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Pääkirjoitus

Atte Kilpeläinen

FIILIKSISSÄ!

Ai mistäkö? Palaan siihen kohta ja hoidan pakolliset
muodollisuudet ensiksi alta pois.

Sitten viime lehden on edetty aika lailla tutun ja
turvallisen päiväjärjestyksen mukaisesti, pikkujouluille
valikoitui katastrofaalinen päivämäärä: tuntui että ihan kaikki
mahdolliset keikat, kiertueet ja esteet osuivat samalle
päivälle. Mikäpä siinä, pieni mutta vannoutunut seurue piti
liekkiä yllä ja oli kiva nähdä kuinka seuran tarjoama jano-
juoma löysi ihan uusia juojia (ja jäsenmaksun suorittajia).

Suuri juhlapäivä oli myös maaliskuun ensimmäinen
päivä, jolloin Tampereen valtakunnalisen alttoviulukilpailun
ilmoittautumisdeadline vihdoin koitti. Saimme (ennätyk-
selliset?) 33 hakemusta jatotesimme ne kaikki ihan tosissaan
laadituiksi. Niinpä ilomme oli hyväksyä kaikki mukaan!
Kilpailutoimikunnan leirissä on jalat tukevasti ilmassa,
tiedossa on upeat kisat, joista toitotamme myöhemmin tänä
vuonna kaikkien mahdollisten tiedotuskanavien kautta!

Maaliskuun lopussa oli alttoviulukonserteista sitten jo
runsaudenpulaa, Turussa ja Tampereella oli alttoviulusolisti
samana iltana! Tampereella valokeilassa loisti Ilari Angervo
muutama vuosi sitten kantaesitetyn Matthew Whittallin
konserton parissa. Aamulehti kuvaili Ilarin soittoa päteväksi.
Haluan tulkita luonnehdinnan niin, että Ilari on soittanut
omalla, korkealla tasollaan ja yleisö tykkäsi.

Toivottavasti Tampereellakin oli paljon alttoviulisteja
kuulolla, Turun konsertti kun oli valikoitunut seuramme
vuosikokoustapahtuman lähtölaukaukseksi. Omat työvuoroni
estivät konsertin seuraamisen mutta läsnäolleet kuulijat
kertoivat Turun Filharmonisen orkesterin sooloaltistin
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Jasmine Beamsin olevan erittäin kyvykäs instrumentalisti ja
kaupan päälle vielä hyvä muusikko! Vaikka Whittallin
konsertto Tampereella taisi saada vasta toisen esityksensä oli
Turussa vielä harvinaisempaa tarjolla. En usko, että Miklos
Roszan konserttoa on kuultu ikinä Suomessa. Teoksen
laadusta oltiin montaa mieltä (hyvä / c-luokan Hollywood-
Bartok) mutta yhtä kaikki, tässäkin konsertissa pölytettiin
vanhaa pinttynyttä käsitystä, jonka mukaan alttoviulu on
huono soolosoitin.

Vuosikokousviikonlopun ohjelma oli suurelta osin
isäntämme Harri Sippelin suunnittelema, suuret kiitokset
hänelle sen kokoamisesta! Odotan innolla mitä kaikkea tähän
lehteen sieltä saammekaan luettavaksi. Itse saavuin Turkuun
vasta lauantaina alkuillasta ja ajomatkan aikana koetellut
rankkasade meinasi vetää juhlatunnelman pakkasen puolelle.
Vaan heti saavuttuani sade väistyikin kohti Helsinkiä ja
hurmaavan laivahostellin jälkeen oli jo aika siirtyä Turun
konservatorion tiloihin vetämään se useasti mainittu
vuosikokous.

Vuosikokouksemme etenee usein aika vanhoilla
askelmerkeillä, tämänvuotisesta voidaan kertoa sen verran,
että minä ja Pisku jatkamme puheenjohtajistossa ja Jussi
Tuhkasen tilalle hallitukseen nousi Elina Heikkinen. Tässä
lehdessä kerrotaan enemmän Lahja Idistä, joka on ollut
todellinen lahja seurallemme. Vuosikokouksen päätöksellä
teimme hänestä seuramme viidennen kunniajäsenen. Paljon
onnea!

Illan kruunasi hieno alttoviulukonsertti Sigyn-salissa.
Puitteet olivat komeat ja paikalla oli ihan ”oikeaakin” yleisöä
eikä ainoastaan alttoviulisteja. Ja siellä konsertissa ne
FIILIKSET sitten löivät oikein voimalla kasvoille. Konsertti oli
nähkääs aivan upea! Ohjelma oli todella monipuolinen ja
esitteli jäsenistömme osaamista niin monella eri tavalla. En
voi muuta kuin mainita kaikki erikseen:

BRAVI Pisku, Jussi, Ake ja Rémi! Todella mielenkiintoiset
teosvalinnat ja kaksi niistä vielä Rémin sovituksia. Nuotit
jakoon heti!

BRAVI Harri, Pedro, Matilda ja Elias! Alttoviulistithan ovat
tottuneet lainaamaan teoksia vaikka miltä soittimilta, mutta
osoittaa suurta neuvokkuutta pyytää kokonaan uusi sovitus
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jos sopivaa ei ole tarjolla. Nuotit jakoon heti!

BRAVI Sauli ja Anna! Ja Eero! Uuno Klamin alttoviulusonaatin
rekonstruointi on itsessään jo kulttuuriteko, esittäminen jopa
uroteko, sävellajina kun on paikoin inha b-molli. Sävellajeista
viis, kolmiosainen sonaatti olkoon tästä eteenpäin luonteva
osa suomalaista alttoviulukirjallisuutta. Nuotit jakoon heti!
(taitaa ilmestyä kauppoihin ihan piakkoin!).

BRAVI Tommi ja Sigyn April Ensemble! Ja Eero! Eero Kestin
Concertino alttoviululle ja jousille taisi saada vallan maailman
kantaesityksenä ja solistina loisti komean paluun tehnyt
Tommi. Parhautta! Nuotit jakoon heti!

BRAVI Sauli, Elina, Helinä, Tal, Deborah ja Rémi! Brahmsin
B-duuri-seksteton variaatio-osan sovittaminen on juuri sitä
hehkuttamaani neuvokkuutta. Tällä kertaa neuvokkaana oli
ollut Simon Rowland-Jones (tuo versiohan on jo vähän
vanhempi juttu, mutta minun korviini se kantautui
ensimmäistä kertaa). Nuotit jakoon heti!

BRAVI Max, Mikko ja Sigyn April Ensemble! Maxin viime
vuonna kantaesittämä konsertto AZONAL sai toisen
esityksensä upealla tavalla. Solisti oli ns. tulessa ja säestävä
orkesteri rohkealla löytöretkeilijöiden asenteella menossa
mukana mainion Mikko Luoman johdolla. Viime vuoden
vuosikokouksessa tutuksi tullut kadenssi AZONAL ADVICE
sai jälleen kerran uuden, yllättävän muodon. Nuotit jakoon
heti!

BRAVI Sauli, Helinä, Rémi, Tal, Deborah, Oskari ja Aki! Näin
laadukkaassa konsertissa encoren voi häpeilemättä mainita jo
käsiohjelmassa. Alttoviulisti Oleg Larionovin hupaisa Crossfit
Strings #1 kruunasi juhlatunnelman. Nuotit jakoon heti!

Kerrataanpa: seuramme jäsenistö järjesti koko illan
konsertin, jonka ohjelmasta leijonaosa oli (melkein)
ensimmäisiä esityksiä eikä tyytynyt pelkästään esiintyjiksi
vaan kunnostautui myös säveltäjinä ja sovittajina. Aikamoista.
Suomen viulu- tai selloseurat (onko niitä edes olemassa?):
pistkääkähän paremmaksi!
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Erinomaisen konsertin jälkeen oli ilo siirtyä Ravintola
Koulun kabinettiin illalliselle toipumaan juuri kuulemastaan.
Maljoja taidettiin nostaa lähes kaikille läsnäolijoille ja täysin
ansiosta! Omissa kiitoksissani taisin kuvailla Maxia
muutamalla vierasperäiselläkin voimasanalla, jotka sitten
sujuvasti siirtyivät kuvailemaan myös Eero Kestiä, sori siitä.
Tarkoitusperäni olivat täynnä ylpeyttä ja riemua. Onneksi
myös Turun järjestyssääntöjen mukaan ravitsemusliikkeet on
laitettava määrättyinä aikoina kiinni. Ennen baarien
sulkeutumista oli kyllä ihan parasta istua iltaa mukavien
kollegoiden ympäröimänä, muuan kontrabasistikin jaksoi ihan
loppuun asti! Meidän miehiä.

Siispä vielä kerran: BRAVO Harri! Koko viikonloppu oli
suuri menestys ja upeasti järjestetty. Suurkiitokset koko
seuran puolesta.

Tämän hehkutuksen jälkeen onkin hyvä siirtää katse
tulevaan ja kysellä löytyisikö juuri sinulta (kyllä, juuri
Sinulta!) intoa isännöidä vuosikokousta. Tapahtuman luonne
voi olla ihan millainen vain, tärkeintähän on aina löytää yksi
tunti jotta sääntömääräinen vuosikokous saadaan pidettyä.

Kisojen myötä viestintämme aktivoituu kevään lopulla
ja alkusyksystä sitten tiedossa jo varmaankin massameilien
sarjatulta. Siinä välissä kuitenkin ilonamme käväisee Suomen
suvi. Olkoon se kaikille antoisa, itse meinaan ensimmäistä
kertaa miesmuistiin pitää neljä viikkoa (melkein) lomaa!

Atte

P.S. Jos ”Nuotit jakoon heti!” puhuttelee sinua oikeasti, on
osoitteessa atte.kilpelainen@meta4.fi aina tilaa hyvälle
musiikille. Laitetaan sitten (luvallanne) vaikka tuonne
jäsensivuillemme kaikkien nautittavaksi.

P.P.S. edelleen fiiliksissä
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Juvenalian kamarimusiikkikilpailussa 15.3.2017
Tarja Koskinen

Musiikkiopisto Juvenaliassa kilvoiteltiin
kamarimusiikilla eri kokoonpanoissa.

Musiikkiopisto Juvenalian edesmennyt rehtori Rainer
Palas perusti kamarimusiikkikilpailuan vuonna 1983 ja tärkeä
kimmoke oli musiikkiopistotasoiselle soittajalle sopivan
uuden kamarimusiikin tuottaminen. Kilpailu järjestetään
viiden vuoden välein ja jokaiseen kilpailuun tilataan kaikkiin
sarjoihin pakolliseksi teokseksi uusi kotimainen sävellys.
Jokainen kilpailu siis tuottaa melkoisen määrän uusia
kamarimusiikkiteoksia.

Kilpailusarjat vaihtelevat eri kerroilla. Nyt ohjelmassa
oli piano nelikätisesti, trio huilu-klarinetti-piano, duo
alttoviulu-piano, pianotrio ja kitaraduo. Osallistujia oli
kaikkiaan 31 kokonpanoa 17 eri oppilaitoksesta.

Nyt mukana oli siis alttoviulu-pianoduo. Osallistujat
tulivat Pirkanmaan musikkiopistosta, Sibelius Akatemian
nuorisokoulutuksesta, Musiikkiopisto Juvenaliasta ja kaksi
duoa Espoon musiikiopistosta. Juryssä istuivat Ulla Soinne,
alttoviulu, Sonja Fräki, piano ja Juhani Palola, viulu. Lämmin
kiitos jurylle asiantuntevasta ja rakentavasta palautteesta,
joka kannusti nuoria soittajia ja antoi hyviä eväitä jatkoon.

6 Juvenalia
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Pakollisena teoksena oli Max Savikankaan teos
Ekstrasolar, jonka monipuoliset soittotekniikat varmasti
karsivat joitakin mahdollisia kilpailijoita. Harjoittelun
edetessä kappale osoittautui varsin kiinnostavaksi ja nuoret
soittajat innostuivatkin siitä aikalailla. Kilpailijoiden tulkin-
nat teoksesta olivat hyvinkin erilaisia. Muu ohjelma oli vapaa-
valintainen, vain aikaraja oli asetettu. Kaikki osallistujat
olivat hienosti valmistaneet osuuteensa ja oli hienoa kuun-
nella viiden duon tulkintoja keskeisistä alttoviuluteoksista.

Kilpailuun osallistuminen on iso haaste, harjoitteluun
täytyy löytää aivan uusi vaihde. Jonkin asteiselta stressiltä-
kään ei vältytä kun harjoitteluviikot ovat lopuillaan. Ohjelma
valmistuu pala palalta ja esiintymiset rytmittävät harjoittelua.
Itse kilpailu on pieni osa kokonaisuutta, harjoittelu ja valmis-
tavat konsertit ovat nuorille soittajille tärkeitä kokemuksia ja
antavat soittoon ja esiintymiseen varmuutta. Esiintymiset
alkavat tuntua jopa mukavalta, kun kokemusta kertyy. Oli
hienoa kuulla kilpailun jälkeen, että kilpailulavalla soittami-
nen oli nautinnollista.

Kilpailemisesta on monia mielipiteitä. Kilpailijoiden ja
perheiden kanssa on käytävä monta keskustelua prosessin
aikana. Harjoittelun tehostuminen ja projektin kehittävä
vaikutus jäävät soittajille ja seuraavia tavoitteita on entistä
helpompi saavuttaa.

Tärkeintä ei ole palkintosijojen järjestys. Jokainen joka
on saanut itsestään irti sen, että on valmistanut ison ja
vaativan ohjelman ja rohkeasti esittää sen, on jo voittaja ja
sankari. Palkitseminen toki kuuluu kilpailuun ja onnittelen
lämpimästi kaikkia menestyneitä, mutta kilpailun jälkeen
kaikilla on käytössään paljon enemmän osaamista, hienoja
esiintymiskokemuksia, uusia näköaloja ja toivottavasti myös
uusia tavoitteita.

Ja mikä parasta, kilpailun jälkeen koittaa taas uusi alku.
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Ju vena l ian k am ar im usi i k k ik i lp a i lu ssa 15 .3 .2017
a l t t ov iu lu -p iano k i lp a i lu sar jassa pa lk i t u t

I p a lk in t o
PMO Trioli Twins/ Matilda Hyvönen, vla ja Hilma Salo, piano
(Pirkanmaan mus.opisto, valm. Tiina Kaukinen ja Riitta Majanen)

I I p a lk in t o
Ida Kosonen, vla ja Alina Tikhomirova, piano
(Siban nuorisok., valm. Helge Valtonen ja Hamsa Al-Wadi Juris)

I I I p a lk in t o
Pinja Lehtinen, vla ja Soini Virtanen, piano
(Espoon mus.opisto, valm. Tarja Koskinen, Pirkko Simojoki ja Carlos
Juris)
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Kaikkien sarjojen palkitut lavalla.

Pinja Lehtinen ja

Soini Virtanen



Uuden hallituslaisen tervehdys
Elina Heikkinen

Reilu kuukausi sitten nykyhallitus lähestyi minua ja
kysyi haluaisinko lähteä ehdolle uudeksi jäseneksi. Vastausta
ei tarvinnut kauankaan miettiä, tottakai suostuin! Minusta
SAVS on hyvin tärkeä ja sympaattinen yhdistys ja on ilo olla
mukana.

Minua pyydettiin kertomaan jotain itsestäni.
Opiskelen edelleen Sibelius-Akatemiassa ja teen siinä sivussa
keikkoja eri orkestereissa. Valmistuminen häämöttää
toivottavasti lähivuosina. Olen vähän myöhäisherännäinen
alttoviulisti, opiskelin aluksi ihan eri alaa. Eksyin kuitenkin
monen sattumuksen summana lopulta Metropolia ammatti-
korkeakouluun opiskelemaan alttoviulunsoittoa ja siitä se
sitten Atso Lehdon inspiroimana lähti. Olen alunperin
Tampereelta, mutta viimeisen 13 vuoden aikana jonkinverran
helsinkiläistynyt. Saan yleensä asioita aikaiseksi, vaikka
jätänkin ne usein viimetippaan (tämänkin kirjoituksen
deadline oli periaatteessa eilen (eli 47minuuttia sitten)).
Tykkään organisoida kaikenlaista, matkustella, käydä
oopperassa ja olla mökillä.

Aurinkoista kevättä kaikille! Nähdään SAVS-riennoissa!
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Hallitus vuodelle 2017,
vasemmalta: Jussi, Atte,

Pisku, Elina ja Lauri.



Tuore kunniajäsen - Lahja Id
Elina Heikkinen ja Iiris Rannikko

Alttoviuluseuran vuosikokouksessa Turussa 1.4.2017
valittiin seuralle uusi kunniajäsen: Lahja Id. Hän
on tukenut avokätisesti seuraa ja lahjoittanut muun
muassa varoja alttoviulukilpailun järjestämiseen.
Mutta kuka on tämä hyväntekijä? Siitä otimme selvää!

Kuka olet ja mistä tulet?
Olen Lahja Id Imatralta. Opetin viulunsoittoa Imatran
musiikkiopistossa 44 vuotta.

Missä opiskelit?
Kävin Helsingissä yksityistunneilla ja suoritin teoria-aineet
kesäyliopistossa.

Onko opettaminen muuttunut paljon urasi aikana?
Kyllä on. Nykyään oppilailla on niin paljon harrastuksia, että
musiikkiharrastus kärsii helposti. Siksi opettajan tärkein
homma olisikin osata motivoida oppilasta.

Opettaminen on minulle intohimo. Sanon aina, että vaikka
puuhevonen tulisi ovelleni ja sanoisi että haluaisi oppia
soittamaan, niin sitten opettaisin sen soittamaan! Eihän
kaikista tule Heimo Haittoja tai Itzhak Perlmaneja, mutta
soittamista he oppivat kuitenkin.

Mitä sinun vapaa-ajan harrastuksiisi kuuluu?
Soittamista, metsätöitä, sukkien kutomista, matkustelua…
Olen kiinnostunut kaikesta. Pitää olla kuulemma kolme vuotta
eläkkeellä ennen kuin tietää mitä haluaisi harrastaa. Minä
olen ollut nyt vasta kohta kaksi vuotta!

Onko alttoviululla sinulle jokin erityinen merkitys?
Tuntuu sillä vissiin olevan. Eikä se johdu edes veljestäni
10 Lahja Id



[Jussi Id], vaan on ihan sattuman kauppaa! Onhan siinä aika
kiva ääni.

Onko sinulla joku alttoviulisti jota fanitat?
Tabea Zimmermann totta kai, mutta myös Pinchas Zukerman
ja Yuri Bashmet.

Onko sinulle joku suosikki alttoviulubiisi?
Ei erityisesti. Bruchin kaksoiskonsertto on kyllä ihana.

Mitä muuttaisit suomalaisessa klassisen musiikin kulttuurissa?
Antaisin lisää rahaa alkeisopetukseen ja kaikkeen muuhunkin
klassiseen musiikkiin liittyvään. Klassisen musiikin opiskelu
on tosi kehittävää ja hyödyllistä, vaikkei alalle päätyisikään.
Olisi kiva, että suomalaiset sinfoniaorkesterit konsertoisivat
enemmän ympäri Suomea. Esimerkiksi Imatralla on tosi hyvä
sali, mutta ei siellä ole esim. Radio-orkesteria tai Helsingin
kaupunginorkesteria paljoa näkynyt. Meille tulee onneksi
Pietarista välillä isot orkesterit soittamaan. Itse matkustan
usein Helsinkiin kuuntelemaan konsertteja, mutta on paljon
sellaisia ihmisiä, joiden ei syystä tai toisesta tule lähdettyä
muualle konserttien perässä.

Soisin, että klassisen musiikin konserteissa olisi Suomessakin
enemmän kaikenlaisia ihmisiä. Olin esimerkisi Pietarissa
tammikuussa konsertissa, jossa oli yleisön joukossa todella
kaiken ikäisiä ihmisiä, pieniä lapsiakin, vaikka konsertti oli
sunnuntai-iltana.

Mitä muuttaisit musiikikasvatuksessa?
Mielestäni koulussa ei saisi antaa musiikissa, kuvaamatai-
dossa, urheilussa eikä kotitaloudessa numeroarvosanaa. On
paljon sellaisia, jotka ei pärjää ja ne lytätään jo alkuunsa.
Nuoret tarvitsisivat näissä aineissa vaan kannustusta ja
onnistumisen iloja. Pitäisi jäädä hyvä kokemus koulun
musiikkitunneista kaikille. Se voisi kannustaa käymään
konserteissa myöhemmin. Kouluihin tarvittaisiin myös lisää
opetusta taideaineissa.

Olet tukenut tulevia alttoviulukilpailuja. Aiotko tulla
kuuntelemaan?
Aion tulla ehdottomasti kuuntelemaan! Mielenkiinnolla
odotan kilpailuja!
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Minkä takia haluat tukea nuoria muusikoita?
Minulla ei ole omia lapsia ja nuorten tukeminen tuntuu
minusta hitsin tärkeältä.

Mitä alttoviuluseuran kunniajäsenyys sinulle merkitsee?
Erittäin tärkeä ja kiva asia! Kiva kuulua joukkoon. Minun
alttoviulistiutenihan nousee ihan svääreihin tämän myötä!

Olisiko sinulla lähettää jotain terveisiä Suomen
alttoviulisteille?
Periksi ei anneta, eikä kaverille jätetä!

Lopuksi pyysimme Lahjaa tekemään pienen sanatestin.

Mitä ensimmäisenä tulee mieleen seuraavista
sanoista?

Makaroonilaatikko - Valkosipulilla
Alkeisopetus - Mukavaa

Donald Trump - *näyttää keskisormea (molemmilla käsillä)*
Jousikvartetti - Pieninä palasina

Suomen hallitus - Vois olla parempikin
Musiikkikilpailu - Niitä tarvitaan

Raha - Paha jos ei oo, mut kiva jos on
C-kieli - Ihana ääni

Suomen alttoviuluseura - Kiva olla kunniajäsen!
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Kiitos

Muistaakseni kyseessä oli Max Savikangas joka
ehdotti alttoviuluseuran hallitukseen pyrkimistä. Alkukan-
tainen reaktioni oli että en missään nimessä, jos tulen
valituksi, niin edessä on vain kasa ylimääräistä hommaa, ja
juuri sellaista hommaa joka tapahtuu siellä kuuluisalla
epämukavuusalueella. Luontaisesti laiska vastuunpakoilija oli
kauhuissaan. No mutta kyseessähän on kuitenkin alttoviulu,
mukavia kollegoita, ydinsota ei syty jos mokaan, ehkä opin
jotain uutta, okei, ehdokkaaksi vaan.

Tähän asti tekstiä tuli helposti, mutta tämän lauseen
alussa sarkain vilkkui pitkään. Ehkä se johtuu etenevästä
keväästä, kenties siitä, kun ensimmäistä kertaa sairastava
esikoinen nukkuu levotonta unta ja sitä haluaa käydä
valvomassa hänen vierellään muutamien minuuttien välein.
Tiedättekö sellaisen sisältä tulevan, rauhoittavan lämmön?
Jollain takkafirmalla on varmaan sen niminen tuote
valikoimissaan, mutta aidosti, todella aidosti juuri sellainen
tunne minulla on kun ajattelen menneitä vuosia seuramme
hallituksessa. Yksinkertaisuudessaan voi vaan sanoa, että
ollut tosi kivaa. Kiitos kaikille hallituskumppaneille,
erityisesti puheenjohtajille Maxille ja Atelle, ja tietenkin koko
jäsenistölle. Hienoa alttovuotta 2017!

Jussi Tuhkanen

Kiitos


