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Pääkirjoitus 

Hyvät seuramme jäsenet ja armaat kollegat!

Ei kevättä ilman takatalvea. Katselen junan ikkunasta uutuuttaan hohtavaa 
lumipeitettä juuri, kun Rovaniemellä oltiin ehditty iloita jäiden lähdöstä. Mutta kyllä 
se sieltä tulee. Kevät! Oma talvi on ainakin mennyt nopeasti ja touhukkaasti, ja 
tuntuu uskomattomalta että kuukauden päästä on jo kesäkuu!

Lehdestä saatte lukea menneen talven tapahtumista ja kannattaa myös huomioida 
lähitulevaisuuteen liittyvät uutiset. Malin Broman vieraili Rovaniemellä huhtikuussa, 
ja kirjoitin hiukan jutusteluistamme ja Malinin soittamasta Sally Beamishin 
alttoviulukonsertosta. Malinin kausi Keskipohjanmaan kamariorkesterin taiteellisena 
johtajana alkaa syksyllä 2019, ja silloin kannattaa seurata tarkasti mitä Pohjanmaan 
alttoviulurintamalla tapahtuu! Elina Heikkilä taas kertoo tarinatuokiostaan 
Helsingissä hurmanneen Amihai Groszin kanssa.

Pidimme vuosikokouksen huhtikuussa Porvoossa, ja uuden hallituksen jäsenen, 
Vuokko Juutilaisen esittely löytyy myös tästä lehdestä, samoin kuin Lauri 
Savolaisen raportti vuosikokouspäivän muusta annista. Seuramme edellinen 
puheenjohtaja Atte Kilpeläinen valittiin Porvoossa oikeutetusti kunniajäseneksi. 
Onnea Atte! Aikomuksena on saada jäsenten toivomuksesta vuosikokouksessa 
kuultu Molly Gebrianin luento katsottavaksi ja kuunneltavaksi alttoviuluseuran 
jäsenille. Tekninen toteutus tuottaa hiukan haasteita (lue: puheenjohtaja ei osaa), 
mutta työstämme asiaa! Kärsivällisyyttä!

Kesäkuun alussa on taas Violanpäiväkonsertti Bokvillanin lämminhenkisessä 
huvilassa. Konsertti alkaa kello 14, ja ainakin viime vuonna päivä oli ihanan 
aurinkoinen ja kesäinen ja tunnelma iloinen. Saapukaa siis kuuntelemaan 
alttoviulumusiikkia ja tapaamaan toisianne! 

Kesä siintää varmasti jo monen horisontissa. Itse odotan, että pääsen Hämeeseen 
remonttiprojektini kimppuun käyttelemään jousen sijaan porakonetta, moottorisahaa 
ja sirkkeliä. Universumin äärettömyyksiin katoavien sävelten sijaan on välillä 
terapeuttista tehdä käsillä jotain sellaista, jota voi vielä seuraavanakin päivänä 
ihastella (tai kauhistella). Toisaalta kaikki mahtavat kurssit, tapahtumat ja festivaalit 
tuovat myös ilahduttavaa vaihtelua talven tuttuihin rutiineihin. Jokainen siis 
rentoutukoon tavallaan!

Riemukkaita kesäpäiviä toivottelee

Taru 

�4



Uusi hallituksen jäsen Vuokko Juutilainen 
esittäytyy 

Hei!

Olen 35-vuotias helsinkiläinen alttoviulisti ja alttoviulunsoitonopettaja. Työskentelen 
tällä hetkellä Keski-Helsingin musiikkiopistossa ja lisäksi teen freelance-töitä 
soittajana. Täyspäiväiset opiskeluajat ovat minulla jo kaukana, olen valmistunut 
Sibelius-Akatemiasta vuonna 2010. Tämän hetkinen työpaikkani on ehdottomasti 
Helsingin ihanin musiikkiopisto ja erilaiset orkesteri- ja kamarimusiikkityöt tuovat 
piristystä ja tärkeää vaihtelua omaan työnkuvaan. Perheeseeni kuuluvat puolison 
lisäksi 3- ja 7-vuotiaat lapset. Tosi kiva päästä mukaan seuran toimintaan!
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Valokuva viime kesältä opistomme musiikkileiriltä. Oli niin kuuma että sisätiloissa 
oli tukalaa, joten pidimme soittotunnit ulkona. Näitä säitä odotellessa!



Amihai Grosz RSO:n solistina 13. ja 14.2.2019 

Berliinin filharmonikkojen 
sooloalttoviulisti Amihai Grosz oli 
RSO:n solistina helmikuussa 
soittaen kahtena iltana Bartokin 
konserton. Olin kuuntelemassa 
ensimmäisiä harjoituksia ja sain 
Amihaista siinä tilanteessa niin 
leppoisan kuvan, että uskaltauduin 
ex-tempore harjoituksen jälkeen 
pyytämään häneltä lyhyen 
haastattelun seuramme lehteen. 

Tämä oli Amihain debyytti 
Suomessa solistitehtävissä, mutta 
hän on ollut täällä aiemminkin, 
mm. muutaman kerran vuosia 
sitten Kuhmon 
kamarimusiikkifestivaaleilla, 
sekä Berliinin filharmonikkojen 

kanssa Helsingissä vuonna 2012, jolloin Musiikkitalo oli juuri hiljattain valmistunut. 
Hänen muistonsa Suomesta ja varsinkin suomalaisista ovat hyvin positiivisia. 
Ihmiset on kuulemma suoria, välittömiä ja ”very cool”. 

Bartokin konserton Amihai on esittänyt kymmenkunta kertaa ja pidättäytynyt 
toistaiseksi tiukasti Serlyn versiossa. Hänen mielestään Serlyn orkestraatio soi 
todella hyvin, eivätkä uudemmat versiot kuulosta erityisesti paremmilta. 

Amihai aloitti viululla, mutta kokeili alttoviulua ensimmäisen kerran jo 11-vuotiaana. 
Hän tiesi heti, että alttoviulu on hänen juttunsa (niin romanttiselta kun se 
kuulostaakin). Hän varttui Israelissa (syntyi 1979 Jerusalemissa) ja sai kuulla monia 
huippumuusikoita lapsuudessaan. Mieleen on jäänyt erityisesti Pinchas Zukerman, 
jonka soittoa hän ihaili lapsena suuresti. Amihai on soittanut suuremman osan 
urastaan Jerusalem-kvartetissa, joka aloitti toimintansa kun hän oli 14-vuotias. 
Kvartetti sai suosiota hyvin nopeasti ja viimeistään sen myötä viulunsoitto jäi 
kokonaan. 

Berliinin filharmonikkojen sooloaltistina hän aloitti vuonna 2010. Siellä työskentely 
on hyvin vaativaa ja hän pitää sitä juuri siksi hyvin palkitsevana. Joka konsertissa 
muusikot antavat kaikkensa ja olo on kuin soittaisi suuressa 
kamarimusiikkikokoonpanossa. Orkesterityö myös jättää tarpeeksi aikaa tehdä 
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RSOn ja Berliin filharmonikkojen 
sooloalttoviulistit poseeraa



soolouraa siinä sivussa. Ilmapiiri orkesterissa on kuulemma hyvä, ystävällinen ja 
kannustava. Taso on Amihain mukaan niin korkea, ettei turha kilpailu tai kyttäily ole 
enää tarpeen. 

Parasta alttoviulun roolissa kvartetissa ja myös orkesterissa on Amihain mukaan 
se, että se on se ”salainen ainesosa” ja liima joka yhdistää kaiken. Hän ei 
myöskään pistä pahakseen sitä, että alttostemmat ovat monesti vähemmän työläitä 
kun esim. ykkösviulustemmat, joskin niidenkin jatkuvaan harjoitteluun varmasti 
nopeasti tottuisi. Huonona puolena hän mainitsee sen, että alttoviulua on helpompi 
soittaa ”huonosti”. Soittimen luonne ja sille kirjoitettu musiikki vaatii syvyttä, eikä 
pelkästään esim. nopea tekniikka auta. 

Amihai soitti Jerusalem-kvartetissa lähes 18 vuotta. Lopettamispäätös syntyi 
halusta tehdä suunnan muutos uralla ja elämässä muutenkin. Hänellä on 2 lasta, 
eikä hän halunnut enää olla kahdeksaa kuukautta vuodesta kvartettikiertueilla. Nyt 
hänellä on enemmän aikaa paitsi perheelleen, myös nousevalle soolouralle. Hyvin 
pian kvartetissa lopettamisen jälkeen hän sai Berliinin paikan. Hän ei aluksi ajatellut 
tehdä koesoittoa ollenkaan, koska hänellä ei ollut siinä vaiheessa lainkaan 
orkesterikokemusta. Onneksi kuitenkin tutut kannustivat hakemaan ja hän paikan 
sai! 

Amihai soittaa Gasparo da Salò -alttoviulua vuodelta 1570. Se on yksityis-
omistuksessa ja ollut Amihailla lainassa jo yli 10 vuotta. Kerrassaan upea soitin! 

Elina Heikkinen 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Amihai ja RSO:n altisteja konsertin jälkeen. Mainittakoon konsertista vielä se, että 
alttosektion ollessa vajaalla Amihai liittyi mukaan soittamaan konsertin toisen 
puoliskon Brahmsin sinfonian. Ihan kiva keikkalainen! 



Alttoviulistit kokoontuivat Pirkanmaan 
musiikkiopistolla 15.-16.2.2019 

Kolmena peräkkäisenä vuotena alttoviulistit ovat saaneet nauttia maakunnallisesta 
nuorisokoulutushankkeesta ympäri Suomen! Ensin tavattiin Oulussa, sitten 
Kuopiossa ja tänä keväänä vihdoin Tampereella. Olen osallistunut tapahtumaan 
joka vuosi ja sanoisin että konsepti on pysynyt melkolailla samana läpi koko 
hankkeen. Tapahtuma on ollut valtakunnallinen, ilmainen niin opiskelijoille kuin 
opettajillekin, kiitos Suomen kulttuurirahaston tuen. Tampereen tapahtumaa 
sponsoroi myös Opetushallitus. Sieltä tuki saatiin yhteisesti alttoviulu- ja 
huilutapahtuman järjestämiseen. Tuntuu siltä, että kun joku järjestää tapahtuman, 
niin muutkin haluavat samanlaisen. Taisin kuulla viulistien kysyvän että miksi meillä 
ei ole tällaista tapahtumaa?😄

Konsepti on yksinkertainen. Kouluttajat tulevat oman talon ulkopuolelta (tässä 
hankkeessa Sibelius-Akatemiasta). Oulussa opettajina toimivat Pirkko Simojoki ja 
Lilli Maijala, Kuopiossa Pirkko oli yksin. Tampereella Pirkko sai seuraksi Hanna 
Pakkalan. Hän on Pirkanmaan musiikkiopiston oma kasvatti, joten tapahtuma oli 
varmasti melkoista nostalgiaa hänelle! Mestarikurssille osallistuja sai 1-2 
soittotuntia kaksipäiväisen tapahtuman aikana ja esiintyi lopuksi päätökonsertissa. 
Soittotuntien lisäksi kaikki (lyhyet ja pitkät) soittajat osallistuivat omien kykyjensä 
mukaan multiviola-orkesteriin.
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Tampereen tapahtuma sujui yli tuottajan odotusten! Listoilla oli yhteensä 49 
oppilasta ja opettajaa. Mestarikurssilaiset, kaikki 20, pysyivät terveinä ja 
osallistuivat innolla ohjelmaan. He kuuntelivat toistensa tunteja ja osa teki jopa 
muistiinpanoja toiselle että hän sai keskittyä opiskeluun. Ainoa lievää jännitystä 
tuottajalle tarjonnut yksityiskohta oli säestäjän pojan sairastuminen vatsatautiin 
päivää ennen tapahtuman alkua, mutta siitä selvittiin onneksi säikähdyksellä. 

Orkesterilaiset olivat harjoitelleet stemmansa etukäteen tunnilla omien opettajien 
johdolla. Yhteiset harjoitukset sujuivat sen takia todella hienosti ja pysyivät 
aikataulussa. Tänä vuonna soitettiin Tiina Kaukisen tekemiä Pelikaani-kappaleita, 
joista Tiina oli tehnyt erilaisia versioita niin, että pienimmätkin saivat soittaa 
melodiaa. Opiston aulassa multiviola-orkesteri kajahti komeasti!

Opettajat Pirkko ja Hanna olivat todella innostavia ja kannustavia. Oppilaat saivat 
mukaansa lukuisia harjoituksia, joiden avulla kevättä on ollut varmasti mukavaa 
jatkaa. Eräs kuuluisa gorillaharjoitus kirvoitti naurut niin isolta kuin pieniltä, kiitos 
Hanna!
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Niin ja voihan sitä alttoviulua soittaa saksalaisella basso-otteellakin, kiitos Pirkko!

Kurssille oli ilmoittautunut passiivioppilaaksi fysioterapeutti/viulunsoiton opettaja 
Eeva Hyytiäinen, jonka kanssa me opettajat kävimme lukuisia hedelmällisiä 
keskusteluja. Saimme tiivistelmän hänen juuri valmistuneesta opinnäytetyöstään 
viulun olka- ja leukatuista illanvieton yhteydessä. Eeva on esitellyt opinnäytetyötään 
ainakin Pirkanmaan musiikkiopistolla, Tampereen konsevatoriolla ja Kuopion 
konservatoriolla ja häneen kannattaa olla yhteydessä jos aihe kiinnostaa.
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Itselleni todella palkitsevaa oli jutella teidän kanssanne armaat kollegat! Ruokailut 
ja illanvietot tarjosivat mahdollisuuden puida alttoviulismia ja ehkä siinä sivussa 
puitiin muutama muukin aihe. Soittajan ergonomiasta huolehtiminen tuntui olevan 
kaikkien mielessä ja siksi olin niin iloinen että Eeva osallistui tapahtumaan. 
Musiikkioppilaitosten ja Suomen musiikkilääketieteen yhdistyksen tulisi kehittää 
pitkäjänteistä yhteistyötä, jotta soitonopiskelun ergonomia olisi kunnossa alusta 
loppuun asti.

Aurinkoista kevättä ja kesää toivottaen

Eija Laru
Tampereen alttoviulutapahtuman tuottaja 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Tampereen alttoviulutapahtuman esiintyjiä backstagella.



Vuosikokoustapahtuma Porvoossa 14.4.2019 

Alttoviuluseura kokoontui huhtikuisena sunnuntaina Porvooseen. Hallitus oli tällä 
kertaa päätynyt perinteisen kolmipäiväisen spektaakkeliviikonlopun sijaan 
järjestämään tiiviin yksipäiväisen tapahtuman. Ohjelmassa oli kaksi varsin 
erityyppistä mutta toisiaan tukevaa luentoa kokeneilta ja eteviltä soittimemme 
asiantuntijoilta, musiikkituokio ja itse vuosikokous.

Pirkko Simojoen luento

Päivän avasi Pirkko Simojoen luento, joka tarjosi oppia ja ajattelemisen aihetta niin 
opettajille kuin eri vaiheissa oleville soittajillekin. Kaikki, jotka Pirkon tuntevat, 
tietävät hyvin hänen johdonmukaisen ja innostavan opetustapansa, oli oppilaina 
sitten lapsia tai aikuisia. 

Pirkko puhui mm. siitä, miten opettajat ja vanhemmat saavat lapset pelkäämään 
virheitä. Sama pelko vaivaa soittajaa aikuisuuteen asti. Ammattiorkesterin 
erinomaisimmatkin soittajat ovat kamalan huolissaan työnsä laadusta. ”Eikö vielä 
siinäkään vaiheessa ole lupaa nauttia soittamisesta?” Pirkko kysyi. Hänellä oli 
runsain mitoin hyviä käytännön vinkkejä, miten virheiden pelkoa lievennetään ja 
miten soittamiseen voi suhtautua enemmän ilon kautta.
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Pirkon pitämän Sibelius-Akatemian alttoviulupedin käyneenä olen nähnyt, miten 
hämmästyttävästi hän kykenee motivoimaan oppilaansa harjoitteluun. Silti 
ihmettelin jälleen, kun Pirkko kertoi, miten oppilaansa ahmivat etydeitä taitotaulukon 
seuraavan levelin saavuttaakseen!

Pirkko painotti harjoittelun mielekkyyttä. Jos tavoitettaan ei saavuta parin-kolmen 
yrityksen jälkeen, on heti helpotettava tehtävää jakamalla se pienempiin osiin. Jos 
sittenkään ei suju, siirrytään edelleen yksinkertaisempaan, kunnes saavutetaan 
onnistumisen kokemuksia. Näitä pieniä osasia sitten kootaan yhteen isompien 
tavoitteiden saavuttamiseksi. Sama toimintatapa toimii niin vasta-alkajalle kuin 
ammattilaisellekin.

Barokkia ja vuosikokous

Nautittuamme lounaan ravintola Seireenissä, Tampere Filharmonian 
alttoviulukvartetti antoi pienen barokkikonsertin. Anne Korhonen, Lauri Savolainen, 
Marianne Hautakangas ja Anni Tiainen-Hammo esittivät Henry Purcellin fantasian, 
Marc-Antoine Charpentierin konserton ja Georg Philipp Telemannin konserton 
käyttäen Filharmonian barokkijousia. Jätän antamatta arviota tästä 
korkeatasoisesta esityksestä, koska olin itsekin mukana musisoimassa.

Itse vuosikokous sujui sopuisissa merkeissä. Hallituksesta vaihtui yksi jäsen. Jussi 
Id siirtyi pois ja hänet korvaa Vuokko Juutilainen. Hallituksen puheenjohtaja 
emeritus Atte Kilpeläisestä tehtiin hallituksen esityksen mukaan seuran 
kunniajäsen. 
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Kokouksessa puhuttiin myös ideasta järjestää seuraava Tampereen 
alttoviulukilpailu 2022 vaihteeksi Rovaniemellä. Tampere pysyisi jatkossakin 
vakituisena kisapaikkana, mutta Lapin kamariorkesterin puolelta on heitetty ajatus, 
että Korundissa olisi hyvät edellytykset tapahtuman järjestämiseen yhteistyössä 
orkesterin kanssa. Keskustelu molempien paikkakuntien plussista ja miinuksista oli 
vilkasta. Jatkamme selvittelyä ja neuvottelua molempiin suuntiin.

Aivoalttoviulisti Molly Gebrian

Päivän päätöksenä oli odotettu luento yhdysvaltalaiselta Molly Gebrianilta. Skype-
yhteys toimi moitteettomasti lukuunottamatta paria ohimenevää töksähdystä, ja 
Molly oli vauhdissa, vaikka kello oli Wisconsinin paikallista aikaa vasta 8 
sunnuntaiaamuna. Molly on suorittanut tutkinnot niin alttoviulunsoitosta kuin 
neurotieteestä. Molemmilla aloilla hänellä on vaikuttava ansioluettelo sisältäen 
esiintymisiä festivaaleilla, säveltäjäyhteistyötä, alttoviulunsoiton opettamista, 
julkaisuja arvostettuihin musiikki- ja tiedelehtiin. 

Luennon aiheena oli kertoa, mitä aivotutkimus voi opettaa meille soittoharjoittelusta.  
Aluksi saimme lyhyen selvityksen aivojen toimintamekanismeista oppimis-
prosesseissa. Samalla tuli tieteellinen todistus sille, minkä kaikki opettajat tietävät 
kokemuksesta: virheiden jatkuva toistaminen aiheuttaa syvän muistijäljen, jonka 
oikaiseminen myöhemmin on työlästä. On siis tärkeää huolehtia, että harjoittelee 
tarpeeksi paljon aivan oikein.
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Luennon ehkä tärkein anti jokaiselle harjoittelijalle oli harjoittelun tehokas 
jaksottaminen. Molly käytti termejä Blocked practising ja Random practising. 
Lyhyesti ja yksinkertaistaen ensimmäinen tarkoittaa, että harjoitellaan yksi kappale 
kuntoon ja siirrytään sitten seuraavaan kappaleeseen. Jälkimmäinen tarkoittaa, että 
vaihdellaan kappaletta tai kappaleen osaa tiheästi harjoitussession aikana, 
esimerkiksi 10 minuutin vaihdoin. Random practising on tutkimuksissa osoittautunut 
kiistattomasti tehokkaammaksi. En yritä tässä tarkemmin selittää (pieleen) 
menetelmää käytännössä, koska toivon mukaan saamme luennon videona seuran 
sivuille katsottavaksi. 

Metronomin käyttöön aivotutkimus antaa yksinkertaisen, mutta huomionarvoisen 
käytännön vinkin. Jos klikki laitetaan tavalliseen tapaan osoittamaan iskuja, aivot 
ikään kuin jättävät vastuun tempon pitämisestä metronomille. Kun metronomin iskut 
siirretään takapotkuille tai niitä harvennetaan, aivot aktivoituvat aivan eri tavalla 
ottamaan vastuuta ja kehittymään tempon hallinnassa. Jos joku vielä tietäisi, mistä 
saa ostettua takapotkuille lyövän metronomin! 😃  nimim. Tahditon altisti

Saimme myös muistutuksen unen tärkeydestä oppimiselle. Aivotutkimus todistaa 
vastaansanomattomasti, että riittämättömällä nukkumisella oppimistulokset 
heikkenevät radikaalisti. Ja riittävä määrä unta vaikuttaa myönteisesti kaikkeen 
muuhunkin tekemiseen elämässä.

Kannattaa ehdottomasti kuunnella Mollyn luennon tallenne, kunhan onnistumme 
saamaan sen katsottavaksi. 

Päivän monipuolinen anti

Pj. Tarun suunnitelma, että Pirkon ja Mollyn luennot tukisivat toisiaan ja valottaisivat 
harjoittelua eri tulokulmista, toteutui hienosti. Aivotutkimus osoittaa todeksi sen, 
minkä kokeneet pedagogit ja muusikot ovat käytännön työssä hyväksi havainneet.

Vaikka oli palmusunnuntai ja osa joutuikin lähtemään passiokeikoille kesken päivän, 
paikalla oli silti ilahduttavan paljon porukkaa. Paikalla olleella noin 10-20 alttoviulun 
ystävällä oli riemukas tunnelma alusta loppuun ja oli mahtavaa saada tarinoida taas 
kaukaisempienkin kollegoiden kanssa. Vuosikokoustapahtuma ei milloinkaan jätä 
kylmäksi!

Kiitokset Pirkolle, Tampereen musikanteille, Mollylle, hallitukselle ja kaikille 
osallistujille hienosta päivästä! Erityiskiitos Porvoon musiikkiopistolle, joka tarjosi 
tilat tapahtumalle ja lisäksi järjesti paikalle herkulliset tarjoilut!

Lauri Savolainen 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Malin Broman Lapin kamariorkesterin solistina 

Lapin Kamariorkesterilla oli ilo saada huhtikuun lopussa vetäjäksi ja solistiksi 
ruotsalainen viulisti ja alttoviulisti Malin Broman. Bromanin raikas ja positiivinen 
työtapa on tullut tutuksi jo useassa suomalaisorkesterissa, ja hän tuntuu saavan 
jokaisesta muusikosta irti maksimaalisen määrän iloa ja uskallusta. Matkalla 
Kemijärvelle uusintakonserttiin istahdimme Malinin kanssa bussissa hetkeksi 
juttelemaan hänen alttoviulistin urastaan sekä musiikista muutenkin. 

Malinhan on Ruotsin radion sinfoniaorkesterin konserttimestari, mutta hän vierailee 
myös säännöllisesti monien muidenkin orkestereiden solistina, konserttimestarina 
ja/tai liidarina. Lisäksi Malin konsertoi kamarimuusikkona ja opettaa 
alttoviulunsoittoa professorina Edsbergissa Tukholmassa.  

Alttoviulu tarttui Malinin käteen ensimmäisiä kertoja 18-vuotiaana. Alttoviulunsoitto 
on Malinille opettanut uudenlaista lähestymistä viulun ja alttoviulun fyysiseen 
soittotapahtumaan. Hän itse käytti sanaa ”viisaampaa” lähestymistä; 
alttoviulunsoitossa tarvitaan viisautta, jotta soittimesta saa kaiken potentiaalin irti. 
Välillä se, että yrittää enemmän, johtaa siihen että ulos tulee vähemmän. ”Less is 
more”, kuten joskus osuvasti sanotaan. 

!
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Malin soitti Rovaniemellä ja Kemijärvellä solistina Sally Beamishin 
alttoviulukonserton ”Under the Wing of the Rock” vuodelta 2006, joka on saanut 
nimensä gaelinkielisestä runosta ”Lullaby of Snow”. Sally Beamish (s. 1956) on 
englantilainen säveltäjä ja alttoviulisti itsekin. Beamish muutti Lontoosta Skotlantiin 
v. 1990 kehittyäkseen erityisesti säveltäjänä tehtyään sitä ennen varsin 
menestyksekästä uraa alttoviulistina. Tämän Beamishin kolmannen 
alttoviulukonserton kantaesitti Scottish Ensemblen kanssa Lawrence Power. 

Alttoviulun sooloavaus teoksessa on resitatiivisen lyyrinen ja sen inspiraation 
lähteenä Beamish on käyttänyt kelttiläistä laulua ja psalmia. Itse runo ”Lullaby of 
Snow” kertoo tarinan sotilaasta, joka suorittaa veristä tappotehtävää Glencoen 
massamurhassa. Sotilas kuulee vauvan itkua ja lähtee surmaamaan tätä, mutta 
pysähtyy kuullessaan vauvan äidin laulavan samaa kehtolaulua, jota sotilas on itse 
kuullut laulettavan vuosia sitten lapsuudenkodissaan. Sotilas ottaa äidin ja lapsen 
huolehtiakseen, ruokkii heidät omista ruokavarannoistaan ja pelastaa lopulta näin 
heidän henkensä. Konsertto on yhtenäinen kolmiosainen kokonaisuus, jossa 
nopeaa, rytmistä, jazzahtavaakin keskiosaa kehystää hitaat, melodiset ja 
kehtolaulumaiset linjat. Yhtäaikaa todella koskettava ja svengaava teos, jonka 
toivon löytävän tiensä myös suomalaisaltistien ohjelmistoon! Loppuun haluan laittaa 
osan runosta, joka kuvaa erinomaisesti sitä tunnelmaa, jonka Malinin tulkinta 
Beamishin teoksesta jätti.

 
”Heavenly light directs my feet, 
The music of the skies gives piece to my soul, 
Alone I am under the wing of the Rock, 
Angels of God calling me home. “ 
                                           From the “Lullaby of the Snow”

Taru Lehto 

�17



 

�18

46. kansainvälinen alttoviulukongressi 
järjestetään Poznanissa Puolassa 
24.-28.9.2019! Lisätietoja ja 
ilmoittautumisohjeet löytyvät Puolan 
alttoviuluseuran sivuilta http://
www.ptal.art.pl.  

 Lähde ihmeessä mukaan! 

 HUOM! Ilmoittautumisen deadline jo 23.5!  
 (Jos myöhästyt tästä kannattanee kuitenkin 

selvittää mahdollisuutta ilmoittautua 
myöhemminkin) 

http://www.ptal.art.pl
http://www.ptal.art.pl
http://www.ptal.art.pl
http://www.ptal.art.pl


Violan päivä lähestyy ja niin siis myös jäsenmaksun 
deadline! 

Jos siis haluat edelleen nauttia jäseneduista ja tukea 
suomalaista alttoviulukulttuuria maksa jäsenmaksu 

25e (opiskelijat, eläkeläiset ja työttömät 12e) 3.6 
menneessä! 

Suomen Alttoviuluseura ry 

BIC: OKOYFIHH 

IBAN: FI63 5722 1020 0060 15  

Käytä maksaessasi viitenumeroa: 199018  

�19



�20

V
IO

L
A

N
 P

Ä
IV

Ä
N

K
O

N
S

E
R

T
T

I

B
okvillanin huvila su 2.6. klo 14

G
u
e
s
t s

ta
r  

H
a
n
n
a
 P

a
k
k
a
la

 

 &
 S

ib
e
liu

s
-A

k
a
te

m
ia

n
 

 o
p
is

k
e
lijo

ita

B
ib

e
r, M

o
z
a
rt, D

a
le

, 

P
a
n
u
fn

ik


