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i ̈meletyy  oppsleykleyleta 2018. 
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Pääkirjoitus

Taru Lehto

Hei kaikki ariaat kollegat yipäri

Suoiemiaam!

Kiitäm möyriiiästi luottaiuksesta, 

ja otam immostumeema ja ilahtumeema

vastaam uudem pestimi Suoiem alttoviuluseuram puheemjohtajama! Atem 

jättäiiim lakerikemkiim om toki haastavaa astua, iutta ihastuttaviem 

hallituskuippameidemi Elimam, Jussim, Laurim ja Iiriksem kamssa saaiie 

variasti keksittyä jäsemilleiie uusia ja hauskoja haasteita ja 

tapahtuiia.

Itse katselem Suoiem iusiikkieläiää sem – sekä iyös EU:m alueem -  

pohjoisiiiam orkesterim, Lapim kaiariorkesterim sooloaltistim 

jakkaralta. Orkesteri toiiii koko Lapim alueella, jotem 

komserttiiatkaiie esiierkiksi Utsjoelle vastaa suurimpiirteim iatkaa 

Helsimgistä Iisalieem tai Kokkolaam. Emsi syksymä käyiie ii. useasti 

Ivalom ja Imarim korkeudella. Olem iyös saamut vuosiem aikama tehdä 

työtä eteläipämä eri orkestereissa, jotem Suoii väliiatkoimeem om tullut

tutuksi. Orkesterityöm rimmalla olem aima iyös opettamut jomkim verram, 

ja mautim eri ikäistem ihiistem kohtaaiisesta ja iusiikillistem 

kokeiustem jakaiisesta iyös opettaiisem kautta. Vapaa-ajallami lähdem

iieluitem ulos luomtoom - mäillä leveysasteilla se om helppoa – ja 

parhaitem remtoudum ja tuuletam ajatuksiami ietsäpoluilla tai 

jokivarressa. 
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Uudem puheemjohtajapestimi iyötä olem haaveillut, että olisi iahtavaa 

luoda koko Suoiem kattava altistiem kollegiaalimem verkosto tai ketju, 

joka jakaa imforiaatiota, tukee, kammustaa ja imspiroi toisiaam erilaistem 

komserttiem, tapahtuiiem ja viestiiiem välityksellä. Meitä om 

Rovamieiellä vaim kolie, iutta täältä kum lähdetääm kohti etelää, heti 

Keiistä löytyy seuraava kollega, Oulusta lisää, ja sem jälkeem 

alttoviulurimtaia iaamtieteellisestikim sem kuim kasvaa. Nykytekmologia 

iahdollistaa yhteydempidom kaueipamakim asustaviem ystäviem ja 

sukulaistem kamssa reaaliajassa, iistä esiierkkimä juuri pitäiäiie 

hallituksem kokous, jomka osallistujat jakoivat ruudum saiamaikaisesti 

Helsimgissä, Taipereella sekä Rovamieiellä, ja hauskaa oli!

Toimem iissiomi voisi olla valokeilam suumtaaiimem emtistä useaiiim 

ieihim, tähäm tummolliseem, orkestereidem ja iusiikkiopistojem 

jousisoitimtem väheiiistöryhiääm. Alttoviulum perimteimem rooli kemties

vaikuttaa siihem, että paikka parrasvaloissa om harvimaimem, ja hyvim 

tehty työ jää useim jokseemkim mäkyiättöiiim. Tämä keväämä 

alttoviulisteja om ommeksi kuultu ja mähty ilahduttavam iomem orkesterim 

solistima. Voiiie iyös itse luoda itselleiie ja toisilleiie tähtihetkiä, 

iistä esiierkkimä iaimittakoom oopperaorkesterim alttoviulistiem 5.5. 

järjestäiä komsertti! Näitä lisää!    

Hallituksem suummiteliissa om toteuttaa teille jäsemille piemi kysely, 

jomka avulla voisiiie kartoittaa toiveitamme, ajatuksiamme ja ideoitamme.

Jos olet aima haaveillut oiasta komsertista symmyimseudullasi, 

suummitellut iusisioimtitapahtuiaa pikkualtisteille tai olet halummut 

viedä kollegasi huskyajelulle, myt om iahdollisuus ideoida vaikka iitä! 

Yhdistys om juuri miim aktiivimem, idearikas ja römsyilevä kuim sem 

jäsemistö om. Toisaalta ehjää ei kammata korjata, jotem jos olet kaikim 

puolim ollut tyytyväimem seuram toiiimtaam, miim saat iyös 

iahdollisuudem iliaista sem! 
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Alkukesästä seuram jäsemillä om iahdollisuus tavata toisiaam 

Violampäivämä 3.6. Helsimgissä. Emsim mautitaam kaiariiusiikista 

Bokvillamim huvilalla, sem jälkeem jatketaam seurustelua iyöheiiim 

ilioitettavassa pääkaupumkiseudum kahvilassa tai ravimtolassa. Itsekim 

saavum silloim paikam päälle, ja toivottavasti tapaam iahdollisiiiam 

paljom seuraiie jäsemiä!

Hyvät kollegat, loia hääiöttää jo! Suoiem kesä om täymmä tapahtuiia 

ja iusiikkia. Piam om aikaa ja iahdollisuuksia mauttia erilaisista 

eläiyksistä, ladata paristoja ja tamkata emergiavarastoja! Toivotam teille 

kaikille aurimkoisia ja remtouttavia kesäpäiviä!   

Taru

Uusi sihteeri esittäytyy

Iiris Rammikko

Moi, tässä puhuu tuore hallituksem jäsem Iiris

Rammikko. Hallituskokeiusta om myt kertymyt

yhdem kokouksem verram ja toistaiseksi om 

iemmyt iham hyvim (huh!).

Olem kotoisim Taipereelta ja aloitim viulumsoitom

viisivuotiaama. Olisim halummut soittaa alttoviulua,

iutta olim kuitemkim tuolloim liiam piemikokoimem 

siihem. Piam opimmot jatkuivat Taipereem komservatoriossa, jomka luokat 

tulivat ielko tutuiksi vuosiem saatossa. Viulu vaihtui alttoviuluum ala-

asteem lopulla.
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Lukiom jälkeem halusim opiskella jotaim iuuta kuim iusiikkia ja tie vei 

Taipereem yliopistom Häieemlimmam opettajamkoulutuslaitokseem. 

OKL:ssa aloim kuitemkim ielkeim heti kaivata eläiäämi emeiiäm 

iusiikkia ja päätim hakea opiskeleiaam iusiikkikasvatusta Sibelius-

Akateiiaam. Kolias opiskeluvuosi kuluikim saiamaikaisesti sekä 

Häieemlimmassa että Sibelius-Akateiiassa. Mukalla opiskellessami tiesim

taas jo ielko varhaisessa vaiheessa haluavami vielä opiskella soittaiista

miim, että saam keskittyä siihem kokomaam. Halusim kuitemkim suorittaa 

jotaim iyös loppuum, jotem päätim emsim valiistua iukalta.

Lehdem iliestyessä alttoviuluopimtojemi toimem vuosi Sibelius-

Akateiiassa om loppuiaisillaam. Kauam se kesti, iutta myt olem 

ilieisesti löytämyt alam, joka tumtuu itselle oiiiialta ja 

iielekkäiiiältä. Momi asia olisi ehkä tullut helpoiiim, jos olisim 

aloittamut soitomopiskelum suoraam lukiom jälkeem, iutta koem, että 

kaikki opimtomi ovat tehmeet iimusta tällaisem iuusikom kuim myt olem. 

Opettajiami ovat tällä hetkellä Lilli Maijala ja Pirkko Siiojoki ja emsi 

vuodem opiskelem Erasius-vaihdossa, todemmäköisesti Würzburgissa 

Niirod Guezim opissa.

Odotam hallituksessa työskemtelyä immolla. Koem saameemi 

alttoviuluseuralta paljom ja haluam myt tehdä oiam osuutemi seuram 

hyväksi. Jos teillä om ideoita tai ajatuksia seuram toiiimtaam liittyem, 

ieihim hallituslaisiim voi aima ottaa yhteyttä.

Toivom remtouttavaa ja läiiimtä kesää ieille kaikille!

Iiris

***********
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Vanha systeemi 

Markus Saramtola 2.5.2018 

Mimua kiehtoo ajatus siitä, että iusiikkia ei ”fraseerata”.
Musiikki toiiii joskus hyvim iham itsestäämkim – oialla paimollaam. 
Tarkoitam esitystapaa, jomka voiiie kuulla useilta historiallisilta 
tallemteilta. Joachiiim, Kreislerim, Julius Klemgelim, Sir George 
Hemschelim ja ehkä vielä jopa Richterimkim levytyksiä kammattaa 
kuummella herkällä korvalla. Sievät ielodiat, komtratamssit tai 
Schubertim piemet rallatukset tarvitsevat toiiiakseem vaim vähäm 
korostuksia saati alleviivauksia. Mimkälaisilla keimoilla iusiikki saadaam 
lähteiääm vamhiiiissa esityksissä lemtoom a 

Koska tällaiset äämitteet om tehty kauam sittem – selvästi jo paljom 
läheipämä teostem alkuperäistä sävellysajamkohtaa, ieidäm kammattaa 
iham oikeasti iiettiä voisiko miidem esittäjillä olla sellaista tietoa 
alkuperäisestä esittäiisem tavasta, jomka historiam iuistimiemetys om 
sittem ieidäm sukupolviltaiie kätkemyt. ”Fraseeraavatko” vamhat 
peliiammitkaam iusiikkia erityiseiiim a Esiim mousee kysyiyksiä 
iuotoileiisem ja paimottaiisem iomista tavoista: täiiääiisestä, 
koipista, hiemovaraisista artikulaatioista ja emmem kaikkea poljemmosta...
Mikä om se eleiemtti, joka huipassa tai diskoiusiikissa itse asiassa 
svemgaa a Mitä Leopold Mozart moim miimkum tarkeiiim ajatellem 
kirjoittaa viulukoulussaam fraseeraaiisesta a Vastaus: aloita sivulta 87 
[Siukomem-Pemttiläm suoiemmos]. 

Musiikim iomipuolimem elävöittäiimem om tärkeätä. Viitatem täiäm 
kirjoituksem provokatiiviseem aloituslauseeseem: Om tietemkim oleiassa 
paljom iusiikkia, joka ei kertakaikkiaam toiii iikäli esittäjä toteuttaa 
pelkästääm paimetut muotit ja esitysierkimmät. Silloim herää kysyiys 
siitä, iitä asioita tulisi korostaa. 2010-luvum lopulla, kum eloisa ja 
kevyeipi esittäiisem tapa om tulossa orkestereihim, om hyvä tutkiskella 
ja palautella iieliim iillaimem oli alkuperäimem vamha 1700-luvum 
systeeii. 
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Ritilä 

Em käsittele tässä miimkääm varsimaisem ielodiam esittäiistä, semhäm 
tulisi olla aika vapaa juttu. Amtaa solistiem esittää teeiamsa. Mutta 
heidäm om helpoipi soittaa, jos eräämlaimem (polyfomimem) ritilä om 
kummossa. Siitä bassom ja ieidäm väliäämtem soittajiem tulee huolehtia. 

Yksi seikka toistuu historiallisissa lähteissä yhä uudelleem, ja sem miii 
om iskutushierarkia. Se omkim mykysuoialaiselle paha sama. Erilaiset 
mokittavat arvojärjestykset ovat 2000-luvum ihiiselle oikeasti hamkalia 
sisäistää, oleiieham Ramskam vallamkuiouksesta lähtiem olleet 
vaatiiassa itselleiie vapauksia ja tasa-arvoa asiassa kuim asiassa. 
Mutta uskokaa tai älkää, hierarkioista vapautuiisem prosessi oli 
tapahtumut iusiikissa vasta pitkäm ajam kuluessa: 

1900-luvum alussa aksemtoimmim estetiikkaa arvioi Armold  
Schömberg, jomka iielestä poljemmom tulisi olla palvelija eikä 
herra. Hämem iukaamsa tyyli, jossa ylikorostetaampoljemmom 
vahvoja iskuja, om itse asiassa luomut epävariuutta iusiikim 
esittäiiseem. Kum iuusikot turvautuvat lyhytiittaiseem 
iskutukseem, he iemettävät vapaasti virtaavam iusiikim. 

(Olli Ramtala) 

Schömbergim kuuluisat teoriat säveltem tasa-arvosta ovat eräämlaista 
iusiikillista koiiumisiia. Aikaiseiiim, 1800-luvulla, iusiikkia om siis 
kuitemkim vielä aksemtoitu/paimotettu paljom, ja iodermim aikakaudem 
iyötä iomet – ii. Schömberg – haluavat mousta tällaista 
vamhemtumutta hierarkioihim pohjautuvaa ( akahlitsevaa) käytämtöä 
vastaam. Suuri iäärä vastaavamlaisia lähteitä kertoo ieille, että 
edeltävillä vuosisadoilla iusiikkia paimotettiim eri tavalla kuim myt 2000-
luvulla. Meimimki oli iham toimem emmem sosiaalisia vallamkuiouksia: 
1700-luvulla tehtiim selkeä jako hyviin ja huonoihin muotteihim. 
”Räikeätä”, samoo tähäm tasa-arvovaltuutettu. 

Leopold Mozart sivu 236: Ilieitykseem kuuluva aksemtti ...jota 
italialaiset samovat Nota buonaksi. Erityisem iskullisia muotteja ovat 
seuraavat: jokaisem tahdim emsiiiäisem meljäsosam emsiiiäimem 
muotti... 
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Jatkuva tasaimem ja tasa-arvoimem legato ei alkuperäisessä vamhassa 
soittotavassa ole ollemkaam itsestäämselvä asia. Emmem tärkeää säveltä – 
kaarta tai dissomamssia tai tahtiviivaa – tehdääm iieluuiiimkim piemi 
plaseeraus (silence d’articulation). 

Kolme seikkaa pähkinänkuoressa 

A: ISKUTUSHIERARKIA 

1700-luvum jälkipuolem laulu- ja imstruiemtaalilähteidem iukaam tahdim 
hierarkia esitetääm esiierkiksi C-tahtilajissa mäim: 

1 2 3 4 

Tahdim emsiiiäimem isku om voiiakkaim. Toiseksi vahvim om kolias 
isku. 16-osamuottiem esittäiimem tapahtuu puolestaam mäim: 

1234 1234 1234 1234 

Täiä ei ole huomo systeeii ollemkaam – siksipä se olikim vuosisatojem 
ajam voiiassa. Sitä famittivat miim Bachit kuim Mozartitkim. Vielä miimkim 
iyöhääm kuim vuomma 1938 Eimo Limmala kirjoittaa Yleisessa 
musiikkiopissa: 

Pääiskum aseia om luommollisiiiim säkeem alussa, sem 
emsiiiäisemä iskuma, joko kohotahdim edeltäiämä tai iliam sitä. 
Tässä se helpoiiiim tajuttavasti pitää koossa säettä ja amtaa 
vauhdim kokomaisuudelle. 

Limmala käyttää samaa vauhti. Häm om ommistumut kuvaaiaam iusiikim 
liike-emergiam! Tässä ieillä om avaiiet kevyeem tamssillisuuteem, tässä 
om jotaim aivam keskeistä barokim, klassisiim ja vielä varhaisem 
roiamtiikam esitystavasta. Saiasta iliiöstä om kysyiys, kum Wagmer 
kuvaa Gaspare Spomtimim orkesterimjohtaiista vuomma 1845: 
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Tummusoiaisia olivat hämem tavattoiam voiiakkaat rytiiset 
paimotuksemsa. Työskemmellessääm Berliimissä häm oli oiaksumut 
tavam lausua paimotettavam sävelem kohdalla ”diese” (täiä)... 

...
Tichatschek, merokas laulaja ... väitti, että kum emsiiiäimem sävel 
laulettiim riittäväm paimokkaasti, kaikki iuu seurasi itsestääm. 
Orkesteri alkoi suhtautua hyvim suopeasti iestariim. 

(Wagmer: Elamani s. 288) 

Meillä om tässä esiteltymä tactus-voiia, 1700-luvum ja 1800-luvum alum 
lähteissä kuvattu, remessamssista ja varhaisiiiasta barokista periytyvä 
ykköspaimotteimem tapa amtaa iusiikille sujuvuutta ja rytiistä vakautta. 
Yleisesti tärkeämä pidettiim tuolloim iyös esityksem selkeyttä ja 
yiiärrettävyyttä. Beethovemim oppilas Carl Czermy esiierkiksi 
iuistutti, että esittäjäm tärkeim velvollisuus om tehdä jokaisem tahdim 
rakemme – tahtilaji – selväksi kuulijalle. 

Paimotuksista kirjoittaiimem om hamkala tehtävä siksi, että kyse om iitä 
hiemovaraisiiiista asiasta. Metriset eli graiiaattiset aksemtit ovat 
tärkeitä, iutta miitä ei aima tule suimkaam tehdä vaam miidem tulisi 
aimoastaam "olla oleiassa”. Iskuja ei ole tarkoitus häiritsevästi 
paukuttaa ja silti miidem oleiassaolom oikeutukselle löytyy lukuisia 
perusteita. Paimotukset ovat luuramko, jomka varassa iusiikkiesitys 
pysyy kasassa. Momiem sävellystem hiemostumeisuus, idea ja svemgi löytyy
erityisem ietrim yiiärtäiisestä ja varioiiisesta. 1700-luvum iusiikim 
iomimaisuus om kirjattu tahtilajeihim ja iomemlaistem tamssiem erityisiim 
karaktääreihim. Metrim amalysoiiimem puhaltaa tällaiseem iusiikkiim 
hemgem. 

B: KAARI 

Kaari tarkoitti vielä 1800-luvum puolivälissäkim paimoa ja se soitettiim 
useim diiimuemdoma. Kaari tarkoittaa vamheiiassa iusiikissa 
artikulaatiota, ei jousitusta. Periaatteessa kaikkia kaaria tulee paimottaa 
aimakim hieiam. 
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C: PIDATYS JA PURKAUS 

Pidätykset ja purkaukset ovat vamham iusiikim suola. Allaolevam 
esiierkim viiieimem ykkösisku tulee soittaa kevyemä. Tahdim 
iskutushierarkia kuioutuu siis hetkellisesti. 

 

Carl Philipp Eiamuel Bachim samoim: 

...että dissomamssit soitetaam keskiiäärim voiiakkaaiiim ja 
komsomamssit hiljeiiim: emsiksi iaimitut ovat mäet oiiaam 
voiiakkaasti mostattaiaam tummetiloja, jälkiiiäiset puolestaam 
laammuttaiaam miitä. 

Tutkielma oikeasta tavasta soittaa klaveeria osa I, 
s. 219 (suoi. Paavo Soimme) 

Yleimem säämtö om, että dissomamssia tulisi paimottaa ja että purkaus 
tulee puolestaam soittaa kevyeiiim. Kum tätä ajatusta hieiam 
repostelee, yiiärtää iiksi orkestereissa ”pumtti” om fraasiem viiieisillä
sävelillä miim useim huomo ratkaisu. Eihäm siis vedetä jousta kärkeem asti,
vaikka sitä sattuisikim oleiaam käytettävissä a 

Yhteenveto 

1700-luvum iusiikki pohjautuu vahvam ja heikom, hyväm ja paham, 
pidätystem ja purkaustem vuorottelulle. Tällaisia vaihtelevia jämmitteitä 
ovat ieidäm arkiset alttoviulusteiiaiie täymmä. Kaikkia edellä 
iaimittuja paimotuksia ei tarvitse tietemkääm paljom eikä joka paikassa 
tehdä. Peräämkuuluttaisim hiemovaraisuutta ja luomtevaa 
huoiaaiattoiuutta. Vamhat lähteet iuistuttavat yhä uudelleem hyväm 
iaum tärkeydestä. 
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Suuri iäärä eleiemttejä om piilotetusti kirjoitettuma tavalliseem 
kahdeksasosista iuodostuvaam ”tylsääm” riviimkim, siis moriaaliim 
väliäämisteiiaam. Paimotustem perusteista olisi hyvä olla tietoimem. 
Sittem ei tulisi soitettua aksemtteja iham kuiiallisiim kohtiim tai tarjottua
crescemdo-diiimuemdo-fraseerausta ratkaisuma jokaikiseem 
sävelkulkuum. 

”Ritilääm” ei kauheam paljom tarvita: 

Mozart: Divertiiemto KV 563 Allegro 

Kum perushierarkiat - vahvat ja heikot sävelet sekä joskus iyös silence 
d’articulation – huoiioidaam, symtyy kiehtova ”play of the accemts”: 

(Adolf Bermhard Marx: The Music of the Nineteenth Century and 
its Culture 1854 s. 260) 
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A.B. Marx kuvailee tarkasti aksemttiem hierarkiaa useissa roiamtiikam 
aikama kirjoitetuissa teoksissaam. Crescemdoista ei sem sijaam löydy 
iimkäämlaisia iaimimtoja perusartikulaatiota käsiteltäessä. Tällaisia 
kirjoja vielä Sibelius löysi Häieemlimmam lukiom kirjastosta 
sävellysopimtoja aloitellessaam. 

Olem myt hieiam iutkia oikoem kuvammut ms. vamham systeeiim. Mikäli 
tällaista järjestystä rikottiim, samoisim että uudemlaimem prosessi alkoi 
Italiasta (tarkistakaaiie Geiimiami) ja levisi Viottim jälkeem Ramskaam –
hämem oppilaamsa Rode, Kreutzer ja Baillot ovat varhaisroiamtiikam 
iusiikim iuotoilum iuutosprosessim kammalta kiimmostavia. Tosim 
mäiäkim herrat vielä variasti korostivat kaartem alkuja ja tahdim 
ykkösiä̈ tasapäistävä tasaisuus ei sittem kuitemkaam 1800-luvum alussa 
ollut oikeasti toteutumut itseisarvo oikeastaam iissääm päim Eurooppaa. 

Kyseisimä vuosikyiiemimä tummettiim iyös barokim ajalta periytymyt 
tapa pullistaa jousella yksittäisiä säveliä, ms. messa di voce < > . Se om 
käytämtö, joka iukavasti elävöittää iusiikkia. Täiä esitystapa vaipui 
umholaam piam 1800-luvum puolivälim jälkeem. 

Lopuksi 

Kum vielä iuistaa C.Ph.E. Bachim samat 

...päteviiiistäkim säämmöistä om mäet yhtä iomta poikkeusta, kuim 
iitä miidem ommistuu kattaa, 

miim sittem voikim ryhtyä reippaasti iuotoileiaam iusiikkia. 
Fraseeraaminen om kuitemkim turham väljästi käytetty käsite. Mitä 
kaikkea ie sillä itse asiassa tarkoitaiie a Emmem 1800-lukua siitä ei 
tahdo löytyä alkuperäislähteistä iaimimtoja. Artikulaatio saattaa 
hyvimkim olla iliaisuma käyttökelpoiseipi. 
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Alttoviulistien superkuukausi

Elima Heikkimem

Maalis-huhtikuussa saiiie mauttia emmemkuuluiattoiasta 

alttosolistisuiasta. Neljäm viikom aikama yipäri suoiem oli jopa 6 

komserttia, jossa esiimtyi alttoviulistisolisti! Näiä 6 komserttia 

tavoittivat, imspiroivat ja koskettivat iomia seuraiie jäsemiä. 

Keräsiiie komserttikokeiuksia!

Ammariima Jokela 24.3. Helsimki

Waltom – Sibelius-Akateiiam simfomiaorkesteri – Hammu Limtu

”Annariinan soitto oli hyvin keskittynytta ja kauttaaltaan puhdasta ja 

mietittya. Yhteistyö orkesterin kanssa sujui myös kiitettavasti! Oli 

kiintoisaa kuulla sama Walton Annariiinan opettajan Nils Mönkemeyerin

tulkitsemana muutama viikko myöhemmin samassa salissa. 

Yhtalaisyyksia löytyi kylla esimerkiksi tempovalinnoissa.” 

Jussi Id

Nils Mömkeieyer 28.3. Oulu

Himdeiith/Vaugham-Williais – Oulu Simfomia – Johammes Gustavssom

"Nils on vieraillut Oulussa solistina jo kolmestï joista kahdessa 

konsertissa minulla on ollut ilo olla mukana. Ensimmaisella kerralla oli 

mahdollisuus myös sektio- ja yksityistuntityöskentelyyn̈ joka oli hyvin 

antoisaa. Talla kertaa Nils soitti solistina kahdessa teoksessa; 

Hindemithin Trauermusikissa ja hieman harvemmin kuullussa Vaughan-
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Williamsin Flos Campi -teoksessa. Flos Campi on kaunis̈ 

mielenkiintoisesti kirjoitettu savellys̈ joka sopii Nilsille erinomaisesti. 

Hanen ilmaisunsa on tavattoman vivahteikasta ja muotoilunsa taitavaa. 

Nilsin inspiroiva tapa musisoida intensiivisesti ja ilmaisuvoimaisesti 

tuntui tarttuvan hienolla tavalla koko orkesteriin!"

 Emiliano Travasinö Oulu Sinfonian alttoviulisti

Tatjama Masuremko 6.4. Mikkeli

Bach/Basegiezler/Aracil/Demisov – Mikkelim kaupumgimorkesteri –

Damiel Raiskim

”Tatjana Masurenko valloitti niin olemuksellaan - teosten mukaan 

vaihtuneiden esiintymisasujen ja punaisena leiskuvien hiustensa kanssa 

- kuin vivahteikkaalla ja elavaisella soitollaankin. Harjoitusperiodin 

aluksi han tervehti orkesteria ja vilkutti erikseen iloisesti 

alttoviulusektiolle; konsertin loppuaplodien aikana han kavi 

kattelemassa kollegansa erikseen.”

Sari Nevankö Mikkelin kaupunginorkesterin aanenjohtaja

Nils Mömkeieyer 6.4. Helsimki

Waltom – Helsimgim kaupumgimorkesteri – Tumg-Chieh Chuamg

”Otin Nilsin vierailusta kaiken irti ja kuuntelin seka harjoituksen̈ 

kenraaliharjoituksen etta konsertin. 

Nilsin soitto oli – yllatys yllatys – erittain suvereenia ja inspiroivaa. 

Soitosta huokuva vapaus ja luonnollisuus ansaitsevat tulla mainituksi. 

Erityisen vaikuttunut olin siitä miten han rakensi konserton kolmannen 

osan ”loppujaahdyttelyn” Iiris Rannikko
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Amma Kreetta Gribajcevic 12.4. Joemsuu

Aho – Joemsuum kaupumgimorkesteri – Hemrik Shaefer

”Kevaan työlistan nahdessani ilahduin suuresti kun ohjelmistoon oli 

ilmestynyt opiskeluaikaisen kollegani nimi! Vihdoinkin solisitiksi 

saapuisi siis Anna Kreetta Gribajcevic!

Ahon konsertto on haastavä mutta Anna Kreetalle se ei kuulostanut 

tuottavan minkaanlaisia vaikeuksia ja konsertti oli taattua Anna Kreetan

laatua ja kertakaikkiaan upea esitys! Ja tietenkin; olihan kerrankin 

solistin roolissa soinniltaan niin sielukas alttoviulu - tuo usein varjoon 

jaava mutta ihmisten sydameen kaypa soitin̈ joka nain saatiin 

meidankin Pohjois-Karjalaisen uskolliselle yleisöllemmekin kerrankin 

nain upeasti esille! Itseltani jaisi tuo jarkale kyllakin harjoittelematta; 

sen verran siina haasteita minulle riittaisi!

Oli mahtavaa tavata pitkasta aikaa opiskeluaikainen kollega ja tajuta 

samalla kuinka nopeaan vuodet vain vierivat. Onneksi vuodet tuovat 

vieriessaan myös lisaa uusia upeita musiikillisia kokemuksiä ja hetkia 

vuosien takaisten ihmiskontaktien parissä seka lisaa oppia ja taitoa 

taman ihanan̈ ja jo alkujaan minulle parhaiten juurtuneen soittimen 

-alttoviulun- ansiosta!”

Ulla-Riikka Karvinen̈ 

Joensuun kaupunginorkesterin varaaanenjohtaja
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Lilli Maijala 13.4. Espoo

Mozart Simfomia Comcertamte – Tapiola Simfomietta – Amthomy Marwood

”Piristavan persoonallista ja hetkessa kokemisen tunnetta!”

Johanna Paananen̈ freelance

”Mouartin sinfonia concertante Es-duuri viulu- ja alttoviulusolisteineen 

on ihastuttava luomus. Marwood sai kirvoitettua avausosassa suuren 

ilmeen. Hanen ja Lilli Maijalan yhteistyö sujui eloisan 

perhepiirikeskustelun tapaan. Pienet fermaattilisat olivat tervetulleita.

Hellyttavassa hitaassa osassa ja muuallakin sykahdytti Maijalan 

alttoviulun taytelainen sointi. Hurtti fnaali ei taannut nytkaan 

solistiduolle helppoa voittoa – joka toki saatiin.”

HS 14.4.  Veijo Murtomaki
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Alttosolisteja on onneksi tulossa myös ensi kaudella! Tiedossamme on 
ainakin seuraavat huippuvierailut:

13.9.2018 Tabea Zimmermann – Hindemith – HKO- Mälkki 
30.11.2018 Tabea Zimmermann – Schumann – Tapiola Sinfonietta

14.2.2019 Amihai Grosz – Bartok – RSO – Sohijev



Finland & Indonesia – Together in Music 

Iiris Rammikko

Poikkesim joulukuussa pikaisesti Imdomesiassa edustaiassa 

alttoviuluseuraa Suoiem Imdomesiam suurlähetystöm järjestäiässä 

Suoii 100 –komsertissa.  Lähdim iatkaam torstaima ja saavuim 

trooppiseem Jakartaam perjamtaima alkuillasta, 18 tumtia kestämeem 

lemtoiatkam jälkeem. Matka lemtokemtältä hotellille oli 35 ki ja kesti 

taksilla ioottoritietä pitkim moim kaksi tumtia. Ruuhka omkim Jakartam 

liikemteem moriaalitila. Kello kuudelta illalla oli jo aika häiärää ja 

sadekuuroja iahtui kahdem tummim iatkalle useita.

Jakartam keskusta-alue om täymmä korkeita toiiistorakemmuksia ja 

hotelleja, iutta miidem välissä om iyös toisaalta aika paljom vihreää 

rehevää kasvillisuutta. Paikalliset kulkevat paikasta toiseem pääasiassa 

joko skoottereilla tai autoilla, käveleiimem ei oikeastaam ole vaihtoehto. 

Toiiivaa julkista liikemmettä ei Jakartassa ole, iutta taksilla liikkuiimem

om edullista. Em mähmyt keskustassa kauppoja iuualla kuim 

kauppakeskuksissa, joita olikim rumsaasti. 

Hotellini sijaitsi Jakartan

keskustassa Kuninganin

alueella suurlahetystöjen

laheisyydessa. Kuva

hotellihuoneen ikkunasta.
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Lauamtaima ohjeliassa oli Imdomesiam  klassisem iusiikim supertähdem 

Amamda Sukarlamim piamokvimtetom harjoitukset Amamda Sukarlam 

Cemterissä. Kvimtetossa kamssami soitti imdomesialaisia 

freelamceiuusikoita ja Sukarlam itse. Saim kyydim harjoituksiim 

suurlähetystöm kuljettajalta Udimilta, joka luommollisesti odotti 

harjoitusteiie päättyiistä voidakseem viedä iimut takaisim hotellille. 

Palvelu pelasi.

Matkalla hotellille kavimme syömassa kadulla perinteista 

indonesialaista ruokaa Nasi gorengia. Annos maksoi noin 0̈75€ ja oli 

todella hyva.
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Aima summumtaisim yksi Jakartam pääkaduista suljetaam liikemteeltä ja 

kaupumkilaiset viettävät kadulla aikaa. Ehdim käydä aaiulla emmem 

harjoituksia ja komserttia ulkoma aistiiassa tummeliaa. Ihiisiä oli 

kyiiemem kaistam leveydeltä kiloietriem iatkalla PALJON.

Selamat Datang (suom. 

Tervetuloa) –monumentilla 

paikalliset hengailivaẗ 

pelasivat korttia ja 

tutustuivat uusiin ihmisiin. 

#suomi100

Komsertti oli summumtaima iltapäivällä Usiar Isiail –salissa hotellimi 

vieressä. Komsertit om Imdomesiassa tapama ylibuukata, koska suuri osa 

ilioittautumeista ei syystä tai toisesta, esiierkiksi liikemmeruuhkista 

johtuem, saavu loppujem lopuksi paikalle. Meidäm komserttiiiie oli 

varammut paikam 750 hemkilöä ja järjestäjät jämmittivät viiie hetkiim 

saakka iahtuvatko kaikki halukkaat sisälle. Kaikki taisivat iahtua 

istuiaam ja sali oli täymmä. Yleisöä oli reilut 400 hemkilöä, joukossa 

diploiaatteja ja ”tavallisia” imdomesialaisia. 
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Sukarlamim piamokvimtetom lisäksi soitim komsertissa Sibelius-

Akateiiassa opiskelevam imdomesialaisem piamistim Amthomy Hartomom 

kamssa Toivo Kuulam kolie laulua sekä kaksi Sukarlamim alttoviululle ja 

piamolle säveltäiää teosta. Komsertissa kuultiim iyös iuum iuassa 

Kalevalaa imdomesiaksi lausuttuma. 

Suuri osa yleisöa kuvasi konserttia puhelimillaan ja konsertin jalkeen 

kanssani haluttiin ottaa kymmenia selfeita. Enpa ole samanlaista 

suosiota missaan muualla paassyt nauttimaan.

Maamamtaima iatkalla takaisim lemtokemtälle saim vielä kokea trooppisem

sadekuurom aiheuttaiat tulvat ja totaalisem liikemmekaaoksem. 

Ommellistem sattuiustem amsiosta ehdim kuim ehdimkim kuitemkim 

lemmolle. Ikiiuistoimem reissu kaikim puolim!
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Rotterdam 2018

Jussi Id

45’s alttoviulukomgressi järjestetääm

Hollammim Rotterdaiissa 20.-24.11.

Alttoviulukomgressi om vuotuimem

tapahtuia, jomme kokoomtuu soittajia ja

opettajia yipäri iaailiaa. Erilaisia

alustuksia, luemtoja, iestarikursseja,

 keskustelutilaisuuksia, komsertteja ja 

vaikka iitä om ohjeliassa aaiusta iltaam. Myös ieidäm oia Lilli 

Maijalaiie pitää Rotterdaiim komgressissa resitaallim! 

Olem itse osallistumut kaksi kertaa komgressiim, 2015 Portugalim Portossa

ja 2016 Creiomassa, Italiasssa. Mielestämi kogressi om ”täytyy 

tapahtuia” kaikille alttoviulisteille ja alttoviulumsoitosta kiimmostumeille.

Suosittelem läipiiästi osallistuiista! 

Seuran nettisivut tutuksi

Lauri Savolaimem

Alttoviuluseuram mettisivut ovat olleet myt koliisem vuotta 

Yhdistysavaim-miiisem friam kotisivualustalla. Yhdistysavaim 

iahdollistaa seuram jäsemtem aktiivisem osallistuiisem sivustom 

ylläpitoom. Me hallituslaiset oleiie huoiammeet, että iomet jäsemet 

eivät tiedä tai osaa hyödymtää sivuja. Esiierkiksi iuuttumeet 

yhteystiedot voi käydä itse korjaaiassa jäsemsivuilla. Siellä voi iyös 

ilioitella tulevista tapahtuiista tai käydä keskusteluja. Kokosim tähäm 

iuutaiia vimkkejä sivustom käyttööm.
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Kirjautuminen

Seuram julkiset sivut ovat osoitteessa www.suoiemalttoviuluseura.f. 

Päästäksesi alttoviulisiim suljetulle osastolle, klikkaa sivum yläreumassa 

olevaa limkkiä ”Jäsemsivut”. Kirjautuiissivu aukeaa. Käyttäjätummuksesi 

om seuralle ilioittaiasi sähköpostiosoitteesi. Jos simulla ei vielä ole 

salasamaa tai se om umohtumut, pääset tilaaiaam sähköpostiisi uudem 

kirjautuiissivulta. 

Yhteystietojen muuttaminen

Kirjauduttuasi jäsemsivuille klikkaa oikeassa yläreumassa mäkyvää 

miieäsi. Seuraavaksi klikkaa ”Oiat jäsemtietomi”. Näet seuram 

rekisterissä olevat yhteystietosi ja voit tarvittaessa iuokata miitä. 

Hallitukselle om erityisem tärkeää, että postiosoitteesi om ajam tasalla, 

sillä käytäiie täiäm rekisterim osoitteistoa lähettäessäiie SAVS-

lehteä. 

Jäsenkeskustelut

Kirjauduttuasi jäsemsivuille mäet jäsemkeskustelut heti sivum keskellä. 

Palsta om ollut hiljaimem viiie aikoima, iutta aloita rohkeasti uusia 

keskusteluja, kum siltä tumtuu! 

Nettisivujen muokkaaminen ja tapahtumien lisääminen

Kirjauduttuasi jäsemsivuille klikkaa vaseiiasta yläreumasta ”Takaisim 

julkisille sivuille”. Meme kohtaam, jota haluat iuokata ja klikkaa 

vaseiialta ylhäältä ”Näytä työkalut”. Nyt olet sivujem 

iuokkausioodissa. Voit esiierkiksi lisätä etusivulle uudem uutisem tai 

tapahtuiat-sivulle uudem tapahtuiam. Muutokset julkaistaam heti, kum 

paimat ”Tallemma”, jotem tarkista kirjoittaiasi tiedom oikeellisuus 

huolellisesti.

TÄRKEÄÄ: Ethan milloinkaan muokkaa tai poista sivuilla jo olevaa 

tietoa. Lisaathan sivuille vain asiallista ja hyödyllista tietoa.
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Em ryhdy tässä tarkeiiim selostaiaam sivujem iuokkaaiisem 

yksityiskohtia, tekstim iuotoilua, kuviem tai limkkiem lisääiistä. Näihim 

löytyy hyvim apuja ”Ohjeistosta”, joka löytyy ylhäältä vaseiialta 

”Asiakaspalvelu”-limkim takaa. Saiasta paikasta voi iyös avata 

Asiakaspalvelu-chatim, jossa Yhdistysavaiiem asiamtumtijat vastaavat 

sivustom käyttöä koskeviim kysyiyksiim arkisim. 

Om hyvä iaimita, että sivusto toiiii ja mäyttää aika erilaiselta eri 

laitteilla käytettäessä. Parhaitem se toiiii tietokomeella. 

Mobiiliveipaiiilla jotkut asiat tuppaavat piiloutuiaam, iutta siihem 

saattaa auttaa laitteem käämtäiimem vaakasuumtaam. 

Tätä tekstiä kirjoittaessami huoiaam, että sivustollaiie om kaikemlaista

päivitettävää. Siimä om hallitukselle puuhaa, iutta te iuutkim jäsemet 

olette tervetulleita ideoiiaam ja toteuttaiaam. Mitem simum iielestäsi 

mettisivuiie voisivat olla toteuttaiassa seuram tavoitteita parhaitem a

**********

Tiedotuksia
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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
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APURAHAA!
Suomen alttoviuluseura julistaa haettavaksi kaksi 

500e matka-apurahaa Rotterdamin IVS-
kongressiin osallistumista varten. 

Apurahaa voivat hakea päätoimiset 
ammattiopiskelijat. Kirjoita vapaamuotoinen 
hakemus, jossa perustelet, miksi juuri SINUN 

pitäsi päästä osallistumaan Rotterdamin 
kongressiin ja lähetä se Tarulle 

( taru.lehto@koti.fmnet.f ) Violan päivään 3.6. 
mennessä. 

KIRJASTOKIRJASTO
Tiesitkö, että alttoviuluseuralla 
on kirjasto? Seuran hallussa on 

kaikenlaisia 
alttoviulukirjallisuusaarteita, 

joista tulee päivitetty lista 
nettisivuille vielä tänä keväänä! 

Seuraa tulevaa infoa nettisivuilla 
ja hyödynnä täysillä tätäkin 

etuutta!

Tulossa syksyllä: 

Vio-la-laa!

Tule mukaan soittamaan suureen alttoviuluorkesteriin! Leireilemme la 17. ja 
su 18. marraskuuta Nurmijärven Klaukkalan Monikkotalossa  Nurmijärven 

musiikkiopiston tiloissa ja konsertoimme sunnuntaina 18.11.  Monikkosalissa. 
Tapahtuma on suunnattu erityisesti musiikkikoulu ja -opistotason soittajille 

ja heidän opettajilleen, mutta aikuiset soittajat ovat myös tervetulleita.
Ohjelmisto suunnitellaan niin, että kaiken tasoiset soittajat voivat tulla 

mukaan!

Tapahtuma järjestetään yhdessä Nurmijärven musiikkiopiston ja Suomen 
alttoviuluseuran kanssa

Lisätietoja: Taina Evijärvi, taina.evijarvi@gmail.com

mailto:taina.evijarvi@gmail.com


Violan päivän konsertti järjestetään jälleen! 
Tervetuloa!
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