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Alkujuttu 
tempossa v i v a c i s s i s s i m o 

V alkopartainen mies Ranskanmaalta tuli 
ja syhäytti; piti mestarikurssin, soitti 

konsertin ja ilmoitti, että ei ikinä enää -
nimittäin tule takaisin Suomeen! Littasi 

vanhaan kunnon tyyliin saksalaisen jousen maan 
rakoon ja ilmoitti oman soittometodinsa olevan kai-
ken kattava, suorastaan globaali ("Ettekö te tunne 
sitä? Miten se on mahdollista?"). Että kun mestarin 
kaikki bassokoulut vain ostaa ja niiden mukaan 
toimii, tulee varmasti maailmanmestariksi. Ei muuta 
kun toimeksi! 

Mikäs sen mukavampaa. F. Rabbathin vierailu 
sateisen synkässä Helsingissä oli piristävä, avartava, 
mieliinpainuva, antoisa yms. yms. kokemus. Ehdot
tomasti! On aina riemastuttavaa tavata todellinen 
persoona, ja sellainen Rabbath totisesti on. Verbaa
lisesti lahjakas vanha herra, joka saa bassostaan 
aivan uskomattomia asioita irti, ei jättänyt ketään 
kylmäksi. Vielä pari viikkoa valkoparran häivyttyä 
kotiinsa Sibiksessä käytiin tiukkaa keskustelua ta
pahtuneesta. 

Hyvä näin. Mutta sitten jalat tukevasti takaisin maa-
perään. Kaverilla oli paljon annettavaa (ainakin mi-
nulle henkilökohtaisesti, olin välillä aivan höttösissäni!), 
mutta toisaalta hänen jutuissaan ei ollut mitään jär
keä. Vai mitä sanotte orkesterisoiton suoranaisesta 
halveksimisesta, saksalaisen jousen rusikoimisesta, 
omahyväisestä varmuudesta oman soittotavan ylivoi-
maisuudesta ("Onko Petracchillakin metodi? En ole 
tiennytkään."), supersuper-itsetunnosta, jota mikään 
ei tuntunut horjuttavan (todella suuret taiteilijat ovat 
nöyriä, luulen mä) ja niin edelleen. Kaikkea kaverin 
esittämää ei voinut missään tapauksessa niellä, vaik
ka tahtoakin olisi ollut. 

Mutta kaiken kaikkiaan. Saimme mestarikurssin, 
jota tuskin kovin nopeasti unohdetaan. On kerrassaan 
hieno juttu, että Kontrabassoklubi yhdessä Sibelius-
Akatemian kanssa järjesti meille mukanaolleille 
mahdollisuuden tutustua ilmiöön nimeltä Francois 
Rabbath. 

S 

yksyn toinen sykähdys sattui kohdalleni 
kun luin Kauko Röyhkän kirjan Kaksi 
aurinkoa. Tämä Finlandia-ehdokas -
romaani nääs, joka kertoo sodanaikaisen 
viihdytysbandin toikkaroinnista. Hirmuinen 
kirja, joka ei myöskään hevillä mielestä 
häviä. Se oli pakko lukea kerta rysäyksellä 
sohvannurkassa kyyristellen, välillä hiukset 
kauhusta pystyssä, välillä nauraen 
hillittömästi asioille, joille ei kaiken järjen 
mukaan pitäisi tai saisi nauraa. 

Huhhuh. En ole muita ehdokasromaaneja 
lukenut, mutta tälle kyllä pystin olisin jo 
antanut. 

P 

äivä pitenee. Kaamos on taittumassa ja 
matka kohti kevättä ja kesää alkanut. 
JIPII sanon minä!!!! Valtakunnassa, 
bassomaailmassa ja ihmismielessä kaikki 
on siis taas hyvin. Että silleen 

Juha Pesonen 



Iloa kursseista 
M eillä on viime vuosien aikana järjes-

tetty ki i te t täväst i kontra-
bassonsoitonmestarikursseja. Suo
messa on vieraillut useita kansain
välisesti tunnettuja bassonsoittajia. 
Mestarikurssi on oiva tapa tutustua 
erilaisiin ihmisiin ja heidän 
näkemyksiinsä soittimemme mah
dollisuuksista. 

Mestarikurssille osallistuja, varsin
kin aktiivioppilas, joutuu usein ko-
ville. Soitettavat sävellykset tulee 
hallita hyvin jo tunnille mentäessä. 
Opettajan lisäksi paikalla on yleisö, 
jota nuoteista sävellystä tankkaava 
aktiivioppilas ei varmastikaan ilah
duta. Mestarikurssilla soittaminen 
on rinnastettavissa julkiseen esiin
tymiseen. Myös kurssin opettajan 
opetusmetodeihin ja näkemykseen 
soittamisesta on syytä, jos se vain 
suinkin on mahdollista, perehtyä etu-
käteen. Näin lyhyehköstä 
mestarikurssista saa eniten irti. 

Kurssit on tarkoitettu pääasiassa 
opiskelijoille ja töissä oleville 
ammattimuusikoille. Tuntuu siltä, että 
opiskelijat ovat löytäneet tiensä 
mestarikursseille, mutta ammatti
muusikot eivät. On toivottavaa, että 
jatkossa nämä ainutlaatuiset tilai
suudet jokainen osaisi käyttää 
hyödykseen. 

PÄÄKIRJOITUKSET 

Miten tästä eteenpäin? 
Suomen Kontrabassoklubin 20-vuotisjuhlavuoden toiminta on 

ollut vilkasta. Tapahtumakalenterista löytyy kevään railakas 
Joensuun kokous oheistapahtimiineen, Riihimäen Kesäkonsertit 
ja Jorma Katraman upea konsertti Suomen lasimuseossa, 
Kallio-Kuninkalan koulutuspäivä ja illanvietto sekä F. Rabbat-
hin mestarikurssi ja syyskokous Helsingissä. Unohtaa ei pidä 
myöskään sitä, että J. Katrama nimettiin kontrabassoklubin 
kunniajäseneksi ja että vuoden aikana Kontra C -lehdestä 
ilmestyi neljä numeroa. 

Jotta talkoo työhön perustuvaa toimintaa voidaan myös tulevi-
na vuosina saada aikaan yhtä runsaasti kuin mitä nyt tapahtui, 
tapahtumien ja tilaisuuksien puuhamiehiksi/naisiksi tarvitaan 
lisää ihmisiä. On toivottava, että varsinkin nuoret ja innokkaat 
kontrabassonsoiton ammattiopiskelijat kokisivat klubin toi
minnan entistä paremmin omakseen. Juhlavuoden toiminta
malli osoittautui hyväksi. Siitä kiinni pitämällä ja sitä edelleen 
kehittelemällä voimme myös jatkossa olla ylpeitä pienen 
klubimme olemassaolosta. 

15.12 1996 
Levylle kyllä tai ei 

Kontrabassoklubi on suunnitellut oman levyn tekemistä jo kauan. Toimintasuunnitelmiin on vuosi 
vuoden jälkeen kirjattu vanhasta muistista levyntekemisprojekti. Mitään ei kuitenkaan ole tapah-
tunut. 

Lienee jo korkea aika tehdä selkeä päätös siitä, tehdäänkö levy vai ei. Jos ei tehdä, niin asia on 
loppuunkäsitelty ja seuraavassa kevätkokouksessa siitä sovittakoon. Jos levy taas päätetään 
tehdä, niin kokouksessa on syytä pöytäkirjaan ainakin merkitä, mikä on toteuttamisaikataulu ja 
mistä tarvittava rahoitus saadaan. Hallituksen on nyt syytä jämäkästi ottaa asiassa kantaa puoleen 
tahi toiseen. JP 



Kolme ihan erilaista 
viikkoa 

Viikko 46. Yhteiskonsertti Joensuun ja Kuopion kaupunginorkestereilla. Ohjelma Sibelius: Pohjolan ty
tär, Kaipainen: Sinfonia nro 2, Brahms: Pianokonsertto nro 2. Solisti Ralf Gothoni. Kapellimesta

ri Atso Almila» 

Viikko 47. Yhteiskonsertti Joensuun kaupunginorkesterilla ja Joensuun konservatoriolla. Ohjelma 
Takemitsu: The dorian horizon, Mozart: Sinfonia concertante viululle, alttoviululle ja orkesteril
le, Beethoven: Sinfonia nro 5. Solistit Jaakko Kuusisto ja Elina Kimanen. Kapellimestari Atso 

Almila 

Viikko 48. Työpajatyöskentelyä Peter Wiegoldin johdolla ja konsertti, jossa viikon aikana syntyneitä 
sävellyksiä esitetään. Tehdään yhteistyössä opetusministeriön kanssa. 

PUHEENJOHTAJAN PALSTA 

Tässäpä otanta ohjelmastamme tältä syksyltä. Yhteistyö eri laitosten kanssa mahdollistaa monipuolisemman 
mielekkään toiminnan, vaikka budjetit ovat rajalliset. 

Kahden kaupunginorkesterin jousistot yhdistämällä voi esittää suuriakin teoksia, bussi kun ajaa parin avus-
tajan palkalla viikon matkat. Solisti ja kippari -kulut melkein puolittuvat, ja vanha sököporukka saa lätkiä 

korttia viulukotelon kannella (päivärahat voivat tuplaantua). Oli muuten kuusi bassoa tällä kertaa normaalin 
kahden sijasta, yes! 

Viikolla 47 paikalliselta konservatoriolta osallistui kymmenen ammattiopiskelijaa konserttiimme ja meitä oli 
jo neljäkymmentä! Viisi bassoa! 

Työpajaryhmällä lähdettiin liikkeelle kehosoittimista. Tiistaina omat soittimet mukaan ja torstaina oli jo 
koossa tunnin mittainen konsertti omalla orkesterilla tehdyistä sävellyksistä. Tuli hyvät pohjat lähteä kiertä-

mään kouluihin. 

Soivaa uutta vuotta toivottaa Kari. 



Kontra C 1997 
SYVÄHAASTATTELUJA: 
- kaikkien basistien äiti 
- Pallonpuoliskon pohjoisin pasisti 
- Naisbasisteista basistein Landa Limpenius 
- Bassovirtuoosi Yascha Schmutzig, joka pitää majaa 
Principal Bass in der Amalgamaded Laundries of West Virgi
nia and Georgia Symphony Orchestra:ssa 

Suosittu vitsisarja 
Älä ammu nauravaa basistia 
jatkuu 
Muutama esimerkki: 
Miksi ruotsalaiset joutuvat odottamaan 
valokuviaan niin kauan? 
- He lähettävät filminsä kehitysmaihin. 
Miksi Amerikassa luullaan, että joulupukki on 
Ruotsista? 
- Talossa on ainakin kaksi ovea ja kahdeksan 
ikkunaa, mutta joulupukki tulee savupiipusta 

Olipa kerran... 
... ruotsalainen, joka ajoi kuorma-auton 
jyrkänteeltä alas testatakseen ilmajarruja 
... ruotsalainen, joka vastusti seksiä telkkaris
sa, sillä hänen mielestään se oli liian vaikeaa 
niin pienessä tilassa 
... ruotsalainen isoäiti, joka rupesi syömään e-
pillereitä, koska hän ei htalunnut lisää lapsen-
lapsia 

KAIKESTA HUOLIMATTA 
basistia lyödään myös jatkos
sa otelautaa päin 

KONTRA C TESTAA: 
- Kolmannen Linjan kapakat 
- aladoobit 
- jousisoittajien äo:t 
- mustat sukat 

luvassa myös ehkä 
luultavasti kai kaiken
laista muutakin 
mahdollisesti, jolloin 
lehti - vaikka onkin 
varsin laadukas sytyke 
ja puuhuussin tarve-
esine - saattaa myös 
tulla silmäiltyä, 
pikaisesti. 
lisäksi voi olla, että hyvällä 
tuurilla jokin juttukin on sen 
oloinen, että siitä voi olla 
i...i...i...iloa hetkeksi. 

Tulevat tykytykset 



P ä i n b a s i s t i n 
Lämpiössä lyötiin jälleen turpaan, niin että varaston 
harput helisivät. Kutsuttiin sitten virkavalta paikalle, 
joka totesi, että taas miestä lyödään, ja vei kaikki 
naisbasistit Kisahallin putkaan jäähylle. Lämpiössä 
jatkettiin mätkimistä. 

Väliajan päätyttyä äijät marssivat verissäpäin pultteihin, 
kiristelivät soittimiensa tappeja ja alkoivat sahata. Hiki 
haisi joku sylki etuhampaansa tuuban putkeen, toinen 
niisti verta nenästään, jollakin tippui jousi vapisevasta 
kädestä kesken dramaattisen diminuendon. Miehet 
alkoivat hyristä ja kihertää bassojensa takana. Naamat 
vääntyivät virneeseen, kaivoipa joku pultin alta viski-
pullon, joka sitten yhteistuumin hornittiin kun soittami-
selta ehdittiin. Tunnelma bassoryhmässä kohosi. 

Samaan aikaan Kisahallin putkassa naiset kiroilivat, 
haukkuivat virkavaltoja, röyhyttivät tupakkia, piirtelivät 
rivoja kuvia sellin seiniin, kattoon ja lattiaan, mistä 
vaan tilaa löytyi ja härnäsivät blondia keltanokkaa, 

joka oli erehtynyt ehdottamaan joululaulua, jotta "aika 
kuluisi kuin siivillä". Tunnin päästä keltanokan 
rääkäisyihin kyllästynyt kyttä heitti lauman pihalle. 
Naiset protestoivat jyrkästi, vetosivat rikoslakiin ja 
esittelivät tuppoja, joita olivat riipineet blondin päästä, 
mutta kyttä oli tiukkana. Monimutkaisia käsimerkkejä 
näytellen ja törkeyksiä huudellen basistit lähtivät 
lampsimaan kohti Töölönlahtea. 

Toisella väliajalla lyötiin sovinnon kättä ja halailtiin. 
Uusi pullo kiersi lämpiössä ja joku kaivoi kitaran esille. 
Keltanokka pistettiin ensin bassopussiin ja sitten kote
loon. Kotelo kannettiin kiertuekonttiin. 

o t e l a u t a a 
lahjaton 

Oli soittaja ikävimmässä iässään, ohi neljänkymmenen, vaiheen mystisen, maagisen, jopa riitti-
sen. Oli hän puheeltaan vähäinen, kuluivat tunnit, raksutti mittari mutta purkautunut ei 

vyyhti, levähdelleet umpisolmut. Yhä toisti soittaja vain samaa: "Nuoremman ja paremman, 
löytänyt ma olen". Tämä tuttu - mutta ah!, niin vieras - riimi kopassa kuulijan kummitteli, 

kääntyeli, vääntyeli, vaihtoipa jopa järjestystä sanojen: "Nuoremman olen paremman löytänyt 
ja ma". - Kuinka nuorempi parempi olla voi? Kysymys äkisti heräsi ja kerkeästi eetteriin 

viskaantui ennen kuin siihen tarttua saatoin. 
-Tiedä en!, kuului parahdus langan päästä. - Turituupi vain siltä jotenkin. Toki sen arvaan, 

että äly ei tietänsä ole nuppiini löytänyt, järki ei liikoja nauristani puristele, koskapa olenhan 
ollut onnesta mykkyrä nykyisenkin vierellä jo m o n t a ajastaikaa. Naureksinut on elämä, 

pulpahdelleet pennut pihalle ja porstuaan, sujunut soitto ja virrannut viina. Mutta sitten yht
äkkiä, seuraavana päivänä suorastaan, naksahtaa jokin ja kaikki ikäänkuin rikki menee, särki 

kalahtaa. 

Kohta langan päästä hiljaista nyyhkimistä kuului, sitten vikinää voimallisempaa - kuin lauma 
peloittavia rottia! - mikä vähittäin äänekkääksi akkainkaltaiseksi volinaksi muuttui. Mutta sit

ten kun virisi mölinä, ja kummallista narinaa heitti, kuin köyttä laipion yli vetäistäisi, ja 
ruminaa, kuni penkkiä koht' keskilattiaa raahattaisi, luuriin karjahdin: "Oi toveri ja musikantti, 

itseäsi nyt kaksin kourin niskavilloista kraappaisset ja hieman menoasi jarruttelelet!" 

Kohta hiljenikin soittaja ja langoille palasi. - Mutta kun ikävä ja surkea, kavala ja kauhia!, virk
koi hän, johon totesin: "Kas niin niin, niinpä niin". Hän vielä koetti: "Voi voi, voi pannahinen!", 

johon minä: "Tismalleen, selvästikin tosiaan". 

Näin vihdoin asian ytimen eli satimen pyysimme. Lopullakin kyse vain maallisesta 
mammonasta oli ja kupruista käytännön. Mihin hän pois vanhan ja naksahtaneen veisi, mistä 
tuohta tai kredittiä uuteen ja ehompaan? Mitä toverit ja kolleegat pukahtaisivat? Vesissä sil

min selkänsä takana hymyäisivät, vaiko päin näköä tirskaisivat? Entä kaikk' muut 
komeljenttarit ja soittoniekat, joita kaltainen turma on kohdannut? Heiltäkö tukea ja avitusta 
saisi näillä elämän karkioilla kinttuspoluilla? Löytyiskö lämmitys-, voitelu- ja vetreytysohjeita? 
Kuinkas nuo toiset ja vapahat urohot, luomakunnan kruunupäät ja silkat pässit, entäpäs jos 

joku niistä taas ehommalta näyttäytyis? 



Seitsemän kysymystä 
kontrabassonsoitonopetuksesta 

Vastaajana Jussi Javas 
Helsingin kaupunginorkesterin kontrabasisti ja 

Sibelius-Akatemian opettaja 

Kysymys: Minulla oli ilo saada opettaa Sinun 
kontrabassoluokkaasi Sibelius-Akatemiassa nyt syk
syllä kun Sinä olit HKO:n kanssa Japanissa. Miten 
olet saanut aikaan niin kovatasoisen luokan? 
Vastaus: Luokkani oppilaat ovat poikkeuk
setta saaneet hyvää opetusta ennen Sibelius- Akate
miaan tuloaan. Nyt minun kanssani toimi
essaan he joutuvat tekemään entistä 
enemmän töitä. Vaadin heiltä tinkimä
töntä ahkeruutta ja ammattimaista 
suhtautumista soittamiseen. 

Kysymys: Siinäkö kaikki? 
Vastaus: Erittäin tärkeätä on toi
mivan luokkayhteisön olemassaolo. 
Kuuluessaan tiiviisti yhdessä toimivaan 
luokkaan, opiskelija havainnoi paljon 
kavereidensa soittoa. Kun hän esimer
kiksi kuulee, että tämähän soittaakin tuon 
asian erinomaisesti, hän haluaa itsekin 
heti päästä samaan. Luokan jäsenet siis 
opettavat toinen toisiaan. 

Kysymys: Entä opettajan rooli? 
Vastaus: Opettajan on todella ymmärrettävä 
se, millä tasolla oppilas on soittajana. Hänen on 
osattava auttaa oppilastaan eteenpäin ja tiedettävä 
tarkasti päämäärät. Ihmisen kokonaisvaltainen kas-
vatus merkitsee sitä, että opettajalla on erittäin suuri 
vastuu oppilaistaan. 

Kysymys: Kerro vielä tarkemmin, mitä Sinä 
oppilailtasi oikein vaadit? 
Vastaus: Lyhyesti ja ytimekkäästi: instrumen-
tin mahdollisimman hyvää hallitseminen on kaiken A 
ja O. Jokaisen on opiskeluvaiheessa paneuduttava 
perusteellisesti kontrabassolle kirjoitettuun soolo- ja 
kamarimusiikkikirjallisuuteen, orkesteristemmoihin 
ja uuteen musiikkiin. Tänä päivänä valmistuvilta 

ammattilaisilta edellytetään näiden kolmenosa-alu-
een erinomaista hallintaa. 

Kysymys: Et näe mitään ristiriitaa orkesteri-
soittamisen ja soolosoittamisen välillä? 

Vastaus: Ehdottomasti en! Ne tu-
kevat toisiaan. Soittajan on hallittava in-
strumenttinsa mahdollisimman hyvin. 
Soolonsoittaminen ei sulje pois stemman 
soittamista eikä stemman soittaminen 
sooloja. 

Kysymys: Entä mestarikurssit. Mitä 
mieltä olet siitä, että toinen opettaja tulee 
opettamaa Sinun oppilaitasi? 
Vastaus: On selvä, että opettajan 
itsetunto joutuu koville, jos vieras tulee 
arvioimaan hänen opetustaan. Olen omi
en oppilaitteni suhteen kuitenkin satapro
senttisen varma siitä, että he osaavat ot
taa mestarikursseista irti sen mitä he tar-
vitsevat ja unohtavat kaiken muun. Sitä ei 

voi silti kieltää, että joskus joutuu mestarikurssin 
jälkeen tekemään oppilaiden kanssa työtä tasapai
non palauttamiseksi. Kyllä vakituisen opettajan on 
mietittävä ja päätettävä kenen oppiin oma oppilas 
menee. 

Kysymys: Haluatko sanoa jotakin nuorille 
bassonsoitonopettajille? 
Vastaus: Opettamista kannattaa opiskella. 
Tunnit on valmistettava kunnolla etukäteen ja tun
neilla harjoiteltava oppilaan kanssa uudet läksyt. 
Virheistä puhuminen pitää lopettaa. Ei oppilas tee 
soittaessaan virheitä. Hän ei vain osaa jotakin asiaa. 
Opettajan tehtävä on auttaa häntä se oppimaan. 

JP 



tunnustuspalkintoja 
Sami Koivukangas on valitti vuoden 1996 
Karila-stipendin saajaksi. Riihimäen Kesäkonserttien 
myöntämä tunnustuspalkinto, johon apurahan lisäksi 
kuuluu solisti esiintyminen tapaninpäivänä Riihimäel-
lä, myönnetään vuosittain yhdelle tai useammalle 
Riihimäen musiikkileireille osallistuvalle nuorelle ja 
lupaavalle opiskelijalle. Sami Koivukangas opiske
lee kontrabassonsoittoa Sibelius-Akatemiassa Jus
si Javaksen oppilaana. 

kilpailumenestyksiä 
Teemu Kauppinen voitti syksyllä -96 Radioasema Classic FM:n järjestämän 
Kemiramestariluokka-soitinkilpailun. Hakupapereiden perusteella kilpailuun valittiin 16 
nuorta soittajaa. Välierä pidettiin Sibelius-Akatemian konserttisalissa j a finaaliin valittiin 
kahdeksan muusikkoa (oboensoittaja, viulunsoittaja, kitaransoittaja, harmonikansoittaja, 
kaksi sellonsoittajaa, kontabassonsoittaja ja pianonsoittaja). Finaalissa jokaiselle kilpailijalle 
annettiin tasan kaksi tuntia aikaa nauhoittaa 45 minuutin soolo-ohjelma. Nauhoitus oli 
tehtävä suurina kokonaisuuksina. 

Tehtyjen nauhoitusten perusteella kilpailun tuomaristo valitsi siis voittajaksi kontrabasisti 
Teemu Kauppisen. Toinen palkinto myönnettiin harmonikansoittaja Janne Rättyälle ja 
kolmas sellonsoittaja Jussi Seppäselle. Voittajalle luovutetun 10.000 markan stipendin 
lisäksi hänen kilpailussa tekemänsä soolonauha on kilpailun jälkeen soinut usein Classic 
FM:nohjelmissa.TeemuKauppinen opiskelee kontabassonsoittoa Sibelius-Akatemiassa 
Jussi Javaksen oppilaana. 

mainetta ia kunniaa 
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Jussi Javas (haastattelu ed. aukeamalla) 

keskustelevat bassonsoitosta 

Kiinnitä tähän pieni peili 

Kukkaset klubin uudelle kunniajäsenelle. Jorma Katrama ja 
Kari Räsänen Kallio-Kuninkalassa kesäkuussa -96. 
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ja Matti Kuoppamäki (haastattelu seur. aukeamalla) 
Sibelius-Akatemiassa syksyllä -96. (Valokuva: Henry Dunderfeldt) 

Kiinalainen juttu. Sibelius-Akatemian sinfoniaorkesterin bassostemma kattilassa 
Kiinassa syksyllä -96. (Valokuva: tuntematon kiinalainen) 



Seitsemän kysymystä 
muusikkojen kuntoutuksesta 
Vastaajana Matti Kuoppamäki 

Suomen Kansallisoopperan kontrabassoryhmän 
nestoriäänenjohtaja 

Kysymys: 
Oopperaorkesterista liukeni viime keväänäjoukko 
soittajia, Sinä näiden mukanana, useaksi viikoksi 
Ouluun. Mitä ihmettä te siellä teitte? 
Vastaus: 
Lyhyesti vastattuna: olimme itsekkäitä. Laveammin 
vastattuna: tutkimme omaa henkilökohtaista 
kuntoamme sekä fyysiseltä että henkiseltä kannalta 
suhteessa ympäristöön työssä ja elämässä ja työelä-
mässä. Saimme tutkittua tietoa ja tuloksia 
olemuksistamme. Tutustuimme toisiimme läheltä, pi
dimme räävittömän hauskaa. 

Kysymys: 
Kenelle kuntoutus on tarkoitettu, kauanko se kes
tää, miten siihen pääsee mukaan ja mitä se maksaa? 
Vastaus: 
Aslak-ja Tykki-kuntoutus on tarkoitettu kaikille 
työelämässä mukana oleville. Meidän ryhmämme 
kuntoutus kesti ensin viikon, sitten kolme viikkoa ja 
lopuksi vielä viikon eli vuoden aikana yhteensä viisi 
viikkoa. Kuntoutukseen pääsee mukaan työterveys
huollon kautta. Se on palkallista lomaa, ja Kela 
korvaa suurimman osan matkakuluista. Minulle vii
den viikon kuntoloma maksoi yhteensä 270 mark
kaa. Merikosken kuntoutus- ja tutkimuskeskus oli 
paikka, jossa viihdyimme Oulussa. 

Kysymys: 
Miksi Sinä osallistuit? 
Vastaus: 
Minulla on autokolarin jäljiltä nikamaongelma seläs-
sä, puhumattakaan elämänkolareissa tulleista henki
sistä asenneniksahduksista. 

Kysymys: 
Mitä koit? Oliko kuntoutuksesta hyötyä? Paraniko 
olo ja soitto, työmotivaatio? 
Vastaus: 
Tähän kysymykseen pitäisi vastata kunnolla. Vas
taus täyttäisi 16 seuraavaa Kontra C -lehteä. Mutta 
lyhyesti siis. Koko juttu on itsekkään oivaltamisen 
juhlaa, tietysti myös ympäristö huomioon ottaen. 
Olo koheni tiedon kasvamisen ja kuntokäyrien ke
hittymisen neliössä. Kaikki positiivinen parantaa 
minun elämässäni sekä soittoa että motivaatiota. 
Kerrankin oli aikaa kuunnella elämänsä Rumbaa. 
Tarkastella sen melodiaa, rytmiä ja rakennetta. Teh-
dä mahdollisia parannuksia, että svengaisi parem
min. Kuntoloman jälkeen voi aiheesta todeta, että 
"svengaa ku tauti". 

Kysymys: 
Voitko kuvailla tarkasti sen mitä te teitte yhden 
päivän aikana Oulussa? 
Vastaus: 
Tässä virallinen päiväohjelma esimerkiksi keski-
viikolta 31.1.96: 

07.00 Aamiainen 
08.15 Tutustuminen kuntosaliin 
09.00 Kuntoutustutkijan opetuskeskus 
11.00 Lihasvenyttelyt 
12.15 Lounas 
13.00 Kävelytestit 
15.15 Sykepalaute 
16.00 Päivällinen 

Minun suosikkejani olivat allasjumppa ja kuntotestit. 
Ohjelman ohessa harrastettiin hiihtoa, lenkkeilyä, 
vesipuistoilua, laskettelua, lukemista, soittoa, laulua, 
hauskanpitoa, herkuttelua, aprikointia, lekottelua ja 
keilailua. 



Kysymys: 
Järkyttikö jokin mieltäsi kuntoutuksessa? Esimer
kiksi jokin suuri oivallus, toisten pöllöys tai muu 
sellainen? 
Vastaus: 
Kyllä ainakin yksi suuri oivallus löytyi. Se on: MINÄ 
olen elämäni kunkku - ylin päättäjä. Varsinkin elä-
mäntapojen, terveysasenteiden suhteen. Ja toisten 
pöllöys? - hauska kysymys. Oli hyvä huomata, että 
on muitakin höynäytettäviä, elämän pyörässä hel
posti läkähdyksiin asti turhaan juoksevia kuin "minä 
itte". Naapuri on tietysti aina pikkasen pöllömpi kuin 
minä, sehän on selvä, j a pöllöys on kyllä yksi elämän 
mauste, joka tuo fiiliksiä. Tietysti pöllöydelläkin on 
rajansa, mutta hölmöily olkoon sallittua, kun se ei 
loukkaa muita, mutta pippuroi ja makeuttaa meinin
kiä. Oliko tässä riittävän pöllö vastaus pöllöön kysy
mykseen? 

Kysymys: 
Jatkuuko kuntoutus vielä jotenkin? Menisitkö uudelleen nyt kun 
tiedät millaista se on? 
Vastaus: 
Jokainen ihminen on kiinnitetty elämäänsä määräaikaisella sopimuk
sella. Tosin määräajan päättymisen saa tietää vasta sopimuksen 
loppuessa. Kuntousjakson eväästä riittää mutusteltavaa sopimuksen 
loppujakson ajaksi! Koko kuntoutustouhun ydin on luoda valmiuk
sia, joilla työkykyä voidaan ylläpitää ja parantaa. Se tuo mukanaan 
koko elämänlaadun kohentumisen, koska työ on aika merkittävä osa 
ihmisen elämää. Jatkan itse kuntoilua sekä fyysisellä että henkisellä 
tasolla, joten kuntoutus jatkuu. Ei tosin palkallisen loman muodossa 
enää. Menisin ilman muuta uudelleen. Monet sanovat etteivät voi 
irrottautua arkielämästään pitkän jakson eli kolmen viikon ajaksi. 
Olenkin kysynyt, että jos Tukholman Filharmonikoista kysyttäisiin 
juuri Sinun erikoistaituruuttasi kolmen viikon Hawajin ja Nauru-
saarten kiertueelle, niin olisitko valmis lähtemään ja saisitko 
järjestymään. Kuntoutuksessa on vähän samanlaisesta reissusta ky
symys. Ohjelmisto ei vaan ole niin vaativa kuin konserttimatkalla. 

JP 



UUDEN 
TEKNIIKAN 

Francois Rabbathin kontrabasson 
mestarikurssi pidettiin 18.-23.11.1996 
Finlandia-talon harjoitussalissa. Mukana oli 
kymmenen aktiivioppilasta, sekä sekalainen 
joukko passiivi-oppilaita tai muuten asiasta 
kiinnostuneita. Mestarikurssipäivät 
muodostuivat parin tunnin mittaisesta 
workshopista (so. mestarin esitelmöintiä, 
soittoa ja havainnollistamista) ja 
aktiivioppilaiden puolen tunnin 
opinhetkistä. Sopivissa väleissä nautimme 
luonnollisesti myös kahvia ja pullaa. 
Kurssin lopuksi Rabbath piti oman 
resitaali-illan Sibelius-Akatemian 
konserttisalissa. 

Onnellinen lapsuus=hyvä tulevaisuus 

Aluksi lienee aiheellista hieman raottaa sitä tietä
mättömyyden verhoa, joka roikkuu lukijan ja herra 
Rabbathin välillä. 

Francois Rabbath syntyi Alepossa, Syyriassa suu-
reen muusikkoperheeseen. Ensimmäisen bassonsa 
hän sai veljensä tuomisina Beirutista, veljesten 
soitinyhtyeellä kun sattui olemaan ilmeinen vajaus 
bassopuolella. Saatuaan räplätä uutta ihmeellistä 
instrumenttia nuorempi veli jopa pian nukkui 
bassonsa kanssa heräten rakastettunsa työntämänä 
lattialta (tämä kaikki Francoisin kertoman mu
kaan). 

Seuraava askel herra Rabbathin tiellä tähtiin oli 
askel sisään räätälin ovesta. Francois nimittäin 
meni ottamaan mittaa uudesta puvusta paikallisen 
vaatturin luo. Nuoren muusikon silmät nauliintuivat Maestro Rabbath luennoi. 

vanhaan kopioon Eduard Nannyn bassokoulusta. 
Kirja maleksi puhtaan sattuman kautta koristeena 
räätälin olohuoneessa nuottitelineellä. Kohtalottaren 
uhmaamien oli Francoisin mielestä ilmeisen mahdo-
tonta, j a hän sujauttikin Nannyn metodit paitansa alle 



räätälin silmän välttäessä. Nuori voro sai pian tuta 
muutaman epämiellyttävän hetken ojennellessaan 
käsiään räätälin mitattavaksi j a samalla yrittäessään 
pitää polttelevaa bassokoulua paitansa sisällä. Fran
cois ei luonnollisesti ymmärtänyt liioin ranskaa kuin 
nuottejakaan, joten itseopiskelu ilman opettajaa ei 
luonnistunut vaikeuksitta. Nuori ilmeisen lahjakas 
muusikko sovelsi ja kehitti Nannyn metodia apuna 
käyttäen yksikseen hyvin omalaatuisen tavan käsi-
tellä bassoa; jos jokin sormitus tai asento ei tuntunut 
sopivalta, hän keksi paremman, loogisemman. 

Basso parvekkeelta pihalle 

Ymmärrettyään veljensä tuliaisbasson olevan suora
nainen puulaatikko Francois halusi tietysti parem
man instrumentin. Aneluista huolimatta entinen sai 
kuulemma kelvata, mikä ei Francoisille ollut lainkaan 

I H M E E T 
mieleen. Hän nimittäin pudotti bassonsa neljännen 
kerroksen parvekkeelta ja keräsi palat kankaaseen. 
Veljen tultua kotiin hän kertoi basson tippuneen 
parvekkeelta, kun hän oli katsonut alas ja kaiken 
varmuudeksi esitteli vielä varmaankin hyvin säälittävän 
basson pirstaleet. En tiedä oliko isoveli pohjattoman 
tyhmä vaiko hyväsydäminen, sitä Francois ei mestari-
kurssilaisille paljastanut, mutta uuden ja paremman 
bassonhan kuitenkin sai. 

Yhdeksän vuoden työn jälkeen Francois sai rahaa 
kokoon lähteäkseen näyttämään monsieur Nannylle 
mitä hän oli saanut irti Nannyn metodista ja kuinka 
hän oli parannellut sitä. Pettymyksekseen Francois 
sai kuulla, että Nanny oli kuollut vuosia sitten. Hän 
kuitenkin osallistui konservatorion pääsykokeisiin ja 
pääsi sisään. Oleskelu konservatoriossa jäi kuiten
kin lyhyeksi, sillä pian kävi ilmi, että Francois ei ollut 
huimasti edellä vain muita opiskelijoita vaan myös 
professoreita. 

Francois sai pian nimeä Pariisissa ja alkoi elättää 
itseään sekalaisilla muusikon töillä. Vuonna 1963 
hän teki ensimmäisen soololevynsä ja alkoi pian 
esiintyä sooloresitaaleissa ensin Ranskassa ja sitten 
ympäri Eurooppaa. Amerikan debyytti oli Carnegie 

Hallissa 1975. HerraRabbath solmi 80-luvun alussa 
hedelmällisen suhteen amerikkalaisen säveltäjä-ba
sisti Frank Proton kanssa, josta on poikinut lukuisia 
kontrabassosävellyksiä (mm. konsertto, fantasia 
kontrabassolle ja orkesterille, Carmen fantasia). 

Piinaviikko 

Maanantaiaamuna Finlandia-talon basistitäyteiseen 
harjoitussaliin ilmestyi siis erehdyttävästi joulupuk-
kia muistuttava (vitivalkea parta, punakat posket), 
eloisa tähtisilmäinen ranskalaisvaari, jonka suu vääntyi 
herkästi riemulliseen virneeseen. Aluksi kaikki saivat 
antaa näytteen osaamisestaan ja Francoisin nähdes
sä ensimmäisen kokelaan hienoisen hermostuksen, 
hän kehotti kaikkia rentouteen hengittämällä voi
makkaasti sisään ja kertomalla kuinka me kaikki 
olemme yhtä suurta perhettä. Tosin lopputulos taisi 

olla se, että kun vielä kovin outo mestari ennen 
jokaista näytettä muistutti olemaan jännittämättä, 
kokelaiden hermostumistaso taisi vain nousta. 

Kehuttuaan tasomme kiitettäväksi, pääsimme itse 
asiaan, nimittäin hyvin vaatimattomasti Rabbath ker-
toi esittelevänsä uuden mullistavan tekniikkansa, jota 
noudattaen meistä kaikista voisi tulla 
bassovirtuooseja. Kaivettuaan bassonsa (toinen 
originaaleista Genuan itse tekemistä tähtibassoista) 
esiin, alkoi jokapäiväinen sananjulistus uudesta tek
niikasta. "Everythings must be perfect", hän muistut-
ti: kielet matalalla, hyvin trimmattu basso,oikeanlainen 
jousi. Tullakseen virtuoosiksi täytyy joka päivä soit
taa tauotta kaksi tuntia asteikkoja. 

Asteikkoja myös valon nopeudella 

Francois soittaa seisten ranskalaisella jousella. Bas
so makaa matalalla, voimakkaasti kallellaan soitta
jaa päin, lähes olkapäässä kiinni. Tämän asennon 
mahdollistaa Francoisin siro basso sekä sisäänpäin 
taivutettu stakkeli, joka siirtää basson painoa eteen
päin. Vasemman käden tekniikasta voisi varmasti 
kirjoittaa parikin väitöskirjaa, mutta mainittakoon 
sen perustuvan ymmärtääkseni vain viiteen asemaan 



(esim. G-duuri asteikon g-kieleltä hän soittaa yhdellä 
asemanvaihdolla). Lisäksi hän käyttää tasa-arvoisesti 
kaikkia kieliä, soittaen peukaloasemista aktiivisesti, 
jopa e-kieltä käyttäen. Kun keitokseen lisätään vielä 
"crab system", venytetyt asemat, peukaloasemien 
käyttö perusasemissa, niin ainakin minun päässäni 
alkoi kiehua ranskalainen, väkevähkö courmet-keit-
to. Jotakin vasemman käden jokseenkin luonnotto
mista asennoista kertoo se, että vakavasti mietimme 
Rabbathin käyttävän ainakin tekoniveliä. Lisäksi 
Rabbathin innostuessa välillä liruttelemaan valonno
peutta lähenteleviä asteikkoja ja jousikä-
den ihmeellisyyksiä, olivat osanottajat 
oletettavan pökerryksissä. 

Varsinaisista soittotunneista en usko ol
leen sanottavampaa hyötyä kenellekään 
osanottajista. Ensinnäkin Rabbath ei tun
tenut ainuttakaan kappaletta, lukuunotta
matta omaa teostaan, joita olimme 
valmistaneet (esim. Koussevitzkyn 
konsertto). Fryban sarjastakin hänen yk-
siselitteinen kommenttinsa oli "Shit". Toi
seksi Rabbathin uusi tekniikka on liian 
kaukana perinteisestä tekniikasta, joten 
hän vain totesi jokaisen olevan enemmän 
tai vähemmän "handicapp" tai kysyi: "Why 
not like this?", ja luritti esim. J.C. Bachin 
adagion sävelkulkuja triplatempossa. Mitä 
siinä on sitten sanomista? Yleensä tunti 
meni asennon, jousikäden tai sormitusten 
ihmettelemiseen ja korjaamiseen. Musiik
kia tai tulkintaa Francois ei, harmi vain 
opettanut juuri lainkaan, vaikka eväitä olisi 
varmasti ollut. Parhaan tunnin sai mielestä
ni Teemu Kauppinen, joka oli valmista
nut Rabbathin oman kappaleen. Oli aika 
mielenkiinnotonta mennä soittotunnille, kun 
tiesi jo etukäteen soittavansa perusteelli
sesti väärin. 

Parasta kurssin antia olivat varmasti mestarin puheet 
ja opetukset, erityisesti jousen käytöstä ja kauniin 
terveen äänen muodostamisesta. "The more you 
add the more you are rich" oli Francoisin 
perusajatuksia, kuten myös kolme kultaista ideaa: 
"Space, movement and time", nämä kolme asiaa 
mielessä pitämällä sai ilmeisesti vasemman käden 

sormet oikeille paikoilleen. (Tosin nämä kolme ele-
menttiä muuttuivat pöytäkeskusteluissamme kurssin 
edetessä lähinnä mm. avaruudeksi, kosmokseksi ja 
tähtijärjestelmiksi.) Ihailtavinta Rabbathin metodissa 
oli mielestäni suuri rentous ja luontevuus. Kaiken hän 
perusteli selkeästi ja järkeenkäypästi, "be logic", 
hän sanoi. Ja sanoihan Rabbath itsekin (ensin muuten 
useasti kehotettuaan meitä heittämään egomme ulos 
ikkunasta, hän teki samoin 13 -vuotiaana) omaavansa 
tekniikan, josta useimmat vain unelmoivat. 

Juho Martikainen opettaa Rabbathille kuinka 
saksalaista jousta pidetään. 

Pyhä jousisota 

Kuten kunnon ranskalaisen tuleekin, ei Francoiskaan 
hallinnut kunnolla imperialistista englanninkieltä ja 
kaikki saksalainen raju voimankäyttö sai hänen lem-
peän tuomion, niin myös saksalainen jousi. Aluksi 
hän kielsi olevansa kummankaan jousityylin puolella, 



kunhan ilmoitti vain, että saksalaisen jousen soitta-
jien tulisi tiedostaa se, että he tekevät kaiken vai
keammin, eivätkä pysty samaan kuin ranskalaisella 
jousella. Kurssin loppuvaiheessa nimeltämainitse-
maton valopää erehtyi kysymään miksikö meidän 
pitäisi omaksua juuri hänen systeeminsä ja miksi hän 
sitten, kun sanoo "The more you add the more you 
are rich", ei opettele saksalaisen jousen hienouksia. 
Siitäkös muuten niin lempeänoloinen ranskalaisvaari 
innostui antamaan useamman minuutin verran ns. 
helppotajuista manaten saksalaisen jousen historial-
liseksi jäänteeksi, samalla sormeillen taskusta kaiva-
maansa keltaista rukousnauhaansa erityisen kiihke
ään tahtiin. Loppuhuipennus jousikeskusteluun saa
tiin jo kurssin loputtua ravintola Mamma Rosassa 
kun Francois kehotti katsomaan jouluaiheisia 
pöytäliinoja: Uskokaa tai älkää, piparkakkujen ja 
tonttujen seasta löytyi myös ilmettyjä ranskalaismallisia 
bassonjousia. "You see only French bows here 
also." 

Loistava tekniikka - missä musiikki? 

Mestarin lauantaisessa konsertissa mestarikurssilaiset 
toimivat ensimmäisen kappaleen sointimattona, jon-
ka päälle Rabbath soitti toistuvaa meditatiivista itä
maista melodiakulkua. Rabbathin konsertti ei vas-
tannut totuttuihin esiintymis-standardeihin; Mestari 
kertoili kappaleittensa taustaa ja hauskuutti yleisöä. 
Ohjelmistosta suurin osa oli Rabbathin omaa sävellys-
tuotantoa. Konsertti oli menestyksekäs, yleisöäkin 
oli runsaahkosti. 

Lavasäteilyä mestarilla on muillekin asti(en ole muu-
ten nähnyt kenenkään naamalla sellaista 
kestovirnettä). Mestarin basso soi erittäin kauniisti ja 
vivahteikkaasti. Ja se, voiko Rabbathia kutsua 
bassovirtuoosiksi ei jäänyt kyseenalaiseksi; jousi-
käden yhden jousen spicatot olivat uskomattomia ja 
nopeimmatkin lirutukset tuntuivat hyvin helpoilta. 
Ainut häiritsevä tekijä oli kielten satunnainen rätinä. 
(Kielet Rabbathin bassossa ovat todella matalalla.) 
Konsertti lässähti kuitenkin mielestäni ohjelmaan. 
Rabbathin omat kappaleet olivat pikemminkin virtu
oosisuuden esittelyvälineitä kun inspiroivaa musiik-
kia. Konsertin parasta antia olivatkin Vivaldi ja 
Bach. Mutta missä olivat bassosävellykset? Jos 
kerran omaa näin huiman tekniikan, niin miksei 
keskitytä musiikkiin, eikä sirkustemppuihin? Joka 
tapauksessa konsertti osoitti kontrabasson mahdol-
lisuudet tasavertaisena solistisoittimena. 

Kokonaisuutena Rabbathin mestarikurssi oli erityi
sen antoisa ja ajatuksia herättävä. Se että joku 
kyseenalaistaa täysin oman osaamisesi ja ajatuksesi 
saattaa ollakin paljon terveellisempää, kuin pelkkä 
kehuminen. Joka tapauksessa sulateltavaa riittää 
pitkäksi aikaa. Se vain ihmetyttää, että miksi minulla 
tulisi olla täysin samanlainen basso, soittoasento, 
jousi ja tekniikka kuin kurssin pitäjällä. Monsieur 
Rabbath olisi voinut hieman laskeutua osaamisensa 
vuorelta ja ottaa huomioon kunkin oppilaan lähtö
kohdat. Löytyneekö yleensäkään sellaista suurta 
taituria, joka myöntäisi myös oman systeeminsä 
heikkoudet. Rabbathin metodi toimii tietysti mesta
rin itsensä hyppysissä, mutta eikö jonkun toisen 
ruumiinrakenne vaadi aivan toisenlaista teknistä 
lähestymistä? (Mietimme mm. voiko basson kanssa 
seistä Rabbathin tyyliin ilman mestarin patonkien 
pullistamaa vatsaa.) 

Pienet torut ansaitsee Sibelius-Akatemian kurssin-
järjestely. Esim. allekirjoittaneella oli vain puoli tuntia 
yksityisopetusta, kun toinen sai kolme kertaa enem
män. Myös kurssin mainostaminen oli kovin vaati
matonta; yhtään ei-helsinkiläistä ei näkynyt kurssilla. 
(Tosin edes akatemian oppilaita ja opettajia ei kurssi 
pahemmin tuntunut kiinnostavan.) Lisäksi kurssin 
järjestäjien olisi täytynyt ilmoittaa, minkätyyppistä 
ohjelmistoa Rabbath haluaa kuulla, tavanomaisen 
ohjelmiston esittämisestä kun ei juurikaan kieli 
kostunut. Lisäksi Rabbathin suunnitelmat ja kurssi-
lukujärjestys eivät oikein täsmänneet. Suurimpana 
apuna Rabbathille ja osittain myös kurssille olivatkin 
Jorma Katraman ja Teppo Hauta-ahon aktiivi-
nen ja avulias osanotto. 

Ville Väätäinen 
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HYVÄ VALIKOIMA 
ERILAISIA BASSOJA 
TERVETULOA TUTUSTUMAAN! 

PIENI 
KONTRABASSO 

7 - 1 6 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 

Hyvä valikoima erilaisia 
jousia. 

ERÄ 
HUOM! Bassonkielisarja 

alk. 200,00 mk/nto 

NEWMAN & POPS HARTSIT 

BASSONKOSTUTTAJAT 
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b e e t ä 
On tämän a inut laatu isen tarjouksemme säve l la j i . Myymme nimit tä in 

varastostamme nämä ne l jäto is ta käs intehtyä laatubassoa er i ty isen 

a lennusmerkk is in h inno in . Kas nä in: 

1 kpl RUBNER63 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 26900: 
3 kpl RUBNER 64 4/4 5 kieltä ennen 49000:- NYT 28300: 

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) 


