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PÄÄKIRJOITUS

Arvoisat kollegat, hyvät alttoviulun ystävät!

Näin kilpailuvuonna toukokuun tiedotuslehteä ei julkaistu, vaan syksyllä 
julkaistaan poikkeuksellisesti kaksi lehteä, ensimmäinen ennen kilpailua ja 
toinen joulukuussa kilpailun jälkeen.

Yhdistyksen vuoden 2012 vuosikokoustapahtuma pidettiin 24.-25.3. Kouvolassa 
Pohjois-Kymen musiikkiopistossa. Suurkiitos Heikki Puukolle työryhmineen 
mahtavista järjestelyistä ja ohjelmasta! Juuri tämäntyyppistä aktiivisuutta 
yhdistyksemme tarvitsee. Tarkempi raportti tapahtumasta tässä lehdessä. 
Vuosikokouksessa hallitukseen vuoden 2012-2013 kaudelle valittiin: Max 
Savikangas, Markus Sarantola, Tarja Koskinen, Olli Kilpio, ja Jussi Tuhkanen. 

Suomen alttoviuluseuran hallitus on olemassa jäsenistöä varten, joten ota 
empimättä yhteyttä, jos Sinulle tulee yhdistyksen toimintaa koskevia 
kysymyksiä tai ideoita! Yhteystiedot ja tehtävänjako etusisäkannessa. 

Yhdistyksemme järjestää ylpeänä viidennen kerran kansallisen 
alttoviulukilpailun Tampereen konservatorion Pyynikki-salissa 18.-25.11.2012. 
Kaikki alkaa olla jo valmiina, kilpailuun on toukokuussa hyväksytty ilahduttavat 
23 osanottajaa. Parhainta onnea kaikille osanottajille! Samalla muistutamme, 
että tärkeintä ei ole kilpailu, vaan kilpailuun valmistautumalla ja siihen 
osallistumalla kunkin itselleen kerryttämä osaaminen. Sijoituksesta riippumatta.

Jäsenillä on kaikkiin kilpailutapahtumiin vapaa pääsy, joten kannattaa 
hyödyntää jäsenetua ja myöskin vihjaista tästä edusta kilpailua seuraamaan 
aikoville ei-vielä-jäsenille! 

Ohjelmalliset pikkujoulut järjestetään finaaliviikonlopuna Tampereella 
lauantai-iltana 24.11.2012 klo 19 alkaen. Tarkempi kutsu viereisellä sivulla 
ja lisätietoja kilpailutapahtumasta tässä lehdessä.

Tietysti muutakin luettavaa on tarjolla kuin pelkkää alttoskaba-asiaa, mainitta-
koon Tarja Koskisen ja Taina Evijärven raportti vuosikokoustapahtumastamme 
2012 Kouvolassa, kaksi mielenkiintoista henkilöhaastattelua sekä allekirjoitta-
neen raportti kansainvälisestä alttoviulukongressista Yhdysvalloissa touko-
kesäkuussa 2012.

Ensi vuoden 2013 vuosikokoustapahtuma järjestetään keväällä Kuopiossa 
(Seija-Liisa Mönkkönen, Leena Muona ja Tapio Myöhänen ja), johon kutsu ja 
jonka ohjelma matkustusohjeineen sekä majoitustarjouksineen julkaistaan 
seuraavassa lehdessä. Jos Sinä olisit kiinnostunut järjestämään tahollasi vuoden 
2014 vuosikokoustapahtuman, niin ota empimättä yhteys hallitukseen! 
Kerrataanpa: Turku-Helsinki-Lappeenranta-Oulu-Kouvola...missäs 2014?!

Haluan toivottaa kaikille jäsenille antoisia lukuhetkiä tämän lehden parissa ja 
myös toivottaa teidät sankoin joukoin tervetulleiksi Tampereelle marraskuun 
lopulla, toivottavasti tapaamme alttoviulukilpailussa ja pikkujouluissa!

Hallituksen puolesta, syysterveisin,
Max Savikangas, puheenjohtaja

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

Suomen alttoviuluseuran perinteiset pikkujoulut järjestetään 

Lauantaina 24.11.2012 klo 19-23
Tampereella ravintola Gastropub Tuulensuussa, 

os. Hämeenpuoisto 23. 
http://www.gastropub.net/tuulensuu/

Huom! Istumapaikan ja glögitarjoilun haluavat ilmoittautukoot 
yhteyshenkilölle 17.11.2012 mennessä, on odotettavissa, että 

ravintola on tuona iltana varsin täynnä!

Ravintola sijaitsee aivan Tampereen konservatorion läheisyydessä. 
Tilaisuudessa on yhdistyksen puolesta tarjolla glögiä ja 

piparkakkusia, kukin voi lisäksi ostaa ravintolasta haluamaansa 
syötävää ja juotavaa. Luvassa on vapaamuotoista ohjelmaa sekä 

tietysti hyvää seuraa ja keskustelua.

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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Viides kansallinen alttoviulukilpailu Tampereella 18-25.11.2012
Alttoviuluseuran hallitus & kilpailun järjestelytoimikunta

Tampereen alttoviulukilpailun 2012 juliste, jonka on suunnitellut Lauri Toivio. Pohjana on ollut 
Veronica Hirvikankaan vuoden ensimmäisen kansallisen alttoviulukilpailun Sotkamossa 1991 
julistetta varten maalama akvarelli.

Suomen alttoviuluseura on järjestänyt tähän mennessä neljä 
alttoviulukilpailua viiden vuoden välein: 1991 Sotkamossa, 1996 
Tampereella, 2001 Helsingissä ja 2006 Tampereella. Helsingin 
2001 kilpailu oli pohjoismainen, muut kilpailut ovat olleet 
kansallisia.
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Viides kansallinen alttoviulukilpailu oli tarkoitus järjestää jo marraskuussa 
2011 Tampereen konservatorion tiloissa. Mutta koska Suomen alttoviulu-
seuralle ei myönnetty kaikkia kilpailun järjestämistä varten haettuja 
apurahoja, päätti yhdistyksen hallitus lykätä kilpailua marraskuulle 2012. 
Rahoitus (n. 56000 euroa) on varmistui lopulta vuonna 2012 ja kilpailu 
pidetään marraskuussa 2012 Tampereen konservatorion Pyynikkisalissa.

Jukka Tiensuulta tilattiin kilpailua varten trio alttoviululle, kitaralle ja 
sellolle kilpailun finaalin pakolliseksi teokseksi ja teos saa kilpailussa 
juhlavan kuutoiskantaesityksensä. On merkittävää, että onnistuimme 
saamaan kilpailuun uuden teoksen näin korkean profiilin suomalaiselta 
säveltäjältä! Edellisen kilpailun vuonna 2006 finaaliin sävelsi trion 
klarinetille, alttoviululle ja pianolle Kalevi Aho, ja hänen teoksensa on 
saanut kuluneiden vuosien aikana useita esityksiä, onpa se jo ehditty 
levyttääkin (BIS). Rohkenemme ennustaa, että myös Tiensuun sävellys jää 
ohjelmistoon elämään kilpailun jälkeen.

Kilpailun järjestelytoimikunnassa työskentelevät seuraavat henkilöt: Max 
Savikangas (pj.), Markus Sarantola (vpj.), Olli-Pekka Karppinen (siht.), 
Ilari Laakso (jäsen) sekä Jouko Mansnerus (jäsen).

Tuomaristoon on kutsuttu seuraavat viisi ansioitunutta jousisoittajaa, 
alttoviulistia ja alttoviulupedagogia: Risto Fedriksson (Suomi), Yuri 
Gandelsman (Venäjä/Israel), Tim Frederiksen (Tanska), Simon Rowland-
Jones (Iso-Britannia), Anna-Kreetta Gribajcevic (Suomi). Tuomariston 
sihteerinä toimii Olli-Pekka Karppinen.

Tampereen alttoviulukilpailu 2012 kestää kahdeksan päivää jakautuen 
alkukilpailuun, välikilpailuun ja loppukilpailuun.

Kilpailuun on hyväksytty 23 alle 30-vuotiasta Suomessa vakituisesti 
asuvaa alttoviulistia ja loppukilpailuun valitaan alku- ja välikilpailun kautta 
heistä enintään kuusi. Kilpailuun on ilmoittautumisten perusteella 
hyväksytty seuraavat alttoviulistit aakkosjärjestyksessä:

Tina Brännkärr, Matthias Funke, Jussi-Matti Haavisto, Miikka Hakomäki, 
Elina Heikkinen, Ulla Knuuttila, Iisa Kostiainen, Pia Kukkonen, Jaakko 
Laivuori, Marjukka Manner, Matti Mietola, Helinä Nissi, Johanna Paananen,, 
Hanna Pakkala, Iiro Rajakoski, Iiris Rannikko, Michael Sagulin, Lauri 
Savolainen, Martta Tolonen, Oili Tuhkanen, Sameli Vettenranta, Mari 
Viluksela ja Nikolai Walderhaug.

Suomen alttoviuluseuran jäsenillä on vapaa pääsy kaikkiin 
kilpailutapahtumiin, tervetuloa! Lisätietoja:

http://www.tampereenkonservatorio.fi/index.php?main=510
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Kilpailuhjelmisto

1. Alkukilpailu

1.1 Max Reger: Soolosarja Op. 131d No. 1, 2 tai 3: hidas ja nopea osa 
yhdestä sarjasta

1.2 Yksi PIRAMK:n sävellysopiskelijoiden kilpailua varten säveltämistä 
kuudesta uudesta teoksesta sooloalttoviululle: 

Cecilia Damström: Loco op. 17 
Lasse Kallioniemi: Aladdin’s Fever
Jani Laaksonen: Capriccio dorico 
Tero Lanu: Water-lilies 
Jarkko Pajunen: Arccata 
Henri Sokka: Sysi
Dante Thelestam: Leuattomat kalat

2. Välikilpailu

2.1 Yksi seuraavista sonaateista alttoviululle ja pianolle 

Johannes Brahms: Sonaatti f-molli Op. 120 No. 1 
Johannes Brahms: Sonaatti Es-duuri Op. 120 No. 2 
Rebecca Clarke: Sonaatti alttoviululle ja pianolle
Paul Hindemith: Sonaatti alttoviululle ja pianolle Op 11 No. 4 
Franz Schubert: Sonaatti a-molli D 821, “Arpeggione” 
Dimitri Sostakovits: Sonaatti alttoviululle ja pianolle Op. 147 
Henri Vieuxtemps: Sonaatti alttoviululle ja pianolle B-duuri Op. 36 (1863)

2.2 Vapaavalintainen pianosäestyksellinen teos, ei sonaatti tai sen osa, 
kesto enintään 10 minuuttia.

3. Loppukilpailu

3.1 Toinen seuraavista konsertoista Tampereen konservatorion orkesterin 
säestyksellä (joht. Ari Angervo): 

Franz Anton Hoffmeister: Konsertto D-duuri 
Carl Stamitz: Konsertto D-duuri Op. 1

3.2 Jukka Tiensuulta kilpailua varten tilattu uusi Trio alttoviululle, kitaralle 
ja sellolle (2012)
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Aikataulu

• su 18.11. ilmoittautuminen ja kilpailujärjestyksen arvonta
• ma 19.11.-ti 20.11. alkukilpailu 
• ke 21.11.-to 22.11. välikilpailu 
• la 24.11.-su 25.11. loppukilpailu ja palkintojen jako

Palkinnot jaetaan loppukilpailun päätyttyä 25.11.2012.

Palkinnot

• I  3500 euroa
• II  2500 euroa 
• III  2000 euroa
• IV-VI  á 1500 euroa
• Lisäksi myönnetään kaksi erikoispalkintoa á 1500 euroa.

Kilpailun säännöt

1. Suomen alttoviuluseura ry järjestää Tampereella 18.-25.11.2012 
yhteistyössä Tampereen konservatorion ja Tampereen ammatti-
korkeakoulun kanssa valtakunnallisen alttoviulukilpailun, johon voivat 
osallistua kaikki 18.11.1982 jälkeen syntyneet Suomessa vakituisesti 
asuvat henkilöt. Kaikki kilpailutapahtumat ovat julkisia ja järjestetään 
Tampereen konservatorion Pyynikkisalissa.

2. Osanottoilmoittautuminen on suoritettava sähköisesti Tampereen 
konservatorion alttoviulukilpailu-internetsivustolla 
(www.tampereenkonservatorio.fi) määräaikaan mennessä. Ilmoittautujan 
on oheistettava liitteet a) ja b). Hyväksyttävät liitteiden tiedostomuodot 
ovat .doc, .rtf, .jpg sekä .tiff. a) Selvitys opinnoista ja aiemmasta 
toiminnasta alttoviulistina. Tärkeimmät opettajat ja oppilaitokset on 
mainittava b) Valokuva ohjelmakirjaa ja muuta tiedotusta varten riittävän 
suurella resoluutiolla (tiedoston koko enintään 4Mt) c) Kuitti suoritetusta 
ilmoittautumismaksusta. Maksu palautetaan vain siinä tapauksessa, jos 
ilmoittautujaa ei hyväksytä kilpailuun d) Virkatodistus. 
Ilmoittautumiskaavake on lisäksi tulostettava ja lähetettävä 
allekirjoitettuna liitteiden c) ja d) kanssa määräaikaan mennessä.  
Sähköinen ilmoittautuminen on tehtävä 15.5.2012 mennessä. Postitse 
lähetettävän ilmoittautumiskaavakkeen osalta hyväksytään 15.5.2012 
postileimalla varustetut ilmoittautumiset.

3. Jos kilpailijoiden määrää on rajoitettava, kilpailutoimikunta suorittaa 
karsinnan lähetettyjen ilmoittautumisten sisältämien tietojen perusteella 
(kuten esim. opinnot ja julkiset esiintymiset).
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4. Kilpailuun kutsutut henkilöt majoittautuvat omalla kustannuksellaan 
alkukilpailun ja välikilpailun ajan. Loppukilpailuun valitut majoitetaan 
maksutta loppukilpailun ajaksi.

5. Kilpailussa osanottajat soittavat 18.11.2012 Tampereen konservatoriolla 
suoritettavan arvonnan määräämässä järjestyksessä. Arvontatilaisuudessa 
on jokaisen kilpailijan oltava joko henkilökohtaisesti läsnä tai lähetettävä 
arvontaan valtakirjalla varustettu edustaja. Kilpailuun sääntöjenmukaisesti 
ilmoittautunut ja sen osanottajaksi hyväksytty kilpailija, joka on 
pakottavista syistä (force majeure) myöhästynyt kilpailujärjestyksen 
arvontatilaisuudesta, voi ottaa osaa kilpailuun kilpailutoimikunnan 
suostumuksella ja sen määräämällä järjestysnumerolla.

6.KILPAILUN KULKU JA OHJELMISTO
(ks. edellä)

7.Kilpailutoimikunta asettaa kilpailijoiden käyttöön pianisteja 
maksuttomasti. Kilpailijat voivat omalla kustannuksellaan tuoda myös 
oman pianistin. Jokaisella kilpailijalla on oikeus yhteen harjoituskertaan 
(enintään 60 min.) ja lyhyeen saliharjoitukseen ennen välikilpailua. 
Loppukilpailuun hyväksytyillä on oikeus yhteen varsinaiseen 
kamarimusiikkiharjoitukseen kitaristin ja sellistin kanssa, yhteen 
varsinaiseen orkesteriharjoitukseen sekä lyhyeen kenraaliharjoitukseen 
kumpanakin loppukilpailupäivänä. Kilpailujärjestäjä vastaa loppukilpailun 
avustavien muusikkojen kustannuksista.

8. Alkukilpailun jälkeen suoritetaan karsinta. Välikilpailuun hyväksytään 
korkeintaan 12 kilpailijaa.

9. Välikilpailun jälkeen suoritetaan karsinta. Loppukilpailuun hyväksytään 
korkeintaan 6 kilpailijaa.
 
10.Arvostelulautakuntaan kutsutaan jäseniksi 2 suomalaista ja 3 
ulkomaista asiantuntijaa.

11. Arvostelutapa: Kilpailuesitysten arvostelusta säädetään 
yksityiskohtaisesti erikseen arvostelulautakunnan ohjesäännössä. 
Lopullisessa arvostelussa otetaan huomioon kaikki kilpailusuoritukset. 
Äänestysten yksityiskohtia ei ilmoiteta julkisesti eikä arvostelulautakunta 
perustele päätöksiään. Arvostelulautakunnan päätökset ovat 
peruuttamattomia.

12. Kilpailun palkinnot (ks. edellä).
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13. Kilpailun järjestäjillä on rajoittamatoin oikeus antaa radioida, äänittää, 
valokuvata, televisioida, netcastata ja muulla tavoin julkistaa kilpailijoiden 
kilpailuesityksiä maksamatta tästä eri korvausta kilpailijoille ja heidän 
pianisteilleen.

Tuomariston toimintaohjeet (ENG)

REGULATIONS FOR THE COMPETITION JURY

1. The Jury consists of a Chairman and four members, all of whom are 
entitled to vote. Should the Chairman be prevented from attending to his 
duties, the Jury will elect a Vice Chairman from among its members.

Adjudication Principles

2. The opinions of a member of the Jury will be taken into account only if 
he or she has heard all the performances in any one round. The 
Competition Committee has the right to make exceptions to this rule.

3. Members of the jury may not judge their own pupils. A contestant who 
has been taught by the member only on short courses or temporarily will 
not, however, be considered as a pupil. The subject of pupils and any other 
considerations disqualifying members of the jury will be discussed at the 
Jury meeting before the start of the Competition.

4. After the First and Second rounds the Jury will decide the contestants to 
proceed to the next round by closed ballot. After the Final, a separate 
ballot will be held for each of the prizes. All the ballots will be attested by 
the member’s signature. In adjudicating the Final, the overall impression 
given in each round will be taken into account. The members of the Jury 
will vote independently and may not discuss the performances. In the 
event of a draw, the Chairman shall have the casting vote. The Chairman 
has the right to follow the counting of the votes.

Voting Procedure

5. At the end of the First round, each member of the Jury will, by 
consulting his or her personal notes, nominate 12 contestants to proceed 
to the Second round. This will be done by placing a + sign beside them in 
the list of names. After this, votes will be counted. A maximum of 10 
contestants will qualify for the Second round. Any member of the Jury who 
has a pupil (or pupils) among the contestants will award only 9 (or less) 
votes and mark the name of his or her pupil(s) with an 0. Should the 
majority of the other members vote for the contestant in question, a + 
sign will be placed beside the name in the teacher’s list. Should the pupil in 
question fail to win the votes of the majority, his or her teacher will  
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nominate one other contestant (or contestants).The votes will be then 
counted.

6. Should more than one contestant receive the same number of qualifying 
votes, an elimination vote will be taken (which may be an open ballot if all 
the members so agree).

7. After the Second round, a similar voting procedure will take place. Each 
member of the Jury will nominate 6 contestants to proceed to the Final 
round. A maximum of 6 contestants will qualify for the Final round.

8. At the end of the Final, each prize will be decided separately by ballot by 
writing the names of the contestant one at a time on the ballot paper. 
Should the distribution of the votes cause any confusion, the voting will 
take place in stages, each time eliminating the contestant(s) receiving the 
fewest votes. The First prize may be awarded to two contestants only by 
unanimous decision of the Jury. The final decisions on the awarding of the 
prizes and the contestants to proceed to the next round will be made  
according to the results of the ballots.
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Altistit suunnistivat Kouvolaan!
Kouvolassa järjestettiin vuoden 2012 vuosikokoustapahtuma komeasti.
Tarja Koskinen & Taina Evijärvi (kuvat: Max Savikangas)

Luentoja ja konsertteja

Tapahtuman aluksi kuulimme Päivi Arjaksen luennon, jossa perehdyttiin 
mm. harjoittelumetodeihin ja järkevien harjoittelumetodien opettamiseen. 
Kiinnostava seikka oli, että vielä ammattioppilaidenkin harjoittelussa on 
paljon kehittämistä ja tehostamista. Luento viritti vilkasta ja avointa 
keskustelua seuran jäsenten parissa. Heikki Puukko oppilaineen esitti 
mielenkiintoisen ohjelman alttoviuluyhtyeellään. Mukana olivat myös 
italialaisvahvistukset, kaksi Claudio Adrianin oppilasta olivat saaneet 
mahdollisuuden tulla Suomeen konsertoimaan. Valloittavat pikkualtistipojat 
olivat mukana yhtyeissä. Konsertin lomassa Heikki kertoili elävästi 
laajasointiviulun 20-vuotistaivalta.

Heikki Puukko ja oppilaat italialaisvahvistuksin luentokonsertin tuoksinassa

Konsertti ja vapaata musisointia

Illan Altto soikoon! konsertissa kuultiin mielenkiintoisia esityksiä ja 
lisävärinsä iltaan antoi Adrianin pikahälytyksellä selvittämä Stamitzin 
konserton ensiosa. Laadukasta soittoa! Siinäpä tavoitetta kenelle tahansa; 
Stamitz aina kunnossa, sillä koska tahansa voi tulla keikka...Ilta jatkui 
vapaamuotoisen illanvieton merkeissä musiikkiopiston tiloissa. Jossakin 
vaiheessa iltaa sitten taas kaivettiin yhtyenuotit esille! Rohkeat 
alttoviuluseuralaiset kävivät taas Kimalaisen lennon kimppuun... 
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Suzuki-tietoutta, soitantaa ja vuosikokous

Sunnuntaiaamuna kokoonnuimme opetusproblematiikan äärelle. Heikki 
Puukko ja Tapio Myöhänen esittelivät uutta Alttoavain -sarjan III osaa. 
Heikki jatkoi esitystä aiheenaan Suzuki -opetus alttoviululla. Viehättävä 
pikkuneiti mallioppilaanaan hän esitteli miten soittamisen alkuun päästään 
hauskasti ja huolella. Paikalla ollut yleisö oli aktiivista, kysymyksiä 
esitettiin ja keskustelua syntyi mukavasti.

Yleisön vetäytessä lounaalle, isäntäväki kokoontui Kouvolan kirkkoon 
valmistelemaan juhlakonserttia. Komea huipennus hienosti järjestetylle 
kokoustapahtumalle! Aivan lopuksi kokoonnuimme vielä pitämään 
vuosikokouksen jossa todettiin yhdistyksen jatkaneen aikaisempien 
vuosien linjoilla. Alkanut vuosi 2012 sen sijaan on varsinainen juhlavuosi, 
sillä onhan marraskuussa jälleen kilpailu. Siellä onkin seuraavan kerran 
mahdollista syventyä isolla joukolla alttoviulukysymysten äärelle. Hallitus 
ja etenkin kilpailutoimikunta valmistelevat kilpailua jo kuumeisesti.

Italialainen alttoviulusolisti Claudio Ardiani Kouvolan kirkossa hienosti menneen Heikki Puukon 
Alttoviulukonsereton (2012) kantaesityksen jälkeen.
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Seuraavan vuosikokoustapahtumn isäntäväeksi ilmoittautuivat Kuopiolaiset 
Seija-Liisa Mönkkönen, Leena Muona ja Tapio Myöhänen, ja järjestelyt ovat 
jo hyvässä vauhdissa.

Kouvolan tapahtuman järjestäjille onnittelut ja lämpimät kiitokset hienosta 
tapahtumasta!

Violan päivän tapahtuma 3.6.2012
Tarja Koskinen, EMO

Tapiolassa vietettiin 3.6.2012 Violan päivää yhteissoiton 
merkeissä. Keski-Helsingin musiikkiopiston nuoria alttoviulisteja 
Taina Evijärjen johdolla liittyi Espoon musiikkiopiston altistien 
joukkoon ja soitettiin keskipäivän hetkellä iloista 
alttoviulumusiikkia juhlan kunniaksi.

Tarja Koskinen ohjaa 
alttoviuluyhtyettä Espoon 
kulttuurikeskuksen aulassa.

Taina Evijärjvi 
(vas.) jaTarja 
Koskinen mukana 
musisoimassa 
alttoviuluyhtyessä.
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Matthias Funken haastattelu
Olli Kilpiö

Perinteisesti meiltä 
Suomesta on lähdetty 
opiskelemaan 
alttoviulunsoittoa 
Saksaan. Alttoviulisti 
Matthias Funke on 
kuitenkin harvinainen 
esimerkki siitä, että 
virta voi kulkea myös 
toiseen suuntaan. 
Mikä on tuonut 
Saksan pojan 
pohjoiseen, maahan 
kylmään sohjoiseen, 
kysytäänpä!

Nimi?

Matthias Funke

Ikä?

25 vuotta.

Kertoisitko perheestäsi ja opinnoistasi?

Olen syntynyt Dresdenissä vuonna 1986, mutta perheemme on asunut 
lähes koko elämäni Leipzigissä. Äitini Cordula Funke on sairaanhoitaja ja 
isäni, Professori Christian Funke on toiminut jo 30 vuotta Leipzigin 
Gewandhaus -orkesterin konserttimestarina. Perheessämme musiikilla on 
aina ollut tärkeä asema, sillä myös äitini isä ja tätini ovat 
ammattimuusikoita. 

Viulua olen soittanut isäni kanssa niin kauan kuin muistan, myöhemmin 
esiinnyimme jopa Gewandhausin kamariorkesterin solisteina ja 
matkustimme aina Japaniin saakka. Musiikkia olen opiskellut Leipzigin Felix 
Mendelssohn-Bartholdy musiikkikorkeakoulussa, jossa 
viulunsoitonopettajanani oli Professori Klaus Hertel. 
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No sitten varsinaiseen kysymykseeni, eli mikä toi sinut Suomeen ja oliko 
niin, että Suomeen tullessasi olit vain viulisti?

Kyllä vain, Suomeen tullessani soitin vain viulua. Kävi nimittäin niin, että 
koska sekä isäni, että tätini opikskelivat aikoinaan Moskovassa Professori 
Igor Bezrodnyn johdolla ja saivat täysin venäläisen koulutuksen, ajatteli 
isäni että venäläinen systeemi saattaisi sopia myös minulle. Moskovassa ei 
ilmeisestikään enää perinteistä koulutusta juurikaan saa, joten isäni otti 
yhteyttä Igor Bezrodnyn leskeen Mari Tampereeseen, ja järjesti minulle 
koesoittomahdollisuuden päästäkseni Marin oppilaaksi. 

Lähtöäsi Helsinkiin ilmeisesti auttoi myös se, että pääsit mukaan 
kansainväliseen opiskelijavaihto-ohjelmaan. Miten elämä Helsingissä alkoi 
sujua?

Tultuani Helsinkiin soitin Marille koesoiton ja asia oli selvä, aloitin 
viulunsoitonopinnot Sibelius-Aktemiassa Mari Tampereen johdolla. Aluksi 
elämä Helsingissä sujui viulunsoiton opintojen merkeissä, nautin toki myös  
opiskelijaelämän vapaudesta ja siitä, että olin päässyt pois Leipzigista - 
vaihtelu virkistää. Henkilö joka muutti kuitenkin tilanteen, oli Teemu 
Kupiainen, joka ehdotti minulle, että alkaisin soittaa sivuaineena 
alttoviulua. Teemu lainasi minulle soittimen ja suureksi yllätyksekseni 
soitin sekä viulua että alttoviulua. Niinkuin tällaisissa tilanteissa usein käy, 
vei alttoviulunsoitto vähitellen voiton ja olenkin keskittynyt vain alttoviulun 
soittoon maaliskuusta 2009 lähtien.

No, mikä tilanteesi on tällä hetkellä?

Keväällä 2011 pyrin Sibelius-Akatemiaan opiskelemaan alttoviulunsoittoa 
ja minut hyväksyttiin. Aluksi opettajanani oli Teemu, mutta nyt 
myöhemmin olen käynyt tunneilla myös Atte Kilpeläisellä.

Kuinka luonnehtisit opettajiasi?

No, Teemuhan nyt on ensinnäkin aivan legendaarinen tyyppi, täynnä 
fantasiaa koko mies. Teemu saattaa aloittaa tunnin kertomalla edellisyönä 
näkeästään unesta, jonka perusteella jousikäden nimettömän täytyy olla 
vähän syvemmällä ja tähän mikrokosmokseen perehtyessä meneekin 
sitten koko tunti. Jokainen tapaaminen on aina erilainen matka 
alttoviulunsoiton saloihin - loistotyyppi. Atte puolestaan on ehkä asteen 
asiallisempi, mutta Aten ammattitaidon korkea taso on mykistävä. Atte on 
omaksunut täydellisesti Rainer Moogin koulun ja esimerkiksi Rainerin 
Vargalta perimien sormiharjoitusten parissa olemme viettäneet moniaita 
hyviä hetkiä. No pain - no gain.
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Haluaisitko luonnehtia aikaasi Suomessa, mistä olet pitänyt?

Suurimman vaikutuksen Suomessa minuun on tehnyt ammatti-
orkestereiden korkea taso. Helsingin orkesterit eivät jää yhtään jälkeen 
Saksan huippuorkestereista, taso on parhaimmillaan aivan sama, mutta 
olen keikkaillut myös esimerkiksi Lappeenrannassa ja todella yllättynyt 
maakuntaorkesterin korkeasta tasosta. Saksassa orkesterit on jaettu A, B,  
C ja jopa D - luokkaan ja tasoerot saattavat olla huomattavia, ilmiö johon 
en siis täällä Suomessa ole törmännyt. Työskenteleminen suomalaisissa 
orkestereissa on myös huomattavasti leppoisampaa, täällä ollaan 
vähemmän hierarkisia ja puhalletaan samaan hiileen, toisin kuin 
kotipuolessa, jossa orkesterit saattavat olla täynnä toinen toistaan 
suurempia professoreita, mutta yhteistyö ei toimi. 

Lisäksi Saksassa on käynnissä korkeakulttuurin alasajo, viimeisimpänä 
esimerkkinä Lounais-Saksan radio-orkesterin lopetusuhka ja ainakin 
toistaiseksi vaikuttaa siltä, että täällä Suomessa saadaan työskennellä 
rauhassa ilman mahdollisia leikkauksia. Tottakai olen myös iloinen siitä, 
että olen päässyt työskentelemään Helsingin uuteen Musiikkitaloon ja sen 
loistavaan akustiikkaan.

Onko mahdollisesti jotain, josta et ole täällä Suomessa ollut niin 
innoissasi?

No, tämä pitkä ja pimeä talvi ehkä. Lumi on ihan kiva juttu, mutta silloin 
kun sitä ei ole, on maisema todella ankea. Olen kuitenkin löytänyt aivan 
loistavan tavan torjua mahdollista kaamosahdistusta - saunomisen. 
Suomalainen sauna on ollut minulle todella suuri kokemus ja pyrinkin 
saunomaan niin usein kuin mahdollista ja siksipä minulla on 
kotitaloyhtiössäni vakiosaunavuoro. Suurin haaveeni olisi vielä joskus 
päästä aitoon suomalaiseen savusaunaan, toivon että tämä haave 
toteutuisi vielä ensi kesänä.

Kiitos!

Danke!
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Ajatuksiani jousisoitinkulttuurin muutoksista
Markus Sarantola

Merkille pantavan monen klassisen musiikin yhtyeen tai orkesterin 
musisointi on muuttunut viime vuosina solakampaan ja monella tavalla 
tiedostetumpaan suuntaan. Vielä 1900-luvun lopulla sekä barokin että 
klassismin musiikkia oli usein tapana tulkita myöhäisromanttisista 
ihanteista käsin, mikä on monista syistä erittäin ymmärrettävää.

Vanhempien esittämiskäytäntöjen omaksumiseen liittyy moderneissa 
orkestereissa tiettyjä epäselvyyksiä. Useimmat soittamisen elementit ovat 
kokeneet vuosisatojen aikana huomattavia muutoksia ja nykyisissä 
muodoissaan niitä tarjotaan usein musiikkiin, joka on alunperin sävelletty 
toimimaan aivan toisenlaisten käytäntöjen mukaisesti. Olennaista on, että 
nämä elementit liittyvät kiinteästi toisiinsa, muuttavat toisiaan ja muokkaavat 
sekä soittajan ajattelutapaa että fyysistä tuntumaa soittimeen. Mainitsen 
joitakin esimerkkejä:

Ranskan vallankumouksen aikoihin jousisoittamisen kulttuuri alkoi muuttua 
uudella tavalla. Standardisoidumpi jousen käyttö eli määritellyt jousilajit 
(detaché, spiccato, martelé jne.) sekä jo tasaisempi, maalaava estetiikka - 
Nikolaus Harnoncourtin kenties kulunut ilmaisu - alkoivat vallata alaa eri 
puolilla Eurooppaa.

Sävelpuhtauden ihanteet ovat eri aikakausina vaihdelleet hyvinkin 
tarkoituksenmukaisista syistä: suhtautuminen harmoniseen puhtauteen oli ollut 
jonkinlaisessa muutoksessa keskiajalta lähtien. Sävellysten muuttuessa yhä 
monimutkaisemmiksi enharmoniset modulaatiot alkoivat lisääntyä ja monien 
erilaisten viritysjärjestelmien käyttö menetti merkitystään. Bartolomeo 
Campagnoli (1751 - 1827) mainitaan eräissä yhteyksissä nykyaikaisen 
puhtauskäsityksen edustajana. Mahdollisesti kuitenkin vasta merkittävä 
viulupedagogi Leopold Auer (1845 - 1930) oli ensimmäisiä, joka 
systemaattisemmin painotti asteikkosoitossa ja melodiassa puolisävelaskelten 
kapeutta. Tällainen ei voinut olla vaikuttamatta kokoaskelten tai terssien 
suuruuteen ja sitä kautta koko yhtyeen tapaan intonoida. Siirtyminen 
teräskieliin vaikutti puhtauden kokemiseen yläsävelsarjojen balanssien 
muuttuessa. Niiden sävymaailma ja sitä kautta soittotekniikka poikkeavat 
ratkaisevasti suolikielten vastaavasta.

Tasaisen ja jatkuvan vibraton vakiintumisesta ilmaisuvalikoimaan esiintyy hyvin 
monenlaisia näkemyksiä. Louis Spohrin lanseeraaman leukatuen yleistyminen 
1820-luvulla Beethovenin ja Schubertin myöhäistuotannon säveltämisen 
aikoihin on epäilemättä vaikuttanut useisiin tämän tyyppisiin soittoteknisiin 
seikkoihin. Roger Norringtonin ja Clive Brownin mukaan jatkuvan vibraton 
käyttö tuli mukaan eri maissa vasta 1900-luvulla. Toisaalta esim. David Hurwitz 
on pitänyt tällaista näkemystä rajoittuneena. Kuitenkin Leopold Auer kielsi vielä 
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vuonna 1920 oppilaitaan vibreeraamasta jokaisella sävelellä. Hänen omien 
sanojensa mukaan tätä neuvoa noudatettiin valitettavasti varsin harvoin. 
Emme voi yleistää vibratoon liittyviä käytäntöjä orkesterisoitossa, 
kamarimusiikissa tai soolosoitossa yhteen tai kahteen näkemykseen: 
soittotavat ovat vaihdelleet eri maissa sekä jopa paikkakunnittain melkoisesti. 
Oma tutkimisen arvoinen kysymyksensä on milloin vibratoa alettiin käyttää 
pelkän sooloäänen lisäksi itsetarkoituksellisen ekspressiivisesti myös 
väliäänissä. Mm. Fritz Kreisler ja Amadeus-kvartetti mainitaan useissa jatkuvan 
vibraton yleistymiseen liittyvissä yhteyksissä.

Musiikin yhteiskunnallisen aseman muuttumisen myötä alkoi iskutushierarkia 
barokin ajalta varhaisklassismiin periytyneessä merkityksessään vaivihkaa 
menettää keskeistä rooliaan: Taidemusiikin ja tanssimusiikin suhteen 
heiketessä 1800-lukua lähestyttäessä tahdin eri iskujen hienovarainen ja 
monipuolinen painottaminen alkoi vähentyä poistumatta kuitenkaan täysin. 
Samoihin vuosikymmeniin ajoittui legaton merkityksen muuttuminen sen 
alkaessa asettua keskeisempään rooliin fraasin muodostuksessa. Neal Zaslaw 
kirjoittaa:

"A crucial aspect of performance style in the understanding of the notation of the 
period 1750 - 1830 is the length to which notes are to be held. Early in the period, 
C.P.E. Bach wrote that the normal length of notes with neither slurs nor staccato 
markings is half their notated value. In the 1780s Daniel Türk criticized this, 
claiming that the correct length was approximately three-quarters of the notated 
value. At the end of the century, Milchmayer and Clementi could claim that, in the 
absence of staccato marks, notes should normally be held to their full value.This 
evolution from a more detached style of playing to a more legato one means...”

 (Zaslaw: The new Grove handbooks in music / Performance Practice)

Vanhemman musiikin soittaminen vakiintui konserttiohjelmiin, mutta 
alkuperäisistä esittämisen tavoista alettiin erkaantua useisiin suuntiin. Tämä oli 
sinänsä luonnollista, sillä jokainen kulttuurin ilmentymä muuttuu jollakin tavoin 
aivan joka tapauksessa. Valistusaika toi mukanaan erilaista ajattelua: Mm. 
retoriikan ja affektiopin merkitys oli vähenemässä ja uudet konservatoriot sekä 
muodikkaat soitinkoulut mahdollistivat uudenlaisten ihanteiden leviämisen. 
Kuitenkin vasta Richard Wagnerin aikoihin voitiin alkaa puhua varsinaisesta 
tasaisuuden ideaalista. Sittemmin 1900-luvulla tällaista laveampaa otetta 
oltiin valmiita tarjoamaan jo varhaisempaankin, Wagneria edeltäneeseen 
musiikkiin. Monet orkesterit ovat sittemmin laajentaneet musiikillista 
ajatteluansa moniin eri suuntiin pois jossakin määrin vanhentuneesta 1900-
luvun myöhäisromanttisesta lähestymistavasta. Olen ollut huomaavinani, että 
tarve keskustella edellä mainitun kaltaisista kysymyksistä on lisääntymässä 
orkesterimuusikoiden keskuudessa. Monet orkesterit ovat alkaneetkin kutsua 
vanhempiin esittämiskäytäntöihin perehtyneitä muusikoita johtajikseen. Esim. 
Roger Norrington vierailee Suomessa lähiaikoina ahkerasti johtamassa Radion 
sinfoniaorkesteria.
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Iiro Rajakosken haastattelu
Jussi Tuhkanen & Max Savikangas

Iiro Rajakoski

Tokion kansainvälinen alttoviulukilpailu järjestettiin touko-
kesäkuun vaihteessa toista kertaa. Kilpailu on osa laajempaa Viola 
Space -festivaalia, jota on järjestetty jo vuodesta 1992 lähtien. 
Festivaali, kuten myös kilpailu, ovat saaneet alkunsa alttoviulun 
rautarouvan Nobuko Imain aloitteesta. Nauhakarsinnan kautta 
kilpailuun valittiin 36 nuorta altistia ympäri maailmaa, ja heidän 
joukossaan suomalaista alttoviuluosaamista esitteli Iiro Rajakoski. 
Iiro kertoo seuraavassa viimeistelyharjoituskuulumisiaan Jussi 
Tuhkaselle ja mietteitänsä kilpailun jälkeen Max Savikankaalle.

Ennen kilpailua

Jussi Tuhkanen: Moro Iiro! Mikä on fiilis Tokioon lähdöstä?

Kiitos kysymästä! On hienoa osallistua näin suureen kansainväliseen 
tapahtumaan; Kisoista tulee varmasti mielenkiintoiset ja korkeatasoiset.  
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Kuulin kilpailuista viime kesänä osallistuessani Nobuko Imain 
mestarikurssille Naantalissa. Nobuko kilpailujen presidenttinä suositteli 
osallistumista lämpimästi ja mm. mainosti musikaalista tuomaristoa. 
Tartuin haasteeseen ja tilasin kirjastollisen nuotteja työstettäväksi. Nyt 
olen melkein vuoden harjoitellut ohjelmistoa ja tehnyt samalla A-tutkintoni 
akatemialla.

Onko kyseessä ensimmäinen kisareissu?

Olen kerran osallistunut Kuopion viulukilpailuihin, mistä sain hieman 
kokemusta kisoihin valmistautumisesta. Nyt on soittimeni kuitenkin 
vaihtunut isompaan ja päätin kiivetä latvasta puuhun aloittamalla suurista 
kansainvälisistä kilpailuista.

Jouduitko opettelemaan paljon uusia kappaleita?

Melko puhtaalta pöydältä lähdin ohjelmistoa työstämään. Olin aikaisemmin 
hieman soittanut Bachin kuudetta sellosarjaa, Bartokin konserttoa ja 
Brahmsin f-mollisonaattia.  Ensin piti opetella Hindemithin soolosonaatti op 
25/1 karsintanauhaa varten, jonka tein alkusyksyllä. Sen jälkeen 
opiskelemaan varsinaisia kilpailukappaleita: Brahmsin trio op. 114, 
Stravinskyn Elegia, Enescun konserttikappale, Hindemithin 
Fantasiasonaatti, Takemitsun String Around Autumn, ja samalla opetella 
oikeasti soittamaan BBB eli Bach, Brahms ja Bartok. Nyt, toukokuun 6. 
päivä minulla on vielä Hosokawan tilausteos koskemattomana laukussa, 
siispä ärrälle treenaamaan ja äkkiä!

Mitä tykkäät kilpailun ohjelmistosta noin ylipäätään?

Ohjelmisto on todella inspiroiva ja musiikillinen sisältö on selvästi ollut 
kilpailutoimikunnan punainen lanka. Repertuaari on sopiva yhdistelmä 
alttoviulun peruskirjallisuutta ja nykymusiikkia. Tällainen 
kilpailuohjelmiston pitäisikin olla! On hyvä, että olen samalla tutustunut 
esimerkiksi Takemitsun teokseen String Around Autumn.  Kappale on 
yllättänyt minut kauneusarvoillaan. Hienosti soivaa musiikkia, jossa 
yksityiskohtien ja esitysmerkintöjen viidakko osottautuu ymmärrettäväksi 
myös romanttisen musiikin estetiikkaan mieltyneelle.

Oletko aiemmin käyny Japanissa? Meinaatko jäädä lomailemaan paikan 
päälle kisan jälkeen?

En ole ennen käynyt. Paluulentoni on kisojen finaalipäivän jälkeen. Jos 
putoan ensimmäisissä erissä, voin sentään nauttia lomailusta. Ja vaikka 
onnistuisin yltämään finaaliin saakka, ei hätää: Palkinnonsaajat jäävät 
paikan päälle viikoksi esiintyäkseen palkinnonsaajien konsertissa. 
Luultavasti ehdin siis näkemään Japanista muutakin kuin hotellihuoneen.
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Onko syksyn Tampereen kisat jo kalenterissa?

Kyllä ne on kalenterissa. Nyt kun olen saanut kilpailuvireen päälle, 
kannattaa sitä toki hyödyntää. Ja täytyyhän kansallisiin kilpailuihin 
osallistua, kun sellaiset kerran järjestetään.

Onko tiedossa kiireinen kesä vai ehditkö myös lomailemaan?

Kisojen jälkeen ehdin toivottavasti vähän aikaa rentoutumaan. 
Heinäkuussa osallistun Espanjan Santanderissa kolme viikkoa kestävään 
Encuentro de Musica y Academia de Santander -tapahtumaan. Siellä 
esitetään ja opiskellaan eri puolilta Eurooppaa valittujen opiskelijoiden 
kanssa kamarimusiikkia ja soolo-ohjelmistoa. Alttoviulua kurssilla opettaa 
Nobuko Imai.

Kiitos haastattelusta Iiro, ja tsemppiä!

Kilpailun jälkeen

Max Savikangas: Osallistuit Tokion alttoviulukilpailuun muutama kuukausi 
sitten, kertoisitko miten meni?

Osallistuin kyllä, mutta ei tullut menestystä sen enempää tällä kertaa, 
osuuteni päättyi alkukilpailuun. Oli ihan mielenkiintoinen tapahtuma, taso 
oli korkea ja oli hyvää soittoa kuultavana paljon. Aika 
länsimaalaispainotteinen kilpailu oli, aasialaisia ei ollut osallistujissa niin 
paljon kuin olisi voinut kuvitella. Tuomaristokin opettaa enimmäkseen 
Yhdysvalloissa ja Euroopassa.

Kuuntelitko muiden kilpailijoiden esityksiä?

Harrastin hieman lomailua karsiuduttuani, mutta menin kyllä loppua kohti 
taas kuuntelemaan kilpailua, kuuntelin osan välieristä ja finaalista. Oli 
varsin erityylisiä soittajia. 

Mitä mieltä olit kilpailuesityksistä ja sijoituksista?

Voitto meni Kiinan tekniikkaihmeelle Wenting Kangille, kuulopuheiden 
mukaan hän herää joka päivä kuudelta aamulla harjoittelemaan asteikkoja 
kaksi tuntia. Kang soittikin täydellisellä tekniikalla ja hienolla soundilla.

Mutta mielestäni varsinaisesti mielenkiintoisemmat soittajat olivat muilla 
palkintosijoilla. Oma suosikkini oli neljänneksi sijoittunut Adrien Boisseau, 
Tabea Zimmermannin oppilas, lahjakas kaveri ja hänellä oli tarjota 
omaperäisiä tulkintaideoita. Bartokin konsertossa hänelle sattui pieniä 
muistikatkoja, minkä takia hän ehkä sijoittui finaalissa joidenkin odotuksia 
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alemmaksi. Mainittakoon, että Boisseau esitti välierässä ulkoa Takemitsun 
kappaleen A String Around Autumn (sov. alttoviululle ja pianolle Toshio 
Hosokawa)! Hyvä nykymusiikkikappale muuten.

Osallistuitko mestarikurssille?

Osallistuin yhden tunnin verran Jean Sulemin mestarikurssille, oli 
mielenkiintoinen kokemus ja tieteellisen pikkutarkka opettaja Brahmsin 
sonaatin piano-osuuden ja alttoviuluosuuden analysoinnissaan.

Mitä jäi kilpailusta käteen?

Jaa-a. Ensinnäkin kilpailukokemus sinänsä. Tuli harjoiteltua 
poikkeuksellisen iso ohjelmisto. Sai oman soittonsa asetettua laajempaan 
perspektiiviin, kun kuuli valtavan hyvien soittajien soittavan samaa 
ohjelmistoa eri tavoilla. Samalla huomasi, että tietyt ongelmat ovat 
yhteisiä kaikille alttoviulisteillle korkeallakin tasolla, mm. eräät 
asemanvaihdot tai Stamitzin oktaavit. 

Miten kilpailukokemus on vaikuttanut soittoosi?

Sanoisin, että kokemus on vaikuttanut omaan soittooni myönteisesti. 
Ennen kisoja vietin Suomessa suhteettoman paljon aikaa itsekseni 
harjoitusluokassa, eikä ollut ketään tuttuja samaan kilpailuun lähdössä. 
Kilpailu paikan päällä olikin sitten avartava kokemus, joka antoi väkisinkin 
itselleni uusia näkemyksiä siitä, miten voisin soittaa paremmin ja yrittää 
kehittyä muusikkona.

Onko Tampereen alttoviulukilpailun ohjelmistossa samoja teoksia kuin 
Tokion kilpailussa?

Tampereen kilpailuohjelmassa on samat Stamitzin ja Hoffmaisterin 
konsertot kuin Tokiossakin. Niitä muuten kuuli hotellin käytävällä ihan 
riittävästi; kaikki kilpailijat oli majoitettu samaan hotelliin, minkä kuuli 
hotellin käytävän äänikakofoniasta. Muuta samaa kuin nämä konsertot ei 
taida ohjelmistoissa olla. Mutta kisavire jäi päälle sekä tuntuma siitä, miten 
minun kannattaa harjoitella ja miten valmistautua kisaan.

Kiitos ja nähdään Tampereella!

Tokion kansainvälisen alttoviulukilpailun 2012 verkkosivut:
http://www.tivc.jp/eng/m1.html
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Raportti 40. kansainvälisestä alttoviulukongressista
Max Savikangas, teksti ja kuvat

Yhdysvaltain New Yorkin osavaltiossa, Rochesterin kaupungin 
maineikkaassa Eastman School of Musicissa, järjestettiin touko-
kesäkuun vaihteessa 2012 neljäskymmenes kansainvälinen 
alttoviulukongressi.

Max Savikangas ja kv. 
alttoviuluseuran sihteeri 
Louise Lansdown tarkkoina 
Eastman School of Musicin
Kilbourne -salin katsomossa

Viisipäiväinen tapahtuma oli kaikkien aikojen osanottajamäärältään suurin 
ja myös ohjelmaltaan monipuolisin alttoviulukongressi. Sen olivat 
vaivojaan säästämättä järjestäneet Eastman School of Musicin 
alttoviulunsoitonopettajina työskentelevät George Taylor, Carol Rodland ja 
Phillip Ying. Sama oppilaitos järjesti jo vuonna 1977 viidennen 
kansainvälisen alttoviulukongressin, jossa esiintyivät mm. William 
Primrose, Paul Doktor, Walter Trampler ja Francis Tursi. Perinteitä siis riitti 
ja niitä myös kunnioitettiin kongressin ohjelmakirjan mielenkiintoisessa 
historiallisessa johdannossa sekä myös kongressin aikana. 

Vaikka kongressin ohjelmakirjan historiallinen johdanto olikin ansiokas, 
ohjelmakirjan sisällössä oli mielestäni yksi puute: esitettävistä teoksista ei 
ollut tarjolla lainkaan esittelytekstejä, vain perustiedot. Nettisivuillakaan ei 
ollut tarjolla lisätietoa teoksista. Mainoksia sen sijaan oli plärättävänä 
aukeamakaupalla, mikä heijastanee Yhdysvaltain kulttuurirahoituksen 
nojautumista enemmän yrityselämään eurooppalaistyylisen 
julkisrahoitteisuuteen verrattuna.

Seuraavassa muutamia poimintoja ohjelmarunsaudesta (osallistuin myös 
kv. alttoviuluseuran kokouksiin edustaen yhdistystämme, mutta ei niistä 
tällä kertaa sen enempää). 

Kongressin koko ohjelma on tarkasteltavissa nettiosoitteessa:
http://www.esm.rochester.edu/ivc2012/ivc-daily-schedule/. 
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Konserteista

Atar Arad (s. 1945)esiintyi edukseen oman konsertoivan sävellyksensä 
Epitaph solistina. Samoin hän teki minuun ja salintäyteiseen yleisöön 
vaikutuksen tulkitsemalla ulkoa vauhdikkaasti ja mukaansatempaavasti 
Bach-Kodalyn Kromaattisen fantasian.

Atar Arad 
sävellyksensä Epitaph 
solistina Kodak -
konserttisalissa (joht. 
Wolfam Christ)

John Graham 
alttoviulu-
eloelektroniikka-
ohjelmiston parissa 
Kilbourne -salissa

Iäkäs John Graham konsertoi kultivoidusti yhdistäen mielenkiintoisella 
tavalla alttoviulun eloelektroniikkaan ja ääniraitaosuuksiin. Erityisen 
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positiivisen vaikutuksen teki energisyydellään ja äänikuviensa mielikuvituk-
sellisuudella kantaesityksenä kuultu Mikel Kuehnin (s. 1967) uusi sävellys 
Colored Shadows [Hyperresonance IV] (2012) alttoviululle ja 
interaktiiviselle elolektroniikalle.

Kim Kashkashian, alttoviulu, Katherine Ciesinski, mezzosopraano ja Russel 
Miller, piano, esittivät suorastaan vertahyytävällä tavalla Brahmsin Kaksi 
laulua Op. 91. Varsinkin Ciesinskin alttosävyinen, dramaattinen 
mezzosopraanoääni, saksan kielen lausunta ja lavakarisma oli 
absoluuttisen vakuuttavaa, tekstin huomioivaa ja selkäpiitä karmivan 
liikuttavaa. Kim Kashkashian teki tyylikästä ja lämpimän joustavaa jälkeä 
alttoviuluosuudessaan ja Russell Millerin pianismi oli hienostunesti soivaa 
ja fraseerattua.

Kim Kashkashian,
Katherine Ciesinski
ja Russel Miller esittävät 
Brahmsin Kahta laulua 
Op. 91

Kashkashian esitti samassa konsertissa suurella ammattitaidolla, muttei 
ehkä aivan viimeistä piirtoa myöten vakuuttavasti György Kurtágin noin 
puolituntisen, lyhyistä sooloalttoviulukappaleista koostuvan Signs, Games 
and Messages -kokonaisuuden, joka asetti fragmentaarisuudellaan yleisön 
keskittymiskyvylle suuren haasteen, mutta oli toisaalta myös erinomaisen 
antoisa kuunteluokemus.

Kongressin järjestäjät soivat minulle mahdollisuuden kantaesittää 
kongressissa pianisti Peter Klimon kanssa uusi sävellykseni Kepler22-b 
alttoviululle ja pianolle (2012). Teoksen nimi viittaa NASA:n Kepler -
avaruusteleskoopin joulukuussa 2011 löytämään, omaa tähteänsä 600 
valovuoden etäisyydellä Maapallosta kiertävään ensimmäiseen 
ihmiskunnan avaruudesta löytämään maankaltaiseen ja elinkelpoiseen 
planeettaan. 
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Pianisti Peter Klimo (vas.)
ja allekirjoittanut kumartamassa jälkimmäisen 
säveltämän Kepler22-b:n kantaesitystä

Paitsi alttoviulusosuudeltaan, niin n. 13-minuuttinen teokseni on myös 
pianistille haastava (muttei suinkaan mahdoton!) ja olinkin hieman 
odottavalla kannalla, miten entuudestaan minulle tuntematon nuori pianisti 
mahtaa siitä selvitä. Mutta ensimmäisen harjoituksen ensimmäisen 
minuutin jälkeen olin vakuuttunut Klimon taidoista ja varma siitä, että 
kantaesitys tulee onnistumaan. Niin kuin sitten kävikin, yleisön 
vastaanotto oli innostunut ja myönteinen. Mm. George Taylor, yksi 
kongressin järjestäjistä tuli kiittelemään uuden teoksen ja sen 
kantaesityksen vaikuttavuudesta, mutta väitti samalla, ettei kukaan muu 
kuin minä säveltäjänä pystyisi kappaleen alttoviuluosuutta yhtä 
sisäistyneesti esittämään. Olin hänen kanssaan eri mieltä ja tokaisin 
vastaväitteeksi tarkoituksellisen amerikkalaisen sloganismin: “If I can do 
it, you can do it!” Sekös häntä huvitti.

Säveltäjä-alttoviulisti Kenji Bunch (s. 1973) 
yhdistelee kappaleissaan eklektisellä tavalla 
folkkia, erikoisvirityksiä, Americanaa sekä 
nykymusiikin, jazzin ja improvisaation 
keinovaroja, nivoen kaiken tämän varsin 
kuulijaystävälliseen sointiasuun. 

Olin hänen hauskoista ja svengaavan vetävistä 
kappaleistaan sekä sympaattisen letkeästä live-
esiintymisestään klubikonsetissa sen verran 
vaikuttunut, että ostin hänen levynsä Unleashed 
vuodelta 2011 ja pyysin siihen nimmarinkin!

Kuva ja lisätietoja: www.kenjibunch.com
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Luennoista

Kongressin aikana pidetyistä lukuisista luennoista mainittakoon Steven 
Krusen mielenkiintoinen luento “Learning Viola Technique Through Original 
Etudes”. Kruse on tutkinut, mitä opintomateriaalia laadittiin Euroopassa 
1789-1860 suoraan alttoviulistien käyttöön. Kysymys ei siis ollut kvinttiä 
alemmas transponoiduista viuluoppimateriaaleista, vaan alkuperäisistä 
alttoviulukouluista ja etydivihoista. Hämmästyttävän paljon niitä onkin 
aikanaan laadittu! Kruse on laatinut aiheesta väitöskirjan vuonna 1985 
(Kruse, Steven Lewis. The Viola Shool of Technique: Etudes and Methods 
Written Between 1780 and 1860. D.A. Dissertation. Muncie, Indiana: Ball 
State university, 1985).

Ansiokasta Krusen luennossa oli runsas historiallinen kuva-aineisto, selkeä 
ja analyyttinen pedagoginen ulosanti sekä multimediapresentaation ja 
livesoittonäytteiden yhdistäminen.

Steven Krusen 
luentoalkuperäisistä 
alttoviuluetydeistä, oppilas soittaa 
juuri valkokankaalle heijastettua 
näytettä

Soitin- ja nuottinäyttelyistä

Kongressin yhteyteen oli järjestetty Eastman Schoolo of Musicin kahteen 
kerrokseen alttoviulunrakentajien, jousenrakentajien, jousisoitintarvike-
myyjien ja alttoviulunuottikauppiaiden näyttelytilaa. Tarjontaa oli 
runsaasti! Innoistuin kokeilemaan alttoviuluja. Alkaen n. 20 000 
Yhdysvaltain dollarilla olisi irronnut yksi jos toinenkin varsin laadukas ja 
mielenkiintoinen soitin mukaan! Kyllä USA:ssa siis osataan alttoviuluja 
rakentaa. Erityisesti ihastuin soitinrakentaja Charles Rufinon 
(www.rufinoviolins.com, New York) rakentamaan soittimeen. Kokeilin 
soittimella kaikkenlaista, Bachista Arpeggionen kautta aina laajennettuihin 
soittotekniikoihin asti, ja upeasti soitin seurasi mukana. 

Kun olin lopettanut, Rufino herkesi kommentoimaan: “That was a hell of a 
ride you gave that instrument!” Hauskan tilanteen kunniaksi pyysin saada 
ottaa Rufinosta kuvan kokeilemani alttoviulun kanssa (ks. seuraava sivu).
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Vasemmalla:
Alttoviulunäyttelyrivistöä - ei 
muuta kuin kimppuun!

Alla: Tarvike- ja nuottimyyjien 
näytteytila Eastman School of 

Musicissa

 

 Oikealla: Soitinrakentaja Charles 
 Rufino esittelee rakentamaansa 
 laadukasta alttoviulua
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MYYDÄÄN

• Myydään hyvä alttoviulu (rak. Jaakko Mäkelä 2004, vartalopit. 41,3 cm), 
hp. 10500 euroa. Tiedustelut 050-300 38 39. Hanna Korkeakoski.

• Myydään Koistisen vuonna 1980 rakentama alttoviulu, hp.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.

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

• Myydään käsin tehty, pienikokoinen, laadukas ja kauniisti soiva 
kiinalainen alttoviulu (VA906). Kopan koko 39 cm. Mukana Walter Mettal 
alttoviulun jousi, AVGVSTIN jalopuinen olkatuki sekä 
BAM:nreppumallinen alttokotelo (tummansininen). Ostettu 
viulunrakentaja Risto Wainiolta Helsingistä vuonna 1999 uutena. Hinta 
yhteensä 4 735 4 000 " Johanna Holm. Puh. 044 583 7176

• Myydään Pekka Mikael Laine -alttoviulut vuodelta 2003 (42,2 cm), hp. 
7500 euroa sekä vuodelta 2010 (42,4 cm), hp. 9000 euroa. Testatut ja 
luotettavatoimiset soittimet niin rakenteen, äänenlaadun kuin 
suorituskyvynkin suhteen. Aukisoita itsellesi hyvä työkalu! Ilmainen 2 
viikon kokeilujakso. Vuokraus 100 €/kk (hyvitetään ostohinnassa). 
Soitan itse samanlaisella ,v. 2002 rakennetulla soittimella, josta kuulet ja 
voit kokeilla, millainen soittimesta 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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