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1 JOHDANTO 

 
Barokkiviulun ohjelmistoluettelon laatimisidea syntyi syksyllä 2008. Olin silloin Länsi- 

Helsingin musiikkiopiston rehtorin Riitta Poutasen johtamassa työryhmässä laatimassa 

barokkiviulun kurssisuoritusvaatimuksia. Työryhmässä oli edustettuna musiikkioppi-

laitoksia, joissa vanhan musiikin opetusta oli annettu jo pidempään, oman työpaikkani 

Helsingin konservatorion lisäksi Länsi-Helsingin musiikkiopisto sekä alan ammatillista 

koulutusta antavat Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Sibelius-Akatemia. 

 

Barokkiviulun kurssisuoritusvaatimusten tekeminen tuli ajankohtaiseksi barokkiviulun 

opetuksen lisäännyttyä maassamme myös musiikkiopistotasolla. Suomen Musiikki-

oppilaitosten liiton (SML) kautta kurssisuoritusvaatimukset välitettiin liiton jäsenille, eri 

musiikkioppilaitoksille ympäri Suomea. Samalla esiin tuli tarve laatia ohjelmistoluettelo, 

joka olisi pääpiirteittäin samankaltainen kuin SML:n viulun ohjelmistoluettelot (SML, 

2005). Ohjelmistoluettelo toimisi niin ikään hyvänä lisänä modernin viulun opetuksessa 

ja antaisi monelle opettajalle lisävirikkeitä barokin ohjelmistovalintoihin. 

 

Oma tieni barokkimuusikkona on ollut hidas ja pitkä, ei sentään kivinen. Olen tuntenut 

barokkimusiikin läheiseksi itselleni musiikkiopistoajoista lähtien. Ammatillisia 

instrumenttiopintoja tehdessäni en kokenut itselläni olevan aikaa tai voimavaroja 

periodinsoittimen soittoon.  Vasta A-kurssin jälkeen ollessani jo opetustöissä aika tuntui 

olevan kypsä vanhan musiikin opinnoille. Metropolia Ammattikorkeakoulun 

sijaitseminen näppärästi samassa rakennuksessa oman työpaikkani kanssa on 

mahdollistanut opintojen tekemisen työn ohella. Lisäksi minulla on ollut onni 

työskennellä talossa, jossa olen itse päässyt opettamaan barokkiviulua sekä vetämään 

runsaasti kamarimusiikkia, orkesteria ja ison barokkiorkesterin projekteja. Suomalaisen 

barokkiorkesterin koulutustyöryhmän, Fibo Collegiumin, jäsenenä olen saanut olla 

mukana järjestämässä barokkikursseja eri musiikkioppilaitoksissa, koulu- ja päiväkoti-

konsertteja sekä alan täydennyskoulutusta. Kaikki tämä työ on osaltaan vaikuttanut 

myös barokkiviulun ohjelmistoluettelon laatimistyöhön. Musiikkioppilaitosten opettajien 

tarpeet ovat tulleet opettaessa tutuiksi, ja verkoistuminen vanhan musiikin alalla 

toimivien muusikoiden kanssa on merkittävästi auttanut ohjelmistomateriaalin 

kartoituksessa. Muiden työryhmän jäsenten panos on projektissa ollut myös aivan 

ratkaisevassa asemassa. 
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2 PROJEKTIN TAUSTATIEDOT 

 

Barokkiviulun ohjelmistoluettelon kartoitushankkeen työryhmään kuuluvat itseni lisäksi 

musiikin maisterit Minna Kangas ja Anni Elonen. Saimme keväällä 2009 Suomen 

Kulttuurirahastolta apurahan hankkeen kulujen kattamiseen. Tämä apuraha mahdollisti 

matkan Amsterdamiin Hollantiin kesällä 2010 ja siellä erityisesti Saul B. Groenin 

nuottiliikkeeseen. Muutoin ohjelmistoluettelon koonti on tapahtunut Suomessa eri 

kirjastoissa (mm. Sibelius-Akatemian vanhan musiikin ja Helsingin konservatorion 

kirjastot), nuottiliikkeissä (mm. Fazer ja Ostinato) sekä yksityisten muusikoiden 

kodeissa. Haluankin tässä yhteydessä esittää työryhmämme puolesta lämpimän 

kiitoksen sekä Suomen Kulttuurirahastolle että muusikoille, jotka ovat avanneet 

nuottikaappiensa ovet meille. 

 

Ohjelmistoluettelon koontityön tavoitteena on ollut auttaa sekä barokkiviulun että 

modernin viulun opettajia ympäri maatamme löytämään uusia virikkeitä barokin ajan 

musiikin opetukseen. Tarjoamamme ohjelmistopaketti sisältää monille viuluopettajille 

”uusia” teoksia ja jopa ”uusia” tyylejä sekä käyttökelpoisia editioita ja kustantajia. 

Lisäksi halusimme liittää pakettiin hieman ajatuksia barokin ajan musiikin teknis-

tulkinnallisista erityispiirteistä, mm. sormituksista ja jousituksista. Minkään soittimen 

soittoahan ei pysty kirjasta tai tekstistä oppimaan, mutta joskus muutama rivi tekstiä 

voi herättää ainakin kysymyksiä, joihin jokainen voi halutessaan hakea vastauksia 

esimerkiksi täydennyskoulutuksen kautta. 

 

Olen itse työssäni kokenut, että monia barokkikappaleita, esimerkiksi 

barokkisonaatteja, on perinteisesti soitatettu viuluopintojen varhaisessa vaiheessa (2-3-

perustasolla). Kuitenkaan oppilaiden henkinen ikä ei tällöin aina ole vielä kypsä 

kokemaan ja kärsivällisesti työstämään teosten herkkiä vivahteita ja joskus myöskään 

muu tekninen valmius ei riitä tavoittamaan nopeiden osien vilkkautta ja sähäkkyyttä. 

Hitaat kappaleet vaativat hyvinkin monipuolista jousenkäyttöä, jotta barokkimusiikin 

puhe on elävää ja koskettavaa. 

 

Parhaimmillaan barokin viulumusiikki on erittäin monipuolista. G. B. Doni kuvailee 

soitinta seuraavasti: ”Taitavan soittajan käsissä viulu ilmaisee luutun suloisuutta, 

gamban sulavuutta, harpun majesteettisuutta, trumpetin voimaa, pienen nokkahuilun 
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eloisuutta, huilun surumielisyyttä, kornetin liikuttavuutta, ja kaikki nämä ominaisuudet 

toteutuvat uskomattoman kekseliäästi.”  (Doni 1640, 338) Kun tätä musiikkia soitetaan 

tasapaksusti esimerkiksi romanttisen ajan keinovaroja käyttäen, ei oppilas eikä opettaja 

voi innostua musiikinlajista. Onneksi barokkimusiikin soittotraditio on maassamme 

hyvää vauhtia uudistumassa. Tätä auttavat myös periodinsoitinorkesterien ja -yhtyei- 

den konsertoinnin lisääntyminen, hyvät barokkilevytykset sekä periodisoitinten (mm. 

cembaloiden) määrän lisääntyminen musiikkioppilaitoksissa ja konserttisaleissa. 
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3 OHJELMISTOLUETTELON ESITTELY 

 

Barokkiviulun ohjelmistoluettelo on pääosin esikuvansa SML:n muiden ohjelmisto-

luetteloiden kaltainen. Kappaleet on jaoteltu kurssitutkintojen ja eri teostyyppien 

(harjoitukset ja etydit, sooloteokset, sonaatit, tanssisarjat, kamarimusiikkiteokset jne.) 

mukaan, nuottien kustantaja on merkitty kappaleen nimen perään ja kappaleet on 

esitetty säveltäjän nimen tai kokoelman nimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä. 

Kunkin säveltäjän etunimien kirjaimet antavat tarvittavaa lisätietoa nuottien hakua ja 

hankintaa varten. Lisäpiirteenä barokkiviulun ohjelmistoluettelossa on teosten luokittelu 

niiden maantieteellisten tyylipiirteiden mukaan. Tämä on olennaista, jotta barokin ajan 

eri maiden tyylit olisivat edustettuina ohjelmistossa monipuolisesti. 

 

Ohjelmistoluettelossa esitetty varhaistason ohjelmisto tarkoittaa teoksia, joiden kautta 

barokkiviulunsoiton maailma voidaan esitellä oppilaalle. Barokkiviulussa ensimmäinen 

tehtävä tutkinto on usein perustason tutkinto eli entinen peruskurssi 3. Tämä johtuu 

mm. siitä, että toistaiseksi barokkiviuluista ja - jousista ei ole saatavilla kokoviulua 

pienempiä soittimia ja näin soittimen opiskelu ei ole mahdollista aivan nuorella iällä. 

Lisäksi barokkijousi on moderniin jouseen verrattuna vaikeampi, kiikkerä ja hankala 

pitää pystyssä. Siksi olisi hyvä, että modernin jousen soittotekniikan perusta olisi vahva 

ennen barokkisoittimeen siirtymistä. Mikään ei kuitenkaan estä soittajaa kokeilemasta 

modernin soittimen kanssa barokkijousta, jolloin barokkijousen erityispiirteet, painon 

jakautuminen ja jousen keveys, tulevat tutuiksi. Barokkijousen puuttuessa samaa 

keveyttä voi jäljitellä pitämällä modernista jousesta kiinni ylempää kohdasta, jossa 

hopeapunos ja jousta suojaava nahka koskettavat toisiaan. 

 

Monet teokset esiintyvät luettelossa soveltuvin osin perustasolla ja kokonaisuudessaan 

musiikkiopistotasolla. Tämä tarkoittaakin, että eri teosten välillä ei ole välttämättä 

suurta tasollista eroa. Hyppäys perustasolta musiikkiopistotasolle näkyykin 

kurssisuorituksen kokonaisuudessa, soiton laadussa ja määrässä, koristeluissa sekä 

myös valituissa tempoissa. Pääajatuksena luettelon laadinnassa on ollut, että modernin 

viulun ohjelmistoluettelossa perustaso 3:n kappaleita voi soittaa barokkiviulun I-

kurssissa. Näin siis kurssisuorituksissa soitettava ohjelma voi olla jossain mielessä 

hieman modernin viulun kursseissa esitettävää helpompaa. Tällöin oppilas voi ja hänen 

pitääkin suunnata keskittymisensä musiikin tulkinnallisiin haasteisiin. 
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4 MUUTOKSET ESITYSPERINTEESSÄ – EDITIOT, URTEXTIT JA 

FACSIMILET 

 

Barokin ajan musiikkia on soitettu monin tavoin vuosisatojen kuluessa. Romantiikan 

aikana oli tapana, että soitinvirtuoosit tekivät sävellyksistä omia laitoksiaan ja 

sovituksiaan, jotka toisinaan etääntyivät hyvinkin kauas alkuperäisestä tekstistä. Jotkut 

editiot jopa onnistuvat harhauttamaan soittajan täysin itse asiasta: teemat, aiheet ja 

niiden kehittely ei piirry, nyanssit ovat epäloogisia eivätkä saa aikaan kaaria, jännitteitä 

ja niiden purkauksia. 

 

Alkuperäiseen tekstiin tukeutuvia, myöhemmin lisätyistä merkinnöistä puhdistettuja 

urtext-editioita alettiin julkaista ja käyttää enenevästi 1900-luvun alkupuolella. (Palas 

2004, 29) Urtext-editioille on tyypillistä uskollisuus alkuperäistekstille ja tämä pyrkimys 

näkyykin barokin ajan musiikissa esitysmerkintöjen vähäisyytenä. Joskus kun 

käyttökelpoista editiota ei ole saatavilla, viulistin on hyödyllistä soittaa 

säestysstemmasta. Monilla kustantajilla (mm. Schott) säestysstemmaan ei ole merkitty 

kaikkia viulustemmassa olevia esitysmerkintöjä. Säestysstemmasta soittaessaan viulisti 

voi myös nähdä vasemman käden basso continuo-linjan, joka muodostaa perustan ja 

myös tasapainottavan, täydentävän ja johdattelevan vastaäänen viulun melodialinjalle. 

 

Barokin ajan tapana oli, että nyansseja, artikulaatioita ja erilaisia koristeluja ei merkitty 

nuotteihin lainkaan niin tarkasti kuin nykypäivänä. Esimerkiksi kaaritusten 

merkitseminen nuotteihin yleistyi vasta vuoden 1700 tienoilla ja tällöin nousi myös 

tarve merkitä nuotteihin, mitkä äänet soitetaan lyhyinä, erikseen tai jollain tavoin 

painotettuina. (Tarling 2001, 16) Vanhassa musiikissa juuri nyanssit, artikulaatiot, korut 

ja myös ajankäyttö vaihtelevat eri kohdissa ja eri kertauksissa ja luovat kuulijalle 

elävän tulkinnan: tunteita, yllätyksiä, huumoria ja joskus jopa pelon hetkiä. Itse olenkin 

kovin viehtynyt vanhan musiikin tulkinta- ja esitystyyliin, jossa jokainen esityshetki on 

ainutlaatuinen. Kaikkea voi esityksessä sattua, mutta olennaista on reagointi ja 

uskottavan, puhuttelevan kokonaisuuden rakentaminen. Soittajan on siis etsittävä 

musiikin todellinen puhe ja käytettävä mielikuvitustaan, jotta hänen sanomansa menee 

perille myös yleisölle. Geminiani kehottaakin soittajaa seuraavasti: ”Haluaisin vielä 

neuvoa niin esittäjää kuin säveltäjääkin, joka haluaa inspiroida kuulijoitaan, olemaan 

ensin itse inspiroitunut; - - jos hän tuntee sävellyksen kauneuden läpikotaisin ja hänen 
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mielikuvituksensa on lämmin ja hehkuva, hän valaa saman ylevän hengen omaan 

esitykseensä.”  (Geminiani 1952 (1751), 8; suom. Merit Palas) 

 

Tässä etsinnässä nuotit, joissa on riittävän vähän esitysmerkintöjä, antavat tilaa 

soittajan omalle ajattelulle ja keksinnälle. Soittajan omakohtainen aktiivisuus nousee 

entistäkin tärkeämmäksi, kun nuotit eivät kerro kaikkea. 

 

Myös painojäljellä voidaan standardoida nuotteja niin, että ne näyttävät huomattavasti 

todellista kontrolloidummilta ja jollain tavalla neliskanttisilta. Tällöin sävelaiheiden 

liittyminen toisiinsa helposti hämärtyy, iskuja tulee liikaa ja musiikki alkaa kuulostaa 

mekaaniselta. On siis sekä itselle että oppilaille erittäin hyödyllistä soittaa kappaleita 

facsimile-nuoteista, siis nuoteista, joissa alkuperäinen mustekynän jälki näkyy 

painettuna. Selkeässä facsimile-editiossa musiikin henki on paremmin läsnä. Mm. 

Corellin sonaateissa facsimile-jälki henkii italialaisuutta, kekseliäisyyttä, hetkeen 

heittäytymistä ja musiikin improvisatorista luonnetta. Valitettavasti selkeitä facsimileja 

ei ole kovin monista kappaleista tarjolla ja hyvät painetut editiot ovat siksi 

kullanarvoisia. 
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5 MODERNIN VIULISTIN SUOSITUIMMAT SUDENKUOPAT 

 

5.1 JOUSITUKSET 

 

Barokin aikana oli voimassa niin sanottu vetojousisääntö. Sen mukaan vetojousi 

pyritään aina saamaan tahdin tärkeimmälle, hierarkiassa merkittävimmälle äänelle. 

Nuoteista jopa puhuttiin nimillä buono, hyvät nuotit (vahvat vetojouset) sekä cattivo, 

huonot (heikot työntöjouset) nuotit. (Tarling 2001, 89) Barokkijousissa veto- ja 

työntöjousen ero on paljon selvemmin kuultavissa kuin nykyään käytössä olevissa 

jousissa. Ranskalaiset säveltäjä-kapellimestarit mm. Lully ja Muffat tallensivat 

jousitussääntöjä tarkasti, samoin Leopold Mozart uhraa kirjassaan Viulunsoiton 

Perusteet lähes 20 sivua aiheelle, jota ajan kirjoittajat selvästi pitivät hyvin tärkeänä. 

(Louhivuori 1998, 87) 

 

Jousitukset kannattaa tehdä niin, että kevyet kohot tulevat aina työntöjousella ja 

painolliset, jos mahdollista, vetojousella. Vetojousisäännöstä seuraa, että jousituksiin 

tulee paljon peräkkäisiä vetojousia eli jousta pitää nostaa useammin. Myös pisteellisissä 

rytmeissä nostetaan jousta usein nuottien välillä. (Mozart 1756, 41) Tämä ei 

kuitenkaan ole mahdoton haaste, sillä barokkijousi on paljon modernia jousta 

kevyempi, ja tällöin jousennostot on huomattavasti helpompi tehdä. 

 

Jousituksia tehdessä on hyvä ottaa huomioon barokkijousen lyhyys. Jousen lyhyyden 

takia moderniin jousenkäyttöön verrattuna paljon suurempi osa soitosta tapahtuu 

jousen kantapuolella. Viulisti tarvitsee irtonaisen, liikkuvan olkavarren päästäkseen 

jousellaan kantaan ja rennon kieliin nojaavan käden sekä jäntevän, pyöreän sormien 

otteen pystyäkseen pysymään kantapuolella. Tämä on osoittautunut usein meille 

viulisteille hyvin haastavaksi tehtäväksi.  

 

Barokkimusiikkia soittaessa pieni ja ekonominen jousenkäyttö on paikallaan erityisesti 

nopeissa kappaleissa. Laulavuutta sointiin saadaan aikaan hitaalla vetojousella. Hitaalla 

vetojousella soitetut äänet ikään kuin huijaavat meitä luulemaan, että soittajalla on 

ollut käytössään paljon enemmän jousta. Olen itse joskus miettinyt, että 
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barokkiviulistin jousikäsi on monesti kuin pesupussissa: käsi joustaa ja tekee vapaasti 

liikkeitä, mutta pienemmässä mittakaavassa, pussin antamissa rajoissa. 

 

Barokin aikaan eri maiden väliset tyylierot olivat huomattavia. Tämä näkyy myös 

jousitekniikassa: ranskalaisen tanssimusiikin jousituksia ei voi soveltaa yleisesti 

esimerkiksi kontrapunktiseen musiikkiin tai italialaisiin sonaatteihin. (Tarling 2001, 89) 

Eikä tietenkään ole sääntöä ilman poikkeusta. Quantz toteaakin: 

 

 Vaikka tietyt nuotit on tarpeen ottaa vetojousella, kokenut viulisti, jolla jousi on 
täysin kontrollissa, kykenee ilmaisemaan samat asiat myös työntöjousella. Jousen 
vapautta ei pidä pahoinpidellä. Kuitenkin tilanteissa, joissa joku nuotti tarvitsee 
enemmän terävyyttä kuin toiset, vetojousi on siihen huomattavasti 
kykeneväisempi kuin työntöjousi. 

 (Quantz 1752, 222 - 223) 

 

5.2 SORMITUKSET JA ASEMAT 

 

Barokkiviulun sointi on modernia viulua matalampi ja pehmeämpi. Barokkiviulussa 

useimmin käytössä olevan viritystaso on A=415, kun taas modernissa viulussa 

käytetään yleensä noin puolisävelaskelta korkeampaa viritystä (A=440-443). Pehmeä 

sointi taas on seurausta mm. kielimateriaalista, barokkiviulussa käytetään ainakin 

yläkielillä (E- ja A-kielet) päällystämättömiä, luonnonsuolesta tehtyjä kieliä. 1700-

luvulla viulun kaula oli nykyistä paksumpi ja soitinta kannattavat leuka- ja olkatuet 

puuttuivat. (Boyden 1965, 251) Myös luonnonsuolikielet ovat tuntumaltaan erilaisia 

metallisiin verrattuna. Sormen ja kielen väliin syntyvä kitka on suurempi, ja tämän takia 

asemanvaihdot ovat barokkisoittimessa vaikeampia. Näillä periodisoitinten fyysisillä 

ominaisuuksilla on merkityksensä sormitusten ja asemien käyttöä suunnitellessa. 

 

Barokin aikana pyrittiin soittimen maksimaaliseen resonanssiin. Tämä onnistui 

parhaiten ala-asemissa soittaen, jolloin soivan kielen pituus on pisimmillään. (Tarling 

2001, 72) Mm. näiden syiden takia vapaiden kielten sointia suosittiin, vapaat kielet kun 

soivat periodisoittimissa kirkkaasti mutta luonnollisen pehmeästi. Sointimaku kuitenkin 

muuttui 1700-luvulle mentäessä ja 4. sormen käyttö vapaan kielen korvaajana alkoi 

yleistyä. Leopold Mozart toteaakin: ”Vapaat kielet ovat liian äänekkäitä ja sattuvat 

korvaan terävästi. Vapaa kieli pitää korvata aina kun mahdollista alemman kielen 4. 

sormella.”  (Mozart 1756, 44; 101) Korkeat asemat eivät myöskään olleet yhtä 
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käytettyjä kuin nykypäivänä: asemanvaihdon sijaan barokkiviulisti soittaa ääniä 

enemmän samasta asemasta ja tekee näppäriä kielenvaihtoja jousen painopisteessä. 

Asemanvaihdot pyrittiin ajoittamaan kohtaan, jossa vapaata kieltä voitiin käyttää 

hyväksi asemanvaihdossa. Myös jousennostoja ja kurotuksia käytettiin hyväksi 

pyrittäessä mahdollisen kuulumattomiin asemanvaihtoihin. (Louhivuori 1998, 90) 

 

Maksimaalisen resonanssin etsintä näkyi myös muussa sormitekniikassa. Barokin 

aikana vallalla oli tapa jättää sormet kielelle, kunnes tilanne pakotti sormen nostoon. 

(Tarling 2001, 73) Samoin sormen laittoa kielelle voi ennakoida laskemalla sormen jo 

ennakkoon kielelle samanaikaisesti aiemmin soitettavan sormen kanssa. Tuloksena on 

tietynlainen kaksoisäänitekniikka, jollaista käytetään modernissa viulussa kaksoisääni- 

ja akordikohdissa. Barokin ajan musiikissa melodiat ovat näennäisen yksiäänisiä, vaikka 

koostuvatkin usein toistuvista aiheista, intervalleista ja kolmisointukuluista. Sormet ovat 

siis samaan aikaan otelaudalla ja jousi poimii äänet oikeaan aikaan eri kieliltä. Edellä 

kuvailtu kaksoisäänitekniikka on käytössä erityisesti nopeissa kohdissa, joissa vibraton 

käyttö koristeena ei ole tarpeen. 

 

5.3 DYNAMIIKKA 

 

Barokkinuotteihin on merkitty nyansseja hyvin vähän, siellä täällä saattaa olla vain 

joitakin forte- ja pianomerkintöjä. Matteis toteaa dynamiikasta seuraavaa: ”Sinun ei 

pidä soittaa aina samalla tavoin, vaan joskus suuriäänisesti ja toisinaan pehmeästi, 

oman halusi mukaan. Ja jos törmäät melankolisiin ääniin, sinun täytyy koskettaa niitä 

suloisesti ja herkästi.”  (Matteis 1682, 79) Nyanssien pitää siis mukailla musiikin 

luonnetta ja tunnelmaa. 

 

Barokin aikana oli käytössä myös crescendoja ja diminuendoja. Pitkät jatkuvat 

crescendot tehdään barokkimusiikissa usein niin, että crescendossa jokainen toistuva 

kuvio taikka aihe on vähän edellistä voimakkaampi.  Näin äänten merkityshierarkia 

säilyy ja ”pää-äänten” muodostama ydinmelodia piirtyy selkeästi. Crescendo, jossa 

seuraava nuotti on aina vähän edellistä voimakkaammin soitettu eli niin sanottu 

”Mannheim”- tai Rossini-tyyppinen crescendo, ei sovi barokin ajan musiikkiin. (Tarling 

2001, 19). Lyhyissä diminuendoissa, crescendoissa tai kromaattisissa asteikkokuluissa 

sävel säveleltä hiljentyvä tai voimistuva soittotapa on kuitenkin paikallaan. 
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Harmonia on tärkeässä asemassa äänten dynaamisessa muotoilussa. Harmonisesti 

kiinnostavat asiat, mm. dissonanssit, otetaan usein esiin: pidätykset ovat siis 

purkauksia kiinnostavampia ja usein dominanttisoinnut toonikasointuja merkittävämpiä. 

Dominantillahan on oma asioita eteenpäin vievä merkityksensä, kun taas sitä seuraava 

toonika on jollain tavoin korvalle tuttu ja ennalta arvattava tapahtuma. Dynamiikka on 

myös kuten moni muukin musiikin elementti merkittävä vaihtelevuuden ja musiikin 

uudistumisen luonnissa. Siispä esimerkiksi kertauksissa nyanssit voivat olla erilaisia, 

kunhan tulkinnan sisäinen loogisuus säilyy uskottavana. 

 

5.4 ARTIKULAATIO 

 

Artikulaatio ilmenee äänten ja fraasien yhtyessä toisiinsa, se näkyy niiden aluissa ja 

lopuissa ja niiden väleissä. (Tarling 2001, 10) Artikulaatio on paljolti riippuvainen 

musiikin karakterista, esimerkiksi virkeämmissä kappaleissa terävät, mutta 

hyväntuuliset äänten alut ovat paikallaan, kun taas hitaissa, unenomaisissa ne pilaavat 

kaiken. Soittajan mielikuvitus ja maku ovat siis tässäkin avainasemassa. Artikulaatioita 

ja kaarituksia voidaan käyttää vaihtelua tuovina elementteinä myös barokkimusiikissa. 

Tällöin kertauksissa artikulaatiota voi ja kannattaakin muuttaa, jotta kuuntelijan 

kiinnostus pysyy yllä.  

 

Barokkinuoteissa esitetyt nuottiarvot voivat olla joskus viitteellisiä. Reippaassa 

marssissa (kuten esimerkiksi Lullyn Turkkilainen Marssi baletista Le Bourgois 

Gentilhomme) alun kirjoitetut puolinuotit soitetaan päättäväisen lyhyinä 

neljäsosanuotteina ja niiden väliin tulee neljäsosatauot. Myös fraasien lopetusnuotit 

voivat olla kirjoitettua lyhyempiä, jotta jokin kohonuotilla lähtevä uusi ajatus tai fraasi 

ei peity lopetusäänen alle.  

 

Artikulaatioon liittyvänä perussääntönä voi pitää asteikkokulkujen laulavampaa 

soittotapaa ja hyppyjen lyhyempää kevyempää tyyliä. Tämä on usein perusteltua myös 

musiikin sisällöstä käsin. Tartini kuvailee ilmiötä seuraavasti: 

 

 Esittäessä on tärkeää tehdä ero cantabile- ja allegro-musiikin välillä. Cantabile-
jaksoissa siirtymä nuotista toiseen on tehtävä niin täydellisesti, ettei nuottien 
välillä voi havaita pienintäkään taukoa, hiljaisuutta. Allegro-jaksoissa taas 
nuottien tulee olla jonkin verran irti toisistaan. Päättääksesi onko tyylinä cantabile 
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vai allegro tee seuraava testi: Jos melodia etenee asteittain, jakso on cantabilea. 
Jos taas melodia etenee hypyin, kyseessä on allegro-tyyli, jossa tarvitaan 
irtonaista soittotapaa. 

 (Tartini 1771, 55) 
 

Barokin ajan kadensseille ovat tyypillisiä lyhyet, artikuloidut bassokulut. Myös 

kadenssien yhteydessä melko usein esiintyvät hemiolat on hyvä ottaa esiin 

asianmukaisin jousituksin. 

 

5.5 TEMPOT JA AJANKÄYTTÖ 

 

Olen viime aikoina pyrkinyt omassa soitossani yhä enemmän liittämään säveliä yhteen 

soljuvasti, luontevasti ja vapaasti. Harjoittelen toistaen lyhyitä fraasin osia ja pyrin 

soittamaan ne mahdollisimman pakottomasti. Onnistuessa tulee tunne, että ”materian 

vastus”, sormen- kielen-, aseman- ja jousenvaihdot, eivät pääse vaikuttamaan 

musiikilliseen ideaan, vaan se voi elää vapaasti. Tämänkaltainen vapaa musisointi ei ole 

tietenkään mahdollista ilman sopivia tempoja. Barokkimusiikissa poljennon ja painojen 

merkitys on myöhempää musiikkia suurempi, onhan merkittävä osa esimerkiksi pienillä 

oppilailla soitettavasta barokkimusiikista tansseja.    

 

Monesti kuulee barokkikappaleita ja erityisesti sonaatteja soitettavan liian hitaasti. 

Hitaissa osissa fraasin alku on ehtinyt jo menettää kosketuksensa ja jopa unohtua, kun 

soittaja vasta pääsee fraasin loppuun. Samalla yksityiskohdat korostuvat 

suhteettomasti ja jää epäselväksi, mikä on musiikin suunta tai kohta, jota kohti 

musiikki on menossa. Omille oppilailleni ja myös itselleni tuntuu olevan helpompaa 

soittaa hitaatkin osat harjoittelun alkuvaiheessa jopa vähän lopullista tempoa 

nopeammin, ja kun kappalekohtaiset tekniset taidot karttuvat, tempo vähitellen 

rauhoittuu kohti lopullista toteutusta. 

 

Nopeissa osissa tilanne on tietenkin toinen: ensin on pakko opetella asiat hitaasti 

paloissa ja sitten liittää palat vähitellen yhteen tempoa lisäten. Tällöinkään hidasta 

harjoittelua ei voi jatkaa loputtomiin, sillä silloin kappale piirtyy tajuntaan pysyvästi liian 

hitaana. Liian hitaasta temposta taas on nopeissa osissa haittaa paljonkin. Edellä 

mainittujen linjojen ja suuntien ylläpidon sekä yksityiskohtien korostumisen lisäksi koko 

osan luonne voi vääristyä. Mikä ikävintä, painoja tulee aivan liikaa ja soitosta tulee 

raskasta. Tanssiosia soitettaessa tempovalinnan on hyvä olla tarkka. Quantz 
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kuvaileekin ilmiötä seuraavasti: ”Joka tanssityyppi tarvitsee oman temponsa, 

tämänkaltainen musiikki on hyvin rajoitettua eikä niin mielivaltaista kuin italialainen 

musiikki.”  (Quantz 1752, 289) 

 

Itselleni hyvänä harjoittelutapana olen pitänyt kolmekohtaista harjoitusrutiinia. Työstän 

ensiksi fraasin materian, äänet hyvällä soinnilla ja puhtaasti soitettuina, mutta ilman 

oikeita rytmejä, artikulaatioita ja nyansseja. Harjoittelen sitten fraasin vapailla kielillä 

soittaen. Tällöin rytmit ovat jo oikeita, samoin painot, artikulaatiot ja nyanssit. Jotta 

kaikki tämä olisi mahdollista, laulan mielessäni samalla fraasin oikeaa melodiaa. 

Kolmannessa vaiheessa luon ”luurankoversioita” fraasista. Ensimmäiseen 

luurankoversioon poimin fraasista mielestäni kaikkein tärkeimmät sävelet. Tämän 

jälkeen fraasi täydentyy kerta kerralta seuraavaksi merkittävämmillä äänillä, kunnes se 

on lopulta valmiissa muodossaan.  

 

Ajankäyttö eli agogiikka tuo musiikkiin lisää vaihtelua ja erilaisia tuntemuksia: 

esimerkiksi viipyilevyyttä, jonka hetkellä soittaja ikään kuin ei halua päästää irti 

vanhasta, ajan venyttämistä, kun ollaan saapumassa johonkin merkittävään väli- tai 

loppupisteeseen, tai pysähdyksiä, jotka hätkähdyttävät tai haastavat kuulijaa 

ajattelemaan. Yhteissoitossa ja tanssimusiikkia soitettaessa agogiset impulssit eivät voi 

olla voimakkaita, mutta sooloteoksissa erityisesti paikoissa, joissa bassokulku on 

pysähtynyt yhdelle äänelle tai on hetken aikaa täysin hiljaa, rytmiä on lupa käsitellä 

vapaammin. (Tarling 2001, 30- 31) 

 

5.6 KORISTELU 

 

Koristelu on olennainen osa barokkimusiikin esityskäytäntöä, se kirkastaa musiikin 

luonnetta, affektia ja tuo tarvittavaa vaihtelua ja jopa briljanssia esitykseen. Vain 

mielikuvitus on koristelun rajana, kunhan se tapahtuu niin, että kappaleen korut ovat 

musiikin peruskarakterin mukaisia. Koristelun mahdollisuuksia on monenlaisia: mm. 

vaihtelevan vibraton käyttö, erilaiset trillit (esim. puolitrillit, ribattutat eli pisteelliset 

sekä kadensaaliset trillit), monenlaiset heleet (esim. etu-, jälki-, liuku- ala- ja 

kaksoisheleet), mielikuvitukselliset korukuviot, rytminen muuntelu, intervallihyppyjen 

täyttö asteikkolurauksin, pidätykset, ennakkosävelet ja oman melodian keksintä toki 

oikeaa alkuperäistä sointupohjaa käyttäen. (Mozart 1756, 203) Koristelun tulisi 
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kuulostaa rytmisesti vapaalta, esityshetkessä improvisoidulta ja musiikin luonteen 

mukaiselta. Kaikkien koristelujen tulisi olla luontevasti agogisesti toteutettuja eikä niistä 

saisi tulla metristä, konemaista vaikutelmaa. Hitaiden osien kertauksissa voi tehdä 

enemmän koristeluja, kun taas nopeiden osien koristelu voi olla vähäisempää ja 

vaihtelu voidaan saada aikaan muilla keinoin. 

 

Eri maiden musiikkiin sopivat erilaiset korut: italialaisessa tyylissä hyvin vapaat, 

improvisatoriset  purskahdukset ovat luontevia, saksalaisessa musiikissa (mm. Bach, 

Telemann) korut ovat usein jo itse musiikilliseen tekstiin sisälle kirjoitettuja ja 

ranskalaisessa barokissa korut ovat usein hyvin tarkkaan nuotteihin merkittyjä. Monet 

ranskalaissäveltäjät ovat dokumentoineet käyttämänsä korut ja niitä nuotissa 

symboloivat merkit sonaattikirjansa alussa olevaan taulukkoon. Symbolimerkkien käyttö 

on siis ollut säveltäjäkohtaista, sama merkki voi eri säveltäjillä tarkoittaa kahta eri 

asiaa.  

 

Vibraton käyttö on ollut barokin aikaan koriste muiden joukossa. Mozart kutsuu 

vibratoa kirjassaan tremoloksi ja varoittaa sen liiasta käytöstä: ”... olisi jopa väärin 

soittaa joka nuotille tremoloa. On jo olemassa soittajia, jotka vapisevat lakkaamatta 

joka nuotin kohdalla ikään kuin heillä olisi jatkuvaa kuumetta. Tremoloa on käytettävä 

vain sellaisissa paikoissa, joissa itse Luonto sen aikaansaisi...”  (Mozart 1756, 219 - 

220; suom. Leena Siukonen-Penttilä) 

 

Koristelun opettelussa olennaista  on rohkeus, leikkimielisyys ja perfektionismista irti 

päästäminen. Kukaan ei ole seppä syntyessään eikä yrittänyttä laiteta! Aluksi on 

tärkeää soittaa kappale ilman koristeluja, jotta sointupohja, melodialinja ja osan 

karakteri tallentuvat mieleen. Soittajalle on hyödyllistä kuunnella paljon eri soittajia, 

jotta oma mielikuvitus rikastuu. Koska barokin musiikki kuvastaa puhetta, myös korut 

heijastelevat kyseisen maan kieltä, sen painoja, painottomuuksia ja melodiaa. Ainakin 

itselleni ranskalaisten korujen sisäistäminen on vaatinut maan musiikin ja kielen 

kuuntelua, suomen kielen painot kun ovat melko erilaisia. 
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5.7 ITALIAN, RANSKAN JA SAKSAN TYYLILLISET EROT 

 

Jo koristeluita käsiteltäessä tulivat esiin eri maiden tyylillisen erot sekä eri kielten 

vaikutus kunkin maan musiikkiin. Barokin aikana myös teoksen sävellysmuoto ja sen 

seurauksena musiikin esityspaikka (esim. kirkko, hovi) vaikuttivat sävellys- ja 

tulkintatyyliin. Tietenkin myös kansanluonteen eri piirteet kuvastuvat musiikin 

sävelkielessä, ilmaisutavoissa, sävyissä ja tunnelmissa. Aina ei säveltäjän syntymämaan 

tietäminenkään auta tyylipiirteiden selvityksessä. Säveltäjät muuttivat paikasta toiseen 

ja heihin tarttui uusia vaikutteita. Monet säveltäjät, kuten Bach ja Telemann, sävelsivät 

myös teoksia, joissa he käyttivät eri maiden tyylejä ja myös niiden kansanmusiikin 

piirteitä. 

 

Italialainen sävellystyyli oli rohkeaa, melodista, seikkailevaa ja jopa shokeeraavaa. 

Jousenkäyttö oli paljon ranskalaista pidempää, laulavampaa ja nyanssit äärimmäisiä. 

Koristelut olivat uskaliaita ja vapaita, ne ilmensivät usein intohimoa ja virtuoosisuutta. 

Italiassa canzonasta (moniäänisestä, kontrapunktisesta, monijaksoisesta sävellyksestä) 

kehittynyt sonaattityyli vaati pitkälinjaisuutensa vuoksi myös pidempää jousta. Viulun 

tuli jäljitellä ihmisääntä. (Andersson, 2004: 78) Musiikin tarkoitus ei ollut vain miellyttää 

korvaa, vaan ilmaista tunteita, rikastuttaa mielikuvitusta, siis vaikuttaa kuulijan 

mielentilaan. (Geminiani 1751, 1) 

 

Ranskalainen tyyli taas oli konservatiivisempaa ja hienovaraisempaa. Hyvä maku, 

keveys ja tanssillisuus olivat tärkeitä arvoja. Jousenkäyttö oli lyhyempää, tansseissa 

vetojousisääntöä käytettiin runsaasti ja tämä näkyi myös monina jousennostoina. 

Ranskalaiselle alkusoitolle tyypilliset pisteelliset rytmit artikuloitiin hyvin terävinä, jopa 

tuplapisteellisinä. (Aminoff, Pulakka & Pölhö 2008, 9) 

 

Inegalisuus (inegalité, inequility), äänten epätasainen parillinen soittotapa, oli tärkeä 

osa ranskalaista barokkia. Inegalisesti soitettaessa esimerkiksi kahdeksasosa-

nuottiparien ensimmäistä ääntä pidennetään ja toista lyhennetään. Sama ilmiö näkyy 

myös laskevan kahdeksasosanuottilinjan ensimmäistä ääntä korostettaessa. 

Kuulokuvallisesti inegalisuus muistuttaa vähän jazz-musiikissa käytettävää 

kolmimuunteista tyyliä. Käytännöllä saadaan pyöreyttä ja joustavuutta muuten 

”neliskanttiseen” soittotapaan. Samalla äänten hierarkia korostuu, kun ”hyvät” äänet 
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soitetaan pidemmällä vetojousella ja ”huonot” taas lyhyemmällä työntöjousella. 

Jousiteknisesti tämä on soittajalle varsin haastavaa. 

 

Saksalaiset mestarit ottivat elementtejä sekä italialaisesta että ranskalaisesta tyylistä ja 

sekoittivat niitä. Joskus jo teosten nimistä voi päätellä, mitä tyyliä kyseinen kappale 

tulee sisältämään. Saksalainen täysbarokkinen tyyli on usein rytmisesti vakaampaa, 

kontrapunktista ja korut ovat useimmiten sävellyksen sisälle valmiiksi kirjoitettuja. 

Johann Sebastian Bach tutki paljon italialaisten ja ranskalaisten säveltäjien töitä ja 

viehättyi italialaisen konserton muodosta. Telemann taas oli huomattavan kokeileva 

säveltäjä. Hän käytti monia maantieteellisiä tyylejä eri kappaleissa, lisäsi musiikkiinsa 

joskus kansanmusiikin piirteitä ja osoitti taitonsa yhdistellä vanhempaa kontrapunktista 

käytäntöä uuden ”galantin” tyylin piirteisiin. (Andersson 2004, 252) 
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6 VARHAISTASON OHJELMISTO 

 

Ohjelmistoluettelossa ei ole mainittu peruskurssi 1-2 -tason pieniä barokkitansseja, 

joita löytyy runsaasti monista eri viulukouluista. Näitä viulukouluja tai kokoelmia ovat 

mm. Suzuki: Viulukoulut 1-3, Usma: Viulutaituri, Usma: Iloiset viuluniekat 1-3, 

Hristomatija - sarjan teoskokoelmat, Lannes-Tukiainen, Kiiski & Manninen: Viuluni Soi 1 

& 2, Blackwell: Fiddle Time Joggers & Runners, Keyser & Waterman: The Young 

Violinist’s Repertoire 1 & 2, Barber: Solos for young violinists 1. Käytän itse edellä 

mainittujen viulukoulujen kappaleita opetuksessani, mutta muutan tällöin jousitukset, 

artikulaatiomerkinnät sekä sormitukset enemmän barokkityylin mukaisiksi. 

 

6.1 PIKKUKAPPALEET 

 

Bach-Händel Album, Musikverlag Wilhelm Halter Karlsruhe-West  

Das Bachbüchlein für die Geige aus Anna Magdalenas Notenbuch 1725, Robert 

Lienau Musikverlag 

Monteclair, M. P: Airs de Danse for unaccompanied soprano or tenor recorder (or any 

other instrument), Peacock French Series (soveltuvin osin) 

Rubini, N: 4 Libro di Sonate del Signor Rubini per violin o cornetto o flauto, Societa’ 

Italiana del Flauto Dolce Roma 

The Complete Country Dance Tunes from Playford’s Dancing Master (1651-ca. 1728), 

Faber Music Limited 

The Early Music Fiddler (selected and arranged by Edward Huws Jones), Boosey & 

Hawkes 

The Young Violinist´s Early Music Collection (ed. Edward Huws Jones), Faber ff Music 

1996 

Thistle & Minuet; 16 Easy Pieces from the Scottish Baroque for Violin (Flute, Oboe) and 

Keyboard, and optional Cello (or Bassoon), Schott: Baroque Around 

the World 

Wernigeröder Tanzbüchlein – Reprint der Ausgabe von 1786, Michaelstein, 

Dokumentationen: Reprints Nr. 32 (soveltuvin osin)  
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6.2 KAMARIMUSIIKKIKAPPALEET 

 

Charpentier, M.-A: Te Deum Prelude (Eurovisionsmelodie) für Violine und Piano (2. 

Violine, Cello, Kontrabass, C+B ad. lib.), Uetz 

Early Chamber Music - Violin Duos, Editio Musica Budapest (soveltuvin osin)  

Early Chamber Music- Trios for 2 violins and violoncello, Editio Musica Budapest 

Leichte Trios aus vier Jahrhunderten , Edition Musica Budapest (soveltuvin osin) 

Spielstücke aus Violinschulen des 18. Jahrhunderts, Band 1 für zwei Violinen, 

Universal Geigen Edition 

Trios for 2 violins and violoncello for beginners, Editio Musica Budapest 

Works of the Netherland School for 3 instruments I, Editio Musica Budapest 
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7 PERUSTASON OHJELMISTO 

 

7.1 HARJOITUKSET JA ETYDIT 

 

Purcell, H: Examples of counterpoint (sis. Leichte Trios aus vier Jahrhunderten), 

Edition Musica Budapest 

50 Renaissance & Baroque Standards with Variants, Examples & Advice for Playing & 

Improvising on any Instrument, Éditions Fuzeau Classique 

Roman, J. H: 25 Studies for violin, Fazer, Swedish Series no 1 (soveltuvin osin) 

Schickhardt, J.C: L’Alphabet de la Musique – Twenty-four sonatas in all keys for violin 

or flute and figured bass, Opus 30 (ca. 1735), Volume 1/ Sonata 1: A 

major & Sonata 2: A minor, Utrecht The Diapason Press 

 

7.2 SOOLOTEOKSET 

 

Telemann, G. Ph: 12 fantasiaa sooloviululle (1735) TWV 40:14 - 40:25, Bärenreiter 

Urtext (soveltuvin osin) 

The Second Part of The Division Violin: Containing the newest Divisions upon Grounds 

for the Violin, The Fourth Edition, Performers’ Facsimiles, New York 

(soveltuvin osin)  

 

7.3 SONAATIT 

 

7.3.1 VARHAISET SONAATIT 

 

Bononcini, G.M: Arie, Correnti, Sarabande, Gighe, & Allemande per violino e basso 

continuo op. 4, Musedita 

Frescobaldi, G: Five Canzoni canto solo for soprano instrument and continuo, London 

Pro Musica Edition 

Padbrué, C.T: Two Symphonie in nuptias forone (two) melody instrument(s) and bass 

(1641-1642), Utrecht The Diapason Press 
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7.3.2 SAKSALAISET SONAATIT 

 

Speer, Daniel Georg (tai Georg Daniel): Dances from the Musical Turkish Eulenspiegel; 

due violini e basso continuo, Music Forum Edition 

Telemann, G. Ph: Sechs Sonatinen, Schott 

Telemann, G. Ph: Sei Sonatine per violin e cembalo o pianoforte (violoncello ad lib.), 

Editio Musica Budapest tai Schott (soveltuvin osin)  

Telemann, G. Ph: Suite in g-moll für ein Melodieinstrument (Violine, Blockflöte, Flöte, 

Oboe) und Basso continuo, Amadeus 

Telemann, G. Ph: Die kleine Kammermusik – Sechs Partien für Violine (Oboe, 

Querflöte, Blockflöte) und Basso continuo, Hortus Musicus 

 

7.3.3 ITALIALAISET SONAATIT 

 

Caldara, A: Sechs Sonaten für Violine und Basso continuo I, Doblinger (soveltuvin 

osin)  

Caldara, A: Sechs Sonaten für Violine und Basso continuo II, Doblinger (soveltuvin 

osin)  

d’Arcano, P. G: Sonata VIII in La Minore per strumento e basso continuo, Pizzicato 

Edizioni Musicali 

Montanari, A: The three ‘Dresden’ sonatas, Edition HH (soveltuvin osin)  

Vitali, T. A: 12 sonate per violino e basso continuo, Musedita (soveltuvin osin)  

Vivaldi, A: 12 Sonatas op. 2, Schott (soveltuvin osin)  

Vivaldi, A: 6 Sonate, Quatro à Violino Solo e Basso & Due Violini & Basso continuo, 

Opera Quinta/ O vero Parte Seconda del Opera Seconda, Performers’ 

Facsimiles, New York (soveltuvin osin) 

 

7.3.4 ALANKOMAALAISET SONAATIT 

 

Fesch, W. de: Sonata IV, Bärenreiter, Hortus Musicus 128 

Wichel, P. van: Vier Sonates voor Viool en Basso continuo, Vereniging Voor 

Nederlandse Muziekgeschiedenis 
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7.3.5 RANSKALAISET SONAATIT 

 

Duval, F: Zwei Sonaten, Schott (soveltuvin osin) 

 

7.3.6 BRITTISONAATIT 

 

Babell, W: Sonata III g-moll für Sopranblockflöte / Querflöte / Oboe / Violinen und 

Basso continuo, Doblinger  

Purcell, H: Sonate für Violine und Basso continuo g-moll Z 780, Breitkopf & Härtel 

4 Scottish Sonatas for Violin (Flute) and Keyboard, and optional Cello (Bassoon), 

numerot 1-3 toim. David Johnson, Schott: Baroque Around the World 

 

7.3.7 SONAATIT ERI MAISTA 

 

Baroque Violin Pieces Book One, edited by Richard Jones, ABRSM Publishing 

 

7.4 TANSSISARJATYYPPISET TEOKSET 

 

Apollo’s Banquet, Newly Reviv’d: Containing New and Easie Instructions for the Treble 

Violin, Early Music Company 

Colombi, G: Brandi diversi a violino e violone, Musedita (soveltuvin osin) 

Delalande, M.-R.: Tänze für ein Melodieinstrument und Basso continuo, Moeck 

Holborne, A: Zwei Suiten für Blockflöte (Flöte, Oboe, Violine) und Klavier oder 

Cembalo, Amadeus 

Italian Dances 1610-1660 for one or two melody instruments and continuo, Editio 

Musica Budapest 

Jenkins, J: Airs für Violine und Basso continuo  

Kaiser Leopold I: Balletti für ein Melodieinstrument (Violine, Blockflöte, Querflöte, 

Oboe) und Basso continuo, Doblinger 

Lendormy, N.-G: Livre de pieces pour le pardessus de viole à cinq cordes avec la 

basse, Premier et Second livre, Minkoff Reprint Geneve (soveltuvin 

osin)  
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Monteclair, M. P: Airs de Danse for unaccompanied soprano or tenor recorder (or any 

other instrument), Peacock French Series 

Pesenti, M: Tänze für Oberstimme und Bass, Doblinger 

Telemann, G. Ph: Heldenmusik – 12 Märsche für ein Melodieinstrument (Blockflöte, 

Flöte, Violine, Oboe) und Basso continuo, Amadeus 

Wernigeröder Tanzbüchlein – Reprint der Ausgabe von 1786, Michaelstein, 

Dokumentationen: Reprints Nr. 32  

 

7.5 KAMARIMUSIIKKITEOKSET 

 

7.5.1 VARHAISET KAMARIMUSIIKKITEOKSET 

 

Italian Dances 1610-1660 for one or two melody instruments and continuo, Editio 

Musica Budapest 

Padbrué, C.T: Two Symphonie in nuptias forone (two) melody instrument(s) and bass 

(1641-1642), Utrecht The Diapason Press 

Works of the Netherland School for 3 instruments I, Editio Musica Budapest 

(soveltuvin osin)  

 

7.5.2 ITALIALAISET KAMARIMUSIIKKITEOKSET 

 

Albinoni, T: Three Sonatas for 2 violins, violoncello and basso continuo op. 1, 

Breitkopf & Härtel 

Bertalotti, A.M: 20 Facili Duetti, Bologna 1744 per due violini, Ut Orpheus Edizioni 

Vivaldi, A: Suonate da Camera a tre, Due violini e Violone e cembalo, Opera Prima, 

Performers’ Facsimiles, New York 

 

7.5.3 RANSKALAISET KAMARIMUSIIKKITEOKSET 

 

Aubert, J: Les Jolis airs adjusted à deux violins, op. XVII, Éditions du Centre de 

Musique Baroque de Versailles (soveltuvin osin)  
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7.5.4 KAMARIMUSIIKKITEOKSET SAKSANKIELISISTÄ MAISTA 

 

Reincken, J. A: Hortus Musicus (1687), Partiten Nr. 5 & 6 für 2 Violinen, Gambe & 

Basse Continuo, Edition Walhall (soveltuvin osin) 

Schmelzer, J. H: Sonata V, Sonatina III 

Telemann, G. Ph: Concertos for 4 violins without basso continuo, mm. D: TWV 40:202, 

Bärenreiter 

Telemann, G. Ph: Sechs duette, Sonates sans basse, à deux Flutes traverses ou à deux 

violons ou à deux Flutes à bec, dediées à Messieurs George Behrmann et 

Pierre Diteric Toennies (1727), Möseler Verlag Wolfenbüttel 

Telemann, G. Ph: Sixteen Little Pieces, Editio Musica Budapest 

Telemann, G. Ph: Drei Duette für two Melodic Instruments, Hortus Musicus 

(soveltuvin osin) 

Telemann, G. Ph: Die kleine Kammermusik; Sechs Partien für Violine (Oboe, Querflöte, 

Blockflöte) und Basso continuo, Hortus Musicus 

Telemann, G. Ph: Concerto g-moll, 2 Violinen, Streicher und Basso continuo (soveltuvin 

osin), Peters  

Werner, G. J: 8 Triosonaten, Editio Musica Budapest (soveltuvin osin) 

 

7.5.5 KAMARIMUSIIKKITEOKSET ERI MAISTA (POHJOISMAAT, ENGLANTI, 

ALANKOMAAT) 

 

Agrell, J: Six sonatas or duets for two german flutes or violins, facsimile of the 1751 

edition 

Baston, J:  Six Concertos (1729) in six parts for Violins and Flutes, Editions J.M. 

Fuzeau: Collection Dominantes (soveltuvin osin) 

Fesch, W. de: Six Duets for two violins, Vol 1. Opus I A, Donemus (soveltuvin osin)  

Lawes, W: Fantasia-Suites: I, for violin, bass viol/cello and organ, selected from 

Volume LX of Musica Britannica, Stainer & Bell 

Locke, M: Suite in G from Tripla Concordia for 2 violins and basso continuo, Nova 

Music (soveltuvin osin) 

Rogers, B: Suite, S.C. Pelkey edition 
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7.5.6 KAMARIMUSIIKKITEOKSET ERI MAISTA JA ERI AJOILTA 

 

Die Triosonate im Barock, Editio Musica Budapest (soveltuvin osin) 

Early Chamber Music- Trios for 2 violins and violoncello, Editio Musica Budapest 

(soveltuvin osin) 

Ensemble de rinascimento, Danze strumentali a 4 voci da sonare con ogni sorta di 

strumenti vol. 2, Edizioni Curci – Milano (soveltuvin osin) 

Ensemble rinascimento e barocco, musica strumentale da sonare con ogni sorta di 

strumenti vol. 3, Edizioni Curci – Milano (soveltuvin osin) 

Leichte Trios aus vier Jahrhunderten , Edition Musica Badapest (soveltuvin osin)  

Renaissance Music for Children’s string orchestra, Editio Musica Budapest 

‘T Uitnement Kabinet II – Werken voor twee melodie-instrumenten/ pieces for two 

soprano recorders, violins, flutes &c., Muziekuitgeverij Saul B. Groen 
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8 MUSIIKKIOPISTOTASON OHJELMISTO 

 

8.1 HARJOITUKSET JA ETYDIT 

 

Colombi, G: Scordature e composizioni varie a violin solo senza basso, Musedita 

Geminiani, F: The Art of Playing the Violin, Op. 9, London 1751, Musica Repartita  

Kreutzer, R: 40 Etudes ou Caprices pour le Violon, Edition Offenburg (soveltuvin 

osin) 

Laurenti, G. N: Ricercari e Toccate per violin senza basso, Musedita 

50 Renaissance & Baroque Standards with Variants, Examples & Advice for Playing & 

Improvising on any Instrument, Éditions Fuzeau Classique  

Roman, J. H: 25 Studies for violin, Fazer, Swedish Series no 1 

Select Preludes & Vollentarys for the Violin, Performers’ Facsimiles, New York  

Tartini, G: L’arte del arco ou L’art de l’archet, Contenant 38. Variations, Composées 

sous la plus Belle Gavotte de Corelli, Performers’ Facsimiles, New 

York 

Tartini, G: L’arte del arco, 50 variations on a Gavotte by Corelli, Violin solo [and basso 

continuo], Edition HH  

 

8.2 SOOLOTEOKSET 

 

Bach, J. S: Suiten für Violoncello allein, Für Violine übertragen, Heft 1 & 2, Friedrich 

Hofmeister Musikverlag 

Baltzar, T: Airs for solo violin, Saraband Music 

Klagenfurt Manuscript Dances and Scordatura Suites, (soveltuvin osin, ei vielä 

scordaturia esim. [Dances] in G major Kl. 3, [Gigue] in G major Kl. 9, 

[Variations] in E major Kl. 10, [Jigue] in d minor Kl. 15, [Suite] in D minor 

Kl. 16), Rhapsody Ensemble Editions 

Telemann, G. Ph:  12 fantasiaa sooloviululle (1735) TWV 40:14 - 40:25, Bärenreiter 

Urtext 

[The First Part of] The Division Violin: Containing A Choice Collection of Division to a 

Ground for the Treble Violin (London, 1684), Performers’ Facsimiles, 

New York (soveltuvin osin)  
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The Second Part of The Division Violin: Containing the newest Divisions upon Grounds 

for the Violin, The Fourth Edition, Performers’ Facsimiles, New York 

Vitali, G. B: Partite sopra diverse Sonate di Gio: Batta: Vitali per il Violino, Musedita 

(soveltuvin osin)  

 

8.3 SONAATIT 

 

8.3.1 VARHAISET SONAATIT 

 

Albertini, I: XII Sonatinae per violino e basso continuo, Musedita 

Antonii, P. degli: 12 Sonate per violino e basso continuo op. 4, Bologna 1676, 

Musedita 

Antonii, P. degli: Sonate per violino e basso continuo op. 5, Bologna 1686, Musedita 

Baal OSB, P. Marianus: Sonata a-Moll für Violine und Basso Continuo, Edition Walhall 

Bertali, A: Capricio für Violinen und Basso Continuo, Edition Walhall 

Biber, H.I.F von: Sonata Pastorella für Violine und Basso Continuo, Cornetto Noten 

Sheet Music 

Castello, D: Sonate concertate in stil moderno vol. 1, mm. Sonata seconda a Sopran 

solo, Musedita 

Farina, C: Complete Sonatas for Violin & Bc, Charivari Agréable Publications (soveltuvin 

osin)  

Fontana, G. B: Sechs Sonaten für Violine oder Blockflöte und Basso Continuo, 

Amadeus 

Leoni, G. A: 4 Sonaten für Violine und Basso continuo aus Sonate di violino a voce sola, 

Libro primo op. 3 (1652), Doblinger 

Pandolfi Mealli, G. A: 6 Sonate per violin e b. c. op. 3, Musedita (soveltuvin osin)  

Pandolfi Mealli, G. A: 6 Sonate per violin e b. c. op. 4, Musedita (soveltuvin osin)  

Uccellini, M: Sonate, correnti et arie op. 4 Venetzia 1645, vol. I mm. Sonata overo 

Toccata sesta “La mia Signora”, trascrizione a cura di Alessandro Bares, 

Musedita 2000 

Uccellini, M: Zwei Sonaten für Altblockflöte und Basso continuo, Camera Flauto 

Amadeus 

Viviani, G. B: Caprici armonici da chiesa e da camera per violino e basso continuo, Con 

due sonate per tromba e b. c., Musedita 
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8.3.2 ITALIALAISET SONAATIT 

 

Alberti, G. M: Sonate à Violino è Basso op. 2, Musedita (soveltuvin osin) 

Albinoni, T: Sonatas nro 1-12 (mm.  nro 7 D-duuri) opera sesta  (op. 6), facsimile of 

the Amsterdam edition of c. 1711 (soveltuvin osin) 

Boni, G. G: Divertimenti per camera, A violin, violone, cimbalo, flauto, e mandola, 

Studio Per Edizioni Scelte 

Bonporti, F. A: Sonate da camera per violino e basso continuo op. 7, Musedita 

(soveltuvin osin) 

Caldara, A: Sechs Sonaten für Violine und Basso continuo I, Doblinger 

Caldara, A: Sechs Sonaten für Violine und Basso continuo II, Doblinger 

Corelli, A: Sonate a Violino e Violone o Cimbalo, Opera Quinta no. 1-12, Performers’ 

Facsimiles, New York (soveltuvin osin) 

Geminiani, F: Violino Solo V/ Six Solos, Four for a German flute and a Bass and two for 

a Violin with a Thorough Bass for the Harpsichord or Bass Violin, 

Compos’d by Mr. Handel, Sig.r Geminiani, Sig.r Somis, Sig.r Brivio 

Lapis, S: Drei leichte Sonaten für Querflöte (Violine, Oboe) und Basso continuo, 

Schott 

Montanari, A: The three ‘Dresden’ sonatas, Edition HH 

Somis, B: Violino Solo VI/ Six Solos, Four for a German flute and a Bass and two for a 

Violin with a Thorough Bass for the Harpsichord or Bass Violin, Compos’d 

by Mr. Handel, Sig.r Geminiani, Sig.r Somis, Sig.r Brivio 

Veracini, F. M: Zwölf Sonaten für Blockflöte (Querflöte/ Violine) und Basso continuo, 

Band I, Edition Peters 

Veracini, F. M: Sonata VIII e-molli/ Sonate Accademiche a violino solo e basso, Opera 

seconda, Studio per Edizioni Scelte 

Vitali, T. A: 12 sonate per violino e basso continuo, Musedita 

Vivaldi, A: 12 Sonatas op. 2, Schott 

Vivaldi, A: 6 Sonate, Quatro à Violino Solo e Basso & Due Violini & Basso continuo, 

Opera Quinta/ O vero Parte Seconda del Opera Seconda, Performers’ 

Facsimiles, New York 

Zipoli, D: Sonata per violino e basso continuo, Edizioni G. Zanibon – Padova 
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8.3.3 SONAATIT SAKSANKIELISISTÄ MAISTA 

 

Capricornus, S: Sonata in e für Violine und b.c., Cornetto Noten Sheet Music 

Heinichen, J. D: Drei Sonaten für Violine und Basso continuo, Edition Baroque 

Händel, G. F: Complete Works for violin and Basso continuo, Bärenreiter  (soveltuvin 

osin) 

Händel, G. F: Sonates pour un traversiere un violon ou hautbois, Performers’ 

Facsimiles, New York (soveltuvin osin) 

Kindermann, J. E: 3 Sonaten für Blockflöte (Violine) und Basso continuo, Mieroprint 

Linike, J. G: Sonata F-Dur für Sopranblockflöte (Oboe/ Violine) und Basso continuo, 

Mieroprint 

Pisendel, J. G: Sonate in g; Violino solo e Cembalo, Carus 

Telemann, G. Ph: Sei Sonatine per violin e cembalo o pianoforte (violoncello ad lib.), 

Editio Musica Budapest tai Schott 

Telemann, G. Ph: Zwölf Methodische Sonaten, 1-6 für Violine (Querflöte) und Basso 

continuo, 7-12 für Querflöte (Violine) und Basdso continuo, Bärenreiter 

Telemann, G. Ph: 6 Sonatas for Violin and Basso Continuo, Schott 

 

8.3.4 RANSKALAISET SONAATIT 

 

Duval, F: Zwei Sonaten, Schott 

Guerre, E.-C. J. de la: Sonates pour violon et basse continue 1707, Editions Fuzeau 

Guerre, E.-C. J. de la: The Collected Sonatas for Violin and Basse Continue Part 1: 

Sonatas from Manuscript Sources, The Broude Trust, New York 

Leclair, J.-M: Premier livre de Sonates à violon seul avec la basse continue, (soveltuvin 

osin), Editions Fuzeau 

Leclair, J.-M: Sonates pour le violon et pour la flute traversière avec la basse continue 

(Second livre), Editions Fuzeau (soveltuvin osin) 

Leclair, J.-M: Sonates a violon seul avec la basse continue (troisième livre), Editions 

Fuzeau  (soveltuvin osin) 

Senaillé, J.-B: 10 Sonate per violino e basso continuo, livre III, Musedita (soveltuvin 

osin) 
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8.3.5 SONAATIT ERI MAISTA (POHJOISMAAT, ENGLANTI JA ALANKOMAAT) 

 

Eccles, H: Sonata in g op. 1, no. 11 (1720) for violin and basso continuo, Poot 

Fesch, W. de: Six Sonatas for violin and continuo Vol. 5 Opus IV A (soveltuvin osin)  

Fesch, W. de: Six Sonatas for violin/ flute and continuo Vol. 8 Opus VI (soveltuvin osin) 

Fesch, W. de: Six Sonatas for violin and continuo Vol. 10 Opus VIII A  

Playford, J: The Division Violin, Oxford University Press  

 

8.4 KONSERTOT 

 

Albinoni, T: Concerto in Re Maggiore, Co 1 per Violino principale, 2 Violini, Viola e 

Basso, Ut Orpheus Edizioni 

Albinoni, T: Concerto in Do Maggiore, Co 2 per Violino principale, 2 Violini, Viola e 

Basso, Ut Orpheus Edizioni 

Albinoni, T: Concerto in Sol Maggiore, Co 4 per Violino principale, 2 Violini, Viola e 

Basso, Ut Orpheus Edizioni 

Albinoni, T: Concerto a cinque op. 5/2, Edition Kunzelmann  

Bach, J. S: Konzert in a-moll für Violine, Streicher und Basso Continuo BWV 1041, 

Bärenreiter tai Edition Breitkopf 

Bach, J. S: Konzert in g-moll, Peters  

Quentin, J.-B: Violin Concerto in A Major Op. 12, No. 1, A-R Editions, Inc. 

Somis, G. B: Concerto in Fa Maggiore per violino concertante, violini, viola e basso, 

Ricordi 

Somis, L: Violin concerto in Eb major, Edition HH 

Tartini, G: Concerto XII in Re Maggiore D18, I dodici concerti op. 1 per violino e archi, 

Edizioni Armelin Musica Padova 

Tartini, G: Concerto V in Fa Maggiore D58, Edizioni Armelin Musica Padova 

Telemann, G. Ph: 3 Konzerte für Violine und Orchester, TWV 51:a1 a-moll, 51:D9 D-

dur, 51:g1 g-moll, Bärenreiter 

Telemann, G. Ph: Konzert C-Dur für Violine und Orchester, Ausgabe für Violine und 

Klavier, Universal Edition 

Vivaldi, A: La Stravaganza Concerti, Opera Quarta, facsimile of the 5 partbooks of the 

Roger edition c. 1714 
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Vivaldi, A: Concerto per violino/ Konzert in G-dur für Solo-Violine, Streichorchester und 

Basso continuo op. 3/3, Amadeus 

 

8.5 TANSSISARJAT 

 

Colombi, G: 57 danze e toccata per violin e basso continuo, Musedita 

Colombi, G: Brandi diversi a violino e violone, Musedita 

Klagenfurt Manuscript Dances and Scordatura Suites (soveltuvin osin esim. Kl. 48-52), 

Rhapsody Ensemble Editions 

Lendormy, N.-G: Livre de pieces pour le pardessus de viole à cinq cordes avec la 

basse, Premier et Second livre, Minkoff Reprint Geneve (soveltuvin 

osin)  

Rebel, J.-F: Pieces pour le violon, divisées par suites de tons avec la basse continue; 

Deuxiéme suite, En D la ré B Mol, RG Editions (soveltuvin osin)  

 

8.6 KAMARIMUSIIKKITEOKSET 

 

8.6.1 KAMARIMUSIIKKITEOKSET SAKSANKIELISISTÄ MAISTA 

 

Bach, J. S: Konzert in d-moll 2 viululle, Bärenreiter tai Edition Breitkopf 

Bach, J. S: 15 Inventionen, bearbeitet für zwei Violinen, Edition Offenburg 

Klagenfurt Manuscript Dances and Scordatura Suites, (soveltuvin osin esim. 4-part 

[Courante] Kl. 25), Rhapsody Ensemble Editions 

Reincken, J. A: Hortus Musicus (1687), Partiten Nr. 5 & 6 für 2 Violinen, Gambe & 

Basse Continuo, Edition Walhall 

Schmelzer, J. H: Sonata V, Sonatina III, RG Editions 

Telemann, G. Ph: Concertos for 4 violins without basso continuo, D-duuri, G-duuri, A-

duuri: TWV 40:201, 202 & 204, Bärenreiter tai Aurea Amadeus 

Telemann, G. Ph: Sonata (Concerto) in C-dur für 4 Violinen ohne Bass TWV 40:203, 

Aurea Amadeus 

Telemann, G. Ph: Triosonate g: , Schott, Antiqua Eine Sammlung Alter Musik 

Telemann, G. Ph: Drei Duette für two Melodic Instruments, Hortus Musicus 
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Telemann, G. Ph: Concerto g-moll, 2 Violinen, Streicher und Basso continuo, Edition 

Peters  

Torelli, G: Concerto für zwei Solo-Violinen, Streichorkester und Cembalo (Klavier), 

Schott: Antiqua Eine Sammlung Alter Musik  

Werner, G. J: 8 Triosonaten, Editio Musica Budapest (soveltuvin osin) 

 

8.6.2 ITALIALAISET KAMARIMUSIIKKITEOKSET 

 

Corelli, A: Sonate à Tre Due Violini e Violone Col Basso per l’Organo, Opera Prima, 

Seconda, Terza, Quarta (facsimile), Performers’ Facsimiles New York  

Corelli, A: Sonate a tre per 2 violini, violone o arciliuto e b. c. op. 1-4 (urtext), 

Musedita   

Locatelli, P: 6 Sonate a tre per due violini o flauti traverse e basso continuo op. 5, 

Editio Musica Budapest 

Vivaldi, A: Suonate da Camera a tre, Due violini e Violone e cembalo, Opera Prima, 

Sonata 10 (La Folia), Performers’ Facsimiles, New York 

Vivaldi, A: Sonate a due violini, Editio Musica Budapest 

 

8.6.3 RANSKALAISET KAMARIMUSIIKKITEOKSET 

 

Aubert, J: Les Jolis airs adjusted à deux violins, op. XVII, Éditions du Centre de 

Musique Baroque de Versailles 

Duphly, J: Troisieme Livre de Pieces de Clavecin, 1756, extrait des pieces avec 

l’accompagnement de violon, Musica Repartita 

Guillemain, L.-G: IIe Livre de Sonates a deux Violons sans basse Oeuvre V 1739 

(soveltuvin osin) 

 

8.6.4 KAMARIMUSIIKKITEOKSET ERI MAISTA (POHJOISMAAT, ENGLANTI, 

ALANKOMAAT) 

 

Baston, J: Six Concertos (1729) in six parts for Violins and Flutes, Editions J.M. 

Fuzeau/ Collection Dominantes 

Fesch, W. de: Six Duets for two violins, Vol 1. Opus I A, Donemus 
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Locke, M: Suite in G from Tripla Concordia for 2 violins and basso continuo, Nova 

Music 

 

8.6.5 KAMARIMUSIIKKITEOKSET ERI MAISTA JA/TAI ERI AJOILTA 

 

Die Triosonate im Barock, Editio Musica Budapest (soveltuvin osin) 

Ensemble rinascimento e barocco, musica strumentale da sonare con ogni sorta di 

strumenti vol.1, Edizioni Curci – Milano 

Ensemble de rinascimento, Danze strumentali a 4 voci da sonare con ogni sorta di 

strumenti vol. 2, Edizioni Curci – Milano (soveltuvin osin) 



 

 

32 

9 YHTEENVETO 

 

9.1 TYÖN ARVIOINTI 

 

Edellä esitelty barokkiviulun ohjelmistoluettelon koostamistyö jatkuu edelleen, 

ohjelmisto laajentuu ja täydentyy vähitellen.  Uskon, että tehdystä työstä tulee 

olemaan hyötyä musiikkioppilaitoksissa ahertaville opettajille ja oppilaille. Tällainen työ 

on kuitenkin hidasta ja inhimillisiä erehdyksiäkin tulee välillä tehtyä. Selviä aukkoja 

ohjelmistossa on vielä erityisesti ranskalaisessa barokissa sekä brittimusiikissa. Myös 

kamarimusiikin osuutta on syytä lisätä. Perustason sooloteoksia puuttuu listasta vielä 

kosolti. 

 

Ohjelmistoluettelotyötä on tarkoitus tulevaisuudessa laajentaa eri aikakausien kuten 

keskiajan, galantin tyylin ja wieniläis-klassismin suuntaan. Lisäksi barokkiviulun C-, B- 

ja A- kurssitutkintojen ohjelmistoluettelot odottavat vielä tekemistään. Työryhmämme 

on laatimassa asteikkoliitettä, jossa näytetään, kuinka barokkiviulisti voi itselleen 

mielekkäällä tavalla käyttää asteikkoja opetellessaan barokille tyypillisiä 

jousenkäyttötapoja. Tulevaisuuden haaveissa on myös koristeluliitteen tekeminen. 

Tässä liitteessä esiteltäisiin barokinajan suosituimmat korut, niiden esiintyminen 

musiikissa ja tarjottaisiin lyhyitä, koristelun harjoitteluun sopivia kappaleita 

pedagogiseksi materiaaliksi. 

 

9.2 POHDINTA 

 

Koko vanhan musiikin opintojen ajan olen pitänyt omaa barokkiviulun soittamistani, 

harjoittelua, yhteissoittoa ja esiintymistä, itselleni kaikkein olennaisimpina elementteinä 

muodostaessani barokkipedagogi-identiteettiä. Oman etsimisen ja analyysin, yrityksen 

ja erehdyksen kautta soiton teknisen ja sitä kautta myös tulkinnallisen puolen 

vakiinnuttaminen teoksissa vaaditulle tasolle on ollut opinnoissani olennaisinta. Tämän 

omakohtaisen luovan prosessin merkitys on korostunut varmasti sen tähden, että sille 

jää näin arkielämässä suhteellisen vähän aikaa. Soitonopetus vie suuren osan ajastani 

ja on sitä tehnyt jo kohta parikymmentä vuotta.  
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Olen pitkään ajatellut, että musiikillisia ideoita ja näkemyksiä näinkin pitkään 

opetustehtävissä olleelle henkilölle pitäisi jo kaiken järjen mukaan tulla mieleen 

”luonnostaan”. Toki myös konsertteja ja levyjä kuuntelemalla, opettajilta, taitavilta 

soittokumppaneilta sekä orkestereissa että kamarimusiikissa on saatavissa itselle uusia, 

rohkeita musiikillisia ideoita. Tämän lisäksi myös soitettu musiikki kasvattaa ja 

rohkaisee ilmaisua jo itsessään. Työ tekijäänsä opettaa ja toisaalta kappale opettaa 

myös soittajaansa. Vanhan musiikin maailma on täynnä erilaisia teoksia, tyylejä, 

mielikuvitusta, tunnelmia, jotka manifestoituvat kouriintuntuvasti kappaleissa. Kun 

tietyn ajan, säveltäjän tai tyylin teoksia on soittanut riittävän laajasti, alkaa muodostua 

kokonaisnäkemys, tuntuma ja vähitellen intuitio. Kuulee, miten musiikki on tarkoitettu 

tulkittavaksi ilman suurensuuria ponnisteluja, musiikki puhuu ja itse tarvitsee vain 

rentoutua ja kuunnella rauhassa keskittyneesti. Sävelkieli ja sointupohja alkavat olla 

tuttuja, koristeluja alkaa tulvia mieleen, mieli rentoutuu. 

 

Nyt tehty ohjelmistoluettelotyö on olennaisesti monipuolistanut tuntemaani 

barokkimusiikkiohjelmistoa. Perustason ja musiikkiopistotason teokset ovat teknisesti 

suhteellisen helppoja, ja näin ne ovat juuri sopivaa ohjelmistoa kenelle tahansa 

muusikolle, joka haluaa laajentaa teosten ja tyylien tuntemustaan. Tekniset 

vaatimukset eivät ole liian aikaa vieviä, ja niinpä musiikillisen ilmaisun maksimaaliseen 

etsintään pääsee heti käsiksi. Itse soittamani ja myös opettamani 

barokkiviuluohjelmisto ei vielä ole kovinkaan mittava, ja siksi uusien teosten löytäminen 

on ollut myös omalle opetukselle antoisaa ja rikastavaa. 

 

Perinteisesti modernin viulun opetuksessa barokin ajan musiikkia soitettaessa 

täysbarokin saksalainen ja italialainen tyyli ovat korostuneet. Säveltäjänimistä Bach, 

Händel, Telemann, Corelli ja Vivaldi ovat hyvin soitettuja. Sen sijaan varhaisbarokin 

italialaiset ´yksiosaiset´ sonaatit ja oikeastaan kaikki ranskalainen barokki loistavat 

poissaolollaan. Joskus kuulee oppilaiden (ei tietenkään omieni!) luonnehtivan barokkia 

raskaaksi, vakavaksi ja tylsäksi. Tämä luulo kyllä haihtuisi, jos he pääsisivät 

kuuntelemaan ja itse soittamaan varhaisbarokin italialaisten mestareiden mm. 

Castellon, Uccellinin ja Farinan sonaatteja, joissa erilaiset vauhdikkaat, repäisevät tai 

vaikka huokailevat ja unelmoivat jaksot vuorottelevat. Raskaudesta ei ole tietoa 

myöskään ranskalaisessa barokissa, jossa hyvä maku on kaiken perusta. Tanssillisuus 

ja keveys yhdistyvät musiikissa, jossa ranskankielen painot, artikulaatio ja melodia ovat 

läsnä tehden sävelkielestä aistillista, pyöreää ja sulokasta. 
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Ohjelmistoluettelon laadinta on laajentanut merkittävästi tietouttani eri editioista ja 

kustantajista. Useissa vanhan musiikin editioissahan on paljon merkintöjä eri 

aikakausilta ja jotkut editiot jopa onnistuvat saattamaan soittajansa harhaan. Olen 

itsekin lukioikäisenä kärsinyt tästä soittaessani Händelin sonaattia I-kurssissa. 

Ymmärsin, että jotain tulkinnassani oli pahasti pielessä, mutten saanut itse selville 

mitä. Nopean osan tulkinnan ratkaisin sitten niin, että soitin koko osan niin nopeasti 

kuin pystyin, hetken häpeä kun on lyhyt. Vasta vuosia myöhemmin törmäsin levyyn, 

jolla kyseiset sonaatit soitettiin upeasti: kiinnostavasti, taiturillisesti, 

mielikuvituksellisesti koristellen ja koko ajan kuulijaa hereillä pitäen. 

Ohjelmistoluettelotyön myötä olen oppinut tietämään, mitkä kustantajat tekevät hyviä 

editioita, joten pystyn tekemään kohtuullisen hyvin nuottihankintoja jopa näkemättä 

nuotteja itse. Ohjelmistoluettelotyölle erittäin tärkeää on ollut myös vierailu Saul B. 

Groenin nuottiliikkeessä Amsterdamissa. On pakko kunnioittaa kauppiasta, joka oikeasti 

tuntee kaikki nuottijulkaisut liikkeessään ja tietää kustantajien erityispiirteet. Hän on 

jopa palkannut vanhan musiikin opiskelijoista koostuvan kamarimusiikkiryhmän 

testaamaan uusia editioita kaupan takahuoneeseen. Tällainen paneutuneisuus ja 

kunnioitus musiikkia kohtaan on nykymaailmassa harvinaista. 

 

Aivan ylimääräisenä bonuksena luettelon laadinnassa ovat olleet toiset työryhmän 

jäsenet. On erityisen antoisaa tehdä tällaista työtä yhdessä ammattitaitoisten 

kollegojen kanssa, joilta saa koko ajan apua, uusia ideoita ja tukea omalle työlleen.  

 

Opintojen ja barokkiviulun ohjelmistoluettelon laatimisen myötä barokkiviuluopettajan 

identiteettini on varmentunut. Koen, että minulla on nyt jotakin uutta tarjottavaa 

itselleni ja oppilailleni. Tunnen myös, että muusikon identiteettini on tullut 

kokonaisemmaksi: muusikkous, tutkiminen, lukeminen, opettaminen ja vaikkapa 

liikunta ovat kaikki jotenkin entistä paremmin toisiaan tukevia toimintoja. Ne ovat 

saman asian eri puolia, eivätkä enää kilpaile niin verisesti käyttämästäni ajasta. 
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