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Uusia tuulia 

Tapasin Tsekissä kontrabassotaiteilija Miloslav 
Gajdoksen. Sain kunnian vierailla miehen kodis
sa. Se ei ollut mikään tavallinen tsekkiläinen koti. 
Tai ulkoisesti katsottuna kyllä, hieman rähjäänty-
nyt, vaatimattoman vanhahtava kerrostalokolmio. 
Suomalaisessa mittakaavassa pikaisen pintaremon
tin tarpeessa. Sikäläisen mittakaavan mukaan aivan 
normaali, mukava asunto. Se, mikä teki kodista 
hyvin erikoisen oli kaappien ja hyllyjen sisältö. 
Minkä tahansa talon kaapeista avasi, se oli täpö
täynnä nuotteja. Jos jollain hyllyllä ei ollut nuotteja, 
niin sillä oli kasetteja ja CD-levyjä. Karkeasti arvioi
den nuotteja oli lähemmäs 10.000, ehkä enemmän
kin, sillä hänen työhuoneensa musiikkiopistossa oli 
myös tupaten täynnä samalla käsialalla kirjoitettuja 
nuotteja. Ni in, samalla käsialalla tosiaan, sillä nuotit 
olivat miehen itsensä käsin kirjoittamat! Sieltä löytyi 
ties mitä oopperaa ja konserttoa ja vaikka mitä piip-
pulaulua kontrabassolle sovitettuna. N e muutamat 
sata nuottia, jotka eivät olleet hänen itsensä kirjoit
tamat olivat eri säveltäjien kontrabassosävellyk-
siä partituureineen kaikkineen. Mutta näidenkin 
joukosta löytyi Dittersdorfien ja Bottesinien lisäksi 
huima joukko sellaisia kontrabassosäveltäjiä, joista 
en ole ikinä kuullutkaan, nimien perusteella tsekki-
läisiä ja muita itäeurooppalaisia. 

Miloslavin soittoa oli mahtava kuunnella. Yhtenä 
iltana hän piti oman resitaalin jossa esitti romant
tisia pikkukappaleita ja kansanlauluja. Kohokohta 
oli (en tiedä kenen säveltämä) tsekin kielellä laulet
tu ylistysaaria kontrabassolle. Miloslavin laulutaito 
olikin ihmeellinen asia. Kuten Haapavedellä olleet 
tietävät, osaa mies laulaa erittäin upeasti ja samal
la säestää itseään bassolla. Ja säestys ei todellakaan 
ollut sitä perinteistä pompotus-vaihtobassoa! Resi
taalin jälkeen menimme erääseen baariin jatkoille 
ja Miloslav sekä muutama m u u roudasi basson
sa mukaan. Voisi kuvitella, että pitkän, raskaan ja 
monipuolisen resitaalin jälkeen tekisi mieli ottaa 
vain rennosti ja unohtaa soittojutut hetkeksi. Mutta 
ehei, Miloslav innostui soittamaan vielä monta 
monta tsekkiläistä kansanlaulua yhdessä parin 
m u u n basistin kanssa. Siinä oli suomalaiselle klas
sisesti koulutetulle basistille ihmettelemistä: Kolme 

bassonsoittajaa soittavat kansanmusiikkia, yksi 
soittaa vaihtobassot, toinen takapotkut ja kolmas 
vastamelodioita ja sooloja. T ä m ä n päälle he laulavat 

— oikeasti laulavat raikuvasti sydämen kyllyydestä 
— kolmiäänisesti yhdessä. Soittajat eivät ole kertaa
kaan harjoitelleet ja vetävät kappaleet ulkomuistis
ta. S temmoja ja komppeja vaihdetaan lennosta ja 
kappaleita riittää. Kuulemma ihan normaalia, eivät
kä muut soittajat kuin Miloslav olleet ammattilai
sia. 

Tsekkireissulla parasta oli silmien — ja korvien! 
— avautuminen. Iltaisin professorit pitivät resitaa-

leja. Vaikka kerran kuulin Dittersdorfin (mitä olisi 
bassofestivaali ilman ditteriä!!?) ja Hindemithin, 
niin enimmäkseen resitaalit olivat tulvillan minulle 
täysin uutta kontrabassomusiikkia. Oli tsekkiläistä, 
bulgarialaista, puolalaista ym. itäeurooppalaista, en 
tiedä mitä kaikkea. Näistä kappaleista ainoastaan 
Tabakovin Motiivia olen kuullut soitettavan täällä
kin, mutta vastaavanlaisia ja vielä hienompia soolo-
bassoteoksia on olemassa vaikka kuinka paljon! Tuli 
vähän sellainen olo, että me ollaan täällä Suomessa 
ihan umpikorvessa eikä tiedetä maailmasta yhtään 
mitään. Tai sitten se olen vain minä, joka asustelen 
kuusen alla joka pääsin kurkkaamaan oksani alta 
muuta metsää . . . 

Henrica 



Puheenjohtajan palsta 

Aurinkoinen tervehdys kaikille lukijoille! 

Sveitsin alppimaisemat 
vaihtuivat puheenjohtajan 
elämässä syksyn tullen akate
mian Pitäjänmäen toimi
pisteen harmaisiin seiniin. 
Muistot kuluneesta vaih
to-oppilasvuodesta lämmit
tävät vielä mieltä, mutta 
tosi toimiin klubin asioi-
den hoitamisen puolesta oli 
ryhdyttävä heti muuttohas-
säkän päätyttyä. 

Hallitus kokoontui syyskuun ensimmäisenä 
sunnuntai-iltapäivänä Claviksen salissa. Täl lä 
tavoin pystymme pitämään kokouskustannukset 
kurissa ja kutsumaan tarvittaessa paikalle halli
tuksen ulkopuolisiakin henkilöitä mikäli jokin 
esityslistalla olevista asioista sitä vaatii. Tällä 
kertaa asialista oli poikkeuksellisen pitkä, mutta 
sa imme kuitenkin kaiken leppoisasti käytyä läpi 
kahvikupposten ääressä, vaikka puheenjohtajalta 
paloivatkin korvapuustit uuniin. 

Uusia nimityksiä 

Sihteeri 

Ensimmäisenä asiana esitys
listalle nousi hallituksen 
uudelleen järjestäytyminen. 
Sihteerin hommia kiitet
tävästi hoitanut Johan
nes Raikas kiertelee tällä 
hetkellä sellaista vauhtia 
ympäri Keski-Eurooppaa, 
että tehtävään päätti tart
tua uutena henkilönä Juana 
Järvo. Toivottavasti saamme 
julkaistua sivuillamme halli
tuksen nimittämien uusien 
henkilöiden kuvat, jotta nämä tulisivat lukijoillekin 
tutuiksi! 

Eila Saikkonen 

Juana Järvo 

Taloudenhoitaja 

Sihteerin nimityksen jälkeen 
siirtyi k lubimme kirstunhaltijan 
miekka T u o m o Materon käsiin. 
Hallitus päätti myöntää hänel
le tilinkäyttöoikeudet koskien 
myös verkkopankkitoimintaa. 

Tapahtumia ja toimintaa Tuomo Matero 

Toukokuussa kännykkääni saapui tekstiviesti säveltä
jä Harri Wessmanilta, joka toivoi Suomen säveltäjät 
ry:n ja k lubimme välistä yhteistoimintaa. Tiedustel
tuani hallituksen jäseniltä mielipidettä asiaa kohtaan, 
annoin myöntävän vastaukseni heti. Nyt Wessman 
oli kutsuttu kokoukseemme kertomaan asiasta 
tarkemmin, mutta valitettavasti hän estyi tulemas
ta. Paikalle saapumisen korvasi puhelinkeskustelu, 
jonka mukaan Suomen säveltäjät kaipasivat basisteja 
esittelemään kiehtovan soi t t imemme saloja ja erilai
sia moderneja soittotapoja heidän yhdistyksensä 60-
vuosijuhlaan lauantaina 15 .10 .2005 . Tapahtuma, 
jossa m m . Eero Munter esitteli Kalevi Ahon kont
rabassokonserton, järjestettiin Helsingin ammatti
korkeakoulun eli Stadian ala-aulassa. 

Lokakuun säveltäjähuipennuksen jälkeen ajattelim
me suunnata syyskonsertin merkeissä Kuopioon, 
mutta juuri tällä hetkellä, tekstiä kirjoittaessani, 
näyttää siltä, että tapahtuman järjestäminen meinaa 
kaatua aikataulullisiin ongelmiin. Toivotaan kuiten
kin vielä parasta tapahtuman onnistumiselle! 

Klubin logon hankinta sai meidät innostumaan 
tunnuksemme eteenpäin levittämisestä ja päätim
me hankkia myös logoilla varustettuja leimasimia, 
joilla m m . bassoklubin kirjaston materiaalit merki
tään. Leimasimen hankinnasta alkaen kaikki klubin 
omaisuus merkitään, joten jos satut jonakin aamuna 
löytämään leiman juuri sinun soittimesi takakan
nesta, tiedät sen yön aikana siirtyneen bassoklubin 
omistukseen! ;-) 

Lisäksi suunnittelimme kokouksessamme tulevai-



suutemme toimintaa ja päät imme jatkaa edelleen 
vireästi apurahojen hakemista visioidemme toteut
tamiseen. Suuri voimiemme yhteenlyöttäminen 
on edessämme juhlistaessamme tulevana vuonna 
klubimme 30- vuotista toimintaa. Kaikki ajatukset 
ja ideat tämän tapahtuman onnistumiseksi otetaan 
mielihyvin vastaan! E m m e myöskään haluaisi jättää 
antamaamme Vuoden basisti- titteliä vain nimityk
seksi, vaan yritämme järjestää myös järjestää tilai
suuden, jossa saisimme kuulla bassotaidetta. 

Ilo on todeta, että yhdistyksessämme toimii mieles
täni harvinaisen hieno joukko hyvällä tavalla 
bassonsoittoon "hurahtaneita" ihmisiä, jotka ovat 
valmiita tekemään paljon vapaaehtoista, pyytee
töntä työtä tämän pienen yhteisömme toimin
nan jatkumiseksi. K lub imme toimii lähinnä vain 
harrastustoiminnan pohjalta ja kun tätä on vielä 
mielekästä tehdä, niin mikäpä sen parempaa. 

Eila Saikkonen 

Snekka-patsaan laatan kaiverrus 

Suomen kontrabassoklubi on perinteisesti nimittänyt 
aina vaihtelevalla aktiivisuudella Vuoden Basistin, jolle 
on luovutettu kuvassa oleva kiertopalkinto. Klubimme 
hallituksen päätöksellä palkintoon hankitaan myös laat
ta, johon kaiverretaan kaikkien Vuoden basistien nimet 
vuosilukuineen. Alla olevasta listasta voit silmäillä, 
puuttuuko juuri sinun nimesi mielestäsi sieltä, tai onko 
nimittämisvuotesi mahdollisesti väärin. Toisin sanoen 
julkaisemme klubin pöytäkirjojen perusteella kerätyn 
luettelon kaikkien luettavaksi, jottei laattaan kaiverret
taisi väärää tietoutta. Mahdollisia korjauksia koskien, 
otathan yhteyttä lehtemme toimitukseen! 

1987 Esko Laine 
1988 Heikki "Häkä" Virtanen 
1989 Työryhmä: Vuorento-Ahonen-Javas 
1990 Jorma Katrama 
1993 Janne Saksala 
1999 Perinteen jatkamisesta keskusteltiin hallituksen 

kokouksessa, eikä sitä päätetty lakkauttaa. 
2003 Simo Väisänen 
2005 Jani Pensola 



Miloslav Gajdos, oopperapelimannin opit 
Haapavedellä 

Maailmalla kovanluokan pedagogina ja solistina tunnet
tu Miloslav Gajdos vieraili Haapavedellä kesäkuun 
lopulla jakamassa ajatuksiaan ja oppejaan kontrabasis-
mista ja ennen kaikkea muusikkoudesta. Miehen todella 
terveellinen, avara ja vapaa suhtautuminen musiikkiin ja 
sen esittämiseen toivat kurssilaisille aina niin kaivattuja 
neuvoja ja kehittymistä mm. esiintymisjännitykseen ja 
muusikkoon kohdistuvien paineiden kestämiseen. 

Miloslav Gajdos jatkaa sitä kuuluisien tsekkiläisten peda
gogien sarjaa jota mm. Slama, Hrabe, Cerný ja Simandl 
ovat aloittaneet ja aikoinaan kehittäneet. Gajdosil-
la opetus, musiikin ja muusikkouden harjoittelu ovat 
hyvin luonnollinen osa elämää ja ihmistä, eikä klassises
ta musiikista yritetäkään tehdä mitään itseään suurem
paa. Kurssilaisille jäikin avara ja hyvä mieli mestarin 
vierailun jäljiltä. Miloslavin mielestä klassisen musiikin 
esittämiseen asetetaan liikaa kriteerejä jotka sopisivat 
paremminkin limsa-automaateille kuin ihmisille - no 
tämähän on kohtuullisen tavallista ja yleistä, mutta 
Gajdos puhui mm. esiintymisestä, -peloista ja niiden 
voittamisesta niin vakuuttavasti että se todella teho
si. Kurssin aikana tuli esille paljon loistavia vertauksia 
musiikkia esittävistä ihmisistä ja koneista joita kaikkia 
en enää edes muista, mutta joita toisaalta olisikin turha 

tähän kirjoittaa koska vasta Gajdosin suusta kuultuna 
ne saavuttavat maksimaalisen tehonsa. Kun oli päästy 
irti konemaisesta suhtautumisesta aloitettiin tutkiske
lu miten asiaan pitää suhtautua inhimillisesti. Tästäkin 
aiheesta miehellä oli niin loistavia ajatuksia, että monet 
tuskin koskaan poistuvat ainakaan omasta mielestäni. 
Kaiken sanotun Gajdos sai sopimaan tosielämään omal
la esimerkillään, tämä lienee oli se tärkein osa joka sai 
osallistujat häneen uskomaan ja luottamaan. 

Muusikkona Gajdos on siis vapautunut ja luonnollinen, 
vaikka tokihan hänkin esiintymisiään jännittää. Asen
ne näkyy ja kuuluu hänen soitossaan ja suhtautumises
saan. Sanoisin ja tiedänkin, että Miloslaviin niin kuin 
moneen toiseenkin tuntemaani tsekkiläiseen muusik
koon vaikuttaa vahvasti tsekkiläisen kansanmusiikin ja 
-muusikkouden perinne. Oli musiikinlaji sitten mikä 
hyvänsä, Gajdos suhtautuu siihen ilman ryppyjä ja 
tarpeetonta pyhittämistä, mutta osaa kuitenkin tarvitta
essa myös pyhittää riittävästi. Esiintymiseen liittyy oman 
itsensä ja soittonsa rakastaminen ja siitä nauttiminen ja 
myös tämän kaiken välittäminen yleisölle. Gajdos on 
myös hyvin ennakkoluuloton. Tämä näkyy mm. hänen 
konserttiohjelman numeroistaan. Mukana on kansan
lauluja ja oopperaa ja mikä hurjaa, itse laulettuna ja 

Miloslav Gajdos Haapaveden kirkossa. 



soitettuna yhtaikaa. On siinä ihmettelemistä kun mies 
soittaa bassoa ja laulaa aarioita samanaikaisesti. Gajdo-
sin tähdittämässä konsertissa kuultiin siis monenlaista 
musiikkia ja myös monenlaista kokoonpanoa. Kurssi
laiset olivat mukana numeroissa ja pianisti oli luonnol
lisesti mukana säestystä tarvittaessa. 

Miloslavin vierailua Haapavedelle voidaan loppujenlo
puksi kuitenkin sanoa onnistuneeksi. Vaikkei Haapa
veden ulkopuolelta opiskelijoita kurssille saatukkaan ja 
taloudellisia tappioita tuli, olivat kaikki lopulta onnel
lisia. Sää, kesä ja kurssipaikka todella hienolla paikal
la olivat kesäkuun lopulla kauneimmillaan ja Gajdos 
vanhana metsämiehenä ja metsänvartijan poikana nautti 
luonnosta järvistä ja saunasta täysin siemauksin ja kiitte
li kovin mahdollisuudestaan saada vierailla Suomessa ja 
Haapavedellä. Myös kurssilaiset ja Haapavesi Folk Festi
vaalin johto olivat oikein tyytyväisiä miehen vierailuun. 
Kaikkiaan itse linjaisin Miloslavin kohtaamisen todella 
piristäväksi ja rentouttavaksi tapahtumaksi joka varmas
ti tulee näkymään muusikkoudessani läpi elämän, nyt 
minussakin on ripaus tsekkiläistä pelimannia. 

Oskari Hannula 

Kuvat Kaisa Alatalo 

Oskari Hannula 
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Sinfoniaorkesteri Vivo etsii uusia soittajia 
Soittajien keski-ikä 20 vuotta, ikähaarukka n. 14-26 vuotta. 

Uusien soittajien koesoit to la 19.11. klo 13 alkaen 
Riihimäen musiikkiopiston tiloissa. Osoite: Valtakatu 10, Riihimäki 

Koesoittotehtävät: vapaavalintainen teos ilman säestystä ja prima vista -näyte 

Ilmoittautumiset www-sivuilla olevalla lomakkeella: 
www.sinfoniaorkesterivivo.fi 

Seuraava projekti loppiaiskonsertti 5.-9.1.2006. Konsertit Suomen lasimuseossa 8.1. ja 
Temppeliaukion kirkossa 9.1. Ohjelmassa Gustav Mahlerin 1. sinfonia Esa Heikkilän 
johdolla. 

http://www.sinfoniaorkesterivivo.fi


Esittelyssä Tapiola Sinfoniettan bassosektio 

Sarjassamme, jossa esittelemme m a a m m e 
ammattiorkestereita, on nyt edetty neljänteen 
osaan. Aikaisemmin esittelyssä ovat olleet Joen
suun, Jyväskylän ja Oulun kaupunginorkeste
rit. Tuota joukkoa täydentää nyt yksi m a a m m e 
johtavista orkestereista. Pienestä koostaan ja 
nuoresta iästään huolimatta se on jo saavutta
nut huomattavan maineen. Orkesterin netti
sivuilla osoitteessa www.tapiolasinfonietta.fi 
sanotaan orkesterista seuraavaa: 

"Tapiola Sinfonietta kuuluu Suomen ammattiorkesterei-
den ykköskaartiin. Sen ura on ollut nopean nousujohtei
nen aina perustamisvuodesta 1987 lähtien. Viime vuosina 
orkesterin nuorekas taituruus ja tinkimätön taiteellinen 
asenne ovat tulleet tunnetuiksi niin konserttien kuin levy
tystenkin kautta. 

Tapiola Sinfonietta on 41-jäseninen wienilaisklassisen 
kokoonpanon mukainen orkesteri. Ohjelmiston pääpaino 
on Mozartin ja hänen aikalaistensa musiikissa. Orkesterin 
tunnustettu sointi ja kiinnostavat teosvalinnat ovat aina 
olleet orkesterin valttikortteja. Klassikoiden lisäksi Tapio
la Sinfonietta nostaa esiin konserteissaan ja levytyksissään 
myös harvemmin kuultuja teoksia. Ohjelmistosta löytyy 
vanhaa musiikkia ja nykysäveltäjien teoksia, joita orkes
teri kantaesittää mielellään. Yhteistyötä se on tehnyt mm. 
barokkimuusikoiden Andrew Lawrence-Kingin ja Roy 
Goodmanin sekä aikamme suomalaisten säveltäjien kans
sa. Tapiola Sinfonietta on osaltaan aktiivisesti edistämässä 
suomalaista säveltaidetta niin kotimaassa kuin ulkomail
lakin." 

Tapaan iloisen bassokolmikon back stagella ennen 
konserttia. Tapiola Sinfoniettan konsertit ovat yleen
sä torstaisin ja perjantasin. Liput maksavat l6/12/6e. 
Tapiola sijaitsee Espoossa, jossa sijaitsee myös orkesterin 
750 paikkainen, selkeäakustiikkainen kotisali, Tapio-
lasali. Usein samat konsertit esitetään kuitenkin myös 
uudessa 400-paikkaisessa, lämminhenkisessä Sellosalis-
sa, joka sijaitsee Leppävaarassa. Espoota sekin. Luvassa 
on Mussorgskia ja Brahmsia. Siirrymme saliin ottamaan 
muutamia kuvia. Huumori kukkii, kun samalla kyselen 
hieman kunkin henkilökohtaisesta taustasta. Kolmesta 
basistista Panu Pärssinen (äj.) on ollut mukana alusta 
alkaen, Matti Tegelman vuodesta -90 ja Mikko Kujan
pää kiinnitettiin tänä vuonna. 

Panu Pärssinen aloitti musiikinopiskelun 6-vuotiaa-
na pianolla. 11-vuotiaana alkanut bassonsoitto Mikko 
Rantalaisen johdolla vei jo parin vuoden jälkeen Imat
ran kaupunginorkesteriin, jossa tuleva pedi-opettaja 
Jukka Räikkönen ohjeisti nuorta bassolupausta: "Sitten 
kun tulee näitä nopeita 1/8-nuotteja, niin riittää, kun 
soitat joka toisen..." Opinnot Sibelius-Akatemian 
nuoriso-osastolla johtivat vuonna -85 opintoihin solis
tisella osastolla, jossa opettajana toimi Olli Kosonen. 
Kun Tapiola Sinfoniettaa perustettiin, voitti Panu ensin 
varaäänenjohtajan paikan vuonna -87 ja äänenjohtajan 
viran -88, mutta on toiminut äänenjohtajana alusta 
lähtien. Hän on myös toiminut RSO:n äänenjohtaja
na kaudet 1999-2001, mutta perhesyyt ja mieltymys 
pienempään orkesteriin toivat takaisin Tapiolaan. Panu 
soittaa Patrick Chartonin vuonna 2005 valmistuneella, 
orkesterin omistamalla viisikielisellä. 

Mikko Kujanpää syntyi Juuassa, mutta muutti jo 
varhain Nurmoon, jossa aloitti niin ikään pianonsoi
ton opiskelun. Kontrabasso tuli kuvioihin 10-vuoti-
aana, jonka jälkeen hän on soittanut mm. Seinäjoen 
kaupunginorkesterissa. Sibelius-Akatemiassa opinnot 
alkoivat vuonna -96. Siellä Kujanpään opettajina ovat 
ehtineet toimia Olli Kosonen, Jussi Javas, Lasse Lager-
grantz ja Panu Pärssinen. Tapiola Sinfoniettaan hän teki 
tuttavuutta jo vuosituhannen vaihteessa keikkojen ja 
sijaisuuksien muodossa, sekä suorittaen siellä siviilipal
veluksen. Neljän kuukauden koeajan jälkeen hänet kiin
nitettiin orkesterin varaäänenjohtajaksi keväällä 2005. 
Mikon instrumentti on myös ranskalainen, 1800-luvul-
la valmistunut basso, joka on myöhemmin muunnettu 
5-kieliseksi. 

Matti Tegelman on kotoisin Kuopiosta, jossa hänen 
opettajanaan toimi Jarkki Hiekkala. Hänkin jatkoi opin
tojaan Sibelius-Akatemiassa Juha Pesosen, Olli Kososen 
ja Jussi Javaksen johdolla. Tapiola Sinfoniettaan hänet 
kiinnitettiin vuonna 1990. Matti soittaa omalla neljä-
kielisellä, Vuillauneen koulukunnan soittimella. 

Otimme kuvia Tapiola-salissa keikkamies Juho Marti
kaisen lämmitellessä taustalla, jonka jälkeen siirryimme 
kahvioon jutustelemaan. Kuten orkesterin nettisivuil
takin käy ilmi, orkesterin pääpaino on wieniläis-klas-
sisessa musiikissa. Lisäksi orkesteri soittaa paljon uutta 
musiikkia. Kokoonpano antaa tietyt rajoitukset, mutta 
aika paljon erilaista musiikkia mahtuu silti "soittolis
talle". Omia suosikkeja kysyttäessä käy ilmi, että jokai
nen tykkää soittaa juuri sitä musiikkia, mitä orkesteri 

http://www.tapiolasinfonietta.fi


kulloinkin soittaa. Lisäksi he voivat itse vaikuttaa siihen, 
mitä soitetaan ohjelmistosuunnittelulautakunnan kaut
ta, johon tästä kolmikosta tällä hetkellä kuuluu Mikko 
Kujanpää. Suuri vaikutus on myös sillä, mitä ylei
sö haluaa kuulla. Tapiola Sinfoniettalla on peräti 400 
kausikorttilaista! 

Panu harrastaa monen muun muassa erilaisten etydien 
ja harjoitusten "säveltämistä" ja omia sovituksia kont
rabassollekin on jo melkoinen pino. Näistä kysyttäessä 
ilmenee, että etydit ja jousiharjoitukset ovat alunperin 
syntyneet omiin ja sittemmin oppilaiden tarpeisiin. 
Sovituksia hän on lähinnä tehnyt omaksi ilokseen. 
Haaveissa olisi joskus koostaa oma etydi/harjoitusvih-
ko, mutta tämänhetkisellä työtahdilla ja lasten ollessa 
pieniä se ei onnistu. Tarvittaisiin noin puolen vuoden 
mittainen taiteilija-apuraha, jotta voisi jättää orkesteri-
työn hetkeksi. Sitä odotellessa... 

Tapiola Sinfonietta on tehnyt yhteistyötä eri orkesterei
den kanssa ja konsertoinut eri puolilla Suomea, nyky

ään enenevissä määrin myös ulkomailla. Levytystahti 
on kahdesta kolmeen levyä vuodessa. Lisäksi mainit
takoon Kansallisooppera, jossa Tapiola Sinfonietta oli 
viime vuonna orkesterina tekemässä muutamia balette
ja osallistuen näin Espoon kustannuksiin Kansallisoop
perasta. Yleisesti puhutaan, että Tapiola Sinfoniettalla 
on omanlaisensa, pitkälle kehitetty oma soundi. Tästä 
kysyttäessä bassosektio kiistää jyrkästi kaikki väitteet, 
mutta myöntää pyrkivänsä tiettyyn selkeyteen, vibraton 
ja jousen hallintaan soitossaan. Pojat toteavat olevansa 
suhteellisen samankaltaisia soittajia, lisäksi sektion pieni 
koko mahdollistaa sen, että voidaan saavuttaa melko 
yhtenäinen soundi. Tapiola Sinfoniettan bassosektio 
toivottaa kaikille Kontra-C:n lukijoille hyvää syksyä ja 
muistuttaa, että syksy on hyvää aikaa harjoitella. 

Juha Kleemola 

Matti Tegelman, Mikko Kujanpää ja Panu Pärssinen 



Entisen sihteerin jorinoita 

Allekirjoittanut tuli tuossa takavuosina kerran valituksi 
bassoklubin hallitukseen ja samantien sihteeriksi. Hän 
on tosin yleensä ollut taipuvainen välttelemään luot
tamustehtäviä, niitä kun kaatuu niskaan joka tapauk
sessa. Tällä kertaapa ei kuitenkaan kieltäytynyt, olihan 
kyseessä Suomen kontrabassoklubi ja näin ollen sydäntä 
lähellä oleva asia. 

Mitäpä sitä sitten sihteerin hommiin tällaisessa yhdis
tyksessä kuuluu? Eipä loppujen lopuksi mitään nään
nyttäviä toimia. Niiden juoksevien asioiden hoito, jotka 
eivät mene taloudenhoitajan kautta, ja tietysti pöytäkir
jojen laatiminen kokouksista. Lisäksi sitten hallituksesn 
jäsenenä joidenkin erityisten projektien hoito - tapahtu
mien järjestäminen tai muu sellainen - erikseen sovitta
essa. Yhdistystoiminnan kuviot sinänsä olivat jo ennal
ta tuttuja asioita ja kuorotoiminnan puitteissa sitä oli 
joutunut organisoimaan jos jonkinlaisia asioita, joten 
uuteen tehtävään oli helppo tarttua. 

Eräänä pyrkimyksenä hallituksella oli alueellisen 
toiminnan kehittäminen eli se, että kaikki klubin 
toiminta ei tapahtuisi Helsingissä. Niinpä vuosit
tain on järjestetty kontrabassotapahtuma jossa
kin muussa Suomen kolkassa, viime vuosina Joen

suussa, Tampereella ja Oulussa. Tapahtumat on 
kerta toisensa jälkeen otettu innolla vastaan. Klubin 
säännöt tuli myös rustattua uusiksi, missä sihteerin 
lakimiesystävä oli suureksi avuksi. Näkyvin muutos 
on se, että yhdistyksellä on vuosittain vain yksi viral
linen kokous entisen kahden sijaan. Näin voidaan 
suunnitella toimintaa joustavammin ja järjestää 
tapahtumia ilman yhdistyksen kokouksen paikkaan tai 
ajankohtaan asettamia rajoituksia. Uusissakin säännöis
sä on osoittautunut olevan parantamisen varaa, mutta 
nyt kun isoimmat uudistustarpeet on saatu pois alta, 
käy pieni fiilaaminen vaivattomammin. 

Viimeiset kaksi vuotta sihteeri on hoitanut tehtävi
ään etätouhuina lähdettyään jatkamaan opintojaan 
ulkomaille. Klubin hallituksessa istuu kuitenkin nyt 
niin innokas ja aktiivinen joukkio, ettei kukaan ole 
älynnyt asiasta marista, vaikka juoksevien asioi
den hoito onkin pääasiassa jäänyt muiden hallituk
sen jäsenten kontolle. Vuoden 2005 hallitus järjes-
täytyessään valitsi sihteerikseen Juana Järvon, jolle 
entinen sihteeri toivottaa intoa ja tarmoa tässä luotta
mustehtävässä. 

Johannes 

Kontra-C ilmoitushinnat v. 2005-06 

Yksi numero Neljä numeroa (koko vuosi) 
1/4 sivu (90x135mm) 45e (ei myynnissä) 
l /2 s ivua (185x l35mm) 79e 263e 
kokosivu(185x270 mm) 122e 439e 
takakannen sisäsivu 159e 527e 
takakansi 210e 702e 

Soittimien ja tarvikkeiden osto- ja myynti-ilmoitukset ovat yhdistyksen henkilöjäsenille maksuttomia. 

Yhteydenotot mainosasiaa koskien pyydämme ottamaan suoraan mainosvastaavaamme 

Katri Tuomennoroon puh: 050-5691205. 

Tarkemmat tiedot ilmoitusmateriaalin toimittamisesta löytyvät nettisivuilta, www.kontrabassoklubi.fi 

http://www.kontrabassoklubi.fi


...ja päiväkirjasta 

perjantai 16.9. 

Junge Kammerphilharmonie NRW:n matkassa 
Balkanilla. Viime viikon vietimme kiertueohjelmaa 
harjoitellen Baijerin perukoilla Hinterschmidin-
gissä, joka on pieni kylä kauniin luonnon keskel
lä. Sellojen ja kontrabassojen stemmaharjoitusten 
pitäminen jäi allekirjoittaneen vastuulle; ennalta 
tilattu harjoittaja oli peruuttanut viime tipas
sa. Orkesterin taso ei ole mikän päätä huimaava; 
soittajisto koostuu opiskelijoiden ohella harrasta
jista, mutta soitto on siedettävää (toista oboistia 
lukuunottamatta - sääli!) ja mikä tärkeintä, ihmiset ovat 
mukavia. 

Tämän viikon alun vietime Bosnia-Hertsegovi-
nassa: Sarajevossa ja Mostarissa. Maa on hyvin 
köyhä; sodan päättymisestä on kymmenen vuotta 
ja jälleenrakennus on aivan puolitiessään. Pommi
en tuhoamia taloja näkyy joka paikassa. Lisäk
si muslimienemmistön ja kristittyjen välit ovat 
edelleen hyvin tulehtuneet. Mostarissa kumpaisellakin 
kansanosalla on omat kaupunginosansa ja keskinäis
tä kanssakäymistä vältellään. Vielä kaksi vuotta sitten 
molemmilla oli kokonaan oma hallintonsa. 

Näkymiltään Mostar on tavattoman kaunis: se on henkeä
salpaavan metsäisen vuoristomaiseman keskellä lepäävä 
pikkukaupunki, jota halkoo kaksi smaragdinvihreää 
kirkasvetistäjokea. Jaaproposvesi-vesijohtovesi Bosniassa 
ylipäätään on samaa luokkaa kuin pullotettu kivennäisvesi 
Saksassa. 

Eilen saavuimme Kroatian Splitiin. Ilta oli vapaa; 
minä lievästi sairaana nukkumaan ja tänä aamuna 
olo olikin jo parempi. Hotellimme on meren rannal
la; istun parhaillaan hotellihuoneen parvekkeella 
auringonpaisteessa merta ja metäisiä kukkuloita katsel
len. Tänä iltana on konsertti Splitissä ja huomisaamuna 
matka jatkuu Rijekaan. 

maanantai 19.9. 

Saavuimme tänään Zagrebiin puolilta päivin ja saimme 
hotellilla pitkästä aika hyvän kunnollisen lounaan. Viime 
päivien yhteisruokailut eivät nimittäin ole olleet aivan 
ensiluokkaisia. Kaupunkia ei vielä ole ehditty nähdä -
hotelli sijaitsee hiukan syrjäsä - mutta kohta lähdetään 
konserttipaikalle akustiikkaa koeponnistamaan. 

Split ja Rijeka eivät kaupunkeina tehneet suurenmois
ta vaikutusta. Tulvillaan saksalaisia rantalomailijoita, 
yleinen hintataso suhteellisen matala, sinänsä kauniita 
merenrantakaupunkeja, mutta eivät jaksaneet Bosnian 
köyhien mutta kauniiden, aidosti - jopa ristiriitoihin 
asti - monikulttuuristen kaupunkien jälkeen vaikuttaa. 
Omaleimaisuutta ja henkeä jollakin tavoin puuttuu, 
minkä lisäksi monissa kahviloissa ja ravintoloissa palve
lu on epäystävällistä. Mutta luonto on kaunis - merta, 
vuoria ja metsiä! (Tosin Bosnian luontoa pidin vielä 
kauniimpana.) 

torstai 29.9. 

Kiertue on onnellisesti takana. Se vielä mainitta
koon, että Zagreb oli hieno kansainvälinen euroop
palainen kaupunki, johon olisi tehnyt mieli tutus
tua lähemminkin. Sinne on kaiketi vielä palattava. 

Keskiviikkoillan konsertin jälkeen lähdimme ajamaan 
kohti Kölniä, jonne sitten torstaina puolenpäivän jälkeen 
saavuttiin. Viikonloppuna vielä äänitettiin kiertueohjel-
ma ja pidettiin kolme konserttia kotinurkilla — Zülpichis-
sä (Burg Langendorf), Münsterissä ja Hertenissä. 

Maanantai-iltana olin Essenin filharmonialla kuun
telemassa venezuelalaista nuoriso-orkesteria. Usko
maton elämys! Lavalla pitkälti toista sataa 15-
20-vuotiasta soittajaa, jotka taidoiltaan vastasivat 
täysin ammattiorkesteria - jopa soinnin puolesta! Lisäksi 
esitys oli täynnä nuoruuden intoa. Nämä nuoret muusi
kot ovat lapsena kadulta poimittuja raukkoja, joiden 
tulevaisuutena olisi ollut rikollisuus ja huumeet, mutta 
joille sen sijaan on annettu soitin käteen ja musiikki 
elämän sisällöksi. 

Eilen leivoin karjalanpiirakoita, ai että tuli hyviä. Vois
sa uitettuja tietenkin. Pikku hiljaa opiskelutoveritkin 
alkavat taas palata muista maailman kolkista Esseniin ja 
elämä jatkuu enemmän tai vähemmän entiseen tapaan. 

Johannes 



International Double Bass Convention -
bassofestareilla Tsekissä 

Saavuin Tsekkiin hyvissä ajoin ennen 8th International 
Double Bass Conventionia, tarkalleen kaksi päivää etuajas
sa. Ajatuksena oli, että ehdtisin hieman tutustua paikalliseen 
ympäristöön ja kenties tottua tsekkiläiseen bassoon, jonka 
sain lainaksi Brnon filharmonikkojen basistilta Miloslav 
Jelinekiltä. Lähdimme siis kolmihenkisellä poppoolla liiken
teeseen, Teppo "Kalmisto" Hauta-Aho, Erkki "Eki" 
Siikasaari sekä allekirjoittanut. Ensimmäinen ilta sujui 
leppoisasti taiteilija Jelinekin kotona vieraana tukevaa tsek-
kiruokaa syöden ja Jelinekin bassonsoitosta sekä tyttäriensä 
laulusta ja pianonsoitosta nauttien. 

Tutustuminen paikalliseen ympäristöön olikin vaikeampaa, 
sillä saavuimme lauantaina ja festarit alkoivat maanantaina. 
Eihän sunnuntaina ollut muuta auki kuin kirkot. Tosin niitä 
olikin riittävästi koko päivän kiertämiseen ja ihan jänniä 
olivat, katolisiahan ne siellä. 

Maanantaipäivä meni yleiseen säätöön ja avajaiskonserttiin. 
Konsertti olikin jännä: Dittersdorfin bassokonsertto C-
duurissa, siis se sama tuttu biisi, mutta ihan eri sävellaji ja 
taisi siinä muutama lisätahtikin olla. Sen jälkeen kuulimme 
Tepon Hippokonserton kantaesityksen ja se oli hieno, jousi-
orkestereineen kaikkineen. 

Bassonsoittoon päästiin sitten kunnolla käsiksi vasta 
tiistaina. H o m m a n nimi oli, että lukujärjestyksessä oli 
kellonaikoja ja kaikkien yhdentoista opettajien nimet 
ja sitten vaan o m a nimi että kenelle haluaa ja milloin. 
Itse aloitin rauhallisesti jazz-impro-pajasta. Jazzbasisti 
Petr Korinek opetti aluksi muutamis ta evergreeneistä 
p lokkaamiaan bassosooloja. Sitten pää s imme myös soit
tamaan perusbluesia ja improvisoimaan siihen päälle. 
Ihan piristävää puuhaa nuotteihin jäykistyneelle klassi
selle soittajalle... 

Resitaaleissa kiinnostavaa musiikkia 

Iltaisin oli professoreiden resitaaleja. Ne olivat ehkä koko 
reissun parasta antia, vaikka laatu tuntui vaihtelevan aika 
lailla. Enimmäkseen resitaalit olivat kuitenkin laadukkaita 
ja kiinnostavia. Esim. avajaiskonsertissa kuulimme Miloslav 
Jelinekin soittamana Dittersdorfin C-duurissa sellaisine lisä-
pätkineen, mitä itse en ainakaan ollut koskaan kuullut. Jeli¬ 
nek kantaesitti myös Hauta-Ahon hippokonserton bassolle 
ja jousille. 

Kuultiin siellä paljon muutakin, mutta pari esiintyjää jäi 
syvästi mieleen. Pidin kovasti Andrej Shynkievichin soitos
ta. Hän oli voittanut jonkun bassokilpailunkin taannoin (en 
kylläkään enää muista mikä ja milloin, taisi olla viime vuon

na). Hänen soitostaan huokui kova soittotekninen varmuus 
joka antoi musikaaliselle ilmaisulle erittäin hyvät puitteet. 
Myös vanhempi bassorouva, puolalainen Irena Olkiewicz 
teki minuun vaikutuksen. Hän soitti sellaisten säveltäji
en kappaleita, joista en koskaan ollut kuullutkaan, esim. T. 
Natansonin "Tri kusy pro kontrabas a klavir", A. Lasonin 
"Music in four parts kontrabas a klavir" ja B. Konowalskin 
"Poem 'Loch Ness' pro kontrabas a klavir". Nämä kappaleet 
olivat jollain lailla samantyyppisiä kuin Tabakovin Motiivi, 
vaikka omasta mielestäni vielä parempia ja monipuolisempia. 
Irena soitti myös F. Rabbathin kappaleita, ja nämä kuulles
sani ihmettelin kyllä kovasti, mikseivät Rabbathin kappaleet 
soi täällä meilläpäin? Sain mukaani yhden nuotin, mutta 
kuulemma Rabbathilta itseltään voi tilata nuottikokoelmia. 

Myös kaikkien (tsekkiläistenkin) basistien tuntema Kalmis
tomme piti resitaalin. Hän soitti luonnollisesti omia teok
siaan, joista viimeinen, Duo Basso II oli kantaesitys, jossa 
Kalmiston kaverina soitti Martin Sranko. Kalmisto soitti 
myös Stefan Schäferin "L'adeiu'-nimisen kappaleen. Yleisö 
oli riemuissaan Kalmiston soitosta ja musiikista ja hän sai 
kunnian soittaa useammankin encoren. 

Innostavaa opetusta 

Konserteista nauttimisen lisäksi koetin enemmän tai vähem
män ahkerasti (lainasoittimeni ei ollut kovin inspiroiva) käydä 
tunneilla. Mukavinta oli käydä Miloslav Gajdosin tunneil
la, kuten pääkirjoituksessa kerrotaan. Gajdos oli energinen 
opettaja, ei turhia selittelyjä vaan suoraan nuotit eteen ja 
soittamaan. Soitimme Gajdosin tekemiä suomalaisia kansan
tansseja. Gajdosista oli kehittynyt varsinainen suomifolk-fani 
vierailtuaan Haapavesi Folkissa (ks. juttu). Hänen tekemän
sä tanssit eivät kuitenkaan olleet mitään liian yksinkertaisia 
piippulauluja, kahdelle bassolle tehdyt kappaleet olivat tyylil
tään virtuoottisia viuluniekkaviritelmiä. Pariääniä korkealta 
ja nopeaa. Sellaisa villiä säkkijärvenpolkkamenoa. Kun näin 
nuotit ajattelin, ettei tuollainen voi kuulostaa hyvältä bassolla 
soitettuna, mutta kas kun herra itse tarttui soittimeen, niin 
johan alkoi tanssivarpaita vipattamaan, sen verran svengiä 
soitossaan oli! 

Festivaalin päätteeksi pidettiin valtava ulkoilmakonsertti, 
johon kaikki osallistujat, niin oppilaat kuin professoritkin 
osallistuvat. Valtava, arviolta neljänkymmenen hengen basso-
orkesteri ihmetytti ja viihdytti ohikulkijoita pirteillä kansan-
musiikinomaisilla kappaleilla. 

Kummallinen maa 

Tsekistä jäi kummallinen vaikutelma: toisaalta maa oli todella 
köyhä: hinnat halpoja, vanhoja neuvostoliiton jämiä, kuten 



rupsahtaneet talot ja tiet jne. Toisaalta siellä kävi kokoajan 
kova kuhina kun taloja restauroitiin ja uusia moderneja lasi-
teräs-konttoreita rakennettiin. Enimmäkseen ihmiset olivat 
rikkaan ja hyvinvoivan näköisiä. Maassa näkyi paljon kalliita 
autoja, loisteliata linnoja ja hienosti pukeutuneita ihmisiä. 
Ruoka oli hyvää ja edullista, samoin kuulemma myös olut, 
vaikkei allekirjoittanut oikein oluenjuonnista innostunut. 
Tutustuin muutamiin paikallisiin basisteihin ja päädyin 
siihen, että tsekkiin on mentävä uudestaan: kuulemma tääl
läkin myynnissä olevat Dvorak-merkkiset tsekkiläiset ihan 
kelpoisat tehdasbassot maksavat paikan päältä 600 euroa. 
Että tyhjä lentokotelo mukaan vaan ja ostoksille... 

Teksti: Henrica Fagerlund 
Kuvat: Erkki Siikasaari 

Basso-orkesteri harjoitteli Miloslav Gajdoksen johdolla. 

Irena 0 lk iewicz hurmasi positiivisen nöyrällä asenteella ja erinomaisella 
soitollaan. 

Kalmisto esitti oman duonsa, D u o Basso II yhdessä Mart in Srankon 
kanssa. 

Henrica Fagerlund ja J an Tolar ihmettelevät bluesin ja improvisoinnin 
saloja. 

Baari-iltaa voi viettää myös näin: Kerätään porukka kasaan ja soitetaan 
ja lauletaan tsekkiläistä h u m p p a a ja iskelmää. 



Triviaalia bassotietoa 
1. Minä vuonna perustettiin Mikkelin 

Kaupunginorkesteri? 

a) 1990 
b) 1925 
c) 1903 
d ) 1 9 5 2 

2. Montako tritonusta on Hauta-Ahon 
Cadenzassa? 

a) 0 
b) 17 
c) 32 
d) 53 

3. Kuinka suuri mensuuri on Radion 
Sinfoniaorkesterin basistin Pekka Saarisen 
käyttämässä viisikielisessä bassossa? 

a) 115,5 cm 
b) 111,5 cm 
c) 110 cm 
d) 108 cm 

4. Minä vuonna Jiri Parviainen aloitti basistina 
Helsingin Kaupunginorkesterissa? 

a) 1988 
b) 2001 
c) 1962 
d) 1973 

5. Einojuhani Rautavaaran vuonna 1980 
säveltämä kontrabassokonsertto on 
nimeltään: 

a) Angels and Visitations 
b) Angel of Dusk 
c) Angel of Light 
d) Angel of Dawn 

6. Mikä sävel soi 32 Hz:in taajuudella? 

a) suuri C 
b) kontra C 
c) pieni c 
d) subkontra C 

Tapahtumia 

To 17.11. klo 14 Tapiolasali, Espoo 
Tapiola Sinfoniettan iltapäiväkonsertti 
Okko Kamu, johtaja 
Jorma Katrama, kontrabasso 
Aarno Cronvall, juontaja 
Sallinen: Sunrise Serenade 
Frank Proto: Carmen-fantasia 
Liput: 12 € , sis. leivoskahvit 

ti 6.12. klo 15 Sibeliustalo, Lahti 
Sinfonia Lahden itsenäisyyspäivän juhlakonsertti 
Osmo Vänskä, kapellimestari 
Eero Munter, kontrabasso 
Sibelius: Tapiola 
Aho: Kontrabassokonsertto (ke) 
Sibelius: Sinfonia nro 7 
Sibelius: Finlandia 
Liput: 18 / 14,50 € 

Sibelius-Akatemialla tapahtuu 

17.11. klo 17.30 T-talo, Wegelius-sali 
Vera Lindroos, B-tutkinnon etydi- ja stemma-
osuus 

30.11. klo 17.30-20.30 R-talo kamarimusiikkisali 
Bassomatinea 

3.12. klo 14 R-talo, konserttisali 
Katri Tuomennoro A-tutkinto 

16.12. klo 16.30 T-talo, Ackte-sali 
Oskari Hannula, B-tutkinnon etydi ja stemma-
osuus 



Soitin Laine 
nyt myös Helsingissä! 

KIELISARJAT 

DADDARIO Helicore-kielisarjat 
PIRASTRO Obligato-kielisarjat 
PIRASTRO Pizzicato-suolikielisarja 

115 € / kpl 
140 € / kpl 
290 € 

Laadukkaat saksalaiset 

SOUNDWEAR-pussit: 

Performer 
Professional 

510 € 
670 € 

SCHERTLER STAT-B-kontrabassomikrofoni 
ja etuaste 
SD-Systems PU-4 
piezomikrofoni kontrabassolle 

355 € 

135 € 

TURKU: Maariankatu 10 / 20100 Turku puh. 02-2761 636 www.soitinlaine.fi 
HELSINKI: Pohj.Rautatiekatu 11 / 00100 Helsinki puh. 09-4366 840 katri.pajala@soitinlaine.fi 

http://www.soitinlaine.fi
mailto:katri.pajala@soitinlaine.fi


Woodwinds 
tarkoittaa kontrabassoa ja sen tarvikkeita. 

Pikkubassopaketit 
(1/10, 1/8 ja 1/4) alk. 1600 e 

Unkarilainen 3/4 paketti 1650 e 

Lukuisia erikokoisia kontrabassoja aina 
tarjolla, myös vanhoja soittimia 

Runsas valikoima jousia, stakkeleita, 
kielenpitimiä, talloja, pinnapuita, 

otelautoja, viritysmekanismeja. 

Tiedustele 
Vastaamme kernaasti 

kysymyksiisi 

Woodwinds Ky 
Albertinkatu 17, 00120 Helsinki 

puh. 09-6812 150 
fax 09-6812 1555 

matti.helin@woodwin.pp.fi 
www.woodwinds.fi 

avoinna ark. 10-17, la 10-14 
ma suljettu 

Tervetuloa! 

mailto:matti.helin@woodwin.pp.fi
http://www.woodwinds.fi

