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Ostinato 
Edullinen nuottikauppa sekä ammattilaisille että 

opiskelijoille. 
Hyvä valikoima keskeistä kontrabassokirjallisuutta 

Etydejä ja soolokappaleita esim. 
Cerny: 30 Etudes-caprices 89 mk 
Fryba: Suite im alten Stil 62 mk 
Hauta-aho: 5/7 helppoa virtuoosikappaletta 38 mk 
Hauta-aho: Kadenza 20 mk 
Hrabe: 86 Etudes 1 66 mk 
Kayser: 36 Studies op 20 97 mk 
Nanny: 10 Etudes-Caprices 144 mk 
Nanny: 20 Etudes de virtuosite 176 mk 
Simandl: 24 Studies 1 70 mk 
Storch-Rabe: 57 Studies 1-2 a' 63 mk 
Zbinden: Hommage a J.S.Ba 76 mk 

Yorke Solos 1 143 mk 

Tilaamme ilman lisäkuluja kaikkien kustantajien nuotteja, mukana 
mm. The Bass Project, Liben Music ja Lemur Music. 

Toimitamme nuotit myös postiennakolla. 

HUOM ! Kesä-elokuussa olemme avoinna arkisin klo 10-14 

Myymälä avoinna 
Ma-pe 10-17 
La 10-14 
(sisäänkäynti Sibelius-
Akatemian ovesta) 

Ostinato Oy 
Töölönkatu 28, 1. krs 
00260 Helsinki 
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Fax (90) 441 305 
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PÄÄKIRJOITUS 

Hei! Kesä alkaa olla sitten lopul
lisesti ohitse, itse sen huomaa par
haiten opiskelujen alkamisesta. 

Kesä tosin kului pitkälle niissä 
merkeissä muutenkin, musiikkilei
rit ja Sibelius Akatemian orkesterin 
Euroopan kiertue pitivät siitä huo
len. 

Basisti-lehtikin saatiin nyt vih
doin ulos, monien mutkien kautta. 

Juttuja tuli loppujen lopuksi kii
tettävästi, jäipä jotain seuraavaan 
numeroonkin, esimerkiksi Ossi 
Koikkalaisen artikkeli "Motiivit 
musiikin opiskelussa". 

Suurin este tämän lehden sään
nölliselle ilmestymiselle on ajan 
puute, kenelläkään ei ole aikaa teh
dä hommia kerralla loppuun. Asiaa 
auttaisi huomattavasti jos lehden te
kemiseen osallistuisi enemmän 

"basisteja". Silloin heille voitaisiin 
nimetä tietyt erityiset tehtävät. 

Vapaaehtoista työvoimaa siis tar
vitaan lehden ilmestymisen turvaa
miseksi. 

Ajankohtaisuus on asia, jossa täl
lä lehdellä totisesti olisi parantami
sen varaa. Tässä numerossa olevat 
artikelit eivät tosin aihepiiriensä 
vuoksi lehden myöhästymisestä 
kuitenkaan paljon kärsineet. 

Tulevaisuudessa kuitenkin olisi 
mukava saada tietoa esimerkiksi 
kursseista, konserteista ym. sellai
sista tapahtumista. Basisteille tämä 
lehti on luonnollisestikin paras 
mahdollinen tapa lähestyä kollee-
goja kautta koko Suomen siis infoa 
tulemaan. 

Työ- ja opiskeluiloa kaikille 
toivoo Juho Martikainen! 
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Suomen Kontrabassoklubin hallituksen kokous 
Suomen kontrabassoklubin halli
tuksen kokous 12.3.1995 kello 
10.00 - 11.00 Suomen Kansal
lisoopperan muusikoiden läm
piössä. 

Läsnä koko hallitus: 

Kari Räsänen (pj) 
Jussi Javas 
Pentti Mutikainen 
Juha Pesonen 
Panu Pärssinen 
Petja Wagoner 

Muistio: Keskusteltiin sihteerin 
valinnasta. Päätettiin kysyä kevät
kokouksessa tehtävään halukasta 
henkilöä. 

Käytiin Lasse Lagergranzin 
aloitteesta vuoden 1/93 klubileh-
dessä ollut toimintasuunnitelma lä
pi ja nostettiin levytys ajankohtai
sena esille. Päätettiin herättää asias
ta keskustelua kevätkokouksessa ja 
keskustelun pohjaksi tehtiin ehdo
tus: Suomen Kontrabassoklubi jul

kaisee 20-vuotisjuhlansa kunniaksi 
levyn suomalaisista uuden musiikin 
kontrabassoteoksista. 

Levylle pyritään saamaan ennen 
levyttämättömiä teoksia arvostettu
jen suomalaisten kontrabasistien 
esittäminä. 

Levytyksessä yritetään käyttää jo 
olemassa olevia "radionauhoja" 
nauhoituskustannusten minimoi
miseksi. 

Käytiin keskustelua tulevan juh
lavuoden tapahtumista. 

Puheenjohtaja on ollut yhteydes
sä Pori Jazzin toiminnanjohtaja 
Jyrki Kankaaseen, joka oli luvannut 
Jazzien kustantavan jonkun Gary 
Karr-tyyppisen tähden festivaaleil
le, jos klubimme lähtisi mukaan jär
jestelyihin. Teppo Hauta-aho oli eh
dottanut Francois Rabbathia. 

Päätös: Yritämme saada Francois 
Rabbathin. 

Puhuttiin myös klubin juhlapäi
väksi järjestettävistä yhtäaikaisista 
tapahtumista ympäri Suomen ja ta
pahtumien uutisoinnista esimerkik

si Kympin Uutisten uutiskevennyk-
senä. 

Puheenjohtaja oli selvittänyt kro
nikan teon mahdollisuutta ja Heikki 
Helske oli luvannut etsiä kirjastos
taan kyseistä materiaalia. 

Keskusteltiin uusien kontrabas-
sokilpailujen järjestämisen mah
dollisuudesta ja tarpeellisuudesta 
Hyvinkään tapaan ja päätettiin kes
kustella asiasta mahdollisimman 
laajasti kevätkokouksessa. 

Päätettiin yrittää järjestää vuosi
kokous Kalliokuninkaalassa mar
ras-joulukuussa viikonlopputapah
tumana. 

Päätettiin hyväksyä maksetta
vaksi kevätkokouksen yhteydessä 
järjestettävän matinean säestäjälle 
Olli Hautalalle 500,- sekä puheen
johtajan matkakulut tammikuun ja 
maaliskuun kokouksiin. 

Puheenjohtaja päätti kokouksen. 

Puheenjohtaja Kari Räsänen 
Varapuheenjohtaja Juha Pesonen 

Klubin puheenjohtajan palsta 
Suomen ensimmäiset kontrabas-

sonsoitto kilpailut pidettiin viime 
syksynä Hyvinkäällä menestyksek
käästi. Samaan yhteyteen liitetyt 
konsertit Hyvinkäällä ja luennot 
Kalliokuninkaalassa onnistuivat 
myös. Paljon oli ihmisiä liikkeellä, 
osa hyvinkin pitkän matkan päästä 
pääkaupunkiseudun ulkopuolelta. 
Lopuille silloin estyneille klubi-
laisille kokoamme klubilehteen 
koosteita tästä, ehkä kaikkein laa
jimmasta bassoviikonlopusta, jota 
klubimme on järjestänyt. ONNEA 
VOITTAJILLE JA KIITOKSET 
KAIKILLE OSALLISTUNEIL
LE. Tapahtuma oli oiva osoitus toi
mintamme ennakkoluulottomuu

desta ja raikkaudesta. 
Keväällä järjestettiin kokous, 

matinea ja tutustuminen uudessa 
oopperatalossamme, jonka ooppe
ran bassoryhmä meille tarjosi. KII
TOS. 

Viime talvi oli varmaan jännää 
aikaa monelle orkesterimuusikolle 
ja opettajalle. Kuntien talouksien 
tiukentuessa myös meiltä vaadittiin 
yhä enemmän. Joensuussa kokei
limme esimerkiksi koululaisyhteis-
työtä kokonaisten viikkojen ajan 
perinteisemmän toiminnan rinnal
la. Haastavaa puuhaa. 

Itselleni klubitoiminta on linkki 
ulkomaailmaan. Kuntien talouteen 
on aika vaikeaa vaikuttaa, mutta on 

han meillä jotakin paljon parempaa, 
musiikki jota voimme tehdä esi
merkiksi klubimme kautta. Siis 
kaikki innokkaasti mukaan, teh
dään, tehdään, TEHDÄÄN, yhdes
sä klubistamme vieläkin toimivam-
pi! 

Toimintamme kaipaa nyt 20 vuo
tisjuhlansa kynnyksellä juttuja leh
teemme, joita voi toimittaa Marti
kaisen Juholle. Ehdotuksia juhlale-
vyn sisällöksi allekirjoittaneelle, 
sekä ideoita ja touhukkuutta yhtei
sen asiamme tiimoilta. 

Syysterveisin puheenjohtaja 

KARI RÄSÄNEN 



Kalmisto 
Savon 

sydämessä 

Hauta-ahon Teppo käväisi 
10.-11.12.1994 pitämässä 
tehoviikonlopun Kuopion 
Konservatorion kontrabasson 
soittajille. 

Teemu näytti ja kertoi miten hän 
on tarkoittanut soitettaviksi sävel-
tämiään virtuoosikappaleita sekä 
Hippoviikaria, Minatyyriä ja 
Kadenzaa. 

Tuli siinä monta näkökulmaa 
niin oppilaille, kuin opettajallekin 
jo valmistettuihin ja kipeäksi nau
rusta, kun mestari veisteli tuttuun 
tyyliinsä. 

JOUSEN FROSSILLA 
JÄNNÄÄ KALKUTUSTA 

Tutkittiin yhdessä Minibasso-
kvartettoja 1 ja 2 joiden uskomatto
man efektivalikoiman edessä hau
koimme henkeä. Esimerkiksi jou
sen frossilla saa kahden kielen vä
listä soittamalla jännää kalkutusta 
ja jos basson kaataa selälleen lat
tialle - niin erilaiset kopsuttelut ja 
hankaukset on helponpi saada toi
mimaan. 

Vanha West Side Story kvartetti 
sovituskin sai pariin risteyksen ja 
mutkaan uusia opasteita, että tästä
pä alkaakin olla ainekset taas oman 
konsertin pitämiseen. 

Vielä jaksoi viilat ja pinnaraudan 
veijari kaivaa - ja taas jatkettiin. 
Villen bassosta pinnaa siirrettiin ja 
Arton pelistä tallaa. Erkolta kansi-
muovit hiottiin, kaulaa ohennettiin 
ja jälkimmäisestä säikähdyksellä 
kuitenkin selvittiin. Vielä loputkin 
soittimet (B:llä alkavat) läpi käytiin 
ja painuttiin syömään. 

KIITOS TEPPO! 

Yläkuvassa 
Kalmisto 
laittaa 
bassoa 
jota 
taustalla 
ihmettelevät 
Arto 
Viljakainen 
ja 
Erkko 

Alakuvassa 
Teppo 
testaa 

Erkon 
bassoa 



Musiikkikilpailut: Tähtien tikapuut 
vai orkesterimuusikoiden sampo? 

Maailmassa on mitä erilaisempia 
kilpailuja. On hevoskilpailuja, 
jousiammuntakilpailuja, yleisur
heilukilpailuja, autourheilukil
pailuja aina kananmunansyönti-
ja kaljanjuontikilpailuihin asti. 

Kaikki edellämainitut ovat kil
pailuja, joiden voittaja voidaan var
masti löytää käyttämällä mitta
nauhaa, sekuntikelloa tai jotain 
muuta mittalaitetta 

Maailmaamme on kuitenkin il
mestynyt kilpailuja myös musiikin 
alalla. Kuinka voidaan löytää voit
taja niin abstraktin elementin paris
sa kuin musiikki ja mitkä syyt in
nostavat muusikoita tai laulajia ot
tamaan osaa kilpailuihin? 

Rajoitun seuraavassa käsittele
mään ainoastaan muusikoita. 

LÖYDÄ 
ITSESI 

Musiikkikilpailuissa on kaikissa 
yläikäraja, joka on yleensä 30 ikä
vuoden paikkeilla. Näin osallistujat 
ovat valtaosin nuoria, joskus vasta 
opintonsa päättäneitä tai opintojen
sa loppuvaiheessa olevia. On sel
vää, että juuri tässä vaiheessa omien 
rajojen etsintä muusikkona, toivot
tavasti myös ihmisenä, on aina läs
nä. Osallistuminen kilpailuun on 
voimakas haaste, hansikkaan poi
miminen tarkoittaa sitoutumista 
pitkäjännitteiseen ja paljon työtä 
vaativaan projektiin. 

Kuitenkin monet poimivat tuon 
hansikkaan. Mitkä syyt vaikuttavat 
siihen, että nuoret, joiden ansiot 
ovat usein epäsäännöllisiä ja toi
meentulo jopa niukkaa, haluavat 
tästä huolimatta ottaa riskin yhä 
suuremmasta taloudellisesta ahdin
gosta. Kilpailijoille ei makseta 

oleskelu- tai matkakustannuksia, li
säksi kilpailijoiden on vielä mak
settava osallistumismaksu kilpai
luun. Ainoastaan pääseminen fi
naaliin tai joissain kilpailuissa se-
mifmaliin voi taata oleskelukustan-
nusten hyvittämisen. 

Jäljelle jää todennäköisesti kak
si kannustinta. Toinen on kansain
välisissä kilpailuissa saavutettu 
voitto, jonka herättämä julkisuus 
ainakin teoriassa avaa ovia myös 
kansainväliselle soolo-uralle. Toi
nen kannustin, jos voittoa ei tule, on 
saada selville oma ranking-asema 
kansainvälisellä listalla, jos sellais
ta nyt voidaan edes musiikin alalla 
kuvitella. 

KILPAILU
TAPAHTUMA 
Olen osallistunut tuomariston työs
kentelyyn 7. kansainvälisissä kont-
rabassokilpailuissa. Ilmapiiri alkaa 
sähköistyä siinä vaiheessa, kun en
simmäiset kilpailijat saapuvat il
moittautumispaikalle. Eri kielet se
koittuvat toisiinsa, eri kansallisuu
det ja rodut erottuvat joukosta,on 
naisia, miehiä, suuria, pieniä, hen
toja, robusteja, joita kaikkia yhdis
tää sama instrumentti ja musiikki. 
Jury on yleensä kokoontumassa sa
massa paikassa samoihin aikoihin. 
Katseita vaihdetaan puolin ja toisin. 
Kilpailijat punnitsevat juryn ko
koonpanoa ja juryn jäsenet etsivät 
joukosta jo heille ennalta mahdolli
sesti aikaisemmista kilpailuista tut-
tuja osannottajia 

Osannottojärjestys arvotaan ja 
seuraavana päivänä työ alkaa mo
lemmilla puolilla ramppia. Olen 
huomannut, että yleensä henki kil
pailijoiden keskuudessa on hyvä, 
kyräilyä ei esiinny vaan hyviin suo

rituksiin kannustetaan, kuin urhei
lujoukkueissa ikään. 

KILPAILU-
OHJELMISTOT 

Kilpailuohjelmistot sisältävät 
varsin kattavan otoksen istrumen-
tille kirjoitettua keskeistä ohjelmis
toa ja joissain tapauksissa myös 
erikseen kilpailua varten sävelletyn 
pakollisen kappaleen. Koska vali
koima on laaja, kilpailija voi aina 
löytää listalta hänelle ennalta tuttu-
ja teoksia. Vaikka ohjelmistot ovat 
erilaisia eri kilpailuissa, voi muuta
maan kilpailuun osallistunut kilpai
lija joissain tapauksissa päästä, 
kuin koira veräjästä, johonkin kans-
sakilpailijaansa nähden,valitsemal-
la ohjelmistonsa vain tuttujen teos
ten joukosta. Tästä käsittääkseni 
johtuukin se, että jotkut muusikot 
kiertävät jatkuvasti kilpailusta toi
seen, toiset paremmalla, toiset huo
nommalla menestyksellä. Liekö 
kyse pelihimosta, kuin lottoajalla, 
joka kerran toisensa jälkeen havit
telee jättipottia. Jos vaikka tälläker-
t a a . . . 

TULKINTA. . . 
Entä sitten itse soittaminen kil

pailussa? Kokeneemmat kehäketut 
koettavat ottaa selvää juryn jäse
nistä, muodostaa heidän mielty
myksistään ennakkoarvion ja näin 
taktikoimalla muokata tulkintojaan 
miellyttämään jurya. Onkin havait
tavissa, että esityksiä soitetaan 
enemmän varman päälle, varsinkin 
alkuerissä, kuin rohkeasti heittäy
tyen olemaan oma itsensä. Riskejä 
ei haluta tai uskalleta ottaa. Itse 
henkilökohtaisessti haluaisin mie-
lummin löytää persoonallisen tul
kitsijan, kuin virheettömän soitta-



jan, jonka sielu on haponkestävää 
terästä. 

JURY 
Juryn tehtävä ei ole helppo. Jury 

kuulee alkuerien aikana varsin sup
pean näytteen kunkin kilpailijan 
taidoista. Kun kilpailija usein on 
verhon takana eikä juryllä ole kil
pailijasta muuta tietoa, kuin järjes
tysnumero, on virhearvion mahdol
lisuus alkuerien aikana aina ole
massa. Itselläni on aina hieman epä
varma olo. Onhan mahdollista, että 
teen tahtomattani vääryyttä hyvälle 
muusikolle, joka jonkin pienen vir
heen takia ei pääse jatkoon. Kui
tenkin tiedän kaikkien kilpailijoi
den tehneen paljon 
työtä, ehkä kokonai
sen vuoden, valmisau-
tuessaan juuri tähän 
kilpailuun. Koen juryn 
työn erittäin raskaaksi 
ja intensiivistä keskit
tymistä vaativaksi. 
Silloin tällöin saa lu
kea lehdistä kuinka jo
kin jury on tehnyt jon
kin yleisölle täysin kä
sittämättömän pu
dotuksen alkuerien ai
kana. Täytyy kuiten
kin pitää mielessä se, 
että yleisöllä on jurya 
paremmat mahdolli
suudet muodostaa ennakkokäsitys
tä kilpailijoista, jopa ennakkoon va
lita vahva voittajasuosikki.Kun täl
lainen kilpailija epäonnistuu, ehkä 
vähänkin muihin kanssakilpailijoi
hinsa nähden ja putoaa jatkosta, se 
on yleisölle shokki. Tunnen aina 
voimakasta vastuun painetta, mutta 
lohduttaudun sillä, että juryn jäsen
ten lukumäärä, edellyttäen, että jo
kainen juryn jäsen arvioi suorituk
sia pitäytyen ehdottomasti omissa 
mieltymyksissään, tuo oikean lop
putuloksen. Itse viihdyn parhaiten 
niissä kilpailuissa, joissa kunkin 
kilpailijan suoritus arvioidaan sul
jetulla lippuäänestyksellä, eikä tuo
maristo keskustele suorituksista. 

Onhan mahdollista, että kilpailija, 
jolle olen antanut arvosanan 8, saa 
vieressäni istuvalta juryn jäseneltä 
arvosanan 2. Olen kuitenkin mieli
hyvällä todennut, että muutamaa 
harvaa poikkeusta lukuunottamatta 
tuomaristojen arviot ovat olleet var
sin yhteneväisiä. Niissä kilpailuis
sa, joissa itse olen ollut mukana ei 
tomaatteja ja buuauksia ole kohdis
tettu juryn jäseniin siinä vaiheessa, 
kun tulos on julkistettu. 

KILPAILUJEN MERKITYS 
YLEISÖLLE 

Mikä sitten on kilpailujen mer
kitys yleisölle? Kilpailut, olivatpa 
ne sitten mitä lajia tahansa, saavat 

aina myönteistä huomiota osakseen 
lehdistössä ja muissa tiedotusväli
neissä. Julkisuus tuo paikalle ylei
söä, joka on kiinnostunut tai soitti
mesta tai joiden mielestä kilpailut 
ovat aina jänniä tapahtumia. Har
vinaisempien instrumenttien kuten 
kontrabasson kohdalla tällainen 
myönteinen julkisuus on erittäin 
tärkeää. Jokainen piste,jonka näin 
voi kerätä, auttaa tuomaan kontra
basson pois siitä varjojen ja epä
luulojen verkosta, jossa se jostain 
syystä on aina viime vuosiin pysy
nyt. 

Julkisuus saa myös säveltäjät, 
jotka ovat viime vuosiin saakka ali
arvioineet kontrabasson ilmaisuky

kyisenä ja persoonallisena solisti-
instrumenttina, kiinnostumaan, ja 
säveltämään uutta soittimen mah
dollisuudet paremmin hyödyntävää 
soolo-ohjelmistoa. 

KILPAILUJEN 
MERKITYS MUUSIKOLLE 

Mikä on kilpailujen merkitys 
muusikoille. Jos ajattelen kontraba-
sisteja Suomessa, merkitys on erit
täin suuri. Kansainvälisesti maail
ma pienenee. Pienen maan ongel
ma on siinä, että tietämättömyys sii
tä, missä maailmassa mennään an
taa mahdollisuuden harhaluuloon, 
että se työ jota tehdään on jotain ai
van suuernmoista. Voihan se sitä ol

lakin, mutta ei tee pa
haa vertailun kautta 
avartaa näkemystä ja 
saada lisää tietoa. Taso 
kohoaa haasteiden 
myötä, koska ei haluta 
jäädä jalkoihin. 

Opettajavoiman li
sääntyvä osaaminen ja 
tietämys parantaa ope
tuksen tasoa. 

Ajatukseni siitä 
ovatko kilpailut muusi
kolle tie tähtiin vai 
ovatko kilpailut välilli
sesti se Sampo, joka 
pitkällä tähtäimellä tuo 
yhä parempia muusi

koita orkesteriin on todennäköises
ti oikea kummassakin tapauksessa. 
Solistisiksi yleisesti koetuissa soit-
timissa - viulu,sello ja piano, kil
pailuvoittojen merkitystä avaimena 
kansainväliseen solistiuraan ei voi 
kieltää. Harvinaisemmissa solisti-
soittimissa, kuten vaikkapa altto
viulu ja kontrabasso, jos rajoitun 
jousisoittimiin, ei kilpailujen mer
kitys ole yhtä selvä. Harvalle altto
viulistille tai kontrabasistille avau
tuu kilpailuvoiton myötä sellainen 
solistinen ura, jolle voi heittäytyä 
koko energiallaan ja jolla voi tula 
myös taloudellisesti toimeen. 
JORMA KATRAMA 



Martti Pyrhönen: Artikulaatio 

Yleissanakirja Otavan Suuri 
Ensyklopedia määrittelee artiku
laation seuraavasti: "ääntö, ään-
teitys, ääntöelinten toiminta; 
mus., sävelten sidonta tai erotte
lu (legato, portato, staccato)." 

Otavan Iso Musiikkitietosana-
kirja taas määrittele sen näin: "(lat. 
articula'tio= jäsentely), artikulaa
tiolla tarkoitetaan eri tapoja yhdis
tää ja eroittaa perättäisiä säveliä tai 
sointuja tai niitä vastavia sointi-
komplekseja. Artikulaatio on siis 
musiikin pienrakenteen tasolla ta
pahtuvaa hahmottamista, kun taas 
suurrakenteen ainesten, säkeiden ja 
niistä koostuvien muotoyksiköiden 
erottelua ja yhdistämistä sanotaan 
jäsentelyksi tai jaksotteluksi." 

Eli seuraavaksi täytyisi saada 
selville, mitkä äänet tulisi yhdistää 
ja mitkä eroittaa. 

Jotkut äänet ovat tärkeämpiä ja 
mielenkiintoisempia kuin toiset. 
Kun meillä on kaksi peräkkäistä 
ääntä, toinen niistä on melko var
masti tärkeämpi ja mielenkiintoi
sempi kuin toinen. Voi ajatella kor
vaavansa osan äänistä tauoilla, jol
loin pudotuspelissä jäljelle jääneet 
ovat todennäköisesti niitä tärkeitä 
ääniä. Mielenkiintoiset äänet eivät 
usein ole sointuun kuuluvia säveliä, 
eli siksi niillä voi katsoa ehkä ole
van suurempi informaatioarvo; on 
ikäänkuin suurempi uutinen vyö
ryttää esille ääni, joka ei kuulukaan 
sointuun. 

Äänien erottaminen ja yhdistä
minen tahtiviivojen osoittamalla ta
valla on helppo, mutta vaarallinen 
tapa. Kuulijaa ei pidä kiusata eikä 
aliarvioida tarjoamalla hänelle tah
tiviivoja kuultavaksi. Tavoitteena 
on tarjota kuulijalle ääniä yhdistet
tynä niiden luontaisen vetovoiman 

mukaan, mikä on yleensä eri taval
la kuin mitä tahtiviivat osoittavat. 
Tahtiviivat ovat vain laskuoppia, jo
ta ilman tuskin tulisimme toimeen. 

Nuottikirjoitus on kuin salakir
joitusta. Salaisuus on se, että tahti
viivat, kaaret ja palkit yhdistävät ää
net usein epäluonnollisesti. Soit
tamme on helpompaa, jos ei yhdis
tä väkivaltaisesti ääniä, jotka täy-
tyisikin erottaa toisistaan, eikä tuh
laa ilmaisuvoimaansa pitkästyttä
vin täyteääniin, jotka voitaisiin yh
tä hyvin korvata tauoilla. 

Usein jousituskaaret ovat ristirii
dassa artikuloinnin kanssa, eikä tä
tä vastaan pidä kovasti kapinoida, 
koska ristiriidat luovat jännitteitä 
taideteokseen. Eli jos jousitus ja ar
tikulointi menevät sopivalla tavalla 
ristiin, syntyy toivottuja jännitteitä. 
Voimat vastustavat toisiaan ja luo
vat samalla tasapainon. Jos jousi
tukset laadittaisiin aina saman 
suuntaisiksi artikuloinnin kanssa, 
nämä jänitteet häviäisivät, ja mu
siikki menettäisi jotakin sisällös
tään, ja sitähän emme toivo, päin
vastoin. Jos aiheet on jousitettu ar
tikuloinnin mukaisesti, ei yleensä 
tule ongelmia, mutta jos ei ole, ei 
pidä mennä halpaan ja artikuloida 
jousitusten mukaan. Sillloin auttaa, 
jos edes sormitus tukee artikuloin
tia. 

Artikulointi on eräs tekijä elävän 
esityksen aikaansaamiseksi. Ylei
sömme ei ole kiinnostunut niinkään 
äänistä, vaan niistä tarinoista, joita 
äänet kertovat, eli yksityisten ää
nien ja niiden muodostavien ryh
mien tulee ilmentää tunnetilojen 
vaihtelua, ja tässä on aivan avain
asemassa se, miten äänet on jaettu 
ryhmiin. 

Vielä muutama sana sormituk
sista. Ne voidaan laatia palvele

maan joko jousituksia tai artiku
lointia. Esimerkiksi legaton soitos
sa on sormitus ratkaiseva. Joissakin 
tapauksissa parhaimmillaan sormi
tukset palvelevat molempia, sekä 
jousituksia että artikulointia. Usein 
joudutaan kuitenkin tekemään 
kompromissi. Sormituksia laaditta
essa auttaa, kun miettii, mllaisista 
pienistä aiheista musiikki muodos
tuu. Sormitukset auttavat meitä saa
maan pienistä muutaman äänen ai
heista järkeviä rakennusaineita sä
vellykseen. 

Mitkä ovat ne työkalut, joilla saa
daan säveliä liitetyksi toisiinsa ja 
erotetuksi toisistaan? Tärkeää on 
tehdä ero aiheen alun ja lopun vä
lille. Kuulijan tulee saada selville, 
mihin yksi aihe loppuu ja mistä seu
raava aihe alkaa. Lopetusääni saa
daan useinmiten kuulostamaan lo-
petusääneltä lyhentämällä sitä hie
man. Nyanssipolitiikalla saadaan 
alku kuulostamaan alulta ja loppu 
lopulta. Alku voimakkammin kuin 
loppu, aivan kuin puheessakin. 

Kontrabasso on hieman erikoi
nen soitin artikuloinnin suhteen. Se 
johtuu siitä, että meillä on aseman
vaihtoja suhteellisesti paljon use
ammin kuin muilla jousisoittimilla. 
Suhteellisesti tarkoittaa sitä, että jos 
soitamme saman melodian kuin 
muut, joudumme vaihtamaan ase
maa usemmin kuin muilla soitti
milla, tietysti sävellajista riippuen. 
Absoluuttisesti asia on toinen, kos
ka kontrabassostemma on toki yk
sinkertaisempi kuin esimerkikisi 
sellostemma. Täten kontrabassolla 
sormitukset ovat artikulaatio-
mielessä erityisasemassa. 

Musiikin intensiteettiastehan 
vaihtelee jatkuvasti, yksityinen ää
ni voi olla intensiivinen, epäinten-
siivinen tai jotain siltä väliltä. 



Intensiteettiä säädellään esimerkik
si jousen etäisyydellä tallasta, joka 
vaikuttaa yläsävelsarjan muodostu
miseen, kuten myös vibraatolla ja 
nyansseilla. Intensiteetin säätely on 
hyvin tärkeä työkalu artikulaatios
sa. Esimerkiksi aiheen viimeinen 
ääni saadaan kuulostamaan viimei
seltä soittamalla se epäintensiivi-
sellä äänensävyllä. Vaikka kaikki 
muut artikulaation työkalut olisivat 
taitavasti käytössä, mutta intensi
teetin hallinta heikkoa, olisi tulos 
korkeintaan keskinkertainen. 

Hyviä esimerkkejä taitavasta ar
tikulaatiosta ei ole helppo löytää. 
Nuottikirjoitus on artikulaatiomie-
lessä kovin epähavainnollista ja 
johtaa harhaan. Laulajat tekevät eh
kä vähemmän virheitä kuin instru
mentalistit, koska nuotit eivät häi
ritse heitä niin paljoa. 

Artikulointi on tietysti samalla 
tavalla mieltymysten kohde kuin 
kaikki tässä maailmassa, joten en 
pyri lanseeraamaan mitään paten
toitua oikeata tapaa ja hyvää ma
kua. Kaikki maut ovat hyviä, kuka 
vaan tykkää! 

MARTTI PYRHÖNEN 

Muistoja Moskovasta -
Teemu Kauppisen haastattelu 

Teemu Kauppinen ja Sami 
Koivukangas osallistuivat 29.7.-
5.8.1995 Moskovassa pidettyi
hin Serge Koussevitzky kontra-
basso-kilpailuihin. 
Kisat olivat ensimmäiset laatuaan 
ja tapahtumapaikkana toimi Tsai-
kovski-konservatorio. Seuraavassa 
Teemun mietteitä kisasta ja basson
soitosta yleensäkin. 

Missä opiskelet, kenen johdolla 
ja mikä on ikäsi? 

Opiskelen Sibelius-Akatemiassa 
kolmatta vuotta, Jussi Javas on 
opettajani ja ikä on 21. 

Mistä sait ajatuksen lähteä 
kisoihin? 

Opettajani oli kuullut kisoista ja 
saanut säännöt ja esitteet. Hän ker
toi, että sinne kannattaisi lähteä 

Miksi loppujen lopuksi lähdit, 
mitkä olivat perimmäiset syyt? 

Olen aina halunnut lähteä kisoi
hin, mielestäni se on harvinaislaa
tuinen tilanne. Se, että moni soitta
ja soittaa samoja kappaleita ja että 
paikalla on paljon basisteja tekee 
siitä mielenkiintoisen foorumin. 
Samalla tulee myös harjoiteltua iso 
ohjelmisto. On aina mielenkiintois
ta nähdä, mikä on huippujen taso. 
Uusia ja erilaisia tekniikoita ja tul
kintoja näkee ja kuulee myös. Sitä 
kautta saa uusia ideoita myös 
omaan soittamiseen. Työtä tämän 
homman eteen piti tehdä paljon, ko
ko kevät ja kesä menivät ohjelmis
ton harjoittelemiseen. 

Minkälaiset olivat yleiset 
olosuhteet? 

Osasimme Samin kanssa varau
tua siihen, että mennään Venäjälle. 
Asuntola jossa asuimme oli aika al
keellinen ja hygienia oli mitä oli. 
Kaikkeen tähän oli kuitenkin va
rauduttu oikealla asenteella ja lop

pujen lopuksi siellä ei ollut mitään 
sellaista, mikä todella olisi haitan
nut. Moskova on tavallaan mukava 
kaupunki ja tapasin siellä monia ki
voja ihmisiä. 

Millainen oli kilpailun jury? 
Jury oli erittäin pätevä, venä

läisiä oli puheenjohtaja ja kolme jä
sentä. He olivat maansa huippuja 
pedagogeina ja soittajajina. Ulko
maalaiset olivat tunnettuja guruja, 
Jorma Katrama oli ainoa suomalai
nen juryn jäsen. Muut olivat 
Thomas Martin ja Klaus Trumpf. 

Miten pärjäsitte? 
Sami tippui ensimmäisellä kier

roksella ja minä toisella. Molem
mat olimme tyytyväisiä omaan 
soittoomme. Oli tärkeää, että sai 
soittaaa koko harjoittelemansa oh
jelmiston. 

Mitä mieltä olet voittajasta ja 
kuka oli oma suosikkisi? 

Oma suosikkini oli finaalissa 
kolmanneksi tullut Georgy 
Lomdaridze Georgiasta. Hän on 
Moskovan sinfoniaorkesterin vara
äänenjohtaja. Hänellä oli mielestä
ni parhaat tulkinnat. Voittaja oli 
Pietarin filharmonikoiden äänen
johtaja Vladimir Goryatcheov. Hän 
soitti mielestäni parhaiten orkeste
rin kanssa. Vaikka finaalissa oli 
vain isäntämaan soittajia, mistään 
kotiinpäin vedosta ei voi puhua. He 
olivat parhaat soittajat. 

Miten jatkossa, tulevaisuuden 
suunnitelmasi? 
Aina voi keskustella siitä, voiko 
musiikilla kilpailla. Minulle on kui
tenkin tärkeää, että pääsen soitta
maan bassomusiikkia sitä ymmär
täville ja siitä kiinnostuneille ihmi
sille. Tulevaisuudessa opiskelu jat
kuu ja kisoihin mennään. 

Haastatteli Juho Martikainen 

Juttuja kaivataan todella. 
Jos vähänkin kirjoituttaa, 
tartu ihmeessä kynään tai 
näppäimistöön ja lähetä te
keleesi osoitteeseen: 

Juho Martikainen 
Laivanvarustajan-

katu 8 aB 33 
00140 HELSINKI 

949-746 535 



Syyskuulumisia 

Moikka vaan. Kesä on vietetty, ja 
nyt meillä on varmaankin voimia ja 
mielenkiintoa virittää tulevan syk
syn ja talven toiminta kondikseen. 
Syyskokouksen ajankohdaksi olen 
ajatellut marraskuun 26 päivää, 
sunnuntaita. Tapahtuma voisi alkaa 
jo lauantaina ja yöpymismahdolli
suus toisi paikalle myös pitkämat
kalaisia. Ehdotan, että paikka olisi 
Kalliokuninkaala. Bassomatinea 
olisi varmaan paikallaan, muusta 
ohjkelmasta kaipaisin ehdotuksia. 

Levytysasia on muhimassa ja 
olen lähestynyt asiaa mielekkään 
sisällön löytämisen kannalta. 
Yllättävän hiljaista on tarjontapuo
lella. Laineen Esko lupasi soittaa 
leyvllä ilman korvausta esim. 
Kadenzan. Kososen Olli ehdotti 
Angel of Dask Sampo Lassilan esit
tämänä. Pesosen Juha voisi soittaa 

Hakolan Thrust. Juha ehdotti myös 
Jokisen duoa harmonikalle ja bas
solle Duderfeltin Henrin esittämä
nä. Tulipa idea myös yhteisestä le
vystä Suomen alttoviuluseuran 
kanssa, jolloin voisi ajatella 
Sermilän ja Karjalaisen duoja. 

Klubilehti on vähän myöhässä 
niinkuin monesti ennenkin, mutta 
viikolla 37 sen nyt viimeisimpien 
tietojen mukaan pitäisi ilmestyä. 
Tsemppiä vaan toimitukseen pojat! 

Klubin uutta puheenjohtajaa on 
tietystio jo aika ruveta miettimään, 
sillä minä en esimerkiksi halua enää 
jatkaa. 

Francoise Rabbath ei kelvannut 
Pori Jazz Kankaalle, eikä klubille 
taas ollut luontevaa koulutuskäyt
töä Gary Garr tyyppiselle tähdelle. 
Satoisaa syksyä toivottaa 

RÄSÄSEN KARI. 

Syyskokous-
kutsu 

Suomen Kontrabassoklubi ry:n 
syyskokous pidetään sunnuntaina 
26.11.1995 klo 11.00 Kalliokunin-
kaalan kurssikeskuksen pääraken
nuksen pienessä salissa, Järven
päässä. 

25.-26.11. 1995 viikonlopuksi 
kootaan samaan paikkaan ohjel
maa. Yöpyminen on mahdollista 
110 mk hintaan. Ruokailu järjeste
tään eri maksusta. 

Rahastonhoitajan terveisiä 

Lehden aikataulun vuoksi jäsen
maksun perintä on siirtynyt tänä 
vuonna syksylle. Tämän lehden 
mukana saat jäsenmaksulomak-
keen. Eräpäivä on 25 .10.1995. 
Jäsenmaksujen maksaminen on vii
me vuosina ollut valitettavan lais
kaa. Tämän vuoden jäsenmaksupe-
rinnän jälkeen suoritamme siivous
ta jäsentemme listalla. Jos et siis 
maksa jäsenmaksua, et enää jatkos
sa kuulu bassoklubiin ja lehden pos
titus sinulle lopetetaan. 

Ensi vuosi on klubin juhlavuosi, 
jolloin toiminta on taas huipussaan. 
Toivon, että tuet yhteisen klubimme 
toimintaa ja varsinkin juhlavuoden 
tapahtumien järjestäminen tulee 
vaatimaan sen, että vähäiset jäsen-

maksuvaramme ovat käytettävissä. 
Jos Sinulla on kysyttävää jäsen

maksun suhteen, tavoitat minut nu
merosta 90-753 7445 tai 9500-
347 123. 

TÄRKEÄÄ! 
JOTTA SAAN PIDETTYÄ JÄ
SENLUETTELOMME OSOIT
TEISTOT AJANTASALLA JA 
LEHDEN LÄHETETTYÄ OI
KEAAN OSOITTEESEEN, 
M U I S T A K I R J O I T T A A 
OSOITTEESI JA PUHELIN
NUMEROSI TIEDOTTEITA 
OSAAN MAKSAESSASI JÄ
SENMAKSUA. 

LAURI PARIKKA 

Kurssi-
tutkintoja 

Tapahtumapaikka seuraa
vissa Sibelius-Akatemian 
R-talo, Pohjoinen Rauta
tienkatu 8, Helsinki. 

Marko Mikkola 
9.10. klo 18.00 A-tutkinto 

Sampo Lassila 23.10. 
A-tutkinto 

Anne Lai 6.11. A-tutkinto 

Teemu Kauppinen ja 
Sami Koivukangas 
21.11. B-tutkinto 
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PIENET 

KONTRABASSOT 
VARASTOSSAMME HYVÄ VALIKOIMA 

KAIKENKOKOISIA KONTRABASSOJA 

RUNSAASTI JOUSIA ALK. 780,-
ranskalainen & saksalainen 

BASSOPUSSIT & TARVIKKEET 

KANNATTAA TULLA TUTUSTUMAAN 
TERVETULOA! 
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90-7001 9470 
FAX 90-7001 9471 
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