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Terveydeksi

Liian usein kuulee muusikoiden ja basistien olevan fyysisesti rikki. Ei suinkaan ole tavatonta, että
muusikko joutuu sairaslomalle työstään tai opinnoistaan, tai jopa vaihtamaan alaa kokonaan fyysisten vaivojen tai jopa vammojen takia. Mutta
onko sen pakko olla näin? Mitkä ovat syyt ja mitä
voisi asialle tehdä? Monet ehkä ajattelevat, että olisi venyteltävä, jumppailtava, hikoiltava ja kärsittävä kuntosalilla. Ja onhan se tavallaan niin. Toisaalta tuossa ajatustavassa on vain äärimmäisen huono lähtökohta: ajatellaan, että liikkuminen ja fyysisestä kehosta huolehtiminen on tylsää, tyhmää
ja ikävää.
Itselläni on ollut etuoikeus olla pienikokoinen soittaja, jolloin on ollut tarve tarkastella soittoasentoja ergonoman optimoinnin kannalta. Olen myös
tehnyt piilouraa aerobic-ohjaajana, jonka ansioista olen saanut perehtyä ihmisen fysiikkaan vielä
opettavaisemmalla tavalla. Lisäksi mieheni on
terveyden ammattilainen. Hän opettaa, että ihmisessä henkinen ja fyysinen terveys kulkee käsi
kädessä ja molemmat vaikuttavat molempiin.
Hänen mukaan on mahdollista pitää hyvinvoinnistaan huolta lempeällä ja nautittavalla tavalla. Pakkoajatukset pois! Lue tästä lehdestä artikkeli Sippoin terveysliikunnasta, se saattaa avata uusia
näkökulmia hyvinvointiin ja soittokykyyn.
Ongelmalle voi kuitenkin tehdä enemmänkin.
Opetatko sinä oppilaillsi hyviä soittoasentoja?
Oikeiden asentojen opettaminen on haastavaa,
ensin on tiedettävä mikä on hyvä asento. Mitään
yhtä oikeaa ratkaisua ei ole, sillä jokainen on yksilö. Lähtökohta on kuitenkin, että soittamisen
täytyy tuntua hyvältä. Missään tapauksessa se ei
saa sattua. Jos kipua tulee, on analysoitava sen syy.
Niitä voi olla monia, mutta ainakin on tarkistettava osaako oppilas pitää olkapäät alhaalla ja rentoina, osaako hän seistä/istua suorassa, puristaako hän
käsillään tarpeettomasti (mikä olisi rennoin mahdollinen?), onko sormet pyöreät, onko pää ja painopiste keskellä jne. Soittoasentoakin voi muuttaa,
voidaan kokeilla istumista/seisomista, ranskalais-

ta/saksalaista jousta, pienempää/isompaa soitinta.
Myös soittimen trimmaus on tarkistettava, etenkin
aloittelijoilla pitäisi olla kielet mahdollisimman
alhaalla ja talla sen verran kaareva, että eri kielillä
on helppo soittaa jousella. Soittamisesta tulee innostava ja inspiroiva, kun se tuntuu rennolta,
mukavalta ja helpolta. Yksi tehokas tapa opettajana ymmärtää aloittelevan oppilaan tilannetta, on
kokeilla itse soittoasentoa peilikuvana. Siinä joutuu väkisinkin miettimään, että mitenhän tässä kannattaisi kehonsa, kätensä ja sormensa vääntää, jotta saisi jotain ääntäkin vielä tulemaan.
Energistä ja hyvinvoinnin täyttämää kevättä!
Henrica
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Puheenjohtajan tervehdys
Vuoden ensimmäisen bassolehden kirjoittaminen
sijoittuu tänä vuonna aurinkoisen kevättalven ja
kirpeiden pakkasten aikaan. Ulkona liikkuvat
kuntoilijat ovat saaneet tuntea vuoden
pakkasennätysten nipistelevän poskipäissään,
mutta kaikkia sää-olosuhteitakin uhmaten
kokoontui bassoklubin hallitus ensimmäistä kertaa
kuluvana vuotena jo tammikuun lopussa tekemään
parhaaksi katsomiaan päätöksiä ja suunnittelemaan
lähestyvää vuo-sikokousta.

Samassa hallituksen kokouksessa päätettiin
ajankoh-dat, jolloin materiaalit lehteämme varten
täytyy olla toimitettuna. Nämä päivämäärät
vuodelle 2007 ovat: 12.2., 16.4., 30.9. ja 30.11.
Kontra-C:n toimitus ottaa mielellään vastaan
kuvia, juttua, yms. materiaalia tai vinkkejä siitä,
mitä aiheita haluaisit lehtemme käsittelevän.
Materiaali toimitetaan lehtemme päätoimittajalle:
kontra.c@gmail.com.
Ruotsalaisen basistin soolokonsertti

Vuosikokous
Ennen kuin yhdistyksemme vuosikokouskutsut
voidaan postittaa, täytyy kuluneen vuoden 2006
tilinpäätös olla tehty. Meidän tilinpäätöksemme
valmistui sopivasti jo helmikuun puolivälissä, joten
kokouksen päivämääräksi päätettiin valita
31.3.2007. Kokouspaikka on jo monille tutuksi
tullut Claviksen Sali, os. Vanha Viertotie 21, Helsinki ja aloitusaika on kello 17:00. Erillisiä vuosikokouskutsuja ei jäsenille postiteta tänä vuonna,
vaan kutsu ilmoitetaan sekä Kontra-C:n että
nettisivujen välityksellä. Vuosikokoukseen otetaan
mielellään vastaan ohjelmaehdotuksia ja jokainen
klubin jäsen on lämpimästi tervetullut tilaisuuteen
nauttimaan bassomusiikista ja tuomaan oman
vaikutuksensa klubin toimintaan.
Vuosikokouksessa käsiteltäviin asioihin kuuluvat
niin tilinpäätös kuin vuosikertomuskin ja samalla
valitaan klubillemme hallitus. Olen ottanut tavaksi
varmistaa ihmisten sitoutumisen tehtäviinsä jo
etukäteen, eikä tänäkään vuonna hallituksen
kokoonpanoon ole tulossa suuria muutoksia.
Viime vuosikokouksessa ilmoitin jatkavani
mielelläni puheenjohtajan tehtäviä vielä vuoden
verran. Tuo aika on hurahtanut kuin sillä olisi ollut
siivet selässään ja se on nyt siis kulunut umpeen.
Näin ollen puheenjohtajan tehtävä siirtynee
jatkossa jonkun toisen hoidettavaksi, mutta
aikomukseni ei ole siirtyä vielä kokonaan pois
klubin hallituksen toiminnasta.
Kontra-C:n ilmestyminen vuonna 2007

Loppuvuodesta 2006 minuun otti yhteyttä
ruotsalainen basisti nimeltä Björn Malmqvist, joka
esitti toiveensa päästä konsertoimaan huhtikuussa
Suomeen. Lupasin tiedustella mahdollisuuksia
konsertin järjestämiseen ja nyt on varmistunut, että
hän pitää n. tunnin mittaisen soolokonsertin 18.4.
Konserttipaikka ja alkamisajankohta ovat vielä tätä
kirjoittaessani varmistumatta, mutta löydät ne
klubin
nettisivuilta
osoitteesta
www.kontrabassoklubi.fi, kunhan paikka on
selvillä. Konserttiin ovat tervetulleita tietenkin
kaikki kuulijat!
Apurahoja
Edellisessä lehdessä toivottiin onnea ja menestystä
konserttihankkeellemme saada bassoklubin historian kenties ensimmäinen “Vuoden basisti”konsertti järjestettyä. Onni osuikin kohdallemme,
sillä Suomen kulttuurirahasto myönsi
toimintaamme 3000e suuruisen apurahan. Tällä
summalla saatiin varmistettua sekä Jani Pensolan
konsertin toteutuminen Sibelius- Akatemian
konserttisalissa Helsinki päivänä 12.6.2007 sekä
ns. “Pikkubasso”- kilpailun järjestäminen syksyllä
2007. Kult-tuurirahaston lisäksi SibeliusAkatemian rahasto myönsi 3500e hollantilaisen
Nick de Grootin mestarikurssin järjestämiseen
Sibelius- Akatemiassa syksyllä 2007, joten
edessämme on entistäkin rikkaampi bassovuosi
2007, jonka tapahtumia jäämme odottelemaan!
Kirkkaita kevättalven päiviä kaikille!
Eila
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Ordförandens hälsning

Årets första kontrabastidning skrivs under en solig
och kylig vårvinter. Utomhus kniper kölden i
näsan, men trots allt samlades kontrabasklubbens
styrelse första gången i år redan i januari, för att
göra beslut och planera inkommande årsmöte.
Årsmötet
Före inbjudan till årsmötet postas, måste bokslut
för 2006 vara avklarad. Vårt bokslut blev färdigt
redan i mitten av februari, så vi valde att hålla
årsmötet 31.3.2007. Mötet hålls som tidigare i
Clavis’ sal kl 17:00, adressen är Gamla Chaussén
21, Helsingfors. Inga skilda inbjudan postas i år,
utan inbjudan ges i Kontra-C samt på klubbens
www-sidor. Programförslag tas gärna emot och alla
klubbens medlemmar är välkomna till att lyssna
på kontrabasmusik samt till att själv påverka
klubbens verksamhet.
Ärenden på årsmötet är bokslutet, årsberättelsen
och val av ny styrelse. Har tagit som vana att
försäkra mig på förhand om vem som är med, så
inga stora förändringar kommer att ske. Förra
årsmötet meddelade jag att jag gärna fortsätter som
ordförande ännu ett år. Tiden har flugit iväg och
det året har då alltså nått sitt slut nu. Därmed flyttas
väl ordförandens titel i framtiden åt någon annan,
men jag har inte för avsikt att lämna styrelsen helt
och hållet.
Kontra-C år 2007
I samma styrelsemöte beslöt vi tidpunkterna för
dead line till klubbtidningen Kontra-C. Materialen
till tidningarna bör alltså vara hos redaktionen 12.2,
16.4, 30.9 samt 30.11. Redaktionen tar gärna emot
bilder, artiklar och annat material eller tips om vad
Du önskar att vi skrev om. Materialet skickas till
kontra.c@gmail.com.

Solokonsert med basist från Sverige
I slutet av 2006 tog Björn Malmqvist, en svensk
basist kontakt och framförde en önskan om att
hålla en konsert i Finland i april. Lovade då att
höra mig för om möjligheter till att ordna en dylik
konsert och nu har det blivit klart att han håller en
ca 1h lång konsert den 18.4. då jag skriver detta är
konsertplatsen och klockslaget ännu oklara, men
Du
hittar
dem
på
adressen
www.kontrabassoklubi.fi när saken är uppklarad.
Alla lyssnare är naturligtvis välkomna!
Stipendier
I förra tidningen önskade vi lycka till
konsertprojektet med årets basist, troligtvis den
första i kontrabasklubbems historia. Och lyckan
fick vi, Suomen kulttuurirahasto (Finlands
kulturfond) beviljade nämligen ett stipendium på
3000 e. Med denna summa blev det alltså klart att
Jani Pensolas konsert i Sibelius- Akademins
konsertsali på Helsingforsdagen 12.6.2007 ordnas,
samt den sk “Minibasist”-tävlingen på hösten
2007. Förutom kulturfonden beviljade även
Sibelius-Akademins fond ett stipendium på 3500e
för att ordna en mästarkurs med holländske Nick
de Grootin i Sibelius- Akademin hösten 2007. Så
vi har ett händelserikt år framför oss som vi med
spänning väntar på!
Med önskan om klara vårdagar,
Eila
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Duncan McTierin teho-opastuksessa
Aapo Juutilainen, kerro mihin katosit?

Mites keikkaa pukkaa?

- Olen Winterthurissa, Sveitsissä viettämässä
vaihtovuotta Sibelius-Akatemialta. Winterthur
on pieni kaupunki Zürichin kupeessa. Opiskelen Hochschule Musik und Theater Zürichissä, jolla on siis toimipisteitä sekä Zürichissä että Winterthurissa. Lukukausi loppuu täällä
vasta heinäkuun puolella, joten ehdin hikoilla
harjoituskopissa kesähelteelläkin. Jatkosta en
ole vielä päättänyt, saattaa olla että vietän vielä
toisenkin vuoden ulkomailla joko täällä tai jossain muualla.

- Koulun orkseteri on työllistänyt tähän mennessä vähintään riittävästi, saavuin juuri pari
päivää sitten orkesterimme pieneltä Sveitsinkiertueelta. Koulun orkesterin taso tosin ei valitettavasti ole yhtä hyvä kuin Sibelius-Akatemialla, mutta kiertueen hauskuuteen se ei tietenkään vaikuta. Keikkoja on ollut pari kappaletta ennen joulua, mutta nyt on kännykkä
pysynyt vähän aikaa hiljaisena. Meillä on joka
Duncanin visiitillä pieni bassoluokan konsertti. Olen esiintynyt joka kerta, viimeksi eilen,
joten sooloesiintymiskokemusta on tullut kiitettävästi.

Kuka on opettajasi ja miten soittotunnit ovat
sujuneet?
- Opettajani on bassoguru Duncan McTier.
Tunnit ovat sujuneet erinomaisesti, yhteistyö
toimii kumminkin päin erinomaisesti. Duncanilla on pitkä kokemus opettamisesta ja tietoa piisaa. Soittotunnit ovat käsittämättömän
intensiivisiä ja asiaa tulee joka tunnilla valtavasti. Duncan opettaa pääasiallisesti Lontoossa, Winterthurissa Duncan on yleensä kerran
kuukaudessa, 4 päivää kerrallaan. Soittotuntien kokonaismäärä on silti riittävän suuri, jokaisella Duncanin visiitillä saan 4 tuntia soitonopetusta.
Onko siellä paljon basisteja? Mistä kaikkialta?
- Meitä on luokalla yhteensä seitsemän, soittajia on yhtä paljon kuin kansallisuuksiakin:
Norja, Suomi, Kiina, Saksa, Sveitsi Espanja
sekä Venezuela. Luokalla vallitsee erinomainen
yhteishenki ja taso on kova.
Onko koulussa muita suomalaisia? Miten suomalaisiin suhtaudutaan?
- Koulussa opiskelee minun lisäkseni kaksi suomalaista, suhtautuminen on ollut tähän mennessä erinomaista.

Mitä muuta olet puuhastellut?
- Harjoittelu on kyllä vienyt suurimman osan
ajasta (harjoitushuoneita on kerrankin aina
saatavilla!), mutta olen ehtinyt vähän viettää
aikaa muiden luokkalaisten kanssa sekä käydä
pienellä alppivaelluksella sekä muutamissa konserteissa.
Mikä on ollut hienointa ja mikä oudouinta?
- Hienointa on kyllä ollut ehdottomasti saada
nauttia Duncanin loistavasta opetuksesta.
Oudoin asia taas on varmastikin minun Adlergarten, paikka, jossa asun. Adlergarten on
siis vanhainkoti, jonka henkilöstölle tarkoitetusta talosta vuokrataan asuntoja myös opiskelijoille. Vuokra on Sveitsin halvin, noin 210
euroa, mutta huoneeni ei ihan vastaa yleistä
käsitystä Sveitsiläistä elämänlaadusta. Jaan wctilat sekä keittiön 19 muun samassa kerroksessa asuvan asukkaan kanssa, joten tunku keittolevylle lounasaikaan on välillä varsin suuri.
Mutta se ei paljoa menoa haittaa, Adlergartenissa asuu paljon musiikinopiskelijoita, joten
oikeastaan aika kuluu varsin mukavasti.
Terveisin,
Aapo
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Tapahtui 25 vuotta sitten

Mitä termi “vaippa” tarkoittaa, ja miten se tulisi huomioida orkesterisoitossa? Miten soitetaan mitä
erilaisimpia flageoletteja, eli huiluääniä? Basisti-lehdessä 2/82 on mielenkiintoinen katsaus huiluäänien
ja akustiikan maailmaan. Mitään fysiikan perusopintoja ei artikkelin lukemiseen tarvita, joskin ne saattavat olla suureksi avuksi. Kyseinen Jorma Härkösen artikkeli liikkuu nimittäin sen verran haastavassa
aiheessa, että toimittajalta ei ainakaan onnistunut kahvin juominen samaan aikaan. Jos lukion pitkä
matematiikka tuntui helpolta, selviät varmasti tästä artikkelista nopeasti. Mutta sen verran jännittävä
aihe kuitenkin, että vaikkei ymmärtäisikään matematiikan päälle, niin kannattaa kuitenkin lukea, ihmetellä ja kummastella.

Luonnolliset flageoletit

Keinotekoiset flageoletit
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Teoria
Kosketettaessa kieltä täsmälleen puolivälistä se jakautuu kahteen värähtelevään “lenkkiin” jotka
soivat oktaavia korkeammalta kuin vapaa kieli.
Samoin kosketettaessa kieltä kolmanneksen kohdalta soi kolme “lenkkiä” oktaavin + kvintin vapaata kieltä korkeammalta. Näin voidaan jatkaa
teoriassa loputtomiin suhteiden vapaaseen kieleen
ollessa 2, 3, 4, 5, 6, 7... Jos kieli jaetaan esim. viiteen osaan saadaan kyseinen vapaata kieltä kahta
oktaavia + suurta terssiä korkeampi flageoletti koskettamalla mitä tahansa kielen viiteen osaan jakavaa solmukohtaa. Flageoletit soivat luonnollisen virityksen mukaan joten muutamat niistä
poikkeavat suurestikin tasavireisestä viritysjärjestelmästä.

9
oktaavia alempaa kuten normaalisti. Orkesteristemmoissa vaaditaan basisteilta jo selvännäkijän
lahjoja: eräät säveltäjät kirjoittavat flageoletit niinkuin soivat (mutta jättävät pois merkinnän ‘suono reale’ tai ‘actual sound’) toiset taas käyttävät merkkiä osoittamaan paikkaa, josta kieltä kosketetaan unohtaen mainita miltä kieleltä. Jos nuotin
päälle on pantu pallo, mutta sellaista flageolettia
ei ole olemassa, kannattaa yleensä koettaa oktaavia ylempää. Jos se ei auta on oletettava että merkinnästä on jäänyt kaksi palloa pois.Pitää olla siis
Tämä “kärsä-flageoletti” osoittaa kieleltä sen
paikan, josta nenän avulla löytyy säveltäjän edellyttämä aikaisemmin tuntematon flageoletti.
Flageoletit sooloteoksissa

Viritys

Flageolettien soitossa on kaksi perusasemaa, joissa
kannattaa pysyä, sekä käyttää näihin asemiin kuuluvia sormituksia. G-kielellä nämä asemat ovat:

Yleensähän basso viritetään kolmannessa asemassa olevien flageolettien mukaan. Niiden suhde vapaaseen kieleen on oktaavi + kvintti sekä kaksi
oktaavia. Koska tasavireinen kvintti on suppeampi kuin luonnollinen eivät kaikki vapaat kielet tule
oikeaan vireeseen. Tällä menetelmällä ainoa vireeseen tuleva kieli on A. E-kieli nousee noin 0,4
Hz liian korkeaksi, D-kieli jää noin 0,3 Hz liian
matalaksi ja G-kieli peräti 1,1 Hz liian matalaksi.
G-kielessä tämän jo kuuleekin varsinkin soittettaessa korkeampia flageoletteja. Luonnollinen puhdas kvartti on sama kuin tasavireinen, joten virityksen voi ainakin tarkistaa virittämällä A-kielen ja
sen jälkeen muut kielet seuraavia flageoletteja hyväksi käyttäen:

Flageoletti pizzicato
Pizzicatossa täytyy vasemman käden sormi irrottaa heti äänen sytyttyä, jotta kieli jäisi vapaasti
soimaan. Paras sointi saadaan ottamalla ääni oikealla kädellä vasemman käden yläpuolelta läheltä kontrabasson satulaa. Flageoletti pizzicato voidaan
myös soittaa painamalla vasemmalla kädellä
määrätty ääni sekä koskettamalla oikean käden
peukalolla kieltä oktaavin kohdalta ja näppäämällä etusormella (peukalo täytyy myös heti irrottaa).
Tällöin soi painetun äänen yläoktaavi ja kuten
normaalisti, oktaavia alempaa.
Akustiikka

Soolovirityksessä vireeseen tulee A-kieli kun taas
E-kieli jää aavistuksen korkeaksi, H-kieli vielä enemmän sekä F#-kieli jo huomattavan ylävireiseksi. Apu tähän löytyy puhtaista kvarteista.
Flageoletin mer
kintä
merkintä
Sooloteoksissa flageoletti merkitään pienellä pallolla. Se on nuotin yläpuolella ja tällöin ääni soi

Peilautuminen: Matalat äänet voimistuvat huomattavasti, jos ne heijastuvat kovasta pinnasta. Seinän
etäisyyden pitää olla alle puolet aallonpituudesta,
jotta sillä olisi merkitystä. Jos välimatka on tasan
puolet aallonpituudesta syntyy vastakkaisvaihe,
jolloin bassosta lähtevä sekä seinästä heijastuva aalto
kumoavat toisensa. Äänen pitäisi siis, jollei häipyä
kuulumattomiin, niin ainakin kuulua epämääräis-
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estä suunnasta. Kun seinän etäisyys bassosta on 3
metriä, syntyy vastakkaisvaihe suunnilleen tämän
äänen kohdalle:

Basson tulisi siis olla runsaan metrin etäisyydellä
seinästä äänialueen kattamiseksi.
Vaippa (engl. Envelope): Vaipalla tarkoitetaan
aikaa, jonka ääni tarvitsee kehittyäkseen täyteen
sointiinsa sekä voimaansa. Koska jousisoittimissa
syttyvät yläsävelet ennen pohjasäveltä, ja kun kontrabasson kieli on vielä melko raskas, aiheuttaa
massan hitaus tiettyjä ongelmia. Koska yleisö kuulee bassosta vain pohjasävelen (yläsävelet absorboituvat matkalle, sekä sulautuvat muuhun

jousistoon) on vaarana, että vaikka ääni syttyykin
oikeaan aikaan, se kuulostaa saliin alkavan
myöhässä. Sen tähden täytyy vaippa rytmipaikoissa
lyhentää minimiin eli soitettava riittävän terävä
insatsi, sekä rauhallisissa “vesihana”-insatseissa
aikaisuttaa ääntä silläkin uhalla, että se pieni suhina, joka lähtee jousesta ennen äänen syttymistä,
kuuluisi ennen muun orkesterin insatsia. Pizzicaton vaippa on nopea, joten siinä ei ole ongelmia.

Lähdekirjallisuus: Otavan Iso Musiikkisanakirja
O. Lindeman: Elektronimusikki
Jorma Härkönen

KUTSU VUOSIKOKOUKSEEN
Tervetuloa osallistumaan Suomen Kontrabassoklubi ry.n sääntömääräiseen vuosikokoukseen
lauantaina 31.3.2007. Kokouspaikka on jo monille tutuksi tullut Claviksen Sali, os. Vanha Viertotie
21, Helsinki ja aloitusaika on kello 17:00. Ohjelmassa luvassa myös hienoa kontrabassomusiikkia
sekä kahvitarjoilu. Otathan yhteyttä varapuheenjohtaja Juha Kleemolaan jos haluat tuoda bassosi ja
soittosi kaikkien iloksi!

INBJUDAN TILL ÅRSMÖTE
Välkommen att delta i Suomen Kontrabassoklubi ry:s (Finlands Kontrabasklubb rf.) årsmöte
lördagen den 31.3.2007. Mötet hålls som bekant i Clavis´ sal, adress Gamla Chaussén 21,
Helsingfors och inleds kl 17:00. På progammet står även kontrabasmusik samt kaffebord. Du
kontaktar väl vice ordförande Juha Kleemola om du vill gjädja oss med ett musikinslag!
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Parantavia ääniä kontrabassolla

Pienenä aloittelevana basistina sain läksyksi
Simandlin 30 etydiä -vihkosesta etydin, joka meni
E- ja A-kieleltä. Niin matalia ääniä en ollut edes
kunnolla aiemmin soittanut, sillä onhan E-kieli
kaikkein raskain soittaa, joten aloittelijat eivät ihan
heti käy siihen käsiksi. Tuona viikkona sattui isäni
makaamaan keuhkokuumeessa kotona. Selvittyään
sairaudesta hän tuli luokseni kiittämään niistä
matalista äänistä joita olin soittanut. Hän sanoi
niiden tuntuvan parantavilta.

Koska matalien äänien ominaisuuksiin kuuluu
kiinteän ja nestemäisen aineen hyvä läpäisykyky,
tavoittaa fysioakustinen äänivärähtely myös kehon
kaikki sisäosat. Menetelmällä voidaan näin
vaikuttaa esimerkiksi verenkiertoon, sisäelinten,
hengityksen ja hermoston toimintaan.
Huomionarvoista on se, että useat ihmisen
keholliset toiminnot tapahtuvat hyvin matalilla
taajuuksilla. Näin on mm. aivojen, hermoston ja
hengityksen kohdalla.

Äänen terapeuttinen käyttö on tuhansia vuosia
vanha hoitomuoto. Antiikin aikoina tiedettiin
tarkkaan eri instrumenttien vaikutukset
ihmiskehoon ja -mieleen. Viime aikojen suuntaus
antaa lupauksia siitä, että ääni on varteenotettava
hoitomuoto erilaisissa sairauksissa ja varsinkin
stressiperäisissä
oireissa.
Edeltävien
vuosikymmenten aikana on tehty satoja
tutkimuksia erilaisten ääniterapiamuotojen
vaikuttavuudesta. Kaikille tutkimustuloksille on
yhteistä se, että akustinen värähtely todellakin
vaikuttaa meidän fysiologisiin ja psyykkisiin
toimintoihimme.

Siniäänet värähtelevät ihmisen lihaksistossa ja
vaikuttavat lihassoluihin. Kun lihakset resonoivat
äänen mukana, ylimääräinen jännitys laukeaa
niistä, verenkierto paranee, kehon osat lämpenevät,
kuona-aineet kulkeutuvat nopeammin pois ja
aivojen hapen saanti paranee. Fysiologisia
vaikutuksia voidaan havaita sekä solutasolla, että
laajemmilla kehon alueilla mm. lihaksissa ja
lihasryhmissä, sisäelimissä ja hermostollisissa
toiminnoissa. Fysioakustinen hoito on hyvin
hellävaraista, joten hoitoa voidaan antaa
sellaisissakin vaikeatasoisissa kivuissa, joissa
esimerkiksi manuaalinen hoito ei ole mahdollista.

Fysioakustinen menetelmä
Fysioakustinen menetelmä on edesmenneen
suomalaisen musiikkiterapian pioneerin Petri
Lehikoisen kehittämä musiikkiterapian
erityissovellutus. Fysioakustisella menetelmällä
tarkoitetaan tietokoneohjatun, matalajaksoisen
äänen terapeuttista käyttämistä ja kohdistamista
nk. fysioakustisen tuolin sisälle rakennetuista
kaiuttimista ihmisen kehoon. Laite tuottaa
puhdasta siniaaltoa, joka on kaikkein
yksinkertaisinta olemassa olevaa ääntä.
Fysioakustisessa menetelmässä käytettävän
siniäänen korkeus vaihtelee 27-113 Hz:n välillä.

On ilmeistä, että iholla ja kudoksissa tapahtuva,
ulkoapäin annettu värähtely vaikuttaa eräiden
mielialaa ja kiputiloja säätelevien hormonien ja
välittäjäaineiden, kuten endorfiinin ja oksitosiinin
tuotantoon lisäävästi. Fysioakustista hoitoa voidaan
käyttää osana laaja-alaista musiikkiterapiaa tai
omana erillisenä hoitomuotona.
Bassoterapiaa?
Siniääni tarkoittaa ääntä, jossa on vain yksi taajuus,
eli jonka mukana ei soi lainkaan yläsäveliä.
Huiluäänet ovat siniääniä. Myös koneella tuotettu
ääni, esim kännykän piippaus on siniääntä.
Tavalliset, akustisista soittimista lähtevät äänet eivät
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ole siniääniä, sillä niiden mukana soi joukko
yläsäveliä. Mutta kyseenalaista on, onko siniääni
ainoa tapa käyttää äänen värähtelyä ihmiskehon
hyvinvoinnin edistämiseksi.
Jos tarkastelemme tuota fysioakustisessa
menetelmässä käytettyä äänenkorkeuden haitaria,
saatamme pian huomata, että liikumme samalla
alueella kuin kontrabasson ääniala. Basson alin
kieli, eli kontra-E on n. 41 Hz (riippuen
virityksestä). Viisikielisellä saamme subkontra-H:n,
joka on n. 30 Hz. Lehtemme nimikkosävel, kontraC on n. 32 Hz. Jos siis fysioakustisessa
menetelmässä liikumme 27-113 Hz:n alueella,
tarkoittaa se kontrabassolla kaikkia ääniä vapaasta
E-kielestä aina (kontrabasson transponoivien
nuottien mukaan) pieneen a:han asti, toisin sanoin
G-kielellä ykkösasemassa 1. sormi. Ja viisikielisellä
tietysti vapaasta H-kielestä alkaen. Varsinainen
terveyssoitin siis!
Talamustaajuus
Toinen hyvin kiinnostava seikka kontrabassossa
terveyssoittimena on ns. Talamus-taajuus.
Talamustaajuus on 40 Hz, eli aavistuksen
alavireinen vapaa E-kieli. Kenties olet pannut
merkille, että ihmiset tuntuvat rakastavan tätä
matalaa ääntä. Itse ainakin aikoinaan jäin kovasti
ihmettelemään, kun saatoin soittaa ystävilleni
vaikkapa Dittersdorfia, eivätkä he olleet
moksiskaan. Sitten kun soitin vain vapaata E-kieltä,
he menivät lattialle makaamaan, laittoivat silmät
kiinni ja pyysivät jatkamaan aina kun yritin
lopettaa. Lähemmäs puoli tuntia sain soittaa heille
vain tuota E-kieltä!
Professori Rudolfo R. Linásin kehitti
tietoisuusteorian 40 Hz:n talamustaajuuden
ympärille. Pätevä mies alallaan, toimii tätä nykyä
New Yorkin yliopiston School of Medicinen
fysiologian ja neurotieteiden osaston
puheenjohtajana. Talamus on tärkeä, monien
tutkijoiden mielestä kaikkein tärkein alue aivoissa,
etenkin aistiärsykkeiden käsittelyssä. Se on

yhteydessä valikoivaan tarkkaavaisuuteen sekä
keskittymiseen. Lisäksi talamusalue on yhteydessä
aivojen limbiseen osaan, jossa sijaitsee tunnemuisti.
Voisikin sanoa, että talamus kontrolloi aivoja.
Tutkijat ovat myös huomanneet, että alkavassa
Alzheimerin taudissa, päihderiippuvaisilla,
aivovammapotilailla ja erilaisissa neurologisissa
sairauksissa talamustaajuus muuttuu epävakaaksi
tai häviää kokonaan. Fysioakustinen menetelmä
saattaa toimia tätä aivoaaltoa stimuloivana ja
tasapainottavana hoitona.
Siispä voimme varovasti heittää ilmaan ajatuksen
parantavasta bassonsoitosta. Tarvitaan kuitenkin
tutkijoita, tieteilijöitä ja säveltäjiä, jotka innostuvat
tutkimaan, todistamaan ja ennen kaikkea
säveltämään oikeanlaisia kappaleita. Itse ainakin
jatkan näitä empiirisiä ihmiskokeita, joihin
vapaaehtoisia tuntuu löytyvän helpostikin.

“The brain is not a sausage...it is more like a well
tuned musical instrument”. R. Linás
Teksti: Henrica Fagerlund
Lähteet:
http://www.cerebromente.org.br/n06/opiniao/
llinas_i.html
h t t p : / / w w w. h e a l t h . f i / c o n t e n t / f i l e s /
PP2005_tiivistelmat.pdf
http://www.fysakos.fi/ Marco Kärkkäinen
http://www.humantech.fi/?action=juttu&ID=92
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Jumi lähtee lempeästi Sippoin terveysliikunnalla
Kontra-C esittelee näkökulman hyvinvointiin: Sippoin terveysliikunnan avulla kehostaan ja soittokunnostaan huolehtiminen on lempeää, hämmästyttävän helppoa ja silti tehokasta. Henrica Fagerlund on treenannut Sippoinia pari vuotta ja kertoo siitä ja sen vaikutuksista mm. soittamiseen.

Sippoin puistossa
Jokainen voi varmasti allekirjoittaa väitteen, että
bassonsoitto on fyysisesti vaativaa, oli miten huiput soittoasennot tai soittimet tahansa. Oikeastaan
minkä tahansa soittimen soittaminen vaatii keholta
paljon. Soittaminen on fyysisesti yksipuolista ja
fyysinen hyvinvointi vaikuttaa soittokykyyn hyvin
paljon. Jopa vain se, että hartiat ovat hieman jumissa, saa helposti aikaan sen, ettei soittokaan oikein suju. Tähän ratkaisu on tietysti liikunta ja
erilaiset fysikaaliset hoidot. Itse olen harrastanut
monenlaista liikuntaa kautta aikojen ja huomannut sen, että melko usein liikunnasta seuraa jumi,
joka ei suinkaan edistä soiton sujumista.
Hyvä juttu, että tutustuin Sippoin terveysliikuntaan. Käyn toki edelleen kuntosalilla ja jumppaa-

massa, sillä se on mukavaa. Sippoin harjoittelu
kuitenkin auttaa siihen, ettei “liikunnanjälkeistä
jumia” synny, ainakaan yhtä herkästi. Sippoin terveysliikunta on niin lempeää ja rauhallista, ettei
itse edes tajua harrastavansa liikuntaa. Aluksi ajattelin, ettei tämä voi toimia, kun kehossa ei tunnu
rasitusta. Nykyään huomaan kyllä eron, jos on jäänyt Sippoin terveysliikunnan perusliikesarja, Vital Form tekemättä monena päivänä peräkkäin.
Yläselkä, lapaluiden välinen alue ja hartiat tuntuvat jäykiltä, eikä soitto oikein tahdo sujua. Kun
aloitin säännöllisen Sippoin harjoittelun selkäkivut eivät heti hävinneet, mutta ajan ja treenin
myötä vähenivät pikkuhiljaa. Nyt selkä on niin
hyvässä kunnossa, että kun jumi iskee, niin se usein
lähtee jo yhdellä Sippoin- treenikerralla. Harjoit-
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telun aikana myös mieli rauhoittuu ja kevenee ja
senkin takia on miellyttävämpää soittaa. Sippoin
harjoittelun eduksi on myös luettava se, että sitä
tehdessä tulee tietoisemmaksi kehostaan ja sitä
kautta omaa soittoasentoakin on helpompi hallita
ja säätää.

Harjoittelun periaatteita

Mitä on SSippoin
ippoin ter
tervveysliikunta?

Iloinen mieli - rento keho -periaate: Harjoitellaan
asioita pyrkien olemaan mahdollisimman hyvällä
mielellä koko harjoituksen ajan. Harjoitellaan asioita pyrkien olemaan mahdollisimman aktiivisella
tavalla rentona (ei vetelänä!) koko harjoituksen
ajan. Pyritään tiedostamaan kuinka iloinen mieli
ja rento keho ovat toisistaan riippuvaisia asioita.
Käytetään tätä tietoa myös arkielämässä aktiivisesti hyväksi, parantamaan jaksamistamme ja terveyttämme.

Sippoin terveysliikunnan ja Kehoäly harjoittelun
on kehittänyt Tapio Sipponen. Nimi Sippoin terveysliikunta tulee Tapion sukunimen vanhasta kirjoitusmuodosta. Sippoin terveysliikunta on terveyttä ja luonnollista elinvoimaa lisäävä lempeä itsehoitomuoto. Siinä yhdistyy länsimainen osaaminen (lääketiede, psykologia, urheiluvalmennus)
sekä itämainen lääketiede, kehotyö sekä voimistelu. Harjoittelu ovat suunniteltu niin, että se auttaa
ihmistä tuntemaan itseään ja kehoaan. Harjoittelija oppii kuuntelemaan kehonsa viestejä ja kykenee näkemään paremmin omat positiiviset puolensa. Sippoin harjoittelun perusta on Vital Form
liikesarjassa. Sen lisäksi voi harjoitella Kehoäly
harjoituksia, meridiaanivenyttelyä, syvävenyttelyä,
FreeFlow harjoituksia, Sippoin rentousharjoituksia, Kum Nye harjoittelua ja toistakymmentä erilaista keskenään yhteensopivaa liikesarjaa.
Vital F
orm on liikesarja, jossa käydään läpi koko
Form
keho. Vital Form sisältää kolme osaa: Aktivointi,
Avaaminen ja Rentoutuminen. Vital Formin kesto on n. 30 min ja se voidaan tehdä “milloin tahansa missä tahansa” aivan tavallisissa vaatteissa.
Aktivointi koostuu taputtelusta ja hieronnasta.
Koko keho suurine ja pienine osineen käydään lävitse. Se vaikuttaa mm. pintaverenkiertoon, lymfajärjestelmään, hermostoon ja akupisteisiin ja sitä
kautta myös sisäelimiin.
Avaaminen koostuu pääasiassa nivelten käsittelystä. Lisäksi on nilkkojen vahvistusliikkeitä, selän ja
hartioiden avaamis- sekä venytysliikkeitä. Kaikki
nivelet käydään läpi. Se pitää yllä mm. terveitä liikeratoja ja nivelten kuntoa sekä selän liikkuvuutta.
Rentoutus suoritetaan mm. ravistelemalla nivelet,
raajat ja keho rennoiksi. Rentoutuksen vaikutusta
lisää liikkeiden suoritukseen kuuluva Sippoin hengitys. Sekä mieli että lihakset voivat päästää irti
kireydestä ja stressistä. Mieli rentoutuu ja keho voi
hyvin.

Sippoin harjoittelun ominaispiirteet tulevat esiin
kun tarkastellaan harjoitteluun kuuluvia periaatteita. Näitä voi halutessaan soveltaa myös muuhun harjoitteluun, kuten bassonsoittoon.

Hitaan kiiruhtamisen periaate: Halutaan aidosti
ymmärtää kehon muutoksien tapahtuvan parhaalla
tavalla riittävän hitaasti, jolloin terveyden edistyminen tulee mahdollisimman pysyväksi ja pitkäaikaiseksi. Tiedostetaan riittävän hitaan muutoksen, eli käyttäytymisen, tottumusten, mielen tai
kehon muutoksen auttavan meidät terveyden kannalta parhaaseen, mahdollisimman kestävään
tulokseen.
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Lempeän harjoittelun periaate: Harjoitus tai liike
tehdään vain siihen asti kuin hyvältä tuntuu. Tehdään mahdollisimman lempeästi, pehmeästi ja rennosti. Tehdään riittävän kevyesti.
Kehoäly periaate: Autetaan kehon oma paranemisprosessi liikkeelle ja annetaan keholle tilaa hoitaa
prosessi loppuun. Autetaan mieltä toimimaan kehon luonnollisten prosessien tukena. Pyritään tietoisesti rauhoittumaan ja aistimaan mitä keho tahtoo mielellemme viestittää kehossa ilmenevien asioiden avulla, joko suoraan tai välillisesti. Pyritään
tietoisesti yhdistämään aistien avulla ja intuitiivisesti saavutettu tieto parhaan mahdollisen terveydentilan saavuttamiseksi.
Kehoäly harjoittelun periaate: Stimuloidaan aivojen ja muut kehon välistä yhteistyötä kuormittamalla riittävän kevyesti ja riittävän paljon hermostoa Kehoäly harjoitusten avulla. Annetaan aivojen
ja muun kehon sen jälkeen riittävästi palautua,

jolloin sekä Kehoäly että hyvä terveys positiivisesti
kehittyvät. Pyritään vähitellen tulemaan koko ajan
enemmän tietoisiksi aivojen ja muun kehon yhteistyöstä, jonka kehittymisen avulla on mahdollista saavuttaa parempi tietoisuus omasta hyvinvoinnista ja terveydestä, ja asioista jotka niihin vaikuttavat. Havaitaan kuinka Kehoälyä voidaan kehittää Kehoäly harjoittelun avulla.
Näin vvoi
oi oppia tr
eenaamaan SSippoinia
ippoinia
treenaamaan
Kun oppii Vital Formin, sen voi tehdä itsekseen
kotona vaikka joka aamu. Liikkeet oppii Sippoin
treeneissä ja kursseilla. Näitä järjestetään eri puolella Suomea. Tarkemmat tiedot löytyvät nettisivuilta www.sippoin.fi tapahtumat ja kurssit -linkistä.
Teksti: Henrica Fagerlund
Lähteet: www.sippoin.fi
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Pikkubassokilpailu

Nyt on hyvä hetki aloittaa valmistautuminen syksyn bassohuipentumaa varten. Silloin nimittäin on
pikkubassokilpailun aika. Osallistua voivat sekä pikkubasistit, että isotkin basistit – pikkubassolla!
Kilpailu on yksi kontrabassoklubin perinteistä, ne järjestetään joka viides vuosi. Kilpailu on
enemmänkin areena kerätä kokemuksia, tutustua muihin basisteihin ja vaihtaa kuulumisia ja
ajatuksia kuin tiukkapipoinen mitalimittelö. Kilpailu järjestetään Helsingissä loka-marraskuun
tienoilla. Ilmoittautumislomakkeet ja tarkemmat aikataulut ilmestyvät pikkuhiljaa, pysy kuulolla.
HUOM! Kilpailuluokkia on nyt neljä:
1)ala-asteoppilaat
2)yläasteoppilaat
3)lukioikäiset
4)ikärajaton pikkubassoluokka, soitinkoko maks ¼. Avoin kaikille, myös ammattilaisille.
Kilpailussa soitetaan kaksi vapaavalintaista erityylistä teosta. Teokset voivat olla säestyksellisiä, mutta
silti sooloteoksia. Huomioi, että lautakunta arvostaa musikaalisuutta, soittamisen iloa ja kokonaisuutta
enemmän kuin kappaleiden vaikeutta. Jokaisessa luokassa jaetaan palkinnot, viimeisessä luokassa annetaan
myös tyylipisteitä. Kontrabassoklubi on saanut kilpailuun apurahaa, joten hyviä palkintoja voidaan
odottaa!

Minibasist-tävling
Nu är den bästa tiden till att inleda förberedelser inför höstens höjdpunkt: minibasistit-tävlingen. I
tävlingen kan alla små basister delta, men även större – på en minibas! Tävlingen är en tradition och
ordnas vart femte år. Tävlingen är menad att vara ett forum för basister att samla erfarenhet, få nya
bekanta samt utbyta tankar och idéer, inte något blodigt allvar. Tävlingen ordnas denna gång i
Helsingfors i oktober-november-skiftet. Anmälningsblanketter och mer bestämda tidtabeller är på
kommande.
OBS! Tävlingen har fyra klasser:
1)lågstadie-elever
2)högstadie-elever
3)gymnasie-elever
4)minibasklass utan åldersgräns, max instrumentstorlek ¼. Öppen för alla, även proffs.
Varje deltagare får spela två valfria låtar med olik stil. Låtarna kan vara med ackompanjemang, men de
ska ändå vara solostycken. Märk väl att juryn uppskattar musikalitet, spelglädje och helheten mer än
låtarnas tekniska svårighetsgrad. I varje klass delas priser, i den sista klassen ges även stilpoäng.
Kontrabasklubben har fått understöd av kulturfonden så fina priser är att vänta!
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Pikkubasisti

Mini Basisten

Tällä kertaa pikkubasistiosiossa saadaan
terveisiä Pohjois-Pohjanmaalta. Musiikkiopistojen kontrabasso-oppilaat Haapavedeltä, Nivalasta ja Ylivieskasta ovat jälleen kerran konsertoineet ja harjoitelleet ahkerasti,
joten terveisiä onkin oikein hyvä lähettää.

Denna gång får vi på minibasistsidorna hälsningar från norra Österbotten. Musikinstitutseleverna från Haapavesi, Nivala och Ylivieska har igen hållit konserter och övat flitigt, så då passar det ju nog att skicka hälsningar!

Heikki, Hristo, Ville
Alueen musiikkiopistoissa on jo vuosia toiminut opettajana Hristo Dantchev. Bulgariasta lähtöisin oleva Hristo jatkaa maamiehensä Todor Toshevin kuuluja metodeja ja koulukuntaa ja on innostavalla asenteellaan
saanut aikaan paljon hyvää bassokentällä.
Alueen musiikkiopistoissa onkin jo pitkään
ollut hyvä tilanne soittajien kohdalla.
Uusia pikkubasisteja tulee tasaisesti
ja vanhemmat soittajat
jatkavat joko
ammattilaisina tai harrastajina.

Hristo Dantchev är kontrabaslärare i alla musikinstituten på dessa orter. Han kommer
från Bulgarien och fortsätter i den kända
bulgariska basisten Todor Toshevs fotspår.
Med sin entusiastiska attityd har han fått
mycket gott till stånd på kontrabasfronten.
Musikinstituten på dessa orter har också redan länge
haft gott om
b a s i s t e r.
Nya minibasister kommer med
jämna mellanrum och
de äldre har
fortsatt antingen som
yrkesmusiker eller
amatörer.

Heikki
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Miika niskanen

Kukka Rimpiläinen

Kukka Rimpiläinen, Santeri Konu
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Kontra C-lehti etsii uutta taittajaa!
Jos omistat tällä vuosituhannella ostetun tietokoneen, omaat jonkinlaisia taitoja sen käyttöön ja olet innokas aloittamaan työskentelyn
Suomen Kontrabassoklubin julkaisun kanssa, alat olla lähellä
etsimäämme henkilöä.
Klubi luovuttaa uuden taittajan käyttöön Adobe Page Maker 7.0
taitto-ohjelman ja hyödyllisiä apuohjelmia joitten käytössä nykyinen
taittaja tarvittaessa opastaa ja neuvoo alkuun pääsemiseksi.
Tehtävää voi hoitaa täysin etätyönä.
yht.otot:
Nykyinen taitto: Oskari Hannula, ohannula@siba.fi
Päätoimitus: Henrica Fagerlund, henfager@welho.com
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Makeeta soundia Munkkiniemestä – Jiri Parviaisen
pedagogiikka
Muistan että alussa vedettiin aina joka tunti jonkun aikaa vain soundia: vedettiin vapaita kieliä,
yleensä alkuun D-kieltä. Jiri puhui samalla ja haettiin hienoa ääntä, eli “makeeta soundia” soittimesta. Ja niin tehtiin pitkään ja siihen palattiin aina,
jos soundissa oli ongelmia.

hänen oppilaat. Toiset ovat päätyneet ammattibasisteiksi ja toisille bassonsoitosta on tullut harrastus. Tähän Jiri totesi:
“Vaikka kyse on musiikkiopistosta ja soiton harrastamisesta, sen ei tule näkyä opiskelun tasossa.
Kaikki oppilaat opiskelevat niin kuin se olisi ammatti ja soitossa haetaan aina
parasta kvaliteettia. Osasta sitten tulee ammattilaisia ja osalle bassonsoitosta tulee harrastus. Mutta harrastuksestakin
nauttii vasta kun sitä tekee tarpeeksi hyvin.”
Joka tapauksessa häneltä on
lähtenyt lukuisa määrä nykyisiä ammattilaisia ja niin ikään
lukuisa määrä nykyisiä bassonsoiton harrastajia.

Erasmus ja Jiri
Edellä mainittua “makeeta soundia” kuulee Helsingin Nuottapolku 11:ssa Munkkiniemessä maanantaisin kolmesta yhdeksään Jirin opettaessa siellä. Kun Jiri tuli taloon 70-luvulla, opetuspaikkana
oli vielä Helsingin ranskalais-suomalainen koulu
Munkkivuoressa, mutta vuonna 1989 opisto pääsi
muuttamaan Nuottapolun entisiin koulutiloihin.
Jirillä on tällä hetkellä 8 oppilasta Länsi-Helsingissä. Lisäksi Jirin assistenttina Länsi-Helsingissä opettaa Eila Saikkonen.
Pedagogiikka
Kun puhuin Jirin kanssa puhelimessa, tuli puheeksi

Jiri pedagogiikka perustuu hänen itsensä mukaan siihen, että
oppilaat tajuavat itse kaiken, eli
Jiri ei oikeastaan edes opeta,
eikä hänen mukaansa edes voi
opettaa. Jiri tuuppii oppilaitaan eteenpäin, ja johdattelee
heitä tajuamaan asioita. Esimerkiksi kun on tullut tunnille ja soittaa jotain hienosti, paremmin kuin edellisellä kerralla, niin Jiri saattaa sanoa: “Hienoa. Kerro mulle minkä sä teit tossa nyt paremmin kuin viimeks.” Tai vaihtoehtoisesti: “Mikä
tossa nyt meni pieleen, miks se kuulosti tolta?” Ja
jos oppilas ei osaa vastata tähän heti, niin Jiri johdattelee häntä oikeaan suuntaan, jotta asia menee
perille, ja oppilas pystyy itse kertomaan, kuinka
asia on.
Oikein soittaminen ei tietenkään riitä Jirille alkuunkaan, vaan kaiken ydin on musiikki. Yksi
kuuluisa Jirin suusta kuultu lausahdus kuuluukin:
“No olihan toi ihan jees, mut oliks toi nyt musiikkia?”
Harjoittelusta puhuttaessa Jiri painottaa, että pitää ehdottomasti aina olla ajatus mukana. Jos vain
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soittaa jotain paikkaa uudestaan ja uudestaan, eli
jankkaa miettimättä mikä siinä mättää, ei siitä ole
mitään hyötyä. Sen sijaan hänen mukaan pitää
miettiä mikä on pielessä, korjata asia ja toistaa paikka oikein ja hienosti soitettuna monta kertaa.
Tämä kaikki ei tietenkään ole mitenkään ihmeellistä, eikä pidäkään olla. Jirin opissa oppilaista kehittyy selkeästi asioista ajattelevia ihmisiä ja soittajia juuri sen takia, että asioita käydään rauhassa
ja selkeästi läpi, sekä tekemällä tietenkin paljon työtä, mutta ilman että siitä kannetaan suurta huolta
ja stressiä.
Ai niin, tietysti jäi tuosta pedagogiikasta mainitsematta se keltainen nojatuoli, jossa Jiri istuu opettaessaan. Se on ollut Jirin bassoluokassa ainakin
niin kauan kun itse muistan ja on siirtynyt tietysti
mukana, kun luokkatila on vaihtunut.
Otto Tolonen

Otto Tolonen (17) aloitti Sibelius-Akatemian nuoriso-osastolla viime syksynä. Ennen sitä hän on
soittanut kontrabassoa Länsi-Helsingin Musiikkiopistossa 10-vuotiaasta alkaen Jiri Parviaisen johdolla.

Jesper

Härliga sound från Munksnäs – Jiri Parviainens
pedagogik
Jag minns att vi i början av varje timme övade en
stund endast på sound: drog på lösa strängar, för
det mesta D-strängen. Jiri pratade samtidigt och
tillsammasn sökte vi ett fint sound, eller “härligt
sound”, så att säga, ur instrumentet. Det gjorde vi
länge och till det återkom vi varje gång det blev
problem med soundet.
Det där “härliga soundet” hör man på Notstigen
11 i Munksnäs i Helsingfors på måndagar mellan
tre och nio då Jiri undervisar där. När Jiri började
i huset på 70-talet, hölls lektionerna i Helsingfors
fransk-finska skola på Munkshöjden, men år 1989
flyttades musikskolan till föredetta skolutrymmen
på Notstigen. För tillfället har Jiri åtta elever i Länsi-Helsingin musiikkiopisto. Som Jiris assistent
fungerar Eila Saikkonen.

Pedagogik
När jag talade med Jiri i telefon om hans elever
som blivit yrkesmusiker samt de som blivit amatörer, konstaterade Jiri:
“Även om det är frågan om en musikskola och en
hobby så får det inte synas i undervisningens nivå.
Alla elever studerar som om det vore deras yrke
och vi strävar efter den bästa möjliga spelkvaliteten. Endel blir professionella och andra får en fin
hobby. Men bäst njuter man av en hobby när man
gör tillräckligt bra.”
Hur som helst har en stor skara yrkesbasister börjat hos Jiri och så även en stor skara amatörer.
Enligt Jiri själv grundar sig hans pedagogik på att
eleverna själv förstår allt. Egentligen undervisar Jiri
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inte, han säger att det är omöjligt. Istället hjälper
Jiri sina elever framåt och leder dem till att förstå
saker. T.ex. om man på lektionen spelar bättre än
förra gången kan det hända att Jiri säger: “Fint.
Berätta vad det var som du gjorde bättre än förra
gången.” Eller: “Vad var det som gick fel, varför
lät det sådär?” Om eleven inte kan svara genast,
leder Jiri eleven på rätt spår så att saken går fram
och eleven själv kan berätta hur det ligger till.
Att spela rätt räcker naturligtvis inte, meningen
med allt är musiken. Man kan ofta höra Jiri säga:
“Nå visst var det helt okej, men var det där nu
musik?”
På tal om övning understryker Jiri att man absolut
alltid måste ha tanken med. Om man bara spelar
på nyt och på nytt, dvs. man bara ältar på utan att
fundera vad som är problemet så är det till ingen
nytta. Däermot bör man fundera på vad som är
fel, korrigera felet och repetera ställer rätt och
snyggt många gånger.

Detta är ju förstås inget konstigt och det är inte
meningen heller. Jiris elever växer till människor
och musiker med klar tanke just därför att saker
gås igenom lungt och tydligt samt naturligtvis genom att göra mycket jobb, men utan att man bär
för stort bekymmer eller stressar.
Just ja, i samband med pedagogiken glömde jag
helt att berätta om den stora gula länstolen. I den
sitter Jiri när han undervisar. Den har varit i klassrummet så länge jag minns och har förstås alltid
flyttat med då klassrummet bytt.
Otto Tolonen

Otto Tolonen (17) inledde i höstas sina studier på
Sibelius-Akademins undgomsavdelning. Han började spela kontrabas som 10-åring för Jiri Parviainen på Länsi-Helsingin Musiikkiopisto.

Erik ja Jiri

Woodwinds Ky
myy myös kontrabassoja ja bassotarvikkeita
UUTUUS
!!!!!! PIKKUBASSOJEN UUSI
ULOTTUVUUS !!!!!!
Kokopuiset, käsityönä valmistetut, Suomessa
suunnitellut 1/ 8 ja
1/ 4 ERWIN- bassopaketit alkaen nyt 1800e.
Paketti sisältää soittimen, jousen ja pussin sekä
hartsin.
Uusia ja vanhoja kokopuisia 3/ 4 bassoja eri
valmistajilta. Tarjousbassoja alkaen 1500e
Runsas valikoima jousia, stakkeleita, kieliä, talloja,
kielenpitimiä, pinnapuita, otelautoja,
viritysmekanismeja jne. varastossamme kaikkiin
kokoihin. Mm. hiilikuitujouset 480e.

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!

