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!
Pääkirjoitus 
Atte Kilpeläinen !
Huh, minne se kesä taas meni? Juurihan kokoustimme auringonpaahteessa kesäkuun 
alkupäivinä ja nyt on jo marraskuu! Työntäyteistä on ollut, suomen kesä antoi taas parastaan 
eikä ulkomaillakaan pöllömpi keli ollut. Kuten ensimmäisessä pääkirjoituksessani totesin on 
tämä kisojen jälkeinen vuosi otettu hieman iisimmin, hallituksessa tapahtuneita muutoksia on 
sulateltu ja syksyn päätapahtumasta, Krakovan kansainvälisestä alttoviulukongressista, on 
kerrottu tarkemmin tässä numerossa.  !
Se ihan  o i k e a  päätapahtumahan on kuitenkin seuramme pikkujoulut. Tänä vuonna 
kokoonnumme la 30.11. R-talon kamarimusiikkisaliin kuuntelemaan konserttia ja sen jälkeen 
nauttimaan virvokkeita ja joulutunnelmaa. Kaikille oikein lämpimästi tervetuloa! 
Esiintymishaluiset voivat ilmoittautua suoraan minulle, tilaa kaikenlaisille esityksille löytyy 
varmasti. Salivarauksemme alkaa klo 18.30. !
Vuosikokousta suunnitellaan pidettäväksi Helsingissä maaliskuun 2014 puolivälin tienoilla, 
tähän lehteen infoa ei ole vielä kyllin jaettavaksi mutta ehkä sitten jo pikkujouluissa on jotain 
kerrottavaa. Ja joka tapauksessa tärkeitä tiedotuksia toitotamme kaikissa sähköissä 
kanavissamme, eli sähköpostin lisäksi Twitterissä ja Facebookissa. Maxin puheenjohtajakauden 
aikana seuramme jäsenmäärä nousi roimasti, mutta vieläkin löytyy sieluja, jotka voisimme 
pelastaa seuraamme. Niinpä jo pikkujouluissa kannattaa pitää asiaa esillä, uskoisin että 
virvoketarjoilumme kerää opiskelijoita laajasti paikalle!  !
Violan päivä 3.6.2014 osuu tiistaille, aloitetulle perinteelle olisi mukava saada jatkoa. Kun 
kerta vuosikokous järjestetään Helsingissä ottaisiko joku toinen kaupunkin kopin tästä? 
Rokkiklubia, katusoittoa ja aulatapahtumaa on ollut jo, mitä seuraavaksi? !
Maxin Krakova-reportaasi päättyy kohu-uutiseen: myös ensi vuonna kansainvälinen 
alttoviulukongressi järjestetään Euroopassa nimittäin Portugalin Portossa 26–30.11.2014! 
Sinne olisi hienoa saada tämän vuoden malliin suuri suomalaisedustus. Tiedänpä jopa 
muutamankin hallituslaisen haaveilevan, josko jonain päivänä moinen kongressi järjestettäisiin 
Suomessa… Valtava urakkahan se olisi, mutta sellaistakin ajatuksen lentoa olen kuullut, jossa 
kansalliset alttoviulukilpailut järjestettäisiin siinä kyljessä… Suuria haaveita, joista on kivaa ja 
tärkeää vaihtaa ajatuksia heti pikkujouluista alkaen!  !
Tämän lehden sisällön kaksi kivijalkaa ovat Maxin laaja ja hyvin detaljoitu raportti Krakovan 
kongressista sekä Ollin lyhennelmä Elina Heikkisen Metropoliaan tehdystä hienosta 
lopputyöstä, joka käsittelee suomalaisten alttoviulukilpailuiden historiaa. Erityiskiitos Elinalle 
isosta urakasta, kokonaisuudessaan lopputyöhön voi tutustua seuramme nettisivuilla. Piskun 
palsta jatkaa käytännönläheisellä linjallaan ja viime numerossa Muumeista kirjoittanut Jussi 
yllättää sanaristikolla! Vielä jäsenyyttään pohtiva (ei kauaa, toim.huom.) Jaakko Laivuori 
raportoi ensimmäisiä tunnelmiaan vaihto-oppilasvuodestaan Saksan Essenissä. Markus 
jättäytyi pois tämän numeron toimittamisesta ja valmistelee suurempaa artikkelia tulevaan 
numeroon.  !
Tällaisiahan nämä lehdet ovat, tekijöidensä näköisiä. Sana todella on vapaa, kaikenlainen 
alttoviulismiin liittyvä materiaali kiinnostaa meitä kovasti. Jospa nyt asetettaisiin tavoitteeksi 
kevään 2014 jäsenlehti, jossa debytoisi moni uusi kirjoittaja. Aion pitää tätäkin asiaa esillä jo 
heti siellä pikkujoulujen virvokepisteen tuntumassa. !
Mutta kuka kumma oli Chrétien Urhan??? !!
P.S. Päivitäthän muuttuneet yhteystietosi sihteerillemme Olli Kilpiölle, yhteystiedot etusisäkannessa! !!!!!!!!
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Kuka oli Chrétien Urhan? 
Olli Kilpiö !
Oletteko koskaan miettineet miksi Léo Delibés ja Alphonse Adam sävelsivät baletteihinsa 
Coppelia ja Giselle suhteellisen vaativat alttoviulusoolot. Ehkä säveltäjät vain olivat ihastuneet 
soittimen syvän lämpimään äänimaailmaan tai sävelsivät soolot luomisen tuskassa ”sisäisestä 
pakosta”? Ei, syy oli Chrétien Urhan. !
Krakowan kansainvälisessä alttoviulukonferenssissa osallistuin seminaariin, jossa 
legendaarisen William Primrosen oppilaat muistelivat opettajaansa. Puhe ajautui vääjäämättä 
Primrosen mielipiteeseen viulisteista, jotka hyppivät aidan yli alttoviulunsoiton pariin ja 
kuvittelevat vaihdon onnistuvan yhtä helposti kuin paaville päivällisen. Primrosen mukaan 
edellä mainitut ”kuutamoalttoviulistit” ansaitsisivat hirttotuomion, tähän mielipiteeseen 
voinemme kaikki ilolla yhtyä.  
Keskustelu ajautui kuitenkin kartoittamaan niitä muutamia historiallisia artisteja, joiden 
voidaan katsoa olleen kyvykkäitä hallitsemaan nämä molemmat täysin eriluonteiset soittimet. !
Varhaisemmassa historiassa ovat muusikot varmasti soittaneet vaikka minkälaisia jousella 
lähestyttäviä puulaatikoita kulloisenkin tarpeen mukaan ja sävelsihän J.S.Bach Pablo Casalsin 
ansiosta nyttemmin soolosellosarjoina tunnetun sarjan vain nimikkeellä ”a´viola da basso” – 
mitä tuo nyt sitten tarkoittaneekaan. Mozartin on täytynyt olla loistava alttoviulisti ja viulisti 
samaan aikaan ja onhan meillä aina Pinchas Zuckermann, joka käsittelee alttoviulua mielestäni 
viulistiksi ihan tyydyttävästi. Professori Emile Kantor – varmasti tuttu monelle Savonlinnan 
kesäkursseilta – heitti kuitenkin esiin nimen, joka suurimalle osalle seminaarin osallistujista oli 
tuiki tuntematon: Chrétien Urhan. 
 ! !

Chrétien Urhan (1790-1845) oli 
ranskalainen viulisti, urkuri, säveltäjä 
ja alttoviulun sekä viola d´amoren 
taitaja. Urhan oli pyhittänyt 
elämänsä katoliselle kirkolle ja 
musiikille. Emile Kantorin mukaan 
Urhan noudatti dieettiä (vain vettä, 
leipää ja vuohenjuustoa), joka 
aiheutti sen, että hän oli kasvoiltaan 
täysin kalpea. Urhanin vahva 
uskonnollinen vakaumus suhteessa 
työskentelyyn teatterimaailmassa, eli 
oopperassa aiheutti hänelle jatkuvan 
sisäisen konfliktin ja Urhan joutuikin 
jopa kysymään neuvoa arkkipiispalta, 
tulisiko hänen kenties pidättäytyä 
oopperatyöskentelystä. Arkkipiispa 
käski Urhanin tehdä  niin kuin hänen 
omatuntonsa sanoo. Urhan, joka siis 
oli Pariisin oopperan konserttimestari 
ja tarvittaessa sooloaltisti vaati, että 
hänen tuolinsa tulee sijoittaa niin, 
että missään vaiheessa hän ei edes 
vahingossa näkisi näyttämöllä 
tapahtuvia ”siveettömyyksiä”. 
Eläessään Urhan lahjoitti kaikki 
ansaitsemansa palkkiot 
hyväntekeväisyyteen ja kuoli 
kurjuudessa Pariisissa vuonna 1845. !!
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Raportti 42. kansainvälisestä alttoviulukongressista Krakovan musiikkiakatemiassa, 
Puolassa 11.–15.9.2013 
Max Savikangas !
Syyskuussa koitti jälleen se odotettu hetki vuodesta, että sain matkustaa kansainväliseen 
alttoviulukongressiin. Ja nyt vieläpä ensimmäistä kertaa Suomesta lähti matkaan aivan oikea 
delegaatio: Sari ja Tommi Aalto, Kaisa Pulkamo, Tarja Koskinen, Olli Kilpiö ja allekirjoittanut. 
Oli hykerryttävää jakaa heidän innostuksensa ja hämmästyksensä, kun kongressi pärähti koko 
tohinallaan käyntiin! 

Suomen alttoviuluseuran Krakovan delegaatio vasemmalta: Tommi Aalto, Sari Aalto, Olli Kilpiö, Tarja Koskinen, Max 
Savikangas (poissa kuvasta Kaisa Pulkamo). !!
Viehättävä Krakova on Puolan suurimpia ja vanhimpia kaupunkeja ja myöskin ainoa, joka säilyi 
suuremmitta vaurioitta toisesta maailmasodasta. Krakovan lähistöllä sijaitsevat Auschwitzin 
keskitysleirimuseo sekä Wieliczkan suolakaivokset, joissa ainakin ensin mainitussa jokaisen 
eurooppalaisen tulisi vierailla. Ettei totuus unohtuisi. Tunnustan, että minulta loppui tällä 
kertaa kantti, jo pelkkä tieto Auschwitzin läheisyydestä kalvoi mieltä niin paljon. !
Tämänvuotinen kv. alttoviulukongressi oli jo kahdeksanteni (!), kerrataanpa: 2013 Krakova 
(Puola), 2012 Rochester (USA), 2011 Würzburg (Saksa), 2010 Cincinnati (USA), 2009 
Stellenbosch (Etelä-Afrikka), 2008 Tempe (USA), 2007 Adelaide (Australia), 2005 Reykjavik 
(Islanti). Ensimmäistä lukuun ottamatta olen raportoinut näistä kaikista tiedotuslehdissämme, 
jotka löytyvät pdf-muotoon arkistoituna nettisivuiltamme. !
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Suomen alttoviuluseuran hallitus myönsi allekirjoittaneelle Krakovan kongressiin osallistumista 
ja siellä esiintymistä varten matka-avustusta, mistä lämpimät kiitokseni! Mainittakoon, etteivät 
useimmat aiemmista kongressireissuistani ole rasittaneet lainkaan Suomen alttoviuluseuran 
taloutta, vaan olen saanut anottua apurahoituksen jotain muuta kautta, usein sillä verukkeell... 
ei kun siis perusteella, että omia sävellyksiäni on (kanta)esitetty kongresseissa. !
Puolan vastikään perustettu alttoviuluseura oli puheenjohtajansa professori Bogus!awa Hubisz-
Sielskan johdolla, yhteistyössä Krakovan musiikkiakatemian kanssa ottanut suuren haasteen 
vastaan ryhtyessään järjestämään kansainvälistä alttoviulukongressia. Ja voin vilpittömästi 
sanoa, että suhteutettuna aiempina vuosina vierailemiini kongresseihin he selvisivät 
haasteesta erinomaisin yleisarvosanoin! Kongressiohjelma oli monipuolinen ja pääosin 
laadukkaasti toteutettu sekä kansainvälinen edustus riittävän laajaa. Nimettäköön ohjelman 
viralliseksi kauneuspilkuksi Pandolfis Consortin jäsenen El"bieta Sajkan esittämä Horst 
Ebenhöhin (s. 1930) Sonatiini sooloattoviululle Op. 19/3 (1989), josta Olli Kilpiö herkesi 
tokaisemaan: “Se oli ihan pelkkää paskaa!” (Lainaus Ollin luvalla.)  !
Organisaatiopuolella (varsinkin angloamerikkailaisesta kulttuuripiiristä tuleville) puolalainen 
mentaliteetti, joka on toisaalta kansallisylpeä ja toisaalta vähän sellainen, no, sanotaanko 
lämminhenkisen itä-eurooppalaistyyppinen ajattelu “eipä hätäillä, asiat kyllä suttaantuvat 
paikan päällä”, aiheutti ilmeisesti etukäteen hieman hämmennystä. Me suomalaisethan 
olemme itäiseen mentaliteettiin kyllä tottuneet. Kaikki meni kuitenkin kv. alttoviuluseuran 
hallituksen tiedotus- ym. avustuksella lopulta hyvin ja kongressiin saapui runsas 
kansainvälinen osanottajamäärä, jota tällä kertaa ilahduttavasti värittivät myös monet itä-
eurooppalaiset osanottajat. !!
Puolalaisesta alttoviulumusiikista !
Krakovan alttoviulukongressi tarjosi ainutlaatuisen runsaan mahdollisuuden tutustua elävinä 
esityksinä puolalaiseen alttoviulunsoittokoulukuntaan ja alttoviulukirjallisuuteen. Paljon 
osaamista ja ohjelmistoa pitkän kulttuuriperinteen maasta löytyykin. Mainittakoon, että 
varhaisin puolalainen alttoviulusävellys on Henryk Wieniawskin Reverie (1858–59). !
Pozna#in Wieniawski -musiikkikorkeakoulusta valmistunut ja Saksassa jatko-opiskellut Ewa 
Guzowska esitti heti kongressin ensimmäisenä päivänä mielestäni parhainta puolalaista 
alttoviulutaidetta. Hän esitti Jaros!aw M. Papajin (s. 1975) Sonaatin sekä Witolda Friemannin 
(1889–1977) kaksi kappaletta pianistinsa Maria Koszewska-Wajdzikin kanssa. Molemmat 
teokset olivat varsin nautittavaa kuunneltavaa, etenkin koska Eva Guzowskan tulkinnoissa 
ihailuni kirvoittivat sensitiivinen ja juuri sopivan määrän energiaa alttoviuluun annosteleva ote 
sekä erinomaisen kaunis soitto laadukkaalla instrumentilla. !
Artur Paciorkiewicz esitti isänsä Tadeusz Paciorkiewiczin (1916–1998) teokset Impresje na 
altówk$ solo (1980) sekä Sonata na altówk$ i fortepian (1988) pianisti Wioletta Fludan kanssa.  
Keski-ikäisen olevan pojan soitto oli ammattitaitoista, mutta ehkä jotenkin hieman “pölyistä” ja 
tasapaksua. Tulkinnat olivat kuitenkin riittävän laadukkaita, jotta isän kappaleista sai 
muodostettua käsityksen. Niitä leimasivat nuottipaljous ja maltillinen modernismi ikään kuin 
Hindemithin perinnettä jatkaen. Hyvin sävellettyjä teoksia, jotka tarjosivat paljon tapahtumaa 
ja energistä touhua, mutta jotka eivät ehkä kuitenkaan musiikillisella ideatasolla vaikuttaneet 
ihan yhtä kiinnostavilta ja omaperäisiltä kuin mainitun esikuvansa alttoviulumusiikki 
parhaimmillaan. !
Arnaud Kaminski, viulu, Krsyszof Tymendorf, alttoviulu ja Magdalena Kantor-Michna, piano 
esittivät Mariusz Matuszewskin (s. 1948) 2 Duetti per violino e viola, Piotr Maszy#skin (1855–
1934) Romans na altówk$ i fortepian sekä Bohuslaw Martin%n (1880–1959) Kolme Madrigaalia 
viululle ja alttoviululle (H. 313, 1947). Viimeisin oli itselleni sävellyksenä loistelias uusi 
tuttavuus, jonka ehdottomasti haluaisin itse esittää. Kaminskin ja Tymendorfin otteet 
konsertissa sen sijaan olivat surullisen varoittava esimerkki siitä, mitä hallaa uhon ja 
näyttämisen tarve valloilleen päästettynä voi musiikkitulkinnoille saada aikaan. Oliko ihan 
pakko, rakkaat nuorukaiset, oliko musiikillisesti perusteltua liioitella kaikkea naurettavuuksiin 
asti? 

�7



!
Kantaesityksenä kuultu Jerzy Kornowiczin (s. 1959) alttoviuluduo Nieustanne rzeczy wirowanie 
na dwie altówki / Ceaseless Spinning of Things (2013) oli yhdysvaltalaisten Diane Phoenix-
Nealin ja Steven Krusen tulkitsemana itselleni yksi kongressin ehdottomista kohokohdista. 
Verrattoman omaperäinen ja nautittava kappale, joka kieppuu ensin kromaattisessa maastossa 
ja päätyy sitten pentatoniseen huiluäänihyräilyyn. Sain esittäjiltä kopion partituurista - ketä 
kiinnostaisi antaa kanssani teoksen Suomen ensiesitys? !

Kongressijulisteen edessä Jerzy Kornowiczin duon kantaesittänyt Steven Kruse, Max Savikangas ja Tarja Koskinen. !!!!
Omat esiintymiseni !
Pääesiintymiseni Krakovan kongressissa koostui kolmen sooloalttoviulukappaleen tulkinnasta: 
omasta sävellyksestäni Kuolema työssään (1997), ruotsalaisen Jesper Nordinin (s. 1971) 
kappaleesta Ma-Xia (1997) sekä Iannis Xenakisin teoksesta Embellie (1981). Esitykseni aluksi 
halusin juhlistaa läsnäolevaa suomalaista delegaatiota ja nostatin kansalaisemme ylös aplodien 
kera, mistä san hyvää energiaa esityksiini, kuten olin toivonutkin ja jota tarvitsin. Erityisesti 
tämä pätee Xenakisin yltiöhankalaan ja äärimmäisen roisilta kuulostavaan, mutta yllättäen 
live-esityksessä kuitenkin musiikillisesti toimivan tuntuiseen sävellykseen, jota kukaan yleisön 
jäsenistä ei ollut soittanut (yhtään kättä ei noussut kun asiasta kysyin ennen esitystäni). 
Missä, jos ei tämmöisessä kansainvälisessä kongressissa, tulee koskaan uskaltaneeksi edes 
yrittää esittää niitä kaikkein hankalimpia nykymusiikkikulttikappaleita? !
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!
Sain myös olla mukana esittämässä kongressin avajaisissa Anton Wranitzkyn (1761–1820) 
hattarankepeää Cassatiota F-duuri viidelle alttoviululle. Tuolle aikakaudelle harvinainen 
alkuperäinen alttoviuluyhtyesävellys muuten. Lisäksi esitimme Englannin alttoviuluseuran 
puheenjohtajan Louise Lansdownin kanssa Frank Bridgen teoksen Lament for two violas 
(1911–12), joss soitin 2-alttostemmaa. Erittäin hieno ja väkevä teos duo-ohjelmistoon, jota 
voin suositella, tarjoaahan se musiikillisten ansioidensa lisäksi myös hauskat 
intonaatiohaasteensa mm. jaettuine noonisointuketjuineen. !
Virtuoosit lavalla !
Itävaltalaissyntyinen, Kanadassa asuva Jutta Pchammer-Sédillot jatkoi Pariisin konservatorion 
Piece de concours -teosten esitysten sarjaa pianistinsa Elise Desjardinsin kanssa. Kyse on 
sarjasta virtuoositeoksia, joka on tulosta Pariisin konservatorion pitkästä perinteestä tilata 
säveltäjiltä alttoviulun päättötutkintoja varten uusia soittoteknisesti vaativia teoksia. Näitä 
suurimmilta osin julkaisemattomia sävellyksiä on tallessa käsikirjoituksina Pariisin 
konservatorion kirjastossa yli sadan vuoden ajalta. Kuuluisin ja Suomessakin soitettu tästä 
teospaljoudesta lienee George Enescun Concertstück (1906) alttoviululle ja pianolle. Tällä 
kertaa kuultiin säveltäjien Joseph Ahrens (1904–1997) ja Louis Antoine Jullien (1812–1860) 
virtuoosikappaleet alttoviululle ja pianolle, jotka molemmat edustivat omaa aikalaistyyliään 
ihan pätevästi. Esitykset olivat energisiä ja virtuoosisia, mieleen tuli että aikookohan tämä 
parivaljakko kahlata kaikki Piece de concours -kappaleet läpi - siinäpä riittäisi tarjottavaa 
näihin kongresseihin muutamiksi vuosiksi eteen päin! !
Emile Cantor esitti pianistinsa Chie Tsuyukin kanssa tavattoman virtuoosiesti ja erityisesti 
jousiartikuloinniltaan sivistyneen vivahteikkaasti otteita Sergei Prokofjevin Romeo ja Julia 
-balettisarjasta alttoviululle ja pianolle (sov. Vadim Borisovski) sekä Nikolai Roslavetsin (1881–
1994) Sonaatin No. 1 alttoviululle ja pianolle (1926). Roslavetsin yksiosainen sonaatti oli 
todella vaikuttava ja minulle tuli halu esittää sitä itsekin. Ylimääräisenä Cantor ja Tsuyuki  
esittivät Wieniawskin Rondo-Cappriccioson sovitettuna alttoviululle ja pianolle, joka oli 
mielenkiintoinen kuriositeetti, ja tavallaan näyttäväkin, mutta ei lopulta kuitenkaan 
vakuuttanut, koska alkuperäisen viulu-pianosävellyksen loiste ja säihke nojaa niin vahvasti 
viulun e-kielen ylä-asemille ominaiseen briljanssiin. Cantor on yhteistyössä saksalaisen Pirastro 
-kielitehtaan kanssa ja tykkää eniten soittaa koko sarjalla kaikkein pehmeimpiä Passione-
suoliydinkieliä. Keskustelimme lyhyesti kielivalinta-asioista kadulla, ja hän kommentoi 
hauskasti: “muilla kuin suoliydinkielillä soittaminen saattaa tuntua aluksi hienolta, mutta 
vaikutus on sama kuin kusisi housuunsa; aluksi tuntuu vähän aikaa lämpimältä, mutta sitten 
tulee kylmä.” (Lainaus luvan kanssa). !
Kim Kashkashian esitti György Kurtagin (s. 1928) puolituntisen 
sooloalttoviulufragmenttikoosteen Signs, Games and Messages (1961–2005) joitakin osia pois 
jättäen tavattoman vaikuttavasti ja vakuuttavasti. Kuulin Kashkashianin esittävän tämän 
teoskokonaisuuden toistamiseen, edellinen kerta oli Rochesterissa 2012, ja hän oli nyt vieläkin 
paremmassa vedossa kuin ensimmäisellä kerralla. Esityksen lopuksi kansainvälinen 
alttoviuluseura palkitsi hänet kansainvälisen alttoviuluseuran Hopeinen alttoavain 
-kunniamerkillä (IVS Silver Alto Clef) saavutuksistaan alttoviulutaiteen parissa. Muitakin 
palkintoja kongressissa jaettiin: Kultainen alttoavain David Daltonille, kunniajäsenyys Michael 
Vidulichille, elämäntyöpalkinto Stefan Kamasalle sekä 42:n kongressin 
järjestämiskunniapalkinto Bogus"awa Hubisz-Sielskalle.  !
Australialaissyntyinen Andra Darzins, jolla on latvialaiset vanhemmat, esitti suvereenisti ja 
miellyttävän selkeästi, sävelpuhtaasti ja hosumatta suuren määrän latvialaista ja muuta 
alttoviulumusiikkia elegantin pianistinsa Ventis Zilbertsin kanssa sekä esiintyi myös Sinfonietta 
Cracovian solistina. Latvialaiselle alttoviulumusiikille tuntuu olevan tyypillistä tietty 
melankolinen raskassoutuisuus, mikä toki suomalaisille maistuu, mutta vain sopivina 
annoksina. !!!!
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Amerikkalainen Nokuthula Ngwenyama oli K. Pendereckin (s. 1933) Alttoviulukonserton (1983) 
solistina erittäin taitava ja soitti suurella soinnilla, muttei valitettavasti kovin vivahteikkaasti 
eikä emotionaalisesti väkevästi. Sinfonietta Cracovia soitti komeasti ja nautittavasti, joskin 
kapellimestari Robert Kabara olisi voinut kaikuisassa ja kumisevassa Aula Florianka 
-konserttisalissa malttaa hakea vielä maukkaampia pianissimosävyjä. !!!
Vanhojen soittimien kutsu !
Krakovan musiikkiakateamiasta valmistunut vanhan musiikin spesialisti Anna &liva esitti 
cembalisti Adrzej Zawiszan kanssa konsertillisen keskiajan ja barokin musiikkia. #liva soitti 
vuoroin fiideliä, lira ca bracciota, viola d’amorea ja barokkialttoviulua, ja näiden soittimien 
lämminhenkinen eikä lainkaan päällekäyvä sointi kutsui ja viekoitteli nauttimaan musiikista. 

 Anna #liva vanhoine soittimineen, vasemmalta: fiideli, viola d’amore ja lira ca braccio.  !!!!
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Veteraanien vetreys !
Puolan alttoviulutaiteen grand old manit Jerzy Kosmala ja Stefan Kamasa, molemmat yli 80-
vuotiaita (!), näyttivät mallia siitä, kuinka itsensä voi pitää vireänä ja soittokunnossa 
korkeallekin iälle. Molemmat huhkivat Krakovan kongressissa sekä mestarikurssien opettajina 
että konserteissa energisesti esiintyen. Respektiä! !!
Kaikki mukaan Portugaliin !
Kuten alussa totesin, niin olin valtavan iloinen siitä, että vihdoinkin Suomen alttoviuluseuran 
jäsenet ovat innostuneet käymään näissä kongresseissa. Varmaankin Suomen delegaation 
jäsenet ovat jo tahoillaan levittäneet ilosanomaa, ja seuraavaan kongressiin meitä lähtee vielä 
suurempi joukko? !
Vuoden 2014 kv. alttoviulukongressia isännöi Portugalin alttoviuseura (pj. Jorge Alves), jolla on 
hallussaan virallinen Guinnessin ennätys vuodelta 2011 suurimmasta alttoviuluyhtye-
esityksestä (321 alttoviulistia esiintymässä yhtäaikaa). Kongressi järjestetään 26–30.11.2014 
Porton kaupungin hienossa Casa da Musica -konserttitalossa. Lähtekäämme sinne taas suurella 
joukolla osallistumaan - keiden suomalaisten esitystä, workshoppia, luentoa tms. Suomen 
alttoviuluseuran hallitus tällä kertaa tarjoaisi kongressiin - areena on vapaa! Kenties 
pääsemme Portugalissa osallistumaan myös uuden Guinnessin ennätyksen yritykseen. !! !

————————— !!!!
 

!
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62. ARD-musiikkikilpailu käytiin syyskuun alussa 2013. Tänä 
vuonna vuorossa oli jälleen alttoviulu ja 1. palkinnon voitti 

Yura Lee Etelä-Koreasta. !
Eritysen hienoa ARD:n toiminta on nettisivustollaan, jossa on 

vieläkin katsottavana videot kaikista semifinaali- ja 
finaaliesityksistä ja kaupan päälle vielä kaikki kolme 

palkinnonsaajien konserttia. !
Tässäpä siis oiva linkki käydä katsomassa mihin tyyliin meille 
kaikille tutut peruskonsertot (Stamitz, Hoffmeister, Bartok, 

Walton) luonnistuvat kisan parhaimmistolta: !
http://www.br.de/radio/br-klassik/ard-musikwettbewerb/

audio-video/index.html !



Suomen alttoviulukilpailujen historia 1991-2012 

Lyhennelmä Elina Heikkisen opinnäytetyöstä Metropolia Ammattikorkeakouluun 

Olli Kilpiö !
Suomessa on järjestetty tähän mennessä viisi alttoviulukilpailua; Sotkamossa 1991, 
Helsingissä 2001 ja Tampereella kolmesti vuosina 1996, 2006 ja 2012. Helsingin kilpailu 2001 
oli pohjoismainen, muut kilpailut ovat olleet kansallisia. 

Suomen alttoviulukilpailut saivat alkunsa 1990-luvun vaihteessa, jolloin Matti Hirvikangas lähti 
Jouko Mansneruksen kanssa visiomaan ajatusta kansallisista alttoviulukilpailuista. Suomessa 
on järjestetty viulukilpailuja jo 60-luvulta lähtien ja ensimmäiset sellokilpailutkin olivat 70-
luvulla. Alttoviulukilpailuja ei kuitenkaan ennen 90-lukua ollut yksiäkään. Viulistien ja sellistien 
taso oli selvästi vuosien varrella noussut ja alttoviulistien piti tehdä jotain pysyäkseen 
kehityksessä perässä. 

Saattaa olla, että aika ei ollut kypsä alttoviulukilpailuille aikaisemmin. 90-luvun alussa tilanne 
oli kuitenkin toinen. Jouko ja Matti tiesivät, että kilpailulle olisi kysyntää. Heillä oli molemmilla 
Sibelius-Akatemiassa paljon oppilaita, jotka varmuudella osallistuisivat. Kilpailun tavoitteena oli 
innostaa opiskelijoita harjoittelemaan ja sitä kautta nostattaa Suomen alttoviulunsoiton tasoa. 
Siinä myös onnistuttiin. Kilpailujen myötä opiskelijoiden asenne harjoitteluun muuttui 
huomattavasti aktiivisemmaksi. 

!
Sotkamo 1991 
Ensimmäiset kilpailut järjestettiin Sotkamossa Salmelan koululla. Alun perin ajatuksena oli, 
että kilpailu järjestettäisiin jonkin musiikkileirin yhteyteen, jolloin kilpailussa orkesterina voisi 
toimia kyseisen leirin orkesteri. Yhteistyökumppaniksi saatiin viulutaiteilija Erkki Palola, joka 
toimi silloin Sotkamo Soi! -musiikkileirin johtajana. Hän innostui asiasta ja ensimmäinen 
kilpailu päätettiin järjestää Sotkamon musiikkileirin yhteydessä heinäkuussa 1991. Kilpailut 
otettiin hyvin vastaan ja osallistujamäärä oli järjestäjilleen hyvin ilahduttava; 16 
ilmoittautumista tuli. Lähes kaikki Sibelius-Akatemian alttoviulunsoiton opiskelijat lähtivät 
ennakkoluulottomasti mukaan. 

Kilpailujen rahoittaminen on ollut joka kerralla haastavaa. Rahoitus perustuu lähes yksinomaan 
apurahoihin. Myös ennen Sotkamon kilpailua rahoituksen järjestyminen oli loppuun asti 
epävarmaa; vielä kilpailun aikanakin tuli tieto eräästä myönnetystä avustuksesta. Legenda 
kertoo Matin ja Joukon puhuneen, että jos rahoitus ei onnistu, he molemmat myyvät autonsa, 
jotta kilpailu saataisiin järjestettyä. Todellista omistautumista! 

 

Tampere 1996 
Seuraavat kilpailut järjestettiin Tampereella 17.-19.5.1996 
Tampere-talon pikkusalissa. Tällöin asiaa oli mukana 
edistämässä Juha Mononen, silloinen Tampere-talon 
johtoryhmän jäsen. Hän toimi myös aktiivisesti muusikkojen 
liitossa sekä Viljo ja Lahja Koposen säätiön hallituksessa, jota 
kautta Matti hänet tunsi. Hänen kanssaan alkoivat keskustelut 
kilpailun järjestämisestä Tampereella ja sitä kautta neuvottelut 
Tampere-talon kanssa. Kilpailuihin osallistui ilahduttavat 18 
alttoviulistia.  

Vuoden 1996 kilpailuissa orkesterina toimi kamariorkesteri 
Tampere Chamber, joka koostuu Tampere Filharmonian (silloinen 
Tampereen kaupunginorkesteri) muusikoista. Finaalissa soitettiin 
tuolloin Brittenin Lachrymae jousiorkesterin säestyksellä; 
konserttoa ei tuossa kilpailussa ollut ohjelmistossa ollenkaan. 
Ensimmäisiä Tampereen kilpailuja suunniteltaessa kysyttiin 
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mukaan myös Tampere Filharmoniaa ja asiasta neuvoteltiinkin heidän kanssaan. Yhdeksi isoksi 
ongelmaksi muodostuivat kuitenkin aikataulut, sillä niin ison orkesterin ohjelmat ja aikataulut 
lyödään lukkoon usein monta vuotta etukäteen. Viimeisimpien Tampereen 2012 kilpailujen 
yhteydessä oli puhetta, että jatkossa yritettäisiin neuvotella yhteistyöstä Tampere Filharmonian 
kanssa taas uudelleen. Tulevaisuus näyttää miten tässä onnistutaan. 

!
Helsinki 2001 !

Vuoden 2001 kilpailut järjestettiin Helsingissä Sibelius-
Akatemian konserttisalissa 18.-24.5. Tällöin kilpailusta 
yritettiin tehdä pohjoismainen. Vain muutama ulkomaalainen 
ilmoittautui kilpailuun ja hekin peruuttivat myöhemmin 
osallistumisensa. Suomalaisiakin osallistui lopulta aiempaa 
vähemmän. Yhteensä ilmoittautuneita oli 12, joista paikalle 
saapui 9. Yhtenä syynä vähäisempään osallistujamäärään 
saattaa olla kilpailun aikaisempaa laajempi ohjelmisto. Lisänä 
aiempiin vuosiin alkuerässä tuli soittaa 2 osaa Bachin 
gambasonaateista, ja konserttona finaalissa oli klassisten 
konserttojen sijaan Waltonin tai Bartókin konsertto. Tämä 
saattoi karsia osanottajalistalta osan esimerkiksi Sibelius-
Akatemian nuorimmista opiskelijoista, sillä moni soittaa 
kyseisiä konserttoja vasta maisterivaiheessa. Orkesterina 
kilpailuissa toimi Sibelius-Akatemian Sinfonietta johtajanaan 
Dimitri Slobodeniouk. 

Idea pohjoismaisiin kilpailuihin syntyi vuonna 1996 
järjestetyssä kansainvälisessä alttoviulukongressissa 
Linköpingissä. Siellä syntyi myös idea IVS:n (International 
Viola Society) ”pohjoismaisen sektion” perustamisesta. 
Sektio perustettiinkin vuoden 2001 kilpailujen yhteydessä, 
mutta valitettavasti yhteistyötä ei saatu toimimaan toivotulla 
tavalla ja sen toiminta myöhemmin lopetettiin.  

!
Tampere 2006 
Vuonna 2006 kilpailu palasi takaisin Tampereelle, tällä kertaa 
Tampereen konservatorion Pyynikkisaliin. Kilpailuun osallistui 21 
alttoviulistia ja se käytiin 20.-26.11.2006. Kilpailu järjestettiin 
yhteistyössä Tampereen konservatorion ja Pirkanmaan 
ammattikorkeakoulun (nyk. Tampereen ammattikorkeakoulu) 
kanssa. Oli ilmeisen hyvä idea palata edellisten kisojen jälkeen 
takaisin valtakunnallisuuteen ja B-kurssitasoisiin konserttoihin, sillä 
osallistujamäärä yli kaksinkertaistui vuoteen 2001 verrattuna. 
Kilpailun finaalissa orkesterina toimi kamariorkesteri Prospero 
johtajanaan Ari Angervo. 

!
Tampere 2012 
Ensimmäiset neljä kilpailua järjestettiin viiden vuoden välein. Viides 
kilpailu oli tarkoitus järjestää jo marraskuussa 2011, mutta rahoitus 
muodostui ongelmaksi. Apurahoja ei saatu tarpeeksi riittävän ajoissa, joten kilpailua jouduttiin 
siirtämään vuodella. Viides kilpailu järjestettiinkin sitten marraskuussa 2012 jälleen Tampereen 
konservatoriolla. Kilpailuun saapui 19 osanottajaa. Ensi kertaa oli kansallisessa kilpailussa 
mukana myös ulkomaalaisia osanottajia, jotka tosin kaikki asuivat ja opiskelievat vakituisesti 
Suomessa. Kilpailujen yläikäraja oli tälläkin kertaa 30 vuotta. 
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Suomen alttoviuluseura !
Suomen alttoviuluseura perustettiin 12.5.1990. Ajatus seuran perustamisesta oli pyörinyt 
alttoviulistien mielissä jo pitkään, mutta lopullisen sysäyksen antoi päätös ensimmäisten 
kilpailujen järjestämisestä. Kilpailut on huomattavasti helpompi järjestää, jos takana on joku 
yhdistys jonka nimissä voi hakea esimerkiksi apurahoja. 

Seuran ensimmäinen puheenjohtaja oli Jouko Mansnerus ja varapuheenjohtaja Matti 
Hirvikangas. Tämä kaksikko toimikin näissä samoissa tehtävissä kokonaiset 18 vuotta. Muita 
seuran perustajajäseniä olivat Sanna Tiilikainen, Tommi Aalto ja Ari-Pekka Hämäläinen, jotka 
Joukon ja Matin kanssa muodostivat ensimmäisen hallituksen. Alttoviuluseuran 
puheenjohtajina ovat myöhemmin toimineet Max Savikangas ja Atte Kilpeläinen. 

Suomen alttoviuluseura tekee paljon muutakin kuin vain järjestää kilpailuja; vuosikokousten 
yhteydessä on järjestetty mm. konsertteja, luentoja ja soitinrakentajien esittelyjä. Lisäksi 
vuosittain järjestetään ainakin pikkujoulut ja perinteinen Violan-päivän tapahtuma. 
Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää alttoviulunsoittoa ja alttoviulumusiikin tuntemusta 
Suomessa, toimia suomalaisten alttoviulistien yhdyssiteenä, sekä luoda ja kehittää yhdistyksen 
ja suomalaisten alttoviulistien yhteyksiä ulkomaille. 

!
Kilpailujen järjestelytoimikunnat !
Suomen alttoviuluseura on koonnut kutakin kilpailua varten järjestelytoimikunnan, joka on 
vastannut kilpailujärjestelyistä. Toimikuntaan on kuulunut joka kilpailussa myös joku 
alttoviuluseuran ulkopuolinen, yleensä kilpailupaikan edustaja. 

Tuomarityöskentely !
Tuomarityöskentely saattaa olla etenkin klassisen musiikin kilpailuissa haastavaa. Miten voi 
laittaa  kilpailijoita järjestykseen kun kaikilla on kuitenkin omat vahvuutensa? Miten kunkin 
soittajan ominaisuuksia arvottaa? Tuomaristojen työskentelystrategia on kehittynyt vuosien 
varrella paljon ja nykyään pystytäänkin saamaan päätös aikaan suhteellisen kivuttomasti. 
Tästä voidaan Matti Hirvikankaan mukaan antaa kiitosta ensimmäisissä alttoviulukilpailuissakin 
puheenjohtajana toimineelle Tuomas Haapaselle, joka on uransa aikana toiminut kymmenien 
kilpailujen tuomaristoissa niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Haapasen mukaan kaikkein 
tärkein asia musiikkikilpailuissa on ammattitaitoinen tuomaristo; asiantunteva, pätevä ja 
oikeudenmukainen. !
Tuomas Haapasen ansiosta myös alttoviulukilpailuissa ruvettiin käyttämään strategiaa, jonka 
mukaan tuomaristo ei käy keskenään keskusteluja ollenkaan. He vain äänestävät. Joissain 
tapauksissa jos yksittäisen tuomarin ääni poikkeaa huomattavasti muista, sitä ei huomioida 
ollenkaan. Näin eliminoidaan kaikki ”pelaamisen” mahdollisuudet. Kukaan ei silloin pysty 
vaikuttamaan tulokseen yksinään liikaa antamalla esimerkiksi yhdelle kilpailijalle täydet ja 
toiselle nolla pistettä. Tämä tuomariston keskustelematon tapa ratkaista kilpailu ei kuitenkaan 
miellytä kaikkia. Esimerkiksi vuoden 2012 kilpailun tuomarina 
ollut Simon Rowland-Jones kritisoi Suomen alttoviuluseuran 
tiedotuslehdessä (Joulukuu 2012) julkaistussa haastattelussa 
aika avoimesti tätä systeemiä. Yksi hänen suosikeistaan oli 
jäänyt hänen mielestään palkintosijoissa liian alas ja hänen 
mukaansa keskustelemalla olisi voitu saada aikaan 
tasapainoisempi tulos !!!

�14



Media !
Suomen alttoviulukilpailujen medianäkyvyys on ollut aika vähäistä. Yleisradio on radioinut 
muutaman kilpailun finaalin, sekä vuoden 2001 kilpailun kokonaan, mutta esimerkiksi 
viimeisintä vuoden 2012 kilpailua ei voinut kuunnella mistään. Yleisradioon oltiin yhteydessä 
mahdollisesta taltionnista silloinkin, mutta valitettavasti yhteistyö ei toteutunut taloudellisista 
syistä. Kilpailuissa mukana olleet sekä myös kilpailuyleisö on toivonut, että edes finaalit 
olisivat aina seurattavissa radiosta tai internetistä. Sanomalehdissä on kilpailuista yleensä ollut 
pelkkä maininta finalisteista ja kilpailujen tulokset.  

Kilpailuohjelmistot !
Kilpailuohjelmiston suunnittelulla on luonnollisesti kilpailujen järjestämisessä suuri rooli. 
Näiden Suomessa järjestettyjen viiden kilpailun ohjelmistot ovat pysyneet jokseenkin samana, 
muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Ensimmäistä kilpailua järjestettäessä ruvettiin 
kilpailuohjelmistoa miettimään muun muassa muiden maiden alttoviulukilpailujen ja Suomen 
muiden jousisoitinkilpailujen esimerkkiä käyttäen. 

Kaksi ensimmäistä kilpailua koostui vain kahdesta erästä, kolmessa viimeisimmässä kilpailussa 
eriä on ollut kolme. Välieriin on Tampereen kipailuissa 2006 ja 2012 päässyt 12 kilpailijaa ja 
finaaleihin 6. Helsingissä 2001 osanottajia oli sen verran vähän, että kaikki kilpailijat 
hyväksyttiin välierään ja vain 5 kilpailijaa finaaliin.   

Regerin soolosarjat ovat kuuluneet jokaisen kilpailun ohjelmistoon, kuten myös muutamasta 
vaihtoehdosta valittava sonaatti sekä vapaavalintainen pianosäestyksellinen teos. Perinteisesti 
musiikkikilpailujen finaalissa soitetaan konsertto. Näin on ollut myös alttoviulukilpailuissa 
Helsingin kisoista 2001 alkaen. Helsingissä konserttona oli Waltonin tai Bartókin konsertto ja 
Tampereella 2006 ja 2012 Hoffmeister tai Stamitz. Tampereella 1996 oli ensimmäistä kertaa 
alkuerässä mukana nykymusiikkiteos ja näin on ollut jokaisessa kilpailuissa sen jälkeen. 

!
Sooloteokset !
On hyvin leimallista, että jousisoitinkilpailun ensimmäisessä erässä soitetaan pelkkää soolo-
ohjelmistoa. Tähän on päädytty myös Suomen alttoviulukilpailuissa (lukuun ottamatta vuoden 
2001 gambasonaatteja cembalon säestyksellä). Alttoviululle on sävelletty suhteellisen vähän 
soolo-ohjelmistoa ja paljon soitetaankin esim. Bachin ja Telemannin muille instrumenteille 
sävellettyä musiikkia. Kilpailuohjelmistoa suunniteltaessa haluttiin kuitenkin suosia 
alkuperäisohjelmistoa. Max Regerin teokset on sävelletty alun perinkin alttoviululle ja ne 
kuuluvat alttoviulistien perusohjelmistoon. Ne valittiin siksi, että ne haasteellisuudessaan 
mittaavat hyvin alttoviulistin valmiuksia ja sopivat siten hyvin kilpailutarkoitukseen. 
Ensimmäisiä Sotkamon kilpailuja lukuun ottamatta on kilpailija saanut valita kaikista kolmesta 
soolosarjasta yhden hitaan ja yhden nopean osan. 

!
Nykymusiikkiteokset !
Kilpailuohjelmistossa on ollut Tampereen kilpailuista 1996 lähtien joka vuosi myös uutta 
musiikkia. Osa on ollut nimenomaan kyseistä kilpailua varten sävellettyjä ja osa jo aiemmin 
esitettyjä teoksia. Ideana on ollut että kilpailijat tutustuisivat myös nykymusiikkiin, jota tulee 
usein soitettua vähemmän. Samalla tulisi harjoiteltua myös tavallisesta poikkeavia uusia 
tekniikoita, joita modernissa musiikissa usein käytetään. Lisäksi tilausteosten ansiosta saadaan 
alttoviulisteille lisää ohjelmistoa. 

Ensimmäinen uuden musiikin teos kuultiin Tampereella vuoden 1996 kilpailuissa. Velimatti 
Puumalan teos Epitaph sooloalttoviululle oli alun perin sellokappale, jonka säveltäjä sovitti 
Matti Hirvikangasta konsultoiden alttoviululle. Teos oli kaikille pakollisena kappaleena 
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alkuerissä. Palkinnon parhaasta Puumalan esityksestä sai Johanna Leponiemi. 
Nykymusiikkiteoksen mukanaolo katsottiin kokeilun myötä hyödylliseksi, ja sellainen onkin 
ollut joka kerta ohjelmistossa vuoden 1996 kilpailuista lähtien.   

Helsingin kilpailujen 2001 alkueräohjelmistossa oli myöhemmin Suomen alttoviuluseuran 
puheenjohtajanakin toimineen säveltäjän Max Savikankaan teos Extraterrestrial 
sooloalttoviululle. Se on teknisesti hyvin haastava teos ja onkin sanottu, että teoksen vaikeus 
saattoi olla yksi tekijä, joka karsi kyseisen kilpailun osanottajia. Erikoispalkinto parhaasta 
nykymusiikkiteoksen esityksestä Helsingin kilpailuissa annettiin Sanna Ripatille. Kyseistä teosta 
on esitetty myös kilpailun jälkeen ja se löytyy niin ikään Max Savikankaan ensimmäiseltä 
sävellyslevyltä, joka ilmestyi joulukuussa 2003. 

Tampereen kilpailuissa 2006 ja 2012 oli molemmissa useampi moderni sooloteos, joista 
kilpailijat saivat valita alkuerässä soitettavakseen yhden. Kaikki kyseiset teokset olivat 
Tamperelaisten sävellysopiskelijoiden töitä.  

Kalevi Aho sävelsi vuoden 2006 kilpailun finaaliin trion klarinetille, alttoviululle ja pianolle. 
Säveltäjä itse toimi kyseisessä kilpailuissa tuomariston puheenjohtajana. Yleisradio myönsi 
1000 euron palkinnon parhaasta Ahon trion esityksestä. Palkinnon sai Riikka Repo. Ahon 
alttoviulukilpailuita varten sävellettyä trioa on esitetty kilpailujen jälkeen useampaankin 
kertaan ja se on kerran myös levytetty (BIS). 

Vuoden 2012 kilpailua varten tilattiin Jukka Tiensuulta finaalin pakolliseksi teokseksi trio 
alttoviululle, kitaralle ja sellolle. Teos sai kantaesityksensä kilpailuissa. Kilpailun järjestäjät 
olivat tyytyväisiä että niin korkean profiilin suomalainen säveltäjä lähti mukaan. Jukka Tiensuu 
saikin samana vuonna ihan kisojen alla säveltaiteen valtionpalkinnon. Parhaasta Tiensuun 
esityksestä palkittiin Lauri Savolainen, jonka palkintoon kuului mahdollisuus tehdä kantanauha 
Yleisradiolle kyseisestä teoksesta.  

!
Sonaatit !
Joka kilpailun ohjelmistossa on ollut valittavana sonaatti alttoviululle ja pianolle. Sonaattilistat 
ovat vaihdelleet hieman vuosittain ja moni on ollut sitä mieltä, että listaa olisi tulevaisuudessa 
hyvä laajentaa. Oheisesta kaaviosta kuitenkin nähdään, että vaikka vähemmän soitettuja 
teoksia mukana olisikin, kilpailijat usein valitsevat silti kilpailuohjelmistoonsa kaikkein 
suosituimpia sonaatteja. Taulukko on tehty kilpailujen käsiohjelmien perusteella ja siinä 
näkyvät valittavina olevat sonaatit suosituimmasta alkaen. Tässä on laskettu mukanaan myös 
kilpailijat, jotka peruivat osanottonsa käsiohjelmien tekemisen jälkeen. !

1991 1996 2001 2006 2012 Yhteensä

Johannes Brahms: Sonaatti Es-duuri op. 120 nro 2 4 3 3 5 5 20

Dimitri !ostakovit": Sonaatti op. 147 4 4 2 5 2 17

Johannes Brahms: Sonaatti f-molli op. 120 nro 1 2 5 4 2 2 15

Paul Hindemith: Sonaatti op. 11 nro 4 2 2 2 4 5 15

Rebecca Clarke: Sonaatti  1 1 3 5 10

Franz Schubert: Sonaatti a-molli D821 " 
Arpeggione" 5 2 0 2 0 9

Bohuslav Martinu: Sonaatti nro 1 (1955)  1 0   1

Henri Vieuxtemps: Sonaatti B-duuri op. 36     1 1

Paul Hindemith: Sonaatti (1939)  0 0   0
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!
!
Konsertot !
Klassisen musiikin kilpailujen finaalissa soitetaan perinteisesti jokin konsertto orkesterin 
säestyksellä. Näin on ollut suurilta osin myös Suomen alttoviulukilpailuissa. Alun perin 
Stamitzin ja Hoffmeisterin konsertot valittiin mukaan siksi, että ne ovat sekä Suomessa että 
muualla Euroopassa koesoittojen vakio-ohjelmistoa. Näiden konserttojen mukanaolon myötä 
kilpailu antaa hyvän pohjan osallistua tuleviin koesoittoihin. Sotkamon kilpailuissa klassisen 
konserton ensimmäinen osa olikin ohjelmassa jo alkuerässä, joten kaikki osallistujat saivat 
mahdollisuuden esittää sen. !
Klassisessa konsertossa on se hyvä puoli, että siihen riittää paljon pienempi orkesteri kuin 
esimerkiksi Bartókin tai Waltonin konserttoihin. Lisäksi iso konsertto karsisi mahdollisesti jotain 
osallistujia pois, sillä niitä soitetaan usein vasta opintojen maisterivaiheessa. Kokonainen 
konsertto puuttui sekä Sotkamon 1991 että Tampereen 1996 ohjelmistoista, mutta 
molemmissa oli sen sijaan pakollinen teos alttoviululle ja jousiorkesterille; Sotkamossa 
Hindemithin Trauermusik ja Tampereella Brittenin Lachrymae. Molemmat teokset kuuluvat 
alttoviulistien perusohjelmistoon. !
Klassista konserttoa soitettiin siis kilpailuissa 1991, 2006 ja 2012. Jokaisena vuonna 
Hoffmeister oli huomattavasti Stamitzia suositumpi valinta. !

!!
Helsingin kilpailuissa 2001 vaihtoehtoina finaalikonsertoksi olivat Bartókin ja Waltonin 
konsertot. Bartokin konsertto oli huomattavasti suositumpi. Sitä oli finaalissa valmistautunut 
soittamaan 10 soittajaa, kun taas vain kaksi valitsi Waltonin konserton. Finaalissa kuultiinkin 
lopulta pelkkää Bartókin konserttoa.  

!
!
!
!
!
!
!
!
!!

Sotkamo 1991 Tampere 2006 Tampere 2012

Hoffmeister 9 13 14

Stamitz 8 8 6

�17



!
Vapaavalintainen pianosäestyksellinen teos !
Joka kilpailussa on pitänyt esittää myös yksi vapaavalintainen pianosäestyksellinen teos, jonka 
kesto on rajattu 10, 15 tai 20 minuuttiin. Alla teoksia, joita kilpailijat ovat vuosien varrella 
valinneet. Ylivoimaisesti suosituin on ollut Enescun Konzertstück. !!

1991 1996 2001 2006 2012 Yht. 

Enescu: Konzertstück 3 8 4 3 5 23

Vieuxtemps: Elegia 3 4  3 2 12

Von Weber: Andante e Rondo ungarese 4 3  1  8

Schumann: Adagio ja Allegro  2  3 2 7

Bruch: Romanssi    3 3 6

Britten: Lachrymae 1  1 1 1 4

Hindemith: Meditaatio 3  1   4

Hummel: Fantasia 1    2 3

Schumann: Märchenbilder (osia) 1   1 1 3

Paganini: Sonata per la Grand’ viola   1 2  3

Paganini: La Campanella  1   1 2

Bridge: Two pieces     1 1

Kodály: Adagio     1 1

Hindemith: Trauermusik   1   1

Martin: Balladi   1   1

de Falla: Suite Polpulaire Espagnole   1   1

Weber: Variationer för Viola och Piano   1   1

Vaughan-Williams: Sarja alttoviululle 1    1

Haavisto: Observation     1 1

Endre Székely: Rapsodia    1  1

Rota: Intermezzo    1  1

Kostiainen: Sonatiini    1  1

Milhaud: Quatre visages    1  1
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Tulevaisuus !
Moni alttoviulukilpailuita järjestämässä mukana ollut on kertonut olevansa hyvin tyytyväinen 
siihen mihin suuntaan kilpailut ovat vuosien varrella kehittyneet. Kilpailuilla on jo vahva asema 
suomalaisessa alttoviulukulttuurissa ja niillä on ollut perustajiensa visioimaa vaikutusta.  
Alkuperäinen tavoite oli saada opiskelijat harjoittelemaan ja sitä kautta kehittää Suomen 
alttoviulunsoiton tasoa. Näin on myös tapahtunut. Alttoviulistien tasossa on tapahtunut 
huomattava nousu sitten 1990-luvun alun. Voi tosin olla että taso olisi muutenkin noussut, 
mutta kilpailuilla on varmasti ollut oma merkityksensä siihen että näin on käynyt. 

!
Matti Hirvikankaan mukaan kilpailut terästävät opiskelijoiden katsetta tulevaisuuteen. Suurin 
osa nykyisistä opiskelijoista päättääkin jo vuosia ennen kilpailua osallistua seuraaviin. 
Kilpailuosallistumiseen liittyy positiivisella tavalla pieni sosiaalinen paine: ”Jos muut menee 
kilpailuihin, niin pitäähän minunkin mennä. Muuten he menevät tasossaan askeleen eteenpäin 
ja minä en ”. Toki ilman kilpailuihin osallistumistakin voi kehittyä, mutta kilpailun kaltainen 
tavoite kasvattaa yleensä huomattavasti harjoittelun määrää ja laatua. 

!
Edellisistä alttoviulukilpailuista on tätä historiikkia tehtäessä kulunut reilu puoli vuotta ja 
Suomen alttoviuluseurassa on käännetty jo katseet tulevaisuuteen. Seuraavat kilpailut on 
suunniteltu järjestettävän vuonna 2017. 

Lähteet !
Kilpailujen käsiohjelmat, alttoviuluseuran tiedotuslehdet, toteutetut haastattelut 

Kiitokset !
Suomen alttoviuluseura, Matti Hirvikangas, Markus Sarantola, Jouko Mansnerus, Olli-Pekka 
Karppinen, Atte Kilpeläinen, Max Savikangas, Olli Kilpiö, Jussi Tuhkanen, Tina Brännkärr, 
Eriikka Nylund, Lilli Maijala, Atso Lehto, Riitta-Liisa Ristiluoma 

Toim.huom. Elina Heikkisen ansiokas lopputyö on luettavissa kokonaisuudessaan seuramme 
nettisivuilla. Paljon kiitoksia Elinalle! 

!
————— 

!
!
!
!
!
!
!
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Suomen alttoviuluseura on nyt myös  
Twitterissä ja Facebookissa! !

Seuraa toimintaamme: !
www.twitter.com/FinViolaSoc !

www.facebook.com/suomenalttoviuluseura !
Twitterin päivityksestä vastaa Pisku Ristiluoma, 

Facebookin ruorissa Olli Kilpiö. 
Yhteystiedot etukannen sisäsivulla !



Piskun palsta 
Talvi tulee, oletko valmis? !

Säät kylmenevät talvea kohti. Monen soitin palelee muuten niin kätevässä kevyessä ja 
pienessä kotelossa, matka kotoa harjoituksiin saa soittimen sekaisin eikä vire pysy taaskaan 
koko päivänä. Kuulostaako tutulta? Hurjasti yleistyneet kevyet ja sirot kotelot toimivat hyvin – 
paitsi pakkasella. Eristys ei olekaan mitä mainioin ja talveksi täytyy palata siihen vanhan ja 
painavan, mutta eristävän kotelon käyttöön. Ehdotankin ratkaisua: kotelolle on saatavissa oma 
talvitakki. Hinnat vaihtelevat netissä 50$ - 200$ välimaastossa, riippuen muodosta ja 
extrahärpäkkeistä joita pussukkaansa haluaa. Vaihtoehtoja löytyy mittatilattavista suoraan 
hyllyltä saataviin. 
Tässä muutaman valmistajan omat sivut: !!
  
 Mooradian Cover Company   www.mooradian.com !!!!
 Altieri Instrument Bags  www.altieribags.com !

!
  !
 Colorado Case Company  www.coloradocase.com 
  !
  
Lisäksi parista nettikaupasta löytyy case covereita: !!!
 www.liramusic.com    myy Bobelockin Smart Bagia (nähtävillä valmistajan 
      sivuilla www.bobelock.com) !!!
 www.sharmusic.com   myy halvinta löytämääni suojusta, vain n. 50$   
      maksavaa Cushy Case Coveria !!
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!!
Nettikaupoissa ylipäänsä suosituin valmistaja on Mooradian. Livenä olen nähnyt yhden 
kappaleen, näytti kunnolliselta. Itselläni (ja muutamilla kollegoilla) on käytössä Altieri Bagsin 
Backpack Deluxe -malli, jossa on kunnon olkahihnat ja tilava koko kotelon mittainen 
vetoketjullinen tasku, mahtuu mm. keikkavaatteet nuottien ja muun sälän lisäksi. Altierista 
tosin mainittakoon että tilauksessa kestää jonkin aikaa, he valmistavat pussejaan vain 
tilauksesta ja mittojen mukaan, joita useimmista koteloista löytyy jo valmiina heidän 
tiedoistaan. !
Kotelovalmistaja BAM on lanseerannut myös omat talvitakkinsa, mainos näkyi jo tänä syksynä 
Strad-lehdessä. Mitään mainintaa heidän omilta nettisivuiltaan tosin ei löytynyt vielä lokakuun 
loppuun mennessä. Mainoksen perusteella kyseessä on vain kuori, mitään erillistä lisätilaa ei 
tule. Värivaihtoehtoja kuitenkin näytti olevan runsaasti. Jäämme odottamaan hinta- ym. 
tietoja. !
Arvokkaita tavaroita EU:n ulkopuolelta netistä ostettaessa kannattaa muistaa tullaus – 
tullimaksut voi hoitaa joko etukäteen netissä tai paketin saavuttua tullin toimipisteessä, jonne 
paketti saapuu haettavaksi. Kotelosuojuksen hintaan kannattaa siis toimituskulujen lisäksi 
huomioida Suomeen maksettava arvonlisävero. !!!
Mikäli valmistaja kaipaa kotelosi mittoja ja omistat Bamin suositun mallin (2200XL) niin 
minulta saat kaavat tuumissa mitattuna, lähetä vain sähköpostia osoitteeseen 
pisku@welho.com !!!

————————— !!!!
Suomen alttoviuluseuran perinteiset PIKKUJOULUT 
vietetään la 30.11.2013 R-talon kamarimusiikkisalissa 
(Pohjoinen Rautatienkatu 9) Klo 18.30 alkaen! !!
Illanvietto alkaa konsertilla ja loppuillasta tarjolla on piparia ja jotain juotavaakin. Kaikki 
sankoin joukoin paikalle! !!
Jos haluat itse esiintyä konsertissa ota rohkeasti yhteyttä Atte Kilpeläiseen! Yhteystietonsa 
löytyvät etusisäkannesta. !!
Suomen alttoviuluseuran hallitus toivottaa koko jäsenistön erittäin lämpimästi tervetulleeksi! !!!!!!!!!!!
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Terveisiä Essenistä! 
Jaakko Laivuori !
 Syyskuun toiseksi viimeisellä viikolla suuntasin Helsinki-Vantaan lentokentälle. Minulla oli 
aamulento Düsseldorfiin, josta matka jatkui määränpäähäni, Esseniin. Vietän lukuvuoden 
2013-14 Erasmus-vaihdossa Folkwang Univeristät der Künste, taideyliopistossa. Essenin 
kaupunki ei varmaankaan heti kuulosta monelle tutulta. Itse asiassa saksalaiset joille juttelin 
ennen lähtöä eivät Essenistä sen kummemmin tienneet. Essen sijaitsee Nordrhein-Westfalen 
osavaltiossa. Aivan Essenin vieressä on meille ehkä tutumpia kaupunkeja, kuten Köln, 
Düsseldorf ja Dortmund. Eivätpä nuo Hollannin ja Belgian rajatkaan kaukana ole.  
Lukukausimaksuun kuuluu matkakortti, jolla pääsen liikkumaan osavaltion sisällä. Esimerkiksi 
Düsseldorfiin matkustan hieman alle puolessa tunnissa. !
Opettajani on vasta virkaan nimitetty professori Gareth Lubbe. Garethilla on valtavan laaja 
tausta erilaisissa piireissä ja soittokuvioissa. Sen lisäksi, että hän soitti sooloaltistina 
Gewandhaus Leipzigissa on kaikenlainen musiikki aina jazziin asti tullut kokeiltua. Ensin 
pianisti ja viulisti päätyi tarttumaan myöhemmin alttoviuluun. Loisto tyyppi ja mahtava 
opettaja. Gareth on äärimmäisen tarkka ja vaativa pientenkin yksityiskohtien suhteen. Hän 
pitää kuitenkin aina huumorin mukana touhussa. Luokallani on viisi opiskelijaa itseni lisäksi. 
Kolme saksalaista, yksi kreikkalainen ja yksi espanjalainen. Mukavan kompakti kokoonpano, 
joka kuitenkin mahdollistaa luokkatunteihin ja konsertteihin. !
Kuten aikaisemmin mainitsin, Essen on todella keskeisellä sijainnilla. Kiinnostavia konsertteja 
on täällä ja lähikaupungeissa tarjolla paljon. Melkeinpä joka viikolle on jotakin kiinnostavaa. 
Essenissä on myös oma orkesteri, jota olen ehtinyt käydä kuuntelemassa muutamaan 
otteeseen. Orkesteri soittaa ooppera-viikkoina Alvar Aallon suunnittelemassa Aalto-theaterissa 
ja välillä sinfoniakonsertteja Philharmonie-talossa. 
Suuressa merkityksessä ovat vierailukonsertit. Esseniin tulee paljon ns. supertähtiä. 
Huippuorkestereita ympäri maailmaa vieraillee toinen toisensa perään. Maineikkaita 
kapellimestareita ja solisteja on lukuisia. 
Joulukuussa on myös altisteille kiinnostava päiväkonsertti, kun Antoine Tamestit soittaa 
resitaalin. !

Yliopisto on todella kaunis ja 
arvokas vanha luostari. Sijainti 
on Essenin keskustan 
ulkopuolella Werdenin kylässä. 
Matka taittuu sutjakkaasti 
aamulla n. 35 minuutissa. 
Koulussa taso on toisilla luokilla 
korkea, kun taas toisissa soitto 
ei sen kummallisempaa ole. 
Paljon oppilaita, paljon 
professoreita ja paljon sääntöjä, 
joita pitää noudattaa. Joka 
luokasta tuntuu kuuluvan 
Heldenleben eri instrumenteilla 
soitettuna. Harjoitusluokkia on 
mielestäni löytynyt hyvin, välillä 
tietysti saa jonottaa. Kun 
kuitenkin käyttää vähän 
maalaisjärkeä ja pyrkii 
rytmittämään harjoittelun niin, 
ettei tunge aina samaan aikaan 
kuin koko muu koulu, niin kyllä 

joku tila soittamiselle aina löytyy. 
Asun itse keskustan lähellä viehättävällä, rauhallisella ja viihtyisällä seudulla. Kahviloita, 
kauppoja, ravintoloita ja leipomoita on paljon. Suomeen verrattuna eläminen on täällä 
halvempaa, kuten kaikki varmasti tietävät. 

�22



Syksy on Essenissä jatkunut ja jatkunut. Talvi ei taida kylmetä ja kuten lämpötilastoista näkee, 
niin täällä ei yleensä pakkasen puolelle mennä.  Sadetta on paljon, todella paljon! Lämmin on 
myös ollut. Sijainti Saksassa on kuitenkin sellainen, että sääolosuhteet vaihtuvat hyvinkin 
radikaalisti. Toisena viikkona sai mennä hanskat kädessä ja sateenvarjo pään päällä alle 
kymmenessä asteessa, kun taas väliin tulikin yhtäkkiä kesä ja vielä lokakuun loppupuolella oli 
20 astetta lämmintä. 
Kaupunkilaiset sanovat, että kevät ja kesä ovat upeita, mutta talvi todella masentava ja 
inhottava. Näitä siis odotellessa. !
Terveisiä kaikille Essenistä ja hyvää syksyn jatkoa tai alkutalvea, miten se nyt onkaan 
Suomessa. Elämä pyyhkii ihan hyvin ja on pitkälti samanlaista kuin kotimaassa. Soittaessa 
aika täällä kuluu, eipä sen kummempaa. Hyvä saada vähän uutta näkökulmaa kaikkeen 
musiikkiin liittyvään. Elämästä ja itsestään saattaa myös oppia uusia asioita. Tästä kaikesta 
saan kiittää alttoviuluseuran puheenjohtaja Atte Kilpeläistä! !

————————— ! !
Jussin ooppera-

aiheinen 
sanaristikko! !!

1.Puolan kongressissa 
ihastuttanut Kim !
2. Kolme sellistipoikaa 
oopperalla !
3. Jenufan nimiroolissa 
ensi keväänä !
4. Leppävirralla 
syntynyt 
oopperajuhlapomo !
5. Kanadan lahja 
alttosektiolle !
6. Tampereen 2012 
palkittu !
7. Uunituore oopperan 
taiteellinen johtaja !
8. Die Tote Stadtin 
säveltäjä !
9. Oopperan uusi 
ylikapellimestari !
10. Me !
11. Oopperadebyytin 
tänä syksynä tehnyt 
Maestra !
? Juuri 60 vuotta 
täyttänyt legenda !
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!

Liittymisohje Suomen alttoviuluseuraan: 

!
Maksa jäsenmaksu 20 euroa (opiskelijat ja eläkeläiset 10 euroa)  

tilille: !
OKO ARKADIA 

!
BIC:  

OKOYFIHH 
IBAN:  

FI63 5722 1020 0060 15 
!!

Kirjoita maksun viestikenttään nimesi, osoitteesi, puhelinnumerosi 
ja sähköpostiosoitteesi. !

!
Olet jäsen! 

!
!
!

!  
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