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Suomen Kontrabassoklubi ry:n kevätkokous pidetään sunnun
taina 12.3.1995 alkaen kello 11.00 Helsingissä Suomen Kansallis 
Oopperassa, Helsinginkatu 58. Taloon pääsee sisälle henkilö
kunnan ovesta Mannerheimintien puolelta ilmoittamalla vahti
mestarille käynnin tarkoituksen sekä kirjoittamalla nimen vie
raskirjaan. Kokous pidetään orkesterin lämpiössä. 

Kevätkokouksen jälkeen noin kello 12.30 alkaa samassa paikas
sa pieni bassomatinea, jossa esiintyvät mm. Henri Dunderfelt ja 
Teemu Kauppinen. Väliajalla on mahdollisuus tutustua ooppe
raorkesterin työtiloihin. 

Viikonlopun aikana Helsingissä on useita uuden musiikin kon
sertteja (Helsinki Biennale!). Lauantaina 11.3.1995 kello 19.00 
alkaa Sibelius-Akatemian konserttisalissa maratonkonsertti ja 
sunnuntaina 12.3.1995 samassa paikassa esiintyy Zagros-En-
semble. Sunnuntai-iltana kello 19.00 Finlandia-talossa nähdään 
ja kuullaan F. Langin elokuva Metropoli, johon musiikin on sä
veltänyt M. Matalon. Sibelius-Akatemian orkesteri esiintyy. 



Kokouksen esityslista: 

1. Kokouksen avaus 

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden 
pöytäkirjantarkastajan valinta 

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden 
toteaminen 

4. Vuosikertomus, tilit ja tilintarkastajien lausunto 

5. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle 

6. Muut käsiteltävät asiat 

7. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja 

Kari Räsänen 
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PÄÄKIRJOITUS 

Ensimmäiseksi haluan kiittää osak
seni tulleesta luottamuksesta. 

Yritän näitä hommia hoitaessani 
toimia sen arvoisesti. 

Useimmille lehden lukijoille 
olen varmaan uusi nimi, tämän ta
kia pieni esittäytyminen on var
maan paikallaan. 

Nimeni on Juho Martikainen ja 
tällähetkellä opiskelen Sibelius-
Akatemiassa ensimmäistä vuotta. 

Olen kotoisin Lapinlahdelta, jo
ka on pieni vireä kunta noin 60 ki
lometriä Kuopiosta pohjoiseen. 

Bassonsoiton aloitin 10 vuotiaa
na serkkuni johdolla, sen jälkeen 
olen opiskellut Kuopiossa ja nyt 
täällä Helsingissä. Siinäpä ne tär
keimmät sitten varmaan tulivatkin. 

Sitten itse asiaan. 
Olen viime aikoina luonnollises

ti miettinyt paljon tähän lehteen ja 
sen rooliin liittyviä asioita. Mikä tä
män lehden funktio ylipäänsä on, 
miten sen tulisi tulevaisuudessa ke
hittyä? Näitä kysymyksiä toivoisin 
teidän kaikkien pohtivan ja kun ide
oita tulee - niin ottakaa yhteyttä mi
nuun. 

Olen varma, että yhdessä ideoi
malla saamme aikaan entistä pa
remman ja mielenkiintoisemman 
lehden. 

Tulevaisuudessa aluetoiminnal
la tulee olemaan entistä keskeisem
pi rooli bassonsoiton opiskelussa. 

Nuoria todella lupaavia basiste
ja opiskelee tänäpäivänä ympäri 

Suomea, hyvänä esimerkkinä voi 
mainita Hyvinkään bassokilpailun 
voittajan Eric Francetin. Eric asuu 
Inarissa, käy tunneilla Rovanie
mellä, eikä se tunnu tahtia haittaa
van. 

Mielestäni Basisti-lehden tulisi 
toimia linkkinä eri paikkakuntien 
välillä, näin uudet ideat leviäisvät 
nopeammin koko Suomeen. Näin 
lehdestä olisi enemmän hyötyä jo
kaisen soittamiseen. 

Lehdessä on tarkoitus aloittaa 
uusia artikkelisarjoja eri aiheista, 
yksi tällainen voisi olla teosesitte-
lyt. Siinä voitaisiin ottaa esille bas-
sokirjallisuuden helmiä ja sitä, mi
ten kukin kokee lähestymisen ky
seiseen kappaleeseen. 

Jos jollekin tulee, joku kappale 
mieleen, kirjoittakaa ihmeessä tun
tojanne sen tiimoilta tänne toimi
tukseen. 

Mielipidepalstasta on myös ollut 
jo pitkään puhetta, toteutuakseen se 
luonnollisesti vaatii kannanottoja 
teidän taholtanne. 

Lopuksi haluan kiittää kaikkia 
niitä, jotka ovat tämän lehden teke
miseen vuosien saatossa osallistu
neet. 

On hienoa, että meillä basisteilla 
on tällainen lehti. 

Lopuksi haluan toivottaa kaikil
le basisteille ja miksei myös muil
le lukijoille rattoisaa alkavaa ke
vättä. 

JUHO MARTIKAINEN 
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ERIC FRANCET KESYTTÄÄ KONTRABASSOA INARISSA 

Kaksi vuottta sitten inarilainen 
Eric Francet (14v.) pääsi Lapin 
Musiikkiopistoon opiskelemaan 
kontrabasson soittoa Lapin ka
mariorkesterin basistin Jukka 
Rotola-Pukkilan johdolla. 

Kaksi kertaa kuukaudessa nuori 
mies matkustaa 330 kilometriä Ro
vaniemelle oppia saamaan. 

Musiikki on aina kuulunut Ericin 
elämään. Ensimmäinen soitin oli 
nokkahuilu ja sitten tuli kuvioihin 
piano. Kahdeksan vuotiaana Eric 
alkoi soittamaan sähköbassoa, jota 
hän soittaa vieläkin Inari Swing 
Juniorit bändissä. 

Eric ei ole vielä ehtinyt kaavail
la tulevaisuudelleen varmaa uraa, 
mutta musiikkia ja urheilua siihen 
tulee kuulumaan sopivassa suhtees
sa. Ensi kesänä hän aikoo kuiten
kin osallistua jollekin kontrabasso 
kurssille. 

Eric voitti syyskuussa nuorten 
basistien kilpailun Hyvinkäällä. 

Ericin mielestä kilpailu oli mie
lenkiintoinen, koska oli mahdollis
ta seurata myös muiden esityksiä. 

Tämä oli harvinaista herkkua 
pohjosen pojalle. 

Juttua kirjoitettaessa lunta sate
lee hiljalleen ja kaamos on tulossa, 
mutta basson soittoa se ei haittaa. Eric Francet kesyttää tässä kontrabassoa Hyvinkäällä 

Juttuja kaivataan todella! 
J o s vähänkin kirjoituttaa, 
tartu i h m e e s s ä kynään tai 

näppä imis töön ja lähetä 
t eke l ees i o so i t t ee seen: 

JUHO MARTIKAINEN, 
Oksasenkatu 1 aB 3 6 

OOIOO HELSINKI 

SEURAAVA 
BASISTI N:O 2 - 1995 

ILMESTYY HETI 
VÄLITTÖMÄSTI 

VUOSIKOKOUKSEN 
JÄLKEEN 
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Arvoisa jäsen! 
Jotta saamme jäsenlistan ajantasalle ja lehden oikeaan osoitteeseen, ole hyvä 
ja ilmoita osoitteenmuutoksesi ja oheisella listalla olevat virheet osoitteeseen: 

Lauri Parikka, Mäkelänkatu 19 C 17, 00550 HELSINKI, 
puh. 90-753 7445 koti ja 90-3930 771 työ 
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Jäsenluettelo sensuroitu 
Suomen kontrabassoklubi ry:n 

hallituksen päätöksellä. 


