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Korona-kuperkeikkoja 

Koronakevät on testannut ainakin minun henkilökohtaista sopeutumiskykyäni
uusissa tilanteissa useampaan kertaan. Silloin, kun konserttisalit maaliskuussa
suljettiin, aloitimme töissä kevään intensiivisen uudelleensuunnittelun. Saimmekin
mahtavia ideoita kasaan, ja pääsimme viikko ennen pääsiäistä innokkaina
starttaamaan streamaukset. Ideana oli myös varmistaa konserttien toteutuminen
siinäkin tilanteessa, että joku sairastuisi. Konserttien tuottaminen poikkeusoloissa
koettiin kollektiivisesti tärkeänä ja halusimme tavoittaa yleisömme edes jollakin
keinolla.

Aprillipäivänä oli edessä koko päivän kestävä nauhoitussessio, kun tietoomme tuli 
kaupungin päätös, että he katsovat työntekomme estyneen koronan takia, ja 2.4. 
alkaen ei töihin näin ollen tarvitse enää saapua. Oli melko tyrmistyttävää nauhoittaa 
suurta teosta samanaikaisesti, kun tiesi, ettemme kaupungin päättäjien mielestä 
pysty tekemään työtämme.

Seuraavaksi alkoi neuvottelut mahdollisesta vuosiloman aikaistamisesta. Itse olin jo
ilmoittanut halukkuuteni korvaaviin töihin. Ennen pääsiäistä sainkin tiedon, että
pääsen aloittamaan työnteon Rovaniemi-avussa, ja 8.4. hyppäsin siihen 
orientoivaan koulutukseen. Vaihdoin siis kokopäiväisen alttoviulunsoiton 
kokopäiväiseen puhelimella soittamiseen! Tähän mennessä olen puhunut n. 164 
puhelua 70-90 vuotiaiden kanssa heidän selviämisestään koronakriisin aikana. Jos 
jokin yhdistää tavanomaista työtäni ja tätä, niin se voisi olla tarkan kuuntelun 
merkitys ja nopea kyky reagoida erilaisiin sävyeroihin. Ei varmasti ole helppoa 
kertoa ventovieraalle, jos kaikki ei ole hyvin. Me suomalaiset olemme hurjan kovia 
pärjäämään - tilanteessa kuin tilanteessa ensin vastataan, että ihan hyvin pyyhkii ja 
kyllähän tässä pärjätään. Sitten vasta, pikkuhiljaa, saa houkuteltua ihmisen 
kertomaan siitä, mihin tarvitsisi tukea tai jos yksinäisyys vaivaa.

Kiinnostukseni heräsi uuden työnkuvani myötä myös sitä kohtaan, miten te armaat 
seuran jäsenet tämän kaiken keskellä pärjäätte ja kuinka voitte! Kyselin ja sain 
kivasti vastauksia, ja niistä koostin tähän lehteen seuralaisten koronakuulumiset. 
Olemme kiinnostuneita hyvinvointi-teemasta seurassa muutenkin, ja siihen liittyvät 
myös Anna Rajamäen ja Olga Reskalenkon kirjoittamat jutut heidän 
opiskelukuulumisistaan ja elämän poluistaan.
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Alttoviuluseurassakin olemme siis joutuneet sopeutumaan uuteen tilanteeseen. Ei
silti unohdeta, että meillä on nyt JUHLAVUOSI! Alttoviuluseura perustettiin 
12.5.1990 eli lähes päivälleen 30 vuotta sitten. Sen kunniaksi tässä lehdessä on 
Elina Heikkisen tekemä haastattelu perustajajäsenistämme Matti Hirvikankaasta ja 
Jouko Mansneruksesta. Syksyllä sitten toivon mukaan päästään yhdessä 
juhlimaankin!

Muistetaan mekin kaikki se, että aina ei tarvitse pärjätä, varsinkaan yksin!
Kuunnellaan, tuetaan ja tsempataan toisiamme!

Iloista kevään jatkoa ja kesän odotusta toivottelee Taru
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Mitä meille kuuluu? Alttoviuluseuralaisten 
mietteitä keväällä 2020 koronakriisin keskellä 

Se, mikä meitä kaikkia nyt yhdistää, on kaiken muuttuminen. Konsertoivista 
altisteista suurimman osan keikat loppui kuin seinään maaliskuun puolivälissä - 
osalla saman tien loppui myös tulot. Opettavien altistien oli nopeasti laajennettava 
osaamistaan etäopetuksen saloihin, ja eläkeläisiä taas kehotettiin pysymään 
eristyksessä muista - joskin samaa ovat monet ei-riskiryhmiinkin kuuluvat 
noudattaneet. Epätavallisesta on tullut uusi normaali, ja se vanha elämä kiireineen 
ja rutiineineen loppui kuin veitsellä leikaten.

Eräs rovaniemeläiskanttori on kutsunut omaa kevättään “dinosauruksen 
digiloikaksi”, ja niille, jotka työkseen opettavat, on viimeistään korona-aika tuonut 
epäilemättä työhön tällaisen pakkoloikan - mieltääpä sitten itsensä dinosaurukseksi 
tai ei. Erilaisia etätyökaluja käytetään oppilaiden opettamiseen ja oppilaatkin esim. 
videoivat omaa soittoaan, jota sitten yhdessä etäyhteyksien välityksellä tutkaillaan. 
Tarja K. on huomannut, että keskittyminen ruudun ääressä saattaa olla jopa 
livetilannetta parempaa, mutta toisaalta sekä Tarja että Harri S. toteavat, että 
samaan tilaan pääseminen ja vaikkapa asentojen muokkaaminen oikeassa 
fyysisessä kontaktissa on asioita, joita opettaja jo odottaa - kuten varmasti 
oppilaatkin. Vuokko J. kuvaa hyvin kahden etäopettajan ja kahden etäkoululaisen 
aikataulujen yhteensovittamisen haasteita ja arkirumbaa, joka on tarkoittanut mm. 
lastenhuoneen valjastamista opetushuoneeksi ja sitä, että lapset ulkoilevat 
PALJON, jotta etäkoulu ja -opetusrauha saadaan jotenkin järjestymään. 

Orkesterimuusikoiden tilanne vaihtelee eri puolilla Suomea. Toiset orkesterit ja 
kaupungit ovat sopeutuneet tilanteeseen paremmin kuin toiset. Ääripäässä ovat 
mm. Joensuun, Mikkelin ja Oulun orkesterit sekä Lapin kamariorkesteri, joissa 
työnteko keskeytettiin kaupunkien toimesta äkisti ja jopa brutaalisti. Toisaalla esim. 
Kokkolassa Keski-Pohjanmaan kamariorkesteri sekä Helsingin ja Turun 
kaupunginorkesterit ovat streamanneet säännöllisesti, samoin Tapiola Sinfonietta. 
(Älköön kukaan myöskään loukkaantuko, jos juuri teidän kotiorkesterianne ei tässä 
nyt mainittu!) Tampereella on streamaamisen lisäksi järjestetty myös muita ryhmä- 
ja sektioharjoituksia. Kontaktia yleisöön kyllä kaivataan, mutta toisaalta 
streamaamalla saavutetaan uudenlaista yleisöä. Varmaan moni on itsekin päässyt 
katsomaan ja kuulemaan konsertteja eri puolilta maailmaa eri kanavien välityksellä, 
ja sehän on ollut tosi mahtavaa!

Taloudellisesti tilanne on ollut vaikein varmasti freelancereille, joista osalla koko 
kevään tulot peruuntuivat. Jos TE-keskus katsoo freelancerin yrittäjäksi, ei 
työttömyyskorvaustakaan ole odotettavissa. Toivotaan, että mahdollisimman moni 
saisi hankalassa tilanteessa apua eri säätiöiltä, jotka ovat nyt alkaneet jakaa 
erilaisia avustuksia ja apurahoja. Toki taloudellinen tilanne huolestuttaa myös niitä, 
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joilla on vakituinen työpaikka. Itse kuulun siihen joukkoon, jonka tulot alkavat 
tippumaan, mikäli koronasulku jatkuu vielä pitkään. No, itse opettelin pihistelyn 
jaloa taitoa opintovapaallani viime talvena, joten se kyllä sujuu pitempäänkin! 

Yli 70-vuotiaille seuran jäsenille - ja muillekin ikäihmisille ja isovanhemmille - 
vaikeinta on erään kirjoittajan ja omienkin puhelinhavaintojen perusteella ollut se, 
ettei saa tavata lapsia ja lapsenlapsia. Erossa olo surettaa, ja tilanteen ajallinen 
epämääräisyys saattaa tuntua ahdistavalta. Moni seuran jäsen iästä riippumatta 
kaipaa myös viikottaisia harrastuksiaan, konsertteja, teatteria, opiskeluryhmiä jne.

Mitä sitten ollaan saatu tilalle, kun kalenteri on yllättäen tyhjentynyt lähes kaikesta, 
myös paljosta “ylimääräisestä”? Mikä meitä ilahduttaa tai mikä auttaa jaksamaan? 
Milla kirjoitti ihanasti siitä, että harvoin on ollut aikaa istua keittiön pöydän ääressä 
ja ihmetellä luonnon kiertokulkua ja eläinten kavalkaadia ikkunan alla: “eläimiä: 
talitintit, rastaat, kyyhkyset, oravat, citykanit, jänikset ovat kevätpuuhissaan ja eilen 
pihan poikki jolkotteli kettu. Kärpänkin olen nähnyt ja peuroja.” Tämä siis Espoossa, 
kaiken urbaanin keskellä! Myös Vuokko kertoi koko perheen ulkoilevan paljon, ja 
onneksi kevään säät ovat olleet siihen suosiollisia. Eräs eläkeläinen kertoi 
koiralenkkien tuovan iloa elämään - kun vielä niitä vauhdittamaan sai langattomat 
kuulokkeet ja Spotifyn! Hanna taas Kokkolassa on kevään kevennyksen myötä 
siivonnut ja pakkaillut itsensä muuttokuntoon, ja päässyt muuttamaan uuteen kotiin. 
Allekirjoittanut aikoo tehdä sinne tupatarkastuksen kesällä ja tutkia kaikki 
pikkupuutarhan asukit!    

Sekä Tarja että Harri kertoivat vapautuneesta ajasta jäävän aikaa ja intoa myös 
soittamiseen, minkä järjestäminen normaalioloissa on ollut haastavampaa. Harrilla 
“on sitten kerrankin ollut aikaa tutkailla rauhassa omaa ruostunutta suhdettaan 
asteikkosoittoon, asemanvaihtoharjoituksiin, jousilajeihin ja ties mihin 
peruskauraan. Olisi ehkä pitänyt ymmärtää treenata tuollaiset jutut jo kakarana, 
mutta kiva huomata, että aina sitä ihminen pystyy oppimaan vaikka mitä!” Näinhän 
se juuri on - vanhakin koira oppii kyllä uusia temppuja!

Toisaalta, ei pidä moittia tai kokea huonoa omaatuntoa, jos ei jaksa koko ajan 
puuhata. Kuten eräs jäsen kirjoittaa: “huomaan myös ahdistuvani siitä, etten osaa 
”suorittaa” tätä korona-aikaa tarpeeksi tehokkaasti. Välillä en saa yhtään mitään 
aikaan. Onneksi pikkuhiljaa on oppinut siihen, ettei aina tarvitse. ” Eräs kollega taas  
kirjoitti näin: “Alkaa pikkuhiljaa kadota into, kun ei ole mitään välitavoitteita tai 
konsertteja. Turhauttaa itsekseen seinille soittaa.”  Milla kirjoitti armollisuudesta 
itseään kohtaan. On helppo kokea huonoa omaatuntoa kaikenlaisista 
tekemättömistä asioista. Silloin kun normiarki vie kaiken ajan, ahdistuu siitä ettei ole 
kotona enemmän, leivo ja puuhastele lasten kanssa tai ole muuten riittävän 
aikaansaava. Nyt kun aikaa välillä on liikaakin, pitäisi jaksaa harjoitella, kuunnella, 
katsoa hyödyllisiä videoita, kuntoilla jne. 
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Mutta ei tarvitse! Ehkä meidän ei tarvitse tällä hetkellä määritellä sitä, mitä kaikkea 
“pitäisi” tehdä. Meistä jokainen reagoi poikkeusoloihin omalla tavallaan. Toiset 
iloitsevat siitä, että on aikaa perheelle ja leppoisampi arki. HYVÄ! Toiset taas 
kyllästyvät aikatauluttomuuteen ja siihen, ettei ole mitään järkevää tekemistä. 
SUOTAKOON SE MEILLE! Jos pystymme luopumaan niistä välillä 
kohtuuttomistakin odotuksista, joita itsellemme asetamme, niin tämä aika sujuu 
kenties vähän helpommin. Jos oma saamattomuus on se, mikä kerta kaikkiaan 
liikaa ahdistaa, niin sitten voi koittaa tehdä asioita, joista aidosti tulee hyvä ja 
merkityksellinen olo. Yksi asia päivässä riittää siinäkin.

Itse olen ilahtunut siitä, että keksimme sisarusteni kanssa pitää “etäpalavereja”. 
Olen asunut täällä toisella puolella Suomea kohta 24 vuotta, ja vasta koronan 
ansioista keksimme uuden tavan tavata ruudun kautta. Olen myös opetellut 
armollisuutta itseäni kohtaan sen suhteen, etten jaksa soittaa töiden jälkeen 
alttoviulua! (Saankohan tällä tunnustuksella potkut seuran puheenjohtajan 
pallilta…) Istuttuani ensin koko päivän puhelimessa lähden töiden jälkeen 
lainakoiran kanssa lenkille ja teen sen jälkeen teinille ja itselleni ruuan. Sitten kello 
jo onkin kohta seitsemän enkä jaksa enää muuta kuin lojua sohvalla lapseni 
vieressä. Joinakin päivinä kyllä etäopetan, ja luotsaan myös taloyhtiön hallitusta ja 
lähitulevaisuudessa siintävää viemäriremonttia, mutta silti omatunto kolkuttelee 
alttoviulukotelon sisältä kovin vaativasti. 

Viikon päästä jään virallisesti vuosilomalle. Milla kirjoitti hyvin kevätfiiliksistään, joita 
on usein tähän aikaan vuodesta ja jotka itsekin allekirjoitan: “Kesäloman odotus on 
kuumimmillaan ja sitten kun on juhannukseen asti päästy, iskee paniikki: tässäkö 
tämä oli, apua kesä meni jo ja kohta on joulu!”  Tänä vuonna tilanne saattaa olla 
monella toisenlainen. Moni miettiin, että kauanko vielä tätä pakkolomaa jatkuu, mitä 
saa ja uskaltaa kesällä tehdä, jatkuuko syksyllä työt ja konsertit ja jos, niin miten, ja 
koska päästään taas oikean yleisön eteen!? Toisaalta tämä aika on saattanut laittaa 
myös asioita uusiin mittasuhteisiin. Eräs kollega kirjoitti, että “omat ongelmat ovat 
kuitenkin globaalissa mittakaavassa aika pieniä...Päällimmäisenä käteen jää 
kiitollisuus kaikista niistä etuoikeuksista, joita liian usein pitää itsestäänselvyytenä.” 
Toivottavasti näitä oivalluksia olisi meistä monella! 

Pysytään siis terveinä ja kärsivällisinä, pidetään huolta itsestämme ja toisistamme 
ja sitten kun aika koittaa, palataan töihimme ja musiikin pariin entistä 
innokkaampina ja ehkäpä kaikista näistä kokemuksistamme vahvistuneena!

Kuulumiset koonnut Taru Lehto 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