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VÄÄRISTYNYT TILANNE 

Soittaja tarvitsee esiintymistilanteita. Pelkkä har-
joituskammiossa ahertelu ei pelkästään riitä, vaan 
työn tulokset on voitava esittää myös muille. 
Varsinkin opiskeluaikana esiintymistarve voi olla 
hyvinkin suuri. Esimerkiksi ennen kurssitutkintoa on 
ohjelma soitettava useita kertoja yleisön edessä. 

Vaikka musiikkioppilaitokset järjestävät kiitettävän 
paljon oppilaskonsertteja, on tilanne silti vääristynyt 
sillä konserteista puuttuu yleisö. Matinea alkaa, ja 
kontrabassonsoittajat soittavat opettajalleen. Sitten 
basistit poistuvat ja tilalle tulevat viulistit, jotka 
myös esiintyvät vain opettajalleen. Ja matinea jatkuu 
samaan tyyliin koko ajan: opettajat kuuntelevat 
oppilaittensa esityksiä. Ulkopuolisia tai edes saman 
instrumentin soittajia salissa harvemmin näkee. 

Jotta opiskelijat kokisivat matineansa todellisiksi 
esiintymistilanteiksi, on aiheellista vedota jokaisen 
bassonsoittajan aktiivisuuteen. Ensinnäkin opettajien 
kannattaa tiedottaa oppilaittensa esiintymisistä entis
tä paremmin. Ilmoitustaululla oleva matinean ohjelma 
ei aina ole riittävän tehokas; tarvitaan myös suullista 
tiedottamista. Ja toiseksi oppilasmatineaan lähtemisen 
vaiva on kuitenkin varsin pieni verrattuna siitä 
koituvaan hyötyyn. Yleisön edessä soittajat kokevat 
todella esiintyvänsä, ja esiintymistilanteesta muodos
tuu riittävän jännittävä oppimistapahtuma. Kuuntelijat 
puolestaan voivat läheltä seurata eri opettajien 
kasvattien edistymistä, ja toisaalta esiintymistä voi 
opetella myös kuuntelemalla. 



PUHEENJOHTAJAN PALSTA 

Kulunut vuosi on ollut klubimme toiminnassa 

jatkuvan kasvun aikaa. Selkeimmin kasvu on näkynyt 

Basisti-lehden sisällön laadussa ja määrässä. 

Lehti perustettiin aikanaan ennenkaikkea tiedottamaan 

kaikista alaamme liittyvistä kysymyksistä.Se,että 

lehti on tarjonnut palstatilaa asiasta kiinnostuneille, 

ei ole ottanut riittävästi tulta. Tulokset ovat näkyvissä: 

joudumme kirjaamaan kuluneelta vuodelta tapahtumia,joiden 

ennaltaehkäisy olisi riittävän informaation vallitessa 

ollut mahdollista. 

Uuden Vuoden toivotukseen liitän toivomuksen! 

käyttäkää Basisti-lehteä omien näkemystenne esilletuomiseen, 

keskustelkaa avoimesti,välttäkää kaikenlaista kuppikuntai-

suutta ja käyttäkää tarmonne yhteisen asiamme eteenpäin 

viemiseen. 

Haluan kiittää kaikkia jäseniämme ja ennenkaikkea 

erovuorossa olleita hallituksen jäseniä,jotka ovat vaivojaan 

säästämättä toimineet yhteiseksi hyväksemme,ja toivottaa 

kaikille menestyksellistä vuotta 1984. 

Jiri Parviainen 



SUOMEN KONTRABASSOKLUBI RY 

Syyskokous 

PÖYTÄKIRJA 1(3) 

aika 30.10.1983 alkaen klo 14.00 

paikka Ravintola Cumuluksen kabinetti Ruuki, Seinäjoella 

läsnä 15 henkilöä, liitteenä luettelo 

Seinäjoen orkesteri tarjosi tervetuliaiskahvit ja 
kaupunginhallituksen puheenjohtaja Tuomas Marttila 
toivotti kontrabassoklubilaiset tervetulleiksi. 

1 
Kokouksen avaus 

J. Parviainen avasi kokouksen ja toivotti paikalla-
olevat tervetulleiksi. 

2 
Henkilöasiat 

Mikko Rantalainen valittiin syyskokouksen puheenjohta
jaksi, P. Grans sihteeriksi ja L. Lagercrantz ja 
M. Vuorento pöytäkirjantarkastajiksi. 

3 
Laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Syyskokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja 
päätösvaltaiseksi. 

4 
Toimintasuunnitelma 1984 

Sihteeri esitti toimintasuunnitelman (liitteenä), 
josta keskusteltiin. Toimintasuunnitelma hyväksyttiin. 
Todettiin, että Basisti-lehden toimitus on vastuu
velvollinen hallitukselle. Viiden hengen toimitus 
todettiin sopivaksi, tällä hetkellä siihen kuuluvat 
Pesonen, Tuura ja Grans, mutta lehden varsinainen 
tarkoitus on olla avoin kaikille klubin jäsenille. 

Soitinkorjausseminaarin vetäjää ei ole vielä 
varmistettu, mutta pyritään kutsumaan mahdollisimman 
pätevä vetäjä. 

Bottesini-seminaari on syytä järjestää yhteistyössä 
esim. Sibelius-Akatemian ja Helsingin konservatorion 
kanssa, myös Helsingin Muusikot ry voi osallistua. 

Klubin kesäpaidan design voi olla eri kuin klubin 
edustuspaidassa. 

Äänilevyasiantuntija ja ale-kanavat todettiin 
tervetulleiksi toimintamuodoiksi. 

5 
Talousarvio 1984 

J. Parviainen esitteli talousarvion ja totesi Basisti-
lehden kulujen voimakkaasti kasvaneen mikä antaa 
aiheen jäsenmaksujen korottamiseen. 
Talousarvio hyväksyttiin (liitteenä). 
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6 
Jäsenmaksut 

Jäsenmaksut päätettiin nostaa 60 markkaan ja 
yhteisö/kannatusjäseniltä 150 markkaan. 

7 
Uudet jäsenet hallitukseen 

Kontrabassoklubin puheenjohtajaksi ehdotettiin Matti 
Kuoppamäkeä ja Jiri Parviaista. 
Kuoppamäki kieltäytyi ja Parviainen totesi voivansa 
jatkaa korkeintaan vuoden. 

Jiri Parviainen valittiin puheenjohtajaksi. 

Varapuheenjohtajaksi valittiin Tapio Lydecken. 

Uusiksi jäseniksi erovuoroisten Grans ja Pesosen 
tilalle valittin Matti Kuoppamäki ja Mikko Rantalainen. 

Lasse Lagercrantz ja Marjut Vuorento jatkavat. 

Uuden hallituksen kokoonpano: 

pj. Jiri Parviainen (HKO) 
varapj. Tapio Lydecken (Kouvolan orkesteri/Sib.Ak.) 
jäsen Matti Kuoppamäki (Kansallisooppera) 
jäsen Lasse Lagercrantz (Sibelius-Akatemia) 
jäsen Mikko Rantalainen (Seinäjoen orkesteri) 
jäsen Marjut Vuorento (Sibelius-Akatemia) 
siht. Peter Grans (Turun kaupunginorkesteri) 

Tilintarkastajiksi valittiin edelleen Kati Melén ja 
Jorma Härkönen, varatilintarkastajiksi Saara Hakkila 
ja Martti Pyrhönen. 

8 
Muut asiat 
Kiinnitykset ilman koesoittoa 

J. Parviainen selitti kiinnityksiin liittyviä asioita: 

Oulussa katsottiin edeltävä koesoitto riittäväksi. 
Asia oli myös tiedusteltu Muusikkojen Liitolta, 
josta oli menettelylle saatu siunaus. 

RSO:ssa oli määräaikainen virka muutettu vakinaiseksi 
ilman koesoittoa. 

Suomen Muusikkojen Liitto on asian johdosta lähettänyt 
orkestereille seuraavat ohjeeet: 

1 ) kaikista avoimista toimista on järjestettävä koesoitto 

2) jos määräaikainen kiinnitys muutetaan vakinaiseksi, 
on järjestettävä koesoitto. Vain poikkeustapauksissa 
voidaan koesoitto jättää järjestämättä. Luvan 
poikkeukseen antaa Muusikkojen Liitto. 

Klubin näkemys asiasta on se, että avoinna oleva paikka 
on oltava kaikkien haettavissa. Klubi on tuonut epä
kohdan julkisuuteen, mutta asiassa ei enää ryhdytä 
toimenpiteisiin. 
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Muut asiat jatk. 
Ari Hakulinen soitti kokoukseen ja toivoi klubin 
esittävän kantansa Muusikkojen Liitolle, kun kyseessä 
on määräaikainen äänenjohtajan tai varaäänenjohtajan 
sijaisuus, valitaanko ryhmän sisältä vai ulkoa. 

Asiasta keskusteltiin. Kokous totesi kantanaan, 
että asia on hoidettava ensisijaisesti ryhmän 
sisällä tai vaihtoehtoisesti ryhmän oman näkemyksen 
mukaan. 

Matti Kuoppamäki totesi asiasta: "Se on järkevää, 
yksinkertaista ja ainoa mahdollisuus." 

Hallitus laatii kirjelmän Muusikkojen Liitolle. 

Tehostetussa jäsenhankinnassa toivottiin runsaasti 
jäsenmaksukaavakkeita. 

9 
Kokouksen päättäminen 

Pj. Mikko Rantalainen kiitti sopuisuudesta ja hyvistä 
päätöksistä ja päätti kokouksen virallisen puolen 
klo 16.00. 

Kokouksen jälkeen ruokailtiin samassa ravintolassa. 

Klo 18.00 alkoi konsertti Alvar Aalto-keskuksessa, 
kaupungintalolla (ohjelma liitteenä). 

Peter Grans 
siht. 

Pöytäkirjan 
tarkistus 

Lasse Lagercrantz Marjut Vuorento 

Läsnä 
olivat: Erkki Tuura 

Lasse Lagercrantz 
Mikko Rautanen 
Tuomo Kinnunen 
Matti Kuoppamäki 
Jukka Nuuttila 
Timo Miettinen 
Juha Pesonen 

Timo Turja 
Marjut Vuorento 
Jiri Parviainen 
Peter Grans 
Mikko Rantalainen 
Sari Savolainen 
Mike Peltola 



KONTRABASSOKONSERTON SEINÄJOEN KAUPUNGINTALOLLA 30.10.1983, klo 18.00. 

H. Eccles Sonaatti a 

G. Fauré Elegia 
Sari Savolainen - kontrabasso 
Mike Peltola - piano 

G. Rossini Duetto 

T. Hauta-aho Konsertto III 

Kokkolan orkesterin kamariyhtye: 

Timo Miettinen - kontrabasso 
Mauno Järvelä - viulu 
Päivikki Wirkkala-Malmqvist - viulu 
Timo Kangas - alttoviulu 
Niiles Outakoski - sello 

Sari Savolainen (1963) aloitti kontrabassonsoiton Jyväskylän 
konservatoriossa 1978 Mikko Oinosen oppilaana. Vuodesta 1981 
alkaen hän opiskelee Sibelius-Akatemian solistisessa koulutus
ohjelmassa Olli Kososen oppilaana. 

Timo Miettinen ( 1 9 4 4) on opiskellut Sibelius-Akatemiassa vuosina 
1964-1970 Oiva Nummelinin oppilaana. III-kurssin hän on suorittanut 
vuonna 1970. Vuosina 1974, -75 ja -78 Timo Miettinen on opiskellut 
Bulgariassa Todor Tochevin johdolla sekä osallistunut tämän kesä
kursseihin Suomessa. 

Timo Miettinen on soittanut Kansallisoopperan orkesterissa 1966-67, 
Helsingin kaupunginorkesterissa 1967-1974, Vaasan kaupunginorkesterissa 
1974-76 ja toimii vuodesta 1976 lähtien kontrabassonsoiton opettajana 
Keski-Pohjanmaan musiikkiopistossa ja äänenjohtajana Kokkolan 
orkesterissa. Timo Miettinen on esiintynyt solistisissa tehtävissä 
eri yhteyksissä sekä toimii kamarimuusikkona Kokkolan orkesterin 
kamariyhtyeessä. 

10,- / 5,-



LEHTIUUTISIA LEHTIUUTISIA LEHTIUUTISIA LEHTIUUTISIA LEHTIUUTISIA LEHTIUUTISIA 

ILKKA 28.10.1983 

Harri Toivola 
Seinäjoen Orkesterin kontrabassoryhmässä soittavat Mikko Rantalai
nen (oik.), Juha Hietakangas, Jalo Haapasalo ja Petri Välimäki. 

Kontrabasistit 
kokoontuvat 
Seinäjoella 

Ensi sunnuntaina saapuu 
Seinäjoella basisteja eri puolil
ta Suomea pitämään kontra-
bassoklubin syyskokousta. 
Kokouksessa valitaan klubille 
puheenjohtaja, hallitukseen 
erovuoroisten tilalle uudet 
henkilöt sekä käsitellään muut 
syyskokoukselle tyypilliset 
asiat. 

Suomen kontrabassoklubi 

toimii suomalaisten kontraba-
sistien yhdyssiteenä. Sen tar
koituksena on kehittää kont-
rabassonsoittoa Suomessa, 
laajentaa kontrabasson tunte
musta, vaalia kontrabasson-
soiton perinteitä sekä luoda ja 
kehittää yhdistyksen ja suo
malaisten kontrabassonsoitta-
jien yhteyksiä ulkomaille. 

Syyskokouksen jälkeen al
kaa Kontrabassokonsertti Sei
näjoen kaupungintalolla klo 
18. Konsertin solisteina esiin
tyvät Sari Savolainen ja Timo 
Miettinen, kontrabasso. Li
säksi pianisti Mike Peltola ja 
Kokkolan Orkesterin kama
riyhtye. 



LEHTIUUTISIA LEHTIUUTISIA LEHTIUUTISIA LEHTIUUTISIA LEHTIUUTISIA LEHTIUUTISIA 

Basistit kokoustavat 
ja konsertoivat 
sunnuntaina S-joella 
Sunnuntaina 30.10. saapuu 

Seinäjoelle basisteja eri puolilta 
Suomea pitämään kontrabasso-
klubin syyskokousta. Kokouk
sessa valitaan klubille puheen
johtaja sekä hallitukseen erovuo
roisten tilalle uudet henkilöt sekä 
käsitellään muut syyskokoukselle 
tyypilliset asiat. Tärkeintä on 
kuitenkin se, että basistit tapaa
vat toisiaan ja voivat keskustella 
kontrabasson soittoon, opuk-
seen, nuotistoon yms. liittyvistä 
asioista. 

Suomen klubi toimii suoma
laisten kontrabasistien yhdyssi
teenä. Sen tarkoituksena on ke

hittää kontrabassonsoittoa Suo
messa, laajentaa kontrabasson 
tuntemusta, vaalia kontrabas-
sonsoiton perinteitä sekä luoda ja 
kehittää yhdistyksen ja suoma
laisten soittajien yhteyksiä ulko
maille. 

Syyskokouksen jälkeen alkaa 
Kontrabassokonsertti Seinäjoen 
kaupungintalolta klo 18.00. 
Konsertin solisteina esiintyvät 
Sari Savolainen ja Timo Mietti
nen. Lisäksi esiintyvät pianisti 
Mike Peltola ja Kokkolan Orkes
terin kamariyhtye. 10 mk ja 5 mk 
lippuja myydään tuntia ennen 
konsertin alkua. 

Etelä-Pohjanmaa 28.10.1983 

Rantalainen 
kontra
bassojen 
hallitukseen 

Suomen kontrabassoklubin 
hallitukseen on valittu Mikko 
R a n t a l a i n e n Seinäjoelta. 

Rantalaisen lisäksi uudeksi 
jäseneksi valittiin Matti 
Kuoppamäki Helsingistä. Yh
distystä johtaa edelleen Jyri 
Parviainen Helsingistä. 

Ensi vuoden ohjelmaan 
kuuluu mm. kontrabassosemi-
naarin järjestäminen. 

Kontrabassoklubi toimii 
kontrabasistien yhdyssiteenä. 
Vuosikokouksensa se piti vii
konvaihteessa Seinäjoella. 

ILKKA 1.11.1983 

Kontrabasson juhlaa 
Kontrabassokonsertti Sei

näjoen kaupungintalolla sun
nuntaina 30.10.1983. Esiintyji
nä Sari Savolainen, kontrabas
so ja Mike Peltola, piano, Ti
mo Miettinen, kontrabasso ja 
Kokkolan orkesterin kama
riyhtye sekä Niiles Outakoski, 
sello. 

Sibelius-Akatemiassa opis
keleva Sari Savolainen avasi 
konsertin Henry Ecclesin so
naatilla. Hän soitti sonaatin 
pienestä hermoilusta huoli
matta sangen ehyesti. Lyyri
sen kaunis ensimmäinen osa, 
räiskyvä toinen osa, salaperäi
nen, kuin jotain odottava Ada
gio. Ja sieltä se sitten tuli, vir
tuoosimainen Vivace, jonka 
Sari Savolainen soitti hyvin 
vaivattomasti osoittaen taitu

ruutensa kontrabasson käsit
telijänä. 

Toisena numerona kuultiin 
Gabriel Faurén Elegia, jonka 
Sari Savolainen ja Mike Pelto
la esittivät tyylipuhtaasti mu
sisoiden. 

Väliajan jälkeen saapui la
valle Kokkolan Orkesterin ka
mariyhtye, jossa soittavat Ti
mo Miettinen, kontrabasso, 
Mauno Järvelä ja Päivikki 
Wirkkala-Malmqvist, viulu, 
Timo Kangas, alttoviulu ja 
Niiles Outakoski, sello. 

Teppo Hauta-ahon konsert
to numero kolmessa on kont
rabasson osuus merkittävä. 
Teoksesta huomasi, että sävel
täjä itse on kontrabasisti. Bas
son eri mahdollisuuksia käyte
tään hienosti hyväksi. Yhtye 
ja Timo Miettinen esittivät 

teoksen erittäin vakuuttavas
ti. 

Konsertin lopuksi kuultiin 
Giacchino Rossinin duetto sel
lolle ja kontrabassolle. Duetto 
on todellista soittamisen juh
laa, se on teknisesti hyvin vaa
tiva teos. Timo Miettinen ja 
Niiles Outakoski esittivät due
ton nopeat osat äärimmäisyyt
tä hipovissa tempoissa. Koko
naisuudessaan teos oli nautit
tavaa kuultavaa. 

Kaiken kaikkiaan tämä kon
sertti osoitti sen, että jousisoi-
tinperheen "isä", kontrabas
so, on soolosoittimena käyttö
kelpoinen. Siinä on todella 
kaunis, omaperäinen sointi, jo
ta toivottavasti kuullaan vielä 
jatkossakin Seinäjoella. 

MIKKO RANTALAINEN 

ILKKA 1.11.1983 



Kansainvälinen kontrabassoklubi (International Society of 
Bassists) julistaa vuonna 1984 kontrabasso-sävellyskilpailun. 
Kilpailuteoksen on oltava: 

1) ensembleteos 3-6 soittimelle tai 

2) teos kontrabassolle ja laululle. 

1 palkinto molemmissa ryhmissä on $ 500 ja 2 palkinto $ 200. 
Kilpailuteokset on jätettävä 20.3.1984 mennessä. 
Lisätietoja saa kansainvälisestä kontrabassoklubista: 

International Society of Bassists 

Jeff Bradetich, Executive Director 

School of Music 

Northwestern University 

EVANSTON 

IL 60201 USA 

KONSERTTEJA KONSERTTEJA KONSERTTEJA KONSERTTEJA KONSERTTEJA KONSERTTEJA KONS 

11.1.1984 Lahden kaupunginorkesterin konsertti, 
sol. Esko Laine - T. Hauta-aho: kontrabassokonsertto,ke. 

25.1.1984 Kotkan kaupunginorkesterin konsertti, 
sol. Esko Laine - T, Hauta-aho: kontrabassokonsertto. 

16.1.1984 Jussi Javaksen oppilasmatinea Helsingin 
konservntoriosa. 



VIITASAAREN UUDEN MUSIIKIN KESÄAKATEMIA 1983 

Erikoinen kesäkurssi. "Mitä te haluaisitte tehdä 
näinä kahtena viikkona?" kysyi "opettaja" ensim
mäisessä yhteispalaverissa. Ahdistava hiljaisuus. 
Sitten hymynkaretta pulpettiin nojailevan pitkä
tukan suupielissä. Lisää hymyjä, jotka lopulta 
syttyivät pulputtavaksi nauruksi. Että mitä 
haluttaisiin tehdä? 
No tietysti halutaan soittaa bassoo ja sitä uutta 
musiikkia. Niin ja se improvisointi. Kääntäkää nyt 
joku sille, että me tehdään mitä vaan. 

Ja siihen vastaukseen Barry Guy - bassotaituri 
Englanninmaalta - oli tyytyväinen. Viitasaaressa 
koputeltiin, naputeltiin, hiottiin ja hankailtiin 
kontrabassoja. Improvisoitiin mitä hurjimmissa 
kokoonpanoissa, soitettiin tanssijoille, tanssit
tiin soittajille, koettiin kesäkuumassa tässä ja 
nyt elävää musiikkia. 
Syötiinkin välillä, käytiin uimassa ja kuunneltiin 
kahden viikon aikana kymmeniä konsertteja ja 
useita uutta musiikkia käsitteleviä luentoja. 

Ja ennen kaikkea. Ihmeteltiin ja ihasteltiin (sen 
jälkeen kun ensimmäisestä tyrmistyksestä oltiin 
selvitty) kontrabasson valtavia mahdollisuuksia. 
Barry Guyn käsissä basson ilmaisuvoima oli 
häkellyttävän suuri. 



Barry Guy - Double Bass Player 

Esitys on päätty-
nyt. Pukuhuonee-
seensa kiivaasti 
harppova pieni
kokoinen mies ei 
juuri vastaa 
mielikuvaani 
kontrabassosolis-
tista. Hänen 
kasvonsa ovat 
maalin peitossa, 
paita on rikki-
revitty ja hou
sutkin ovat 
ainakin viisi 
numeroa liian 
suuret. Likainen 
peruukki roikkuu 
hänen olkapäillään, 

nuhruisia kenkiä pitävät kasas
sa narunpätkät. 

Edessäni huohottaa Barry Guy -
hikisenä ja kaikkensa antaneena. 
Hän on juuri äsken tehnyt Suomen 
TV:lle koenauhan Hubert Stuppnerin 
teoksesta "Rondo for a Clown". 

"On erittäin vaikeata esittää 
tätä teosta tyhjälle salille. 
Yleisön palaute merkitsee minulle 
paljon", hän sanoo ja istuutuu 
peilipöydän ääreen. 

Innokas 
opiskelija 

Barry Guy (36) kertoo opiskel
leensa ennen aktiivisten musiikki
opintojen alkua kolme vuotta 
arkkitehdiksi. Opiskelurahojaan 
hän kuitenkin tienasi jatsia soit
tamalla. Jo ennen musiikkikoekea-
kouluun pääsemistään hän tutta-
vustui monen silloisen nykysävel-
täjän kanssa. Korkeakoulussa uuden 
musiikin harrastus vain lisääntyi 

"Yleisön edessä ei voi teeskennellä." 



koulun nykymusiikkiyhdistyksessä. 
Jo tuolloin Barry Guy kertoo myös 
innostuneensa instrumenttiteatterin 
mahdollisuuksista. Hän osallistui 
improvisointiryhmiin ja teki ystä
viensä kanssa pienimuotoisia 
musiikkiteatteriesityksiä. 

"Instrumenttiteatteri merkitsee 
minulle kehittymistä, ilmaisu-
asteikon laajentumista", hän 

sanoo ja pyyhkii pumpulitukolla 
väriä kasvoiltaan. 

Seksiä 
lavalla 

Palaamme hetkeksi toissa iltana 
pidettyyn yleisöesitelmään, jossa 
Barry Guy esitteli kontrabasson 
uusia ilmaisumahdollisuuksia. 
Tilaisuus alkoi Jacob Druckmanin 
"Valentinan" esityksellä. 
Barry Guyta naurattaa, kun kerron 
hänelle esityksen aiheuttamasta 
tyrmistyksestä. Miten kontrabassoa 
voi soittaa tuolla tavalla ja saako 
sitä soittaa noin...? 
Barry Guy naputteli, hankasi ja 
hieroi soitintaan. Rummutteli sen 
kansia käsillään ja jousellaan. 
Laulaa öristeli ja suuteli soitin
taan. Otti käyttöönsä ison rumpu-
palikan, jonka avulla lopulta 
huipensi esityksensä. 

"Valentinan esitykseen kuuluu 
alun perin myös kaksi tanssijaa. 
Tanssijat liikkuvat etunäyttämöllä 
ja basisti soittaa taaempana; 
Valentina on seksistä kertova 
teatteriteos." 

Barry Guyn mielestä Valentina on 
"tämän vuosisadan tärkein kontra-
bassoteos". Väitettään hän perus
telee seuraavasti: 

"Vuonna 1969 säveltämällään 
Valentinalla Jacob Druckman laajen
si kontrabasson ilmaisumahdollisuuk
sia merkittävästi. Valentiinassa 
kontrabassoa käsitellään kuten 
lyömäsoitinta ja esittäjä soitta
misen lisäksi myös laulaa ja 
näyttelee. Esitys on onnistuessaan 
hyvin vaikuttava. Valentinaa 
soitetaan Amerikassa paljon ja 
monelle nykysäveltäjälle teoksesta 
on tullut melkeinpä oppikir
ja." 

Bottesinin kanssa 
ei keskustella 

Barry Guy kertoo soittavansa 
mielellään niin vanhaa kuin uut
takin musiikkia. Hän luettelee 
useita englantilaisia orkeste
reita, joiden soolobasistina hän 
on toiminut ja kertoo myös 
esittävänsä kuukauden kuluttua 
Englannissa Mozartin "Per questa 
bella manon". 

Ja kuitenkin mies on selvästi 
kiinnostuneempi tämän ajan 
kontrabassomusiikista kuin 
esimerkiksi Bottesinista tai 
Dragonetista. Syykin on selvä: 
hän haluaa esittää teoksia, joiden 
säveltäjät vielä elävät. 

"Keskustelen säveltäjien kanssa 
hyvin paljon. On hurjan jännittävää 
kuulla sävellyksen syntyyn liitty
vistä vaiheista itse säveltäjältä 



ja toisinaan saada tehdä 
säveltäjän kanssa kunnon 
ryhmätyötä." 

Barry Guy kertookin käyneen
sä mielenkiintoisen kirjeen
vaihdon säveltäjä Iannis 
Xenakisen kanssa "Theraps" 
teoksen tulkinnasta. Barry 
Guyn mukaan sävellyksen notaatio oli aluksi harhaan
johtava, sillä säveltäjä ei 
ollut pystynyt merkitsemään 
paperille läheskään kaikkia 
haluamiaan soittotapoja. 
Tarvittiin kirjeenvaihtoa ja 
lopulta henkilökohtaisia 
tapaamisia, jotta esittäjä 
kykeni ymmärtämään mitä sävel
täjä teoksellaan tarkoitti. 

"Jos ei esittäjä ymmärrä 
eikä haluakkaan ymmärtää 
säveltäjää, niin miten yleisö 
sen sitten voi tehdä?" hän 
kysyy lyhyesti ja katselee 
peilin kautta kasvojani. 

"Meidän tehtävämme on hei
jastaa tämän ajan säveltäjien tuntoja ihmisille. Jos me 
emme sitä tee, niin. kuka sen 
tekee?" 

Olipa 
kerran oppilaita... 

Salista kuuluu vaimeata pianon
soittoa; joku harjoittelee jo illan 
konserttia varten. Barry Guy hymyi
lee huvittuneesti, kun kehun hänen 
innostavaa opetustyyliään. 

"Opetin jonkin aikaa eräässä. 

englantilaisessa musiikkikoulussa 
uuden kontrabassomusiikin soitta
mista. En opeta enää, sillä 
kuultuaan opetustyylistäni koulun 
varsinainen kontrabasso-opettaja 
ei päästänyt oppilaitaan enää 
tunneilleni. 

Pidän kyllä opettamisesta. 
täällä Viitasaarella on ollut 
aivan ihanaa..." 

"Yksi tämän vuosisadan ongelma on se, 
että keskitytään liikaa vanhaan musiik
kiin." kuva: Mauri Kuokkanen 



Uskontunnustus 
Mies keräilee peilipöydältä 

puhdistusainepurkkejaan pieneen 
kangaspussiin. Aurinko työntää 
sälekaihtimien välistä hänen 
kasvoilleen kapean valokiilan. 
Keskustelutuokio on lopussa. 
Yhtäkkiä hän vielä innostuu: 

"Rakastan uutta musiikkia, sen 
moni-ilmeisyyttä. Sävellys voi 
sisältää mitä erilaisimpia värejä 
ja vivahteita, esitys voi olla 
jopa pitkälle vietyä teatteria 

niin kuin tämä klowni-teos. 
Esitys voi olla huvittava, se 
voi olla vakava, ennen kaikkea 
sen täytyy vaikuttaa yleisöön. 
Minun pieni elämäntehtäväni on 
varmaankin tämän ajan musiikin 
esittäminen." 

teksti: Juha Pesonen 

We are very pleased that You were 
here in Finland two weeks with us. 
We wish You a happy New Year 
and hope that we will meet soon 
again. 
KIITOS BARRY! 

Your finnish pupils 



O L L I K O S O N E N K E R T O O R S O : N V A K I N A I S E N K A H D E K S A N N E N K O N T R A -

B A S S O N S O I T T A J A N T O I M E N P E R U S T A M I S E E N L I I T T Y V I S T Ä V A I H E I S T A . 

Heti aluksi on todettava, että tämän informaation 
antaminen olisi paremminkin kuulunut RSO:n intendentille tai 
valtuuskunnan puheenjohtajalle. Kun edellä mainitut herrat 
eivät omilta kiireiltään kuitenkaan tätä ehtineet tehdä, jäi 
ko. tilanteen kehityksen esittely täten allekirjoittaneen 
tehtäväksi. 

Vuonna 1978 Yleisradion hallintoneuvosto teki 
periaatepäätöksen, jonka mukaisesti Radion sinfoniaorkesteriin 
tultaisiin lähitulevaisuudessa perustamaan useita uusia soittajan-
toimia. Näiden joukkoon sisältyi myös kahdeksannen kontrabasson-
soittajan toimi. Suunnitelma toteutettaisiin asteettain sitä 
mukaa, kun yhtiön varallisuus sen sallisi. 

Mm. kontrabasson kohdalla toimi voitiin kuitenkin 
hyödyntää välittömästi määräaikaiskiinnityksellä siihen saakka, 
kun se lopullisesti vakinaistettaisiin. Näin ollen RSO:ssa 
julistettiin haettavaksi kahdeksannen kontrabassonsoittajan 
määräaikaistoimi. Ilmoitus tästä oli nähtävissä kaikissa 
julkisissa sanomalehdissä. 

Kulttuuritalolla pidettävään kyseiseen koesoittoon 
osallistui kolme kontrabasistia, joilla kaikilla oli takanaan 
suoritettu II-kurssitutkinto sekä pääkaupunkiseudulla hankittua 
orkesterisoittokokemusta. Koesoittolautakunta totesi yksi
mielisesti koesoiton olleen yhden korkeatasoisimmista ja tasa-
väkisimmistä, mitä kontrabasson kohdalla oli suoritettu. 

Kaikki hakijat katsottiinkin päteviksi ko. tehtävään, 
ja heille tarjottiin periaatteellisen paremmuusjärjestyksen 
pohjalta tointa hoidettavaksi yhteisesti vuorottelemalla. 
Vuoden 1979 alusta toimen hoitaminen tuli kuitenkin yhden 



hallintaan erään edellämainituista muusikoista saadessa vakituisen 
soittajanviran HK0:sta sekä toisen oltua estetty toimen hoitami
sesta opintojensa vuoksi. 

Seuraavana vuonna RSO:n kahdeksannen kontrabassonsoitta-
jan toimi jäi valitettavasti edelleen määräaikaistoimeksi, ja se 
julistettiin jälleen haettavaksi julkisessa sanomalehdistössä. 
Tällöin ko. koesoittoon osallistui ainoastaan edellisenä vuonna 
tehtävää hoitanut muusikko. Tästä huolimatta koesoitto pidettiin 
asiaankuuluvalla tavalla. Tämän yhteydessä todettiin hakijan 
ammattipätevyyden sekä osaamisen kehittyneen edelleen, ja 
toimi annettiin tälle muusikolle jälleen hoidettavaksi. 

Kahden vuoden kuluttua määräaikaistoimen perustamisesta 
ei Yleisradiolta vieläkään löytynyt tarvittavia varoja tämän 
toimen vakinaistamiseen. Tällöin orkesterin intendentti esitti, 
että kahden koesoiton perusteella tähän toimeen valituksi tullut 
muusikko voitaneen hyväksyä edelleenkin hoitamaan tätä tehtävää 
siihen saakka, kun toimi tultaisiin vakinaistamaan. RSO:n yli
kapellimestari, valtuuskunta, Suomen Muusikkojen Liiton edustaja 
sekä kontrabasson äänenjohtajat hyväksyivät tämän ehdotuksen. 

Näin kului jälleen vuosi eteenpäin. Mutta kuinka 
ollakaan, vielä kolmen vuoden kuluttuakin ko. toimen vakinaista
minen sai siirtyä hamaan tulevaisuuteen Yleisradion muiden tär
keimpien investointitarpeiden tieltä. On ymmärrettävää, jos 
määräaikaistyösuhteessa työskentelevän ko. muusikon motivaatiot 
tämän toimen hoitamiseen alkoivat tässä vaiheessa vähetä. 
Toisaalta Helsinkiin sidoksissa olleena tapahtuvan perheensä 
lisääntymisen vuoksi hän oli pakoitettu vielä toistaiseksi 
ottamaan vastaan hänelle edelleen tarjottu määräaikaistoimi RSOrssa. 

Vihdoin keväällä 1983 Yleisradion hallintoneuvosto 
sisällytti yhtiön budjettiin RSO:n vakinaisen kahdeksannen 
kontrabassonsoittajan toimen. Näin päättyi lopultakin yli 
neljä vuotta kestänyt piinallinen odotus. 

Tilanteen vakiintumisen pitkittyminen näin huomatta
vassa määrin oli nähtävästi koettu myös yhtiön johdon taholla 
virheellisenä ja epäkohtia aiheuttavana. Niinpä heidän taholtaan 
yllättäen esitettiinkin, että mikäli RSO:n ylikapellimestari ja 



sen muusikot antavat hyväksymisensä, tarjoutuu yhtiön johto 
vakinaistamaan yli neljän vuoden ajan vt. tointa hoitaneen 
muusikon työsuhteen yhtiössä ilman erillisiä uusia hakuprosesseja. 
Ilmeisesti tällä tarjouksellaan työnantajapuoli halusi osoittaa 
omalta osaltaan olevansa valmis kantamaan vastuun ko. tilanteen 
kehityksen aiheuttamista epäkohdista. 

RSO:n ylikapellimestari antoi välittömästi hyväksy
misensä esitetylle menettelylle. Samoin Yleisradion eri ammatti
ryhmien yhteistyövaliokunnan jäsenistö piti tarjottua menettelyä 
erittäin oikeudenmukaisena. Orkesterin valtuuskunta, äänen

johtajat sekä kontrabassoryhmä harkitsivat työnantajapuolen 
tarjousta eri näkökulmilta hyvin perusteellisesti. Luonnollisesti 
pahoiteltiin yksimielisesti sitä, että esitetyssä menettelytavassa 
osittain rikotaan yleisesti käytössä olevaa hakumenettelyä. 

Toisaalta oltiin kyllä myös valmiit ymmärtämään työn
antajan moraalisen katsantokannan lähtökohdat. Tilannehan voitiin 
tietenkin nähdä myös siten, että ko. muusikko, joka toistamiseen 
suoritetulla koesoitolla ja tällöin ainoana tointa hakeneenakin oli 
osoittautunut silloisen tason mukaisesti parhaaksi, olisi toden
näköisesti tullut hyväksytyksi myös vakinaiseen RSO:n soittajan-
toimeen, mikäli tämä toimi olisi silloin ollut perustettavissa. 

Tässä yhteydessä tulee muistaa edelleenkin, että kysei
nen toimi ei ollut nk. oppilassoittajan toimi, vaan ammattimuusi
kon toimi, ja vaikka se oli määräaikainen, noudatettiin koesoitto-
tilanteissa asianmukaisesti korkeinta arvosteluasteikkoa. 
Tältä näkökulmalta tilannetta katsottaessa ei tuntunut lainkaan 
epäoikeudenmukaiselta, kun työnantajapuoli tehdyssä esityksessään 
tarjoutui olemaan asettamatta näin ollen tavallaan "vanhaa" 
työntekijäänsä nyt yli neljän vuoden odottelun jälkeen uudelleen 
kilpailutilanteeseen tänä aikana tapahtuneen kehityksen mahdolli
sesti tuomien uusien nuorempien yrittäjien kanssa. 

Tämän ajattelun ja menettelyn eduistahan ovat myös 
osallisena kaikki vakinaisissa viroissa ja toimissa työskentelevät 
muusikotkin. Ja hyvä näin, sillä tuskinpa meistä kovinkaan moni 
olisi halukas vastaavaan kilpailutilanteeseen, jos työnantajat 
jostakin syystä näkisivät tämäntyylisen menettelyn aiheelliseksi. 
Nuoruushan tuntuu tänä päivänä saaneen ehkä hieman aiheetontakin 



huomiota puolelleen nimenomaan täytettäessä soittajan virkoja ja 
toimia. Tässä kohdin asiassa voitiinkin nähdä moraaliselta 
kannalta katsoen tietynlaisia yhdistäviä tekijöitä vakinaisten 
muusikoiden ja kyseisen vt. muusikon välillä. 

Näiden pohdintojen tuloksena, ja lisäksi huomioitaessa, 
että menettelytarjous oli nimenomaan tehty työnantajan taholta, 
ja saanut hyväksymisensä RSO:n ylikapellimestarilta sekä puolelleen 
Yleisradion muiden ammattiryhmien edustajien mielipiteet, Radion 
sinfoniaorkesterin muusikkojen edustajat päätyivät seuraavaan 
toteamukseen: 

"Jos tässä tapauksessa oltaisiin vaadittu perinteistä 
koesoittoa ja asennoiduttu kielteisesti tarjottuun 
menettelyyn, olisivat muusikot antaneet varsin kyseen
alaisen kuvan solidaarisuudentajustaan sekä osoittaneet 
ammattiryhmänä kykenemättömyytensä arvioimaan tilanteita 
tapauskohtaisesti." 

Muusikot antoivat siis hyväksymisensä tälle menettelylle ilmoitta
malla kuitenkin yhtiön johdolle, että ko. syntynyttä tilannetta 
ei enää toistamiseen tulla hyväksymään muusikoiden taholla. 
Tässä yhteydessä painotettiin myös sitä, että koesoittotilanne on 
säilytettävä hakumenettelyssä valittaessa muusikoita RSO:n 
vakinaisiin soittajantoimiin. 

Ystävyydellä Olli Kosonen 











B A S I S T I 1983 

Sisällysluettelo 

Artikkelit: 

Johann Mathias Sperger - kontrabasisti ja 
säveltäjä, Jorma Katrama 83:2 

Helsingin kaupunginorkesteri ja sen kontrabasso-
ryhmä vv. 1882-1983- Jiri Parviainen 83:2 

Otteita Seinäjoen orkesterin vaiheista. 
Mikko Rantalainen 83:3 

Haastattelut: 

Klaus Stollin kontrabassoworkshop Helsingissä. 
Peter Grans 83:3 

Jorma Katraman ajatuksia bassonsoiton opetuksesta. 
Marjut Vuorento 83:3 

Barry Guy - Double Bass Player. 
Juha Pesonen 83:4 

Muuta: 

Suomen Kontrabassoklubi ry:n säännöt. 83:3 

Jäsenluettelo 1983. 83:4 
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