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Basisti-lehden toiminta muuttuu 

Jatkossa keskitymme ajankohtaisis
ta asioista tiedottamiseen. Luonnol
lisesti tapahtumista pyritään 
tekemään review-tyyppisiä juttuja 
kuten aikaisemminkin, mutta neljää 
numeroa vuodessa ei väkisin vään
netä, vaan lehti ilmestyy tarpeen 
mukaan. 

Pyrimme kuitenkin julkaisemaan ai
nakin kaksi numeroa vuodessa, en
nen klubin kokouksia syksyllä ja 
keväällä. 

Ilmoituspolitiikka säilyy ennallaan, 
klubin jäsenet voivat ilmoittaa il
maiseksi, ja ulkopuolisilta mainos
tajilta peritään klubin hallituksen 
erikseen vahvistamat taksat. 

Päätoimittaja 



Kevätkokous 27.3-28.3 Sibelius- Akatemian 
kurssikeskuksessa Kallio-Kuninkalassa 

Järvenpäässä 

ohjelma: 

klo 10.00-12.00 Uuden syksyllä ilmestyvän kontrabasisteille 
tarkoitetun alkeiskirjan alustava esittely. 

Lasse Lagercrantz, Tarja Nyberg ja Sari Savolaiselta ilmestyy uusi kirja aloittaville 
basisteille. He tulevat alustavasti kertomaan kyseisestä kirjasta ja omista 
näkemyksistään alkeisopetuksesta. 
Päätteeksi Tarja Nyberg soittaa Olli Hautalan kanssa. 

klo 13.30 Juha Pesonen alustaa ja pitää esitelmän 
musiikkioppilaitosten mahdollisuuksista perustaa 
kontrabassonsoiton opettajien virkoja. 

klo 14.00-16.00 Kontrabassoklubin toiminnan jakaminen alueisiin 
- Keskustelua asiasta,vastuuhenkilöiden valitseminen. 

klo 18.00-19.00 Sääntömääräinen kevätkokous 
-mm. tulevan juhlalevyn ohjelmiston päättäminen. 

klo 20.00 Konsertti 
06.00 saakka yleistä keskustelua 

28.3 sunnuntaina klo 10.00 Smol:in Kontrabassonsoiton 1 . 
kurssin kokoaminen Sibelius-Akatemian C-kurssitutkinnon 
pohjalta. 
-paikalla asiasta kiinnostuneet 

klo 12.00 Päätösruoka-kahvit 



Suomen kontrabassoklubi ry. 

Sääntömääräinen kevätkokous 
Kallio-kuninkalassa 
lauantaina 27.3.1993 
kello 10-(n. 06 su...) 

Kokouksessa käsiteltävät asiat: 

• Vuoden 1992 toimintakertomuksen 
hyväksyminen 

• Tilit ja tilintarkastajien lausunto 

• Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen 
hallitukselle 

• Kontrabassoklubin toiminnan organisoimi
nen aluettain, vastuuhenkilöiden 
nimeäminen 

• Muut mahdolliset asiat 



ILMOITTAUTUMISLOMAKE KONTRABASSOKLUBIN 
K E V Ä T K O K O U K S E E N 

LA 27.3-SU 28.3-93 

hinnat: 

Lauantai 

Kahviaamiainen klo 9.00-9.45 20 mk 
Lounas klo 12.00 30mk 

Kahvi/tee klo 14.00 10mk 
Päivällinen klo 17.00 25mk 

Majoitusmaksu 50 mk 

sunnuntai 

Kahviaamiainen klo 9.00-9.45 20mk 
Lounas klo 12.00 30mk 

Mukaan tulosta olisi hyvä saada ilmoitus viimeistään 20.3 ,että voidaan viestittää 
emäntää tarpeistamme. Hätätapauksessa myöhäisempikin ilmottautuminen otetaan 
vastaan. 
Lauantai iltana Kontrabassoklubi tarjoaa pientä iltapalaa juomineen. 

Ilmottautumiset voi lähettää kirjeitse tai puhelimella/Fax. 

JUSSI JAVAS 
Tuomikatu 6 

04260 Kerava 

Puhelinvastaaja vastaa J.J. Kehto Oy ,että siitä vaan rohkeasti viesti sinne. 

puh/Fax= 90- 2948349 



SIBELIUS-AKATEMIAN KURSSIKESKUS 1992 
KALLIO-KUNINKALA 
Ristinummentie 6 
04400 JÄRVENPÄÄ 

Puhelinnumerot 

Kallio-Kuninkalan toimisto 
ja vaihde 2 7 1 1 7 1 1 

Kurssien toimisto ja faxnro 
2712 577 

Kurssilaiset suoraan: 
Päärakennus 280 359 
Peltomäki 287 363 

HPY:n puhelinluettelon 
karttalehti 76 

KULKUYHTEYDET 

Etäisyys bussipysäkille 150 m, 
Ristinummen asemalle 800 m, 
Järvenpään keskustaan 3 km, 
Helsingin keskustaan n. 35 km. 
Lähimmät kaupat ja pankit ovat 
Järvenpään keskustassa. 

Joukkoliikenteen aikatauluja on saatavissa kurssin järjestäjältä 
ja Sibelius-Akatemian D-talosta huoneesta 712. 



Tulevia suunnitelmia 

Tulevan toimintakauden aikana pyritään tuomaan esille musiikkitapahtumista ja eri 
ongelmista mitä kontrabassonsoiton opiskelussa,opettamisessa ja soittamisessa on 
eri puolella Suomea. Tästä hetkestä lähtien Basisti lehti tulee olemaan aktiivilehti 
koko Suomen basisteille. Miten tämä on mahdollista .Basisti-lehti 2/93 ilmestyessä 
huhti-toukokuun lehdessä on Kontrabassoklubin kaikkien jäsenten tarkistetut osoitteet 
ja heidän puhelinnumeronsa samoin kevätkokoukseen mennessä minulla on luettelo 
kaikista Suomen basso-opettajista ja heidän basso-oppilaistaan (sähköbasistit mu
kaan luettuna). Tämän kevään aikana on tarkoitus saada tietoon ja jatkuvaan 
tiedonjakoon ,mitä eri puolilla Suomea tehdään bassosoiton eteenpäin viemiseksi. 
Samalla kun jaetaan kontrabassoklubin toiminta neljään eri alueeseen ja pyritään 
näitä alueita kehittämään erikseen kunkin alueen tarpeet huomioonottaen. Näin 
saadaan paremmin vinkkejä eri tapahtumista ja ongelmista , joihin pyritään löytä
mään ratkaisut. Kontrabassoklubin ja lehden ongelmana on ollut se vähäinen tieto 
mitä todella Helsingin ulkopuolella tehdään. Epätietoisuus heijastuu musiikkioppilai
tosten toiminnassa . Päin vastoin kun pitäisi musiikkioppilaitokset lisätä kontrabas
sonsoiton opettajan paikkoja ollaan entisiäkin lopettamassa. Monien musiikkiopistojen 
rehtorit eivät ole pysyneet kehityksessä mukana hallinto ynnä muussa taiteellisessa 
johtamisessa. Orkesteri toiminta, jopa niissä parhaissa opistoissa joissa on kiinnitetty 
huomiota orkesteritoiminnan kehittämiselle onnahtelee pahasti. 
Musiikkioppilaitokset ovat jääneet paikalleen taikka ovat muuten hitaita muuttumaan 
nykyisiä tarpeita vastaaviksi. "Vanhan perinteellisen musiikin jatkuva tyrkyttäminen on 
vienyt pohjan pois nykyaikaiselta musiikkikasvatukselta. Klassisen pohjan lisäksi op-
pilasorkestereiden olisi soitettava heti miniorkesterista alkaen uuttamusiikkia ja 
niinsanottua" kevyttämusiikkia". Sibelius-Akatemia ym ammattioppilaitokset ovat sur
keasti jättäneen laimin juuri tähän työhön tarkoitettujen kapellimestareiden koulutuk
sen. Musiikkioppilaitosten orkesterijohtajista on huutava pula. Yhteistyö ammattior-
kestereiden ja musiikkioppilaitosten välillä on yhä kieroutunutta.Tämän hetken epä
määräiset yritykset yhteiskonsertit ym muutaman opiskelia-avustajan käyttäminen ei
vät ole johtaneet, eivätkä johda mihinkään kokonaisvaltaisessa musiikkikasvatukses
sa. Musiikkioppilaitosten toiminta on mentävä ja menevät tulevaisuudessa kamarimu
siikki ja orkesteritoimintaa edistäviä soittimia suosiviksi. Kontrabassolla ja sähköbas
solla on tulevaisuudessa musiikkioppilaitoksissa erittäin tärkeä merkityksensä Ammat-
tiorkestereiden-, ja musiikkioppilaitosten työntekijöille on monille tullut työpaikastaan 
yhteiskunnan ylläpitämä suojatyöpaikka. Heidän halunsa ja kiinnostuksensa koko
naisvaltaisen musiikkikasvatuksen levittämiseen on pysähtynyt siihen pisteeseen , kun 
he itse ovat saaneet työpaikan. Toivottavasti tämä puheenvuoro herättää keskustelua 
ja halua lähteä mukaan yhteisen asiamme eteenpäin viemiseksi. 
ME BASISTIT olemme kuitenkin ylivoimaisesti edistyksellisempiä näkemään asioita 
oikeassa valossa. 

JUSSI JAVAS 



Ajatuksia pääaineisen kontrabasso-opiskelun järjestämisestä 

Koska oppilaitoksen opiskelijoiden keskuudessa on ilmestynyt halukkuutta opiskella 
kontrabassonsoittoa pääaineena, eikä opinto-ohjelmaa kurssitutkintovaatimuksineen 
ole tältä osin ennestään olemassa, sellaisen laatiminen on nyt ajankohtainen. 

Keskustelimme asiasta 27.1-93 llmalassa epävirallisessa kokouksessa,johon 
osallistuivat opettajista Jarkko Leivo, Hannu Rantanen,Lassi Seppänen ja Jukka 
Kampman. Myös Jussi Saksa pistäytyi paikalla. Oppilaista olivat paikalla Pertti 
Hakola,Sami Haikonen ja Timo Tuppurainen. 
Melko varauksetonta kannatusta saavutti malli,jonka mukaan opiskelijan tulisi 
suorittaa sähköbasson I-kurssitutkinto sekä kontrabasson klassisen I-kurssitutkinto, 
jonka jälkeen II A- ja II B-kurssitutkinnot suoritettaisiin jokseenkin nykyisten vastaavien 
sähköbassotutkintojen vaatimusten mukaan käyttäen instrumenttina pääasiallisesti 
kontrabassoa. 

Kontrabasson klassinen I-kurssitutkinto 

Perusteluna tämän tason klassiseen soittotaitoon tuli esille ensinnäkin käytännön työ 
tilaisuudet; teatteri-ja viihdekeikat,joissa jousen käyttötaitoa ja jonkinlaista klassisen 
musiikin tyylien tuntemusta tarvitaan 
Toiseksi oltiin yksimielisiä siitä, että myös jazz- soitossa tarvittavan tekniikan 
perustana on klassinen tekniikka hyvän puhtauden ja äänen laadun 
vuoksi. Klassinen I-kurssi sisältää kaikki yleisimmät jousitekniikat ja sormitusjärjes-
telmän lukuunottamatta peukaloasemissa soittoa,joka sekin käytännössä on esillä täl
lä tasolla. Viralliset tutkintovaatimukset ovat jääneet jonkin verran jälkeen ajastaan. 
Klassisista oppilaitoksista tulevilla oppilailla I-kurssi on myös usein jo valmiiksi suori
tettuna, joten he voivat keskittyjä suorittamaan puuttuvia sähköbassotutkintojaan. 

Sähköbasson I- kurssi: 

Keskustelimme pitkään siitä,mikä on sähköbasson rooli kontrabasistilla. Pitäisikö kes-
kittyä pelkästään kontrabassoon ja unohtaa sähköbasso kokonaan; laatia opetusoh
jelma pelkästään kontrabassoa soittavan muusikon kouluttamiseksi? 
Käytännön elämää ajatellen ,tällainen ajastus tuntui mahdottomalta. Keikkamuusi
kon työtilaisuudet ovat-ainakin toistaiseksi-suurimmaksi osaksi sähkö
basson soittoa, eikä kontrabasso kasvaneesta suosiostaan huolimatta 
todennäköisesti tulevaisuudessakaan uhkaa sähköbasson asemaa aina
kaan tanssimusiikki-ja rock puolella . 
Siispä pädyimme siihen , että myös kontrabasistin on osattava soittaa sähköbassoa. 
Se jollain tapaa kuuluu nykyään basistin "yleissivistykseen". 



Siispä pädyimme siihen , että myös kontrabasistin on osattava soittaa sähköbassoa. 
Se jollain tapaa kuuluu nykyään basistin "yleissivistykseen". 
Toiseksi sähköbasso on kontrabasistille oivallinen väline improvisoinnin 
ja säestyslinjojen sekä skaalojen ja harmonioiden harjoittelemiseen ke
vyemmän soitettavuuden ja (nauhoilla varustettuna) vähäisten puhtaus-
ongelmien ansiosta. 
Itse tutkinnon suorittamisessa olemme sitä mieltä,että mikään ei estä oppilasta käyttä
mässä myös tässä ja edeltävissä tutkinnoissa instrumenttinaan kontrabassoa soveltu
vin osin tyyli- ja tekniset seikat huomioiden. Yhteisenä tekijänä edellä selostetuissa I-
kursseissa on se, että ne antavat mielestämme riittävät tekniset ja taiteelliset valmiudet 
II-kurssin suorittamiseen kontrabassolla niin pop/jazz-musiikin kuin klassisen musiikin 
puolella,sekä mahdollistavat myös pitkälle itseopiskelun minkä tahansa tyylin alueella. 

II-A-ja II B kurssitutkinnot: 

Kuten alussa mainittiin,kyseiset tutkinnot suoritettaisiin voimassa olevien sähköbasso-
vaatimusten mukaan.Tästä tietysti aiheutuu periaatteessa ongelmia esim. ohjelmisto
jen tyylivaatimusten suhteen,koska on olemassa soittotyylejä ja-tekniikoita,joita kerta
kaikkiaan ei voi kontrabassolla toteuttaa. Kokouksessa ei kovin paljon ehditty keskus
telemaan II-kurssien sisällöistä, joten tässä esittämäni asiat ovat pääasiassa omiani. 
Muiden mielipiteistä en kovin paljon tiedä. Pyörittelin mielessäni kahta erilaista ratkai
sumallia. 
Ensimmäisessä keskityttäisiin kontrabassolle soveltuviin tyyleihin ja karsittaisiin soitti
melle sopimattomat funk-ja vastaavat tyylit. 
Toisessa kontrabassolle soveltumattomat asiat hoidettaisiin sähköbassolla. 
Jälkimmäisen ajatusmallin voisi katsoa olevan sopusoinnussa sen alussa esitetyn pe
riaatteen kanssa,että kontrabasistin pitäisi hallita myös sähköbasso. 
Toisaalta I-kurssin antamien valmiuksien pitäisi antaa riittävä pohja itseopiskeluun 
myöhemmin,jos tarvetta ilmenee.Näitä asioita täytyy vielä pohtia lisää. 

Kontrabasistin opiskeluputki: 

Klassisista laitoksista Oulunkylään pop/jazz-muusikko-tai opettajalinjoille tulevien 
opiskelijoiden ensimmäisenä tehtävänä olisi siis suorittaa sähköbassotutkinnot I-tut-
kintoon saakka,koska heillä on jo pääsyvaatimusten mukaan oltava klassinen I-kurssi 
suoritettuna. 
Tanssimuusikkolinjalle tulevilta ei tietääkseni vaadita mitään klassisia suorituksia jo 
ten heidän pitäisi suorittaa myös klassinen I-tutkinto. Jos soittovalmiuksia on ennes
tään riittävästi,tämä ei tietenkään tuota vaikeuksia. Klassisien valmiuksien mittaami-



seksi olisi ehkä tanssimusiikkilinjalle kontrabasso pääaineena pyrkiville sisällytettävä 
pääsykokeeseen myös klassinen sävellys,joka voisi olla esim. 3/3 tasoinen. 
On myös mahdollista järjestää kontrabasson pääaineen opiskelu ainoastaan muusik
ko- opettajalinjoille,jolloin kontrabasson klassinen perusopetus jäisi käytännössä täy
sin klassisten laitosten varaan -toisin sanoen: 
Oulunkylässä ei olisi mahdollista aloittaa kontrabasson ammattiopiskelijana ilman 
klassisessa laitoksessa suoritettua I-kurssia. En pidä tätä kovin hyvänä vaihtoehtona, 
sillä tämä saattaisi sulkea pois kehityskelpoisia opiskelijoita. 
Peruskurssitason eli musiikkikoulutason osalta on myös syytä miettiä,mil-
lainen linja kontrabasso-opetukseen valitaan. 
Tässä selostuksessa esitettyjen periaatteiden mukaan aloittavalle kontrabasistille olisi 
järjestettävä vuosien mittainen täysin klassinen perusopetus,jonka rinnalla olisi yhtä 
täysipainoinen pop/jazz musiikin opetus sähköbassolla ja/tai kontrabassolla. 
Onko Oulunkylän tehtävä järjestää klassisen musiikin opetusta, vaikka se lopulta täh
tääkin lähinnä jazz-musiikin soittamisessa tarvittavien valmiuksien hankkimiseen? 
Itse toivoisin,että myös perusopetus olisi mahdollista järjestää Oulunkylään, koska sil
loin oppilas olisi alusta asti tekemisessä pop-ja jazzmusiikin kanssa,ja 
myös klassisessa perusopetuksessa voitaisiin tähdätä nimenomaan näi
hin asioihin. 

Jukka Kampman 

Ajatuksia laittoi paperille Malmilla 2.2-93 J u k k a K a m p m a n ,hän toimii 
opettajana Oulunkylän Pop ja jazz konservatoriossa. 



Suomen kontrabassoklubi r.y. 

Syyskokous 1992 
PÖYTÄKIRJA 

Aika 22.11.1992 klo 12.30 
Paikka Sibelius-Akatemian Wegelius-salissa, Töölönkatu 28, Helsinki 
Läsnä Jorma Katrama Olli Kosonen 

Seppo Purontaka Juha Pesonen 
Mirja Loikala Tarja Nyberg 
Jussi Javas Kari Korpinen 
Lasse Lagercrantz Lauri Parikka 
Petja Wagoner Pentti Mutikainen 

1§ 
KOKOUKSEN AVAUS 

Hallituksen puheenjohtaja Lasse Lagercrantz toivotti läsnäolijat tervetulleiksi ja avasi 
kokouksen. 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jorma Katrama ja sihteeriksi Lauri Parikka. 
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Seppo Purontaka ja Petja Wagoner. 

2§ 
KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 

Todettiin, että kokouksesta on ilmoitettu Basisti-lehdessä ja henkilökohtaisella kirjeellä 
vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta, joten todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja 
päätösvaltaiseksi. 

3§ 
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi esitetty esityslista yksimielisesti. 

4§ 
TOIMINTASUUNNITELMAN VAHVISTAMINEN, 
TALOUSARVIO VUODELLE 1993, 
JÄSENMAKSUJEN SUURUUS 

Toimintasuunnitelma 

Käytiin keskustelua toimintasuunnitelmaehdotuksesta. 
1. Duncan McTier saapuu joulukuussa 93 pitämään mestarikurssia, jonka järjestämiseen 
osallistutaan. 
2. Kallio-Kuninkaiassa tarkoitus järjestää pedagogiikkatapahtuma aiheena kontrabassonsoiton 
perusopetus. 
3. Tapahtumapäivän järjestämisestä keskusteltiin ja Jorma Katrama ehdotti Valkoisen salin 
käyttämistä tapahtumapaikkana. Ehdotusta pidettiin hyvänä. 
4. Konsertin järjestämistä Vantaan orkesterin kanssa kapellimestarina Heikki Rautasalo on 
suunniteltu. Ohjelmassa olisi Teppo Hauta-ahon sävellyksiä. 
5. Levytyksestä keskusteltiin vilkkaasti. Oltiin sitä mieltä, että levytysprojektia ei tule haudata 
vaan kehittää edelleen. Aluksi käytiin keskustelua äänittämisestä ja tekniikan saatavuudesta. 
Todettiin kuitenkin, että tärkeintä on valita sisältö levylle, jotta sitä saataisiin myös markkinoitua. 
Katrama esitti, että teeman ja aiheen sekä ohjelmiston jälkeen rahoitus järjestyy ja levy-yhtiöt 



suostuvat tuottamaan levyn. Javas esitti kuitenkin nykyaikana levyjen jakelun tapahtuvan 
yksityisiä reittejä ohi levy-yhtiöiden. 
Päätettiin perustaa erillinen työryhmä suunnittelemaan mitä levylle halutaan ja mikä sen idea 
tulisi olla. Hallitus kutsuu sopiviksi katsomansa henkilöt työryhmään. 
6. Käytiin keskustelua Tarja Nybergin esittämän t-paidan kuvion käyttämisestä uudessa basisti-
paidassa. Päätettiin kysyä kyseisen mainospaidan omistaman firman halukkuutta sponsoroida 
paidan tuottamista omalla mainoksellaan. 
7. Olli Kosonen esitteli Einojuhani Rautavaaran bassokonserton pianosäestyksen tilaukseen 
liittyviä asioita. Päätettiin selvittää asiaa edelleen. 
8. Anotaan apurahoja kurssien järjestämiseen ja kohdan 7 säestyksen tilaukseen mm. 
Koposen säätiöltä. 
9. Käytiin keskustelua kielten hankinnasta pikkubassoihin yhteistilauksella. Todettiin, ettei 
ainakaan vielä ole aihetta ryhtyä yhteistilaukseen. 

Talousarvio 

Talousarvio hyväksyttiin sellaisenaan. 

Jäsenmaksu 

Päätettiin pitää jäsenmaksut ennallaan vuodelle -93. Käytiin keskustelua suuresta 
maksamattomien jäsenmaksujen määrästä ja päätettiin lähestyä kyseisiä henkilöitä lehden ja 
mahdollisesti kirjeen välityksellä. 

5§ 
HALLITUS 

Juha Pesonen ehdotti hallituksen puheenjohtajaksi Jussi Javasta. Olli Kosonen esitti, että 
Lasse Lagercrantzin tulisi jatkaa koska ei ole syytä vaihtaa puheenjohtajaa. Näin ollen 
puheenjohtajasta äänestettiin. Jussi Javas valittiin puheenjohtajaksi äänin 6-5. 

Jorma Katrama ehdotti, että Lasse Lagercrantz jatkaisi hallituksessa varapuheenjohtajana, 
mutta hän kieltäytyi. Javas esitti myös, että vanhojen jäsenten tulisi jatkaa. Olli Kosonen sanoi 
uuden puheenjohtajan valinnan olevan valitettava ratkaisu, jota kenttä ei hyväksy. 
Varapuheenjohtajaksi ehdotettiin Tarja Nybergiä, joka kieltäytyi. Juha Pesonen esitti 
varapuheenjohtajaksi Mirja Loikalaa, joka valittiin. 

Erovuoroisen Jyrki Hiilivirran tilalle ehdotettiin Pentti Mutikaista ja Kari Korpista. Valittiin Pentti 
Mutikainen. Hallituksessa jatkavat Panu Pärssinen, Teppo Hauta-aho ja Lauri Parikka. 

Hallituksen kokoonpano vuonna 1993: 
Puheenjohtaja Jussi Javas 
Varapuheenjohtaja Mirja Loikala 
Jäsenet Pentti Mutikainen 

Panu Pärssinen 
Teppo Hauta-aho 
Lauri Parikka 

6§ 
TILINTARKASTAJAT 

Tilintarkastajiksi valittiin Kaarina Snellman ja Sampo Lassila. 
Varatilintarkastajiksi valittiin Kari Korpinen ja Petja Wagoner. 



7§ 
MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 

Keskeytettiin kokous pikkubasistien pitämän konsertin ajaksi. 

Kokouksen jatkuttua Olli Kosonen esitti kritiikkiä Basisti 2/92 olleeseen Juha Pesosen 
kirjoittamaan artikkeliin suomalaisesta kontrabassonsoiton opetuksesta. Käytiin keskustelua 
artikkelin sisällöstä ja yleisesti kontrabassonsoiton opetuksesta Suomessa. 

Muita asioita ei ollut. 

8§ 
KOKOUKSEN PÄÄTÖS 

Pj. Jorma Katrama päätti kokouksen klo 15.45 

Puheenjohtaja Sihteeri 

Jorma Katrama Lauri Parikka 

Pöytäkirjantarkastajat 

Seppo Purontaka Petja Wagoner 



BassWorks '93 
The first double bass symposium ever to be held in 
Canada will be hosted in Saskatoon, from June 19th to June 
28/93. 

Featured soloists and clinicians: 

Jon Deak Associate principle bass of the New York 
Philharmonic 

Bruce Bransby Professor of double bass at Indiana 
University 

John Clayton President of the International Society of 
Bassists 

Patrick Neher Professor of double bass at U. of Arizona 

Charles Garrett Principle bass of the Calgary 
Philharmonic 

Joel Quarrington Principle bass of the Toronto Symphony 

Gary Karr (All bass players will know this name) 

For participation, registration and fee info write to: 
BassWorks '93, Room 125, Kirk Hall, Extension Division, 
U. of S. Saskatoon, SK. Canada, S7N 0W0 

Full time double bass participants will pay $325 CAN or 
register daily at $50/day. Deadline for early registration 
reduced fee is Mar 30/93. 



Yhteenveto Duncan McTierin 
videonauhasta "Double bass playing 
techniques Number 1" 
- Koonnut Kari Ovaskainen -
Mielenkiintoiseen esitykseen tarvitaan 

1. kontrastit (crescendo ja diminuendo) 
2. Äänenvärin vaihtelut (flautando tai intensiivinen) 
3. Ajoitus (accelerando ja ritenuto) 
4. Vibraton koon ja nopeuden kontrolli 

Jousen kontrolloimisessa esiintyvät muuttuvat tekijät 

1. Nopeus - äänenvoimakkuus 
Pitkä ääni - > hidas jousi - > lähemmäs tallaa = saundi säilyy 
hidas jousi - > piano 
nopea jousi - > forte 

Paras tapa säädellä voimakkuutta on jousen nopeuden muuttaminen jousen 
pysyessä samassa paikassa tallaan nähden. Paino vain ylläpitää kontaktia 
jouhien ja kielen välillä. 

2. Paino - intensiteetti 
Painon lisäys - > ääni tiivistyy ja hieman voimistuu. 

Jos pelkällä paineella halutaan voimistetaan ääntä, myös äänen värisävy ja 
intensiteetti muuttuvat. Vältä jos kappaleessa on vain yhtä värisävyä. 

3. Asema tallaan nähden - äänen pitkittäminen 
Pitkä, voimakas ääni - > hidas jousi lähellä tallaa 
< - sama paino kuin nopealla jousella 

Hankala aloittaa. Intensiteetti heikkenee jos paino, asema ja nopeus on sa
ma siirryttäessä matalammille kielille, samoin äänenvoimakkuus 

- > matalammille kielille lyhyempi jousi ja enemmän painoa samassa jousen 
pysyessä samassa paikassa tallaan nähden. 

Crescendo pitkällä äänellä 

aloita hitaalla jousella, lisää nopeutta, vähän painoa 

Crescendo esim. kahdeksasosilla 
aloita keskeltä jousta, lisää jousen nopeutta - > nopeus ja volyymi lisääntyvät 
ja asema ja paino pysyvät samana 



Crescendo skaalassa, esim. G-kieltä ylöspäin 
aloita keskeltä jousta hitaalla jousella, nopeuta ylöspäin, samalla jousi hiu
kan tallaa kohden, korkeammalle äänelle lisää jousta. 

Nopeassa tempossa jousen asemaa ei ehdi vaihtaa! 

Vapaalle kielelle muualta 
Tarvitset hitaamman jousen. 

Intonaation perusvaatimukset 

1. Hyvä korva = kyky hahmottaa seuraava ääni ennen kuin se soitetaan 

2. Oikea käden muoto 
1/2 asemasta siirryttäessä puolisävelaskelet pienenevät huomattavasti, 4. 
asemassa pienemmät välit mutta suhteet ja muoto sama. Peukaloasemissa 
samat suhteet kuin 1/2 asemassa. 

1/2 asema, esim. B-duuri 
käden muoto muuttuu mahdollisimman vähän kielenvaihdoksissa. Nopeasti 
soitettaessa ei ole aikaa vaihtaa muodon vaihtamiseen. 

Käden muodon laajuus muuttuu jokaisen asemanvaihdoksen yhteydessä; 
jokainen asema tulee opetella erikseen. Aseman oikean muoto tulee esim. 
soitettaessa kvinttejä. 

Peukaloasemissa muoto ei saa romahtaa, koska intonaatio muuttuu voimak
kaasti - > säilytä kämmenen kaarevuus, tasapaino ja painon siirto kielen
vaihdoksissa. 

3. Asemanvaihdot 
Jos kättä siirretään liian hitaasti syntyy häiritseviä glissandoja. 

Nopeassa asemanvaihdossa on hyvin vaikeaa pysähtyä ja löytää oikea ääni 
- > uusi ääni on helpompi löytää jos siirretään kättä hitaammin 

Kolme tapaa ajoittaa jousenvaihto hitaassa asemanvaihdossa 
1. Vaihda jousta siirron jälkeen - > glissando edellisellä jousella 
2. Vaihda jousta jätettyäsi edellisen äänen - > glissando uudella jousella 
3. Sijoita jousenvaihdos tarkalleen asemanvaihdon keskelle - > glissando ei 

kuulu yhtä selvästi 

Siirroissa usein tehdyt yhtä nopeat asemanvaihdokset vaikeuttavat äänten 
löytymistä ja aiheuttavat aksentteja. Asemanvaihdokset on suoritettava hi
taammin ylöspäin edetessä jos tempo on sama, koska äänet ovat lähempä
nä toisiaan mitä ylemmäs mennään. 



Vibrato 

Etusormella luonnollisin ja suurin - > kompensoidaan sormien pituuserot 
suurentamalla vibratoa laajemmaksi kuin se luonnostaan olisi. 

Kaksi peräkkäistä ääntä vibratona 
Rento käsi kummallakin äänellä, siirtymässä tarvitaan hetkekesi oikea käden 
muoto ennen kuin toinen ääni lasketaan. Käytä samaa sormea jos siirtymä 
on pitkä. 

Kappaleessa pitkien nuottien aikana tulee 
työskennellä aktiivisemmin 

A) crescendo - diminuendo 
B) intensiteetin lisäys - vähennys 
C) vibraation intensiteetin lisäys - vähennys 

Vibrato seuraa tärkeintä ääntä, jolloin se on laajimmillaan. 

Sama ääni moneen kertaan 

Edelliset pätevät, ajoitus voidaan varioida, accelerando-ritardando 

Pienimmät nuotit 
Vähemmän aikaa rekisteröityä korvassa, jos ne soitetaan samalla volyymilla 
kuin ympäristön äänet - > anna niille enemmän aikaa ja energiaa 
Identtiset fraasit 
Erilainen käsittely - > kontrastit - > kysymys-vastaus 

Onnistunut kliimaksi 

Harjoitus: Soitetaan huippuääni -> kokeillaan missä soi hyvin (jousen ase
ma, paine ja nopeus, millä kohtaa jousta aloitetaan) - > suhteuta edeltäviin 
äänin, esim. ehditkö siirtää jousen asemaa. 

Jos äänet rakentuvat esim. neljäsosina kohti huippua 
Ajattele 16-osina tai taputa ne - > hidasta ja nopeuta progressiivisesti 

Juoksutuksissa crescendo 
hidas jousi alkuun - > asema kohti tallaa - > älä vaihda äänenväriä 

Juoksutuksen jälkeen vibrato 
anna etukäteen aikaa ja tilaa 

Kolme ääntä ennen seuraava tahtia 
työntöjousi tarvitsee enemmän energiaa kuin seuravan tahdin vetojousi 



Valmistautuminen konserttiin 

Vie kolme kertaa enemmän energiaa kuin vastaava harjoitus - > käy mieles
säsi valmiiksi rakennettu pelistrategia: huippukohdat, minne crescendot, ää
nenvärin muutokset. 

Esityksessä yleensä siirrot nopeutuvat, intonaatio kärsii ja jousi ei riitä - > tee 
asemansiirrot hitaammin ja pitäydy suunnitelmassasi. 



Suomen kontrabassoklubi ry:n jäsenet: 

Nimi Katuosoite Postinro ja -toimipaikka Puhelin 
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