
 

Haastattelussa Matti ja Jouko -  
Suomen alttoviuluseuran isät 

Suomen alttoviuluseura perustettiin 12.5.1990. 
Aika lailla tasan 30 vuotta sitten! Ajatus seuran 
perustamisesta oli pyörinyt alttoviulistien 
mielissä kuulemma siinä vaiheessa jo pitkään, 
mutta lopullisen sysäyksen antoi päätös 
ensimmäisten alttoviulukilpailujen järjestämisestä. Kilpailut oli 
huomattavasti helpompi järjestää, jos takana oli joku yhdistys. 
Ensimmäiset kilpailut pidettiin Sotkamossa heinäkuussa 1991.

Seuran perustivat Matti Hirvikangas ja Jouko Mansnerus, jotka toimivat seuran 
johtokaksikkona kokonaiset 18 vuotta! Matti on tehnyt merkittävän uran niin 
kamarimuusikkona, orkesterisoittajana kun opettajanakin. Eläkkeelle hän jäi 
Suomen kansallisoopperan orkesterin sooloalttoviulistin paikalta. Jouko on niin 
ikään tehnyt hienoa uraa paitsi pedagogina (Sibelius-Akatemia ja Novia 
ammattikorkeakoulu), myös orkesterisoittajana, kamarimuusikkona ja 
barokkispesialistina. Nykyään molemmat viettävät hyvin ansaittuja eläkepäiviä! 
Kysyimme, mitä heille kuuluu nyt? 

Matti Hirvikangas 

Mitä sinulle kuuluu?

Kiitos, hyvää kuuluu.

Olen ollut vanhuuseläkkeellä nyt 4 vuotta, ja alan vähitellen tottua eläkeläisen 
elämään. Alkuhuuman jälkeen tuli vaihe, jossa mietin, että mitä täällä oikein 
tapahtuu, kun mitään ei tapahdu! Myöhemmin olen oppinut arvostamaan 
eläkeläisen ja isoisän rauhallista elämänrytmiä.

Missäpäin Suomea ja millaisessa paikassa asut?

Asumme Porvoossa. Keskustaan on matkaa 8 km, ja merenrantaan 100 m.
Porvoosta löytyy sekä vanhaa, että modernia kaupunkimaisuutta, aitoa maaseutua, 
ja kaikkea siltä väliltä.
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Miten erityisesti tykkäät käyttää 
aikaasi?

Ehdottomasti parasta laatuaikaa on 
lapsenlasten (5v ja 3v) kanssa 
touhuaminen! Kesäkaudella aika kuluu 
mm. golfin, mökkeilyn ja veneilyn 
merkeissä. Talvisin on mukava hiihdellä 
ja harrastaa retkiluistelua jos olosuhteet 
sallivat.  Myös kuntosalilla käynti ja 
päivittäinen liikunta on tullut tavaksi. 
(lääkärin ja fyssarin "määräyksestä").

Mikä on paras muistosi Suomen 
alttoviuluseuraan liittyen?

Paras muistoni alttoviuluseuraan liittyen 
on se, että onnistuimme viemään 1. 
Alttoviulukilpailun Sotkamossa 1991 
kunnialla läpi. Rahoituksen 
järjestäminen ei ollut helppoa, koska 
tapahtuma oli vielä kaikille outo.

Miten ja missä idea alttoviuluseuran 
perustamisesta syntyi? Miten olitte tutustuneet toisiinne?

Kun ideani kilpailun järjestämisestä päätettiin toteuttaa, tarvittiin organisaatio 
ottamaan vastuu käytännön asioista. Jouko Mansnerus lupautui hallituksen 
puheenjohtajaksi, ja allekirjoittanut jäseneksi (tai  varapuheenjohtajaksi, en 
muista!). Hallitukseen tulivat mukaan myös Sanna Tiilikainen, Tommi Aalto ja Ari-
Pekka Hämäläinen.

Tapasimme Joukon kanssa ensimmäisen kerran Järvenpään Kotimusiikkiviikolla 
vuonna 1963. Ihailin hänen soittotaitoaan! Olin 10 v. ja Jouko 3 vuotta vanhempi. 
Seuraavan kerran tapasimme Sienassa, Italiassa vuonna 1974. Olimme sattumalta 
molemmat Accademia Musicale Chigianassa Bruno Giurannan mestarikurssilla. 
Olimme Myös Jyväskylän Kesässä Brunon kurssilla.

Miten Suomen "alttoviulu-skene" on mielestäsi muuttunut näiden 30 vuoden 
aikana?

Seuran perustamisen jälkeen kuluneiden 30 vuoden aikana Suomen "alttoviulu-
skene" on mielestäni muuttunut merkittävästi. Orkesteriala on kansainvälistynyt, 
alttoviulisteja on tullut lisää ja taso on ollut koko ajan nousussa.
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Myös alttoviulun arvostus on noussut. Enää ei sanota, kuten minulle alle 20-
vuotiaana muusikon alkuna: "Noin nuori ja nyt jo altisti”!

Mitä haluat tehdä ensimmäisenä kun koronarajoitukset hellittävät ja elämä 
jälleen normaaliksi?

Kutsumme lapsenlapset pitkästä aikaa yökylään!

Terveisesi 30-vuotiaan seuran tämän hetkisille jäsenille?

Haluaisin kiittää alttoviuluseuran hallituksia erinomaisesta toiminnasta seuran 
jäsenistön hyväksi. Idearikkaus on ollut hämmästyttävää!
Seuran jäsenille toivotan tulevaisuudessa kaikkea hyvää ja kivaa!

Jouko Mansnerus 

Mitä sinulle kuuluu? 

Vietän oikeasti eläkepäiviä omakotitalossa metsän siimeksessä Kaustisella. 
Oikeasti sen vuoksi, että viime Juhannukseen saakka toimin (jo eläkkeellä 
ollessani) 5 vuotta Vaasan kaupunginorkesterissa varaäänenjohtajana. 30 vuoden 
opettajaurani jälkeen oli virkistävää soittaa orkesterissa, mutta aikansa kutakin.

Miten tykkäät erityisesti käyttää aikaasi? 

Aika kuluu päivittäin koiran kanssa lenkkeillessä, ruuanlaitossa ja muissa 
arkiaskareissa. Olen jo usean vuoden ajan soittanut alttotorvea Kaustisen 
torviseitsikossa, nyt valitettavasti keikat on peruttu sekä vapulta että festivaaleilta, 
joten seuraava esiintyminen mahtaa olla ravintola Pelimannin pikkujouluissa. 
Nuoruudenaikaista alttonokkahuilun soittoa olen myös viime aikoina elvyttänyt, 
suunnitelmissa ollut osallistuminen Kälviän barokkileirin kurssille taitaa tosin 
toteutua vasta ensi vuonna. Trillit ei muuten ole ainakaan yhtään helpompia 
nokkiksella!  Alttoviulukaan ei ole jäänyt kokonaan koteloon, Kokkolassa olin tänä 
keväänä mukana Brahmsin g-mollipianokvarteton esityksessä. Erilaisissa 
barokkikuvioissakin on tullut oltua mukana.

Mikä on paras muistosi Suomen alttoviuluseuraan liittyen?

Seuran pikkujouluista ja vuosikokouksista on jäänyt paljon mukavia muistoja, 
erityisesti eräistä 90-luvun pikkujouluista Seija Puurusen ja Markku Lintusen 
tanssiesitys Siban Pitäjänmäen tiloissa. Lappeenrannassa saimme  
vuosikokouksen yhteydessä Markus Sarantolan kutsumana soittaa Brahmsin A-
duuriserenadin sikäläisen orkesterin kanssa.
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Turussakin kokoonnuimme ainakin pariin otteeseen, missä Harri Sippel meitä 
isännöi järjestämällä mm. laivaristeilyn. Toki myös alttoviulukilpailut Sotkamosta 
lähtien ovat mieluisia muistoja.

Miten ja missä idea alttoviuluseuran perustamisesta syntyi? Miten olitte 
tutustuneet toisiinne?

Sotkamossa järjestettiin siis ensimmäinen kilpailu kesällä 1991 ja tämän kilpailun 
järjestäminen oli painava syy seuran perustamiseksi. Sotkamo Soi -tapahtuman 
taiteellinen johtaja viulisti Erkki Palolalla oli myös lusikkansa sopassa, hän johti 
kilpailun finaalissa myös leirin kamariorkesteria.

Matin kanssa oltiin jo sekä Jyväskylässä että Sienassa Italiassa Bruno Giurannan 
kursseilla 1970-luvun alkupuolella ja tulimme myös yhtaikaa Suomeen Radio-
orkesterin koesoittoon v. 1980, Matti oli ykkönen, mutta värkkäsivät minullekin 
vuorottelevan paikan. Kahden vuoden jälkeen sain Sibasta lehtoraatin ja Mattikin 
seurasi myöhemmin jäljissäni.

Miten Suomen "alttoviulu-skene" on mielestäsi muuttunut näiden 30 vuoden 
aikana?

Minua ilahduttaa erityisesti, että monilla paikkakunnilla musiikkiopistoissa, 
pioneeriopettajana esim. Pirkko Simojoki Itä-Helsingissä, on paljon pikku altisteja 
kasvamassa ja toki kilpailuissakin on taso kohonnut. Tietty koesoitoissa on kilpailu 
myöskin lisääntyvien ulkomaalaisten hakijoiden myötä koventunut. 

Terveisesi 30-vuotiaan seuran tämän hetkisille jäsenille?

Koronasta huolimatta, 
muistan Teemu 
Kupiaisen sanoneen 
jotenkin näin: "ei 
muusikolta koskaan työt 
lopu, aina voi soittaa 
kotonakin!”.

Elina Heikkinen 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Rapsodia pilateksesta 

”Always work from the inside out.”
                                                    -Joseph Pilates (1883-1967)

Kello oli 18:53 ja näytös alkamassa Kansallisoopperassa keväällä 2019. Kaiteesta 
tukien hivutin itseni pari porrasta monttuun, sitten nuottitelineitä ja lattialla vaanivia 
sähköjohtoja väistellen omaan pulttiini. Kivusta irvistäen kiemurtelin itseni tuoliin ja 
huokaisin syvään. Olin 31-vuotias, suhteellisen liikunnallinen ja niin terve kuin 
orkesterissa työskentelevä alttoviulisti ikinä voi olla. Paitsi että tunsin itseni 101-
vuotiaaksi enkä päässyt ylös tuolista ilman viiltävää kipua joka oli rajoittanut 
liikkuvuuteni lähinnä asemanvaihtoihin ja kahvikupin kohottamiseen. Tilanne vaikutti 
ilkeältä pilalta, olinhan kuvitellut tällaisen kivun ja säryn koskevan kaikkia muita 
paitsi itseäni.

Olin kuullut oopperaorkesterin pilatesohjaaja Hely Järvisestä ylistäviä arvioita ja 
lopulta uskaltauduin tunnille silläkin uhalla että paljastaisin osaamattomuuteni. 
Raahatessani itseni ja kivusta jäykistyneen selkäni jumppasaliin olin valmis 
antamaan pilatekselle uuden mahdollisuuden.

Vaikka minulla oli yli kymmenen vuoden kokemus pilateksen harrastajana, suhteeni 
lajiin oli ystävällisen välinpitämätön; Ihan kivaa mutta kukaan ei ollut selittänyt 
minulle sen tarkemmin mihin niitä syviä vatsalihaksia tarkalleen ottaen tarvitaan. 
Muusikkona ymmärrän millainen arvo on hyvällä opettajalla, ja olin sattunut 
löytämään sellaisen, vieläpä sopivasti selkäkriisini eskaloituessa. Minulle alkoi 
paljastua että tietoni pilateksesta olikin pelkkä pintaraapaisu. Pilates on oikeastaan 
kaikkea muuta paitsi niitä iänikuisia vatsarutistuksia ja se mitä luulin hyväksi 
ryhdiksi kuormittikin kivuliaasti lihaksiani ja selkärankaani. Kyseessä on 
kokonaisvaltainen, tutkittuun ja ajankohtaiseen tietoon perustuva metodi jonka 
avulla sellaiset arkiset asiat kuin kävely, seisominen ja istuminen pyritään 
muovaamaan kehon terveyttä ylläpitäviksi. Kiputiloja joihin särkylääkkeet ja 
hieronta tuovat vain hetkellisen avun, voidaan hoitaa huolellisesti kohdistetuilla 
liikkeillä. 

Pilatesharjoittelun tuomasta avusta vaikuttuneena ja innostuneena aloitin 
kouluttautumisen pilatesohjaajaksi tammikuussa 2020. Ensimmäisestä luennosta 
lähtien en voinut olla huomaamatta yhtäläisyyksiä soittamisen ja somaattisen 
(somatikos(kreikk.)=keho) harjoittelun välillä. Mieleeni pulpahteli sellaisia ajatuksia 
kuin ’tämähän on ihan kuin ohjattaisiin soittajia’ ja ’mitenköhän tuota voisi 
hyödyntää muusikoiden auttamiseen’. Ja se oli vasta alkua.

Saksalaissyntyisen Joseph Pilateksen ura alkoi nyrkkeilijänä sekä voimistelun ja 
painin opettajana. I maailmansodan aikana hän työskenteli sairaalassa ja tuli siellä 
kehittäneeksi erilaisia makuuasennossa tehtäviä harjoituksia, potilaat kun eivät 
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saaneet poistua sairaalasängyistään. Poliittisista syistä hän kuitenkin jätti 
kotimaansa ja muutti Yhdysvaltoihin vuonna 1926.
New Yorkissa Pilates perusti laivamatkalla tapaamansa Claran kanssa yhdistetyn 
nyrkkeily- ja kuntosalin. Samassa rakennuksessa toimi useita tanssistudioita joiden 
tanssijoita alettiin lähettää kuntoutettavaksi Pilateksen luo. Alunperin ajatus oli ollut 
kehittää harjoitteita nyrkkeilijöille mutta lopulta tanssijoista tuli merkittävämpi 
kohderyhmä. Pilateksen ihanne liikkeen virtaavuudesta ja tarkkuudesta yhdistettynä 
mielenhallintaan houkutteli luovien liikuntalajien edustajat sankoin joukoin studiolle. 

Pilates käytti metodistaan nimeä ’The Art and Science of Contrology, Coordination 
of Mind, Body and Spirit’, korostaen monipuolista käsitystä terveydestä. Hän oli 
aikaansa edellä ajatellessaan passivoivan elämäntavan heikentävän 
kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä aiheuttavan ryhdin huononemista ja 
hengityksen tehottomuutta. Hänen näkemyksensä tuki nykyään niin itsestään 
selvältä vaikuttavaa ymmärrystä siitä, että liikunta ja fyysinen harjoittelu on tärkeää 
lähes kaikkien sairauksien hoidossa ja ennaltaehkäisyssä. Näkemykset ovat 
vuosikymmenten kuluessa saaneet mittavat todisteet tieteellisestä tutkimuksesta, ja 
lisää tulee koko ajan. 
Pilates oli oman aikansa terveyslähettiläs, joskin kuoli lopulta 83-vuotiaana runsaan 
sikarinpolton aiheuttamaan sairauteen. 

Somaattista Pilatesharjoittelua määrittää kuusi periaatetta: 
Hallinta, keskittyminen, keskustan käyttö, hengitys, täsmällisyys ja liikkeen virtaus.
Tämä on osuva kuvaus myös ihanteellisen instrumentinhallinnan fyysisestä 
toteutuksesta. 
Somaattinen harjoittelu vahvistaa kykyämme tuntea ja korjata itseämme - ei 
pelkästään automaattisesti vaan myös tahdonalaisesti. 
Ajattelen tämän tarkoittavan esimerkiksi sitä että huomaan yhä selvemmin 
alttoviulunsoiton aiheuttaman epäsymmetrisyyden lihasten toiminnassa. Soittimen 
koko ja toispuoleinen soittoasento aiheuttavat staattisia venytys-ja jännitystiloja. Ne 
voivat vuosien mittaan muodostua niin voimakkaiksi, että alkavat vaikuttavaa jopa 
kävelyn liikeratoihin. Ei ihme että hierojat, osteopaatit ja fysioterapeutit tulevat 
alttoviulistille tutuiksi! Onneksi pilateksen avulla ongelmat voidaan tunnistaa ja 
ratkaista pitkäjänteisellä työllä. Vaikka muusikontyötä arvioidaankin soivan kuvan 
perusteella, parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi on perusteltua tavoitella 
vapaata mutta samalla hallittua liikettä jotta ilmaisu ei ajaisi karille töksähtelevään 
lihastyöskentelyyn tai liialliseen käsien kuormitukseen.

Muusikko ymmärtää keskittyneen harjoittelun ja virheettömien toistojen 
merkityksen. Harjoittelun taito on pääomaa jota kannattaa hyödyntää muuallakin 
kuin stemmoja opetellessa. 
Esimerkiksi: Harjoittelet tahdin mittaista pätkää. Toistat tahtia kaksikymmentä kertaa 
erilaisilla variaatioilla, mutta vain neljä kertaa saat tahdin menemään täysin oikein. 
Uskotko nyt osaavasi tuon tahdin? Tuskin. Jos harjoittelet väärin, opit väärin. 
Valitettavaa, mutta totta. Tämä on arvokasta tietoa myös kehonhallinnan 
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opiskelussa. Toistojen määrä ja hyvä tarkoitus eivät korvaa laatua kun taas 
tarkoituksenmukainen liike on lääke.

Yksi käänteentekevimmistä oivalluksistani oli ymmärtää että pilatesharjoittelu on 
harjoittelua elämää varten. Kun tartun kahvikuppiin aamulla, kävelen töihin, nostan 
soittimen olalle, istun kahvilassa, pultissa, junassa, metrossa… 
Kun soitettavana on pitkä sinfonia tai kolmen tunnin mittainen näytös oopperan 
montussa. Kun kädet alkavat väsyä ja tiedät että raskaimmat sivut ovat vielä 
edessä. Harjoitteluun käytetty aika maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin koska 
pilateksen tarkoitus on auttaa jokaisella askeleella jonka päivän aikana otat.

Jos unelmoit sulavammasta soitosta, keveämmistä arkiaskareista, rullaavasta 
askeleesta lenkkipolulla, hallitummasta punttitreenistä, saatat ehkä miettiä kuinka 
edetä.
Hyvän opettajan merkitystä ei tässäkään yhteydessä voi liikaa korostaa. Jos 
sellaista ei asuinpaikkakunnaltasi löydy, kannattaa osallistua vaikkapa 
pääkaupungissamme järjestettäville viikoloppukursseille jossa perusteet tulevat 
tutuiksi. Etätunti ei korvaa fyysistä läsnäoloa, sen ovat kaikki huomanneet 
viimeistään tämän kevään kuluessa. 
Valtaosa pilateksesta kiinnostuneista aloittaa harrastuksensa nk. mattotunneilta 
jossa ei käytetä apuvälineitä. Pilates itse kuitenkin kehitteli useita erilaisia laitteita 
(muistatko ne sairaalasängyissä makaavat potilaat) joiden on tarkoitus antaa lisää 
vastusta siellä missä tarvitaan ja keventämään lihastyötä toisaalla. Laitteiden avulla 
tehtävää pilatesta suositellaan myös aloittelijoille koska laitteiden avulla liikeradat ja 
oikeanlainen lihasaktivaatio on helpompi hahmottaa kuin pelkällä matolla. 

Mitä minä olen oppinut? Ymmärtämällä omaa kehoani ja sen lihasketjujen toimintaa 
voin oppia liikkumaan ilman kipua. Kehonhallinnalla lisään käsieni vapautta 
soittaessa. Ajatuskin juoksee paremmin hyvässä ryhdissä!

Pikavinkkejä kaipaavalle: 

1. Harjoitellessasi seisten jaa paino tasaisesti molemmille jaloille ja tarkista että 
lantio, rintakehä ja pää ovat linjassa toistensa päällä. Voit haastaa tasapainoasi 
seisomalla jonkin pehmeän, vaikkapa taitellun jumppamaton päällä.

2. Istuessasi paina molemmat jalkapohjat maahan, paino tasaisesti molemmilla 
istuinluilla. 

3. Muista hengittää!

Niin yksinkertaista se on. Ainakin aluksi. Ja selkäkipuni, se on muisto vain.

Olga Reskalenko 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Minun tieni 

”Ei savua ilman tulta” – ajattelen. Jokin tässä on, kun kysymys: ”mitä isona tekisin”, 
nousee usein mieleeni. Mikä olisi juttuni? Kaipaan johonkin tuntemattomaan, 
muuhun kuin tähän. Kaikki on silloin hyvin, kun valmistaudun isoon koetukseen, 
koesoittoon, kilpailuun, suureen konserttiin. Mutta kun haaste on ohi, palaa 
rauhattomuus ja tyhjyys. En halua soittaa ollenkaan. Pakenen mökille, menen 
metsään tai vetäydyn kotiin hiljaisuuteen ja luen kirjoja yrteistä, kasvivärjäyksestä, 
omavaraisuudesta ja henkisyydestä. 

Tällaisia tuntemuksia minulla oli koko soittoikäni ajan. Suuri haaste ja sen jälkeinen 
lopahdus oli kokonaisvaltaista. Uudet teokset eivät innostaneet minua 
harjoittelemaan vaan päinvastoin kauhistuttivat minua. En käynyt konserteissa, en 
ollut kiinnostunut. Tein vain pakollisen niin hyvin kuin pystyin.

Lopetin ensimmäisen kerran musiikkiopiston 1. kurssitutkinnon jälkeen. Sanoin 
pianisti Mikko Niemelle, jonka kanssa soitimme yhdessä, että ”miksi minun pitäisi 
soittaa, kun kaikki kappaleet on jo esitetty moneen kertaan?”. Häntä huvitti. Sinä 
keväänä ja kesänä en juurikaan soittanut. Palasin kuitenkin soiton pariin, enhän 
osannut muuta. Eräänä syksynä ystäväni oli vaihtanut alttoviuluun ja sain kokeilla 
soitinta. Rakastuin sen tummaan syvään sävyyn. Halusin siltä seisomalta vaihtaa 
alttoviuluun ja niin teinkin. Löysin uuden innon ja harjoittelin paljon, opettelin 
lukemaan alttoklaavia. Päätin päästä Sibelius-Akatemiaan. Keväällä olikin 
pääsykokeet ja minut hyväksyttiin kouluun. 
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Olin Jouko Mansneruksen oppilaana kaksi vuotta ja se oli hauskaa aikaa. Hän kyllä 
varmaan joutui kokemaan kovia opettajanani, koska sen kahden vuoden aikana 
harjoitteluni laatu vaihteli kovasti mielialani mukaan. Kerran esitin yhden 
pikkukappaleen joulukonsertissa enkä osannut sitä juuri ollenkaan. Minua hävetti ja 
muistan ajatelleeni, että minun täytyy alkaa harjoitella kunnolla. Otin uuden 
haasteen ja aloitin B-kurssitutkinnon valmistelun. Harjoittelin taas innolla, kaikki oli 
hetken hyvin.
B-kurssin jälkeen lähdin Diemut Poppenille Saksaan. Hänen kanssaan kemiamme 
eivät sopineet lainkaan yhteen. Hänen opetustyylinsä sai minut kutistumaan 
hiirulaiseksi enkä uskaltanut enää ollenkaan soittaa. Suomessa käydessäni kävin 
ensimmäisen kerran Markku Korgin kehonhoidossa. Huomasin, että tämä hoito on 
erilaista kuin muut hoidot. Hoito sai minussa aikaan ensimmäisen muutoksen. 
Kuukauden päästä lopetin soittamisen ja palasin Suomeen. Se oli kevät 2001.

Seuraavan lukukauden aikana suoritin vain teorioita ja muita kirjallisia aineita 
Sibelius-Akatemiaan, koska ajattelin, että voin valmistua muutenkin kuin 
soittamalla. Toukokuussa kuitenkin kohtalo astui kehiin Teemu Kupiaisen 
muodossa. Kupiainen pyysi minua Savonlinnan kamarimusiikkikurssille soittamaan 
Bachin Goldberg-variaatiot ja Ligetin kvartettoa. Kahdessa viikossa olin taas 
”soittokunnossa” kurssilla. Kädet tosin aika väsyneinä yhtäkkisen soittobuumin 
jäljiltä vuoden soittoloman jälkeen. Mutta Savonlinnasta alkoi uusi vaihe 
elämässäni. 

Puolen vuoden jälkeen sain Pirkko Simojoen Sibelius-Akatemian opettajaksi ja 
tammikuussa 2003 aloitimme yhteistyömme. Soittoni mullistui. Opettelin kaiken 
alusta asti uudestaan - miten seison, miten pidän soitinta ja jousta. Pirkolta sain 
mielettömän upeita harjoitteita, ja niitä oli paljon. Kaikki harjoitteet tähtäsivät soiton 
vapauteen ja yhteyteen soittimen kanssa. Opin keskittymään ja uuden tavan 
harjoitella. Käännyin sisäänpäin, jolloin harjoitteluni muuttui meditaatioksi. Yhtäkkiä 
harjoittelu oli parasta mitä tiesin. 

Kieltäydyin suurimmasta osasta keikkoja kahden vuoden ajaksi, koska en halunnut 
soittaa vanhalla tavallani. En halunnut minkään häiritsevän harjoitusprosessiani. 
Käytin kaikki rahani kehonhoitoihin, koska kaipasin muutosta joka tasolla. Mieleni 
työsti traumojani ja kehoni opetteli vapautumaan. Tämän jälkeen menestyinkin 
soitossa, voitin koesoittoja. Sain toisen palkinnon kansainvälisissä Brahms-
alttoviulukilpailuissa ja voitin Sinfonia Lahden sooloalttoviulun soittajan paikan. 
Unelmani toteutuivat. 

Olin superonnellinen saadessani soittaa Sinfonia Lahdessa! Alttoviulusektio oli 
upea ja taitava, he olivat niin ystävällisiä ja tukivat työtäni sooloalttoviulistina. 
Lisäksi orkesteri oli täynnä ihania muusikoita ja ihmisiä. Orkesterissa yhteistyö oli 
hedelmällistä, helppoa ja arvostavaa. Sain koeajan läpi, olin todella kiitollinen.
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Ja eipä aikaakaan, kun olin kesäkuussa 2015 vanhassa tutussa tilanteessa. Enää 
en voinut paeta muutoksen tarvetta. En voinut ohittaa sisäistä ääntäni.
Koeajan suoritettuani huomasin olevani jälleen Sitten kun – tilanteessa. Kaikki 
asettamani tavoitteet musiikin saralla oli saavutettu. Ihmettelin tunnettani, kun en 
rakastanutkaan soittoa sillä intohimolla kuin mielestäni pitäisi. Minunhan piti 
rakastaa, koska tätä olin odottanut. Tämän piti olla se hetki, jolloin kaikki on 
loksahtanut paikoilleen, rakastan soittoa ja musiikkia, minulla on kaikki levollisuus, 
tyytyväisyys ja rauha sisälläni eikä minulla ole tarvetta minnekään muualle. Mutta 
saavutukseni eivät tuottaneetkaan sisäistä onnen tunnetta.

Kehonhoitajani ja nykyinen opettajani Markku Korg oli muutaman kerran sanonut 
minulle, että minun pitäisi tehdä kehonhoitoa työkseni. Ihmettelin, koska hän ei 
yleensä puutu asiakkaiden elämään. Olin kyllä avoin ajatukselle, koska olin käynyt 
jo vuodesta 2001 hänen hoidoissaan ja ollut kiinnostunut omien prosessieni myötä 
kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista. Työstin asiaa puolisen vuotta ja jouluna 2015 
aloitin hänen johdollaan mestari-kisälli -opinnot. Tammikuussa 2016 aloitin 
urheiluhierojan opinnot ja jo 19.6.2016 soitin viimeisen konserttini Musik vid Havet 
-festivaalilla Inkoossa, johon lopetin muusikon urani. Kesäkuussa 2017 olin jo 
valmistunut koulutetuksi urheiluhierojaksi, hakenut starttirahaa ja perustanut 
yrityksen. Olin tuore päätoiminen yrittäjä. Kaikki tämä tapahtui kahden vuoden 
sisään.

Tällä hetkellä minulla on oma hoitola Mäntsälässä ja hoitohuone kerta viikkoon 
Helsingissä Töölössä. Teen myös työpaikkakäyntejä. Ydinosaamiseni on 
kokonaisvaltainen kehonhoito. Olen käynyt kursseja osteopaattisista otteista, 
kraniosakraaliterapiasta, ayurvedasta ja kiinalaisesta lääketieteestä. Ja minulla on 
valtava into mennä uusille kursseille ja oppia lisää. Asiakkaitakin on lisääntynyt 
puskaradion ja nettisivujen kautta tasaiseen tahtiin. Valitettavasti koronan tulo on 
vaikuttanut liikkuvuuteen ja asiakasvirta on vähentynyt. Mutta kun rajoitteet 
puretaan ja ihmiset kömpivät kodeistaan ulos, huomataan taas kehonhoidon tarve. 
Muun muassa stressi ja huolet vaikuttavat kehoomme. Keho tukkeutuu ja muuttuu 
jäykäksi, tulee kipuja ja aivot surraavat pysähtymättä. Tämän lisäksi päivittäin 
kehoomme kohdistuu mekaanista kuormitusta liiallisesta istumisesta, kännykän ja 
tietokoneen käytöstä, soittamisesta, vääristä nukkuma-asennoista ja muista 
kuormittavista tekijöistä vaikkapa puutarhatöistä.  Valitettavaa on, että kehomme 
taltioi kaiken. Vähitellen se ottaa väärät asennot omakseen ja keho kääntyy, kiertyy 
ja vinoutuu pysyvästi. Säännöllinen oikeanlainen itsehoito ja hoidossa käyminen 
taas tasapainottaa ja suoristaa kehoa sekä vapauttaa kehon virtaukset että 
hermotukset toimimaan aktiivisesti. 

Kehollamme on oikea asento. Se toteutuu seistessä tai maatessa kovalla alustalla, 
jalat yhdessä, kämmenet jalkojen sivuja vasten. Kaikki mikä poikkeaa oikeasta 
kehon asennosta, sairastuttaa. Esimerkiksi jos nukumme kyljellämme, olkapää 
vetäytyy eteen ja olkanivel kipeytyy. Soittoasennoissa usein toinen käsi on 
edempänä kuin toinen, joka aiheuttaa taas kiertymistä rankaan. Ja kun kädet 
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rasittuvat ja kipeytyvät, on käsien ”tyhjennys” tarpeellista. Käsien lihasten 
tyhjentämisen jälkeen soitto vapautuu ja kivut lieventyvät. 

Ihmisen kokonaisvaltaisen terveyden ymmärtämisessä ja hoitamisessa ei koskaan 
tule valmiiksi – kuten ei musiikissakaan! Nyt tunnen syvää kiitollisuutta ja onnea, 
kun saan tehdä sellaista, josta olen äärimmäisen kiinnostunut. Innolla opettelen 
uusia otteita kehonhoidossa ja omaksun tietoa hermoista, lymfasta, meridiaaneista, 
kalvojen yhteyksistä, kehon asentojen vaikutuksesta mieleen jne jne. Tuli sisälläni 
palaa uudelle tiedolle eikä tätä tulta sammuta mikään. Minun tieni on nyt selkeä.

Aurinkoisia terveisiä täältä kevätaurinkoisen luonnon keskeltä! Kesääni kuuluu 
töiden, perheen ja puutarhan ohella Yrittäjän ammattitutkinnon suorittaminen ja 
uusien yritysideoiden kehittäminen.

Ihanaa kesää ja kaikkea hyvää, 

Anna Rajamäki / Inner Health  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Inner Healthin KESÄTARJOUS 2020 
alttoviuluseuran lehden lukijoille ja jäsenille! 

Ensimmäinen 
KOKONAISVALTAINEN HIERONTA/KÄSITTELY 40€  

(norm. 50€)

opiskelijat, työttömät, eläkeläiset 35€ (norm. 45€) 

Varaa aikasi soittamalla tai tekstaamalla puh 044 367 1335
TAI osta lahjakortti kaupasta www.innerhealth.fi

Anna / Inner Health

044 367 1335
anna@innerhealth.fi

Os. Cygnaeuksenkatu 10 A (Hoitotila), 00100 Helsinki
Os. Perkkiönpellontie 2 (Kuntokeidas), 04600 Mäntsälä.



Haastattelussa Timothy Ridout 

Nuori englantilainen alttoviulistitähti Timothy Ridout vieraili helmikuussa Suomessa 
Tapiola Sinfoniettan solistina. Kävin haastattelemassa häntä Espoon 
kulttuurikeskuksen kuppilassa orkesteriharjoituksen jälkeen 12.2.2020. 

Tim on hyvin miellyttävä, ystävällinen ja helposti lähestyttävä persoona. Olen jo 
useaan otteeseen havainnut, että vaikka altisti kuuluisi jo musiikkimaailman 
huippuihin, on hän kuitenkin aina edelleen altisti - eli yleensä aina mukava. Tim 
aloitti kertomalla tarinansa siitä, miten hänestä tuli alttoviulisti. Hän tulee 
muusikkoperheestä, äiti on sellisti ja isä musiikinopettaja ja jazzpianisti. Pienenä 
Tim harrasti laulamista, lauloi kuorossa ja musikaaleissa. Hänen ollessaan 8-
vuotias, järjestettiin musiikkikoululla esitys, jossa kunkin instrumentin opettaja esitti 
pienen kappaleen. Alttoviuluopettaja esitti Harry Potterin teeman - ja Tim oli myyty! 
Hän aloitti siis alttoviulunsoiton, muttei kuulemma koskaan harjoitellut. Vasta 12-
vuotiaana, kun laulaminen rupesi takkuamaan äänenmurroksen myötä, hän tarttui 
toden teolla alttoviuluun ja alkoi harjoitella paljon. 
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Timothyn uraa on siivittänyt mm. Lionel Tertis -kilpailujen voitto 2016 ja 
valinta BBC Nuoreksi artistiksi vuonna 2019. Hänen opinahjoihinsa on 

kuulunut Lontoon Royal Academy of Music ja Kronberg Academy. 
Jälkimmäisessä hänen opettajanaan toimi Nobuko Imai. 



Kysyin, mitä Tim ajattelee esiintyessään yleisölle. Kuulemma hyvä 
valmistautuminen on tässäkin se avainasia, jotta pystyy keskittymään olennaiseen, 
eli musiikkiin. Joitain pieniä teknisiä yksityiskohtia hän on saattanut mieleensä 
painaa, mutta yleisesti hän keskittyy fraasien mielessä laulamiseen ja teoksen 
erilaisiin karaktääreihin. Hän pyrkii pitämään ajatukset mahdollisimman paljon 
hetkessä, ei mieti mennyttä, eikä myöskään liian pitkälle tulevaa. Teoksen rakenne 
kuitenkin pitää olla kokonaisuudessaan hahmotettuna, jotta toteutus toimii. 

Ulkoa muistamisen avuksi hän käyttää useampaa eri tekniikkaa samaan aikaan: 
esim. nuottikuvan visualisointia, kokonaisuuden hahmottamista, ”teknistä 
muistia” (sormitukset, sormiryhmät, jousitukset ym.), tietoisuutta siitä mitä ääniä 
soittaa, musiikin tunnetta ja karaktääriä. Joskus myös mielikuvat auttavat. Aivoja 
joutuu käyttämään esiintyessä eniten silloin, kun ei ole ollut aikaa kunnolla 
valmistautua. Tätä hän yrittää välttää kaikin keinoin!

Puhuimme myös vapaapäivistä. Tim on yhtä mieltä siitä, että ne ovat soittajalle 
ensiarvoisen tärkeitä. Valitettavan usein hän joutuu nykyään viettämään 
vapaapäivää matkustaen. Mahdollisuuksien mukaan hän tosin harjoittelee 
matkapäivänäkin pari tuntia, jotta vapaapäivä ei ”kulu” siihen. Alunperin tavoite oli 
pitää joka viikko yksi soittamaton päivä, mutta se ei nykytilanteessa ole aina 
mahdollista. Tämän hetkinen tavoite on minimissään 2 päivää kuukaudessa. 
Vapaapäivät on tärkeitä niin fysiikan kun mielenkin kannalta. Jos vapaapäivä on 
reissussa, hän yrittää mennä tutustumaan johonkin paikalliseen erikoisuuteen ja 
kotona Lontoossa hän usein vaan chillaa, katsoo Netflixiä, käy kävelyllä tai kokkaa. 

Kysyin etukäteen seuran jäseniltä, mitä he haluaisivat Timistä tietää. Yksi kysymys 
koski harjoittelua. Koko teini-iän ja vielä muutama vuosi sitten hän käytti paljon 
aikaa (keskimäärin 3h/päivä) pelkkiin teknisiin harjoituksiin, etydeihin ja asteikoihin. 
Kreuzer, Rode, Flesch, Sevcik, Schradiek, Galamian - kaikki perusmetodit ja -vihkot 
on käyty läpi. Nykyään hänellä on niin paljon ohjelmistoa opeteltavana, ettei aikaa 
jää tekniikalle enää niin paljoa. Esimerkkinä hänen aikatauluistaan mainittakoon 
sen hetken tilanne: Alle viikon sisään oli tulossa Tapiolan konsertin lisäksi 2 esitystä 
Waltonin konsertosta ja kokonainen oma resitaali koostuen pelkästään soolo-
ohjelmistosta…

Nykyään hän aloittaa harjoittelupäivän hitaalla asteikolla, hakee saundia, 
intonaatiota ja yrittää kaivaa soittimesta mahdollisimman ison, soivan ja terveen 
äänen. 3-oktaavisia asteikoita hän suosittelee soittamaan päivittäin myös hyvin 
nopeasti. Hän käy kaikki sävellajit läpi (sormitus Es-duurista lähtien kaikissa 
sävellajeissa sama, lähtien C-kieleltä ja alkaen 2. sormella) nostaen sävellajia aina 
puolellasävelaskeleella. 2-3 minuutissa voi tällä tavalla kuulemma soittaa kaikki 
asteikot, ja siitä on sitten mukava lähteä eteenpäin! Hyviä lämmittelyjä on myös 
hitaat 4-oktaavin asteikot ja eri jousivariaatioiden läpikäynti asteikon äänillä.
Tärkeää päivittäisessä lämmittelyssä on variointi. Aina ei kannata soittaa samoja 
harjoituksia tai etydejä. 
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Tim pyrkii joka päivä soittamaan myös jotain vaikeampaa kuin mitä on sillä hetkellä 
tulossa esitettäväksi. Esimerkiksi kyseisellä Tapiola-viikolla hän harjoitteli viikon 
ohjelman lisäksi myös Bachin kromaattista fantasiaa ja Lillian Fuchsin 
fantasiaetydejä. Tavoitteena on päivittäin haastaa itseään ja venyttää omia rajojaan. 

Otin keskustelussamme esiin lehden teeman mukaisesti alttoviulistien fysikaaliset 
haasteet ja niistä koituvien ongelmien ennaltaehkäisyn. Teini-ikäisenä Timillä oli 
soittaessaan ongelmia rentouden kanssa ja siitä aiheutui mm. niskakipuja, jotka 
uusiutuvat vähän väliä vuoden ajan. Siinä vaiheessa hän ymmärsi kuinka tärkeää 
rentous oli soittaessa ja keskittyi pitkän aikaa pelkästään sen korjaamiseen. 
Huolellinen lämmittely on sittemmin aina ollut hänelle avainasemassa siihen, että 
oikea rentous ja vapaus löytyy joka päivä. Venyttely, olkapäiden pyörittely ja muut 
ylävartaloa vetreyttävät liikkeet ovat tulleet päivittäiseksi tavaksi. Nykyään hänellä 
ei juurikaan ole ongelmia fysiikan kanssa. 

Hän yrittää harjoitella järkevästi, ei koskaan enempää kun tunti kerrallaan ilman 
taukoa, ja maksimissaan 5-6 tuntia päivässä. Tämän lisäksi voi tietenkin lukea 
nuotteja ja mielikuvaharjoitella. Yleissääntönä perusneuvo: kannattaa mielummin 
harjoitella vähemmän ja käyttää aika viisaasti. Hänestä kenenkään alttoviulistin ei 
pitäisi tarvita harjoitella enempää kuin 6 tuntia päivässä.

Keskustelimme Timin kanssa myös jännittämisestä. Hän kyllä toisinaan jännittää 
esityksiä, mutta onneksi harvoin enää lavalla. Jännitykseen auttaa oikea asenne 
esiintymiseen. Kannatta miettiä miksi ylipäänsä haluaa soittaa ja miksi ihmiset 
käyvät konserteissa - ei kritisoidakseen virheitä, vaan nauttimaan musiikista. Tätä 
Timin pitää välillä muistutella itselleen, varsinkin ennen erityisen tärkeitä 
konsertteja. Tietynlainen jännitys kuuluu asiaan ja saattaa usein parantaakin 
suoritusta, kunhan sen osaa kanavoida oikein. Tärkeää on myös nauttia konsertin 
harjoitusprosessista, omien tavoitteiden saavuttamisesta ja itse musiikin 
tekemisestä.

Jos Tim voisi yhden vuoden soittaa vaan yhtä teosta, mikä se olisi? ”Ei Stamitz!” oli 
ensimmäinen vastaus. Hän valitsisi kuulemma jonkun kolmesta hänelle uudesta 
teoksesta, jotka ovat olleet jo pitkään toivelistalla: Miklos Rozsan, York Bowenin ja 
Alfred Schnittken konsertot. Valita kääntyi Schnitkeen, koska sitä hän ei ole edes 
aloittanut työstämään. 

Kirjoitin edelliseen lehteen jutun muusikkopainajaisista, joten päätin kysyä sellaista 
myös Timiltä. On yksi vanha toistuva uni jonka hän hyvin muistaa:

”Olen n. 17-vuotias ja minua on jostain syystä pyydetty soittamaan Waltonin 
konsertto Lontoon Royal Festival Hall:iin. Olen siinä vaiheessa opetellut Waltonin 
konsertosta vasta ensimmäisen osan, enkä osaa etenkään toista osaa ollenkaan. 
Saapuessani konserttipaikalle minulla ei ole konserttivaatteita mukana lainkaan, 
päälläni on vain t-paita, farkut ja lenkkarit. Astun lavalle mukanani sekalainen kasa 
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irtonaisia valokopioita Waltonin toisesta osasta. Nuotit on väärässä järjestyksessä, 
nuottiteline ei pysy ylhäällä ja nuotit tippuilevat lattialle. Soitto alkaa, enkä osaa 
yhtään mitään…”

Tim harvemmin nykyään enää painajaisiä näkee, mutta jos näkee, liittyvät ne 
melkein poikkeuksetta siihen, että hän joutuu menemään lavalle huonosti 
valmistautuneena. Tämän kaltaiset painajaiset lienevät meille kaikille tuttuja!

Lopuksi kysyin Timiltä, minkälaisia terveisiä hän haluaisi lähettää suomalaisille 
alttoviulisteille.

”Keep practising!” Kaikki me voimme asettaa rajojamme vielä vähän korkeammalle. 
Alttoviulismilla on ollut kivinen historia, mutta ei ole mitään syytä enää ajatella 
niinkuin ennen. Ota vastuuta tekemisistäsi, usko että voit saavuttaa tavoitteesi, 
äläkä keksi tekosyitä, miksi et voisi onnistua jossain. Ole rohkea ja yritä tehdä sitä 
mitä oikeasti haluat. Jos todella paneudut asiaasi, onnistut kyllä!”

Kävin kuuntelemassa muutama päivä myöhemmin Tapiola Sinfoniettan konsertin, 
jossa Timothy soitti solistina Martinun Rapsodia-konserton alttoviululle ja 
orkesterille, sekä yhdessä toisen Kronberg-akatemialaisen Fumika Mohrin kanssa 
Brittenin kaksoiskonserton viululle ja alttoviululle. Oli aivan ihana konsertti! 
Orkesteri soitti upeasti ja Timin saundi, sävykirjo, soiton puhuttelevuus ja rentous oli 
ihailtavaa. Tästä kaverista kuullaan vielä!

Elina Heikkinen

23

Kevät on jo pitkällä, joten pian koittaa 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: OKOYFIHHI

BAN: FI63 5722 1020 0060 15 
Käytä maksaessasi viitenumeroa: 199018 



Testissä kaksi uutta olka-/leukatukitulokasta! 

Markkinoille on tullut viime vuosina muutamia uusia olkatuki-/leukatukimalleja. 
Tässä esittelyssä niistä kaksi: Dolfinos VIola Rest System ja Pirastro KorfkerRest. 
Soittajan lompakoille nämä uutuudet eivät tee kovin hyvää, mutta ovatko ne 
hintansa arvoisia?

Ensimmäisen uutuuden esittelee tietääkseni toistaiseksi Suomen ainoa Dolfinoksen 
käyttäjä Atte Kilpeläinen.

Dolfinos Viola Rest System

”Niinhän siinä sitten kävi, että joulukuussa seuramme WhatsApp-ryhmässäkin aika 
monta kommenttia kerännyt Dolfinos-systeemi päätyi pukinkottiini (kiitos Postin ja 
Sveitsin tullimuodollisuuksien paketti tosin 
saapui vahvasti tammikuun puolella).

Mutta hyvää kannattaa odottaa! Dolfinosin 
tukisysteemin idea on kiinnittää sekä leuka- 
että olkatuki samaan telakkaan. Koko 
postipaketti työkaluineen ja ohjeineen oli 
hämmentävän kevyt. Firman nettisivuilta 
löytyvät opetusvideot olin katsonut jo 
ennakkoon, joten asentaminen oli 
suhteellisen helppoa. Oma soittimeni on 
sarjoiltaan hivenen paksumpi joa siksi 
telakkapala vaati hivenen modifiointia, jota 
varten sain ystävällistä ja henkilökohtaista 
ohjausta Skypen välityksellä. 

Leukatukimalleja on tarjolla kolme, joista 
valitsin sen, jota suosittelivat erityisesti 
altisteille. Leukatuessa on ainoastaan 
korkeudensäätö.

Olkatuki onkin sitten monipuolisempi. Telakkaan kiinnitetään kaareva kisko, jossa 
on kaksi pientä tyynyä, joita voi siirtää sivusuunnassa haluamaansa kohtaan käden 
käänteessä. Näppärän työkalun avulla tyynyjen kulmaa voi myös säätää helposti. 
Kaiken lisäksi kiskossa on näppärä rulla, jolla voi säätää kiskon kulmaa suhteessa 
instrumentin koppaan. Tyynyjen ja leukatuen säätöihin tarvittava työkalu on rahdun 
normaalia kynää paksumpi ja kulkee ihan nätisti penaalissa mukana. 
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Dolfinos Viola Rest System  

Hinta 499€ (Dolfinoksen 
nettisivuilla)



Kaikkea leimaa sveitsiläisen insinöörityön korkea laatu ja siitä päästäänkin 
Dolfinosin maailmanvalloituksen mahdolliseen esteesen. Sveitsin frangin 
naurettava kurssi yhdistettynä posti- ja tullikuluihin nostaa setin hinnan todella 
korkealle. Itse pääsin kiinni early bird -tarjoukseen mutta voitte käydä 
tsekkaamassa heidän nettisivuiltaan millaisista hinnoista kyse. 

Sanoisin kuitenkin, että rahalle saa vastinetta. Itse en ole vielä ollenkaan varma 
että omat asetukseni ovat Ne Oikeat, mutta kuten mainitsin, säätöjen muuttaminen 
on todella helppoa. Mielestäni paras tekninen ominaisuus on kiskon kulman 
säätäminen, esimerkiksi pitkän orkesteriharjoituksen loppupuolella saa mukavasti 
pari oktaania lisää suurentamalla kulmaa huomaamattomasti tauon aikana. Ei 
tietenkään saa unohtaa faktaa, että telakkapala osuu soittimeen melko pienesti eli 
soundi on selkeästi vapaampi. 

Kaiken kaikkiaan Dolfinos tuli markkinoille laadukkaan ja mietityn tuotteen kanssa. 
Jos korona-ajan kaikki keikkaliksat ei vaan millään meinaa mahtua tilille suosittelen 
piipahdusta osoitteeseen dolfinos.com."

Atte Kilpeläinen

Pirastro KorfkerRest

Pirastro KorfkerRestin innovaattorina toimi hollantilaissyntyinen viulupedagogi 
Berent Korfker. Viuluversio tuli markkinoille 2014 ja alttoversio 2018. Olkatuen ehkä 
poikkeavin ominaisuus on sen keveys. Se painaa vain 40 grammaa! Lisäksi 
olkatuen puuosaa pystyy taivuttamaan itselleen sopivaan asentoon. Suolaisesta 
hinnastaan huolimatta kyseisen tuen on hankkinut jo useampi suomalainen 
alttoviulisti. 

”Korfker on uskomattoman kevyt, mikä on 
tehnyt omasta soitostani huomattavasti 
helpompaa etenkin orkesterissa. Hinta tuntui 
pitkään opiskelijabudjetille mahdottomalta, 
mutta jälkikäteen olen tosi tyytyväinen 
sijoitukseeni. Kesti hetken opetella säätämään 
olkatukea, mutta on mahtavaa, että puuta voi 
taivuttaa juuri itselleen sopivaan malliin. 
Toivottavasti vastaavia alkaa pian ilmestyä 
markkinoille muiltakin valmistajilta ja 
pienemmällä hintalapulla varustettuna!”

HindemithFanGirl95
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Pirastro Korfker Rest  

Viola 329€ (Thomann)



”Korfker oli hyvä ostos. Mikä tärkeintä, sitä voi melko helposti taivutella tarpeidensa 
mukaan. Mulle ainoa huono puoli (suolaisen hinnan lisäksi) on, että "taka"jalan alin 
mahdollinen säätö on melko korkea, mikä vaikuttaa soittimen asetteluun. Soittaisin 
kokonaan ilman olkatukea, jos pystyisin, ja Korfker on ollut toistaiseksi paras 
vaihtoehto - tuki ei paina juuri mitään (40g) eikä vaikuta mun alton saundiin 
ainakaan negatiivisesti!”

Max N.

”Ostin oman Korfker Restin kuulopuheiden perusteella koska sitä ei silloin myyty 
Suomessa. Hetkeäkään en ole katunut. Maksaa itsensä takaisin soundin 
paranemisen (ei demppaa kuten muut tuet) ja keveyden ansiosta. Jalkojen 
säätäminen on aika pikkutarkkaa puuhaa joten kynnys tehdä muutoksia on 
korkeampi kuin ns perusolkatuissa, se taitaakin olla ainoa miinus.”

     Olga R.

”Olen luopunut Korfkerini käytöstä - sehän oli viulun tuki, kun siinä vanhemmassa 
mallissa alttotukea ei pystynyt käyttämään pienessä altossani.  Oli kyllä ihanaa, kun 
tuki oli niin kevyt, ja altto resonoi hyvin. Jousikäden olkapään jäätymisen 
yhteydessä olin fyssarilla, joka tarkasti soittoasentoani. Hänen ohjeittensa mukaan 
tuki piti saada korkeammaksi, eikä viuluKorfker siihen taipunut... Ehkä hankin vielä 
uuden mallin alttotuen! ”

Silja S.

”Paras ominaisuus KorfkerRestissä on mielestäni ehdottomasti sen keveys! Onhan 
tuki ihan järkyttävän hintainen verrattuna muihin malleihin, mutta jos se tuo 
ratkaisevaa parannusta soittoarkeen, ei sitä jää harmittelemaan. Jos tuen hankkii, 
kannattaa ehdottomasti ostaa ”Model 2”, jossa on mukana ErgoPack, joka lisää 
tuen jalkojen muokkailtavuutta. Niiden avulla sain tuen sopimaan myös hyvin 
leveään alttooni. Tuen säätöjen suunnittelussa on mielestäni parantamisen varaa. 
Muokkaaminen on huomattavasti haasteellisempaa kun perustuissa. Toisaalta 
variaatioita on paljon, kunhan vaan keksii miten oikeat säädöt saa aikaiseksi. 
Mielenkiinnolla odotan kauanko tuki kestää. Tällä hinnalla sen soisi kestävän hyvin 
monta vuotta. En tunne ketään, jolla se olisi pidempään ollut, joten nähtäväksi jää! ”

Viola4Ever85

Koonnut Elina Heikkinen 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Testaa tietosi!  

Juhlavuoden kunniaksi - 
alttoviuluseura-aiheinen ristikko!

Laatinut Elina Heikkinen

Vaakaan:

1. Kuka alttoviulisti vieraili Suomessa 
joulukuussa 2019 ja piti myös mestarikurssin, jonka 
järjestämisen alttoviuluseurakin osallistui?

2. Kuinka monta kertaa alttoviulukilpailut on järjestetty Suomessa? 

3. Missä kaupungissa alttoviuluseuran nykyinen puheenjohtaja asuu?

4. Sen henkilön etunimi, joka kirjoitti kirjan ”Viulunsoittaja kadulla”.

5. Kuka legendaarinen suomalaisalttoviulisti aloitti Sibelius-Akatemian lehtorina 
1961 (oltuaan siellä jo pitkään sitä ennen tuntiopettajana)?

6. Minkä suomalaisen orkesterin sooloaltistina Matti Hirvikangas toimi ennen 
siirtymistä oopperaorkesteriin? 

7. Kuka sävelsi teoksen ”Satukuvia”?

8. Kuka voitti vuoden 2006 alttoviulukilpailut?

9. Missä kuussa alttoviuluseuran syksyn lehti yleensä ilmestyy? 

10. Mikä päivä on 3.6.?

11. Missä järjestettiin Suomen ensimmäiset alttoviulukilpailut?

12. Sen henkilön etunimi, jonka mukaan nimetyssä kvartetissa sekä Jouko että 
Matti ovat soittaneet.

13. Missä kaupungissa järjestettiin toistaiseksi Suomen ainoat Pohjoismaiset 
alttoviulukilpailut (2001)? 

14. Kuka seurasi Jouko Mansnerusta alttoseuran puheenjohtajana?

Pystysuuntaan: Sotkamon kisojen tuomariston puheenjohtaja
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