoittain aika hankalaan välikäteen, kun joutui käymään tiukkojakin 
neuvotteluja siitä, miten ja milloin maksut hoidetaan. Joken kanssa 
olimme enemmän kiinni kilpailutapahtuman tuoksinassa 
opiskelijoiden ja tuomariston parissa. No, lopulta onneksi kuitenkin 
kuiville päästiin, suurkiitos Eijalle hänen työstään!

Oletko seurannut seuraavia kilpailuja?

Kyllä olen, 1996 Tampereella oli kilpailu, olin siellä koko kilpailun 
ajan. Sehän oli sitten jo tavallaan vähän kehittyneempi versio 
kilpailuista, mm. Tampere-talon pikkusali antoi hienot puitteet. Veli-
Matti Puumalan pakollinen tilausteos Epitaph sooloalttoviululle oli 
alun perin sellokappale, jonka säveltäjä lupasi sovittaa alttoviululle. 
Puumalan kanssa käytiin kappaletta läpi ja tein hänelle mm. 
ehdotuksia, missä oktaavialassa jotkin alkuperäisteoksen asiat 
alttoviululla toimisivat parhaiten. Epitaphin esityksistä huomasi, 
että jotkut kilpailijat olivat oivaltaneet paremmin kuin toiset, miten 
vaikeaa nykymusiikkikappaletta tulee lähestyä vakuuttavan 
esityksen aikaansaamiseksi. Suuria eroja tulkinnoissa oli. Johanna 
Leponiemi esitti Epitaphin loistavasti, hän sai tulkintaansa 
jatkuvuuden ja loogisuuden tuntua ja palkittiinkin muistaakseni 
Puumalan teoksen parhaasta esityksestä.

Vuoden 2001 kilpailussa Sibelius-Akatemialla olin työkiireiden takia 
vähemmän mukana, mutta kävin kyllä kuuntelemassa kilpailu-
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suorituksia. Voi muuten olla että pohjoismaiset osannottajat 
pelästyivät Savikankaan Extraterrestrialia sooloalttoviululle, joka oli 
pakollinen tilausteos. Mutta tämmöisiä haastavia kappaleita kohti 
pitäsi kyllä vain lähteä tulta päin -asenteella ilman pelkoa. Jos ottaa 
lähtökohdaksi samanlaiset kriteerit kuin vaikka Paganinin kapriisien 
kanssa, että jokaisen nuotin pitää mennä ihan nappin, ennen kuin 
uskaltaa mennä teosta julkisesti esittämään, niin se ei välttämättä 
nykymusiikin kanssa toimi. Osaavatko opettajatkaan aina parhaalla 
tavalla selittää, millä tavalla nykymusiikkia kannattaisi lähteä 
toteuttamaan? 

Vuonna 2006 Tampereellakin kävin, mutta muistaakseni vain 
finaalipäivänä. Kalevi Ahon trion klarinetille, alttoviululle ja pianolle 
kaikki esitykset kuulin. Kyllä se on hyvä teos, mutta ei siitä jäänyt 
mieleeni lähtemättömästi jotain tiettyä musiikillista ideaa tai 
persoonallista sanottavaa. Hyvin teos tosin puolsi paikkaansa 
kilpailuohjelmistossa.

Millaisia neuvoja antaisit nuorille kilpailjioille?

Sotkamossa oli 30 v. osanottajayläikäraja, joten kaikki tosiaan 
olivat silloin nuoria ja ikäraja taitaa olla sama nykyisissäkin 
kilpailuissa. Sanoisin ennen kaikkea, että kannattaa ajatella koko 
asiaa pitkällä jänteellä. Ei voi välttämättä odottaa, että voittaa heti 
ensimmäiset kilpailut, joihin osallistuu. Joku ehkä saattaa osallistua 
sellaisella asenteella, että se olisi elämän tärkein kilpailu ja sitten 
masentuu kun ei voitakaan. Pahimmassa tapauksessa motivaatio 
kärsii.

Kannattaa mieluummin ajatella, että kilpailuun valmistautuminen 
on samalla valmistautumista tuleviin koesoittoihin ja mahdollisesti 
muihin tuleviin kilpailuihin. Elämä ei lopu ensimmäisiin kilpailuihin, 
vaan siitä se vasta alkaa! Pitää siis vakavissan valmistautua kohti 
kisaa, mutta samalla muistaa, että se on valmistautumista myös 
tulevaan. Vaikkei voittaisikaan mitään, niin kilpailua varten tehdyn 
työn kautta saavutettu osaamis- ja kokemuspääoma jää aina 
itselle!

Itse ole kerran osallistunut ARD:n alttoviulukilpailuhin vuonna 1983
Saksan Münchenissä.
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Olin silloin jo RSO:ssa sooloalttoviulistina, mutta ajattelin, että 
minulla oli vielä hankkimatta mainitsemani kilpailun kautta 
saavutettu pääoma. Olin juuri tulossa 30 vuoden ikään, ja kohta en 
enää olisi voinut osallistua kilpailuihin. Ihan kivasti pärjäsin, pääsin 
pianofinaaliin kuuden parhaan joukkoon. Ensipalkintoa ei sinä 
vuonna jaettu, toisen palkinnon vei saksalainen Barbara Westphal. 
Kolmanneksi tuli yhdysvaltalainen Paul Neubar, joka teki sittemmin 
aika kovankin karriäärin.

Ja kyllä voin sanoa, että ARD-kilpailuun valmistaumisperiodi oli 
itselleni opettavainen, vaikka olinkin jo nk. ammattilainen. Siinä 
joutui aika paljon miettimään, miten saa laajan ohjelmiston 
päivätyön ohessa yhtä aikaa kuntoon juuri oikealle hetkelle. 
Valmistauduin ihan itsekseni. Pidin koe-esiintymisiä ennen kilpailua, 
mikä aina kannattaa.

KAISA PULKAMO
Sotkamon alttoviulukilpailun 1991 jaettu 2. sija

Millaisia ovat päällimmäiset muistosi Sotkamosta?

Kun mietin nyt kahdenkymmenen vuoden takaisia muistojani 
Sotkamon alttoviulukilpailusta, se on mielessäni yhtä lailla suuri 
alttoviulutapahtuma kuin kilpailu. Se oli harvinainen kollegiaalinen 
kokoontuminen, jossa oli mielestäni lämmin tunnelma. Toki takana 
oli pitkä ja intensiivinen valmistautuminen ja sen myötä halu 
onnistua, esittää parastaan. Olen aina ollut erittäin kova 
jännittämään ja muistan niitä odotuksen hetkiä ennen H-hetkeä, 
kun uni ei tullut asunnossa, jossa majoituin kilpailun ajan. Tai 
jostain syystä muistan ihan tietyn hetken Sotkamon koulun 
kuppilassa, jossa söimme. Pyöritin haarukkaa lautasella, kun 
jännitys oli vienyt ruokahalun, mutta päässäni muotoutui selkeänä 
ajatus: ”en haluaisi olla missään muualla”. Olin ikään kuin asioiden 
ytimessä. 

Minkälaisessa vaiheessa olit opiskelussasi tai ammatissasi, kun 
päätit osallistua?

Kilpailuun osallistuminen ei kai ollut koskaan oma päätökseni, vaan 
opettajani Matti Hirvikangas, jonka ansiota suuresti on, että 
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alttoviulukilpailut aikanaan pistettiin pystyyn, ilmoitti yhdellä 
tunnilla, että tällainen kilpailu on tulossa ja rupesi heti miettimään, 
mitä voisin siellä soittaa. Anteeksi Matti, jos muistikuvani on tässä 
väärässä. Olin kyllä varmasti innoissani ajatuksesta alusta asti ja 
jos siis Matti kysyi minulta, oli selvä, että vastasin haluavani 
mukaan. Toisaalta me, edelleen muistikuvieni mukaan, Matin 
oppilaat, valmistauduimme kaikki yhtä lailla kilpailuun. Olin tuolloin 
vielä nuorisokoulutuksessa oppilaana eli varsin alussa opinnoissani. 
Kilpailut pidettiin kesällä Sotkamo Soi -musiikkileirin yhteydessä. 
Edeltävänä keväänä kirjoitin ylioppilaaksi ja pääsin akatemiaan 
varsinaisesti opiskelemaan. 

Mitä mieltä olet silloisesta ohjelmistosta tänään?

Kuten sanottu, olin hyvin nuori (näin jälkeenpäin ajatellen) 
kilpailuun ilmoittautumisen aikaan, 18 vuotta. Kun rupesimme 
opettajani Matin kanssa miettimään, mitä ohjelmistoa valita, ainoat 
aiemmin soittamani kappaleet, joita saattoi käyttää, olivat 
Hindemithin Meditaatio, jonka saatoin soittaa ensimmäisen erän 
vapaavalintaisena pikkukappaleena ja edelleen Hindemithin 
Trauermusik, joka oli finaalissa pakollisena kappaleena. Uutta 
opeteltavaa oli siis kosolti. Toisaalta pääsin varsin 
perustavanlaatuisen alttoviuluohjelmiston pariin; Hyvin 
harjoitellulle Hoffmeisterille on käyttöä, kuten jokainen joskus 
koesoittoon osallistunut hyvin tietää, Schubertin Arpeggione-
sonaatin parissa jaksoin työstää ensimmäistä suurta sonaattiani ja 
Regerin sarja antoi sekin askarreltavaa kylliksi. Siitähän sitten 
tuomaristo ilmoitti arvontatilaisuuden yhteydessä, mitkä kaksi osaa 
soitettaisiin. En kai juuri ajatellut edessä olevaa, vaan ryhdyin 
kappale kerrallaan töihin ja luotin täysin opettajani Matti 
Hirvikankaan hahmotukseen kappaleiden valmistumisen 
aikataulusta.

Oletko seurannut seuraavia kilpailuja?

Olen kyllä seurannut kaikkia kilpailuja sittemmin mahdollisuuksien 
mukaan. (Olin muuten Sotkamon kilpailussa kilpailemassa 
numerolla yksi ja kuuntelin tuolloinkin kaikki muutkin kilpailijat, 
kun olin aina heti saanut urakkani hoidettua.) Kaksien edellisten 
kisojen aikaan olen ollut alttoviuluseuran rahastonhoitajan 
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toimessa hoitamassa kilpalujen maksuliikennettä. Edellisen 
(Tampereen) kilpailun aikaan nuorimmaiseni oli vasta muutaman 
kuukauden ikäinen ja olin kahtena päivänä paikalla. Nälkäinen 
pienokainen isoäidin seurassa aulassa tai hotellihuoneessa rajoitti 
kuitenkin hivenen mahdollisuuksiani salissa istumiseen.

Minkälaisia neuvoja antaisit nuorille kilpailijoille?

Tämä kuulostaa nyt tosi kuluneelta, mutta taatusti meistä jokainen 
kilpailun eteen puurtanut oli plussan puolella koitoksen jälkeen, 
vaikka olisi ollut pettynyt suoriutumiseensa tai menestykseensä. Ne 
ovat asioita, joille viime kädessä ei voi itse mitään. Mielestäni 
kaikki tavoitteet, joita itselleen soitossa tai elämässä yleensä 
asettaa, pitäisi olla sellaisia, joiden toteutuminen on omassa 
vallassa. Näin ollen esimerkiksi kilpailuun ei mielestäni pitäisi 
lähteä hakemaan sijoitusta, menestystä, vaan keskittyä 
kehittämään taitojaan, osaamistaan. Toki samoja taitoja voi 
harjoittaa muutenkin, mutta usein on hyväksi, kun on selkeä 
päämäärä, jota varten työskentelee ja määräaika, jolloin on oltava 
valmis. Koen myös hyötyneeni suuresti valmistautumisen 
loppusuoralla harvinaisen monista esiintymisistä. Vaikka 
jännittäminen on monesti verottanut suuresti suoriutumistani, itse 
kilpailutilanteessa ensimmäisessä erässä sain soittaa harvinaisen 
levollisena ja luottavaisena. Mutta kuten sanoin, nämä asiat eivät 
ole aina hallittavissa ja finaalissa olin hermostunut enkä kyennyt 
soittamaan, kuten olisin mielestäni osannut ja halunnut. 

Kaiken kaikkiaan Sotkamon tapahtumasta jäi tehdyn työn hyödyn 
lisäksi paljon arvokkaita muistoja sekä erityinen side moniin 
mukana olleisiin kollegoihin. Olen onnellinen, että sain olla 
mukana!

LIISA WEIGOLD
Sotkamon alttoviulukilpailun 1991 jaettu toinen sija

Sotkamon kilpailu oli hyvin järjestetty ja mahtavassa ympäristössä. 
Suomen kesä ja hyvä kilpailuhenki ovat jääneet mieleeni. Olin juuri 
valmistunut Kölnin musiikkikorkeakoulusta ja aloitamassa 
koesoittoja, joten kilpailuun valmistautuminen oli hyvää 
harjoitusta. Ikävä kyllä en ole voinut seurata kilpailuja täältä 
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Saksasta käsin, mutta mielestäni on hieno asia että niitä 
järjestetään! 

On tärkeää että oppii stressitilassa harjoittelemaan ja 
valmistumaan tiettyyn ajankohtaan mennesä. On hyvä oppia 
asettamaan omalle soitolleen tavoitteita sai nillä sitten kilpailuissa 
sijoituksen tai ei. Osaanotto ja mukanaolo on tärkeää!

Hauskaa syksyä!

TEIJA SALMINEN
Sotkamon alttoviulukilpailun 1991 kolmas sija

Tässä pari anekdoottia, jotka tulevat mieleen Sotkamon 
ensimmäistä alttoviulukilpailua muistellessani:

Ensiksi tulee mieleen ne hyvät bileet, jotka järjestimme jossain 
metsän siimeksessä kilpailun päätyttyä. Siellä oli kamalasti 
hyttysiä, mutta olimme kyllä hyvissä fiiliksissä kaikki.

Kilpailutilanteesta muistan sen hetken, kun kuulin päässeeni 
finaaliin. "Hitsi, hyvä juttu. Mutta kun en ole harjoitellut sitä 
finaalin pakollista eli Trauermusiikkia vielä ollenkaan...Nyt tuli 
kiire!" ajattelin. Iloisena kuitenkin jatkoonpääsystä palasin yleisön 
joukossa olleiden vanhempieni luo, mutta en löytänyt isääni 
mistään. Äitini kertoi, että isäni oli mennyt vuodattamaan pienet 
ilon kyyneleet koulun nurkalle. Kai se selitys oli, että oli mennyt 
"tupakalle". No Hindemithin suhteen ratkaisuni oli kuulunut: "Kun 
en sitä oikein osaa niin vedän tunteella; onhan se niin hieno ja 
vaikuttava kappale." Näin kertoi äitini ihan pari viikkoa sitten :)

Vähän hämmentynyt olin silloin Ari-Pekka Hämäläisen 
kommenteista: Arska sanoi jotenkin tähän tyyliin: Ohoh! Teijahan 
soittaa oikein tosissaan (tai kunnolla tai reilusti, en muista tarkkaa 
sanaa). Arska sanoi sen todella reiluun Arskamaiseen tyyliin eli 
kollegiaalisen kannustavasti. Molemmat Atson oppilaina tunsimme 
toisemme aika hyvin. Jäin kuitenkin miettimään, että enkös nyt 
ollut aina noudattanut mm. Panulan "lautaa leuan alle perskele" 
neuvoja ja tuutannut tulemaan ihan olan takaa noin muutenkin...? 
No, ehkäpä Saksan vuodet olivat jo siinä vaiheessa jättäneet 
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jälkensä ja olin saanut vähän lisää ilmaa siipieni alle. Päätin jatkaa 
samaa linjaa.

Joka tapauksessa kilpailusta jäi kiva muisto. Kollegiaalisuus huokui 
ja kaikki tsemppaili kaikkia. Me alttoviulistit olimme yhtä perhettä. 
Mukavaa. :)

OLLI KILPIÖ
Sotkamon alttoviulukilpailun 1991 erikoispalkinto (Koposen säätiö)

Kaksikymmentä vuotta on pitkä aika. Paljon olen onneksi 
unohtanut, mutta jotain vielä löysin muistojeni kultaisen laatikon 
pohjalta. Vuosi oli 1991 ja minä olin 20 -vuotias, nuori ja hölmö - 
tosin mielestäni nuorena saa olla nuori ja hölmö. Ohessa omat 
vähäiset muistoni Suomen ensimmäisistä alttoviulukilpailuista.

Olin aloittanut opintoni Matti Hirvikankaan alttoluokalla Sibelius-
Akatemian solistisella osastolla syksyllä 1990. Suurin osa 
opiskelutovereistani oli myös osallistumassa Sotkamon kilpailuihin 
ja luokkatunteja pidettiin varsinkin loppukeväästä useasti. Regerin 
sarjat ja Hindemithin Trauermusik höystettyinä Hoffmeisterilla ja 
Stamitzilla olivat tuolloin meille tuttua kauraa. Matti teki 
parhaansa, jotta edes karkeimmat "vääryydet" ja "törkeydet" 
saataisiin karsittua pois kilpailusuorituksistamme ja onnistuikin 
siinä mielestäni varsin hyvin. Sibelius-Akatemian opetus kuitenkin 
päättyi jo kesäkuun alussa ja kun kilpailuihin oli aikaa vielä 
kolmisen viikkoa, jouduimme olemaan omillamme varsin pitkän 
aikaa. 

Minun kannaltani varsinkaan tämä ei ollut mikään paras vaihtoehto, 
sillä vielä tuohon aikaan pidin harjoittelua lähinnä lahjattomien 
tiukkapipojen hommana, tai ainakin asiana jonka voisi hoitaa sitten 
joskus myöhemmin. Useiden muiden opiskelutovereideni tavoin 
(mm. Sotkamon kilpailujen voittaja Janne Kannas) olin fiksusti 
päättänyt viettää alttoviulukilpailuja edeltävät kaksi viikkoa 
osallistumalla Pohjois-Ruotsin Arjeplogissa järjestettäville 
musiikkijuhlille Sibelius-jouset -kamariorkesterin riveissä. 
Orkesteria johti tuolloin Paavo Pohjola ja osittain Peter Csaba, tosin 
Peter jaksoi työstää kanssamme vain yhden konserttiohjelman. 
Mistä lie johtunut, mutta ensimmäisen yhteisen 
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orkesteriharjoituksemme jälkeen Peter ehdotti meille koko 
konsertin peruuttamista. 

Tuolloisia Sibelius-jousia voisi ehkä kuvata "lokoisaa maalaiselämää 
viettäväksi rosvolaumaksi". Olimme kiinnostuneet kaikesta muusta 
kuin itse musiikin teosta. Lain sallimia päihteitä käytettiin asiaan 
kuuluvasti ja kuulumattomasti ja illanvietot saattoivat kestää 
varhaiseen aamuun, myös kaikenlaista muuta yleistä hölmöilyä 
harrastettiin runsaasti. 

Olosuhteet olivat varsin loistavat nuorelle musiikinopiskelijalle 
oppia muusikon ammatin kirjoittamattomia lainalaisuuksia, siis 
kaikkea muuta paitsi itse soittamista. Joka toinen päivä pakotin 
itseni paikallisen koulun ullakolle, mutta määrätietoisen työnteon 
kanssa ei tuolla itsepetoksella ollut mitään tekemistä. Muistaakseni 
koin tilanteen jopa vähän ahdistavana, sillä tietoisuus lähestyvistä 
kilpailuista ja tekemätön työmäärä saattoivat aika-ajoin haitata 
jopa vapaa-ajan viettoa. Tämä tosin kesti yleensä vain hyvin 
pienen ohikiitävän hetken verran. Orkesteri saapui viimein pari 
päivää ennen Sotkamon kilpailujen alkua väsyneenä mutta 
krapulaisena Silja Serenadella Helsinkiin ja oli aika palata karuun 
todellisuuteen. Olin lähdössä ensimmäisiin alttoviulukilpailuihini 
varsin heppoisin eväin ja minua pelotti.  

Sotkamossa aurinko kuitenkin paistoi ja tapaaminen 
kilpakumppaneiden kanssa antoi toivoa tulevan koitoksen suhteen - 
alttoviulistien läheistukiverkko ei petä. Koska muuta vaihtoehtoa ei 
ollut, alkoi harjoittelukin kesäkuun alun luovan tauon jälkeen 
maistua. Sain arvonnassa muistaakseni numeron seitsemän, josta 
olin tietysti tyytyväinen, koska minulle jäi aikaa harjoitella vielä 
hetki alkuerien jo alettua. Itse alkuerästä en muista juuri mitään. 
Reger meni kai ihan ok ja Hoffmeister ei mennyt poikki. 

Suoritukseni jälkeen olin totaalisen voipunut ja helpottunut siitä, 
että koettelemus oli vihdoin takanapäin. Siirryimme 
kilpakumppaneideni Markus Sarantolan ja Arska Hämäläisen kanssa  
lähimmälle terassille nauttimaan tuohon aikaan Etelä-Suomessa 
vielä harvinaista Olvi -keskiolutta. Päivä jatkui auringonotolla ja 
Markuksen mielijuoman Carillon naukkailulla kilpailupaikkana 
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toimivan koulun takana sijaitsevalla pienellä männikköisellä 
hiekkarannalla. 

Päivän päätteeksi ilmoitettiin jatkoonpäässeet. Järkytykseni oli 
suuri kun nimeni mainittiin kuuden jatkoon päässeen joukossa. 
Koitos ei ollutkaan vielä takanapäin! Toisaalta olin iloisen yllättynyt 
ja ylpeä, toisaalta hieman pettynyt siitä, että joutuisin taas 
palaamaan aikaisemmin harrastamaani viime hetken harjoitteluun. 
Aloitin työnteon lähes välittömästi, finaalin ohjelmassani oli 
Brahmsin sonaatti Es-duuri ja kaikille pakollinen Hindemithin 
Trauermusik. 

Harjoittelin mielestäni todella ahkerasti, mutta ilmeisesti 
ulkopuolisen silmin olisin voinut tehdä vielä enemmänkin tai 
ainakin näin saattoi päätellä säestäjäni Raija Kerpon antamasta 
neuvosta. Sadattelin erästä Brahmsin ylimenoa jonka intonaatio ei 
koskaan ollut kohdallaan ja Raija tarkkasilmäisenä ihmisenä kehotti 
minua harjoittelemaan kohtaa vielä ahkerammin ja 
perusteellisemmin. Pidin ideaa lähinnä kerettiläisenä, jos joku 
paikka tai ylimeno on vaikea, niin eihän sitä nyt harjoittelemalla 
saa kuntoon! 

Finaalisuorituksestanikaan en muista juuri mitään. Aurinko paistoi 
silmiin, salissa oli kuuma, paita kastui ja radiointi toi vielä 
mukanaan oman lisäjännitysmomenttinsa. En soittanut kai 
huonosti, mutta en loistanutkaan, joten tuloksena oli kunniakas 
kuudes sija Koposen -säätiön erikoispalkinnolla.

Kilpailujen jälkeiset tapahtumat noudattelivat jo tutuksi käynyttä 
vapaa-ajanviettokaavaa. Mitään erikoista ei tapahtunut (paitsi 
tietysti Helge Valtosen ja Markku Lintusen ikimuistoinen 
vapaapainiesitys aamuauringon noustessa), kukaan ei 
loukkaantunut (ainakaan fyysisesti), mitään ei rikottu (paitsi että 
lentokenttätaksi meinasi tehdä Markuksen ja Arskan banjoista 
muusia) ja kaikki menivät ajoissa nukkumaan (valvoimme 
porukalla koko yön vaikka juomat loppuivat kesken jo alkuyöstä). 
Edelliset huippuhetket oli pakko mainita, mutta ehkä kuitenkin on 
parempi että jätän viimeisen illan tapahtumat tämän enemmälti 
kommentoimatta. Lähdin Sotkamosta yhtä kokemusta rikkaampana 
ja hyvillä mielin kohti lomalaitumia. 
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MARKKU LINTUNEN
Sotkamon alttoviulukilpailun 1991 osanottaja

En tainnut mitenkään hyppiä riemusta kun tieto alttoskabasta tuli, 
koska olen aina vierastanut soittokilpailuja mukaanlukien koesoitot. 
Aikani asiaa kypsyteltyäni päätin kuitenkin osallistua ja ottaa sen 
jännittävänä kokemuksena ja enemmänkin alttoviulutapahtumana 
ja kollegoiden tapaamisena kuin vakavana kilpailuna. En siis 
lähtenyt paikalle kovat paineet niskassa voittamaan, eikä sitä 
vahinkoa myöskään tapahtunut. Oli myös olemassa pieni 
sosiaalinen paine osallistua, koska "kaikki muutkin olivat menossa".

Tein alkuvuodesta Sibiksessä B-kurssin ja olin päättänyt ruveta 
kiertämään orkestereiden koesoittoja vasta sen jälkeen. Sotkamon 
skabat tulivat tästä näkökulmasta hyvään saumaan ja ensimmäiset 
pruuvit tulivat kisojen jälkeen saman vuoden syksyllä. Soitin 
Stamitzin siksi jo B-kurssissa ja syksyllä se meni jo ihan hyvin, 
ainakin kerran;). Muu ohjelma oli mielestäni hyvin valittu. Jos 
ohjelmassa olisi ollut Bartok, en olisi osallistunut, sen vuoro tuli 
vasta myöhemmin. Reger tuotti pariäänineen tuskaa monelle 
meistä, mutta kyllä siitä hyötyä oli.

Kaiken kaikkiaan muistot Sotkamosta ovat enimmäkseen 
positiivisia. Oli hyvä kuulla palautetta soitosta tuomareilta ja 
monilta kollegoilta yleisön joukossa ja yrittää ottaa siitä oppia. 
Lisäksi meillä ensimmäisen kierroksen jälkeen pudonneilla oli hyvin 
aikaa parantaa maailmaa ja ruotia enemmän ja vähemmän  
ammatillisia kysymyksiä. Ja kuuntelimme tietenkin toisen erän. 
Parasta antia ehkä tulevaisuuden kannalta oli kuitenkin se, että tuli 
harjoiteltua paljon.

Myöhempiä kilpailuja en ole seurannut, mutta ehtiihän sitä vielä. 
Jos joku neuvo tuleville kilpailijoille pitää antaa, niin älkää ottako 
kilpailua liian  vakavasti. Elämää ja haasteita on sen jälkeen vielä 
paljon edessä.
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JAANA HERLEVI-HAUTALA
Sotkamon alttoviulukilpailun 1991 osanottaja

Tervehdys Oulusta! Ei Sotkamosta voi olla vielä kahtakymmentä 
vuotta!

Sotkamo oli musiikkileireilystä tuttu paikka. Kisaan lähdin ehkä 
tyhmyyttäni ja silloisen opettajani, Jerzyn, houkuttelemana. Olin 
ollut konsan ammattiopinnoissa siihen mennessä yhden vuoden. 
Taisin olla siellä ainoita "ei akatemialaisia". Alkuerästä sain raadilta 
hyvää, asiallista palautetta. Kilpailuohjelmiston kasaaminen oli 
minulle työvoitto, ja kilpailussa itsensä voittaminen tärkeämpää 
kuin sijoitus. 

Silloiseen kilpailuohjelmistoon kaipasi kamarimusisointia ja uutta 
musiikkia. Finaalistit pääsivät tosin soittamaan leirin kamari- 
orkesterin solistiksi, ja sehän oli hieno juttu! 

Kisasta jäi muistoksi mukavan rento ilmapiiri ja se oli hyvä 
porkkana kevään 1991 opintoihin... ja harvoinhan sitä saa 
opiskeluaikana testata hermojensa kestävyyttä muissa kuin 
suoritus-(lue: tutkinto-) tilanteissa!

ARI-PEKKA HÄMÄLÄINEN
Sotkamon alttoviulukilpailun 1991 osanottaja

Mitä kuuluu?

Moro, moro! Hienoa. Siitä tapahtumasta ensimmäiseksi suuri kiitos 
kaikille niille jotka olivat kisojen syntyä edesauttamassa. Kiitos!

Eipä tässä mitään ihmeitä. Oopperalla aloitettiin työt aikaisin 
syksyllä (27.7) Ringin merkeissä Fyysisesti rankka syksy jatkuu 
aina jouluun asti. Pitkät teokset seuraavat toisiaan. Il Trittico 3t 45 
min., Carmen 3t 15 min., Veren häät & Scheherazade 2t 30 min., 
Boris Godunov 3t 30 min., Doctor Atomic 3t 20 min. jne..

Millaisia ovat päällimmäiset muistosi Sotkamosta?
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Pelkästään hyviä muistoja; siinä määrin kun muistaa 20 vuoden 
takaisia asioita. Koko kilpailu oli erittäin hieno kokemus. Tietyllä 
tavalla positiivinen ja rento tapahtuma. Omalta osaltani kisat olivat 

ohi ensi esiintymisen jälkeen. Sen jälkeen olikin jonkin verran 
rentoa oleilua. Olihan puolivuotta ja osa kesääkin harjoiteltu 
pelkästään kisoja varten.

Millaisessa vaiheessa olit opiskelussa tai ammatissa kun päätit 
osallistua?

Olin vaihtanut opettajaa Atso Lehdolta Matti Hirvikankaalle (kiitos 
molemmille vielä kerran) joitakin vuosia aikaisemmin. B-kurssi oli 
suoritettu ja koesoittoissa oli muutaman kerran käyty 
haistelemassa ilmapiiriä. Tieto kisoista kun tuli,melko pian päätin 
osallistua ajatuksella: "Ensimmäiset alttoviulukilpailut ja minähän 
olen mukana aloittamassa perinnettä". Tuliko kilpailuista periinne, 
sen jokainen päättäköön itse. Mahdollisissa seuraavissa kilpailussa 
olisin ollut jo ikäloppu.:-) 

Kilpailuohjelmiston valmistaminen oli henkilökohtaisesti se suurin 
haaste. Sain huomattavasti lisää uskallusta ja rohkeutta omaan 
tekemiseeni kilpailun jälkeen. Koin onnistuneeni vaikka en 
päässytkään jatkoon. Ensimmäisen työpaikan sain muuten syksyllä 
1991 Tampereen kaupunginorkesterista.

Mitä mieltä olet silloisesta ohjelmistosta tänään?

En edes oikein muista ohjelmistoa,enkä sitä oliko kaksi vai kolme 
kierrosta. Taisi olla niin että ekalla rundilla soitettiin Hindemith 
Meditation tai jokin vaihtoehto sekä sen lisäksi Max Reger; ainoa 
kappale jonka muista varmasti soittaneeni. Soitin ensimmäisen 
Suiten. Jos oikein muistan, isoa konserttoa (Bartok, 
Hindemith,Walton) ei ollut kisaohjelmistossa. Sitä mietti silloin ja 
joskus myöhemminkin että miksi ei ollut. 

Olen silti tänäänkin sitä mieltä, että ohjelmisto oli hyvin  
suunniteltu. Kyseessä oli kumminkin ensimmäiset 
alttoviulukilpailut. Vaikeampi ohjelmisto olisi todennäköisesti 
karsinut osallistujia ja tehnyt kilpailusta tietyllä tapaa 
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heikkotasoisemman. Kaikki finalistithan soittivat hienosti. 
Kyllä....olin kuuntelemassa.

Oletko seurannut seuraavia kilpailuja?

Toiset kilpailut olivat sellaiset joita seurasin, koska olin hallituksen 
jäsen kun kilpailua suunniteltiin. Seuraavat kisat ovat jääneet 
täysin pimentoon.

Minkälaisia neuvoja antaisit nuorille kilpailijoille?

Kilpailuohjelmiston valmistaminen on se juttu. Ei minulla sen 
kummenpaa neuvoa ole antaa.

Haluatko lisätä jotain muuta?

Lopuksi kiitos kaikille 1991 Sotkamon kisoihin osallistuneille, sekä 
erityiskiitos Helge Valtoselle, hienoista hetkistä  ja mahtavista 
kokemuksista. Olen monta kertaa muistellut kaihoisasti meidän 
yhteisiä "Juurakkohetkiä" ja sitä hienoa suomalaista järvimaisemaa 
mitä juurakolla ihastelimme  maailmaa parantaen, vaikkakin kerran 
paikallinen nuoriso olikin juomamme juonut. Markuksen 
alttokotelon ylikin melkein ajettiin, mutta hyvällä tuurilla ja ehkä 
pienellä valppaudella selvittiin säikähdyksellä ja vääntyneillä 
saranoilla.

Hyvää syksyä kaikille altisteille ja muillekin musiikin ystäville!

MARKUS SARANTOLA
Sotkamon alttoviulukilpailun 1991 osanottaja

Juteltiin tuossa eräänä päivänä Maxin kanssa vuoden 1991 
kilpailuiden tiimoilta ja Max kehotti allekirjoittanutta muistelemaan 
silloin vallalla ollutta  soitollista yleisilmettä. "Eikös 80-luvulla ollut 
linjana se, että alttoviulun tulisi olla iso?", kysyi Max.

Olisin aika varovainen sanomaan mitään yleistetympää siitä, mitä 
tuolloin kilpailussa keskimäärin tarjottiin. Ihmiset olivat silloin 
erilaisia - sointeineen, vibratoineen, vahvuuksineen - ja lienevät 
erilaisia myös tänään. On kai selvää ja suotavaa, että soiton 
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yleinen taso on noista päivistä kohonnut - sen takia kai kilpailuja 
järjestetään. 

Mitään varsinaisia virtuoosiesityksiä tuskin oli tarjolla. Vuonna 1991 
monet tarjosivat  vapaavalintaiseksi kappaleeksi Enescon 

konserttikappaletta tai von Weberin Andantea ja unkarilaista 
rondoa. Myös Hindemithin Meditaatio näyttää olleen suosittu. 
Näistä voidaan ehkä päätellä jotain yleisistä mieltymyksistä - tai 
sitten ei. Loppukilpailussa pakollisena tehtävänä oli Hindemithin 

Trauermusik orkesterin kanssa, ja se ainakin kertoo jotakin 
kilpailun yleisilmeestä.

Itselleni oli melkomoisen tiukka paikka mennä soittamaan koko 
tutun alttoviuluyhteisön eteen. Esiinnyin toisena, heti Kaisan 
jälkeen kello 10 aamulla. Olin aloittanut kilpailuun 
valmistautumisen hyvissä ajoin ja ohjelmaa oli esitetty monta 
kertaa. 

Mikä on jännittävämpää kuin tällainen esiintyminen? Lavalla oli 
kuitenkin varsin mukava olo ja jälkikäteen saatu palaute oli 
kannustavaa. Ammatissa on sittemmin tullut joskus vastaan 
hankalia tilanteita, ja olen aina voinut sanoa itselleni, että 
uskalsinhan Sotkamossakin mennä lavalle. Sen kokemuksen päälle 
on voinut ikään kuin rakentaa.
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Ilari Angervo ei osallistunut kilpailuun (toim. huom.)

Seuraavat kolme aukeamaa on skannattu  
Sotkamon 1991 ohjelmakirjasta (toim. huom.)
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Soittamisen iloa ryhmässä
Riittaliisa Hakulinen
Alttoviulunsoiton opiskelija, Sibelius-Akatemia

Nykyisin useat musiikkiopistot ovat ottaneet tarjontaansa 
yksilöopetuksen rinnalle ilahduttavan paljon muitakin 
musiikinopiskelun muotoja, joista perinteisin ja yleisin on mestari-
kisälli-menetelmä. Lapset ovat innoissaan, kun pääsevät 
soittamaan yhdessä muiden kanssa. Mutta mitä opettajat tunneilla 
tekevät, kun lapset tulevat ulos luokasta tunnin jälkeen posket 
innostuksesta hehkuen?
 
Haastattelin tästä aiheesta kahta kokenutta alttoviulupedagogia, 
Tarja Koskista Espoon musiikkiopistosta ja Pirkko Simojokea Itä-
Helsingin musiikkiopistosta. He kumpikin ovat opettaneet 
alttoviuluryhmiä yksilöopetuksen rinnalla yli 15 vuotta ja näin 
tehneet arvokasta ja huomattavaa musiikkikasvatustyötä lasten ja 
nuorten parissa. Haastattelut tein vuodenvaihteessa 2010-11.

Yhdessä jaettu esiintymisen ilo

Pedagogit nostavat esiintymiskoulutuksen suureen arvoon lasten 
ryhmätunneilla. "Suurinta osaa oppilaista jännittää esiintyminen", 
Pirkko toteaa. "Kun lapsi tietää tarkalleen mitä 
esiintymistilanteessa pitää tehdä ja hän on harjoitellut esiintymistä 
useita kertoja ryhmän kanssa, esiintymisjännitys vähenee."
Simojoki aloittaa esiintymisen harjoittelemisen heti ensimmäisillä 
ryhmätunneilla. Aluksi esiintymistä ei välttämättä kutsuta 
varsinaisiksi esiintymisiksi, vaan sanotaan "kuka haluaa tulla 
kokeilemaan" tai "kuka haluaa näyttää muille." Tai jos joku 
oppilaista onnistuu, annetaan hänelle välittömästi positiivinen 
palaute: "Näytäksää, se oli ihana!"

Tarja Koskinen korostaa esiintymisasiassa joukkuehenkeä: 
"Positiivisessa ilmapiirissä esiintyminen kasvattaa lapsissa 
yhteiskuuluvaisuuden tunnetta". Kun kappaleita on esitetty toisille 
ryhmätunneilla, lapsilla on yleensä rauhallinen olo mennä 
esiintymään isommankin yleisön eteen.
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Pirkko Simojoen 
oppilaat saavat 
yksityistuntien 
lisäksi ryhmätunteja 
jopa kolmesti 
viikossa

Pieniä tiedemiehiä

"Ryhmätunti on hyvä silloin, kun oppilaat ovat oppineet syvällisesti 
jotain itse oivaltamalla", toteaa Simojoki. Hän ottaa esille myös 
Zoltan Kodalyn ajatuksen soittotuntien neljän asian tasapainosta: 
"Soittotunneilla, oli se sitten yksilö- tai ryhmätunti, pitäisi kehittää 
lapsen älyä, tekniikkaa, musiikillista ymmärrystä ja tunnetta". Jos 
näitä asioita painottaa tunneilla, voi saada huikeita tuloksia siinä, 
miten fiksuiksi ja ajatteleviksi lapset voivat kasvaa.

Tarja Koskinen kertoo erityisesti lasten sosiaalisten taitojen 
kehittyvän ryhmätunneilla. Ryhmissä on pakko huomioida muita. 
Huomiointi on Koskisen mukaan usein sekä pienempien että 
isompien puolelta hyvin vastavuoroista: "Pienemmät arvostavat 
pidemmälle ehtineitä, mutta yhtä lailla isommille on myös suuri 
kunnia päästä tukemaan pienempiä ja ottaa heistä vastuuta.

Tekniikkaa oppimassa

Tarja Koskinen suosii tekniikkaopetuksessaan teemaviikkoja, jolloin 
hän kiinnittää huomiota johonkin tiettyyn asiaan. "Fokusoin 
teemaviikoilla opetustani niihin asioihin, mitkä sillä hetkellä 
tuntuvat tärkeimmältä," kertoo Tarja. "Tietenkin on hyvä asia, että 
teemat vaihtelevat tarpeeksi usein, ja asioihin palataan tietyin 
väliajoin."
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Tarja Koskisen opetuksen 
tavoitteena on innostunut ja 
taitava soittaja, jolla on soolo-
ohjelmiston lisäksi 
yhteissoittokokemusta 
erilaisissa kokoonpanoissa

Pirkko Simojoki kertoo seuranneensa aikoinaan kummipoikansa 
jääkiekkoharjoituksia, ja havainnut hämmästyksekseen 
harjoitusten sisältävän suurimmaksi osaksi tekniikkaa. Tästä 
huolimatta kaikki pelaajat olivat kuitenkin hyvin innostuneita. 
"Soittoryhmässäkin tekniikkaa voi opiskella hyvin hauskasti leikkien 
ja pelien kautta", Pirkko vinkkaa. "Kun tekniikkaa harjoitellaan 
mielekkäästi, voi ryhmätunnista ajoittain käyttää siihen suurenkin 
osan."

Ryhmätuntien haasteita

Sekä Simojoki että Koskinen kokevat suureksi haasteeksi sopivan 
ohjelmiston löytämisen ryhmätuntien käyttöön. Ryhmässä on usein 
eritasoisia soittajia ja kaikille täytyisi löytyä mielekästä ja sopivan 
haastavaa soitettavaa. Koskinen onkin siksi sovittanut paljon omaa 
materiaalia ja hän käyttää sitä runsaasti. Simojoki kertoo 
tällaisessa hankalassa tilanteessa joskus harjoittaneensa ryhmää 
yhdessä käyttäen muiden kanssa hitaammin oppivan lapsen 
stemmaa, koettaen toimia niin, etteivät muut lapset huomaa sitä. 
Asioita ratkaistaan luovasti ja spontaanisti.

Soitonopettajat joutuvat kohtaamaan myös psykologisia haasteita: 
"Usein lapset tuovat tunneille koko elämänsä mukanaan", Pirkko 
toteaa. Lapsilla voi olla kotitaustalla vaikkapa väkivaltaa tai 
alkoholismia, mistä aiheutuu tunneilla keskittymisvaikeuksia. 
"Näiden asioiden kanssa tasapainoileminen on opettajalle iso 
haaste", Pirkko kertoo.
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 Tutkimusten mukaan ryhmässä koettu turvallinen ilmapiiri ohjaa 
lapsen sosiaalista käyttäytymistä positiiviseen suuntaan, mikä 
vaikuttaa siihen, että hän voi oppia tuntemaan mielenkiintoa toista 
ihmistä kohtaan, toisen huomioonottamista, ratkaisemaan 
ristiriitoja rakentavasti sekä konkreettisesti auttamaan toisia. 
(Telama & Laakso 2001, 276).

Simojoen mielestä lasten vaikeista kotioloista aiheutuva haaste voi 
opettajalle olla hyvä, koska opettaja voi musiikin kautta yrittää 
muuttaa lasten elämää ainakin vähän positiivisemmaksi.

Artikkeli perustuu kirjoittajan tekemään kirjalliseen työhön, joka on tehty keväällä 
2011 ja on luettavissa Sibelius-Akatemian kirjastossa. Riittaliisa Hakulinen (2011): 
Yhdessä musisoiden - Ryhmäopetuksen vaikutus nuorten alttoviulistien 
soitonopiskeluun
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Back to the Future
Taina Evijärvi ja Hanna Tyrväinen

ESTA:n, ( European String 
Teachers Assosiation) 39. 
kansainvälinen konferenssi 
pidettiin, Ruotsin 
Taalainmaalla, Falunissa 
viime toukokuussa. 

Alttoviulisteja Suomesta oli 
liikkeellä peräti kolme ja 
tunsimme itsemme todella 
aktiivisiksi, sillä olimme 
Suomen ainoat osanottajat! 
Ohjelma oli kiinnostava ja 
monipuolinen. Varsinkin 
alttokollegoja eri puolelta 
Eurooppaa oli mukava tavata 
ja lukuisissa Workshopeissa 
saimme soittaakin yhdessä.

Jenny Välitalo

Edith Pinemanin kausi 
ESTA:n presidenttinä 
päättyi ja altistien  iloksi 
saimme kuulla, että hänen 
tilalleen valittiin 
legendaarinen Bruno 
Giuranna, Italian ESTA:n 
puheenjohtaja. 

Giuranna oli ohjelmassa 
mukana myös 
mestarikurssillaan. Hänen 
työskentelyään oli ilo 
seurata.

Bruno Giuranna
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Kiinnostava, ruotsalaisen säeveltäjä, J. G. Graunin (1702-1771) 
alttoviulukonsertto oli kaivettu arkistoista.  Jenny Välitalo soitti sen 
kantaesityksen Falunin konservatorion barokkiorkesterin kanssa. 
Seurasimme myös Välitalon mestarikurssia, joka paneutui 
erityisesti soittajan ergonomisiin ongelmiin.

Italialaisen Paolo Bozzin alttoviulumusiikista  luennoi Giuseppe 
Miglioli.Hän soitti itse näytteitä teoksista ja kertoili mielenkiintoisia 
anekdootteja säveltäjä-persoonasta.

Giuseppe Miglioli

Konferenssi oli hieno kokemus ja mahtava alku ansaitulle 
kesälomalle. Seuraava ESTA:n konfrenssi järjestetään Kroatiassa 
14.-19. lokakuuta 2012 teemalla Strings Attached. Tietoa 
tapahtumasta löytyy ESTA:n nettisivuilta. Suosittelemme 
lämpimästi! 

http://www.estastrings.org 

39



Raportti 39. kansainvälisestä alttoviulukongressista Saksan 
Würzburgissa 12.-15.10.2011
Max Savikangas

Würzburg on vanha, viehättävä, siisti, turvallinen ja ilmeisen 
konservatiivinen n. 130 000 asukkaan kaupunki Saksassa Main-
joen varrella. Liittoutuneet pommittivat kaupungin toisen 
maailmansodan lopussa raunioiksi tavoiteenaan lannistaa 
natsisotakoneisto ja kääntää saksalaisten mieliala Hitleriä vastaan. 
Kaupunki on sittemmin rakennettu uudestaan entiseen asuunsa, 
mistä syntyy jännittävä vaikutelma; melkein minne käykin, kaikki 
on uusvanhaa. Jostain saatta sitten löytää alkuperäistä, pommeilta 
osittain säästynyttä. 

Vaikka Würzburg ei tästä syystä kuulu turistivirtojen 
vakiokohteisiin, löytyy sieltä suorastaan uuvuttavan laaja 
kaunpungimuseo, jossa on esillä vaikuttava ja huomattavan 
laadukas eurooppalainen taide- ja esinekokoelma renessanssin ja 
barokin aikakausilta. Kaupunkilaiset pelastivat 1900-alusta 
kerrytetyn kokoelman pommituksista ennakkovihiä saatuaan. 
Museossa on myös pienoismalli Würzburgista pommitusten jälkeen. 
Tuho oli lievästi sanottuna totaalista.

Suomalainen musiikkikulttuuri on vahvasti saksalaisperäistä, mistä 
kielivät vaikkapa, että Maamme-laulun sävelsi Frederik Pacius, 
että alttoviulistit opiskelevat paljon Bachia, Brahmsia, Regeriä ja 
Hindemithiä ja että alttoviulistit muiden muassa ovat käyneet 
hakemassa lisäoppia Saksasta, esim. Rainer Moogilta. 

Oli siksikin mielenkiintoista kokea Saksalaista musiikkikilttuuria 
sisältäpäin Würzburgin musiikkikorkeakoulussa sen järjestämän 
alttoviulukongressin aikana. Saksan alttoviuluseura on perinteikäs 
yhdistys ja sillä on satoja jäseniä, mikä heijastui kongressin 
ohjelmassa ja järjestelyissä. Selvästikään ei oltu ensimmäistä 
kertaa pappia kyydissä! Kulttuuriperinteitä riittää.

Emile Cantor, joka oli joutunut ottamaan järjestelyvastuun vasta 
melko myöhäisessä vaiheessa alkuperäisen kongressi-isännän 
Ronald Schmidtin saatua aivohalvauksen, loisti paitsi ystävällisenä 
isäntänä, niin myös osoitti huomattavaa järjestelykyä ja positiivisen 
älykästä ajattelua. Hän puhuu kolmeatoista (13) kieltä!
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Kongressiohjelmakirja (pdf) on tutkittavissa internet-osoitteessa:

http://www.viola-gesellschaft.de/cms/upload/ProgrammbuchViolaKongress2011.pdf

Penny Kruse, viulu ja Steven Kruse, alttoviulu esittämässä Braxton Blaken (s. 1954) 
Bagatelleja viulle ja alttoviululle (2011). Lisätietoja säveltäjästä: 
www.braxtonblake.com

Kongressissa kuullut esitykset olivat pääosin huolella valmisteltuja 
ja taiten esitettyjä. Pelkästän jo tämän monikulttuurisen alttoviulu-
nautintomahdollisuuden vuoksi voinkin suositella lämpimästi 
kaikille jäsenille vierailuja kansainvälisiiin alttoviulukongresseihin! 

Valitettavasti Würzburgin kongressiin kutsutut molemmat 
suomalaiset esiintyjät joutuivat painavista syistä perumaan 
osallistumisensa. Teemu Kupiaisen piti soittaa Bachia ja Pirkko 
Simojoen esitelmöidä alttoviulupedagogiikasta Colourstrings-
metodi lähtökohtana. Harmillista, mutta aina tulee seuraava 
kongressi!
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Monet alttoviulun mestarit, joita tässäkin kongressissa kuultiin 
esittämässä kiinnostavaa sooloalttoviulohjelmistoa, vierailevat 
harvoin jos koskaan Suomessa. Heistä Würzburgista mieleni jäivät 
erityisesti Nobuko Imai, Hartmut Lindemann, Samuel Rhodes 
ja Thomas Riebl, joista viimeksimainittu esitti Arpeggione-
sonaatin soitinrakentaja Bern Hillerin kanssa kehittelemällään 
suurella 5-kielisellä tenoriviululla (viritys: F-c-g-d’-a’).

Runsaasta kongressiohjelmistosta itselleni mieleenpainuvimmat 
teokset olivat:

- Braxton Blake: 7 Bagatelles for violin and viola (2011)
- Elliott Cartet: Figment IV for Solo Viola (2007)
- Toshio Hosokawa: Lied II for viola and piano (2008)

Kongressin kanssa samaaikaisesti järjestettiin Walter Witte -
alttoviulukilpailu, jonka ensipalkintoa ei jaettu. Jaetun kolmannen 
palkinnon saanut Lydia Rinecker teki palkinnonsaajien resitaalissa 
vaikutuksen heittäytyvällä ja valkohehkuisella tulkinnallaan 
alttoviuluversiosta Schumannin Sonaatista a-molli Op.105 viululle 
ja pianolle.

Seuraava kv. alttoviulukongressi järjestetään Eastman School of 
Musicissa New Yorkin Rochseterissa Yhdysvalloissa jo reilun 
puolen vuoden päästä touko-kesäkuuun vaihteessa 2012.

Minut on kutsuttu 2012 kongressiin kantaesittämään uusi 
sävellykseni alttoviululle ja pianolle. Pidän tätä erinomaisena 
esiintymistilaisuutena ja miksei meriittinäkin, koska Yhdysvaltojen 
kongresseihin on tarjontaa ylen määrin. Vaikka palkkioita näissä 
kongresseissa ei makseta ja matkarahoitukseenkin pitää itse 
osallistua (ei muuta kuin matka-apurahoja hakemaan...), niin 
vastikkeksi saa jakaa sanottavansa erinomaisen kiinnostuneen ja 
asiantuntevan yleisön kanssa.

Olisi hauskaa, jos muitakin Suomen alttoviuluseuralaisia lähtisi 
kongressiin kuuntelemaan konsertteja, luentoja ja osallistumaan 
mestarikursseille, workshoppeihin ja yhteissoittajaisiin. Sekä 
tietysti myös tutustumaan maailman alttoviulisteihin, alttoviuluihin, 
alttoviulunsoittotapoihin ja alttoviulumusiikkityyleihin!

http://www.esm.rochester.edu/ivc2012/welcome-letter
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IVS President’s Column
Kenneth Martinson, President of the International Viola Society

It is with great with honor 
and great pleasure that I 
write you as the new 
President of the International 
Viola Society, a post I 
assumed the leadership role 
on January 1, 2011, after 
having spent the previous 
years as the Secretary of the 
International Viola Society, 
and four years as Secretary of 
the American Viola Society.  
Growing up as a young violist, 
I had revered the American 
Viola Society and everything 
it did, and it was a dream of 
mine to be involved in such a 
fantastic organization.  

One of the many missions of the International Viola Society is to serve 
as a conduit for providing International Aid to grief-stricken areas of the 
world in the form of musical and monetary offerings to help the musical 
aspects that have been either negatively impacted or shows a potential 
for promising growth with outside help in the viola/string community.  
In the past, the IVS has been helpful in providing material and 
monetary donations to South Africa and Iraq.  Currently, we are in the 
process of wrapping up a relief project for Talca, Chile which had been 
hit with a devastating earthquake on February 27, 2010.  Anyone 
wishing to make a contribution to the Chile relief effort can do so at 
http://www.internationalviolasociety.org/chilirelief/. So far we have 
secured over 10 instruments and $1000 to help replace damaged 
instruments from the earthquake.

The most important responsibility of the International Viola Society is 
the managing or oversight of the Annual International Viola Congress.  
As the worldwide economy has been tightening for the working class, 

43

http://www.internationalviolasociety.org/chilirelief/
http://www.internationalviolasociety.org/chilirelief/


especially musicians and educational institutions, it has been 
increasingly difficult to secure venues, sponsorship, and registrants to 
make these events occur successfully.  Having served on the AVS and 
IVS boards, I have also been acutely aware of how burdensome of an 
onus the responsibility has been placed on the shoulders of the 
congress host.  Since I view it as my responsibility as leader of the IVS 
to ensure the long term success of the organization, and much of that 
success is due largely to the membership created by holding 
International Viola Congresses, I am feeling the need to take a detailed 
look at the system we have in place for the funding of these 
Congresses, which I can say with complete confidence, the 
overwhelming majority of worldwide members of the IVS would love to 
see continue happen.

I am currently working with the IVS Board and the IVS Assembly of 
Delegates to adopt some measures with I believe will greatly help the 
solvency and future of the continued featuring of the International Viola 
Congress.  Firstly, I am working with some legal professionals to get 
non-for-profit status for the IVS in the United States, which should 
allow us to become more eligible for outside funding, for instance 
donations of airline tickets for Board Officer and Congress Artist travel.  
Additionally I am looking for creative ways for the IVS to raise revenue 
so that we are able to help administer certain aspects of the Congress 
so that the host won’t have to pay for the administering of those 
aspects.  Finally, I am working on by-laws legislations that would add a 
small mandatory “Congress Fee” (of about $1-2 per member) for all 
members worldwide will go directly for either funding the congress, or 
serving as an emergency coffer if the Congress run into problems with 
debt due to unforeseen circumstances.  As members of the Arts 
Community, we are all (hopefully) aware of how essential a mandatory 
(very small) contribution from all taxpayers can help to secure arts 
programs which receive federal grants to help sustain those institutions.

By the time this article goes to print, we will have had our successful 
International Viola Congress XXXIX in Wuerzberg, GERMANY, hosts 
Emile Cantor and Karin Wolf.  It gives me great honor to let everyone 
know that the 2011 Silver Alto Clef Award has been given to Nobuko 
Imai, which she was awarded at the Viola Congress.  This year’s 
congress was a challenge to pull off for numerous unforeseen 
circumstances, and I am sure you will all enjoy reading about it in the 
next issue.  The 2012 Congress also looks very promising, and the 

44



website of event listings can be found at http://
www.esm.rochester.edu/ivc2012/ with hosts Carol Rodland, George 
Taylor and Philip Ying.

At this time, I would like to publicly thank some individuals for their 
public service to the viola and the International Viola Society.  First of 
all, thanks again to Catharine Carroll and Masao Kawasaki for the 
fantastic Viola Congress they held in Cincinnati in 2010, it was a truly 
wonderful event.  I would also like to thank members of the IVS family 
who have provided terrific service over the last few years: Carlos Maria 
Solare, for his 2 terms of service as an IVS Executive Secretariat; Ann 
Frederking, for her years of service as the IVS Webmaster; Dwight 
Pounds, for his service as advisory member to the IVS Board, and his 
work as IVS Historian and Photographer; Steven Kruse, for his stepping 
in as IVS Treasurer as doing a terrific job in a pinch; and finally Past 
President Michael Vidulich, who helped oversee numerous successful 
viola congresses during his term, and has as well helped in dramatically 
increasing the number of Sections that have joined the IVS 
International community.  I would also like to offer special thanks to 
Nokothula Ngwenyama for her phenomenal job in running the most 
recent International Primrose Viola Competition which I was in 
attendance at.  I was most impressed at the organization, and the 
innovative usage of the transparent score system, and web streaming 
of the competition, an accomplishment that will surely set the bar 
higher for the International Violin and Cello competitions to follow!

Additionally, I would like to thank and congratulate the winners of the 
IVS Board elections, all of whom I am very grateful for and honored to 
be serving with: Vice-President, Ronald Schmidt (Germany); Secretary, 
Louise Lansdown (England); Treasurer, Catharine Carroll (United 
States), and my appointees:Executive Secretariats, Max Savikangas 
(Finland) and Luis Magín Muñiz Bascon; and Advisory Member, Michael 
Palumbo.

The International Viola Society unveiled its new website this year at 
www.internationalviolasociety.org or www.viola.com/ivs . The site will 
be continually improved, and will hopefully include other useful 
components in the future, such as a photo gallery, and other resources, 
like a “stolen instruments” section, a “in memoriam” section, and other 
components.
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I am also looking to form an International Viola Composition 
competition, much like the recently created Gardener Competition done 
at the AVS, but on an international scale.  Another goal of mine is to 
have an established “E-news” from the IVS, which Myrna Layton from 
Brigham Young University has agreed to run.

The IVS has recently been given control of the yahoo groups Viola E-
mail list, formerly run by Alan Lee, owner of www.viola.com, as well as 
the Young Violists group, which has been recently converted to the 
Facebook chat format.  This list will be primarily managed from the 
President position of the IVS.  You can join this group (which today has 
2517 members) at http://launch.groups.yahoo.com/group/viola/?
yguid=349966010 , or google yahoogroups and search for viola to find 
out how you can join this group.  I have been a member of the group 
since 1997 and I continually enjoy strengthening my professional 
relationships and sharing ideas with violists across the world.

Lastly, I would like to point out to some exciting development and 
growth that I foresee for the International Viola Society.  Our stability 
as an organization not only depends on healthy membership numbers 
and revenue generated from our current Sections (of which now we 
have 14, having added Poland and Switzerland- Wales has recently 
been incorporated into the British Viola Society), but also the worldwide 
development of new Sections.  I have been watching some Sections 
develop from countries we are working on including: Thailand, Hong 
Kong, Venezuela, and Portugal to name a few, and I hopefully that we 
may also see the development of viola societies Belgium, and 
Netherlands.

Please feel free to contact me at kenamartinson@gmail.com to let me 
know any concerns or suggestions for the International Viola Society.
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Bartók`s Viola Concerto and the golden ratio - Melodic 
sources and the Fibonacci number sequence 
Miklós Rakos (lecture at the International Viola Congress, 12-15 
October 2011, Würzburg)

“All my music … is a matter of instinct and sensitivity” - 
declared Bartók regarding his composing methods. With the 
help of this abstract I should like to throw light onto the 
important role, alongside instinct, the conscious  element in 
Bartók’s music. The abstract is based on my provisional 
study aid for students: “The melodic sources of the Bartók 
Viola Concerto and its restored structure with the aid of the 
Fibonacci number sequence”, which contains a 40 pages 
long study and the viola/ piano part of the reconstructed 
work.

Bartók finished the 610 bars long Viola Concerto, but his death 
prevented him from making a fair copy and preparing the 
orchestral score. In nature and art the golden ratio or golden 
section creates a natural balance between asymmetry and 
symmetry. During the course of studying the verse metres that 
occur in the several thousand year-old Hindu scriptures, the Vedas, 
many people examined the number of ways a given time, can be 
filled by short and long syllables, if a long syllable equals two short 
ones. 

The Sanskrit scholar Pingala more than 2000 years ago wrote 
about the number sequence, which later became known in India as 
Hemachandra number sequence. This sequence - in which the 
proportions of the adjacent numbers match the golden ratio or 
golden section - was discovered separately by the Italian 
mathematician, Fibonacci (1202). In the number sequence every 
number equals the number of the previous two: 
1  2  3  5  8  13  21  34  55  89  144  233  377  610 etc. 

The length of the Viola Concerto is 225 + 57 + 14 + 59 + 255 
bars, totalling 610. 
In bar 1 the ta ta drum beats throb the sound of the embryo’s 
heart, signifying the beginning of life. The ta ta drum beats (2 long 
syllables) are followed by a long syllable: ta. This long syllable - 
breaking up into beats - is followed by 2 short syllables (ti-ti), 
which correspond to one long syllable. 

47



With the title “Manchurian midsummer festival”, in 2001 a video 
film was made in North-East China by Mihály Hoppál, who is the 
director of the Ethnographical Institute in Budapest. The video film 
presents the sacrificial rites of the Manchurian shamans. In the 
drumbeats of the shamans 4 patterns of rhythm are heard, 
combined with each other:  
ta rest ta rest - ta ta ta rest - ta ta ta ti-ti - ti-ti-ti-ti  ti-ti-ti-ti. 

In the main theme of the Viola Concerto entwined  ta ta ta rest  
and  ta ta ta ti-ti  shaman drum rhythms  are hidden  -  in a 
manner similar to the theme of Bartók’s “Allegro barbaro”  - , 
meanwhile the first and the second phrase of the main theme 
conceals a “forward and backward dancing” rhythmic pattern: ta ta 
ta rest  -  rest ta ta ta.  The Hungarians had no shamans. In their 
life the role of the shaman was fulfilled by the “táltos”. The táltos 
was a combination of the teacher and the medicine-man. The  ta ta  
ta  ti-ti  shaman drum rhythm  -  heard in bar 1  -  precedes bar 2. 
The first phrase of the main theme precedes bar 3. 

The 2 + 2 bars long main theme precedes bar 5. In bar 5 the pulse  
of the viola changes to “minim” metre: the minims in bar 5 are 
“breaking up” into crotchet triplets, in 3 + 3 beats. Together with 
the 2 beats -  falling on the first 2 crotchets of bar 6 -  the 
syncopated beats of bar 5 make 8 beats. In the section from bar 5 
to the middle of bar 6 appears the pulsation of the “long 
contra” (”long esztam”) in crotchets, in 8 beats, which is a 
syncopated accompaniment in the Hungarian folk music: the main 
beats are played by the string bass, while off-beats are played by 
the viola, with long bowing (see the accompaniment in Bartók’s 
44th Violin Duo). 

In bars 6-7 appears the ta rest ta rest  shaman drum rhythm, 
accompanied by the “breaking up into beats” trioles of the solo 
viola, pulsating in quavers, in  3 + 3  3 + 3  beats. The ta rest ta 
rest shaman drum rhythm is followed by the syncopated variation 
of the shaman drum, beginning in bar 7-8:  rest ta rest (ta) - ta 
rest rest ta  -  rest ta ta rest.

The variation of the solo viola - also beginning in bar 7-8, and 
pulsating with syncopated minims, in 3 + 3 3 + 3 beats - receives 
the energy from the variation of the shaman drum. From bar 10-11 
the variation of the viola continues with full energy. The main 
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theme of the Viola Concerto - evoking the drumbeats of the 
sacrificial rituals of the shaman medicine-man and a return to the 
ancestral spirits - makes contact with the higher forces. Mysterious 
energies begin to come into operation. The magical powers drawing 
strength from the forces of nature activate all the hidden faculties. 
In bar 13 the soul of the shaman is now flown up towards the 
“upper world” by the “magic steed” -   the shaman drum. The end 
of bar 13 conceals a general pause, pulsating in 1 minim (see also 
the 55 bars long Scherzo-section in the Finale, which is closed by a 
general pause, pulsating in 1 minim). 

In the 13 bars long Introduction we can recognize the proportions 
of golden section. Bars 2, 3, 5, 8, 13 mark the borders: the end of 
each structural section. The positioning and the length of the 
sections - made up of beats and bars in the Viola Concerto - are 
also related to the Fibonacci sequence of numbers. 

In the main theme the dialogue of the viola and the timpani throw 
up the entwined fragments of two Hungarian folksongs: one 
melancholy   -  the la pentatonic “Fly peacock, fly” melody  with the  
scale: ’F ,Eb ,C ,Bb ,Ab (heard in Kodály’s “Peacock Variations for 
Orchestra”)  - , the other the “Two peonies” folksong - in strict 
tempo and merry in mood, with the scale  ’A ,G ,F# ,E (,D) ,C ,B ,A  
- , which is heard in Bartók’s 37th Violin Duo (see also the sketch 
at the bottom of page 1 in the manuscript). 

The main theme  -  which conceals the ,G ’A ’B and ’E ornaments 
and inflexions of the “Fly peacock, fly”  folksong  -  is followed by a 
variation, which is ruled  by the typical  ’Ab ,G ,F ,Eb (,D) ,C ,B , 
A ,G   scale of the Hungarian verbunkos dances  (see Haydn’s 
“Rondo all’ongarese” Minore I.), therefore the missing Bb note of 
the “Fly peacock, fly” folksong appears  later on. In bar 13 the 
scale of the “Fly peacock, fly” folksong is hidden in the “sombre” 
position: ‘Eb ,Db ,Bb ,Ab ,Gb. A further “sinking” of the mood is 
marked by the note Cb, that stands out from the dark ripples of bar 
21. We know from Bartók’s letter, written to Primrose that: “Also 
the sombre, more masculine character of your instrument exerted 
some influence on the general character of the work.” 

In bar 34 begins a 21 bars long variation - pulsating from bar 37 by 
syncopated crotchets, and from bar 41 by syncopated quavers - , 
followed by the transitional section from bars 54-55, which pulsates 
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in syncopated minims. The transitional section - beginning in bar 
54 - spills over into bar 55 with a syncopated motion. The main 
theme appears in the Development section in the form of a 
syncopated variation, finishing in bar 89. Including the 3 bars long 
introduction, the cadenza is 21 bars long. The cadenza ends in bar 
144, closed by a 1 bar long “postlude” in 3/2 time, which is 
followed by the main theme. The 1th Ritornello   - heard in bars 
203-208 -   consists of a 3 bars long first section and a 3 bars long 
second section. The second section conceals the descending scale 
of the ancient “Fly peacock, fly” la pentatonic melody 
(’F ,Eb ,C ,Bb ,Ab), hidden in the main theme. 

The 3 + 3 bars long “love theme” is heard at the beginning of the 
slow movement. Connected to bar 6 of the theme is the 
“semibreve” metre point of repose in bar 7, and then in bar 8 
begins the variation of the theme. The theme thus appears just 
before bar 8 of the movement, which is the 233rd bar of the whole 
Concerto. 

The 2 + 2 bars long 2nd Ritornello is heard in bars 50-53 of the 
slow movement, which is followed by a “heroic” syncopated 
variation in 3/2 + 3/2 + 3/2 time. Bar 57 needs a “connecting link”, 
therefore it increases to 3/2 time, because the “falling” ’A ,Ab Ab ,G 
semiquaver progression  -  played by the solo viola before the 
chord in bar 57  -  needs a “rising” semiquaver progression   -   
rest ’G# G# ,Fx  -  Fx ’G# G# ’Gx  - , preparing the 14 bars long 
cadenza, which begins with enharmonic change (see page 15 in  
the manuscript). 

The “pacing” in the cadenza is ruled by chordal stresses, as a result 
of which bar 2 in the cadenza increases to 3/2, and the metre -   
starting in the middle of bar 10 - also increases to 3/2.  It means 
that the “heroic” cadenza - in other words - is in fact 13 bars long, 
like the Introduction of the 1th movement. Preceding bar 5 of the 
Allegretto the  ta rest ta rest  shaman drum rhythm appears  in 
minim metre, then preceding bars 7-8 in crotchets, and from bars 
7-8 in quavers. Before bar 13 is heard the syncopated rest ta rest 
ta pulsation in crotchets, continuing with the ta rest rest ta 
pulsation. Preceding bar 21 the rest ta rest ta pulsation appears in 
quavers, continuing with the ta rest rest ta pulsation. 
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The Allegretto is 55 bars long (see page 2 of the manuscript). It is 
closed by the 2 + 2 bars long 3rd Ritornello, which conceals the 
ascending scale of the la pentatonic melody 
(,Ab ’Bb ’C ’Eb ’F). 

In bars 27-33 of the Allegretto can be found the 7 bars long 
“bridge”, expanding to 3/4 time in bar 27, and in bar 33. The solo 
viola enters in the 2nd bar of the “bridge” with the double-stopped 
variation, as it is marked by Bartók with an x just below the 28th 
bar. In bar 34 of the Allegretto an 8 bars long verbunkos dance is 
heard in the accompaniment, which is based on the ti-ti-ti-ti - ti-ti 
ta   ti-ti-ti-ti - ta ta swineherd’s dance rhythm. We know that 
Bartók considered the verbunkos dance to have sprung from the 
swineherd’s dance. This dance is followed by an 8 bars long 
variation in the accompaniment, and a syncopated variation  -  in 
minims, in 3 + 3 beats  - , played by the solo viola. 

The verbunkos “friss” dance - which appears at the beginning of 
the fast section of the Finale with trills and “jingling of the spurs” - 
is 21 bars long. The “friss” dance precedes bar 377 of the Concerto, 
which is the 21th bar of the fast movement. The 3 bars long 
bagpipe tune of the fast section is followed by its 3 bars long varied 
section in bar 54-56 – that is to say – preceding bar 55. The 55 
bars long Scherzo-section -   based on the ’F ,Eb ,C ,Bb ,Ab scale of 
the “Fly peacock, fly” folksong - is heard in the fast section of the 
Finale (beginning in bar 117). 

The Scherzo is closed by a general pause, followed by a 5 bars long 
postlude. The 3 + 3 bars long 4th Ritornello is heard in bars 
241-246. It conceals the “everlasting turning” of the  ’E# ,D# ,C#  
fragments  of the “Two peonies” folksong in the “lifted” 7 # position 
(wedding dance), which fragments are dancing together with the 
notes of the “sombre” “Fly peacock, fly” folksong: 
’Bb ,Ab ,F ,Eb ,Db. 

Miklós Rakos graduated as a violinist in 1969 at the College of the “Ferenc Liszt” 
Music Academy, Budapest. After getting his diploma, for the next 10 years he was a 
member of the Viola section of the Budapest MÁV Symphony Orchestra, and the 
Hungarian State Opera Orchestra. Now he is a violin teacher in Budapest, and he 
writes the music history column of “The Orchestra” (Zenekar), which is the 
Magazine of the Association of the Hungarian Symphony Orchestras, published six 
times per year. He published some books and many studies about the history of the 
Hungarian violin playing, and about the Hungarian dance music style of the 18th 
and 19th century.
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Konserttitiedote

INDIEN RAJAPINNOILLA - vaihtoehtomusiikkia

La 26.11.2011 klo 14.00 Ebeneser-talo, Helsinginkatu 3-5

Emil Holmström, piano
Atte Kilpeläinen, alttoviulu

Auri Ahola, ballerina

Nico Muhly - Owen Pallett - Michael Nyman - Arvo Pärt - Peter 
Ablinger

Konsertin kesto 1 h, ei väliaikaa

Vapaa pääsy, tervetuloa!
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Uutisia kirjarintamalta
Heikki Puukko

Uutuuttaan kiiltelevä Tapio Myöhäsen ja Heikki Puukon kokoama 
Alttoavain III komeilee kohta jokaisen valveutuneen 
soitonopettajan nuottihyllyssä. Tämä odotettu, 80 sivuinen 
oppikirja on jatkoa kahdelle aikaisemmalle opukselle, joista on 
kuulunut jokunen myönteinen kommenttikin tekijöiden iltoja 
lämmittämään. Miksi tämä kolmas osa tarvittiin ?

No, totta kai kaikilla hyvillä teoksilla on jatko-osa ja sen jatko-osa, 
vrt. Harry Potter, Muskettisoturit ym. Jos arvoisa Alttoseuran jäsen 
on jotenkin antanut opetustyölle pikkusormensa tai haluaa opetella 
sen oppimatta jääneen vapaan säestyksen taidon tai mielii 
väläyttää improvisointitaitojaan tarkoin valitussa seurassa, hän 
ostakoon kyseisen rakkaudella ja huolenpidolla kypsytetyn tuotteen 
ja nauttikoon siitä joko julkisesti tai salaa…

Kirjan tekijät todellakin vastaavat huutoon, missä viipyvät 
suomalaiset etydit, asteikkojen järkevä kokonaisesitys, 
kaksoisäänten suorastaan kutkuttava houkuttelevuus 
komppimateriaaliin käärittynä, asemanvaihtotekniikan hiominen 
perustasolla 3 ja paljon muuta. Niin, ja onhan joukkoon saatu 
jokunen klassikkokin viuluohjelmistosta, vaikka joistakin 
jouduimme luopumaan. Kannattaa kiinnittää huomionsa Vivaldin 
tutun G-duuriviulukonserton C -duuriversioon ja varsinkin sen 
hitaan osan tyylinmukaisiin koristeluihin. 

Entäpä duetot, yhteismusiikin ydin: J.S. Bachin Inventioita 
tarjoillaan nyt kahdelle altolle. Tietty virtuositeetin häivähdyskin 
tarvitaan, sen kokee  Danclan Air Variéssa.  Kysymme myös, onko 
H.Puukon Capriccio alla Burla “uutta” musiikkia vai ei ?Entäpä Matti 
Murron Nocturne? Ainakin Inventio s.74  rohkaisee kokeiluun.Onko 
selkä tai hartian seutu reistaillut ? Kokeile takasivun 
voimisteluliikesarjoja tai testaa niitä oppilaillasi, huomaat eron.

Mitä jäi sanomatta ? Edullinen ovh 40 €  sisältää 80 sivuisen 
oppikirjan ja pianosäestykset, CD ei kuulu edelleenkään valikoimiin, 
ehkä joskus joku kansallisen alttoviulukilpailun voittaja voisi 
väläyttää taitojaan pedagogisen ohjelmiston parissa. Kustantajana 
on ollut jalomielisesti Modus Musiikki Oy ja teosta myyvät tietenkin 
hyvin varustetut musiikkiliikkeet.
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OSTETAAN JA MYYDÄÄN

Ostetaan

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

Myydään

• Saksalainen 1900-luvun alussa tehty alttoviulu. Kopan koko 42 
cm. Soitin ollut ammattikäytössä. Hp. 6000 €.  Tiedustelut 040- 
5951708. Minna Linnove-Pulakka

• Myydään Pekka Mikael Laine -alttoviulut vuodelta 2003 (42,2 cm) 
sekä vuodelta 2010 (42,4 cm). Testatut ja luotettavatoimiset 
soittimet niin rakenteen, äänenlaadun kuin suorituskyvynkin 
suhteen. Aukisoita itsellesi hyvä työkalu! Ilmainen 2 viikon 
kokeilujakso. Vuokraus 100 €/kk (hyvitetään ostohinnassa). Hp. 
9000 € / tarjous. Soitan v. 2002 rakennetulla soittimella, josta 
kuulet millainen soitinmallista aukisoiton jälkeen tulee. Max 
Savikangas puh. 040-580 68 72, max.savikangas@kolumbus.fi,

   http://www.lainetti.net/strings/index
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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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