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Pääkirjoitus 

Armaat jäsenemme ympäri Suomen maan!
 
On marraskuu, mutta lehden ilmestyessä eletään jo joulukuuta ja joululauluja 
soitetaan pian seuran pikkujouluissakin. Kaamos lähestyy ja maisema on lumeton. 
Kesän helteet unohtuivat jo lokakuun alussa, ensi kesä tuntuu olevan kaukana 
mielikuvituksen ulottumattomissa. Tähän aikaan vuodesta on välillä vaikea 
käynnistyä aamulla tai jaksaa pysyä skarppina konsertti-illan loppun asti. Oppilaat 
innostuvat kyllä joululauluista, mutta muuten pikkualtistit kuten muutkin koululaiset 
alkavat olla väsyneitä ja joululoman tarpeessa. Luultavasti moni aikuinenkin. Meillä 
vielä joulukuussa levytetään, joten tahtia ei voi hellittää, vaikka sohvan uumenissa, 
glögilasi toisessa kädessä, olisi ihana vetäytyä hämäränhyssyyn.

Pääkirjoitusta naputellessani Brett Dean taituroi juuri parhaillaan Musiikkitalossa 
pääkaupunkilaisten iloksi, ja ensi viikolla Espoossa päästään kuulemaan Tabeaa ja 
Schumannia. Vielä joulukuullekin saadaan alttosolisti, kun Eivind Ringstad tarttuu 
Bartokin konserttoon Lahdessa. Toivottavasti olette siis käyneet toteamassa 
musiikin energisoivan vaikutuksen näiden upeiden solistien välityksellä!
Parhaillaan vietetään myös Rotterdamin alttoviulukongressia, missä suomalaisilla 
on ilahduttava edustus. Saamme lukea jo tässä lehdessä tuoreita Rotterdamin 
kuulumisia seuran matka-apurahan saaneilta Vuokko Lahtiselta ja Kaisa Anttilalta, 
ja varmasti pikkujouluissa 8.12. kuulemme lisää seuran jäsenten 
kongressikuulumisia.

Tässä vaiheessa syksyä useimpien orkestereiden kevään konserttikalenteri on 
vielä painovaiheessa, mutta iloksemme voidaan todeta, että ainakin ystävänpäivän 
kunniaksi RSO:n solistiksi saapuu Amihai Grosz. Tämä Berliinin filharmonikkojen 
äänenjohtaja soittaa Bartokin konserton, soittimenaan maaginen Gaspar-da-Salo 
-soitin vuodelta 1570!

Meillä on kaikilla omat keinomme selvitä pimeän vuodenajan yli. Toisille pimeys 
myös sopii, ja jos vaan tahdin hidastaminen onnistuu, voi leppoisasti vetäytyä 
sisätiloihin kynttilöitä polttelemaan, kutsua ystäviä kylään ja valmistella joulun aikaa. 
Joulun jälkeen päivä alkaakin heti pidentymään ja pian on taas yksi talvenselkä 
taitettu. Seuran hallitus alkaa pian suunnittelemaan vuosikokousta ja muita kevään 
aktiviteetteja, joista kuulette lisää sähköposteilla, sosiaalisen median ja muiden 
viestimien kautta.

Nyt toivotan teille kaikille rauhallista joulua, värikästä vuodenvaihdetta ja iloista uut-
ta vuotta 2019!

Taru Lehto 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Viola Friends -perheen värikkäässä matkassa 

Nuottipinot järjestykseen

Ajatus omien soittovihkojen tekemisestä alkoi sillä yksinkertaisella ajatuksella, että 
järjestäisin käyttämäni kappaleet samoihin kansiin. Hyvässä uskossa ajattelin että 
siihen menisi vain yksi päivä, enintään yksi viikonloppu. Onnellinen on tietämätön! 
Perinteisesti oppilaani ovat soittaneet suurin piirtein samoja vihkoja kuin kollegani, 
eli vähän Suzukia, paljon Iloista Viuluniekkaa, ripaus Venäläisiä nuottivihkoja, joitain 
yksittäisiä konsertinoja ja sopivassa järjestyksessä konserttoja. Taustalla SMOL:in 
ohjelmistoluettelot, Galamianin, Harrisin ja Menuhinin kirjat, pedagogin opinnot, 
Espoon Musiikkiopiston esimerkit tasosuoritusten sisällöistä ja myöhemmin Avonian 
taitotaulukot. Kaikki oli siis jo periaatteessa hyvin rakennettua ja jäsenneltyä. Enpä 
osannut vielä tässä vaiheessa kuvitella mihin tämä nuottien järjestämisen
projekti johtaisi!

Arvoja, kysymyksiä ja matkoja

Ilo, onnellisuus ja onnistumisen kokemukset. Osaisinko ohjata oppilaitani musiikin 
taikamaailmaan ja antaa heille oikeassa suhteessa musiikkia ja harjoitteita, jotka 
mahdollistavat näiden syvällisempien arvojen kokemisen? Viola Friends -perheen 
teko on tuonut mukanaan jatkuvasti kasvavan joukon uusia kysymyksiä ja
 mahdollisuuden tarkastella opettamisen arvoja.

Yhdessä tekeminen on minulle aina ollut lähellä sydäntä, lapsuuden kodin perheen 
yhteisistä ruokailuista alkaen. Asioiden yhdessä jakaminen on mielestäni yksi kaik-
kein arvokkaimmista asioista, musiikissa ja ylipäätään elämässä. Siitä lähtien kun 
aloitin opettamisen aloin myös tutkimaan kahden soittajan duoja mm. IMSLP- 
Petruccin kautta. Danclan, Kalliwodan, Mazasin ja Hindemithin duot nousivat esiin. 
Mitkä olivat taas ne ”parhaat kappaleet” jotka ovat innostaneet oppilaitani eniten 
vuosien aikana? Olisiko mahdollista rajata oppilaiden tekniikan rakentaminen vain 
pariin todella tehokkaaseen harjoitukseen perinteisten etydivihkojen (Wohlfart, 
Kayser, Mazas, Sevcik) sijaan? Voisiko musiikin teorian perusteita esittää 
piirroshahmojen avulla? Voisiko nuottivihko olla värikäs? Olisiko mahdollisuus luoda 
nykyaikaisempi vihko jo olemassa olevien tueksi? Voisiko uusien kappaleiden 
oppimista nopeuttaa jollain uudella keinolla?

Kysymysten tekeminen ja oman tekemisen kriittinen tarkastelu veivät minut 
keväällä 2016 Tukholmaan seuraamaan varsin tehokasta, hauskaa ja ilmapiiriltään 
todella innostavaa opetusta. Hämmästykseni oli suurta kun huomasin miten suuri 
rooli yhteissoitolla Ruotsissa on. Soittamisen ilmapiiri oli hyvin erilainen kuin meillä 
Suomessa.
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Viola Friends -perhe on saanut minut aktivoitumaan Suomen alttoviuluseurassa, 
Suomen Jousisoitinopettajissa ja vienyt minut Eurooppalaisten jousisoitinopettajien 
seuraan. ESTA:n kongressissa Maltalla 2018 oli arvokasta jutella kollegoiden 
kanssa siitä miten he kokevat soiton opettamisen omassa maassaan. Geza 
Szilvayn luento oli huikea, ja vertailuna esim. Ruotsalaisen Eva Belvelinin 
oppilaiden konsertti toi esiin taas aivan erilaisen, hyvin toimivan pedagogian sekin. 
Upeata että soittamista voidaan opettaa niin erilaisin keinoin.

Omassa opetuksessani olen pyrkinyt luomaan oppilaille positiivisia kokemuksia 
onnistuneiden esiintymisten myötä. Innostuneet silmät, avoin persoona, uuden 
tekeminen, nauru. Voisiko vihkojen teko edesauttaa soittoharrastusta, joka auttaa 
nuoria terveen itsetunnon luomisessa?

Vihkojen tekeminen käytännössä

Takaisin nuottipinojen ääreen ja härkää sarvista kiinni! Olin jo tottunut käyttämään 
Finale-nuotinnusohjelmaa omaan sävellystyöhön ja sovitusten tekemiseen. 
Tablettiin löysin mainioin Scetches-ohjelman, jonka avulla onnistuin piirtämään 
kuvituksia vihkoihin. Vähitellen oikea tekniikka alkoi löytyä ja uusia kysymyksiä 
nousi jälleen esiin. Kaikki mahdollinen vapaa-aika oli käytettävä tähän että homma 
etenisi!

Teosto auttoi minua eteenpäin tekijänoikeuksien kanssa, sillä halusin vihkoihin 
ehdottomasti mukaan joitain Natalya Baklanovan ja Dmitry Kabalevskyn teoksia. 
Otin mukaan joitain teknisiä harjoitteita musiikin lomaan, tein säveltapailun 
käsitteistä hahmoja ja otin mukaan oppilaideni kanssa keksimiä rytmejä. Suuressa 
roolissa ovat olleet myös keskustelut, joita olen käynyt kollegani ja ystäväni Pekka 
Jylhän kanssa mm. jousiharjoituksiin liittyen. Kun omat säästöt oli käytetty, sain 
rahoitukseen onnekseni tukea Öflundin rahastolta ja Musiikin edistämissäätiöltä. 
Siskoni Anni-Eerikka Hämäläinen ja ystäväni Annalina Backmann ovat auttoivat 
minua yksinkertaistettujen pianosäestyksien kanssa.

Ystävien avulla kohti jakelua

Alkuperäinen ajatukseni oli nuottivihkojen julkaisu vain tabletille. Viola Friends voisi 
olla ”vihreämpi” vihko jossa säästettäisiin paperia. Voitaisiinko vihkosta ohjelmoida 
sovellus, joka tarjoaisi uusia mahdollisuuksia perinteisen nuottipainoksen lisäksi?
Tapasin useita henkilöitä eri yrityshautomoista ja kävin mm. yrityksessä, joka 
vastaa suomalaisen Sävelkellon ohjelmoinnista. Nopeasti kävi selväksi sekä 
rahoituksen että ajan puuttuminen. Uskottava markkinointibudjetti uudelle 
sovellukselle liikkui kuulemma jossain 150.000€ paikkeilla. Jostain oli pakko 
luopua.
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Pyysin lukuisia tarjouksia vihkojen perinteisestä painattamisesta. Kätevimmin ja 
edullisimmin se onnistuisi Amazonin ns. print- on- demand palveluna. Tätä kautta 
nuotit olisivat heti löydettävissä ympäri maailman, eikä tarvinnut miettiä jotain tiettyä 
vähimmäismäärää painotuotteille. Julkaisu Amazonin kautta edellytti tosin myös 
englanninkielisen version tekoa. Sen seurauksena piti ottaa huomioon esim. eri 
maiden säveltapailun käytännöt liikkuvan do:n käytöstä ja säveltäjien nimien 
kirjoitusasut. Handel vai Händel, Tsaikovski vai Tchaikovsky jne..? Onneksi olin 
tavannut kesällä 2016 Kreikassa Amerikkalaisen editoijan Jessica Wineyardin. 
Palkkasin hänet kirjoittamaan vihkojen tekstit Amerikalaiseen muotoon. 
Suomenkielessä vihkoissa sain avukseni kirjailijaystäväni Ranya Paasonen (os. El 
Ramly). Säveltapailun kansainvälisyydestä sain juteltua mm. Katalonialaisen 
sellistin Jordi Moreran kanssa maistuvan Menu del dian äärellä Barcelonassa. Jor-
din kanssa opiskelimme Haagissa ja soitimme samoissa orkestereissa ympäri 
Alankomaita. 

Lucy Waterhouse Lontoossa on toiminut toisina silminä vihkojen alkuvaiheessa. 
Lukioaikainen ystäväni, alttoviulisti Arna Bertin on ollut suuri apu vihkojen jakelussa. 
Ostinaton musiikkiliike (joka löytyy nyt muuten Musiikkitalosta!) tarjoaa luontevan 
jakelukanavan suomenkielisille vihkoille. Ostinaton työntekijöiltä olen saanut 
valtavan hienoa palautetta ja ideoita. Heidän avullaan löysin myös Katja Lampelan 
(Lieska Oy), joka suunnitteli uudet kannet. Nyt Violin Friends, Viola Friends ja 
Kahdeksan Trioa -vihkot erottaa helpommin toisistaan.

Julkaisu ja ajatuksia julkaisujen hyödyistä

On aika kuumottava tunne päästää käsistään omia projekteja julkisuuteen. Vaikka 
olin oikolukenut kirjat varmasti tuhansia kertoja, virheiltä ei voinut välttyä. 
Erikoiskiitokset lähtevät Varkauteen, jossa Soisalon tarkat opettajat huomasivat 
virheeni kohotahtien kirjoitusasussa. Olen pyytänyt palautetta monelta kollegalta 
mutta saanut sitä todella vähän. Tämä onkin yksi asia, jota tulevaisuudessa toivon 
enemmän. Yritän antaa itsekin lisää palautetta kaikesta hyvästä (ja tarpeen 
vaatiessa kritiikkiäkin) omalla työpaikallani. Olemme todella varovaisia Suomessa 
ylipäätään avoimeen, kysymyksiä arvostavaan, aitoon kanssakäymiseen 
työpaikoilla. Mistähän se johtuu? 

Kaikkein tärkein tavoite vihkoilla on innostaa nuoria soittamaan ja esiintymään 
yhdessä mahdollisimman paljon. Uskon myös, että vihkoja käyttävillä opettajilla ei 
mene aikaa kopiointiin eikä haittaa, jos oppilaan yksittäiset nuotit ovat jääneet 
kotiin. Soittoläksyt voi lähettää What’s Appin avulla Youtube-videona, joiden avulla 
oppilaat voivat harjoitella ennen säestysharjoitusten alkamista. (musiikin nopeutta 
voi nyt myös säätää). On hauskaa soittaa yhdessä kaverin kanssa, on innostavaa 
soittaa kivoja kappaleita, on helpompi hahmottaa kappaleiden rakenteita ja on 
helpompi soittaa yhdessä vanhempien kanssa kotona yksinkertaistettujen säestyk-
sien ansiosta.
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Julkaisun yhteydessä mietin tietenkin ymmärtävätkö ihmiset vihkot samalla tavalla 
kuin minä. Välittyisikö niistä rakkaus musiikin tekemiseen ja olisivatko ne tarpeeksi 
avoimia ja uuteen innostavia? Vain tulevaisuus tulee sen näyttämään, ja oikeastaan 
sehän on vaan tosi hienoa, jos muut näkevät ja kokevat Viola Friends- perheen 
vihkot aivan eri tavalla kuin minä!

Vihkoperheen tulevaisuus

Suurin osa vapaa-ajasta, aamuista, illoista ja soitonopettajan lomista on vierähtänyt 
vihkoperheen kanssa varsin tiiviissä tunnelmissa nyt noin kolmen vuoden ajan. 
Painopiste on siirtynyt varsinaisesta luomisprosessista jakelukanavien 
selvittämiseen. Pitäisikö näkyvyyttä olla Facebookissa, Instagramissa, ehkä 
Twitterissä? Parhaillaan olen selvittämässä mitä kautta vihkot olisi mahdollista 
saada amerikkalaisiin kirjastoihin. Arvostelun saaminen näyttää olevan siihen 
ensimmäinen askel. Amazon, Booklife, American String Teachers Magazine, 
Booklist, Library Journal, Kirkus. Paljon on taas uutta opittavaa! Ymmärrän nyt, että 
matkani vihkoperheen parissa tulee todennäköisesti jatkumaan läpi koko elämän. 
Estan kongressissa tapaamani Kathy ja David Blackwell (mm. Viola Time Joggers) 
kertoivat minulle, miten hekin olivat aikoinaan kuvitelleet kirjoittavansa vain yhden 
tai kaksi nuottivihkoa.

Mutta onhan se niin, että jatkuvan matkan teko on aina tärkeämpää kuin itse 
määränpään saavuttaminen. Viola-perhe on viemässä minua töihin Tukholmaan, 
pitämään mahdollista esitelmää Cremonan konferenssiin ja tutustumaan 
soitonopetukseen Milanoon. Uusi vihko ”14 Lastenlaulua jousiorkesterille 
sovitettuna” on työn alla ja jokainen päivä on uusi pieni askel syvempään kohti 
musiikin taikaa. Matkan aikana saan jatkuvasti oppia uutta ja iloita pienistä onnis-
tumisen kokemuksista yhdessä oppilaiden ja kollegoiden kanssa. Luomisen matka 
on kirkastanut arvojani, tavoitteitani ja lisännyt kiitollisuuden tunnetta siitä, että saan 
olla päivittäin tekemisissä lasten, nuorten ja musiikin kanssa.

Ystäväni Markus Tyrväinen (Tampereen Konservatorio) kertoi nuoresta 
oppilaastaan, joka oli ensimmäisellä soittotunnilla kesäloman jäkeen kertonut innos-
tuneena kesästään. Hän oli soittanut Violin Friends -vihkoa Tampereen torilla ja an-
sainnut kuusisataa euroa! Vihkot ovat siis tuoneet iloa, onnea ja rahaakin jo yhdelle 
nuorelle oppilaalle. Aivan mahtavaa! Vihkojen tulevaisuus jatkuu siis jossakin 
avoimessa, ennalta määrittelemättömässä muodossa.

Niinkuin ystäväni Buzz Lightyear sanoisi: Kohti ääretöntä ja sen yli!

Lauri Hämäläinen
Helsinki
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TET (työelämään tutustumista) ja alttoviulun 
soittoa Kasiniemessä  

Toukokuun alussa lähdin oppilaani Ilk-
ka Kipinoisen kanssa mökillemme Ka-
siniemeen raivaamaan metsää ja soit-
tamaan alttoviulua. Ilkka oli 13- vuo-
tias, mutta nyt syksyllä hän on täyttä-
nyt jo 14. Helsingistä on mökillemme n.
190 km matkaa. Matkalla oli ostettava 
auto täyteen ruokaa, koska nuoret 
miehet syövät kauheat määrät kaiken-
laista mättöä. Tarkoituksena oli raivata 
vanhaa vesoittunutta peltoa raivaussa-
halla ja aina välillä käydä soittamassa. 
Ilkka, kun on maanviljelijän poika, niin 
hänellä oli omat metsurin varusteet 
mukana: kypärä, turvakengät, turva-
housut ja hanskat. 

Perille päästyämme ruoat jääkaappiin 
ja altto esille. D-duuri 3 oktaavia oli en-
simmäinen työ. Ensin yksi oktaavi, sit-
ten kaksi, ja vähitellen koko homma 
kolmisointuineen. Välillä asemanvaihto-
ja esim. 4-sormi a-kielellä, 3-sormi 4-
sormen paikalle, 2-sormi 3-sormen pai-
kalle ja 1-sormi 2-sormen paikalle. 
Tämä harjoitus tehdään joka kielellä. 
Sitten oli vuorossa Kreutzerin 2. etydi 
detache ja sautille -jousitekniikoilla. Lo-
puksi soitimme Telemannin konserton 
viimeistä osaa. 
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Ruokatunti, jonka jälkeen raivaussaha 
esille ja pellolle. Ilkka ei ollut ennen käyt-
tänyt raivaussahaa, joten pieni oppitunti 
oli paikallaan. Vähän aikaa harjoiteltuaan 
hän teki työtä kuin vanha metsuri ikään. 
Pellolta tultua pieni lepo ja taas soitta-
maan. Illalla sauna lämpiämään, ja HK 
blöö kiukaalle. Saunan jälkeen väkivaltae-
lokuva Netflixistä ja sitten nukkumaan. 

Seuraavana päivänä alttoviulun soittoa 
kolmeen otteeseen ja pellon raivausta sii-
nä välissä. Tätä jatkettiin pari päivää, jon-
ka jälkeen vietiin väsynyt, mutta onnelli-
nen poika kotiin lepäämään. 

Syksyllä Ilkan syyslomalla teimme retken 
uudelleen. Minulla oli hauskaa, ja kerran-
kin oli aikaa opettaa rauhassa ilman kel-
loon katsomista. 

Jussi Id 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Alttoseuran kirjasto 

Alttoviuluseuralla on olemassa ”kirjasto”, eli kasa alttoviulunuotteja, joita 
saa lainata. Kokoelmassa on lähinnä harvinaisuuksia, joiden joukosta voi 

tehdä yllättäviä uusia löytöjä! Kävimme nuotit läpi ja laitoimme listan 

jäsensivujen tiedostot-osioon kaikkien nähtäväksi. Ole meihin yhteydessä 

jos joku nuoteista kiinnostaa! Tulevaisuudessa olisi tarkoitus perustaa myös 
sähköinen yhteissoittonuottiarkisto. Jos omistat erityisen kivoja 


alkuperäisteoksia tai sovituksia kahdelle tai useammalle alttoviululle, niin 

ilmianna itsesi! Niitä otetaan ilolla vastaan skannattuina osoitteessa 


suomenalttoviuluseura@gmail.com.



Pohjoinen alttoviulutapahtuma 

Syyskauden alkajaisiksi Oulun konservatorioon kokoontui nelisenkymmentä 
innokasta alttoviulistia Pohjoiseen alttoviulutapahtumaan 6.-7.9.2018. Mukana oli 
soittajia Oulusta, Limingasta, Kemistä ja Rovaniemeltä. Tarkoitus oli startata 
lukuvuoden musiikkiopinnot innostavassa ja hauskassa hengessä, tavata 
kanssa-altisteja, musisoida yhdessä ja tutustua uuteen ohjelmistoon. 

Yhteiset kahtena päivänä toteutuneet soittosessiot pitivät sisällään hauskaa s
oittojumppaa ja yhteissoitantaa erikokoisissa pienryhmissä sekä yhteisessä 
multiviolaorkesterissa. Koska tapahtuma päättyi konserttiin, ohjelmiston harjoittelua 
oli pohjustettu muutamalla ensimmäisellä juuri alkaneen syyslukukauden 
soittotunnilla. Ohjelmistossa oli neljän eri osaamistason stemmoja, joten mukana oli 
oppilaita juuri aloittaneista aina kaikkein edistyneimpiin. 

Tapahtumaa suunnitellessa ja ohjelmistoa kartoitettaessa netistä löytyi sivusto 
8notes. Sivustolta voi löytää soitto-opintoja täydentävää yleissivistävää, hauskaa ja 
populaaria musamateriaalia, myös nettimetronomin, matskua improvisaatioon (tää 
pitää testata!) ja musiikin teoriaa treeneineen ja testeineen. Varsinaisissa 
soittokappaleissa on lyhyitä, lähinnä pääteeman esitteleviä sovitelmia 
esimerkiksi suurista sinfonisista teoksista, eri maiden kansanmusiikeista, 
jazzstandardeista jne. Nettisivuston etuja on se, että monet kappaleet saa useissa 
eri sävellajissa, kuten esimerkiksi Beethovenin Für Elise 12 eri sävellajissa. 

Tähän tapahtumaan etsittiin nyt moniäänistä alttomusaa ja löytyi monenlaista 
espanjalaisesta trad. La cucarachasta (Torakka) Mozartin Turkkilaiseen marssiin ja 
Ravelin Boleroon. Viulu- ja sello-yhtyeelle löytyi myös kahdeksanääninen sovitus 
Mahlerin ensimmäisen sinfonian III osan avauksesta (Frère Jacques) ja Rossinin 
Varasteleva harakka -alkusoitosta 5 viululle. Täytyy tilata myöhemmin nämä 
altoillekin! 
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Tunnetuista sinfonisista orkesteriteoksista johdettuihin sovituksiin on sisällytetty 
usein vain tunnetuin osa teemasta tai teemoista ja muutenkin niitä on 
yksinkertaistettu. Tämä saattaa suurta musiikkia monenlaisille oppilaille ulottuville 
ja tutustuttavaksi. Sovituksia löytyy eri määrälle instrumentteja ja ainakin 
pyydettäessä myös vaihtelevissa sävellajeissa. Sivusto on palvellut minun 
kokemukseni mukaan hyvin erityistoiveissa tai korjauspyynnöissä. Olen saanut 
pyytäessäni esimerkiksi Montin Czardakseen alttoviululle eri sävellajisovituksia ja 
korjauksia pianosäestyksiin.  

Alttoviulutapahtumaamme valittiin nyt seuraavat biisit, joista samassa lyhyt kuvaus: 

Maurice Ravel: Bolero 
Lyhennelmä pääteemasta kolmiääniseksi sovitettuna. Sopii vasta-alkajille ja hieman 
edistyneille. Muutimme jousituksia teema-stemmassa oppilaillemme 
soveltuvimmiksi. Alkuperäinen rytmiaihe on yksinkertaistettu ja se soitetaan 
vapaalla D-kielellä ja  alin stemma on näppäilyä kahdella sävelellä. Tämä oli kaikki-
aan hyvä haaste oppilaille ja hauska sovitus, tosin lyhyt! Kiva kun sai luontevassa 
yhteydessä esitellä Ravelin Boleron.

Léo Delibes: Kukkaisduetto oopperasta Lakmé
Tämä kahden laulajan aaria löytyi lyhennettynä duona alttoviuluille ja mukana 
oli pianosäestyskin. Sivistävää ja samalla upeaa musiikkia, joka tulee teoksena 
harvemmin vastaan kotimaassa työskenteleville ammattilaisillekaan. Aivan ihku!

W.A. Mozart: Osa Confutatis maledictis Requiemista
Edistyneemmille soittajille tarkoitettu sovitus, jossa alin stemma soittaa rytmistä, 
toistuvaa orkesterisäestystä ja ylemmissä stemmoissa on kuoro-osuuksista 
johdetut vuorottelevat teemat. Hauska sovitus dramaattisesta musiikista.

Remo Giazotto (Albinoni) Adagio ja J.S. Bach Air
Näissä oppilaille monella tavalla yleishyödyllisten biisien sovituksissa ilmeni ehkä 
vähän sointiongelmia. Ambitus kun jää väkisinkin kapeahkoksi vain alttoviuluilla 
soitettaessa. Giazotton Albinonin adagiossa oli resitatiiviset juoksutukset jaettu 
haastavasti jokaiseen neljään stemmaan. Biisi vaatii pidemmän harjoitus- ja 
omaksumisajan kuin tämä kahden päivän tapahtuma salli ja lyhensimmekin sitä 
konserttiesitystä varten.

Muutakin tapahtumassa soitettiin ja innostuneet soittajat saivat kotiväen kansoitta-
maan konsertin liki salintäydeksi. Päällimmäiseksi jäi tunne, että kyllä kannatti taas 
nähdä hieman ylimääräistä vaivaa oppilaiden hyväksi. 

Johanna Leponiemi
Alttoviulunsoiton lehtori, Oulun konservatorio 
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Vio-la-laa! 

Oli ilo kutsua nuoret ja vähän vanhemmatkin alttoviulistit mukaan musisoimaan 
Nurmijärvelle Klaukkalan monitoimitalo Monikkoon marraskuisena viikonloppuna 
17.-18.11.2018. Tapahtuman valmistelut aloitin jo viime keväisen alttoviuluseuran 
kokouksen jälkeen. Avasin suuni ja kerroin, että olin aikeissa kutsua muutaman 
kollegan oppilaineen meille Monikkotaloon konsertoimaan. 

Alttoviuluseura ryhtyi yhteistyöhön kanssamme ja sain mukaan myös oman 
työpaikkani Nurmijärven musiikkiopiston. Sali oli varattava heti keväällä ja 
ajankohdaksi valikoitui itsekkäästi viikonloppu ennen IVC2018-konferenssia. Olin 
päättänyt vuosien tauon jälkeen taas osallistua alttoviulukongressiin ja näinhän 
sitten sainkin järjestettyä vapaaviikon perustyöstä.

Syyskuun alussa kokoonnuimme Tarja Koskisen ja Heljä-Maari Mannisen kanssa 
ohjelmistosessioon. Perjantaipäivä kului soitellen läpi ohjelmistoa, josta haarukoitui 
monipuolinen ohjelma. Ohjelmistoa oli vielä kirjoitettava puhtaaksi ja jousitettava 
ennen skannausta ja Google Driveen lataamista. On kyllä kätevää! Alttoklaanin 
alkuaikoina nuotit kulkivat ”maapostilla” ja siihen tarvittiinkin sitten useampi viikko, 
että materiaali oli kulkenut koko lenkin ja oli kaikilla harjoitettavana. Nyt 
nuottimateriaali jaettiin osallistujille vastuuopettajien kautta ilmoittautumisen jälkeen 
sähköisesti. 
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Tapahtuma toteutettiin ”Alttoklaanihenkeen” talkooperiaatteella ja osallistuvat 
opettajat sopivat palkkauksensa oman opistonsa kautta. Näin pystyttiin tarjoamaan 
ilmainen tapahtuma lapsille.Tärkeä osuus olikin oppilaiden omilla tunneilla tehdyllä 
etukäteistyöllä. Yhden viikonlopun aikana ei kokonaisen konsertin ohjelma muuten 
valmistuisi millään. Kaikki oppilaat siis periaatteessa osasivat stemmansa ja tiesivät 
mitä soittaa… Sain kyllä laukata Maestoso salin ja kopiokoneen väliä siltikin jonkin
verran, nuotithan tuppaavat hukkumaan juuri, kun niitä tarvitaan. Kaikkein 
pienimmät, tänä syksynä soittamisen aloittaneetkin saivat omat stemmansa ja 
pääsivät yhteissoiton makuun.

Jännitysmomenttina oli tietenkin osallistujamäärä, sitä ei nyt jouduttu rajaamaan 
lainkaan. Noin 70 soittajaa mahtui harjoittelemaan mainiosti musiikkiopiston 
Maestoso-salissa sekä viereisessä muskariluokka Piccolossa ja konsertissa 
Monikkosalin lava täyttyi mukavasti eri-ikäisistä soittajista. Oppilaita oli mukana 
kuudesta eri musiikkioppilaitoksesta  ja he tulivat paikalle oman pääosin oman 
opettajansa kanssa. Oppilaiden muonitus oli myöskin tärkeää ja oppilaideni 
vanhemmista saatiin koottua Vio-la-laa-keittiöpoppoo, joka hoiti osuutensa 
mallikkaasti.

Hieno viikonloppu on takana ja nyt hengähdän vähän ja otan suunnan kohti 
Hollantia. Rotterdamissa on alkamassa Kansainvälisen alttoviuluseuran kongressi 
IVC2018, joten alttoviulumusiikin äärellä vietän seuraavatkin päivät hyvin tiiviisti. 
Toivottavasti saan sieltä paljon virikkeitä tuleville vuosille. Seuraavan 
Alttoklaanitapahtuman viestikapula on heitetty Espoon suuntaan. Jäämme 
mielenkiinnolla odottamaan mitä tuleman pitää...

Viikonloppuun mahtui niin paljon ja kaiken huipensi hieno konsertti upeassa 
Monikkosalissa. Vieraamme hämmästelivät kaunista konserttisalia ja akustiikka 
toimi mainiosti pehmeä-äänisen soittimemme kanssa. Sibelius-Akatemian 
ammattiopiskelijoiden musiikilliset tuliaiset antoivat mukavasti skaalaa siihen, mihin 
tällä harrastuksella on parhaimmillaan mahdollista pyrkiä. Elina Heikkisen kokoama 
ohjelma toimi hienosti ja antoi hengähdystaukoja meille  Alttoklaanilaisille. Kuultiin 
todellisia alttoviulumusiikin helmiä upeasti esitettynä. Kiitos siitä!

Taina Evijärvi 
Nurmijärven musiikkiopisto
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Sibelius-Akatemian alttoviuluopiskelijoita edustamassa Vio-la-laassa 
 alttoviuluseuraa (Kristian Sallinen, Charlotta Westerback, Anna-Maria 

Viksten, Elina Heikkinen, Oili Tuhkanen, Eeva Pyrhönen ja Aino Räsänen) 
 

Alttoklaanin historiikkia 

2004 Alttoviulut Hämeenlinnassa 
Sari Vuoristo ja Vesa Kankainen olivat järjestämässä tapahtumaa ja leireilimme 
ihan yön yli seurakunnan leirikeskuksessa. Tapahtumasta on jäänyt muistoksi 
vihkollinen hyvää yhteissoittomateriaalia. Hämeenlinnan tapahtumassa Atso Lehto 
oli pitämässä mestarikurssia.

2005 Alttoklaani Nurmijärvellä 
Yhteisharjoitukset pidettiin Nurmijärvellä Keskustien tiloissa ja majoituimme 
Märkiön leirikeskukseen. Järjestelyistä vastasi Taina Evijärvi. Konsertti pidettiin tun-
nelmallisessa Ahjolassa ja ohjelmistona oli kaanoneita mm. Telemannin 
Kaanon-sonaatti. Viikonlopun ohjelmaan mahtui myös Ulla Sointeen pitämä 
mestarikurssi isoimmille oppilaille.

2006 Alttoleiri Porvoossa 
Leireilimme Porvoossa Karijärven lairikeskuksessa. Ohjelmistovastuu oli pitkälti 
Laura Fiestas-Kajanderin ja Kristiina Mäkisen hartioilla. Päivi Miettinen toimi 
järjestelyissä mukana. Tilasimme Eero Kestiltä sävellyksen käyttöömme.
2007 Violafest, Espoo Juvenalia  
Tarja Jokiaho oli aktiivinen ja järjesti tapahtuman otsikolla Violafest. 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Ohjelmisto oli koottu eri lähteistä ja konsertissa oli lavalla yli 80 alttoviulun taitajaa, 
mikä taitaa olla tähänastinen ennätyksemme.

2010 Alttoklaani Lauttasaaressa 
Lauttasaaren tapahtuman pääorganisaattorina oli Hanna Tyrväinen. Musiikkiopiston 
tilat toimivat hyvin ja upea konsertti toteutettiin Lauttasaaren kirkossa noin viiden-
kymmenen soittajan voimin.

2011 Vi-o-la-laa! Keski-Helsingin musiikkiopistolla 
Keski-Helsingin musiikkiopistolla toteutettiin pienimuotoinen tapahtuma. Hanna Tyr-
väinen ja Taina Evijärvi yhdistivät luokkansa ja näin saatin hieno konserttiohjelma 
kokoon.

2016 Altoin, harpuin Rejoice! Kauniainen 
Konsertti Kauniaisten kirkossa jäi varmasti monelle mieleen. Alttoviulun keralla 
saimme kuulla upeaa harppumusiikkia ja harppuryhmä säesti meitä monessa kap-
paleessa. Ohjelmistona oli mm. irlantilaista kansanmusiikkia.

2018 Vio-la-laa! Nurmijärvi 
Nyt oltiin taas Nurmijärvellä Klaukkalassa ja meidän uuden uutukaisessa Monikko-
talossa.  

Alttoklaani – yhtä suurta perhettä!

Alttoklaani on toiminut enemmän tai vähemmän aktiivisena jo ennen tuota 
ensimmäistäkin tapahtumaa. Tapahtumat aloitettiin ensin opettajien tapaamisilla. 
Mutta kun kaikilla meillä oli tuolloin pienehköt opetusryhmät, haluttiin pian ottaa 
oppilaat mukaan tapaamisiin, ja näyttää myös pienempien oppilaitosten oppilaille, 
että meitä on paljon. Olennainen osa toimintaa on ollut opetusohjelmiston 
kokoaminen. Jokainen opettaja on tuonut löytöjään tapaamisiin ja niistä on kertynyt 
vuosien saatossa kaikille laaja käyttökirjasto. Ohjelmistoa on paljon kirjoitettu itse 
eri soittimilta tai onpa tehty omia sovituksia, rohkeimmat ovat jopa ryhtyneet 
säveltämään.

Nykyisin alttoviululuokkia alkaa olla useammassakin opistossa ja 
oppilasorkestereihin saadaan omat alttosektiot. Kaikkialla tämä ei vielä toteudu ja 
vanhanaikainen suhtautuminen altisteihin pulpahtaa silloin tällöin vieläkin esiin. 
Yhteinen tavoitteemme on normalisoida alttoviulunopiskelu ja pitää huoli siitä, että 
soittajien osaaminen vastaa minkä tahansa muun soittimen tasoa, ellei jopa ohita 
sitä. Ja ennen kaikkea nauttia ja iloita alttoviulun soittamisesta yksin ja yhdessä!

Tarja Koskinen
Espoon musiikkiopisto 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International Viola Society IVS 50 vuotta! 

Kansainvälinen alttoviuluseurojen 
kattojärjestö IVS juhli tänä vuonna 
50-vuotisjuhliaan. Järjestöön kuuluu tällä 
hetkellä 18 osastoa, josta Suomen 
alttoviuluseura on yksi. Osastojen koko ja 
aktiivisuus vaihtelee suuresti. Rotterdamissa 
edustetuista osastoista Suomen 
alttoviuluseura on yksi suurimmista. Vain 
Hollannilla ja Saksalla oli enemmän jäseniä. 
Hyvä me! 

Järjestön tavoitteena on muun muassa toimia yhteyskanavana eri osastojen kesken 
ja koordinoida ja ohjeistaa vuosittaisen alttoviulukongressin järjestämistä. IVS:n 
hallitukseen kuuluu aina edustajia vähintään kolmesta eri maanosasta. Hallitus 
vaihtuu kokonaisuudessaan vuoden päästä ja sain sellaisen vaikutelman, että 
muutoksen tuulet puhaltavat. Saa nähdä mitä seuraava hallitus keksii!

Osallistuin Rotterdamin kongressin yhteydessä vuosittain pidettävään kokoukseen, 
johon kutsutaan hallituksen lisäksi kaikkien osastojen edustajat. Oli jotenkin absurdi 
tunne olla siellä. Kaksitoista hyvin erilaisista lähtökohdista tulevaa alttoviulistia 
ympäri maailmaa (edustajia mm. Uudesta-Seelannista, Kanadasta ja 
Etelä-Afrikasta) kokoontuivat yhteen, koska heitä yhdistää yksi asia: halu edistää 
alttoviulukulttuuria nimenomaan järjestötoiminnan avulla. Jokainen heistä tekee 
vapaaehtoisesti omalla ajallaan työtä kotimaansa alttoviuluyhteisön hyväksi. 

Rotterdamin kongressissa oli arviolta 350 osanottajaa (josta varmaan 99% 
alttoviulisteja) ympäri maailman. Tälläinen kollegiaalisuus on jotenkin todella liikut-
tavaa! Jokaista ihmistä siellä yhdisti rakkaus tähän soittimeen, joka IVS:n presiden-
tin Carlos Maria Solaren sanoin on ”epätäydellinen, ja juuri siksi kaikkein inhimilli-
sin”. 

Seuraava kongressi pidetään Pozdanissa Puolassa syyskuussa 2019! Tule mu-
kaan!

Lisätietoa: www.internationalviolasociety.org

Elina Heikkinen
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Stipendiaattien raportti Kansainvälisen  
alttoviuluseura IVS:n 45. alttoviulukongressista 

Hallitus myönsi matka-apurahat Vuokko Lahtiselle ja Kaisa Anttilalle Rotterdamin 
kongressiin osallistumiseen. Seuraavassa heidän päiväkirjamerkintöjään matkalta.

Vuokko Lahtinen:

Rotterdam - tuo harmaiden pilvien alla 
uinuva nykyarkkitehtuurin Mekka - toimi 
tapahtumapaikkana 45. kansainväliselle 
alttoviulukongressille, sekä emoseura IVS:n 
50-vuotisjuhlille. Väkeä saapui ympäri 
maailman; kaukaisimmat vieraat tulivat 
Costa Ricasta, Brasiliasta, Yhdysvalloista ja 
Etelä-Afrikasta. Eräs brittiläinen 
osanottaja pyöräili paikalle jättimäiseksi 
alttoviuluksi pukeutuneena, ja eräille 
irakilaisille edustajille taisteltiin 
matkustusluvat, jotka kuitenkin viime 
hetkellä valitettavasti evättiin. Kongressia 
isännöivä Hollannin alttoviuluseura oli viiden 
vuoden pohjatyönsä aikana onnistunut 
kasaamaan kongressille mittavan budjetin, joka mahdollisti samanaikaista ohjelmaa 
useilla eri tapahtumapaikoilla. Lähtöasetelmista kävi selväksi kuinka motivoitunein 
asentein kongressiin suhtauduttiin. 

Kongressin teema heijasteli paikallisia arvoja: rohkeutta tarttua alttoviulukenttää 
niskasta, ravistella, sekoittaa ja laittaa uusiin liemiin kiehumaan. Alttoviuluun 
haluttiin luoda tuoreita näkökulmia esittämällä tuntematonta ohjelmistoa, tutkimalla 
moderneja esitystekniikoita ja -käytäntöjä, luennoimalla mm. avaruustieteistä, 
psykologiasta ja ergonomiasta, sekä sisällyttämällä esityksiin dramaturgiaa, 
kuvataidetta ja yleisöä osallistavia osuuksia. 

Kongressin ensimmäisenä päivänä Suomen retkikunta kohtasi toisensa ilon 
merkeissä; olimmehan etsiytyneet paikalle pääkaupunkiseudulta, Oslosta, 
Tukholmasta ja Pariisista. Ammattielämää edustivat Taina Evijärvi ja Tommi Aalto, 
sekä opiskelijoita Riina Piirilä, Arttu Nummela ja Lahja Idin stipendillä Kaisa Anttila 
ja Vuokko Lahtinen. Alttoviuluseuran hallitusta edustivat Jussi Id, sekä 
varapuheenjohtaja Elina Heikkinen, joka osallistui myös IVS:n hallituksen 
kokoukseen. Taiteilijana kongressissa toimi Lilli Maijala. 
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Avajaisseremonian jälkeen kuultiin musiikkia Norjan ja Uuden Seelannin vuonoilta, 
sekä tutustuttiin itävaltalaisen säveltäjän, Robert Fuchsin (1847-1927), tuotantoon. 
Kongressin residenssisäveltäjä Leo Samama, sekä kunniavieras ThatViolaKid 
esittäytyivät. Jännitystä oli ilmassa, kun kanadalainen altisti Jutta Puchhammer 
hyppäsi lennosta korvaamaan junaan jäänyttä Lawrence Poweria mestarikurssi-
opettajana. Kiperän tilanteen tarkkailu havainnollisti, että kongressin tärkeää antia 
oli huipuista ammentamisen ohella kokea tilanteita, joissa joutui myös itse 
miettimään miten toimisi vastaavassa tilanteessa, ja mitä asioita haluaisi kehittää. 

Avauspäivän huipensi Doelen-kvartetin, Puchhammerin sekä nuoren altisti Lisa 
Eggenin konsertti paikallisen Doelen-konserttitalon kamarimusiikkisalissa. Ohjelma 
sisälsi Ralph Vaughan Williamsin, Brett Deanin ja Anton Brucknerin 
alttoviulu-kvintetot. Nykymusiikkia paljon esittänyt Doelen-kvartetti loisti erityisesti 
Brett Deanin kvintetossa, jonka näpsäkästi rakennetut osat, joskin epäsymmetrinen 
kokonaismuoto, herätti kiinnostusta. Väliaikaviiniä kaadettiin lasien ohella selkeästi 
myös Brucknerin kvintettoon, mikä nostatti yleisössä ylpeyden: alttoviulujen 
täyteläinen tärkeys tässä viidenkymmenen minuutin sinfonisessa kvintetossa oli 
ilmeinen. Päivän päättivät iltamat paikallisessa salakapakka Matrixissa, jossa 
hollantilainen altisti Elisabeth Smalt esitteli amerikkalaisen säveltäjä James 
Tenneyn spekraalisia teoksia. 

Toinen kongressipäivä valkeni tuuliseen harmauteensa tuoden mukanaan ankaria 
valinnan vaikeuksia. Delegaatiomme jakaantui kuuntelemaan mm. Bachia ja 
runoutta, Youtuben käyttöohjeita taiteellisiin tarkoituksiin, sekä paikallisen 
alttoviulisti Yanna Pelserin resonanssityöpajaa. Työpaja pohjasi berliiniläisen 
Thomas Langen resonanssimetodiin (http://www.resonanzlehre.de). Pelser ohjasi 
rentoutumis- ja keskittymisharjoitteiden avulla osanottajat löytämään pehmeyttä 
kehoistaan ja etsimään luonnollista hengitystä. Sekä kehoista, että soittimista 
löydettiin painopisteet, jotka saatiin keskustelemaan keskenään. Korvat, kädet ja 
jalkapohjat kutsuttiin ”pehmenemään”, mikä sai aikaan kehon jännitysten 
rentoutumista ja yleisen valppauden kasvamista. Liikeharjoitteista siirryttiin 
tuottamaan yhdessä ääntä soitinten avulla ja hakemaan koko kehossa resonoivaa 
yhteissointia. Resonanssin ja kehon lämmön määrä kasvoi työpajan aikana 
huomattavasti, ja jo lyhyen ajan kuluessa tunsin kuinka hartiat alkoivat 
rentoutumaan. Työpajassa sivuttiin myös liikkeen roolia erityisesti yhdessä 
soitettaessa, sekä musisoimisen yleistä filosofiaa. 

Päivän timanttina loisti puolalaisten muusikoiden resitaali, jossa esiteltiin 
puolalaisten säveltäjien musiikkia. Erityisesti alttoviulisti Lech Balabanin ja pianisti 
Krzystof Sowinskin esittämä Slawomir Czarneckin (1949-) ”Sonata Kujawska” 
herätti riemastusta ja energiatason nousua. Eri kansallisuuksien vähemmän 
tunnettujen säveltäjien löytäminen ja esilletuonti mainitaan olevan yksi IVS:n 
tärkeimmistä toiminnan ulottuvuuksista. Tässä kongressin ohjelmasuunnittelu 
onnistui erinomaisesti! 
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Toisena kongressipäivänä nautimme myös Tertis-palkitun nuoren Timothy Ridout´n 
ja tänä vuonna IVS-palkitun Atar Aradin mestarikursseista. Arad kehotti käyttämään 
vapautta Bartokin konserton tulkinnassa, sekä tutustumaan Bartok-editoija Tibor 
Serlyn omaan sävellystuotantoon. Tämä havainnollistaa Aradin mukaan hyvin 
Serlyn ja Bartokin tekstuurien ominaisuuksia ja eroja. Aradin mukaan on tärkeää 
pyrkiä hahmottamaan, missä kohtaa vakiintuneet nyanssi- ja tempomerkinnät eivät 
välttämättä vastaa Bartokin paikoittain jopa hullua ideamaailmaa. Brahmsin 
Es-duuri-sonaatissa Arad puolestaan avasi oppilaan tulkintaa pyytämällä häntä 
soittamaan suoraan eräälle yleisön jäsenistä. 

Illan pääkonsertti järjestettiin 
paikallisessa kirkossa, 
Laurenskerkissä, jonka 
kellotapulista kantautui altisti 
Karin Doelenin ja Carillon-
instrumentin sävelet. Tämä puoli 
tuntia ennen konsertin alkua 
käynnistynyt ele sai 
ohikulkijoiden huomion ja välitti 
alttoviulun säveliä kaupungin 
pimeyteen. 

Kirkkokonsertin ensimmäinen puoliaika sisälsi William Alwynin Pastoraalifantasian 
alttoviululle ja jousiorkesterille, Griegin Holberg-sarjan, Puccinin Requiemin sekä  
Schubertin taivaallisen ”Gesang der Geister über den Wassern” -laulun (D 714). 
Goethen runoon sävelletty teos kuorolle ja alttoviulu-sello-kontrabasso -yhtyeelle 
edusti kauneinta Schubertia: lohdun harmonioita ja elämän kiertokulun 
hyväksyntää. Lawrence Power soitti yhtyeessä nuorten muusikoiden kanssa.  

Toisella puoliajalla esitettiin uusi versio Hayo Boereman ”Messe solennelle”sta 
alttoviululle, uruille, lyömäsoittajalle ja kuorolle. Kirkon hyrisevä akustiikka, 
erinomainen kuoro, nuorten raikas orkesteri, sekä Lawrence Powerin stroop-
siirapilla kuorrutetut rakkauden sävelet nostattivat sielun kauneuden äärelle. Päivän 
päätös osoitti, että alttoviulu on resonoivan, tanssivan, folkloristisen ja lystikkään 
ulottuvuutensa ohella syvä sielun soitin, joka sopii kuvaamaan niin Goethen 
naturalistisia luonnonilmiöitä kuin sydämen syvimpiä salaisuuksiakin. 
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Kaisa Anttila:

Aluksi haluan esittää lämpimät kiitokseni Lahja Idille ja Suomen alttoviuluseuralle 
stipendistä, joka mahdollisti osallistumiseni Rotterdamin alttoviulukongressiin!

Torstai 22.11.

Kaksi mahtavaa kongressipäivää on takana modernissa kulttuurikaupungissa, 
Rotterdamissa ja paikalla on satoja alttoviulisteja eri puolelta maailmaa. Tähän asti 
olemme kuulleet hienoja konsertteja, mutta uskoisin, että kongressin kohokohdat 
ovat vielä edessäpäin.

Kolmas kongressipäivä alkoi luennolla, jonka 
aiheena oli Bachin soolosellosarjat ja niiden viisi 
eri alkuperäiseditiota. Andrew Braddock luennoi, 
että vasta kun soittaja on opiskellut näistä 
jokaisen, hän voi alkaa luomaan omaa 
tulkintaansa soolosarjoista. Braddock esitteli 
kuulijoille myös omia tulkintojaan editioista. 

Luennon jälkeen kiirehdin jousitekniikka-
työpajaan, joka käsitteli Karen Tuttlen 
pedagogiikkaa. Tunnin luotsasi 
brasialaissyntyinen Daphne Gerling. Työpajassa 
korostettiin ergonomiaa ja vapautta soitossa. 
Huolimatta siitä, että oma soittimeni oli 
asunnolla, luennolla käydyistä harjoituksista        Kuvassa oikealla luennoitsija
mainiosti myös ”ilma-alttoviululla”.        Daphne Gerling jousikäden 
Työpaja oli hyvin vuorovaikutteinen ja rento.        tekniikkaa käsittelevässä työpajassa 
Tutkimme soittamisen ja hengittämisen 
yhteyttä sekä pään ja niskan vapauttamista pitkiä ääniä soittaessa. Soittoasentoa 
haettiin ojentamalla kädet ylös suoriksi ja vasta sitten laskemalla ne soittoasentoon. 
Tunnilla käydyt harjoitukset olivat jo entuudestaan tuttuja, mutta juuri näitä asioita 
on hyvä kerrata aina uudestaan ja uudestaan. 

Iltapäivällä menimme kuuntelemaan Music by Georges Enescu and Arthur 
Benjamin -nimistä resitaalia. Saimme kuulla upean Enescun kolmannen 
viulusonaatin Elias Goldsteinin esittämänä, jonka hän oli sovittanut alttoviululle. Oli 
ainutlaatuinen tilaisuus kuulla harvinainen sonaatti, josta ei mystiikkaa puuttunut. 
Goldstein omasi kirkkaan soundin sekä erittäin hyvän soittotekniikan. Sonaatin 
pienet yksityiskohdat kuuluivat salin viimeiseen riviin asti. Harmiksemme 
aikataulujen venymisen vuoksi teos Arthur Benjaminilta jätettiin kokonaan pois 
ohjelmasta. 
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Kongressissa tutustuin moniin vaikuttaviin alttoviuluteoksiin, joita en ollut 
aikaisemmin kuullut. Ja joku väitti, että alttoviululle ei ole sävelletty paljoa 
ohjelmistoa! Goldsteinin konsertin jälkeen seurasin päärakennuksen teatterisalissa 
hollantilaisen Jutta Puchhammerin mestarikurssia. Pièces de concours- nimisellä 
mestarikurssilla esiteltiin kolme romantiikan ajan ranskalaista pienempää teosta. 
Ensimmäisenä kuulimme Puchhammerin itse soittavan Firketin Concertstuckin. 
Konserttikappale oli romanttinen, mutta se sisälsi paljon teknisiä haasteita, 
yläasemia ja mm. lentävää staccatoa sekä kauniin sivuteeman. Tämä ja 
seuraavaksi mainitsemani kappaleet sopisivat hyvin täytteeksi resitaaleihin tai 
miksei keikalle esimerkiksi juhlatilaisuuteen. Kyseiset teokset ovat myös oiva tapa 
kehittää omaa teknistä osaamista. Suosittelen tutustumaan! 
Konserttikappaleen jälkeen esimmäinen kisälli soitti Rougnon Allergro 
Appasionatan. Tässä teoksessa ei myöskään teknisiltä haasteilta vältytty. 
Viimeisenä kuulimme kolmekymmentä vuotta myöhemmin sävelletyn Grovlezin 
Romance, Scherzo et Finalen, jossa oli ylväs alku sekä kaunis ja maanläheinen 
pääteema. 

Illalla suuntasimme Doelen nimiselle konserttitalolle Jurriaanse-saliin. Konsertin 
teemana oli Benjamin Brittenin 105-vuotissyntymäpäivä. Ensimmäisenä lavalle 
astui Nobuko Imai, joka tulkitsi Brittenin sooloalttoviuluteoksen Elegy. Tämän 
jälkeen esiintyi Suomessakin usein kuultu, Atar Aradin entinen oppilas, Yuval 
Gotlibovich, joka esitti oman sonaattinsa alttoviululle sekä pianon vasemmalle 
kädelle. Sonaatti oli tunnelmaltaan painostava, mutta siinä oli myös paljon leikkisiä 
elementtejä esimerkiksi rytmin käsittelyssä. Pianon soolo-osuudet olivat 
merkittäviä, jolloin alttoviulu oli enemmänkin säestävässä roolissa. 

Ennen väliaikaa ohjelmassa seuraava numero oli Frank Bridgen säveltämä Lament 
kahdelle alttoviululle. Teoksen esiintyjinä toimivat jo aiemmin kuultu Nobuko Imai ja 
hänen entinen oppilaansa Timothy Ridout. Tulkinta Lamentista sai varmasti 
jokaisen katsomossa olevan liikuttumaan. Imain ja Ridoutin alttoviulun äänet 
sitoutuivat kauniisti yhteen täysin erilaisista äänenväreistä huolimatta.
Konsertin toisena teemana olikin ”Opettajat ja oppilaat”. Nuoren Brittenin 
sävellystyyliin vaikutti vahvasti hänen opettajansa Frank Bridge. 

Väliajan jälkeen konsertissa 
kuultiin Brittenin Variations on a 
Theme by Frank Bridge, jonka 
Britten sävelsi vuonna 1937 
kunnianosoituksena 
opettajalleen. Teoksen esitti 
Utrechtin konservatorion 
jousiorkesteri. 

Timothy Ridout ja Nobuko Imai 
onnistuneen Bridgen Lamentin 
esityksen jälkeen.
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Englantilaisten säveltäjien rinnalla saimmekin kuulla aivan erilaista musiikkia, 
nimittäin Atar Aradin konserton alttoviululle sekä jousiorkesterille, jossa hän itse 
toimi solistina. Teos oli nimeltään Ceci n’est pas un Bach ja se olikin sävelletty varta 
vasten Rotterdamin alttoviulukongressiin. Vaikka suomeksi käännettynä nimi 
tarkoittaa, että ”Tämä ei ole Bachia”, oli teoksessa selkeästi kuultavissa barokin 
ajan elementtejä. Konserton jälkeen Arad soitti ylimääräisenä oman kapriisinsa 
numero 9. 

Konsertti huipentui Brittenin kuuluisaan alttoviuluteokseen Lachrymae, Reflections 
on a song a Dowland, jonka hän sävelsi vuonna 1948 alunperin William 
Primroselle. Solistina toimi Timothy Ridout. Timothy on nuori ja lahjakas alttoviulisti, 
joka voitti 21-vuotiaana Lionel Tertiksen kansainväliset alttoviulukilpailut vuonna 
2016. Hänen soittonsa oli hyvin miellyttävää kuunneltavaa, eikä kyyneleiltä vältytty. 
Ridout sai hienosti toteutettua Lachrymaen osien väliset vahvat kontrastit ja eri 
sävymaailmat. Timothyn soitosta huokui aitous ja nöyryys. Sekä Brittenin 
Lachrymaen että Aradin alttoviulukonserton orkesteriosuudet soittivat Utrechtin 
konservatoriolaiset. 

Perjantai 23.11.

Neljäs kongressipäivä käynnistyi erittäin mielenkiintoisella luennolla. Molly 
Gebrianin luento käsitteli oppimista ja harjoittelua neurologisesta näkökulmasta. 
Esitys oli jaettu viiteen eri osa-alueeseen, jossa aluksi puhuttiin yleisesti aivojen 
tavasta oppia. Myöhemmin luennolla käsiteltiin esitystilanteisiin ja koesoittoihin 
valmistautumista, metronomin kanssa harjoittelua sekä unen tärkeyttä. Lopussa 
paneuduttiin mentaaliharjoitteluun ja sen vaikutuksiin. Uskon, että tulevaisuudessa 
tieteellinen näkökulma tulee auttamaan entistä enemmän meitä; parantamaan 
harjoittelun laatua ja esiintymisvalmiuksia. 

Oppimismenetelmiin keskittyvän luennon jälkeen oli aika lähteä kuuntelemaan 
alttoviuluresitaalia teatterirakennusta vastapäätä sijaitsevaan kirkkoon. Saimmekin 
kuulla Lilli Maijalan upean tulkinnan Esa-Pekka Salosen Pentatonic Étudesta, joka 
pohjaa Bartókin alttoviulukonserton pentatoniseen asteikkoon ja lopussa lainaa 
lyhyesti konserttoa. Toisena kappaleena Lilli esitti ranskalais-libanonilaisen 
säveltäjän Zad Moultakan intensiivisen teoksen Artificiale 1 for viola and tape. Lillin 
resitaali oli loppuun asti hiottu ja yksi mieleenpainuvimmista. Moultakan erikoinen 
teos oli matka aivan toiseen kulttuuriin, koska taustalla olevassa nauhassa soi 
maaninen itämainen pillisäestys, lyömäsoittimet sekä laulu. Teos vangitsi jokaisen 
kuulijan ja herätti paljon mielikuvia.
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Lilli Maijala Moultakanin teoksen kimpussa.

Lillin osion jälkeen lavalle astui Pemi Paull niminen alttoviulisti Kanadasta. Hän 
esitti sooloresitaalin, joka sisälsi  Georges Enescun Impressions d’enfance: i 
Ménétrie, Scott Godin Two Wolfli Sketches, Michael Finnissyn Obrecht Motetten III 
sekä yleisössä hieman huvitusta herättäneen Mahlerin viidennen sinfonian hitaan 
osan Adagietto pizzicatoversiona. Pemi Paullin osiosta mieleeni jäi erityisesti 
Enescon teos!

Lounaan jälkeen suuntasimme kuuntelemaan Nobuko Imain mestarikurssia, joka 
alkoi hänen kauniilla tulkinnallaan edesmenneen ystävänsä Tōru Takemitsun 
teoksesta A bird came down the walk. Tämän jälkeen mestarikurssilla käytiin läpi 
Hoffmeisterin alttoviulukonserton ensimmäistä osaa sekä Hindemithin 
soolosonaatin op. 11, no 5. viimeistä osaa. Nobukon opetustyyli oli täynnä 
energiaa. Oli mahtavaa kuulla paikan päällä Nobukon soittamana Hindemithin 
soolosonaatin esimerkkejä, koska erityisesti hänen Hindemith-levytyksensä ovat 
tulleet minulle tutuiksi viime vuosien aikana. 

Iltapäivällä ohjelmassa oli konsertti nimeltään The Percecuted Viola, jossa kuultiin 
ensimmäisenä Leo Smitin säveltämä alttoviulukonsertto, jonka solistina soitti Ursula 
Skaug. Konserton jälkeen lavalle astui islantilainen Ásdís Valdimarsdóttir, joka esitti 
Mieczyslaw Weinbergin alttoviulusonaatin, Max Vredenburgin Lamenton sekä Dirk 
Kattenburgin alttoviulusonaatin. Konsertin ohjelma oli melankolinen ja synkkä. 
Tarkemmin teosesittelyitä luettuani huomasin, että riipivän ja jopa ahdistavan 
Lamenton Vredenburg oli säveltänyt hänen siskolleen, joka oli menehtynyt 
Auschwitzissä.  

Iltapäivällä suuntasimme Black Friday-ostoksille päärakennuksen 
nuotinmyyntipisteelle ja löysin sieltä juuri julkaistun Shostakovichin Impromptun. 
Lähdimmekin samantien soittaamaan ja fiilistelemään sitä asunnollemme. 
Illalla oli aika palata tuttuun tapaan konserttitalolle, jossa kuulimme kauan odotetun 
Kim Kashkashianin resitaalin yhdessä lyömäsoittaja Robyn Schulkowskyn kanssa. 
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Konserttia ennen Jurriaanse-salin aulassa esiintyi Rotterdamin nuorten 
sinfoniaorkesteri solisteineen. He esittivät mm. Bruchin Romanssin sekä 
Telemannin konserton kahdelle alttoviululle. Olikin mukava huomata, että 
kongressissa oli tilaa kaikenikäisille ja -tasoisille soittajille. Bruchin Romanssissa 
solistilta katkesi kieli kesken esityksen, ja esimerkillisesti orkesterin alttoviulun 
äänenjohtaja antoi oman instrumenttinsa solistille, jotta esitystä pystyttiin 
jatkamaan. 

Kim Kashkashianin resitaali oli suorastaan päätä huimaava. Ensimmäisellä 
puoliskolla Kashkashian ja Schulkowsky esittivät Tigran Mansurianin 
Kashkashianille säveltämän Three Taghs- teoksen. Seuraavana ohjelmassa oli 
monille varmasti tuttu György Kurtágin Signs, Games and Messages duo-versiona, 
josta esitettiin vain muutama osa. Viimeisenä kuulimme Linda Bouchardin 
Pourtinaden. 
Karismaattisen Kashkashianin esiintyminen oli hyvin luontevaa ja hänen puheensa 
olivat hyviä alustuksia vieraammille teoksille. Duon yhteistyö toimi mutkattomasti, 
teokset olivat loppuun asti viimeisteltyjä ja yleisö osoitti suosiotaan raikuvin 
aplodein.  

Toisella puoliajalla oli vuorossa 
Soghomon Komitaksen 
Armenian Song Cycle- teos. 
Tunnelma oli katossa viimeissä 
numerossa, jossa Kashkashian 
ja Schulkowsky soittivat 
Luciano Berion säveltämän 
Naturale alttoviululle, 
perkussiosoittimille sekä 
ääninauhalle, jossa 
kansanlaulut olivat suuressa 
roolissa. Konsertin ohjelma oli 
koottu pääosin armenialaisista 
teoksista, joilla haluttiin tuoda 
esille Kashkashianin omia 
juuria.      Kim Kashkashian ja Robyn 

    Schulkowsky konsertoivat perjantai-ltana.

Vuokko Lahtinen:

Viimeinen kongressipäivä tarjosi mm. ”Discover the Viola” -kouluprojektien esittelyn, 
mistä Suomen delegaatio otti kimmokkeen! Kongressin olennaista antia olikin 
saada ideoita siitä, miten alttoviulun roolia voisi vahvistaa soitinkentällä ja miten 
alttoviulumusiikkia voisi viedä eri konteksteihin, uusien yleisöjen luo. 
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Esimerkkejä vaihtoehtoisista luentokäytännöistä tarjosivat norjalainen Ada Meinich, 
joka kutsui yleisön meditoimaan yhdessä soittonsa kanssa, sekä ranskalainen 
Olivier Marin, joka esitteli teknologiaa osana ilmaisuaan. Marin luennoi 
äänisynteesin, liiketunnistuksen sekä sekvensseriohjelma Ableton liven 
hyödyntämisestä äänimaailman ulottuvuuksien laajentamisessa, sekä esitti oman 
sävellyksensä alttoviululle, elektroniikalle ja videolle. 

Päivän kohokohta oli, kun Edsbergin musiikkikorkeakoulussa opiskeleva Arttu 
Nummela edusti ansiokkaasti Suomea Kim Kashkashianin mestarikurssilla. 
Kashkashian upotti yleisön György Kurtagin maailmaan höystäen tilannetta 
yleismusiikillisilla ja ergonomisilla neuvoillaan. Hän kannusti soittajia laulamaan 
musiikin linjoja yhdessä jousikäden olkavarren kanssa niin, että kättä liikutetaan 
fraasia mukaillen ilman jousta. Kashkashian kehotti myös etsimään ääneen 
syvyyttä oman kehon painon ja syvyyden kautta. Kashkashianin ehtymätön into 
Kurtagin musiikkia kohtaan, sekä mutkattoman myönteinen kohtaaminen inspiroi 
suunnattomasti. 

Oli tärkeää todistaa, kuinka alttoviulumaailman tähdet saapuvat kongressiin 
kohtaamaan kollegat, nuoret ja yleisön jäsenet ystävällisyydellä ja kollektiivisella 
kunnioituksella. Alttoviulumaailmalle erityinen vastaanottavaisuus ja syvä 
kollegiaalinen lojaliteetti näkyi kongressissa monimuotoisesti, kun eri lähtökohdista 
tulevat muusikot solmivat kontakteja ja inspiroituivat toisistaan. 

Kongressin loppuseremoniaa seurasi illallinen ja loppukonsertti Doelen-
konserttitalon suuressa salissa. Bochumin sinfonikkojen solistina toimi Lawrence 
Power ja Doelen-kvartetti. Herbert Howellsin Elegiaa ja Waltonin 
alttoviulukonserttoa seurasi Powerin hulvaton Brexit-aiheinen encore, joka sisälsi 
kaikkien EU-maiden kansallislaulut. Power avasi tulkinnallaan uusia terälehtiä 
Waltonin tulppaanista ja hiveli myös yllättävillä pianonyansseilla. 

Rotterdamin kongressi osoitti, että Kansainvälinen Alttoviuluseura on 
viidenkymmenen vuoden aikana onnistunut kasvattamaan mittavat puitteet 
tärkeimmille tavoitteilleen: yhteydenpidolle, opin, ohjelmiston ja muiden käytäntöjen 
välittämiselle, sekä alttoviulun esiin tuomiselle. Luulen, etten tule koskaan 
unohtamaan riemua, jolla brasilialainen alttoviulisti kiitti professori Stefano Carlinia 
mestarikurssista (läpsyttämällä kämmenellä kaljuun), tai sitä intensiteettiä, jolla 
Birminghamin konservatorion alttoluokka esitti Shakespearen Romeon ja Julian 
yhdessä näyttelijöiden kanssa. Olen varma, että Suomen delegaatiomme sai 
voimakkaita siemeniä kotitoiminnan kehittämistä varten, sekä omaan harjoitteluun 
ja työhön alttoviulun parissa. Ihania lämmön tunteita aiheutti myös yhdessä vietetty 
aika, joka toivottavasti jatkuu Suomessa mitä runsaimpien alttoviulutapahtumien 
myötä! 

Vuokko Lahtinen ja Kaisa Anttila  

	 �25



SAVS:n hallitus 2018 

Taru Lehto, pj 

taru.lehto@koti.fimnet.fi, puh. 040 5674142

Elina Heikkinen, vpj ja rahastonhoitaja

ekheikki@gmail.com, puh. 050 3290543

Iiris Rannikko, sihteeri

iiris.rannikko@uniarts.fi, puh. 040 8481468

Jussi Id, jäsen

idjussi@gmail.com, puh. 040 5769189 

Lauri Savolainen, jäsen

lauri.kalevi.savolainen@gmail.com, puh. 040 5070255

Tämän tiedotuslehden on koonnut SAVS:n hallitus 
ja taittanut Lauri. Lehti jaetaan seuran jäsenille.

     www.suomenalttoviuluseura.fi 
      www.twitter.com/FinViolaSoc 

www.facebook.com/suomenalttoviuluseura

ja nyt myös Instagram-tili (suomenalttoviuluseura)!  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