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Pääkirjoitus 

Hei armaat alttoviuluseuralaiset!

Rovaniemellä on täysi talvi! Harvoin, jos koskaan, on tuntunut mitenkään 
ajankohtaiselta vielä marraskussa etsiä joulukoristeita tai myöntyä joululaulujen 
soittamiseen - saatikka kuunteluun - mutta tänä vuonna sekin ihme uhkaa tapahtua! 
Huomaan lumen saavan jouluihmisen minussa heräämään henkiin ennen aikojaan. 

Syksy on tuonut omaan elämääni muutoksia, kun jäin marraskuun alussa 
opintovapaalle. 23 vuotta Lapin kamariorkesterin sooloaltistina on ollut haastavaa, 
mielenkiintoista, elämyksellistä ja antoisaa, mutta välillä herää jokin sisäinen 
muutostarve, ja tekee mieli nähdä oma itse ja oma työ uudesta näkökulmasta, 
uudessa valossa. Olen toki palaamassa takaisin paikalleni maaliskuun lopussa ja 
aion musisoida myös vapaani aikana, mutta siihen asti keskityn kuitenkin 
ensisijaisesti pohtimaan Suomen valtarakenteita, yhteiskunnan toimintaa sekä 
perehdyn sosiaalityön perusteisiin sekä työn moninaisuuteen. On kiehtovaa 
sukeltaa aivan uudenlaiseen tietomereen ihan kokopäiväisesti! 

Tällä kertaa lehdessä on monenlaisia tarinoita. Seuramme jäsenestä Markus 
Sarantolasta on tullut seuran ihkaensimmäinen tohtori! Onnea Markus! Markus 
valottaa lehdessä ajatuksiaan 1800-luvun jälkipuolen artikulaatiosta. Hanna 
Pakkala viipyilee Gal -levytyksen jälkimietteissä ja kuvaa kokemuksiaan sitä 
tehdessä. Heikki Puukko taas kertoo Belgian matkastaan alttoviulistien 
workshoppiin, ja Elina Heikkinen on sukeltanut muusikon alitajuntaan keräämällä 
parhaat palat alttoviulistien painajaisista. Lisäksi kuulemme mietteitä soivan 
nälkäpäiväkeräyksen altisteilta.

Huomatkaa myös lehden mestarikurssi- ja pikkujoulumainokset!

Kaikenlaiset seuramme jäsenten elämään, musisointiin ja erilaisiin kokemuksiin 
liittyvät tarinat ovat aina lehteen tervetulleita, ja niitä saa ja kannattaa rohkeasti 
tarjota! On mielenkiintoista seurata, mitä kaikkea seuraan kuuluvien ihmisten 
elämässä tapahtuukaan!

Iloista loppusyksyä - tai alkutalvea! - kaikille, kenties paikkakuntasidonnaisesta 
tulkinnasta riippuen! Joululaulut soimaan ja kaamosta selättämään!

opiskeluterveisin Taru
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Soittamalla hyvää! - kaksi kertomusta 
Nälkäpäivän soittotempauksista 

Rovaniemi 

Olen ollut kahtena vuonna yhteistyössä Rovaniemen SPR:n paikallisosaston 
kanssa Nälkäpäiväkeräyksen tiimoilta. Ideana oli alunperin toimia soittaja-
kerääjänä, mutta SPR halusikin hiukan laajentaa tapahtumaa ja hoitaa kerääjät 
järjestön toimesta. Nyt kahtena vuonna keräyksessä soittaneena voin suositella 
tällaista hyväntekeväisyystempausta lämpimästi muillekin! Kerääjien kokemuksen 
mukaan keräyssaldo on soiton ajalta suurempi kuin normaalisti, ja lahjoittajat 
valitsevat helpommin setelin kuin kolikon keräyslippaaseen. Soittaessamme 
ostoskeskuksessa moni kaupoilla asioinut tuli varta vasten katsomaan, mistä soitto 
kuuluu, ja eräskin asiakas halusi tulla ehdottomasti tekemään lahjoituksen musiikin 
ansiosta erityisen rentouttavan kampaajahetkensä jälkeen.

Samalla, kun soiva nälkäpäiväkeräys parantaa keräystulosta, se myös tarjoaa 
mahdollisuuden viedä klassista musiikkia sinne, missä ihmiset muutenkin liikkuvat. 
Erilaiset jalkautumiset ovat yhä enemmän orkestereidenkin toimintakenttää, ja 
tällainen tapahtuma tarjoaa mielestäni myös oppilaille kivan, hiukan 
epämuodollisemman esiintymisareenan.

Valtakunnallisella tasolla idea on myös herättänyt mielenkiintoa, ja jos tapahtumaa 
saataisiin laajennettua useammalle paikkakunnalle, siihen lähtisi todennäköisesti 
myös SPR:n valtakunnallinen keräysorganisaatio mukaan. Ensi vuonna me 
rovaniemeläiset osallistumme nälkäpäivään varmasti jälleen, sillä omat kollegani 
ainakin ovat kokeneet tällaisen vapaaehtoistyön muodon todella positiivisena ja 
rentona ja silti merkityksellisenä tapahtumana! 

Taru Lehto 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Helsinki

Syyskuisena perjantai-
iltapäivänä alttoviulu-
kvartettimme - kokoon-
panolla Elina Heikkinen,     
Iiris Rannikko, Jaakko 
Laivuori ja Vuokko Lahtinen 
- livahti Rautatieaseman 
ruuhkan vilinästä jylhään 
takahuoneeseen, jossa 
puimme yllemme SPR:n 
nälkäpäiväkeräysliivit, 
kasasimme telineet ja 
lajittelimme kvartettinuotit, 
jotka Elina H. ja Iiris R. olivat 
uskollisesti kaivaneet esiin. 
Etsimme asemalta mukavan 
kulmauksen, johon asetuim-
me soittamaan. Aluksi henki-
nen arkuus oli vallalla, sillä 
kvartettimme ääni tuntui 
täyttävän suuren osan ase-
mahallista, ja saattoihan ohi 
kävellä vaikka Paavo Lippo-
nen! Onneksi keskinäinen 
ystävyytemme, alttoviulujen turvallinen sointi sekä asiamme hyvä tarkoitus 
kantoivat pienen alkukankeuden yli. Lukuisia ihmisiä pysähtyi kuuntelemaan ja 
lahjoittamaan pennosia eteemme asetettuun lippaaseen. Kun olimme päässeet 
vauhtiin ja lopulta urakan päätökseen, sai hyvä mieli ja painava keräyslipas 
ajattelemaan kuinka tärkeää soittotaitoamme onkaan valjastaa hyviin 
käyttötarkoituksiin. Voisiko Alttoviuluseura siis jatkaa hyvällä tiellään ja siivittää 
kaltaisiamme pienyhtyeitä esiintymään useamminkin hyvän puolesta ja saattamaan 
samalla sanaa myös alttoviulun ihmeellisestä maailmasta? 

Vuokko Lahtinen 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Alttoviulistien vauhdikas workshop Belgiassa 
27.10.–1.11.2019 

Belgialaisen yksityisen Con Calore – alttoviulukoulun ( www.concalore.be) 
perinteinen syysleiri pidettiin De Pannen pikkukaupungissa, joka sijaitsee maan 
luoteiskulmassa, lähellä Ranskan rajaa.  Kurssille osallistui 21 alttoviuluoppilasta, 
iältään arviolta 4-15-vuotiaita lapsia. Kaikki oppilaat opiskelevat Suzuki-metodilla 
opettajanaan Graduated Suzuki Teacher – altto-opettajakoulutuksen saanut 
kollegani ja pitkäaikainen opiskelukaverini Sam Knops. Leirillä hänen oppilaitaan 
opetti myös englantilainen GST-viulisti ja altisti Juan Drown, niin ikään 
opiskelukaverini Suzuki-opettajakoulutuskursseilta. Con Caloren oppilaat ovat 
kokoontuneet tälle leirille jo usean vuoden ajan ja useimmat osallistujaperheet 
olivat meille jo tuttuja aikaisemmilta kerroilta. Ymmärrettävästi olennaisen tärkeää 
tämän kaltaiselle leiritoiminnalle on, että soittajien vanhemmat ovat voimakkaana 
taustatukena käytännön järjestelyissä. 

Kurssi alkoi maanantaina iltapäivällä kaikille oppilaille suunnatulla puolen tunnin 
lämmittelytuokiolla, jossa aluksi sain ohjata fyysisiä harjoituksia: ”ilmapallon 
puhallus” (vedetään ilmaa pienin siemauksin keuhkoihin ja samalla noustaan 
etutaivutuksesta täyteen pituuteen, myös kädet venyvät kohti kattoa, pieni ilman 
pidättely venytyksessä ja sitten lasketaan ilmaa suljettujen huulien läpi puhaltaen 
ulos, kun palataan rentona etutaivutukseen), seuraavaksi ”omenien 
poimiminen” (vartalon venytys, kädet venyvät vuorotellen kohti kattoa 
poimimisliikettä jäljitellen), hiihtäminen (lähinnä suomalaisittain tuttua 
tasatyöntöä… polvia notkistaen ja aktiivisella ylävartalon liikkeellä), puiden 
huojumisliike, pallonheittoliike vuorotellen kummallakin kädellä, lopuksi 
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jousivoimisteluleikkejä (pyörien pyörimisliike jousi ”akselina”), nosturiliike (jousi 
toimii nosturin vartena, lasketaan rannetta kääntäen alas ja nostetaan ylös samalla 
rotaatioliikkeellä, siirretään sivulle, lasketaan alas, samalla toiminnolla tähtäysliike 
tarkemmin: kääntämällä jousen kärkeä vasemman käden etusormen päähän). 
Tämän jälkeen vielä Simsalabim ja Abrakadabra (siepataan jousi kouraan ja taas 
taikasanan voimasta jousikäden ote valmiiksi soittoasentoon). Soitto-osuuden 
aloitimme laulullisista Suzuki-ohjelmiston I- ja II-vihkojen sävelmistä ja etenimme 
sitten kohti vaativampia sävellyksiä, joissa oli tarjolla mm. hyviä kielenvaihto- ja 
asemanvaihtohaasteita. 

Sitten olikin jo aika jakaantua tasoryhmiin, joista omalle harjoitusvastuulleni 
annettiin iältään 9-13-vuotiaiden muodostama yhdeksän oppilaan ryhmä. Sen 
ohjelmassa oli mm. Telemannin Alttokonserton II osa sekä Rossinin Tuhkimo-
oopperan teemoista koostuva hauska ja myös teknisesti hyödyllinen sovitus. Aikaa 
niihin oli varattu yhteensä 30 minuuttia, joten belgialaiseen tehokkuuteen oli 
pyrittävä, eikä esitelmille ollut aikaa. Seuraavan ryhmätunnin opetin vain muutaman 
vuoden soittaneiden oppilaiden ryhmää, joille perusasioiden leikinomainen 
läpikäyminen on aina tervetullutta ja tarpeellista. Iltapäivän päätteeksi ohjasin sitten 
vielä (vanhalla termillä kuvaillen) PT 2 -tasoista ryhmää, joille sovitus 
englantilaisesta Country Gardens – kappaleesta osui kuin ”nenä päähän”.

Illalla kokoonnuimme orkesteriharjoituksiin, joiden ohjelma oli tällä kertaa hyvin 
rock-henkinen: neliääniset sovitukset alttoviuluorkesterille kappaleista ” Never 
Again”, ”Blitz krieg bop” ja ”Here comes the sun”… Kun nuoret soittajat ja heidän 
vanhempansa yhdessä viiden päivän ajan ensin etsivät ja sitten oppivat rock- 
musiikin rytmit ja esitystavan, oli esitys loppukonsertissa ihan vakuuttava. 
Lisäpotkua esitykselle antoi sovitusten tekijän Juan Drownin kokoama isien 
komppiryhmä, jossa soittimina olivat sähköbasso, virvelirumpu, penaali ja 
sähköpiano. Nuorimmat soittajat olivat 7-vuotiaita nuotinluvun alkajia ja vanhin, no 
jaa, varmaankin minä…

Kaikki viisi työpäivää kuluivat kuin siivillä. Aamulla oli ensin kuusi yksityistuntia ja 
sitten kolme ryhmätuntia. Iltapäivä oli vapaata, sai harjoitella tai ulkoilla, nukkua tai 
riehua… riippuen muusikon iästä. Sitten taas illan päätteeksi kokoonnuttiin 
orkesteriin. Tämä iltapäivän pitäminen vapaana oli minusta varsin hyvä ajatus ja 
antoi mahdollisuuden paitsi harjoitteluun, myös tutustua lähiympäristöön, 
kaupunkiin ja meren rantaan. Suomalaisten arvostamaa metsäsamoilua ei siellä 
päässyt harrastamaan, mutta kurssikeskuksen etupihan tuntumasta aukeavat 
hiekkadyynit tarjosivat varsinkin energisille lapsille hyvää liikuntatilaa. Meille 
opettajille rauhallinen kävely De Pannen kaupungin hiekkarannalla teki hyvää 
korville ja mielelle. 

Halloween-iltana pidettiin tietysti täysimittaista ”hulabaloota”, jolloin lapset saivat 
kirmailla pitkin taloa naamiaisasuineen ja osallistua pienryhminä hulvattomaan 
viestikisaan. Belgialaisia herkkuja, suklaata ja leivonnaisia oli tarjolla runsaasti. 
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Vanhemmille oli talon ylimmässä kerroksessa myös oma kokoontumistila, jossa 
saatiin illan päätteeksi keskustelujen lomassa maistella belgialaisia oluita 
sopuhintaan.

Perjantain loppukonsertti sujui varsin mallikkaasti, työt oli tehty ja ryhmäesitysten 
taso kohosi ajoittain erittäin hyväksi, sooloesityksiä konsertissa ei ollutkaan. 
Mieleeni jäi kuitenkin aivan nuorimpien leiriläisten, 4-6 -vuotiaiden soittajien esitys, 
jossa laulu, rytmileikit ja soiton alkeet yhdistyivät hauskalla tavalla. Tämäkin 
alttoviulistien workshop täytti hienosti tehtävänsä tarjoamalla oppilaille hyvän 
mielikuvan siitä, kuinka heidän harrastuksensa etenee: jonakin päivänä minäkin 
soitan Telemannin konserttoa ja rokkia…

Toivotan kaikille teille, erityisesti leikki-ikäisiä ja koululaisia opettaville 
alttokollegoilleni intoa ja luovaa keksintää työssänne, jotta motivaatio, soiton ilo ja 
motoristen taitojen oppiminen säilyisivät vahvoina tässä digitaalisessa ja hektisessä 
ympäristössä. Jokainen soittava lapsi on täynnä mahdollisuuksia. Etsitään ne!

Heikki Puukko
Pohjois-Kymen musiikkiopisto, Kouvola
Graduated Suzuki Teacher (vl / vla)
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Hans Gálin alttoviulumusiikkia -levyn pieni 
syntytarina 

Siinä se nyt on! Syyskuun alussa saapui rahdissa paketillinen Music for Viola vol. 1 
-cd-levyjä, ja jokaisen levyn kyljessä lukee Pakkala. Käsillä on muusikolle 
harvinainen hetki kun työn tulos on näin konkreettinen, puolentoista vuoden aherrus 
on pakattu näihin kansiin.

Kaikki alkoi Kokkolasta. Keski-Pohjanmaan Kamariorkesterin levytyksiä on jo 
vuosia tuottanut Simon Fox, ja hänen kauttaan syntyi kontakti Toccata Classics 
-levy-yhtiöön. Mahdollisten levytysprojektien listalta valikoitui nopeasti Simonin 
isoisän, Hans Gálin alttoviuluteosten kokonaislevytys, ja kun KPKO ja Sakari 
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Oramo, jolle uskaltauduin näyttämään Suite Concertanten partituuria talvella 2018, 
lähtivät messiin, tilanne alkoi konkretisoitua nopeasti. 

Gálin musiikki yllätti minut sekä haasteillaan että palkitsevuudellaan. Kyseisissä 
teoksissa - kuten tämän säveltäjän musiikissa ylipäätään - ei ole itsetarkoituksellista 
jousisoitinteknistä kikkailua, mutta yksinkertaisimmatkin melodiat vaativat Mozart-
maista täydellisyyttä ja syvällistä sisäistämistä. Gálin omalaatuinen äänenkuljetus 
tarjosi vastapainoksi loputonta ihmettelyä ja ihastusta, ja jostain syystä esim. pitkän 
orkesterityöpäivän päätteeksi harjoiteltu Divertimento viululle ja alttoviululle tuntui 
virkistävän ja puhdistavan mieltä. 

Itse musiikin opettelu oli lopulta yksinkertainen ja tuttu osa tätä työtä. Sen lisäksi 
opin muun muassa miten maksetaan orkesterin keikkalaisille palkkoja, lasketaan 
budjetteja ja muokataan niitä uusiksi ja tehdään konserttijulisteita. Kantapään 
kautta kävi ilmi, että yksi yö ei ole riittävä palautumisaika levytyssession ja 
seuraavan orkesterityöviikon välillä. Mielenkiintoista oli myös huomata 
editointivaiheessa, miten oma soitto saattaa kuulostaa yhtenä päivänä juuri siltä 
miltä haluaisin, ja seuraavana sama paikka taas voi aiheuttaa lähinnä puistatuksia. 

Levytys on ollut tähän mennessä soittajan taipaleeni suurin ja opettavaisin projekti, 
ja olen kehittynyt - tai ehkä tullut pakon edessä tietoisemmaksi omasta 
kapasiteetistani, myös sen rajoista. Suurensuuri kiitos ja hatunnosto erinomaiselle 
muusikkotiimille, johon orkesterin & Saken lisäksi kuuluvat Reijo Tunkkari, Irina 
Zahharenkova ja Takuya Takashima. Tuottaja Simon Fox teki ihmeitä kursiessaan 
kokoon kaikki kappaleet niin että ne kuulostavat ”siltä kuin osaisimme soittaa”, 
totesimme Reijon kanssa. Erityisen suuri kiitos myös Hans Gál Society 
-yhdistykselle, jonka kautta järjestyi leijonanosa koko projektin rahoituksesta. 

Kaikkein suurin kiitos 
kuuluu tietysti Suomen 
suurelle alttoviuluperheelle 
jonka hellässä huomassa 
olen saanut kasvaa ja 
kehittyä ihan oikeaksi 
alttoviulistiksi. Halaus ja 
kiitos teille kaikille 
kollegoille ja ystäville jotka 
olette olleet henkisenä 
tukena tämän matkan 
varrella!
P.S. Volume 2 on jo 
tulilla… ☺  

Hanna Pakkala  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Hugo Riemannin merkitys. Ajatuksia musiikin 
artikulaatiosta 1800-luvun jälkipuolella. 

Vanhan systeemin hiipuminen

Alttoviuluseuran tiedotuslehden toukokuun 2018 numerossa oli puhetta vanhasta 
systeemistä, eräänlaisesta hierarkioista muodostuvasta ritilästä. Mainittiin, että 
monenlaiset painotukset ja tahdin hierarkia olivat musiikissa keskeisessä asemassa 
klassismin aikana sekä vielä 1800-luvun alkupuolellakin. Soittamista oli 
vuosisatojen ajan verrattu puhumiseen ja runon lausumisen poljentoon.

Esitystapa muuttuu romantiikan edetessä, mutta vielä niinkin myöhään kuin vuonna 
1880 Karl Courvoisier mainitsee viulukoulussaan ikiaikaiset peruspainotukset – 
thesiksen ja arsiksen, iskun ja kohoiskun. Huolimatta ”moderneista 
tendensseistä” Courvoisier suosittelee edelleen vanhaa hyvää esitystapaa.  1

Vielä Joseph Joachiminkin esityksissä 1890-luvulla kehuttiin tämän tyylikästä tapaa 
painottaa tahtien ykkösiskuja (Fuller Maitland sit. Philip 1992, 42).

Fraseeraus

Mitä Courvoisierin mainitsemat ”modernit tendenssit” 1800-luvun lopulla 
tarkoittavat?Romantiikan vuosisadan tyylinmuutos kulminoituu dynaamis-
agogisessa fraseerauksessa, jonka saksalainen musiikkitieteilijä Hugo Riemann 
kehittää tai virallistaa sekä asettaa vanhoja käytäntöjä vastaan (Perl 1998, 220). 
Riemann pyrkii tuomaan musiikkiin varhaisempia käytäntöjä systemaattisemmin 
crescendo-diminuendo-muotoilun. Kaunopuheisen propagandansa avulla hän 
runnoo 1880-luvulta lähtien läpi uudenlaisen ”fraseeratun” legatoideaalin.  Hän 2

toteuttaa tavoitteensa kirjoittamalla vuosisadan lopulla parikymmentä 
fraseerausopasta. 

Tai siis. 
Liszt, Wagner ja varmaan muutamat muutkin sävelsivät jo ”moderniin” legato-
ideaaliin pohjautuen. Mutta vasta Riemann (1849–1919) on ensimmäinen, joka 
tekee tästä ideaalista kaikkien aikakausien musiikin esittämistä koskevan 
systemaattisen teorian. Riemann haluaa kyseenalaistaa muun muassa Joseph 

 ”In this respect the good old law is peculiarly apt, despite all modern tendencies: when the contrary is not 1

prescribed the thesis must be accented, the arsis treated lighter.” (Courvoisier 1880, 38.)

 ”The common contemporary notion, often applied to music of any period, that one should always play a 2

crescendo into the next beat or next measure is a conception that developed only during the second half of 
the nineteenth century, being advocated through the eloquent propaganda of Hugo Riemann.” (Laukvik 
2010, 218.)
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Joachimin, Hans von Bülowin, Salomon Jadassohnin ja heidän opettajansa Moritz 
Hauptmannin (Die Natur der Harmonik und Metrik: Zur Theorie der Musik 
1853) käytännöt, ja tulee näin tehneeksi pesäeron vanhaan ”barokkiseen” 
esitystapaan. Kyseessä oli muinainen käytäntö, jonka perusteista haluttiin vielä 
kovasti pitää kiinni. Näin ollen Lisztillä ja Wagnerilla ja varsinkin Riemannilla oli 
monenlaisia vastustajia.

Jännittävää on, että monet vanhan musiikin asiantuntijat – myös Suomessa – ovat 
sivuuttaneet Riemannin merkityksen. Kuitenkin hänen kirjalliseen tuotantoonsa 
perehtymällä saamme tietoa alkuperäisistä barokin ja klassismin käytännöistä sekä 
romantiikan tyylillisestä murroksesta. Näihin asioihin tutustuminen on kiehtovaa 
puuhaa.

Meidän 2000-luvun käytäntömme on, että crescendo-ajattelua viljellään vanhassa 
musiikissa suruttomammin kuin alkuperäisten lähteiden perusteella ilmeisesti 
kuuluisi tehdä. Kyse on musiikin mieltämisestä kohotahteina. Joka ”kohotahtisuus” 
oli Riemannin nimenomainen uusi tavaramerkki. Arvostettu huiluvirtuoosi Barthold 
Kuijken ruotii ja hämmästelee kohotahti-ajattelun nykyistä vakiintunutta asemaa 
erinomaisen selkeässä kirjassaan (Kuijken 2013, 50):

– Music goes per upbeat.
– You reach the climax by pushing toward it with crescendo 

[–]

Surprisingly enough, many Early Music specialists are heard to follow these 
very principles, though it can easily be demonstrated that historically they 
would be the exception rather than the rule. This late-romantic phrasing is of 
course what we all have grown up with, and it is easily recognizable and 
understood by a broad and non-specialist audience. It has thus found favor 
with many performers, even for music that has been composed according to 
a different set of conventions.

Kirjassaan Musikalische Dynamik und Agogik. Lehrbuch der musikalischen 
Phrasirung auf Grund einer Revision der Lehre von der musikalischen Metrik und 
Rhythmik vuodelta 1884 Hugo Riemann kumoaa traditionaalisen teorian "hyvistä" ja 
"huonoista" (vahvoista ja heikoista) nuoteista, sekä korvaa sen ajatuksellaan siitä 
että musiikki kehittyy crescendoista ja diminuendoista. Pienimpien musiikillisten 
solujen määrittelemiseksi hän "keksii" kolme käsitettä joille antaa nimitykset

 abbetont

     anbetont
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sekä 

     inbetont.    (Riemann 1884, 11–12; Laukvik 2010, 255.)

Lopuksi noin niinku yleisesti

Historiallisesti tiedostavampi musiikin esitystapa (HIP) on viimeisten reilun 
kymmenen vuoden aikana alkanut ulottua meidän arkiseen työskentelyymme. Ken 
kuuli viime elokuussa YLE:ltä konsertin, jossa Baijerin radion sinfoniaorkesteri esitti 
Haydnia J. E. Gardinerin johdolla, saattoi huomata että suunta on selvä: HIP on 
tulossa myös ”tavalliselle” orkesterikentälle.

Olen näissä muutamissa lehden numeroissa käsitellyt musiikin historiallista 
esitystapaa. Näkökulmia tai lähestymistapoja voi tietenkin olla monenlaisia, ja tulin 
tällä kertaa valinneeksi tällaisia. Itseasiassahan valtaosa musiikista, jonka parissa 
työskentelemme, on historiallista. Sitä on kuluneiden vuosisatojen aikana kohdeltu 
hyvin monenlaisin tavoin. Kertyneiden kulttuuristen kerrosten raaputtelu ja erilaisten 
käytäntöjen tutkiminen on tavattoman kiinnostavaa.

Kyllä se tiedostava esitystapa sieltä eräänä päivänä vieläkin voimallisemmin tulee. 
Orkesterikentälle ja oopperamaailmaan ehkä verkkaisemmin kuin vaikka 
esimerkiksi urkureiden pariin, mutta tuleepahan kuitenkin. Lavea saumattomaan 
legatoon perustuva turbosointi ei ole enää kaiken musiikin tekemisen ykköstavoite. 
Ja osa matalien jousisoitinten taitajista on jo alkamassa luopua pornografisesta 
vibratokäsityksestään… Yhä useamman muusikon kotelosta löytyy tulevaisuudessa 
barokkijousi.
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Tuosta kun klikkaa, niin sivuilta 23–27 löytyy esimerkki, jossa 
Riemann muuttaa tahtiviivan     paikan Mendelssohnin sanattomassa 
laulussa saadakseen aikaan crescendon. Esipuheessa (sivu VII) hän on 
perustellut ratkaisujaan tähän tapaan: 

”Now, it is the high and worthy aim of the phrased editions to expound these 
manifold relations with finality, and to prove that neither Beethoven nor 
Mozart, nor Bach and Händel for that matter, thought and felt in that colorless 
and thread-bare fashion which people now-a-days are so fond of calling 
classic repose and simplicity; that the diversity and inexhaustibility of rhythm 
was present to and intuitively seized by them, and that they in truth drank 
deeply from this wellspring.”

Riemann, Hugo 1903. System der Musikalischen Rhythmik und Metrik. Leipzig: 
Breitkopf & Härtel.

Riemann, Hugo 1912. Handbuch der Phrasierung. Max Hesses illustrierte 
Handbücher. Leipzig: Max Hesses Verlag.

Sarantola, Markus 2018. Metrisistä painotuksista 1700- ja 1800-lukujen musiikissa. 
Trio 7 (1), 28–62. Helsinki: Taideyliopiston Sibelius-Akatemian DocMus-
tohtorikoulun julkaisu.
   Linkki artikkeliin: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2018082133881

Markus Sarantola 16.11.2019
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Unitarinoita 

Miksi näemme unia? Tähän kysymykseen ei ole tieteellisistä tutkimusyrityksistä 
huolimatta löydetty yksiselitteistä vastausta. Erilaisia teorioita sen sijaan riittää. 
Varmaa on, että unet yleensä heijastelevat ihmiselle emotionaalisesti 
merkityksellisiä asioita, jotka ovat jääneet syystä tai toisesta sillä hetkellä ajatuksiin. 
Muusikon työ on meille kaikille varmasti tunnepohjaisesti merkityksellistä ja usein 
myös stressaavaa. Siihen liittyvissä negatiivisissa unissa toistuvat painajaisille 
yleiset teemat, mutta ne vaan sijoittuvat omaan työympäristöön. Harva kuitenkin 
tuntuu kokevan tällaisia unia ahdistaviksi. Niistä on helpotus herätä ja jälkeenpäin 
lähinnä naurattaa. 

Kyselin muutamilta kollegoilta asiasta ja tuntuu, että kaikkien muusikon työhön 
liittyvissä painajaisissa toistuvat samankaltaiset asiat. Sitä on esimerkiksi 
myöhässä konsertista/harjoituksesta, vaatteet on väärät tai niitä ei ole ollenkaan, 
soitin unohtunut/varastettu/rikki/vaihdettu johonkin halpikseen ja keikalla/solistina 
väärällä instrumentilla tai täysin harjoittelematta. 

Kokosin tähän juttuun muutaman unen, joita minulle kerrottiin.

Monien haastateltavieni unet tuntuvat liittyvän freelance-aikoihin orkestereissa. 
Tässä muutama:

Olin menossa keikalle HKO:hon, jostain syystä minut oli buukattu sekä fagotti- että 
alttoviulusektioon. Olin asiasta vähän ihmeissäni, mutta arvelin että täytynee tehdä 
työtä käskettyä, vaikka en ole eläessäni edes pidellyt fagottia käsissäni. En tiennyt 
ihan tarkkaan miten työaikani jakautuisi noiden sektioiden välillä, jostain syystä 
päätin kuitenkin mennä ensin istumaan fagottien joukkoon. Heidän pulttinsa olivat 
yli 2 metriä korkeilla huterilla korokkeilla, joille piti kiivetä miten parhaiten taisi. 
Kiipeämisen aikana huojunta lisääntyi melkoisesti, ja kun lopulta pääsin ylös asti, ei 
minulla tietenkään ollut soitinta mukanani. Jossain kaukana edessä ja alhaalla 
häämötti tuttu ja turvallinen alttoviuluryhmä jonka soittajat vilkuilivat välillä taakseen 
vähän ihmeissään kun meikäläistä ei näkynyt. Tarina ei kerro, selvisinkö koskaan 
sinne asti keikkaviikon aikana, vai jäinkö ikuisiksi ajoiksi kököttämään fagottitorniin.

Olin keikalla RSO:ssa ja töihin tultuani minulle ilmoitettiin, että soittaisin sillä viikolla 
patarumpuja. Yritin keskustella aiheesta silloisen stemmavastaavan kanssa ja 
sanoa hyvin selvästi että MUTTA KUN EN OSAA, mutta ei auttanut. Minulle 
ilmoitettiin kylmän viileästi, että se on osattava. Olin kuulemma allekirjoittanut 
työsopimuksen, missä lukee että pitää soittaa mitä käsketään. Ohjelmassa oli joku 
Sibeliuksen sinfonia, joka alkoi patarumpusoololla (?). Konsertti oli jonkun 
leirikeskuksen pihassa ja johtajana Hannu Lintu. Katselin nuottia ja totesin, ettei 
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minulla ole mitään havaintoa siitä mistä nämä äänet tulee. Päädyin ainoaan 
keksimääni taktiikkaan: otin jonkun kapuloista käteeni ja päätin yrittää soittaa jollain 
yhdellä rummulla edes nuotissa olevan rytmin oikein. Heräsin kun Hannu löi 
sinfonian ensimmäisen tahdin. 

Klassikkoja ovat myös kaikki esiintymisvaatteisiin liittyvät unet. Ne ovat usein 
hukassa tai vääränlaiset. (Tähän liittyen itselleni kävi männäviikolla tosielämän 
vaatepainajainen: Juuri ennen konserttia tajusin, että kaapissa oli vaan yksi 
punainen ja yksi musta korkokenkä (??). Onneksi kollega pelasti!). Tämän 
kertainen vaatteisiin liittyvä esimerkkiuni liittyy kuitenkin soittotunteihin: 

Olen toistuvasti nähnyt unia siitä että olen soittotunnilla vain pelkkä pyyhe päällä. 
Pyyhe on liian pieni, eikä pysy pitämättä ylhäällä. Yritän soittaa ja pitää samalla 
kyynerpäitä kiinni kyljissä, niin että pyyhe ei putoaisi. Soitto ei luonnollisestikaan 
tässä asennossa kovin mallikkaasti luonnistu. Opettaja on näreissään ja ihmettelee 
ääneen miksi soitan niin huonosti. En koskaan kehtaa kertoa oikeaa syytä. 

Toistuva unien aihe on myös se, että joutuu tilanteisiin, joihin ei ole valmistautunut 
kunnolla/ei ollenkaan tai on ihan väärässä paikassa ja oma tilanne meinaa 
paljastua. 

Keikalla berliinissä....Karajan johtaa...ykkösviulun vika pultti...altto kädessä...jotain 
rickhardstraussia...kymmenen apuviivaa...korkeelta ja kovaa...soittelen 
korvakuulolta jotain...Karajan lopettaa lyömisen mutta käskee jatkamaan 
soittoa...lähtee tsekkaamaan ykkösviulut vierestä pultti pultilta...herään kun 
kuuntelee kolmanneks viimestä pulttia.

Jostain syystä olin lupautunut RSOn sooloalttoviulistiksi jollain viikolla. Muistin sen 
vasta töihin tullessa, ja samalla tajusin, etten ollut harjoitellut ollenkaan. Paniikissa 
menin viimeiseen pulttiin istumaan, pläräsin nuotteja ja yritin treenata pahimpia 
kohtia. Oli vaikea keskittyä kun mielessä pyöri vain, että voi MIKSI en ollut 
harjoitellut yhtään. Pikkuhiljaa sektio alkoi täyttymään ja odotin pakokauhuisena, 
että joku tulee siihen paikalle jolla istuin. Lopulta koko muu sektio oli täynnä ja 
minun piti pää painuksissa, jalat täristen lähteä takapultista kävelemään kohti 
ainoaa vapaata tuolia - sooloaltistin paikkaa.

Usein unissa ollaan myöhässä jostain; keikalta, harjoituksista tai tunnilta. 

Hiukan viime tipalla treeneihin menossa, joku ulkoilmakeikka ja takahuone iso 
teatterin kulissien takana oleva hämärä tila. Kaikki sujuu hitaasti, soittimen esille 
ottaminen ja nuottien etsiminen, ja kun vihdoin olisin valmis siirtymään 
treenipaikkaan, en enää muista mistä sinne mennään. Kaiken lisäksi joku pieni 
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räksyttävä koira yrittää napata lahkeestani kiinni ja estää minua pääsemästä 
pulttiin. Kun lopulta - myöhässä - selviydyn harjoituspaikalle, tuolit ovat huteran 
näköisiä pyöreäistuimisia puujakkaroita jotka on aseteltu kovin ahtaasti, muita 
soittajia näkyy siellä täällä, ja puolet nuoteista on edelleen kateissa.

Perinteisesti unia nähdään myös siitä, että on jonkun orkesterin solistina joko 
väärällä instrumentilla tai valmistautumatta. Eräs kollegani on ollut tähän mennessä 
kuulemma jo laulu-, pasuuna- ja nokkahuilusolistina. Tässä yksi tarina tällaisesta 
tilanteesta: 

Oli normaali HKO:n torstai-illan konsertti Finlandia-talossa, ohjelmassa mm. 
Sibeliuksen viulukonsertto. Tajusin yhtäkkiä, että olinkin itse viulusolistina enkä 
tavalliseen tapaan alttosektion kuudennessa pultissa oboisti Aale Lindgrenin 
vieressä. Matti Tähkävuori ystävälliseen tapaansa ohjasi minut portaita alas lavalle 
johtavalle ovelle ja siinä matkalla tapailin viulu kainalossa pizzicatona konserton 
alkua..."tiidi diii...dii diudi dii.. joo näin se menee, kyllä mä tän biisin tunnen 
läpikotaisin..." Mutta en tietenkään soolo-osuutta vaikka kaikki muut niin olettivat. 
"Ole hyvä." Matti sanoi ja avasi oven lavalle. En tiedä oliko minulla edes housuja 
jalassa, mutta sinne astuin. Tarina ei kerro, kuinka kävi... 

Lopuksi vielä kaksi bonustarinaa:

Eräs viulististiystäväni näki unta, että olin hänen pulttiksensa ykköspultissa. 
Paperinuottien sijaan telineellä oli padit. Jostain syystä yksittäisiä nuotteja ei 
näkynyt ollenkaan vaan nuotissa oli vain jonkinlaisia käyriä viitteenä siitä missä 
päin nuottiviivastoa juoksutukset kulkivat. Viulistiystäväni oli hädissään, kun ei 
nähnyt tarkasti mitä ääniä siinä oli. Minä en kuulemma ollut moksiskaan ja 
demostroin jonkun kohdan sanoen että ”Tällee vaan!” ja soitin iloisesti jotain 
sinnepäin. 

Olin meidän sektion kanssa rautatieasemalla, kun alkoi kauhea lumitulva. Mentiin 
bussiin suojaan. Bussi heittelehti maanjäristyksen voimasta, muttei lähtenyt 
kumminkaan vyöryvien massojen mukaan. Taivaanrannasta nousi jotain tosi 
tummaa, ja mietin että mitähän vielä.. Sieltä tuli sellainen Alppien kaltainen 
vuorijono, joka jyräsi kaiken alleen. Että maailmanloppu, ja ajattelin että nyt me 
kyllä kuollaan. Mutta ei me kuoltu. Ilmeisesti luoja päätti maailmanlopussaan 
säästää muutaman altistin!

Näissä maailmanlopun tunnelmissa toivotan hyviä unia teille kaikille! 

Elina Heikkinen
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Antoine Tamestitin mestarikurssi  

HKO:n solistiksi viikolla 50 saapuva Antoine Tamestit pitää 
avoimen mestarikurssin Sibelius-Akatemian opiskelijoille 

N-talolla to 12.12. klo 17-20. 

Mestarikurssia on sponsoroinut avokätisesti Suomen 
alttoviuluseuran kunniajäsen Lahja Id ja sinne ovat kaikki 

seuran jäsenet lämpimästi tervetulleita kuuntelemaan! 

Tamestitilla on tapana pitää tällaiset mestarikurssit aina 
jonkun tietyn teeman ympärillä. Tällä kertaa teemana on 

alttoviulukonsertot.  
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