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Juttupula pitää voittaa. Kesällä on monia erilaisia tapahtumia, ku
ten kursseja, leirejä, musiikkijuhlia, lomailua jne. jne, joten kir
joitelkaa vaikka lyhyitäkin sepustuksia Basisti-lehteä varten. 
Kaikki julkaistaan. 

Reggaemuusikko iskee ravintolasta naisen itselleen. Tähän ka
teellinen kanssaeläjä toteaa: »sairasta». 

***** 

Woody Allenin siippa vain makailee puiden väliin pingotetussa 
laiskanlinnassaan. Woody Allen tuskastuneena tokaisee: 
»Ollaanpa sitä nyt niin riippumattomia». 

* * * * * 

Hauskaa kesää kaikille! 



Pääkirjoitus 

Kesäkurssimietteitä 

Kesäloma alkaa itsekullakin lähestyä 
pikkuhiljaa, ehkäpä jo huolestuttavankin 
nopeasti, ainakin minun kantiltani katsot
tuna. Lukukausi alkaa olla lopussa, ja vuo
den tolkuttomin työrypäs näyttää 
kasautuvan juuri toukokuun kolmelle vii
meiselle viikolle. Tässä vaiheessa lienee 
hyvä pohtia ns. kolmannen lukukauden 
merkitystä, tai onko sillä ylipäätään juuri 
merkitystä. 

Musiikkioppilaitoksissa oppilaiden ke
säloma on todella pitkä, toukokuun lopus
ta elokuun puoliväliin, 
ammattioppilaitoksissa aina syyskuun al
kuun saakka. Varmasti tuntuu mukavalta, 
jos harjoittelun ja viikottaiset soittotunnit 
voi viimein unohtaa, ja keskittyä kesän 
viettoon, matkustamiseen, auringon ot
toon... Naatiskelun lopputuloksena syksyl
lä helposti turhautuu, kun soittotunnit 
jälleen alkavat, eivätkä vanhat jutut enää 
välttämättä suju yhtä helposti kuin ennen. 

Kesäterää voi kuitenkin tehokkaasti lie
vittää osallistumalla musiikkileirille. Ki
vassa porukassa soitetaan ja pidetään 
hauskaa. Monelle leiriorkesteri sattaa olla 
ainoa mahdollisuus koko vuoden aikana 
soittaa muiden kanssa yhdessä; monissa 
musiikkioppilaitoksissa ei orkesteritoimin
taa välttämättä ole ollenkaan. Nuorelle 
soittajan/muusikon alulle leiriltä voi löy
tyä ratkaiseva kipinä ammattilaisuuteen. 
Vieraalta opettajalta voi saada myös uusia 
ideoita, oppii huomaamaan että on monia 
erilaisia tapoja soittaa. 

Ammattiopiskelijan näkökulmasta lei

ri- ja mestarikurssikesä on ehkä toisenlai
nen. Aikaisemmin pidin kesän kursseja er
ittäin tärkeinä edistymisen ja motivaation 
hankkimisen kannalta. Oriveden kurssit 
ovat olleet erityisen mieleenjääviä, run
saan basistiosanoton ja bassoyhteissoiton 
takia. Nyt kuitenkin leireilyyn suhtautuu 
krittisemmin, eikä pelkkä hauskanpito rii
tä perusteeksi kesäloman »uhraamiseen» 
soiton hyväksi. Ammattiin tähdätessä 
motivaation hankinta ei enää voi olla pel
kästään kesäkurssien varassa, vaan sitä 
täytyy jatkuvasti-myös opiskelukuukau
sien aikana-ruokkia ohjelmistovalintojen, 
esiintymisten(!!!) ja keikkojen avulla. 
Samalla tulee myös tarkemmaksi opettaja-
valintojen suhteen: ei ole juuri mieltä osal
listua mestarikurssille, jossa itse tietää 
mistä opettaja tulee huomauttamaan. 

On toki avartavaa ja hyödyllistä saada 
käsitystä siitä, miten eri pedagogit opetta
vat ja millaisia sormituksia, jousituksia ja 
musiikillisia ideoita heillä on tarjottava
naan. Toisaalta aktiivinen ammattiopiske
lija pystyy kuuntelemalla ja tutkimalla 
tekemään itse havaintoja ja toimimaan si
ten itse omana opettajanaan, jolloin suu
ren tähtiopettajan bravoita ja nononoita ei 
välttämättä tarvita. Siihenhän itse asiassa 
juuri pitää pyrkiä. 

Ainoa ongelma tällä hetkellä on se, että 
kontrabasson mestarikursseista on selvästi 
ylitarjontaa: ensi kesänä neljällä paikka
kunnalla on mestarikursseja. Lainarahalla 
elävän opiskelijan on mahdotonta kiertää 
kaikkia kursseja läpi, mikä kiistatta mer
kitsee sitä, että joillekin kursseille oppilai
ta ei tule tarpeeksi. Kontrabassoklubi voisi 
jatkossa ottaa koordinaattorin roolin eri 



kurssien järjestäjien ja musiikkijuhlien vä
lillä siten, että voitaisiin taata ainakin yksi 
korkeatasoinen ja kysytty kaikille avoin 
mestarikurssi vuodessa. 

Miika Asunta 



Erkki Tuura ehdotti risteilyn siirtämistä alkusyksyyn kesäkuun 
ensimmäisen viikonvaihteen päällekkäisyyksien takia. Ehdotus 
hyväksyttiin, ja hallituksen tehtävänä on huolehtia uuden ajankohdan 
etsimisestä. 

Juha Pesonen ehdotti, että pyydettäisiin Esko Lainetta risteilylle paitsi 
kertomaan työstään Berliinin filharmonikoissa myös soittamaan. 

Todettiin, että risteilylle pitää saada paljon hyvää ohjelmaa, jotta 
mahdollisimman moni lähtisi mukaan. Tarkoituksena olisi myös tehdä 
risteilystä suuri PR-tapahtuma. 

Erkki Tuura ehdotti, että viime vuodelta säästyneillä varoilla maksettaisiin 
osa matkalippujen hinnasta. Päätettiin valtuuttaa hallitus käyttämään varat 
matkalle lähtijöiden hyväksi. 

Ehdotus vapaajäseneksi 

Juha Nääppä ehdotti Erkki Silvamaa kontrabassoklubin vapaajäseneksi. 
Siirrettiin asia hallitukselle. 

Bassolevy 

Juha Pesonen muistutti jo aiemmin vireillä olleesta levyhankkeesta. Jorma 
Katraman mukaan olisi hyvä löytää sponsoreita, koska levy-yhtiöt eivät ole 
kiinnostuneita pienille markkinoille sunnnatuista projekteista. 
Keskustelussa mainittiin apurahalähteinä mm. ES EK. Juha Pesosen 
mielestä levylle pitäisi kerätä nimenomaan suomalaista 
kontrabassomusiikkia. 

Viikonlopputapahtumapaikka 

Marko Mikkola kysyi, onko hallitus tehnyt mitään uuden kurssipaikan 
löytämiseksi Kallio-Kuninkalan sijaan, koska Sibelius-Akatemian 
ulkopuolisille Kallio-Kuninkalaa ei enää anneta käyttöön. Martti Pyrhönen 
kertoi, että asiasta on keskusteltu hallituksessa, mutta uutta paikkaa ei ole 
löydetty. Pohdittiin mahdollisia vaihtoehtoja. 

Basisti-lehti 

Risto Mikkola tiedusteli, olisiko lehdelle tehtävissä jotain, koska viime 
aikoina juttuja on ollut kovin vähän. Lehden päätoimittaja Miika Asunta 
kertoi, että juttuja on helppo pyytää, mutta vaikea saada. Jorma Katrama 
ehdotti, että kansainvälisen bassolehden juttuja voisi kääntää. Juha Pesosen 
mukaan teemanumeroilla voisi houkutella uusia kirjoittajia. 

Ilmoitusasiat 

Juha Pesonen kertoi, että syksyllä Kallio-Kuninkalassa on matalien jousien 
pedagogiikkaseminaari. 

Jorma Katrama kertoi, että Sibelius-Akatemian koulutuskeskus suunnittelee 
orkesterisoittoseminaarin järjestämistä bassoryhmille. 

Suomen kontrabassoklubi ry. PÖYTÄKIRJA 

Vuosikokous 1991 

Paikka Järvenpää. Sibelius-Akatemian kurssikeskus Kallio-Kuninkala 

Aika 24.3.1991 kello 15 

Läsnä Ossi Koikkalainen 
Tarja Nyberg 
Juha Pesonen 
Erkki Tuura 
Risto Mikkola 
Tapio Lydecken 
Martti Pyrhönen 
Miika Asunta 

Jarkko Uimonen 
Matti Tegelman 
Marko Mikkola 
Juha Nääppä 
Pentti Mutikainen 
Mirja Loikala 
Jorma Katrama 

KOKOUKSEN AVAUS 

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Jorma Katrama ja sihteeriksi Miika 
Asunta. Pöytäkirjantarkastajiksi, jotka toimivat tarvittaessa 
ääntenlaskijoina, valittiin Marko Mikkola ja Jarkko Uimonen. 

2§ 
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Kokouksesta oli ilmoitettu Basisti-lehden mukana lähetetyllä kutsulla. 
Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla 
valtuutettiin hallitus tekemään klubin sääntöihin muutos, jotta kokousten 
kutsuminen voidaan hoitaa mahdollisimman joustavasti. 

3§ 

VUOSIKERTOMUS 1990 

Hyväksyttiin vuoden 1990 vuosikertomus. 

4 § 

TILIT JA TILINTARKASTAJIEN LAUSUNTO 

Tilit hyväksyttiin ja tilintarkastajien lausunto merkittiin tiedoksi. 

5§ 

TILI- JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN HALLITUKSELLE 

Päätettiin myöntää hallitukselle tili- ja vastuuvapaus. 

6§ 

MAHDOLLISET MUUT ASIAT 

15-vuotisjuhlaristeily 

7§ 
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

Pj. Jorma Katrama päätti kokouksen 15.45. Samalla hän toivotti 
hallitukselle pitkäjänteisyyttä esille tulleiden asioiden hoitamiseksi. 

Puheenjohtaja 
Jorma Katrama 

Sihteeri 
Miika Asunta 

Pöytäkirjantarkastajat 
Jarkko Uimonen Marko Mikkola 



SUOMEN KONTRABASSOKLUBI RY 

TASE 31.12.1990 

Vastaavaa Vastattavaa 
Rahoitusomaisuus: 

Kassa 9,59 Oma pääoma 5233,71 

PSP-t i l i 11190,77 Ylijäämä 6196,08 

Kiinteä omaisuus: 11429,79 

Kalus to t i l i 229,43 

11429,79 

TULOSLASKELMA 1.1.1990-31.12.1990 

Varsinainen toiminta t u l o t menot erotus 
Ohjelma ja koulutus - 479 , - - 4 7 9 , -
Post i ja to imisto - 363,50 -363,50 
Lehti 4100 , - 4485,80 -385,80 
Kokoukset - 1461,70 -1461,70 
Kulunkit i l i - 343,80 -343,80 
Pois tot kalustosta - 98,32 -98,32 
Äänitearkisto - 9 6 , - - 9 6 , -
P a i t a t i l i 1340, - 3286,- -1946, -

-5174,12 

Varainhankinta 
Jäsenmaksut 11370,20 +11370,20 
Tilikauden ylijäämä 6196,08 

Hels ingissä 5.3.1991 

Suomen Kontrabassoklubi ry:n h a l l i t u s 

TILINTARKASTUSKERTOMUS 

Suomen K o n t r a b a s s o k l u b i r y : n v a l i t s e m i n a v a r s i n a i s i n a 
t i l i n t a r k a s t a j i n a olemme t a r k a s t a n e e t m a i n i t u n y h d i s t y k s e 
t i l i n p ä ä t ö k s e n j a k i r j a n p i d o n s e k ä h a l l i n n o n t i l i v u o d e l t a 
1990 hyvän t i l i n t a r k a s t u s t a v a n e d e l l y t t ä m ä s s ä l a a j u u d e s s a 

T i l i n p ä ä t ö s , j onka mukaan t a s e e n loppusumma on 1 1 . 3 7 0 , 2 0 
markkaa j a t i l i v u o d e n y l i j ä ä m ä 6 . 1 9 6 , 0 8 markkaa, 
e s i t t ä ä y h d i s t y k s e n t a l o u d e l l i s e n aseman t i l i v u o d e l t a 
1990 hyvän k i r j a n p i t o t a v a n m u k a i s e s t i . 

Mie les tämme t u l o s l a s k e l m a j a t a s e o v a t v a h v i s t a m i s -
k e l p o i s i a j a v a s t u u v a p a u d e n m y ö n t ä m i s e l l e e i o l e e s t e t t ä . 

H e l s i n g i s s ä 1 2 . p ä i v ä n ä m a a l i s k u u t a 1991 

Kaar ina S n e l l m a n Lauri P a r i k k a 

SUOMEN KONTRABASSOKLUBI RY. TOIMINTAKERTOMUS 1990 

Vuosi 1989 oli Suomen kontrabassoklubi ry:n 15. toimintavuosi. Basisti-lehti 
ilmestyi neljä kertaa, vuosikerta oli yhdeksäs. 

Vuosikokous Pidettiin Turussa Auran Panimon nuorisotiloissa 8.4.1990. Kokouksen jälkeen 
oli matinea, jossa esiintyi Peter Gransin basso-oppilaita. 

Syyskokous oli Helsingissä Kansallisoopperan harjoitussalissa, ent. elokuvateatteri 
Adlonissa, 18.11.1990. Kokcraksen jälkeen Pikkubasisti-kirjan tekijät kertoivat 
työstään ja Teppo Hauta-Aho esitteli uutta kontrabassomusiikkia. Lopuksi 
kuultiin Petja Biakovskan esitelmä. 

Hallitus Puheenjohtaja Martti Pyrhönen 
Varapuheenjohtaja Marjut Vuorento 
jäsen, sihteeri Miika Asunta 
jäsen Marko Mikkola 
jäsen Tapio Lydecken 
jäsen Kari Ovaskainen 

Syyskokouksen jälkeen: 

Puheenjohtaja Martti Pyrhönen 
Varapuheenjohtaja Marjut Vuorento 
jäsen Jyrki Hiilivirta 
jäsen Lasse Lagercrantz 
jäsen Tapio Lydecken 
jäsen Kari Ovaskainen 
sihteeri Mika Asunta 

Hallitus on kokoontunut 5 kertaa. 

Vuoden Basisti kunniamaininta annettiin Pikkubasisti-kirjan tekijöille, Marjut Vuorento, Jussi 
Javas ja Rauno Ahonen. 

Kunniajäsenet Vuonna 1990 ei valittu uusia kunniajäseniä. 

Klubin jäsenet Vuoden 1990 jäsenmäärä oli 153, joista 3 kannatusjäsentä. Lisäksi klubilla on 11 
vapaajäsentä ja 3 kunniajäsentä. 

Helsingissä 22.3.1991 

Miika Astunta 
Sihteeri 



Musiikkileirit ja kurssit kesällä 1991 

Alkaa Päättyy Nimi Järjestäjä+osoite 

2.6.91 8.6.91 Riihimäen musiikkileiri I Riihimäen musiikkiopisto 
Valtakatu 10 
11130 RIIHIMÄKI 
914-741 398 

3.6.91 13.6.91 Lapinlahden musiikkileiri Lapinlahden musiikkiyhdistys ry. 
PL 9 
73101 LAPINLAHTI 
977-31 131, 31 421 

5.6.91 15.6.91 XXII Kälviän musiikkileiri Keski-Pohjanmaan konservatorio 
Pitkänsillankatu 16 
67100 KOKKOLA 
puh. 968-15 177 

6.6.91 16.6.91 Valtakunnallinen Raudaskylän musiikkileiri 
84880 YLIVIESKA 
puh. 983-427 091 

9.6.91 18.6.91 Riihimäen musiikkileiri II Riihimäen musiikkiopisto 
Valtakatu 10 
11130 RIIHIMÄKI 
914-741 398 

9.6.91 20.6.91 Suolahden musiikkileiri Keski-Suomen opisto 
44200 SUOLAHTI 
puh. 945-496205 

9.6.91 19.9.91 Lohjan musiikkileiri Sulasol 
Fredrikinkatu 61 
00100 HELSINKI 
90-694 6655 

9.6.91 28.6.91 Klemetti-opiston Nuorison orkesterikurssi Ks. ilmoitus toisaalla lehdessä 
12.6.91 26.6.91 Kontrabasson mestarikurssi / Klemetti opisto Ks. ilmoitus toisaalla lehdessä 

13.6.91 20.6.91 Päivölän mestarikurssit Valkeakosken musiikkiopisto 
937-721 357 / Timo Pajuoja 



Opettaja Hakemuksen jättöpäivä Hinta 

Juha Pesonen 26.4.91 1330,-

Marjut Vuorento 30.4.1991 600-1900 mk 

Jyrki Hiilivirta 15.5.91 1390,-

Juha Nääppä 13.5.91 1800,-

Juha Pesonen 26.4.91 2020,-

Frantisek Posta 15.5.91 1750,-

30.4.91 1100,-

Petja Bakovska TILAA VIELÄ! 1800,-
Todor Toshev TILAA VIELÄ! 2500,-

Zsolt Tibay 15.4.91 2400,-



Alkaa Päättyy Nimi Järjestäjä+osoite 

24.6.91 29.6.91 Jalasjärven V musiikkileiri Jalasjärven musiikkikoulu 
61600 JALASJÄRVI 
puh. 964-571 174 

24.6.91 1.7.91 Korsholman musiikkijuhlat 
65610 MUSTASAARI 
puh. 961-222 390 fax 961-222 393 

25.6.91 4.7.91 Läntisen Suomen musiikkieiri L K-S:n musiikkileiriyhdisrys / 
Lea Paavola 
Oriniemenne 10 A 
42700 KEURUU 

25.6.91 7.7.91 Valtakunnallinen Limingan musiikkileiri 
Seppo Härkönen 
Vihiluodontie 538 
90440 KEMPELE 

1.7.91 13.7.91 Sotkamo Soi Sotkamon musiikkiyhdistys ry. 
siht. Marja-Leena Välinen 
Sapsontie 18 F 1 
88600 SOTKAMO 
puh. 986-60 085 

2.7.91 12.7.91 Juuan musiikkileiri Pohjois-Karjalan musiikkiyhdistys 
Laiduntie 21 
80230 JOENSUU 
puh. 973-339 38 

8.7.91 20.7.91 Riistaveden musiikkileiri Kuopion konservatorio 
Kuopionlahdenkatu 23 C 
70100 KUOPIO 
puh. 971-117 122 

24.7.91 31.7.91 Musiikin Aika Viitasaaren kesäakatemia ry 
Keskitie 10 
44500 VIITASAARI 
puh. 946-231 95, fax 946-228 09 

28.7.91 7.8-91 Lemin-Lappeenrannan musiikkijuhlien mestarikurssit 
Lemin musiikkiyhdistys ry. / 
Minna R. Järvinen 
90-410 089 



Opettaja Hakemuksen jättöpäivä Hinta 

Mikko Rantalainen 27.5.91 opetus 800,-
majoitus ja ruoka 810,-

Rustem Gabdullin 15.5.91 200,-/päivä 
majoitus+ruokailu 220,-/päivä 

31.5.91 1050,-

Jussi Javas 25.5.91 opetus 850,-
ruokailu 700,- majoitus 130-300,-

Erkki Tuura 31.5.91 1500,-

30.4.91 1200,-

Jyrki Hiilivirta 15.5.91 1540,-

Stefano Scodanibbio 10.6.91 800,-

Esko Laine 15.4.91 1500,-



Gustav Mahler Jugendorehester-
hikeä, vääntöä ja hyvää soundia 

Gustav Mahler Jugendorchester on eu
rooppalainen nuori sinfoniaorkesteri, jon
ka soittajat valitaan vuosittain 
koesoitoilla, joita järjestetään kymmen
kunta eri puolilla Eurooppaa. Soittajien 
keski-ikä on siinä 22-23 vuotta, ja kaikki
aan soittajia orkesterissa on vajaat 120 
elikkä »kunnon bändi». Rahoitus järjestyy 
käsittääkseni paljolti sponsorien avulla ja 
yleensä orkesteri toimii vuodessa kaksi 
kuukauden jaksoa. Orkesterin taiteellinen 
johtaja ja ylikapellimestari on Claudio 
Abbado. 

Suomalaisedustus käsittää tänä vuonna 
neljä muusikkoa: viulisti Johanna Tolva
nen, klarinetisti (tyttöystäväni) Päivi Kil-
jala, kornisti Tommi Viertonen ja minä. 
Muista maista soittajia oli Itävallasta, Sak
sasta, Italiasta, Tsekkoslovakiasta, Sveit
sistä, Unkarista, Neuvostoliitosta, 
Hollannista, Norjasta ja Ruotsista. Voiko 
sitten näin erilaisista kulttuurioloista ko
toisin olevista muusikoista muodostua to
della yhtenäistä soittajistoa? Niin, ei se 
aina itsestäänselvää ollut, mutta toisaalta 
soittajien (varsinkin jousi-) korkea tekni
nen taso, hyvät soitinryhmien opettajat ja 
muusikkojen kyky heittäytyä musiikin 
vietäväksi elikkä hehkuttaa hillittömästi 
tekivät esityksistä parhaimmillaan vaikut
tavia ja hillittömiä soinnin juhlia. Tosin 
täytyy todeta, että orkesteri on niin va
hvasti »fiilisorkesteri», että myös negatii
viset vibraatiot esim. konserttipaikasta 
aiheuttivat selvästi tavallista lepsumman 
lopputuloksen. 

Harjoitukset Itävallassa 
Oberschützenissä kestivät 12 päivää ja töi
tä paiskittiin tosissaan: parhaimmillaan 

harjoituksia oli kolmet päivässä, joista 
yksi oli stemmaharjoitus. Ensimmäinen 
harjoitus oli 10.00 ja viimeinen loppui 22 
jälkeen ja sitten alkoikin nk. sosiaalinen 
työ, joka tosin usein meni viihteen puolel
le. 

Basisteja orkesterissa on 11: neljä Sak
sasta, neljä Tsekkoslovakiasta, ja yksi Itä
vallasta, Neuvostoliitosta sekä Suomesta. 
Seitsemällä oli käytössään 5-kielinen bas
so ja sektion soundi oli lievästi sanoen 
tuhti. Stemmaharjoituksissa opettajana toi
mi Wienin Staatsoperin soolobasisti Her
bert Mayer. Intonaation kannalta vaikeat 
paikat harjoiteltiin ensin soittamalla hyvin 
hiljaa, jolloin jokaisen oli pakko oppia 
kuuntelemaan ja kontrolloimaan ryhmän 
soundia. Yleensä ottaen ryhmähenki oli 
mainio, koska jokaista kunnioitettiin soit
tajana ja ihmisenä ja toisaalta myös opet
tajan ja äänenjohtajan ehdotukset 
kokeiltiin ja toteutettiin nurisematta. 

Kiertue käsitti kahdeksan konserttia: 
Oberschützen, Graz, Wien, Bratislava, 
Ferrara, Mantova, Torino ja Milano. Kon
serttisalit olivat yleensä kauniita ja akusti
sesti herkullisia. Sosiaalitiloista sen sijaan 
ei voinut sanoa samaa: niiden olemassaolo 
oli kyseenalaista. Mutta vähät sosiaaliti
loista, vaihtaisin Finlandia-talon hienon 
kuppilan ja pukuhuoneet päittäin vaikkapa 
Bratislavan Slovakische Philharmonien 
akustiikkaan puhumattakaan Wienin Mu-
sikvereinin akustiikasta. Tuntuu, että Suo
messa tehdään konserttisaleista liian 
steriilejä, bakteerittomia ja dempattuja. 
Tosin täytyy myöntää, että Etelä-
Euroopan salien positiivinen blues-
nuhruisuus ja kauneus johtuu paljolti nii-



den kunnioitettavasta iästä. Yleensä soi
timme täysille saleille ja aplodit saattoivat 
kestää puolisen tuntia sisältäen pari lyhyt
tä ylimääräistä orkesterilta. 

Kapellimestarina kiertueella oli ranska
lainen Serge Baudo. Hän johti orkesteria 
suvereenisti, löi selvästi ja toi musiikilli
set visionsa voimakkaasti esille. Erino
mainen kapellimestari siis. Mutta... 
Johtamisen psykologia on niin moniker
roksinen asia. Kuulemma Baudon lempi
nimi kotimaassaan on »grilli», mikä ehkä 
antaa jonkinlaisen kuvan siitä ankaruudes
ta, millä hän harjoittaa orkesteria. Onko se 
oikea psykologia tällaiselle orkesterille on 
kysymys, joka kylä herätti monenlaisia 
mielipiteitä ja vilkasta keskustelua. Eipä
hän ainakaan ollut mitäänsanomaton mes
tari! 

Kesällä orkesteri kokoontuu Italiaan 
Bozeniin harjoittelemaan ja alkaa hioa 
Mahlerin V:ttä Claudio Abbadon johdol
la. Luulenpa, että tämä pääsiäiskiertue oli 
vain pientä rajojen kokeilua orkesterille 
kesää varten. Mitä kesällä sitten tapahtuu, 
kenties tarina jatkuu syksyn Basistissa. 

Sampo Lassila 

Orkesterin leningradilaisella altistilla Vladimir Kosianen-
kolla oli oma kiertueensa: tässä hän on keikalla todennäköi
sesti Wienissä. 

GMJO:n bassoryhmä valmistautuu har
joitukseen Wienin Musikvereinissa. 



Ajatuksia ja muistikuvia 
prof. Todor Toshevin 
mestarikurssilta tammikuulta 1991 

Tiistaiaamuna 15.1. kokoonnuimme 
Fredrikinkadun luokkahuoneeseen 205, 
joka oli varattu mestarikurssin ajaksi käy
ttöömme. Istuimme siellä odottamassa 
kurssin alkua. Prof. Toshev saapui, kat
sahti kerran juuri joululomalta palannee
seen, uniseen basistijoukkoon. Yhtään 
kontrabassoa ei luokassa näkynyt. Profes
sorin ensimmäinen kysymys kuuluikin, 
että laulukurssilleko me olemme tulossa. 
Kukaan ei tietenkään vaatimattomaan suo
malaiseen tyyliin halunnut aloittaa kurs
sia. Kaikki olivat ajatelleet soittaa ehkä 
huomenna, tai ylihuomenna. Tilanteen pe
lasti vanhakonkari Lasse Lagercrantz ka
puamalla estradille, ja näin saatiin 
mestarikurssi käyntiin. 

Prof. Toshevin mestarikurssi pidettiin 
15.-24.1.1991 Sibelius-Akatemiassa, Fre
drikinkatu 42:ssa. Kurssin kohderyhmänä 
oli Sibelius-Akatemian solistisen koulutu
sohjelman basistit. Kurssille oli ilmoittau
tunut 13 opiskelijaa. Opetusta oli 
päivittäin viisi tuntia; klo 10-13 ja 15-17. 
Lauantaina vain aamupäivä ja sunnuntai 
oli vapaa. Jokainen opiskelija sai noin 3-4 
yksityistuntia. Jotkut olivat työesteiden ta
kia vain osittain mukana kurssilla. Pianis
tina toimi Jarmo Eerikäinen. 

Minusta tuntuu-ajatuksia kurssista 

Pidän Prof. Toshevia loistavana peda
gogina, ja olen onnellinen siitä, että olen 
saanut nauttia hänen opetuksestaan usealla 
eri mestarikurssilla. Todor Toshevin ope
tuksen lähtökohtana on rentous ja luonnol
lisuus. Soittamisen pitää tuntua hyvältä! 
Tunnit alkavat yleensä professorin omilla 
teknisillä harjoitteilla. Un peu technique 

kuuluu käsky. Näillä harjoitteilla haetaan 
kontaktia soittimeen ja soittamiseen, sekä 
parannetaan tekniikkaa, ja opitaan sitä li
sää. Tämän jälkeen oppilaasta ja ohjelmis
tosta riippuen soitetaan etydejä, kappaleita 
ja asteikkoja etc. Mielenkiintoista on 
myös se, että kaikki tekniset asiat ovat 
opetettavissa jokaiselle, turha mystiikka 
puuttuu. Esim. vibratoa voidaan opettaa, 
ja hyväkin vibrato voidaan harjoittaa vie
läkin paremmaksi. 

Vaikka prof. Toshevin yhteydessä voi
daan puhua tietynlaisesta metodista, tai ai
nakin tavasta opettaa, niin tämä ei tarkoita 
sitä, että oppi jaettaisiin kaikille samanlai
sena pakettina. Prof. Tosheville jokainen 
oppilas on yksilö. Kaikki lähtee oppilaasta 
itsestään, hänen persoonastaan, kiinnos
tuksestaan ja aktiviteetistaan. Pitää haluta 
oppia ja tehdä työtä. Itse opetuksen seu
raaminen ei tällä kertaa ollut kovin hedel
mällistä, koska virallinen tulkki 
rahanpuutteen vuoksi puuttui. Bulgarian-
kieltä taitava Lasse Lagercrantz oli paikal
la niin usein kuin ehti, ja välitti 
professorin ajatuksia ja neuvoja kurssilai
sille. Halaus ja kiitos siitä Lasse. 

Kurssi päättyi 24.1. matineaan, jossa 
lähes kaikki kurssilaiset esiintyivät. Ylei
söä ei ollut kuin kourallinen. Matineasta, 
eikä koko kurssistakaan ollut ilmoitettu 
yhtään missään. Tämä antoi tapahtumalle 
tietynlaisen sisäpiiriluonteen ja latisti hie
man koko kurssin ilmapiiriä. Passiiviosal-
listujia olisi toivonut olevan enemmän, 
mutta jos ei tiedä koko kurssista mitään on 
tietysti vaikea osallistua. Sen sijaan häm
mästytti esim. niiden kontrabassonsoito-
nopettajien, jotka kurssista tiesivät 



aktiivinen poissaolo. 

Kokonaisuutena kurssi oli kuitenkin 
erittäin antoisa. Kiitos koko kurssista kuu
luu Sibelius-Akatemian lehtori Olli Koso
selle. Kurssi oli hänen ideansa. Tiedän, 
että hän on käyttänyt lukemattomia tunte
ja vapaa-ajastaan kurssin järjestämiseen, 
kirjeiden kirjoittamiseen, erinäisiin puhe
linsoittoihin ja ollut taipumaton vaikeuk
sien edessä. Ilman häntä kurssista ei olisi 
tullut mitään. Sydämellinen kiitos lehtori 
Kososelle. 

Itäisen mestarin auktoriteetin alla oliv
at allekirjoittaneen lisäksi: Anne, Jarkko, 
Marko, Sampo, Mikko, Miika, Kari, Jan-
Emil, Matti, Panu, Henry ja Lasse. 

Suukkoja ja halauksia teille kaikille, 

Tarja Nyberg 

Kontrabassonsoiton mestarikurssi 
12.-26.6.1991 Klemetti-opistossa Orivedellä 
Opettajana on maineikas bulgarialainen pedagogi Todor Toshev. Pari vuotta sitten suuren suo
sin saanut kurssi uusitaan oppilaiden pyynnöstä. Kurssille hyväksytään 10 aktiivia. Pääsyvaati
muksena on vähintään C tai I-kurssi. Kurssilla on päivittäin säestäjä. Kurssilla on tilaa vielä 
muutamalle opiskelijalle. 

Kurssilaisilta edellytetään, että he osallistuvat jossain määrin orkesterityöskentelyyn ja soittavat 
Nuorison orkesterikurssin päätöskonsertissa, joka on 28.6. Konsertin päänumerona on Aleksan
der Skrjabinin sinfoninen runo »Le Póeme de L'Extase». 

Toshevilla on assistenttina Petja Bakovska. Petja puhuu suomea ja opettaa myös pienempiä ba
sisteja Nuorison orkesterikurssilla 10.-28.6. 

Kurssimaksu 2500 mk sisältää opetuksen lisäksi ruokailun ja majoituksen opistolla, luokkama-
joituksessa hinta on 1800 mk. 

Pikainen yhteys paikan varaamiseksi osoitteella Klemetti-Opisto, Oriveden opisto, Koulutie 5, 
35300 ORIVESI, puh (935) 1011. Tiedustelut: Petri Juutilainen (90) 366 105 tai Pirkko Parta
nen (90) 441 725. 



Viisi maaliskuista mielikuvaa 

Kallio-Kuninkalan peditapahtumasta 
on tätä kirjoitettaessa kulunut aikaa reilu 
kuukausi. Edessäni pöydällä on kasa ta
pahtumaan liittyneitä papereita-
alustuksia, konserttiohjelmia, nuottikopi-
oita ja niin edelleen-ja pino mustavalkoi
sia valokuvia. Dokumentteja selailemalla 
syntyy mielikuvia, muistoja, tunnelmia... 
Seuraavassa joitakin paloja viikonloppu-
kokonaisuudesta: 

Mielikuva 1 

Ajamme perjantai-iltana Tarjan kanssa 
pienellä Fiatilla kohti Kallio-Kuninkalaa. 
Sataa tihuuttelee, ja maisemasta ei juuri
kaan erota yksityiskohtia. Kertailemme ta
pahtuman ohjelmaa ja työnjakoa. Heikki 
ja Antti tulevat pakettiautolla noin kello 
18 ja tuovat Kallio-Kuninkalaan Wood-
windsin bassot ja akatemian videolaitteet. 
Tarja on hoitanut yhdessä Markon ja Jar
kon kanssa lauantai-illan kestityksen, ja 
KK:n emännän kanssa tarjoilusta on kes
kusteltu. 

Kiirettä vähän pitää, ja Fiatista otetaan 
kaikki irti, koska Nääpän Juha Oulusta ja 
Rantalaisen Mikko Seinäjoelta odottavat 
kohta autokyytiä Ristinummen asemalla. 
Vähän jännittää, mutta kaiken pitäisi olla 
kunnossa. Tarja ottaa basson autosta ja 
kantaa sen tomerasti selässään kurssikes
kuksen kirkkaasti valaistuun päärakennuk
seen. 

Mielikuva 2 

Jussi alustaa ja saa aikaan värikkään 
keskustelun. Erilaiset mielipiteet piiskaa
vat ilmaa ja tihentävät pienen salin tunnel

man äärimmilleen. Jokainen haluaa sanoa 
jotakin, ja puheenvuoroja jakaessa pitää 
olla tarkkana, jotta järjestys säilyisi. Säpi
nää, SÄPINÄÄ, joka on todella tervetul
lutta. Erimieltä saa ja pitääkin olla: syntyy 
uusia ajatuksia. 

Mielikuva 3 

Enäkoski hyppyyttää, Enäkoski naurat
taa, Enäkoski itkettää, Enäkoski punastut
taa, Enäkoski puhuu yhtäjaksoisesti lähes 
kolme tuntia ja vangitsee reilun 30 hengen 
kuulijakunnan tuoleihinsa. Vaude mikä 
mimmi tämä meidän Ritva E!! 

Mielikuva 4 

Woodwinds tarjoaa ruhtinaallisen ilta
palan. Väliin soitetaan, väliin syödään, ja 
sitten taas soitetaan. Upeita esityksiä kaik
ki, mutta varsinainen sensaatio on Espoon 
kontrabassoryhmän yhteisesiintyminen. 
Sellaista trionsoittoa en muista koskaan 
aikaisemmin kuulleeni. 

Aamuyöhön asti irrotellaan. Matti soit
taa pianoa ja laulaa, Jarkko myötäilee bas
solla ja Seppo hoitelee rytmipuolen 
kipsikädellään. Tanssiakin saa. Jossakin 
vaiheessa yksi basso kepsahtaa kyljelleen 
ja porukka siirtyy keittiöön. Lasken, että 
jos nyt menen nukkumaan, yöunen pituu
deksi tulee 2 tuntia ja 22 minuuttia. 

Mielikuva 5 

Sunnuntaina Olli alustaa, ja taas kes
kustellaan. Ossi pitää mojovan näytetun-
nin ja Häkä ja Severi kruunaavat 
tapahtuman jammailullaan. Emännälle 



kolme kertaa BRAVO, ja tapahtuma on 
ohi. Kun Heikki ja Antti pakkaavat video-
vehkeitään pakettiautoon, salissa alkaa 
Suomen kontrabassoklubin kevätkokous. 

Juha Pesonen 

PS. Kallio-Kuninkalassa pidettyjä alus
tuksia referoidaan seuraavissa Basisti-
lehden numeroissa. 

Valokuvat Heikki Pesonen 

Ritva Enäkoski vauhdissa. 

Kalmisto soittaa Kalmistoa. 



Mikkolan Marko näyttää mallia. 

Ovaskainen keskittyy. 
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Bassoklubin kirjasto ja äänitearkisto 

Nuottikirjasto 
Toiminnan pääpaino on kerätä ja välittää säestysmateriaalia (soolokonserttojen orkesterisäestyk-
set) ja kamarimusiikki (kokoonpanot, joissa kontrabasson osuus on merkittävä). Varsinainen 
soolokirjallisuus jää toimintamme ulkopuolelle sen yksityisluonteesta johtuen. 

Jos sinulla on ideoita, toivomuksia tai sopivaa aineistoa, joita haluat esittää, lahjoittaa tai kaupa
ta bassoklubin kirjastolle, ota toki yhteyttä. 

Nuottikirjastoa hoitaa Peter Grans, Suurlohjankatu 28 A1O, 08100 LOHJA. Puh. 912-21 855. 

G. Bottesini Grand Duo viululle ja kontrabassolle (sov. jousiorkesterille) 
G. Bottesini Passione Amoroso per due contrabassi e octetto 1010/1000+jouset 
G. Bottesini Tarantella (sov. 1111/1000+jouset) 
Dittersdorf Konsertto in E (2000/2000+jouset+cembalo) 
Dittersdorf Konsertto in Es (2000/2000+jouset+cembalo) 
Dittersdorf Sinfonia concertante (vla+cb soli, 0200/2000+jouset) 
J. Haydn Divertimento (soolo cb+jousivartetti) 
V. Pichl Konsertto D nro 1 (jouset+cembalo) 
V. Pichl Konsertto D nro 2 (2000/2000+jouset+cembalo) 
G. Ustvolskaya Composition for 8 Double-basses, percussion instrument and piano 
J. Sermilä Konsertto kontrabassolle ja jousiorkesterille 
A. Vivaldi Konsertto D (jousiorkesteri ja cembalo) 

Äänitearkisto 

Tarkoituksena on tallentaa kontrabassoklubin järjestämiä konsertteja ja tilaisuuksia video- että 
ääninauhalle. 

Milloin äänitetty Sisältö 

Avokelanauha bassoworkshopista. (Jorma Katramalla) 

30.9.-1.10.89 Kallio-Kuninkalan tapahtumasta 2 videonauhaa, 
konsertit, luento ja opetusta, (sihteerillä) 



Juhlaristeilyasiaa 

Suomen kontrabassoklubi ry:n perustami
sesta on kulunut 15 vuotta. Sitä on päätet
ty juhlia risteilyllä. Alkuperäinen 
ajankohta kesäkuun alussa ei kuitenkaan 
ole kaikille sopiva, joten alustava uusi 
ajankohta on lauantai ja sunnuntai 24.-
25.8.1991 

Tässä vaiheessa tarvitaan kuitenkin jon
kinlainen käsitys siitä, kuinka moni aikoo 
risteilylle osallistua, jotta tiedetään kan
nattaako risteilyä ylipäätään järjestää. 

Matkan hinnaksi tulee n. 400 mk (alen
nuksia ei ole vielä huomioitu). Matka on 
joko 24 h risteily tai Ruotsinristeily (päivä 
Tukholmassa, huom. tällöin paluu maa-
nantai-aamuna). 

Risteilylle on tarkoitus järjestää tasokasta 
ja kaikkia kiinnostavaa ohjelmaa. 

Seuraavalla sivulla on ilmoittautumislo
make. Täytä se, leikkaa irti ja lähetä (kir
jekuoressa) 10.6. mennessä osoitteella 
Miika Asunta, Mechelininkatu 2 A 15, 
00100 HELSINKI. 

Koska seuraava Basisti-lehti ilmestyy vas
ta syyskuussa, ainoastaan ilmoittautuneet 
saavat lisätietoja risteilystä. Toimi siis 
heti, ettei unohdu! 



Ilmoittautuminen juhlaristeilylle 

Nimi: 

Osoite: 

Puhelin: 

Viikonloppu 24.-25.8. sopii minulle 
Ko. viikonloppu ei sovi minulle, ehdotan viikonloppua. 

osallistun mieluummin 24 h risteilylle 
osallistun mieluummin Ruotsinristeilylle 

Palauta 10.6. mennessä osoitteella 

Miika Asunta 
Mechelininkatu 2 A 15 
00100 HELSINKI 



Thomas Martinin orkesterikurssi 
kontrabasisteille 6.-9.9.1991 

Paikka Finlandia-talon harjoitussali 

Laajuus n. 14 tuntia 

Kohderyhmä orkesterimuusikot, opiskelijat 

Sisältö keskeistä orkesterikirjallisuutta 

Työmuodot Orkesterikohtaista ensemble-työskentelyä 

Kurssin johtaja Jorma Katrama (HKO) 

Opettaja Thomas Martin, kontrabassotaiteilija (London Symphony Orchestra) 

Kurssimaksu 400 mk/aktiiviosallistuja 
kuuntelijat 100mk/päivä 

Hakuaika 23.8. mennessä 

Orkesterien kontrabassosektiot voivat ilmoittautua yhteisellä hakemuk
sella hakemuksessa mainittava yhteyshenkilön nimi. 

Osallistujat hoitavat nuottimateriaalin itse. 

Myös kuuntelijoita pyydetään ilmoittautumaan etukäteen joko hakemuk
sella tai puhelimitse. 

Tiedustelut Jorma Katrama (90) 579 033 
Annamaija Joensuu (90) 4054 962 



KONTRABASSOJA 
JOKA LÄHTÖÖN 

1/10, 1/4, 1/2, 3/4 

Myös vanhoja bassoja, korjauspalvelu 
sekä tarvikkeet. 

Woodwinds 

Albertinkatu 17 
00120 HELSINKI 

90-666 785 
90-666 796 


