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Miksi lehti ilmestyy vasta nyt? 

Sen siitä saa, kun jättää kansalaisvelvollisuutensa - siis klubin syyskokouksen - väliin. 
Joutuu töihin. Periaatteessa otin tämän kunnianarvoisen viran ilolla vastaan, ei ainakaan 
voi syyttää muita kuin itseään, jos lehden toiminta nuupahtaa. Mielestäni tällä lehdellä 
ja klubilla on tärkeä tehtävä koko Suomen basistikunnan 
yhdistävänä tekijänä, ja olen hyvin palloillani, etten ole tämän paremmin pystynyt omaa 
osuuttani hoitamaan. Mutta kun on syntynyt sellaiseksi, että sanoo aina kaikkeen: 
"JOO! Kyl mä tuun/teen/hoidan jne.", ja vasta sen jälkeen miettii, ehtiikö pystyykö tai 
kykeneekö, niin tässä on tulos. Vakaa aikomukseni on parantaa tapani; yritämmekin 
saada seuraavan lehden kasaan äitienpäivän tienoilla, johon tulee ainakin kesätoiminta-
kalenteri. 

Lehden muu sisältö on vielä ihan auki. Eli nyt kaikilla niillä, joita painaa tai närästää tai 
riemastuttaa jokin asia basson tiimoilta, on mahtava tilaisuus saada purettua paineita kir
jallisesti. Basistilehdeltä puuttuu nimittäin keskustelupalsta. Jos ihmiset pääsevät pur
kamaan paineita jollain muulla tavalla, niin ehkä sitten ei tarvitsisi kerta toisensa jälkeen 
tapella syys- ja kevätkokouksissa verissä päin. Tämä lisäisi ihmeesti yleistä viihtyvyy
ttä, ja kun asiat hoituvat, olisi hauskempaa jatkaa yhdessäoloa muissa merkeissä. Seu
raavaan kevätkokoukseen, joka pidetään Hyvinkäällä 24.4., tämä resepti ei ehdi tepsiä, 
mutta tähdätään syyskokoukseen... Kirjoituksia otetaan vastaan vappuun asti. 

Mirja Loikala 

Kadunmies kohtaa soitintaan kantavan basistin. 
- Nojo on sinulla iso viulu! 
- Joo, mutta olisit nähnyt sen, joka pääsi karkuun. 



PIKUBASISTI VUOSI 

Uuden hallituksen ensimmäisessä kokouksessa päätettiin 
vuosil994 nimetä PIKKUBASISTI VUODEKSI. 

Tämä antakoon alkusysäyksen tuleville tapahtumille ympäri Suomen joissa 
eritoten pienet basistit olisivat esillä.Näin huudankin eri alueitten puoleen 
,että niiden sisällä panostettaisiin teema iltoihin ja konsertteihin . 
Kaikki tämä huipentuu suureen bassotapahtumaan Hyvinkäällä . 

Kevätkokous pidetään 24.4.94 Hyvinkään musiikki opistossa ,jossa voi 
tuoda asioita esille klubin toiminnasta ja muustakin . 
Seuraava lehti ilmestyy toukokuun alkupäivinä,johon tulee mm kesä tapah
tumat( psTiedot poimitaan Rondosta , jos haluat omia tietoja mukaan laitap-
pa Faxi taikka soita minulle) 
Esko Laine opettaa Kuhmossa 20.-30.7 ja Suolahdessa 1.-11.8. 

Pj 
Jussi Javas 



KOKOUSKUTSU 

Suomen kontrabassoklubi ry:n sääntömääräinen kevätko
kous pidetään 24.4.94 klo 13.00 Hyvinkään musiikkiopis
tossa, Hyvinkäänkatu 1 (rautatieaseman vieressä). 

Esityslista 

1. Kokouksen avaus 

2. Kokousvirkailijoiden valinta 

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

4. Kokouksen esityslistan vahvistaminen 

5. Vuosikertomus 1993 

6. Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus 

7. Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen 

8. Vastuuvapauden myöntäminen 

9. Muut asiat 



SYYSKOKOUS 

Aika ja paikka: 13.11.1993 klo 15.00 Sibelius-Akatemia, Pitäjänmäki 

Läsnä: Jukka Knuuttila, Sari Savolainen, Teppo Hauta-aho, Teemu Kauppinen, Sami 
Koivukangas, Petja Wagoner, Pentti Huhtinen, Risto Mikkola, Jussi Javas, Juha Nääppä, 
Juha Pesonen, Marko Mikkola, Jyrki Hiilivirta, Mikko Multamäki, Antti Makkonen 

1§ Kokouksen avaus 
Hallituksen puheenjohtaja Jussi Javas toivotti läsnäolijat tervatulleiksi ja avasi kokouk
sen klo 15.10. 

2§ Kokousvirkailijoiden valinta 
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Juha Pesonen ja sihteeriksi Juha Nääppä. Pöytä
kirjan tarkastajiksi valittiin Risto Mikkola ja Sari Savolainen. 

3§Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

4§ Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 
Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys. 

5§ Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajansekä hallituksen jäsenten valinta ero 
vuoroisten tilalle 

Erovuorossa olivat Teppo Hauta-aho, Panu Pärssinen ja Lauri Parikka. Hallituksen pu
heenjohtajaksi valitiin Jussi Javas, varapuheenjohtajaksi Mirja Loikala sekä jäseniksi 
Petja Wagoner (Teppo Hauta-ahon tilalle) ja hallituksessa jatkavat edelleen Lauri Parik
ka, Panu Pärssinen ja Pentti Mutikainen. 

6§ Vuoden 1994 tulo- ja menoarvion sekä toimintasuunnitelman vahvistaminen. 
Hallituksen puheenjohtaja Jussi Javas esitteli talousarvion vuodelle 1994 sekä toiminta
suunnitelman ja ne päätettiin hyväksyä. 

Toimintasuunnitelma vuodelle 1994 

1. Basisti-lehden kehittäminen. 

Mirja Loikala lupautui lehden päätoimittajaksi ja tämän lisäksi joka alueella tulisi olla 
aluetoimittaja. Lehden olisi tarkoitus ilmestyä neljä kertaa vuodessa. Risto Mikkola 
ehdotti, että kansainvälisen basistilehden artikkeleita tulisi julkaista bassoklubin lehdes
sä suomeksi käännettynä ja Teppo Hauta-ahon mielestä lehdessä pitäisi olla osasto bas-
sovitseille. 



2. Kontrabassotapahtuma-kilpailu Hyvinkäällä 25.9.94 
Juha Pesonen alusti keskustelun kontrabassotapahtumasta, jossa olisi kilpailu myös peruskurssi-
tasoisille pikkubasisteille. Asia herätti vilkasta keskustelua. Olisiko kilpailu ollenkaan tarpeel
lista pienille lapsille vai olisiko kilpailu leikkimielinen tapahtuma, jossa kaikki palkitaan tai 
järjestettäisiinkö pelkkä kamarimusiikkitapahtuma pienille basisteille. 
Hallitukselle annettiin valta päättää ollaanko mukana tapahtumassa vai ei. 

3. Kontrabassoklubi täyttää 1996 20 vuotta 
Kansainvälinen bassokilpailu-juhlalevy-juhlavuosi-ym. toimikunnan perustaminen. 
Hallitus järjestää sopivat henkilöt ko. toimikuntaan. 

4. Aluetoiminnan kehittäminen 
Todettiin, että aluetoiminta oli lähtenyt hyvin käyntiin ja kokouksia ja kursseja oli jo pidetty Itä-
ja Keski-Suomen alueella. 
Aluetoiminta-ajatus on lunastanut paikkansa ja aluetoimintaa päätettiin kehittää edelleen. 

5. Vuoden basisti 
Sari Savolainen ehdotti, että vuoden basisti voisi olla myös orkesterin koko bassoryhmä. Ehdo
tusta pidettiin hyvänä ja hallitukselle annettiin valta päättää kuka tai ketkä olisi vuoden basisti. 

6. Kevätkokous 
Todettiin parhaaksi, että hallitus miettii milloin kevätkokous kannattaa järjestää. 

7§ Muut asiat 
Muita asioita ei ollut. 

8§ Kokouksen päätös 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.35. 

Puheenjohtaja Juha Pesonen Sihteeri Juha Nääppä 

Pöytäkirjantarkastajat Risto Mikkola ja Sari Savolainen 



MAAILMALTA... 

Ensimmäinen Skottilainen Basso-viikonloppu pidettiin viime vuoden elokuun 9.-11. päi
vänä. Opettajina ja luennoitsijoina olivat muiden muassa Wayne Darling, David Frie
sen, Duncan McTier ja Thomas Martin. Viikonlopun kohokohtia olivat 
australialaissyntyisen säveltäjän Barrington Pheloungin bassokvarteton maailman kanta
esitys sekä Thomas Martinin soolokonsertti/luento Bottesinin teoksista. Tämän vuoden 
bassoviikonloppu on huhtikuun 1.-3. Glasgow'ssa, ja opettajiksi on kutsuttu Jorma Ka-
trama ja Niels Henning Örstedt Pedersen. 
Lisätietoja: Scottish Bass Trust, 6 West Garleton, Haddington, East Lothian, 
EH41 3SL Scottland Tel/Fax 62 082 2532 

OCTO-BASS järjestää 5.-12.8.1994 Ranskassa Avignonissa kansainvälisen kontrabas-
sotapahtuman, johon on kutsuttu alan huippuja eri maista aina Karrista Katramaan luen
noimaan, konsertoimaan, improvisoimaan... klassista, modernia, jazzia, 
musiikkiteatteria. Lisäksi on näyttely, joka esittelee alan viimeisimmät virtaukset bas-
sonrakennuksen, jousien ja elektroniikan alalta, ynnä muuta ynnä muuta ynnä muuta... 
Yhden päivän lippu kaikkiin tilaisuuksiin 300 RFr, 3pv 750 RFr, 5pv 1300 RFr. 
Lisätietoja: Barre Phillips, OCTO-BASS fax 90 85 33 16 (Ranska) Jorma Katrama 
90-579 033. 

Sibelius-Akatemiasta kantautuu villejä huhuja, että ensi syksynä saapuu Suomeen bas
sonsoiton elävä legenda, Juilliard School of Musicin professori, Toscaninin ja Pablo Ca-
salsin työtoveri DAVID WALTER. Hänen piti tulla jo tänä keväänä ja luvassa oli 
mestariluokka, luentoja ja konsertti. Tapaus on kuulemma ainutlaatuinen ja kiintoisaa 
asiaa on nuorille ja vanhoillekin basisteille. 
Kurssin hinta aktiivioppilailta 400 mk, passiivit ilmaiseksi. 
Lisätietoja:Seppo Salovius puh. 90-4054734 ja Ulla Pohjannoro 90-4054652. 



PIKKUBASISTIT KILPASILLE! 

Ensimmäinen HYVINKÄÄ BLACK -tapahtuma järjestetään Hyvinkäällä 23.-25.9.1994. 
Vuosittain toistuvaksi suunniteltu, syyskuun viimeisenä viikonloppuna pidettävä mu

siikkijuhla rakentuu kolmesta päätapahtumasta. Perjantai on happening-päivä, lauantai
na järjestetään sävellyskonsertti ja sunnuntaina soitinkilpailu. 

Ensimmäisen Black-tapahtuman happening on 24 tuntia kestävä hyväntekeväisyyskon
sertti. Siinä esiintyvät hyvinkääläiset kuorot, soittokunnat, orkesterit ja nuorisoyhtyeet. 
Lauantain sävellyskonsertissa kuullaan Pentti Raition teoksia. Tilaisuuden järjestää Hy
vinkään Orkesteri. 

Nuoret kontrabasistit marssivat Hyvinkää-salin lavalle sunnuntaina. Kontrabassoklubin 
toteuttaman leikkimielisen kilpailun tarkoituksena on tehdä tunnetuksi bassonsoiton pa
rantuneita opiskelumahdollisuuksia Suomessa sekä koota yhteen intomielinen joukko 
pikkubasisteja ja heidän opettajiaan. Kallio-Kuninkaalan koulutuskeskuksessa Black-
tapahtuman kanssa samaan aikaan kontrabassonsoiton opettajille tarkoitettu seminaari
viikonloppu siis tulee huipentumaan Hyvinkää-salin kisaan ja yhteiskonserttiin. Jorma 
Katrama ja Esko Laine ovat ystävällisesti lupautuneet pikkubasistikisan tuomareiksi. 

"Basistiviikonloppu" vaatii onnistuakseen yhteistä osallistumisen, tekemisen ja näyttä
misen tahtoa. Aikaisemmat Kallio- Kuninkaalassa järjestetyt bassonsoittajien seminaa
ripäivät ovat olleet ehdottoman tärkeitä ja antoisia tapahtumia. Yhdessä on voitu pohtia 
pohtia opettamiseen ja bassonsoittoon liittyviä asioita. Päiville osallistuneet ovat saa
neet paljon uusia ajatuksia ja ideoita kotiin vietäväksi. Olen varma, että näin tulee myös 
ensi syksynä tapahtumaan. 

Toiminnan, bassosnsoiton ja bassonsoiton opetuksen, tunnetuksi tekeminen vaatii jatku
vaa työtä. Meidän tehtävämme on saada ihmiset vakuuttumaan soittimemme hienoudes
ta. Uskon, että pikkubasistikisa tulee olemaan tapahtuma, jonka avulla viesti 
bassonsoiton uusista mahdollisuuksista leviää entistä laajemmalle. Valitettava tosiasia
han on, että useimmissa musiikkioppilaitoksissamme bassonsoitonopiskelija on yhä tänä 
päivänä erikoinen harvinaisuus. 

Summa summarum. Nyt almanakka esiin ja viikonlopun 23.-25.9.1994 kohdalle mer
kintä Kallio-Kuninkaala ja Hyvinkää-sali. On taas korkea aika kokoontua yhteen raken
tamaan entistä parempaa bassomaailmaa! 

Juha Pesonen 



KILPAILUKUTSU 
1.3.1994 

Suomen Kontrabassoklubi järjestää Hyvinkää Black -musiikkitapahtuman yhteydessä 
ensimmäisen suomalaisen kontrabassokilpailun sunnuntaina 25.9.1994 Hyvinkäällä. 
Liikkelle lähdetään leikkimielellä, ja alle 15-vuotiaille tarkoitetussa pikkubasistikisassa 
on odotettavissa muun muassa joitakin yllätystehtäviä. Kilpailun tarkoituksena on koota 
yhteen suomalaisia pikkubasisteja ja heidän opettajiaan, sekä tehdä tunnetuksi kontra
basson soittoa Suomessa. 

Kilpailuun voivat osallistua vuonna 1980 ja sen jälkeen syntyneet suomalaiset kontra-
bassonsoittajat. Kilpailun pakolliset tehtävät ovat Teppo Hauta-ahon virtuoosikappa-
leet numerot 1 ja 2 kokoelmasta "5/7 helppoa virtuoosikappaletta soolokontrabassolle", 
joista kilpailija yhdessä opettajansa kanssa valitsee mieleisen. Kilpailussa ei ole erityis
tä sarjajakoa; pakollisista tehtävistä tulee valita oppilaan soittotaitoa vastaava sävellys. 
Sävellyksen voi soittaa nuoteista. Pakollisia tehtäviä on saatavissa Suomalaisen musii
kin tiedotuskeskuksesta puh. 90-409783. Kappaleet löytyvät myös kontrabassokoulusta 
Ahonen-Javas-Vuorento: Pikkubasisti II (tiedustelut Jussi Javas puh. 90-2948349). 

Pakollisen tehtävän lisäksi jokainen kilpailija esittää yksiosaisen pianosäestyksellisen 
sävellyksen, jonka kesto saa olla korkeintaan viisi minuuttia. Vapaavalintainen kappale 
esitetään ulkoa. Kontrabassoklubi hankkii kilpailuun säestäjän. 

Kilpailun tuomareina toimivat Jorma Katrama (Helsingin kaupunginorkesteri) ja Esko 
Laine (Berliinin filharmoonikot). Kilpailussa jaetaan yllätyspalkintoja. Jokainen kilpai
luun osallistunut saa kunniakirjan. 

Kilpailu alkaa Hyvinkää-salissa sunnuntaina 25.9.1994 kello 12.00. Kilpailun jälkeen 
järjestetään suuri juhlasoitto, jossa esiintyvät kaikki kilpailijat sekä ammattibasisteja eri 
puolilta Suomea. 

Kilpailuun tulee ilmoittautua 20.5.1994 mennessä. Vapaamuotoisessa hakemuksessa 
tulee olla: 
- kilpailijan nimi, syntymäaika, osoite ja puhelinnumero 
- opettajan nimi, osoite ja puhelinnumero 
- kilpailussa esitettävät sävellykset 

Ilmoittautumiset lähetetään osoitteeseen: Jussi Javas 
Tuomikatu 6 
04260 KERAVA 

Tiedusteluihin vastaavat Jussi Javas puh. 90-2948349 sekä Juha Pesonen puh. 
914-722629 (koti) ja 914-452931 (työ). 



BASISTIOPETTAJAT ESITTÄYTYVÄT 

OPETTAVA REHTORI VARKAUDESTA 

Sajaniemen Eero on toiminut Keski-Savon musiikkiopiston rehtorina vuodesta 1980. 
Aluksi opstossa oli vain viisi opettajaa. Vuosien mittaan toimintaa on laajennettu ja ke
hitetty, ja nykyisin päätoimisiakin opettajia on jo viisitoista, sekä kourallinen sivutoimi
sia näiden lisäksi. 

Rehtorin kuusi opetustuntia on sitten koostunut kontrabassonsoiton opetuksesta, jousior-
kestereiden johtamisesta ja teorian opetuksesta. 

Eero opiskeli Oulun yliopistossa matematiikkaa ja kävi perjantaisin tunneilla Sibelius-
Akatemiassa. Akatemiassa opintoihin kuului kontrabasson soittoa orkesterin johtoa ja 
musiikin teorioita. Akatemiasta hän valmistui 1977. Basso-opinnoista Eero mainitsee 
erityisesti professori Postan antoisat kesäkurssit. Oulussa ollessa tarjoutui myös mah
dollisuus soittaa Oulun kaupunginorkesterissa. Sieltä kertyi soittovuosia neljä. Teatteri
musiikkia Eero sävelsi myös paljon Oulun kaupunginteatterille ja harrastajaryhmille. 

Miten työsi on kehittynyt/muuttunut tänä aikana? 

Ensimmäisenä tulee mieleen pedagogiikan muuttuminen inhimillisemmäksi ja ihmislä-
heisemmäksi. Olen seurannut uusimpia tuulia esimerkiksi bassoklubin ja SJO.n kautta. 
Oppilaan kokonaisvaltainen huomioiminen persoonana onkin ensiarvoisen tärkeää tulos
ten saavuttamiseksi. 

Miltä tulevaisuus näyttää? 

Musiikillisen yleissivistyksen merkitys kasvaa elämän laadun kohottajana, koska musii
kin opetusta annetaan paljon, mutta työpaikat eivät enää juurikaan lisäänny. Kouvolassa 
mietitään esimerkiksi orkesterin lakkauttamista. 

Entä kevyt musiikki? 

Kevyen musiikin opetus ja harrastaminen lisääntyvät myös, en kuitenkaan haluaisi jakaa 
musiikkia kevyempään ja raskaampaan, ja bassonsoitossa se onnistuukin luontevasti rin
nakkain. Toivoisin kaikkien muidenkin opettajien ottavan oppilaiden ohjelmistoja vali
tessaan tämän huomioon. Kuopion aluekokouksessahan sovimme esimerkiksi, että 
opetamme ennen I-kurssia myös soinnuista soiton perusteita. 

Pitäisikö sähköbassoa opettaa myös? 

Kyllä, vaikka opistossamme ei ole tätä vielä toistaiseksi järjestettykään. 



Millaisia oppilauta sinulla on? 

Innokkaita. Opetustuntimääräni on tietysti vähäinen, mutta esimerkiksi keskeyttäneitä ei ole ol
lut ollenkaan. Kaikki basso-oppilaani ovat suorittaneet ainakin peruskurssit, ja jotkut paljon 
enemmänkin. Juuri nyt Kari Ovaskainen (entinen oppilaani) harjoittelee tuolla alakerrassa jou
lulomallaan. Pyrkimyksinäni ovat innostuksen valaminen oppilaisiin ja säännöllisen harjoitte
lun merkityksen korostaminen, sillä soittamaan oppiminen perustuu lähes pelkästään kovaan 
työntekoon. Myös yhtyesoittoon tutustutan oppilaani mahdollisimman varhain, sillä tällainen 
yhteistyö toisten soittajien kanssa on ensiarvoisen tärkeää, esimerkiksi joustavan rytmin käsitte
lyn oppimiseksi ja myös sosiaalisen kanssakäymisen vuoksi. Yritän aina etsiä orkestereihimme 
reippaat basistit. 

Pitäisikö kontrabassonsoiton opettajien virkoja olla lisää? 

Keskeisissä konservatorioissa pitäisi olla virat, eli pitäisi. 

Tarvitaanko aluetoimintaa basso-opettajien kesken? 

Kyllä, kaikenlainen kanssakäyminen vie asiaamme eteenpäin, esimerkiksi taannoinen aluekoko
us Kuopiossa oli virkistävä. Kuopio olisi muutenkin mielestäni sopiva aluekeskus toiminnalle-
me. 

Mitä muuta haluaisit sanoa? 

Nähtyäni aikanaan Usma-Pohjolan viuluetydit, mietin, olisiko tarvetta tehdä vastaava kokoelma 
kontrabassolle, koska Kmentin etydikirja ja Simandlin kontrabassokoulu vaativat hurjan paljon 
valmistelutyötä toimiakseen. Usma-Pohjolan kirja etenee progressiivisesti ja on toimivampi. 

Oletkos käyttänyt Yorken Yorke Studies 1 ja 2 ja G. Vancen The Bass Project -kirjasarjaa? 

En, mutta täytyypä tutkia, ja katsotaan sitten asiaa uudelleen. Esimerkiksi tämmöistä tämä alue
toiminta poikii näköjään. 

Kerropa hauska juttu, onko uusia vitsejä? Ettei tää juttu mene vakavaksi. 

No eipä tule nyt mieleen. 

No minäpä kerron, mutta tätä ei kyllä voi lehteen laittaa ... 

Hah hah haa, no ei voi kyllä. 



MUUSIKKONA JA OPETTAJANA ITÄ-SUOMESSA 

Helskeen Heikillä on ammattilaisvuosia kertynyt kahdeksantoista orkesterimuusikkona ja kol
metoista kontrabassonsoiton opettajana. Heikki opiskeli Lahden konservatoriossa, jonka jäl
keen tuli Joensuun kaupunginorkesteriin kontrabasson soittajaksi. Hän on opettanut Joensuussa, 
Mikkelissä ja Lieksassa. 

Kuinka nämä työt sopivat yhteen? 

Erinomaisesti. 

Millaisena näet orkesterimuusikon ja opettajan tulevaisuuden? 

Mahdollisuudet ovat rajattomat. Henkisten arvojen ja harrastusten arvostus lisääntyy, joka vai
kuttaa myönteisesti. Hallintopuolella taas ei osata nähdä kulttuurin tarpeellisuutta osana kau
pungin tulevaisuutta(esim. orkesterimme lopetusuhka -91), mikä vaikuttaa kielteisesti. Onneksi 
asenteet muuttuvat, esimerkiksi Marjalan uutta asuntomessualuetta markkinoidaan Joensuun 
kaupunginorkesterin ja laulujuhlien avulla. Uskon myös yleisön "koulutustoimintaan" päiväko
deissa, kouluissa ja työpaikoilla, johon Peter Renshaw (London Sinfonietan yleisökouluttaja) 
kävi meitä perehdyttämässä viime keväänä. Elikkä yksittäisten muusikoiden tai pienryhmien 
toiminta ko. paikoissa muuttuu tärkeäksi varsinaisen konserttitoiminnan lisäksi. 

Millaisia oppilaita sinulla on? 

Viime vuonna viisitoista kontrabassonsoittajaa, joiden taso oli alkeista 3/3:een. 

Millaisena näet kontrabassonsoiton opetuksen tulevaisuuden? 

Kehitys on ollut voimakasta viimeisten vuosien aikana ja varmaankin jatkossakin. Mielestäni 
soitonopettajien tulisi olla kuitenkin ensisijaisesti musiikinopettajia, ettei paino tulisi liikaa yh
teen instrumenttiin. Kurssitutkintojen suoritus itsetarkoituksena pitäisi myös pitää kurissa. 

Onko bassonsoiton opettajien virkoja Suomessa liian vähän? 

On, ainakin kaikissa konservatorioissa pitäisi olla virat. 

Millaisia eroja näet basso-opettajan viralla/sivutoimella? 

Päätoimisena opettajana haluan ylläpitää kontaktia elävään musiikkiin soittamalla itse kaiken
laista musiikkia, opetuksen voi jäljestää enemmän oppilaiden ja laitoksen ehdoilla ja koska työ 
on päätoimi, se muodostuu haasteeksi. Pyrin tekemään myös kaikille oppilailleni tutuikiksi mo
lemmat soittimet ja mahdollisuuksien mukaan eri tyylilajeja kevyemmästä klassiseen. Monesti 
esimerkiksi sähköbasisti on innostunut kontrabasson mahdollisuuksista niin, että pääaine on 
vaihdettu. 

Onko bassonsoiton opettajan virkoja Suomessa liian vähän? 

On, koska alkeisopetus esimerkiksi tarvitsee mielestäni pedagogisesti suuntautuneita ihmisiä ja 
kehittämistä eniten, toisekseen basso-opetuksen monipuolisuus molemmilla bassoilla on luonte
vampi tehdä kokopäivätoimisena. Samalla kohotetaan bassonsoiton yleistä tasoa siten, että 
kaikki halukkaat oppilaat oppivat soittamaan molempia bassoja. I-kurssin suorituksen jälkeen
hän on kyllä moniakin hyviä opettajia esimerkiksi orkesterimuusikoissa, joilla on käytännön 



kokemusta taitoa ja tietoa siirrettävällään yllin kyllin. Kaikissa konservatorioissa ja suurimmis
sa musiikkiopistoissa pitäisi olla bassonsoiton opettajan virka. 

Tarvitaanko aluetoimintaa basso-opettajien kesken? 

Kyllä, ennakkoluulojen ja epätietoisuuden poistamiseksi. Se toisi myös varmaan enemmän ak
tiivisuutta kentälle, ja voisi avata vuorovaikutussuhdetta pääkaupunkiseudulle, jossa kuitenkin 
toimii Suomen ainoa korkeakoulu ja lukuisa määrä musiikkioppilaitoksia ja orkestereita. Siis 
aluetoiminta on mielestäni varteenotettava tapa kehittää kentän ääntä ja alentaa kynnystä sanoa 
omia mielipiteitään ja ehdotuksiaan myös kehä III:n tältä puolen, esimerkiksi Basisti-lehden 
kautta, kun asioita on pohdittu ensiksi alueen muiden opettajien kanssa yhdessä. 

Mitä muuta haluaisit sanoa? 

Mielestäni nykyistä musiikkioppilaitosjärjestelmää olisi kehitettävä siten, että luontevampi mu
siikin tekeminen olisi mahdollista. Nykyisin kurssitutkintovaatimukset vääristävät tätä aika ta
valla. 

Haastattelut: Kari Räsänen 



NIKSIPALSTA 

BASSOLLE SÄILYTYSPALSTA NURKKAAN 

-hanki kangaskaupasta n. 80 cm kantohihnaa 
-poraa reikä seinään ja laita hihna ruuvilla kiinni lenkiksi 
-pujota basso lenkkiin, josta se ei pääse putoamaan eikä kaatumaan 
-maksaa n. 10 mk 



YLEINEN VAROITUS 

TAAS ON KOITTANUT SE AIKA VUODESTA, JOLLOIN KAIKENKARVAISET 
BASISTIVITSIT ALKAVAT LIIKKUA YMPÄRI SUOMENMAATA HÄIRITSE
MÄSSÄ KUNNIANARVOISIA BASISTIKANSALAISIA. MM. SEURAAVISTA ON 
JO OLLUT HAVAINTOJA: 

Mitä yhteistä on pyörremyrskyllä ja bassosoololla? 
- No se, että kumpikin on ennustettavissa, kumpaakin vastaan voidaan suojautua, mutta 
kumpaakaan ei voi välttää. 

Basisti päätti hankkia kehittävän harrastuksen, meni kirjakauppaan ja osti 20-palaisen 
palapelin. Kun hän oli ahertanut kolme viikkoa palapelin kanssa, oli peli vihdoin val
mis. Basisti soitti innosta täristen Guinnesin ennätysten kirjaan: 
- Tämän täytyy olla uusi ME! Kokosin 20-palaisen palapelin kolmessa viikossa ja pake
tin päällä lukee 3-5 vuotta! 

Basisti lensi lomamatkalle karibialle. Öisellä lentokentällä basistia vastaan iski kuu
muus. Jostain kaukaa kuului tasainen rummutus. Matkalla hotelliin basisti kysyi taksi-
mieheltä, mitä rummutus tarkoittaa. Onko jossain kivat bileet? Kuski ei suostunut 
vastaamaan. Hotellin respassa basisti yritti udella samaa asiaa. Reseptionisti meni täy
sin lukkoon ja poistui paikalta. Myöhemmin illalla pienessä laitamyötäisessä basisti ky
seli rummutuksen syytä vastaantulijoilta. Kaikki vaikenivat, mutta sen verran basisti sai 
urkituksi, että se tarkoittaa jotakin hyvin uhkaavaa. Hotelliin palatuaan basisti tarttui re-
septionistia kauluksesta ja uhkasi lyödä häntä, jos vastausta ei tule. Reseptionisti mutisi 
vain, että häntä pelottaa, ekä hän uskalla sanoa mitään. 
- No sitten minä lyön, basisti karjaisi. 
- Älä lyö, älä lyö, minua pelottaa muutenkin tarpeeksi. Rummutus pelottaa, koska sen 

jälkeen tulee aina bassosoolo. 

Mistä tietää, että basisti on suorassa? 
- No siitä, että kuola valuu tasaisesti kummastakin suupielestä. 

JA SITTEN SE KAIKKEIN PARAS: 
Mitä eroa on nelikielisellä ja viisikielisellä bassolla? 
- Viisikielinen palaa kauemmin. 

HAHHAHHAAAHAHHAHHAHHAHHHAAHHAHAHAHAHAHAHHHAAAA 



PIKKUBASISISTI 2 ON ILMESTYNYT 

TILATATA/OSTAA VOI JOKO OSTINATOS-
TA TAIKKA SUORAAN J.J. KEHTO OY 

PIKKUBASISTI 1 EI SAA ENÄÄN FAZERILTA 
VAAN KIRJAA SAA OSTINATOSTA TAIKKA 
SUORAAN J.J.KEHTO OY 
HINTA 1 KIRJA 86MK 2 KIRJA 82MK 
MOLEMMAT 150 MK 

Pertti Hakola myy stakkeliin kiinnitettäviä pyöriä. 
Hinta 750,-

Kontrabassojen seinätelineitä tilauksesta 

Kari Räsänen, puh. (973) 802 224 




