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ONNEKSI OLKOON 

Esko Laine ja Jiri Parviainen menehtyivät hienosti 
Man-saaren kansainvälisessä kontrabassokilpailussa. 
Eskon kolmas sija ja Jirin Nottingham Prize takaavat sen, 
että suomalaisesta bassonsoitosta tiedetään ulkomailla jo 
huomattavasti enemmän kuin ennen. 

Ennakkoluuloton kilpailuun osallistuminen kertoo myös 
voimakkaasta asennemuutoksesta täällä kotimaassa. 
Suomalaisen bassonsoittajan ei tarvitse soittoaan hävetä, 
ja toisaalta suomalaisen bassonsoittajan on haettava vaikut
teita ulkomailta. Me osaamme soittaa, mutta meidän tulee myös 
tietää miten muualla soitetaan. Bassonsoittokulttuurimme voi 
kehittyä ainoastaan kovan työn ja runsaiden virikkeiden 
yhteensulautumana. 

Jirin ja Eskon henkilökohtainen menestys on samalla voitto 
bassonsoittotaiteemme kehitykselle. Kaveruksia on syytä 
lämpimästi onnitella. 

OPISKELUN ONGELMIA 

Syksyisen tehokkaasti opintojaan aloittava opiskelija sortuu 
helposti kohtuuttomiin soittotuntimääriin. Aikaisin aamulla 
pienessä opiskelijakämpässä alkanut puurtaminen saattaa ilta 
illan jälkeen päättyä ajatukseen "Olen taas tänään soittanut 
kymmenen tuntia. Hienosti menee". Ja kuitenkin jotakin on 
pahasti vialla, sillä pelkkä tyydytyksen tunne sormenpäissä ei 
kerro järkevästä opiskeluajan käytöstä. Vanha totuus elämää 
varten opiskelusta koskee varmasti myös musiikinopiskelijoita 
ja elämään sisältyy muutakin kuin asioiden pelkkä tekninen 
hallitseminen. Joten Hyvä Opiskelija, käy konserteissa, lue 
muutakin kuin musiikkikirjallisuutta, tutustu opiskelijatove-, 
reihisi, keskustele, kuuntele, haistele, Elämään ei opi kuin 
elämällä ja siihen opiskeluaika antaa loistavat puitteet. 



PUHEENJOHTAJAN PALSTA 

Kesä mennyt on syksy saapuu... Suomen musiikki-
suvi on ollut todistamassa erinomaisia esityksiä 
niin koti - kuin ulkomaiseenkin basistien 
konserteista. Suomalainen kontrabassonsoitto on 
myös näyttänyt leijonankyntensä ulkomailla. 

Edellä mainitusta saattaa syntyä käsitys, että 
suomalaisessa kontrabassonsoitonopetuksessa 
vallitsee yhtenäinen linja. Tosiasiassa suomalainen 
opiskelija "pakertaa" yhä enemmän ja enemmän oman 
opettajansa kanssa unohtaen rakentavan vuoropuhelun 
merkityksen. Kysyä myös sopii, kuinka aktiivinen 
vuoropuhelu on käynnissä eri opettajien välillä. 
Kantani tässä asiassa on, että opetuksen yhdenmukais
tamisen ja kontrabassonsoiton edelleen kehittämisen 
kannalta keskustelut ovat olleet riittämättömät. 

Siksi esitänkin järjestettäväksi keskustelutilai
suutta Jorma Katraman, Olli Kososen ja Jussi Javaksen 
kesken aiheena kontrabassonsoiton kehittäminen 
Suomessa. Foorumina toimikoon Bassoklubi ja/tai 
Basisti-lehti. 

Terv. Jiri 



O R K E S T E R I E L Ä M Ä A T U R U S S A E N N E N J A N Y T 

Vanhimmat tiedot orkesterimusiikista Turussa ovat vuoden 1560 
vaiheilta Juhana herttuan hallituskaudelta Turun linnasta, jossa 
viisi soittajaa esittivät pääasiassa tanssi- ja viihdemusiikkia 
herttualle ja hänen hovilleen. 

Todellista merkitystä orkesterimusiikin kehitykselle oli vuonna 
1640 perustetussa yliopistossa, Åbo Akademissa harjoitetulla 
musiikilla. Myös 1770-luvulla toimineen Aurora-seuran puitteissa 
harjoitettiin järjestäytynyttä orkesteritoimintaa. 

Vuonna 1790 perustettiin T u r u n S o i t an n o l l i n e n 
S e u r a , jonka tehtävänä oli orkesterin ylläpitäminen ja konserttien 
järjestäminen. 

Tiettävästi ensimmäinen ulkomainen virtuoosi, joka vieraili Turussa 
Soitannollisen Seuran perustamisen jälkeen, oli kuuluisa unkari
lainen kontrabasisti Josef Kämpfer, joka saapui Pariisista Tukholman 
kautta Turkuun toukokuun lopulla 1796. Kämpfer esitti konsertti-
soolon ja duon kontrabassolle ja osallistui lisäksi pianokonserttiin 
sekä esiintyi sittemmin kvartetissa kahdelle alttoviululle, sellolle 
ja kontrabassolle. Jotta hän saattoi konserttimatkoillaan helpommin 
kuljettaa bassoa mukanaan, oli hänen soittimensa rakennettu siten, 
että se voitiin purkaa ja koota kokoon ruuvien avulla. 

Kontrabasson soittamisen Josef Kämpfer oli aloittanut ajankulukseen 
ollessaan jonkin aikaa upseerina itävaltalaisessa varuskunnassa 
Kroatiassa. Kontrabasson hän oli valinnut soittimekseen siksi, 
ettei hänen tarvinnut olla yhtä huolissaan kilpakumppaneista 
voidakseen saavuttaa nimeä virtuoosina. Myöhemmin saavuttamastaan 
kuuluisuudesta päätellen on Josef Kämpferin kontrabassonsoitolla 
täytynyt olla todellisen taiteen leima. 



Turun Soitannollisen Seuran toiminta oli katkonaista vielä 1800-
luvun alkupuoliskolla sodan ja Turun palon takia. Seura organisoitiin 
perusteellisesti uudelleen vuonna 1868. jolloin perustettiin ammatti-
orkesteri. Orkesterin johtajina toimivat erinäiset suomalaiset ja 
ulkolaiset, mm. monet saksalaissyntyiset kapellimestarit. Vaikka 
orkesterimusiikilla oli hallitseva asema ohjelmistossa, esitettiin 
myös solistisia teoksia, kuoroteoksia ja kamarimusiikkia. Myös 
oopperaesitykset tulivat kuvaan mukaan 1900-luvun alkuvuosina. 
Taloudelliset vaikeudet pakottivat seuran kuitenkin lopettamaan 
orkesterin ylläpidon vuonna 1924. 

Vuoden 1924 jälkeenkin on Turun Soitannollinen Seura monin tavoin 
tukenut musiikin harrastusta. Seura tuki ajoittain tuntuvastikin 
taloudellisesti myöhempää kaupunginorkesteria sen alkuaikoina ja 
antoi mm. nuottimateriaalinsa orkesterin käyttöön. Erityisesti on 
seura osoittanut tukeaan kamarimusiikille järjestäen lukuisia 
kamarimusiikkikonsertteja niin harrastelijoille kuin ammattimuusikoille. 
Vuoden 1974 helmikuussa seura järjesti ensimmäiset kamarimusiikki
päivät, jotka vuodesta 1976 lähtien on järjestetty yhdessä kaupungin, 
konservatorion ja Sibelius-museon kanssa. 

Turun ensimmäiset musiikkijuhlat järjesti Turun Soitannollinen Seura 
vuonna 1960 ja jatkoi näiden juhlien järjestämistä kesäisin aina 
vuoteen 1971 saakka,jonka jälkeen kaupunki on vastannut tästä tehtävästä. 

Turun Soitannollinen Seura on järjestänyt myös valtakunnalliset 
sellonsoittokilpailut vuosina 1972, -75, -78 ja -82. 

T u r u n k a u p u n g i n o r k e s t e r i . Turun kaupunki 
ryhtyi tukemaan orkesteritoimintaa vuonna 1927. Orkesterin johtajaksi 
tuli Tauno Hannikainen (1927-28), ja ensimmäinen sinfoniakonsertti 
pidettiin 25.10.1927. Seuraavana syksynä tuli kapellimestariksi 
Toivo Haapanen (1928-29), ja hänen jälkeensä uudelleen Tauno Hanni
kainen nyt seuraavien kymmenen vuoden ajaksi (1929-39). 



Orkesterin toiminnan jatkuvuus noina aikoina ei ollut lainkaan 
itsestään selvää. Joka vuosi oli anottava valtuustolta määrärahaa 
ja valtiolta apurahaa. M y ö s orkesterin jäsenet oli kinnitetty 
erikoisella välikirjalla aina soitantokaudeksi kerrallaan. 
Soitantokauden pituus oli määrärahoista riippuen 6-7 kuukautta, 
niitä ajalta orkesterin jäsenetkin vain saivat palkkansa. 
Konsertteja pidettiin 1930-luvulla vuosittain viisi-kuusikymmentä 
ja orkesteriin kuului keskimäärin 24 muusikkoa. 

Konserttikautena 1940-41 oli orkesterin johtajana Eero Selin. 
Vuonna 1941 valittiin orkesterin kapellimestariksi Ole Edgren (1941-62). 
Vuonna 1944 Turun kaupunginorkesteri vakinaistettiin ja orkesterin 
soittajista tuli kaupungin virkamiehiä. 

Tässä vaiheessa orkesterissa oli kaksi kontrabasistia, Vilho Halme 
ja Harry Westerholm, jotka hoitivatkin toimiaan aina eläkkeelle 
siirtymiseensä vuoteen 1969 saakka. 

Vilho Halme (s. 1906, Vaasa) opiskeli viulunsoittoa 1920-luvulla 
ensin Vaasassa ja sitten Helsingin konservatoriossa ja toimi 
viulistina eri kahviloissa, elokuvateattereissa ja ravintoloissa. 
Myöhemmin 1930-luvun loppupuolella hän opiskeli kontrabassonso i t toa 
Tauno Yrjälän ja Lauri Nissisen oppilaana. Turun kaupunginorkesterin 
I kontrabasistiksi hän tuli syksyllä 1938. Vuosina 1957-58 Vilho Halme 
opiskeli Oiva Nummelinin johdolla ja vuonna 1959 Kööpenhaminassa 
prof. Otto Hegnerin johdolla. 

Harry Westerholm (s. 1906, Tammisaari) soitti barytonia ja tuubaa 
Tammisaaren torvisoittokunnassa vuosina 1921-25. Sen jälkeen hän 
toimi kontrabasistina tammisaarelaisissa elokuvateattereissa ja 
kuului Uudenmaan rykmentin soittokuntaan vuosina 1927-28. 
Harry Westerholm opiskeli kontrabassonsoittoa Oiva Nummelinin 
oppilaana vuosina 1928-29. 1930-luvulla hän soitti eri ravintoloissa 
sekä Porin kaupunginorkesterissa 1938-39. Turun kaupunginorkesteriin 
hän tuli syksyllä 1940. 



Vuonna 1952 sai kaupunki uuden 1002-paikkaisen, akustiikaltaan 
erinomaisen konserttitalon Aninkaistenmäelle. 

Kaupunginorkesterin pitkäaikainen kapellimestari Ole Edgren kuoli 
18.2.1962. Kevätkausi toteutettiin kapellimestarivierailujen avulla. 
Orkesterin kapellimestarinvirka muutettiin kolmivuotiseksi sopimus
kaudeksi, johon seuraavan kauden alusta valittiin Jorma Panula (1963-65). 
Panulan oltua vuodeksi estynyt nimitettiin muiden hakijoiden keskuu
desta toimea hoitamaan Onni Kelo ja Arvo Airaksinen (1962-63). 

Vuonna 1964 saatiin kolmas kontrabassonsoittajan virka, jota tuli 
hoitamaan Mikko Rautanen. 

Syksyllä 1965 tuli orkesterin kapellimestariksi Paavo Rautio (1965-74), 
jonka kaudella muusikoiden lukumäärä kasvoi 39:stä 54:ään. 

Vuonna 1965 tuli orkesteriin myös neljäs kontrabassonsoittajan toimi, 
ja Mikko Rautasen radio-orkesteriin siirtymisen jälkeen tulivat 
uusiksi basisteiksi Martti Särkkä ja Pertti Roinila. 

Vuonna 1969 bassoryhmästä jäi pois Martti Särkkä ja eläkkeelle 
siirtyivät äänenjohtaja Vilho Halme ja varaäänenjohtaja Harry 
Westerholm. Uusina jäseninä bassoryhmään tulivat Ari Hakulinen ja 
Antti Kujanpää, Pertti Roinilan siirtyessä äänenjohtajaksi. Pekka 
Lehtinen oli bassonsoittajana Turussa vuosina 1970-71 ja tuli 
uudestaan vuonna 1972, samana vuonna kuin Pertti Roinila siirtyi 
radio-orkesteriin. Syksyllä 1973 tuli uudeksi kontrabassonsoittajaksi 
Kalevi Tikkala Ari Hakulisen siirtyessä soitinryhmän äänenjohtajaksi 
ja Pekka Lehtisen varaäänenjohtajaksi. 

Syyskauden 1974 alusta on orkesterin kapellimestarina toiminut 
Pertti Pekkanen. 

Vuonna 1974 siirtyi Turusta toiseen orkesteriin Pekka Lehtinen ja 
varaäänenjohtajaksi tuli Pertti Roinila. Vuonna 1975 bassoryhmästä 
lähti Kalevi Tikkala ja siihen tuli Alarik Repo. 



Turun kaupunginorkesterin 50. juhlavuotena 1977 perustettiin viides 
kontrabassonsoittajan virka ja bassoryhmään liittyi Jarmo Eno. 
Peter Grans tuli Turkuun syksyllä 1979. Alarik Repo oli siinä 
vaiheessa siirtynyt orkesterin vt. intendentiksi ja valittiin 
nykyiseen intendentin toimeen syksyllä 1981. 

Orkesterin nykyinen vahvuus on 66 muusikkoa; vielä toki sopii 
toivoa riittävää määrää jousisoittajia, joihin tietysti kuuluu 
kuudes bassopaikka. 

Turun kaupunginorkesterin kontrabasistit perustamisvuoden 1927 
jälkeen ovat olleet 

Mentl, Hans 1927-32 
Suomela, 0 1927-28 
Mäntynen, Eero 1928-36 
Mügler-Adams, Martha 1929-30 
Ludolphi, John 1930-31 
Pättiniemi, Paavo 1936-38 
Rosas, John 1933-40 
Halme, Vilho 1933-69 
Westerholm, Harry 1940-69 
Rautanen, Mikko 1964 
Särkkä, Martti 1965-69 
Lehtinen, Pekka 1970-71, 1972-74 
Tikkala, Kalevi 1973-75 
Repo, Alarik 1975-78 

Nykyiseen bassoryhmään kuuluvat 

Roinila, Pertti 1965-72, 1975-
Hakulinen, Ari 1969-
Kujanpää, Antti 1969-
Eno, Jarmo 1977-
Grans, Peter 1979-

joiden lyhyt esittely: 

Ari Hakulinen (s. 1944, Varkaus), äänenjohtaja. Opiskellut 
Jyväskylän konservatoriossa 1962-63 opettajanaan Erkki Talpo, 
Sibelius-Akatemiassa 1965-70 opettajina Oiva Nummelin ja Olli 
Kosonen. Toiminut kontrabassoklubin hallituksessa sen perustamis-
vaiheessa. Toimii Turun konservatorion kontrabassonsoiton opettajana. 
Mukana Suomen Muusikkojen Liiton järjestötoiminnassa. 



Pertti Roinila (s. 1939, Turku), varaäänenjohtaja. Ollut Vilho 
Halmeen oppilaana. Soittaa Turun kamariorkesterissa. Harrastaa 
palvelukoiratoimintaa. Suomen Doberman-yhdistys ry:n Varsinais-
Suomen alaosaston puheenjohtaja. Harrastaa purjehdusta (kansanvene) 
sekä pienoispistooliammuntaa (Turun Seudun Ampujat). 

Antti Kujanpää (s. 1943, Kemijärvi). Opiskellut neljä vuotta 
Sibelius-Akatemiassa Oiva N u m m e l i n i n johdolla. Soittaa sähköbassoa 
ja toimii opettajana. 

Jarmo Eno (s. 1954, Helsinki) 

Peter Grans (s. 1954, Porvoo). Opiskellut 1974-76 Vaasassa Timo 
Miettisen oppilaana ja 1976 alkaen Sibelius-Akatemiassa Olli Kososen 
johdolla. Toimii nuotinpiirtäjänä ja tekee sovitustöitä. Toimii 
kontrabassoklubin sihteerinä ja hoitaa sen nuottikirjastoa. 

Lähteet: 
Turun kaupunginorkesteri 1927-1977. 50-vuotishistoriikki. 

Otto Andersson, Musikaliska Sällskapet i Åbo 1790-1808. 

Dahlgren, Anteckningar om Stockholms teatrar. 

Suomen Muusikeriliiton Turun osaston matrikkeli. 



Turun kaupunginorkesterin bassot ryhmäkuvassa keväällä 1982 

Kuvassa vasemmalta Jarmo Eno (Emanuel Wilfer 1979), 
Pertti Roinila (Maggini-kopio 1976), Ari Hakulinen (Pöllman 1964), 
Antti Kujanpää (5-kielinen Rubner 1961) ja Peter Grans (E. Wilfer 1979). 



J I R I E S K O 
J I R I JA E S K O JA MaN-SAAREN K O K E M U K S E T 
J I R I E S K O 

Man-saaren kansainvälinen kontrabassokilpailu oli 
suomalaisittain menestyksekäs. Suomen Kansallisoop
peran basisti Esko Laine ylsi kovassa kilvassa 
kolmanteen sijaan, ja Helsingin Kaupunginorkesterin 
Jiri Parviaiselle myönnettiin Nottingham Prize. 
Kilpailu pidettiin 18-26. 8. 1982 ja siihen osallis
tui 35 bassonsoittajaa eri puolilta maailmaa. Voitta
jaksi selviytyi englantilainen Dancan Mc Tier. 

Seuraava keskustelu käytiin ravintola Wanhassa Manalassa 
Helsingissä 5 . 9. 1982. 

Juha Pesonen: No matka meni hienosti? 
Jiri Parviainen: Joo. Lentäen, maanalaisella, junalla, laival

la ja bussilla. Ja matkalla tavattiin jo 
joitakin bassojaan raahailevia virkaveijiä, 
mm. yksi amerikkalainen Eustonin asemalla, 

Juha: Ja asuminen? 
Esko Laine: Oli hirvittävää, sillä veto huoneissa oli kauhea. 

Jos ikkunaa avasi viisi senttiä, Jiri ei meinannut 
saada ovea auki. 

Jiri: Niin sinähän olit sitten kuumeessakin. Mutta toisaalta 
näköalat olivat tosi upeat, ja palvelu oli hienoa. 
Tietysti kannattaa seuraavalla kerralla ottaa huomioon 
se, että tämän hotellimajoituksen lisäksi siellä on myös 
mahdollisuus majoitukseen yksityiskodeissa. 

Esiinmarssi 

Jiri: Homma lähti käyntiin tietysti esiintymisjärjestyksen 
arvonnalla. Ensin nautittiin juhlavasti vähän viiniä 
ja sen jälkeen käytiin aakkosjärjestyksessä nostamassa 
pienestä kupista oma soittonumero. No Eskolta juttu ei 
tietenkään sujunut ilman pientä komme r v e r kkiä. Kun 

nimi Laine huudettiin, lähti Esko reiluun hyvin k ä ä l äiseen 



tapaan mennä hunttasemaan ja fvit... mennä humisi 
pitkin lattioita kansan töllistellessä ja huo... 

Esko: Mut siellä oli niin hirvee tungos ja pöytä täynnä 
laseja ja... 

Jiri: Selitystä, selitystä. 
Esko: No kummiskin arpalippu nousi ihan pokkana kun samaan 

aikaan mammat potkiskeli lasinsiruja. 

Kilpailu ja koulutus 

Esko: Me molemmat päästiin aloittamaan kilpailut heti ekana 
päivänä ja saatiin soittaa noin kaksikymmentä minuuttia, 
Siis jokainen sai soittaa melkein koko ensimmäisen erän 
ohjelmansa läpi. 

Juha: Ja kaikki tietysti ulkoa? 
Esko: Eeei. Ei ollut pakko soittaa ulkoa. Vasta finaalissa se 

oli pakollista. 
Jiri: Kyllä ihan koulutuksellisena juttuna kannattaa ajatella 

niin, että kaikki ulkoa. Siihen tulee heti ihan toisen
lainen meininki, Esimerkiksi semifinaalissa näki sen 
eron selvästi, kun Esko soitti kaiken ulkoa ja muilla oli 
paperia edessä. 

Juha: Ja sekä tämä semifinaali että sitten finaali olivat 
molemmat yleisölle avoimia tilaisuuksia. 

Esko: Joo, kyllä. Finaalissa me kaikki kolme soitettiin samat 
teokset, Spergerin kvartetto ja Vincent Persichtettin 
Parable 1 7 . Ekana soitti jenkki, sitten olin mä ja 
englantilainen veti viimeisenä. Sitten oli väliaika ja 
Mozartin huilukvartetto, jonka aikana tuomaristo mietti. 
Ja me takahuoneessa pälätettiin ja oltiin tosi iloisia. 
Oli älyttömän nasta fiilis,kun pitkä työ oli ohi ja oli 
sellainen tunne, että sijoituksella ei ole mitään väliä. 

Jiri: Tosi kiva oli katsoa sitä, miten kundit keskenään 
kaveerasivat toistensa kanssa sen jälkeen,kun tulokset 
oli julistettu. Ja muutenkin ilmapiiri oli koko kisan 
ajan aivan fantastinen. Ei mitään kyräilyä eikä kyttäämis
tä , vaan oikein kunnon bassomeininkiä. Jokainen halus, 
että jokainen menestyy. 
Multa sitten vielä yks toinen juttu. Mielenkiintoista oli 
huomata, että maailmalla nakki kulkee, Nopee soitto on 
ittestään selvää. Jos Suomessa joku soittaa jotakin 



korkeelta ja nopeesti, niin sitä pidetään ihmeenä ja puhu

taan virtuoosista. Siellä taas ei tullut mieleenkään koko 
virtuoosikäsite. Ja tämä kyllä kannattaa huomioida kun 
koulutuksesta aletaan keskustella. 
Juha: Koulutukseen liittyy varmasti myös joskus esiin 

tuotu ajatus suomalaisten omista kontrabassokilpai
luista. 

Jiri: Olisi tietysti hieno juttu basson tunnetuksi tekemisen 
kannalta ja myös siitä syystä, että kavereita aktivoitais 
muuhunkin kuin pelkästään kurssitutkintojen suoritta

miseen. Mutta toisaalta kontrabasson asema noin yleensä 
Suomessa ja julkisessa sanassa on vielä aika 
arveluttava, ja omat kilpailut voisivat saada aikaan 
negatiivisia kannanottoja. 

Kritiikki 

Jiri: Musiikkikilpailuun kuuluu kaksi elementtiä. Ensinnäkin 
tekniikan on toimittava. Siis sormien on kuljettava 
tarvittaessa tosi vikkelään ja soiton on oltava 
puhdasta. Mutta on huomattava, että se ainoastaan 
palvelee henkistä suoritetta. Ja tämä on se toinen ja 
kaikkein tärkein elementti jolle pitäisi panna enemmän 
painoa. Näitä kilpailuja on pakko vähän kritisoida siitä, 
että muuten antoisissa keskusteluissa, joita siellä 
käytiin, ei sanallakaan puhuttu siitä, mitä toi ihminen 
aikoo. Esimerkiksi semifinaalissa ei ollut mistään 
muusta puhetta,kuin että "hieno instrumentti, vikkelät 
nakit, hyvä soundi, huono soundi" yms. Tuli mieleen, et 
ollaanko me hevoskilpailussa, jossa aika ratkaisee: 
Glierin Tarantella aikaan 3.32.75 ja voitto kotiin. 
Mansaarella olisi pitänyt olla PALJON keskusteluja 
taiteeseen kuuluvista tärkeistä jutuista, kuten löytä
minen, etsiminen ja alttiiksipaneminen ja samalla olisi 
tullut esittää kysymyksiä, MIKSI on näin. Ja tämmöisiä 
juttuja siel1ä ei ollut ollenkaan. 

Esko: Kyllä kilpailut ovat ihan tekniikkakilpailuja. Se joka 
soittaa kaikki äänet nopeesti ja puhtaasti, se voittaa. 

Juha: Johtuu varmaankin siitä, että vain tekninen зuoritus 
voidaan objektiivisesti mitata. 

Jiri: Näin on ja tämä täytyy jokaisen kilpailuihin osallistujan 



hyväksyä. Mutta minä korostaisin vielä näitten keskuste
lujen merkitystä. Kilpailupaikalla pitäisi pystyä 
tekniikan lisäksi keskustelemaan myös näistä jutuista. 

Esko: Mut tämä on kyllä ainoa kritiikki näistä kisoista. 
Jiri: Totta. Mutta sitten pari käytännön asiaa seuraavia 

kisoja varten. Ensinnäkin nuottimateriaali on ehdotto
masti saatava paljon aikaisemmin kuin mitä nyt tapahtui. 
Meillähän oli materiaali kokonaisuudessaan kasassa vasta 
toukokuun lopulla. Ja toiseksi kannattaa tutustua 
kilpailuesitteeseen todella huolellisesti, jotta tilaa 
varmasti oikean kustantajan materiaalit. Nythän kävi 
finaalissa niin, että Esko soitti Spergerin kvartetosta 
Malaricin virheitä täynnä olevan version, kun kilpakumppa
nit puolestaan vetivät helpompaa ja parempaa laitosta. 
Lopputulokseen näillä jutuilla on varmasti suuri vaikutus, 
ja me ollaan maksettu nyt semmoisia lunnaita, joita ilmeises
ti ensimmäisellä kerralla pitää aina maksaa. 

Kuvassa vasemmalta Todor Toschev, Jiri Parviainen, 
Esko Laine ja Prantisek Pošta. 
Taustalla Port Erinin lahti. 



Naisbasistit 

Esko: Oli uskomatonta, että mimmit vetää niin komeesti 
bassoa kuin siellä tapahtui. Kannattaa tietysti 
ottoa huomioon se, että niillä oli tosi sopivia 
instrumentteja: pieniä ja kevytsoittoisia. 

Jiri: Kyllä. Ja se on hurjan hieno juttu, että naiset 
valtaavat bassonsoittomaailmaa. Amerikassa 
esimerkiksi alkaa basistinaisia olla vähän joka 
orkesterissa. Ja minä henkilökohtaisesti kuulin 
sellaisen naisbasistin suorituksen, josta meidän 
miesten tulee olla rakkaan instrumenttiimme kannalta 
pelkästään iloisia. 

Soittimet 

Jiri: Mutta niin kuin Esko äsken sanoi, niin tosi hienoja 
instrumentteja sieltä löytyi. Ja siinäpä yks hirvee 
ero piilee, että meillä kaikilla on huonot vehkeet. 
Me joudutaan tekemään kovasti duunia äänen aikaan
saamiseksi. Vikkelien kuvioiden esiinsaanti on tosi 
urheilusuoritus. Nämä kaverit puolestaan saa soittaa 
ihan vapaasti, ja laatikot soi niin hirveesti. 

Juha: Mitenkä tätä tilannetta voisi sitten parantaa? 
Esko/Jiri: RAHAA!RAHAA!! 
Juha: Tietysti, joo. Mutta jos sitä ei ole. Eikö orkesterit 

vois hommata kunnon vehkeitä, tai sitten se säätiöiden 
harrastama viulunlainaustoiminta. Eikö ne vois lainata 
myös bassoja? 

Jiri: Kyllä mä periaatteessa olen sitä mieltä, että silloin 
kun on arvoinstrumentista kysymys, niin sen rahoitus 
pitää järjestää jotenkin toisella tavoin. 

Esko: Sen on oltava oma basso. 
Jiri: Niin just. Vaikka 50 vuoden maksuaika tai jotain 

täysin utopistista. Oma laatikko on oltava. 
Esko: Toinen ostaa asunnon, toinen basson. 
Jiri: Näin on. Ja siihen juttuun saadaan mekin tottua, että 

kontrabassojen hinnoittelussa ollaan menossa samaan 
sarjaan muiden jousisoittimien kanssa. Enää ei saada 
halvalla mitään. Toisin sanoen jouset ja instrumentit 
ovat sijoituskohde. 



Asenteet 

Juha: Suomalaisten bassonsoitt ajien asennemaail maa on nyt 
sitten aika rajusti tuuletettu. Menestyminen 
kansainvälisissä kilpailuissa nostaa vähän meidän 
jokaisen itsetuntoa. 

Esko: Joo. kyllä asenteiden pitäis muuttua. Minä en ikinä 
unohda tätä erään bassonsoittajan lausuntoa. Kun se 
oli kuullut, että me Jirin kansa lähetään kisaan, 
niin se kommentti oli: "Kuinka te kehtaatte lähteä 
häpäsemään itseänne sinne". Tuskin enää jatkossa 
tällaisia kommentteja tulee. 

Jiri: Suomalaisten itsetunnossa on kaikkein korneinta se, 
että ehkä sisimmässä pelätään, että ei hommia osata, 
ja sitten kuitenkin tiedon puutteessa v ä h e k s y t ä ä n 

ja pölötetään ihan turhia. 
Jos vielä ajatellaan bassonsoiton tasoa noin yleensä 
Suomessa, niin noitten kokemusten jälkeen tuntuu, että 
ei meidän tarvitse täällä hävetä, mutta kyllä se yleinen 
soittotaso on muualla tosi kova. Me tarvitaan paljon 
kontakteja ulkomaille, ja kilpailuihin osallistuminen 
takaa sen, että tiedetään ja pysytään ajan tasalla sen 
kanssa, miten näitä hommia muualla tehdään. 

Esko: Kaikki kisat läpi. Seuraavat on Itä-Saksassa ensi 
toukokuussa. 

Jiri: Näin on. Ja mitä useampi suomalainen niihinkin kisoihin 
osallistuu, niin sen parempi. Tässä on nimittäin vielä 
sellainenkin juttu, että me ollaan Suomessa paljon jo 
satsattu tuohon laatikkoon, ja kuinka pienen takana on 
enää se, että koko se rikkaus, mikä bassonsoittoon liitty 
tulis meidänkin osalle. Se ei oo enää paljosta kiinni. 

Juha: Siis mahdollisimman moni ulkomaille kilpailemaan. 
Jiri: Just. Ja nyt kun ihmiset rupee valmistautumaan niihin 

Itä-Saksan kisoihin, niin pidetään yhteyttä. Me Eskon 
kanssa mielellään kerrotaan kokemuksista ja käytännön 
jutuista, joita tuollaisissa skaboissa voi eteen tulla. 
Samoja virheitä on turha useita kertoja peräkkäin toistaa. 



T e r v e i s i ä K ä l v i ä ltä 

Entcho Radukanov oli uusi antoisa - tuttavuus useimmille meille 
Kälviän XIII musiikkileirin kontrabassoseminaariin osallistuneille 
kesäkun toisella ja kolmannella viikolla. Sää oli kesäisen kolea 
eikä räntäsade juuri houkutellet ulkoilemaan. Sisällä sitten oli 
sitäkin tiiviimpi tunnelma ja eväitä riitti kotiinkin tuotavaksi. 

Entcho Radukanov on bulgarialaissyntyinen, Todor Tochevin oppilas, 
ja ollut Sofian radio-orkesterissa ja sen jälkeen kamariorkesterissa 
kummassakin kuuden vuoden ajan. Syksyllä 1981 hän tuli Ruotsin 
Radion Sinfoniaorkesterin soolobasistiksi Tukholmaan. 

Entcho Radukanov kutsuttiin Kälviälle Timo Miettisen aloitteesta ja 
kummallekin suuret kiitokset lähettävät 

Peter Grans (takarivissä vas.), Juha Nääppä. Mikko Rantalainen, 
Saara Hakkila, Marjo-Riitta Helske, Ossi Koikkalainen, Ahti Lassila 
ja Timo Turja (alhaalla vas.). Entcho Radukanov on kuvassamme 
alhaalla oikealla. 

T e r v e t u l o a u u d e l l e e n , E n t c h o ! 



KOKOUSKUTSU KOKOUSKUTSU KOKOUSKUTSU KOKOUSKUTSU KOKOUSKUTSU KOKOUSKUTSU KOK 

Suomen kontrabassoklubi ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään 
Turussa sunnuntaina 7.11.1982 klo 12.30 alkaen Sibelius-museossa. 
Piispankatu 17. 

Kokouksen esityslista: 
1. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytä

kirjan tarkistajaa, jotka tarvittaessa toimiivat ääntenlaskijoina, 

2. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

3. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, liittymis- ja jäsenmaksujen 
suuruus sekä talousarvio seuraavalle vuodelle, 

4. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä 
hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle, 

5. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa, 

6. muut asiat: mm. rahastonhoitaja Hanne Katrama kertoo klubin 
kauppaoikeuksista 

Kokouksen jälkeen klo 15.30 pidetään julkinen bassomatinea Sibelius-
museon konserttisalissa. Mm. Man-saarella ansioituneet, paikalliset 
soittajat ja Hallitus-kvartetti tulevat esiintymään. Kaikki soitto-
tarjoukset ovat tervetulleita. 

Matinean jälkeen siirrytään Yliopistonkadulle Soitin Laineen Alkeis-
sävel Oy:n tiloihin, missä tapahtuu klubin tuotteiden myynti: 
levyjä, paitoja ja bassopusseja. Ostoksia voi tehdä ainoastaan 
käteisellä. 

Soitin Laine esittelee omia soittimiaan, jousia ym. tarvikkeita. 

Tarjoilua. 

Peter Grans 
kontrabassoklubin sihteeri 

TERVETULOA TERVETULOA TERVETULOA TERVETULOA TERVETULOA TERVTULOA TERVETULOA 



MAARIANKATU 10 
20100 TURKU 10 
PUH. 921-334777 

Suuri valikoima kunnostettuja vanhoja 
soitettuja viuluja alk.n.1500-15.000mk 
Uudet: 
L-saksa PAESOLD alk. 890,-

REINHOLD SCHNABL alk.8.350,-
LANG 4.800,-
MAYER 2.040.-

Tsekkiläiset -CREMONA 
Itä-Saksalaiset-MIGMA 
Kiinalaiset -SKYLARK 
Japanilaiset -SUZUKI 

Alttoviulut,sellot ja kontrabassot 

Kielet: 
esim. Pirastro, Thomastik, Kaplan, Prim, Jargard 
Hartsi: 
esim. Pops basso hartsi 

Täydellinen tarvikevalikoima 


