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Alkujuttu 
tempossa hötkyilemättä con rubato 

Tiistaina aamupäivällä pää on yhä kipeä. 
Lapset valuvat koulusta kotiin, koira 
odottelee kuselle pääsyä ja räjähtäneestä 
keittiöstä on pöytää vaikea löytää. Sibiksen 
sinfis on saapunut Kiinaan, lehdessä niin 
sanotaan, kun lopulta kahvin kera sitä 
maistelen. 

Basso vain käteen, ei auta valitus. Kakarat pihalle 
auringonkirkkaaseen syyspakkaseen ja stemmoja 
nenän alle: on Hyönteiselämää, Sevillan parturia, 
Sermilän kamarimusiikkia, opetuksessa tarvittavia 
etydejä ja ties mitä. Hutera puuteline huojahtelee 
kaikenkarvaisten paperien painosta. Voi sykkyrä 
sentään! s y k k y r ä 

Soiton ohessa lapsille ruokaa, pärisevään puheli-
meen kommenttia sinne ja tänne, mittarinlukija ovel--
ta kellariin, pihapuuhun lentänyt karvamyssy takaisin 
pieneen päähän, tytär teatterikerhoon ja takaisin ja 
taas nuottia nuotin perään. Sormet savuten, päässä 
suristen. 

Sitten kuopus kertoo yhtäkkiä yllättäen vitsin. "Isi, 
tiedätkö miten plonti sanoo?" -??? - Se sanoo: 
"Anna ruokaa paskapää!" 

-??? 
Ihan älytön juttu, ei mitään järkeä, ei totisesti. Mutta 
kun punaposkinen kolmevuotias killisilmä tulee innosta 
tuhisten esittelemään pihalla kuulemaansa 
pahantuuliselle bassoa kihnuttavalle isälleen, päivä 
on taas kerran pelastettu. Syksyinen itsesääli vaihtuu 
silmänräpäyksessä elämäniloksi: rikkauttahan tämä 
kaikki häsääminen on, suorastaan etuoikeutettua. 

Ja tästä saatiinkin oiva aasinsilta seuraavaan. Koska 
lehdykkämme on hiukkasen myöhässä luvatusta (ei 
paljon, ei paljon!) tämän yleisen syyskuhinan takia ja 
koska naurulla on tutkimustenkin mukaan stressiä 
lieventävä vaikutus, Kontra C alittaa tietoisesti ja 
punastelematta tässä numerossa riman. Suurin osa 
jutuista (ei kaikki, ei kaikki!) on vailla päätä tahi 
häntää, suttuisista valokuvista voi vain arvailla onko 

kyseessä basisti vai basistin veli ja taitto on - sanonko 

mistä sanonko 
Että silleen. Tähän syksyn tietoisku: Sinä, joka olet 
maksanut klubin jäsenmaksun, valita vaan 
linjavalinnastamme. Sinulla on siihen oikeus. Sinä 
tuet tämän lehden tekemistä. Sinä taas, joka et ole 
maksuistasi huolehtinut, ole hiljaa ja häpeä hiukkasen. 
Paras vitsikään ei auta lievittämään sitä tuskaa, jo ta 
me täällä lehdessä koemme ajatellessamme 
jäsenmaksamattomia klubimme jäseniä. Voi voi 

tuskaa 
Lopuksi lohtua tuova aforismikuuluisaa laulajaamme 
mukaillen: elämästä ei vieläkään selviä hengissä. 

k a r v a m y s s y 

JP 

k i h n u t t a v a l l e 



Kuuluu huonosti 

Aika ajoin jokaisessa orkesterissa joudutaan 
keskustelemaan desibeleistä. Kun äänenmäärä 
ylittää kipukynnyksen, muusikko joutuu vai
kean valinnan eteen. Hän voi yrittää tottua 
meteliin ja soittaa asiallisesti tietäen kuitenkin 
koko ajan toimivansa terveytensä kustannuk-
sella tai sitten hän voi asentaa korvatulpat 
paikalleen ja menettää mahdollisuutensa työs-
kennellä täysipainoisesti. Hyvin soittavaa kuu-
ro on yhtä vaikeasti kuviteltavissa oleva ilmes
tys kuin sokeaa taidemaalari. Viisas kuitenkin 
pitää huolen terveydestään. Jos äänen voi
makkuut ta ei saada s iedet täväksi , 
korvatulppien käyttö jää ainoaksi 
mahdollisuudeksi. Jos taiteellinen lopputulos 
siitä kärsii, syy ei ole muusikoiden. 

29.9.1996 

Juhlat jatkuvat 

K lubimme järjestää yhdessä Sibelius-
Akatemian koulutuskeskuksen kans-
sa jäsenilleen jälleen mielenkiintoisen 
tapahtuman. Bassovirtuoosi Francois 
Rabbathin mestarikurssi 18.-23. 
marraskuuta tulee varmasti kokoa
maan suuren joukon basisteja Fin-
landia-talon kamarimusiikkisaliin kuu-
luisan maestron oppeja tutkailemaan. 
Paljon tapahtumia ja toimintaa jo tä-
hän mennessä sisältänyt juhlavuosi jat-
kuu entistä upeammissa merkeissä. P Ä Ä K I R J O I T U K S E T 

Julkisuutta, julkisuutta 

I 
ltapäivälehtien lööpeistä näkee kulttuurimme rappion. Ei ole tärkeätä mitä polii-
tikko sanoo, miten näyttelijä näyttelee tai miten soittaja soittaa. Tärkeätä on olla 
rintava, rohkea ja muodikas. Asialle eduksi on tehdä paljastuksia itsestä ja 
varsinkin muista, olla kaunis ja sankariainesta, liikkua oikeissa piireissä. 
Rikkauskaan ei ole pahitteeksi. 

EU-vaaleissa Suomen edustajat valitaan mielikuvien perusteella. Ehdokkaan on 
vaaleissa voittaakseen kerättävä paljon ääniä koko Suomen alueelta. Jotta tämä 
olisi mahdollista, hänen on ehdottomasti kuuluttava "julkkisten" raskaaseen 
sarjaan. Tärkeätä ei ole se mitä sanoo, tärkeätä on olla jatkuvasti esillä. Vaalien 
ehdokasasettelu kertoo karua kieltään: puolueet ovat järjestelmällisesti valinneet 
edustajikseen kansikuvista jo vuosien takaa tuttuja kasvoja. 

Valitettavasti myös seuraavat presidenttimme tulevat valituiksi näiden 
superjulkkisten joukosta. Asiaperusteita vertaillen tätäkään vaalia ei enää käydä. 
Kansa tekee päätöksensä katselemalla TV-mainoksia ja roskalehtien etusivuja. JP 



T e r v e t u l o a 
Tervetuloa Francois Rabbathin mestarikurssille 18.-23.11.1996. Vieraamme pitää myös keskiviikkona 

20.11. oman konsertin, jonka klubimme tarjoaa jäsenilleen ilmaiseksi juhlavuoden kunniaksi. Konsertissa kuul
laan mm. Vivaldin, Proton ja Rabbathin musiikkia. Syyskokous on sunnuntaina 24.11.1996 Helsingissä 

Taidehallin klubin kabinetissa (Ainonkatu 3) kello 14.00 alkaen, luvassa myös ehkä pieni yllätysohjelma? ja 
kahvetta iso pannullinen. Näin haaveemme vireästä juhlavuodesta toteutuu pala palalta. 

Extra päivämme 8.6. Riihimäellä oli mainio. Basso maratonmatinean ja katusoittojen lisäksi saimme kuulla 
Katraman Jorman unohtumattoman konsertin Riihimäen vanhalla lasitehtaalla. Mikä ääni mikä sointi!!! Rii
himäellä sattuivat olemaan yhtäaikaa myös erämessut ja karnevaalipäivä, otimme osaa spontaanisti ja hyvällä 

maulla. Benji -hypyt jätimme kuitenkin toiseen kertaan, ja tyydyimme vain katsomaan. Kalliokuninkaalassa 
9.6. kuulimme Seppo Heinon luentoa mentaalisesta valmentautumisesta, mielenkiintoista!, sorry Seppo niistä 

ylinopeussakoistasi, pari luentoa lisää ja ne on maksettu. 

PUHEENJOHTAJAN PALSTA 
Valitsimme Jorma Katraman Kunniajäseneksemme. 

Olen kysellyt isolta osalta jäsenistöämme kuulumisia ja toiveita, sekä talkoohalukkuutta toimintaan ja jutun-
juurta lehteen. Toimintamme on kuulemma vireää. Vinkkejä on saatu ja niitä yritämme todeksi muuttaa. 

Levyasia on muhimassa. Olen kuunnellut nauhoja ja käynyt konserteissa kuuntelemassa mitä levylle voisi lait
taa. Saksalan Jannella tuntuu olevan työkiireitä ensi vuoteen, odotamme häntä. Mils music on kiinnostunut 
levystä. Katraman Jorma selitti levyn teknistä toteutusaikataulua (n. 1 1/2 v) päätöksistä. Sermilä puhui ra

hoituksesta ja päättämisjärjestyksestä. Mansneruksen Joukolta odotan yhteydenottoa ja mietin kannattaa
ko Karjalaisen duoa levyttää?, onko ylipäätään altto basso levyn teko sittenkään järkevää, koska vaihtoehtoja 
on tosi vähän. Taloudellisestihan se olisi houkuttelevaa, koska kulut puolittuisivat ja kohderyhmä kaksinkertais

tuisi. 

Pesosen Juha puhui kansainvälisen bassokilpailun järjestämisestä, jonka rahoitusvastuun kantaisi hyvä 
sponsori, ja klubi auttaisi käytännön järjestelyissä. 

Nämä levyasiat ja kilpailut ovat mielestäni niitä "isoja kaloja" joita kannattaa pyytää nappaa sitten tai ei. Us
kon että tämmöisiin suurempiin asioihin voi ottaa tuntumaa ja se joka tapauksessa poikii aikanaan jotakin. 

Talousvastuu täytyy olla kuitenkin varmalla pohjalla. 

Bassoklubin päätehtävä on edelleen kuitenkin pitää yhteyttä jäsenistön kesken tapahtumien ja lehden välityk
sellä. Muu toiminta on sitten pelkkää plussaa. 

Nähdään mestarikurssilla, t. Kari 



B a s s o p ä i v ä R i i h i m ä e l l ä 

"kontrabasistit valtaavat 
kaupungin!" 

Miltä tuntuisi ajatus noin puolestasadasta 
kontrabasistista soittamassa päivän aikana 
eri puolilla kaupunkia kaikissa mahdollisissa 
paikoissa kadunkulmasta vesitorniin? 
Ainutlaatuista? Outoa? Hauskaa? Hullua? 
Tämän erikoislaatuisen idean takana oli 
tietenkin Juha Pesonen, Riihimäen oma 
basisti ja Riihimäen Kesäkonserttien uusi 
taiteellinen johtaja, 
sekä Bassoklubi, 
joka vietti 20-
vuotisjuhlaa ja 
halusi näin tuoda 
soitintaan esille. 
Tapahtumapäiväksi 
oli valittu lauantai 
8.6., koska tällöin 
alkoivat Riihimäen 
kansainväliset 
Erämessut ja ns. 
'Shopping'-
tapahtuma, jolloin 
kaupungissa olisi 
paljon muutakin 
toimintaa ja paljon 
väkeä liikkeellä. 
Tarjolla olisi 
kaikkea Benji-
hypyistä lähtien, 
miksi siis ei 
bassonsoittoa. 

Tapahtuma alkoi lähtö-
laskennalla klo. 12.00, 
jonka jälkeen esiintyi 
Tampereen Konserva-
torion Big Band kirjasto-
aukiolla. Heti tämän jäl-

keen oli vuorossa suuri bassokonsertti kirjastossa, 
jonne yleisö sai tulla ja mennä vapaasti. Tilaisuudes-
sa esiintyi lukuisajoukko basisteja. Ohjelmassa oli 
uutta ja vanhaa bassolle sävellettyä musiikkia ja 
peräti kolme kantaesitystä. Yleisöäkin oli melko 
mukavasti, tosin vain harvat jaksoivat olla loppuun 
saakka konsertin kestettyä noin kolme tuntia. Tä
män jälkeen painuttiin joukolla syömään jo ennes

tään täpötäyteen ravin
tolaan, ja samaan ai
kaan TomTom -duo ( J . 
Pesonen, K. 
Puumalainen) piti 
musiikkiopistolla kaksi 
lapsille suunnattua kon-
serttia. 

Aivan uusi kokemus oli 
kokeilla katusoittajan 
uraa menemällä kadun-
kulmaan basson kans
sa musisoimaan. On
gelmaksi muodostui 
basson kuuluvuus, joka 
lähistöllä soittaneen 
rokkibändin sekä kai
ken muun metelin ja 
hyörinän keskellä tah
toi peittyä niin, että noin 
kolmen metrin päähän 
oli enää mahdoton kuul-
la mitään. Lieneekö 
johtunut tästä vaiko oh
jelmiston valinnasta, 
ohi kulkevia ihmisiä ei 
tuntunut kiinnostavan 
klassinen musiikki tai 
lastenlaulutkaan. Vai Benji-korissa bassonsoittajan veli ja alhaalla kaksi basistia 

tai toisinpäin. 



Uusi kunniajäsen näyttää bassoresitaalin jälkeen 
miten säkkipilli soi. 

koettiinko bassonsoitto sittenkin liian korkeaksi 
kulttuuriksi? Vasta ravintolan terassin edessä soitet
tu muutama trio-kappale sai ai
kaan huomiota ja lopulta muu
tamat kiittelivätkin: - On muka
va saada kuulla joskus tällaista-
kin musiikkia. (Bachia). 

Tapahtuman ehdottomaksi 
huipentumaksi muodostui Jor-
ma Katraman j a Margit Rah
kosen konsertti Suomen lasi
museossa, joka oli samalla 
K e s ä k o n s e r t t i s a r j a n 
avajaiskonsertti. Ohjelmassa 
kuultiin tuttuja teoksia hienoina 
tulkintoina j a sinänsä erinomais-
ten pikkukappaleitten ohella olisi 
mieluusti myös kuullut jotakin 
suurempi muotoisempaa teosta. 
Aivan omaa tunnelmaa toi lasi-

museo konserttipaikkana, ja vaikka tätä suurta tilaa 
ei oltu tarkoitettukaan konsertointia varten, kuuluvuus 
oli silti erinomainen. Itselleni oli yllätys yleisön määrä, 
joka oli kansoittanut salin lähes viimeistä paikkaa 
myöten. Voiko todellakin bassokonsertissa olla näin 
paljon innostunutta yleisöä? Voi, ja yhdessä loista-
vien esiintyjien kanssa illasta muodostui lämmin
henkinen ja onnistunut tilaisuus. Yleisö palkitsi esiin-
tyjät monin ablodein, j a sai kuulla ylimääräisenä 
Sibeliuksen Valse Tristen. 

Nyt alkoikin olla bassopäivä päätöksessään j a jäl-
jellä oli enää siirtyminen Järvenpäähän Kallio-
Kuninkalaan, jossa oli illanvietto ja majoittuminen. 
Luvassa oli saunomista, jutustelua sekä Bassoklubin 
tarjoamaa purtavaa ja juotavaa. Itse ihmettelen, 
kuinka vähän basisteja oli loppujen lopuksi saapunut 
paikalle, vaikka kyseessä oli klubin 20-vuotistilaisuus. 
Oliko esteenä ehkä työ- tai opiskelukiireet tai perhe
syyt vai eikö toimintaamme pidetä riittävän tärkeänä 
ja mielenkiintoisena? Ainakin itselleni on tärkeää 
saada tavata muita saman alan ihmisiä, keskustella 
niin musiikista, soittamisesta kuin muistakin asioista 
ja kuulla muiden näkemyksiä, sekä kuulla ja nähdä 
bassonsoittoa. 

Joka tapauksessa suurkiitos kaikille mukana olleille 
ja hyvää alkanutta syksyä toivottaa 

Niko Ukkonen 

Lassi Hiltunen, Jorma Kokko ja Niko Ukkonen Kallio-Kuninkaalan maisemissa. 



Supersuuri kontrabassokonsertti 
Riihimäen kirjastossa lauantaina 8.6.1996 kello 13.00 

- vapaa pääsy -
OHJELMA 

G. Bottesini Elegia 
K.D. von Dittersdorf Konsertto E-duuri 

osat: 
- Allegro moderato 
- Adagio 

H.Fryba Sarja vanhaan tyyliin soolokontrabassolle 
osat: 
- Preludi 
- Allemande 

Jani Pensola 

C. Emery Neljä Pientä duoa 
Perttu Vänskä 
Lauri Päivärinta 

T. Hauta-aho Miniatyyri 
Lassi Hiltunen 

A. Misek Sonaatti e-molli 
- Con fuoco 
- Andante cantabile 
- Furiant. Allegro energico 
- Finale. Allegro appasionata 

Ville Väätäinen 

*** PIENI VÄLIAIKA*** 

G. Bottesini Romanza Drammatica 
Niko Ukkonen 

G. Bottesini Elegia ja Tarantella 
Heli Haapakoski 

*** PIENI VÄLIAIKA*** 

Erkko Etula Teemullen (kantaesitys) 
T. Hauta-aho Pieni Passofantasia 

Kadenza 
Teppo Hauta-aho 

J. Hauschard Etait une fois (kantaesitys) 
(arr. T. Hauta-aho) Teemu Kauppinen 

Henry Dunderfeldt 

G. Bottesini Konsertto n:o 2 h-molli 
- Allegro moderato 
- Andante 
- Allegro 

Teemu Kauppinen 
PIANISTI: ANU SILVASTI 



k o k o u s k u t s u 
Suomen Kontrabassoklubin syyskokous pidetään 

S U N N U N T A I N A 

2 4 . 1 1 . 1 9 9 6 

K E L L O 1 4 . 0 0 A L K A E N 

Helsingissä Taidehallin Klubin 
kabinetissa, Ainonkatu 3. 

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. 

Tervetuloa! 
P.S. Samana iltana kello 19.30 alkaa viereisessä rakennuksessa, 

Sibelius-Akatemian konserttisalissa, ErikBergmanin 85-
vuotisjuhlakonsertti. Konsertissa esiintyvät muun muassa Kari 
Kriikku, Jaana Kärkkäinen, Marko Ylönen ja Uusi Helsinki -
kvartetti. Odotettavissa on erityisen mielenkiintoinen konsertti! 

myydään 
Pentti Nevaluoma myy uuden kontrabasso-
pussin 750 markalla. Pussi on väriltään mus
ta ja siinä on useita erikokoisia taskuja. Pen
tin tavoittaa numerosta 09-8557390. 



Soome rahvusooperi 
läskipassoryhmitys 
Tallinnas 
Toukokuun puoliväli. Kello ei ole vielä aamukahdeksaa, kun kaup
patorin reunaa kävelee tutunnäköisiä passomiähiä. Avaruudesta 
katsoen maailman muurahaispesässä näyttäisi seitsemällä 
kiiruhtajalla olevan sama kohde. Tallinnaan suuntautuvien kan
tosiipialusten lähtölaituri. Kaksi basistia riutuu yskien tauti
vuoteella. Seitsemän näpelöi pian passiaan tulliluukulla eli ooppe
ran 9-henkinen bassoryhmä on aktivoitunut heti aamusta. 

Laivamatkalla yksi tutkii tukka hulmuten takakannella 
kiikarin läpi merinäköalaa. Horisonttia vasten näkyy 
monenmonta nokinokkaa ja töyhtöjalkaa. 
Bongivihkoon merkintöjä. Toinen on aikaansa edel-
lä ja lukee jo Iltalehteä. Kolmas näyttää 

välinpitämättömältä mietiskelijältä, neljäs haukottelee, 
viides ohjelmoi kännykkää ulkomaantaajuudelle, kuu
des kirjoittaa muistiinpanoja ja seitsemäs bongailee 
muita matkustajia. Välillä lyödään päät yhteen ja 
puhutaan passosta ja varsinkin sen korjaamisesta. 

Se on matkan etukäteen suunniteltu varsinainen 
tarkoitus. 

Tall innan satamasta on paikal l is ten 
bassovirtuoosien Topin j a Taunon suorittama 
vauhtikyyditys vanhaan kaupunkiin. Ensin kerro
taan viimeisimmät pikavitsit, sitten suunnitellaan 
päivän ohjelma: 
- tuliaiset kotiin Mustamäen torilta 
- bassonikkareiden (-mestareiden) 
kartoitus ja tapaaminen 

- ruokailu 
- nähtävyyksiä 

- virvokkeet 
- satamaan paluumatkaa varten 

Mustamäen torilla vilkkaasti tarjottiin ostettavaksi 
enemmän tuliaisia kuin tarvittiin. Rahaa vaih
dettiin tavaraan. 

Pinokkio tykkää, että naapurin juoma tuoksuu omituiselle. 



Bassokorjaajia (-mestareita) taasen ilmaantui vähemmän kuin tarvittaisiin. Kui
tenkin riittävästi. Kontaktit punottiin kohdalleen, joten matkan etukäteen suunniteltu varsi

nainen tarkoitus on täytetty. "Se on täytetty", totesimme. 

Ruokailussa päätimme tutustua villisikaan. Listalta ei sellaista löytynyt, ei pöydän ym
päriltä eikä altakaan ilmeisen aikaisesta ajankohdasta johtuen.Villisikailumehuja sen 

sijaan hörpättiin, tsatöpriäänit tsyötiin ja tietysti lättyjä, hilloa, jätskiä. Puolipitkä menyy. 

Nähtävyydet ihasteltiin morsiamen kauniissa kesäsäässä. Basso-grand-professor 
Meeme oli myös liittynyt joukkioomme, joten kymmenen miehen letkassa saapastelimme 

pitkin historiallisia katuja ja kujia lähtiäisvirvoittelutilaisuuteen. 

Pikemmin kuin huomaammekaan, olemme jälleen kantosiipialuksella nokka päinvastaiseen 
suuntaan kuin tullessa. Yksi tutkii kiikariaan, kehitys on mennyt eteenpäin päivän aikana: 

toisen Iltalehti on vaihtunut Aamulehteen. Kolmannen mietiskely on tuottanut selkeän 
"ahaa"-elämyksen, neljännen haukotus on kehittynyt kuorsaukseksi. Viides puhuu 

kännykkään kotimaankoodilla. Kuudes lukee kirjoittamiaan muistiinpanoja ja muut matkus-
tajat bongailevat seitsemännen vitsikirjoa, joka muljahtelee nauruaaltojen lomitse. 

Einsteinin suhteellisuusteoriaa soveltaen on aika kulunut kuin kantosiivillä. "Jos esine liikkuu 
avaruudessa tietyllä nopeudella, liikkuu sen sisällä oleva olio suhteellisen nopeasti myöskin, 
jos varsinkin baaritiski on neliön muotoinen..." Suolapalaksi on tarjolla lihapirukas - ei piru, 

täytyy bongata raittiissa ilmassa pari tipua vielä... Näkyy pikkutinttikihu ja kääpiövarvas-
hyyppä. Ei mutta nokka olikin päinvastaiseen suuntaan kuin tullessa, siis kiikari pitää myös 
kääntää oikeinpäin tähtäämään pohjoiseen. Siellä näkyy Helsingin ääriviivat, paitsi että hä-

märä jo laskeutuu hunnuttamaan rypälemehulla virkistetyt muistot. 

Tauno, Saku, Teemu ja Petja. 

kuoppis 



Sibelius-Akatemian koulutuskeskus ja Kontrabassoklubi järjestävät: 

FRANÇOIS RABBATHIN 
MESTARIKURSSI 
18.-23.11. Finlandia-talon harjoitussalissa 
päivittäin klo 10.00-12.00 ja 13.30-16.30 (pienin poikkeuksin) 

François Rabbath vierailee Suomessa ensi kertaa. Maailmalla hän on tunnet
tu säkenöivänä virtuoosina, säveltäjänä ja kouluttajana. 

Mestarikurssilla perehdytään perinteisen mestarikurssityöskentelyn sekä 
demonstraatioiden avulla Rabbathin kehittämään kontrabasson soiton 
metodiin. Keskeistä siinä on kauniin soinnin tuottaminen sekä monipuolisten 
ilmaisumahdollisuuksien löytäminen. 

Mestarikurssiin liittyy François Rabbathin konsertti 
keskiviikkona 20.11. klo 19.00 
Sibelius-Akatemian kamarimusiikkisalissa. 
Ohjelmassa mm. Vivaldia, Protoa ja Rabbathia. 

Hinta aktiiviosallistujilta 1.000 mk. 
Passiiveilta peritään 100 mk päivältä, 400 mk koko ajalta. 
Haku päättyy 1.10. Jälki-ilmoittautuminen mahdollista mikäli tilaa on. 
Bassoklubi myöntää 100 mk tuen aktiiviosallistujille. 
Tiedustelut Lauri Parikalta, Mäkelänkatu 19 C 17, 00550 Helsinki, puh. 90-
753 7445. 

Muut tiedustelut ja ilmoittautumiset Sibelius-Akatemian koulutuskeskukseen 
Ulla Pohjannoro p. 4054 652 
Jari Keurulainen p. 4054 734 



psyykkinen 
valmentautuminen 

bassonsoitossa 
Kesäkuun alussa pidetty Kontrabassoklubin 
viikonlopputapahtuma sisälsi Järvenpään Kallio-
Kuninkaalassa pidetyn psykologi Seppo Heinon 
luennon psyykkisestä valmentautumisesta ja 
harjoittelumetodeista musiikin opiskelussa. Hän on 
valmentanut suomalaisia huippu-urheilijoita ja 
muusikoita kansainvälisiin kilpailuihin (Sibelius-
Akatemiassa mm. Jussi Javaksen oppilaita). Luento oli 
tarkoitettu lähinnä ammattiopiskelijoille ja opettajille. 
Tehokkaan harjoittelun, rentoutuksen ja 
esiintymistilanteen hallitsemisen periaatteet on 
kuitenkin hyvä ja myös mahdollista opettaa jo musiikin 
opiskelun alkuvaiheessa. 

Tärkeimpänä ongelmana Seppo Heino piti musiikin
opiskelijoiden liian vähäistä ja kontrolloimatonta har
joittelua. Musiikin opiskelussakin tulisi opiskelijan aset
taa itselleen pitkän ajan tavoite, jonka eteen tehdään 
töitä. Tämän tavoitteen saavuttamisessa opettajan ja 
oppilaan yhteistyö punnitaan. Huippulahjakkuudet ja 
kilpailujen voittajat ovat monesti paljastuneet ahkeriksi 
harjoittelijoiksi. Urheilija on oman valmentajansa kont
rollin ja ohjauksen alla suurimman osan harjoitus-
ajasta, kun taas musiikin opiskelija on yksin kopissaan 
tunnista toiseen ja saa ohjattua opetusta vain muuta
man tunnin viikossa. Tämän vuoksi opettajan tärkeim
piä tehtäviä on opettaa oppilas harjoittelemaan oikein 
ja tehokkaasti. 

Harjoittelun määrän ja tason nostamisen avainsanoja 
ovat harjoittelupäiväkirjan pito (harjoitustunteja/vuo
si), ennalta suunniteltu viikko-ohjelma ja rentoutus. 
Harva muusikko osaa sanoa kuinka monta tuntia 
harjoittelee vuodessa, vaikka tämä on se asia jolla on 
oppimisen kannalta merkitystä. Viikko-ohjelman an
siosta harjoittelusta ei tule tasapaksua ja puuduttavaa. 
Jotta motivaatio pysyisi koko ajan korkealla viikot 
jaetaan kolmenlaisiin viikkoihin: kevyt-, keskikova-, ja 
kovaviikko. Kevyellä viikolla harjoittelun määrä on 
pienin, viikon tehtävänä on palauttaa kovasta viikosta 
ja kasvattaa nälkää seuraavan viikon harjoitteluun. 
Keskikovalla viikolla harjoittelun määrä tuntuu hyväl
tä. Kovalla viikolla tehdään töitä niin että tuntuu, mutta 
mielessä siintää jo ajatus tulevasta kevyestä viikosta. 

Oppilaalle sopiva harjoittelun määrä riippuu tietysti 
lähtötilanteesta ja tavoitteista. Kun harjoittelu on suun
niteltua on määriä mahdollista kasvattaa ja 
harvinaisempana vaihtoehtona vähentää. Harjoittelu-
päiväkirjan etuihin kuuluu myös, että aikaa jää muul
lekin elämälle kuin soittamiselle. Seppo Heino painotti 
vapaa-ajan ja muun elämän merkitystä. Viikko-ohjel
mien noudattamisesta seuraa ettei jokaisena vapaa-
hetkenä tarvitse potea huonoa omaatuntoa siitä, että 
pitäisi olla harjoittelemassa. 

Rentoutuksen merkitys korostuu kun töitä tehdään 
paljon ja tavoitteet ovat korkealla. Rentoutumista 
opetellaan ja käytetään hyväksi harjoittelun tehosta
misessa ja erityisesti esiintymistilanteen hallitsemi
seksi. Harjoittelu johtaa siihen, että henkilö osaa 
muutamassa minuutissa rentouttaa itsensä. Tähän 
pääseminen edellyttää kuitenkin kuukausien aktiivista 
työtä asian hyväksi. Seppo Heino on tehnyt rentoutus
kasetin jonka avulla opiskelijat voivat opetella rentou
tumista. 

Rentoutukseen liitetään myös mielikuvaharjoittelu, mikä 
tarkoittaa esim. esiintymistilanteen läpikäymistä en
nakkoon mielessä. Mielikuvaharjoittelulla voidaan joi
takin asioita harjoitella jopa tehokkaammin kuin nor
maalilla harjoittelulla. Esimerkkinä Heino kertoi kori
pallon vapaaheiton harjoittelusta, jossa parhaaseen 
tulokseen päästiin kun koripalloilija ei pelkästään heit
tänyt palloa koriin vaan toisti mielessään vapaaheitto-
tilannetta pienintä yksityiskohtaa myöten. Kappaleen 
ulkoaoppimista voi myös nopeuttaa mielikuva-
harjoittelulla. Vaikka oppiminen tapahtuu nopeam
min, ei ole tarkoitus kuitenkaan vähentää harjoitus
määrää. 

Luennon aikana käytiin myöskin keskustelua paikalla 
olleiden basistien ja basso-opettajien kesken. Seppo 
Heinon esittämät ajatukset psyykkisestä 
valmentautumisesta, tavoitteellisuudesta, harjoittelusta 
jne. antoivat paljon ajattelemisen aihetta. Kaikkien 
vakavasti opiskeluunsa suhtautuvien sekä opetustyö
tä tekevien kannattaa perehtyä näihin asioihin ja jos 
mahdollista, osallistua Heinon luennolle kun sellainen 
kohdalle sattuu. 

Maria Vahervuo 



vi, vi, vi, vi, vit, 

se 
Mitä h y t t y n e n sanoi, kun se näki nukkuvan 
miehen? 
- Ihanaa, aamiainen vuoteessa. 

Miksi alttoviulisti ei voi saada aidsia? 
- Viruksellakin on ylpeytensä. 

Mistä erottaa herrasmiehen? 
- Osaa soittaa alttoviulua, mutta ei tee sitä. 

Alttoviulistin motto: Raaputtamalla rahaa. 

Kapellimestari pyytää orkesteria soittamaa 
tahdista viisi, johon alttoviulisti: "Ei ole tahti-
numeroita!" 

Lappu seinällä: Myydään alttoviulu. 4. ase
masta ylöspäin uudenveroinen. _ _ 

Mikä on alttoviulistin paholaistrilli? 
- Für Elisen alku. 

Dementikon laulu: 
Oi muistatko vielä sen virren. 

Kortinpelaajan virsi: 
Oi Kuningasten Kuningas. 

Kutojan virsi: 
Mä silmät luon ylös taivaaseen. 

Alkoholistin virsi: 
Kirkasta oi Kristus meille. 

T e n o r i meni Saksan reissulle. 
Passintarkastuksessa virkailija pyysi: 
Pass. 
Tenori vastasi: 
- Kein Bass, Tenor. 

Kuinka Trabantin hinta saadaan kaksinker
taiseksi? 
- Täyttämällä tankki. 

-Helmut, sinun Trabanttisi on hirveässä kunnossa. 
Mikset sinä voi edes maalata sitä? 
- No, minä yritin, mutta spray-maali tulee 
suuttimesta niin suurella voimalla, että auto menee 
lommoille. 

New Yorkin kadulla lähestyy toisiaan kaksi miestä. 
Toinen ontuu vasenta jalkaansa, toinen oikeaa. Hei
dän lähestyessään toinen sanoo: 

Vietnam, 1968. 
Mihin toinen vastaa: 
- Koiranpaska, kymmenen minuuttia sitten. 

Mitä pitää tehdä, jos ruotsalainen heittää sinulle 
käsikranaatin? 
- Kiskaise sokka irti ja heitä se takaisin. 

Huuhdon kultaa, sanoi Lapin äijä kun eukkoaan hu
kutti. 

Miten meksikolainen valmistautuu porekylpyyn? 
- Syömällä papuja edellisenä iltana. 

jä, jä, jä, jä 
Miksi meksikolaisissa autoissa on niin pienet ohjauspyörät? 
- Jotta niitä pystyy ajamaan käsirautojen kanssa. 

Mikä on rohkeuden huippu? 
- Kaksi kannibaalia harjoittamassa suuseksiä. 

-Eipä paljon naarata, sanoi savolainen, kun kuuli 
anoppinsa hukkuneen Kallaveteen. 

Talon vanhaemäntä putosi syksyllä jäihin ja hukkui. 
Ruumis löytyi vasta seuraavana kesänä jäiden läh
dettyä. Ruumiin löysi kotitilalle jäänyt vanhin poika. 
Hän lähetti sähkeen kaupungissa asuvalle nuorem
malle merkonomiveljelleen: 
- Mummon ruumis löytynyt. Stop. Ruumis täynnä 
nahkiaisia. Stop. Mitä tehdään. Stop. Matti. 
Vastaus kaupungista tuli välittömästi: 
- Nahkiaiset myyntiin. Stop. Mummo heti uudes
taan pyyntiin. Stop. Jussi. 



HYVÄ VALIKOIMA 
ERILAISIA BASSOJA 
TERVETULOA TUTUSTUMAAN! 

PIENI 
KONTRABASSO 

7— 16 vuotiaille 
lapsille 

Kuvassa oleva tyttö on 
7-vuotias ja 126 cm pitkä. 

Kontrabasso on 150 cm kor
kea ja 56 cm leveä, erikoisval-

misteisetkielet. Otelauta on 
85 cm. Toimitukseen sisältyy 

jousi, kielet ja pussi. 

Maahantuonti ja myynti 

Albertinkatu 17 
00120 HELSINKI 
90-7001 9470 
Avoinna 10-17 
La 10-14 

H y v ä v a l i k o i m a e r i l a i s i a 
j o u s i a . 

ERÄ 
HUOM! B a s s o n k i e l i s a r j a 

a l k . 2 0 0 , 0 0 m k / n t o 

NEWMAN & POPS HARTSIT 

BASSONKOSTUTTAJAT 
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beetä 

On tämän a i n u t l a a t u i s e n t a r j o u k s e m m e s ä v e l l a j i . Myymme n i m i t t ä i n 
v a r a s t o s t a m m e nämä n e l j ä t o i s t a k ä s i n t e h t y ä l a a t u b a s s o a e r i t y i s e n 
a l e n n u s m e r k k i s i n h i n n o i n . Kas n ä i n : 

1 kpl RUBNER 63 3/4 4 kieltä ennen 38000:- NYT 25000:-
1 kpl RUBNER 63 4/4 4 kieltä ennen 38000:- NYT 25000:-
1 kpl RUBNER 64 4/4 4 kieltä ennen 41000:- NYT 26000:-
3 kpl RUBNER 64 4/4 5 kieltä ennen 49000:- NYT 28000:-
2 kpl RUBNER 65 3/4 4 kieltä ennen 42000:- NYT 26000:-
1 kpl RUBNER 65 4/4 4 kieltä ennen 45000:- NYT 27000:-
2 kpl RUBNER 65 4/4 5 kieltä ennen 55000:- NYT 30000:-

2 kpl MEYER 3/4 4 kieltä ennen 90000:- NYT 45000;-
1 kpl MEYER 4/4 4 kieltä ennen 90000:- NYT 45000:-

Kysy myös edullisia jousiamme sekä tarvikkeita. 

M a a r i a n k a t u 1 0 , 2 0 1 0 0 T u r k u . 
Huom! Uusi numeromme on 921-4691777 

(Telefax 921-4691784) 


