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Alkanut vuosi on ollut kovin tapahtumarikas
kontrabassojen osalta. Bassot ja basismi ovat vii-
me aikoina olleet hyvässä nosteessa erilaisten kon-
serttien ja tapahtumien ansiosta. Ja tämä kaikki
näkyy ja tuntuu myös Kontra-C -lehdessämme.
Juttuja ja aiheita tulvii. Tässä vaiheessa en tiedä
tulevatko kaikki jutut edes mahtumaan vai jääkö
puolet odottamaan seuraavaa lehteä. Tähän men-
nessä olemme saaneet nauttia mm. Jiri Parviaisen,
Juha Kleemolan ja Tuomo Materon esiintymisistä
orkesterien solisteina. Saimme myös runsaasti po-
sitiivista huomiota Lahden Bassotapahtuman
myöstä. Lisäksi Jussi Javakselle myönnettiin Suo-
men Muusikkojen Liiton tunnustuspalkinto mer-
kittävistä ansioistaan muusikkona ja erityisesti pe-
dagogina.

Ja lisää herkkuja on luvassa: charmantti
kontrabassotaiteilija Jorma Katrama tarjoaa juhla-
konsertin 40-vuotistaiteilijauransa kunniaksi
18.03.08 Sibelius-Akatemian konserttisalissa. Li-
säksi tarjoutuu mahdollisuus syventyä uuteen mu-
siikkiin kontrabasson näkökulmasta. Akatemian
käytävilläkin usein vastaan kävelevä norjalaisbasisti,
Håkon Thelin pitää esityksen nykymusiikin
soittotekniikoista huhtikuussa. Ja tietysti vielä so-
kerina pohjalla Kontrabassoklubin vuosikokous,
jossa ainakin hallituskvartetti päästelee menemään.
Kaikesta tästä lisää lehden sivuilla.

Jatketaan tätä tahtia. Kontra-C -lehti ottaa mielel-
lään vastaan kaikkea infoa ja vinkkejä siitä, mitä
missäkin puuhastellaan. Lähetä postia
kontra.c@gmail.com.

En högst aktiv vår

Det nya året har visat sig vara ett mycket
händelserikt kontrabasår. Kontrabasen och
kontrabasismen har fått ett bra lyft på den senaste
tiden tack vare en hel del konserter och händelser.
Det märks också i vår Kontra-C -tidning. Det har
kommit otroligt mycket artiklar och teman att
skriva om. Ännu vet jag inte ens ifall allt ryms med
eller om hälften blir över till nästa tidning. Hittills
har vi fått njuta av bl.a. Jiri Parviainens, Juha
Kleemolas och Tuomo Materos solistuppträdande
för diverse orkestrar. Vi fick också positiv

Erinomaisen aktiivinen kevät!
uppmärksamhet i samband med Lahtis
kontrabashappening. Dessutom tilldelades Jussi
Javas Suomen Muusikkojen Liittos hederspris för
en märkbar insats som musiker och i synnerhet
som pedagog.

Och mer av det goda: den charmanta
kontrabaskonstnären Jorma Katrama firar sin 40-
åriga kostnärskarriär med en festkonsert den
18.03.08 i Sibelius-Akademins konsertsal. Däröver
erbjuds en möjlighet till att fördjupa sig i
nutidsmusik för kontrabas. Nämligen Håkan
Thelin, en norsk basist som man ofta stöter på i
Sibelius-Akademins korridorer, kommer att hålla
ett föredrag om nutidsmusiken speltekniker för
kontrabas i april. Och sist men inte minst har vi ju
kontrabasklubbens årsmöte, var åtminstone
styrelsekvartetten kommer att släppa loss. Mer om
allt detta i denna tidning.

Låt oss fortsätta i samma takt! Kontra-C -tidningen
tar gärna emot information och tips om vad som
händer var. Så skicka post till kontra.c@gmail.com.

Pirteää kevättä!
Ha en pigg vår!

Henrica Fagerlund
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Tämä vuosi on alkanut lupaavasti bassosolistien
esiinmarssilla, kun Jiri Parviainen soitti Helsin-
gin kaupunginorkesterin solistina Koussevitskyn
kontrabassokonserton  tammikuun puolessavä-
lissä. Viime viikon lauantaina oli Lahden kon-
servatorion konserttisalissa bassomatinea, joka
pääsymaksusta huolimatta keräsi ainakin
viisikymmenpäisen yleisön, kiitos ahkeran
pohjatyön. Lehdissä oli juttua ja minua ja An-
naa pyydettiin jopa radiohaastatteluun konser-
tin tiimoilta! Anna Rinta-Rahkolle vielä todella
suuret kiitokset kaikesta vaivannäöstä. Konser-
tista lisää tässä lehdessä.

Tiistaina allekirjoittanut soitti
Kamariorkesteri Juvenalian so-
listina Bottesinin toisen konser-
ton. Myös siellä oli kiitettäväs-
ti väkeä paikalla. Nuoria ja vä-
hän vanhempiakin basisteja
aimo kourallinen. Kaikki ikään
kuin huipentui ei len, kun
taloudenhoitajamme Tuomo
Matero soitti Jyväskylä Sinfo-
nian solistina Vanhalin konser-
ton monisatapäiselle yleisölle.
Paikalla oli paljon sukulaisia ja
ystäviä, joista valtaosa tietysti
basisteja. Konsertin jälkeen
omituinen basistijoukkio liik-
kui Jyväskylän yössä aiheutta-
en kummastusta.

Tällaiset konsertit ovat omiaan parantamaan
kontrabasson suosiota musiikkiopistojen valinta-
kokeissa. Faktahan on, että harvassa ovat ne
musiikkiopistot, joiden orkestereissa bassoista ei
olisi pulaa. Minunkin musiikkiopistossani yri-
tetään nyt kampanjoida kontrabasson puolesta.
Sinne halutaan lisää opiskelijoita. Miten lisää
oppilaita sitten saadaan? Vastaus on markki-
nointi.  Kontrabassonsoiton puolesta on
kampanjoitava, jotta pärjäämme muille soitti-
mille valintatilanteessa. Soitinesittelyt  ovat van-
ha ja varmasti toimiva keino, jota meilläkin vil-
jellään. Kaikenlainen julkisuus mediassa on hy-
väksi, mutta tietenkään emme saa myydä mi-

Puheenjohtajan tervehdys
tään, mitä meillä ei ole. Miten olisi esimerkiksi
bassokvartettikiertue ala-asteilla? Edullista olisi
myös saada vanhemmat uskomaan, että basso-
harrastuksen alkaessa ei välttämättä tarvitse heti
mennä autokauppaan ostamaan suurempaa au-
toa.

Täällä Jyväskylässä, jossa työskentelen tämän
kevään, orkesteri tekee koulukonsertteja keskus-
tassa ja maalaiskunnissa. Konsertissa soitetaan
lyhyitä pätkiä tunnetuista sinfonioista ja ne on
sidottu yhteen juonella, jota vetää kaksi näytte-
lijää. Konsertin jälkeen on soitinpajoja, jossa

soittimia esitellään. Tärkeintä on kuitenkin mie-
lestäni sinfoniaorkesterin tuominen kouluille,
sillä se voi innostaa musiikkiharrastuksen pariin,
tai ainakin sytyttää konserttikärpäsen
loppuelämäksi. Minä en ainakaan vielä ala-as-
teella ollut eläissäni nähnyt sinfoniaorkesteria
koska lähin sellainen oli 135 kilometrin päässä,
eikä perheessämme harrastettu konserteissa
käyntiä. Soittoharrastuksen alkaminen voi olla
pienestä kiinni. Näin musiikkiopistojen
pyrkimisrumban alla kehotankin kaikkia aktii-
visuuteen, jotta bassonsoitto Suomessa eläisi ja
voisi hyvin.

 Jyväskylässä 14.02.2008      Juha Kleemola
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Huomattava CD-uutuus:

Tykistönkatu 7, 00260 Helsinki 
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 Kadenza
Juho Martikainen

Duettino 
Fantasy
Jani Pensola
Minna Pensola, viulu

Rhapsody
Sami Koivukangas

Duo Basso
Teemu Kauppinen
Matti Tegelman

Echoes from
Hauta-aho
Teppo Hauta-ahon sävellyksiä kontrabassolle

Miniature
Mikko Moilanen
Satu Evijärvi, piano

Mikko’s Menuet
Mikko Moilanen
Teppo Hauta-aho, 
triangeli

Koraliaana
Teemu Kauppinen
Sami Koivukangas
Juho Martikainen
Jani Pensola

Uutuuslevyllä Teppo Hauta-ahon sävellyksiä tulkitsee 
joukko Jussi Javaksen oppilaita:

Echoes from Hauta-aho, 20 e
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Laadukkaan kontrabasson hankinta ei aina ole ai-
van mutkatonta ja helppoa. Mistä ostaa, miten
toimia järjestelyjen suhteen ja keneen voi luottaa?
Siinä muutama niistä oleellisista kysymyksistä jot-
ka tulee ottaa huomioon soitinta hankittaessa.

Eräs vaihtoehto on marssia kontrabassokauppaan
tai -välittäjälle. Tunnetut kauppiaat ovat aina peri-
aatteessa ainakin jonkin verran luotettavia, paitsi
tietenkin ne tunnetut, jotka tunnetaan juuri huo-
noista puolista. Yritysten tai toiminimien kanssa
myös maksujärjestelyt ja kaikki muutkin järjeste-
lyt toimivat usein helpommin.

Yksi eurooppalaisista bassokauppiaista on Jan
Knooren Hollannissa. Knoorenin kauppa on lä-
hellä Belgian ja Hollanin rajaa Schimmertissä. Itse
ostin sieltä soittimen Keski-Pohjanmaan Kamari-
orkesterille omaksi työsoittimekseni. Mukanani
reissulla oli arviointitukena Julius Pyrhönen, joka
myös itse mietti ostavansa uutta soitinta matkalle
lähtiessään. Seuraavassa kerron kuinka basson osto-
retki järjestettiin, kuinka matka meni ja millainen
kaveri oli Jan Knooren.

Matkojen järjestäminen Hollantiin on helppoa.
Vaihtoehtoina esim. lentäminen tai vaikka omalla
autolla ajaminen. Tällä kertaa valitsimme Finnai-
rin siniset siivet ja kaikki meni hyvin. Bassosta ei
tullut lisämaksua kun kahdella matkustajalla ei
ollut mitään vaihtoon menevän basson lisäksi
ruumaan laitettavana. Amsterdamin lentokentältä
vuokrasimme farmariauton, varaus oli toki tehty
etukäteen. Sitten parisataa kilometriä moottoriteitä
ja muutama kilometri pikkuteitä ja olimme

Knoorenin takapihalla. Kauppa on hänen asuin-
talonsa yhteydessä, omissa huoneissaan toki.
Reittisuunnitelussa käytin apuna internetin
reittiopasta www.viamichelin.com ja se näytti mat-
kan lentokentältä aivan Knoorenin etuovelle asti.

Perillä odotti hieman odotettua ja arvioitua pie-
nempi bassovalikoima, alle 20 soitinta yhteensä.
Onneksi paikalla oli kuitenkin neljä vanhahkoa
englantilaista soitinta, joiden takia juuri tämän
kauppiaan valitsin. Halusin nimittäin juuri joko
vanhan englantilaisen tai italialaisen soittimen. Ita-
lialaiset ovat melkein kaikkialla todella kovissa hin-
noissa nykyään. Englatilaisia taas puolestaan ei tah-
do löytää kuin Lontoosta ja siellä hinnat ovat nyt
pilvissä. Lontoolaisten muusikoiden vinkistä
otinkin sitten yhteyttä Knooreniin, jolta kuulem-
ma voisi löytyä etsimiäni soittimia kohtuullisilla
hinnoilla. Niin olikin. Knoorenilla englantilaiset
soittimet olivat noin kolmanneksen edullisempia
kuin kauppiailla Lontoon kaupoissa. Italialaisten
hinta jäi arvoitukseksi kun yhtään kappaletta ei ol-
lut saapuneena paikalle, mutta epäilys niidenkin
hyvästä hintatasosta jäi itämään.

Kaupassa soittimia sai koikeilla rauhassa ja omaan
tahtiin. Soittelimme bassoja perjantai-iltapäivästä
aina iltaan saakka ja valinnat selkeytyivät. Illalla
käytiin myös varsinainen tinkausvaihe. Jan osoit-
tautui aivan oikeaksi kauppamieheksi, mutta
sympaattiseksi sellaiseksi. Rosvoksi häntä ei voi-
nut tuomita, mutta tottakai kauppias osasi kaup-
paa käydä. Lopulta päästiin kaikkia tyydyttävään
hintaan ja ehtoihin. Tärkeä asia, joka pitää ottaa
huomioon ulkomaalaisten kauppiaiden kanssa:
varmista tinkaamisen jälkeen ennen kauppojen to-
dellista lukkoon lyömistä, että hintaan kuuluu ve-
rot, jotka kauppias maksaa! Ilman vilunkipeliä näin
pitää tietenkin aina tapahtuakin, mutta joskus
kauppiaat saattavat yrittää tinkauksen jälkeen mak-
sattaa verot asiakkaalla. Siihen ei tietenkään pidä
EU:n alueella suostua.

Yöksi ajoimme Maastrichtiin, jonne Knooren oli
varannut meille huoneistohotellista majapaikan.
Maastricht oli sympaattinen ja vanha kaupunki,
mukava vierailupaikka jo sinänsä. Jos päätät men-
nä siellä syömään perjantai- tai lauantai-iltana,

Kontrabassokauppaa Hollannissa

Juliuksen bassokotelo ei mahtunut autoon
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varaa pöytä hyvissä ajoin etukäteen esim.
Knoorenin avulla. Aamulla takaisin liikkeeseen ja
viimeiset kokeilut ja kauppakirjojen alle-
kirjoitukset.

Maksujärjestelyt sujuivat ongelmitta. Jan oli suos-
tuvainen antamaan basson mukaan laskun kanssa.
Kaikki kauppiaatkaan eivät suinkaan aina suostu
luovuttamaan soitinta ulkomaille ilman etu-
maksuja tai koko summan maksamista, joten las-
kulla maksaminen kannattaa tarkistaa etukäteen.

Kotimatka sujui myös ilman ongelmia. Tärkeä
huomioitava asia kotimatkalle on vakuutuksen
hankkiminen etukäteen. Hollantilaiset firmat ei-
vät myönnä vakuutuksia ulkomaalaisille ja
internetin kautta ostettavat matkavakuutukset ei-
vät kata juuri kuin tallan ja kielien hinnan. Kan-
nattaa siis olla yhteyksissä omaan vakuutusyhtiöön
ennen matkaa ja sopia jonkinlainen järjestely, jot-
ta basso on vakuutettu heti ostohetkestä alkaen.

Teksti ja kuvat: Oskari Hannula

Jan Knooren
http://www.knooren.nl/

   Kehuttavaa:

 Hyvä hintalaatusuhde
 Englantilaisia  soittimia Manner-Euroopassa
 Sympaattinen kauppias
 Soittimia sai kokeilla aivan rauhassa
 Knooren oli apuna matkajärjestelyissä
 Monipuoliset maksujärjestelyt

   Harmittavaa:

 Soittimia paikalla vain alle 20
 Pientä epäselvyyttä verojen maksamisesta
 Bassoista ei tahdo saada tietoa etukäteen
 Nettisivujen varastotilanne  ei  vastaa todelli-

suutta, vaadi  siis tarkkaa tietoa etukäteen
paikalla olevista soittimista.

Jan Knooren, Julius Pyrhönen ja Oskari Hannula
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Opiskelijaelämään kuuluu juhliminen, uusiin ih-
misiin tutustuminen, sekä heidän kanssaan syö-
minen ja juominen. Berliinissä ruokapaikkaa tai
olutravintolaa eli Kneipea ei tarvinnut kaukaa et-
siä. Lähes joka korttelissa on oma baarinsa ja ”yh-
dellä” käyminen jopa keskellä päivää on osa sak-
salaista kulttuuria. Ulkona syöminen ja juominen
on myös huomattavasti halvempaa kuin Suomes-
sa. Jos halusi päivän päätteeksi mennä ystävien
kanssa syömään jotakin ja juomaan yhden hyvän
oluen, siitä selvisi alle kympillä. Suomessa vastaa-
vasta iltapalasta joutuu maksamaan vähintään
tuplasti, joka opiskelijan budjetissa tuntuu varsin
suurelta summalta. Meillä olikin aina tapana men-
nä koko luokan voimin viettämään iltaa johon-
kin läheiseen ravintolaan luokkakonserttien jäl-
keen. Tässä osassa Michael kertoo mm. harras-
tuksistaan ja siitä, miksi hän viihtyy oppilaidensa
kanssa myös tuntien jälkeen.

Kun opiskelemme, tapaamme professorimme
(opettajamme) yleensä kerran viikossa soittotuntien
yhteydessä. Miten voisimme opettaa itseämme tuol-
la välillä niin, ettei harjoittelu olisi pelkästään oi-
keiden nuottien etsimistä? Toisin sanoen: mitä voi-
simme tehdä paremmin, kun harjoittelemme?

Siinäpä vasta onkin hyvä kysymys. Yksi opettajan
tehtävistä on lähettää oppilas kotiin, ei pelkästään
tekemään jotakin, vaan antaa myös informaatio
siitä, kuinka se tehdään. Jos muistelet
soittotuntejasi, sanoisin: ”Harjoittele näin: käytä
tätä tekniikkaa ja käytä metronomia tällä ja tällä
tavalla. Äänitä soittoasi ja se auttaa sinua näin”,
enkä ainoastaan: ”Opettele tuo!”. Näin ollen opet-
tajan velvollisuus on antaa äärimmäisen tarkkaa
informaatiota. Sinun tehtäväksesi jää silloin aino-
astaan ohjeiden noudattaminen.

Toinen opettajan tehtävä on aktivoida oppilaat
tekemään töitä yhdessä. Sillä tavoin jokainen saa
mahdollisuuden soittaa jollekin ja rutiinia esiin-
tymiseen, mutta mikä vielä tärkeämpää, kaikki
saavat kuunnella läheltä miten muut soittavat,
jolloin syntyy keskusteluja: ”miten teit tuon?” ja
”näytä minulle!”, tai ”minulla voisi olla idea si-
nulle” ja niin edelleen. Oppilaat aktivoituvat, ei-

vätkä vain oppimaan, vaan myös opettamaan. Ei-
vätkä vain soittamaan, vaan myös säveltämään. Lä-
hetän yhden oppilaan kotiin säveltämään kadenssin
ja toisen improvisoimaan. Idea on, että mitä
moniulotteisempi olet, sitä nopeammin opit ja sitä
monialaisempi artisti sinusta lopulta tulee.

Opetussuunnitelmaasi kuuluu viikoittaisen soitto-
tunnin lisäksi kokoontuminen noin joka toinen viik-
ko, jolloin soitamme toisillemme. Joka toinen kuu-
kausi on sitten isompi matinea, jossa on isompi yleisö
ja videokamera. Myöhemmin konsertit ovat
ladattavissa nettisivultasi. Miten olet tullut
kehittäneeksi oman nettisivun?

Siihen on muutamia eri syitä. www.wolfbass.com
on sivusto opiskelijoille. Monilla opettajilla on omat
nettisivut, mutta katsoessani niitä täytyy sanoa, että
olen hieman pettynyt. Ne kertovat usein vain hen-
kilöstä, joka teki sivut ja vähemmän heidän oppi-
laistaan. Kun laitan äänityksiä ja tietoja oppilastani
verkkoon, he voivat olla tekemisissä toistensa kanssa
pitkään valmistumisen jälkeenkin. Toisekseen, kun
laitan äänityksiä nettiin, oppilaat saavat ”fanipostia”
ympäri maailmaa, joka myös on hyvin inspiroivaa.
Se vasta kannustaa harjoittelemaan kun tiedät, että
jos soitat hyvin, koko maailma kuulee sen!

Vietät myös paljon aikaa oppilaidesi kanssa tuntien
ja konserttien JÄLKEEN! MIKSI!?!

No... Minä...

Siitä ei käsittääkseni makseta palkkaa.

Todellinen syy on, että pidän oppilaistani ja meillä
on usein hauskaa iltaa istuessa. Mutta on myös osa
opettajan vastuuta valmistaa oppilaitaan todelliseen
maailmaan. Todellinen maailma bassonsoittajalle
tarkoittaa, että jos olet hyvä basisti, tulet työsken-
telemään muiden basistien kanssa. Jotkut opettajat
laittavat oppilaansa kilpailemaan toisiaan vastaan
sanoen: ”Sinun täytyy harjoitella enemmän, toinen
oppilas menee sinusta edelle!”. No, se toimii, mut-
ta se ei luo kovin lämmintä ilmapiiriä. Kun nämä
oppilaat sitten saavat töitä orkesterista, he työsken-
televät seitsemän muun bassonsoittajan kanssa. Ei-

Michael Wolfin luokalla – osa 2
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vät he yhtäkkiä voi alkaa pitää toisista basisteista,
kun ovat viettäneet vuosia luottamatta heihin. Lo-
pulta se tekee heistä onnettomia. Täytyy olla on-
nellinen saadessaan työskennellä toisten basistien
kanssa! Se on kohtalomme! Olen todella ylpeä,
että oppilaani pitävät yhteyttä toisiinsa ja vierai-
levat toistensa luona ympäri maailmaa.

No, mitä SINÄ saat? Mikä on parasta opettamises-
sa? Mikä on parasta siinä, että on U.d.K:n
kontrabassoluokan professori?

Tuohon on helppo vastata: Parasta on kun uskoo
siihen, mitä tekee ja uskoo, että voi toimia hyvin
opettajana. Se vaikutus, jonka voi tehdä toisen
ihmisen elämään, on todella arvokasta. Joskus mi-
nusta tuntuu, että vaikka jollain oppilaalla olisi
voinut olla onnellinen ja menestyksekäs elämä
bassonsoittajana, jos he olisivat opiskelleet jollain
muulla opettajalla, niin ehkä heillä ei kuitenkaan
olisi! Eivät he välttämättä olisi pärjänneet! Jos voi
hetken ajatella, että on todella vaikuttanut jon-
kun ihmisen elämään, ei vain niin, että he ovat
siten hieman parempia, vaan niin, että he saavat

onnellisen elämän, niin se on todella ihmeellistä.
Toinen syy, miksi tämä on niin mahtava työ, on se,
että se on niin palkitsevaa. Muut ihmiset menevät
töihin ja työskentelevät asioiden kanssa, jotka ovat
tapahtuneet viimeisten parin viikon aikana, tai tu-
levat tapahtumaan seuraavien parin viikon aikana.
Minä olen tekemisissä musiikin kanssa, joka on sa-
toja vuosia vanhaa, olen jatkuvassa kontaktissa nuo-
rien kanssa, jotka ovat ammattiuransa alkutaipaleella
optimistisesti katsoen kohti tulevaisuutta. Olemme
koko ajan tekemisissä ihmisten kanssa, jotka edus-
tavat eri ikäluokkia, aikoja ja kulttuureita; loista-
vien muusikkojen, jotka elivät viisikymmentä vuotta
sitten ja säveltäjien, jotka elivät kaksisataa vuotta
sitten. Se on suuri määrä inhimillisyyttä, jonka kans-
sa työskentelemme päivittäin. Ja jokainen päivä on
erilainen. Sanon yhden asian oppilaalle ja se toimii
kuin häkä, mutta kun seuraava oppilas tulee sisään
ja sanon täysin saman asian, se epäonnistuu täydel-
lisesti. Sitten täytyy mennä askel taaksepäin ja miet-
tiä kuin Sherlock Holmes ikään, miten voin rat-
kaista ongelman. Se, että sinulla on oikea informaa-
tio, ei valitettavasti riitä.

Michael Wolf (vas.) viettää paljon aikaa oppilaittensa kanssa
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Mitä muuta teet sen lisäksi, että opetat täällä?
Harrastuksiini kuuluvat... syöpätutkimus...

Ha haa!
...ja yksipyöräisellä ajo! Pidän myös paljon
astronomiasta ja minulla on hyvä teleskooppi koto-
na. Teen myös aivokirurgiaa viikonloppuisin...

Hahhahaa...
Pidän yhteyttä tiedemiesten kanssa. Sitten on työni
tietokoneella. Minusta on tulossa aika hyvä
”webmaster”, mukaanlukien graafiset taiteet ja niin
edelleen.

Harjoittelet siis edelleen päivittäin!
Joo...

Miksi?
Koska kehityn todella nopeasti! Joka päivä olen kak-
sinverroin parempi, joten aion jatkaa niin kauan kuin
tahti pysyy yllä.

Vau! Siirrytäänpä sitten vakavampiin aiheisiin: Mitä
tekisit, jos löytäisit Joseph Haydnin kadonneen
kontrabassokonserton?
Minulla olisi luultavasti loistava ura, kun esittäisin
sitä ja levyttäisin sen. Sitten ostaisin ison huvilan
yksityiseltä saarelta.

Onko se unelmasi?
Haydnin löytäminen, vai huvila?

Haydn.
Mitähän minä tekisin... Se olisi uskomatonta, vai mitä?
Hmmmmmm... No, tottakai esittäisin sen! Olen oi-
kea mies tekemään sen! Anna se minulle! Oletko löy-
tänyt sen? Ha ha haa!!!

En valitettavasti ole.
No, tiedätkös... Jos joskus löytäisimme sen, niin yksi
huono puoli on, että se olisi niin suuri poikkeus kai-
kesta muusta repertuaaristamme, että kukaan ei halu-
aisi kuulla mitään muuta todella pitkään aikaan. Siitä
tulisi sama mitä vaikkapa Forelli-kvintetosta on tullut
kamarimusiikissa. Tarkoitan, että on olemassa muu-
takin kamarimusiikkia, mutta heti kun puhut kamari-
musiikista bassolle, kaikki ajattelevat heti Forelli-
kvintettoa. Puhumattakaan siitä, että sen jälkeen koe-
soitoissa  ei muuta haluttaisi kuullakaan.

 Jatkoa  seuraa...

Juha Kleemola

Keskiviikkona 13.02.2008 klo 19.00 Jyväskylän
teatteritalossa esiintyi Jyväskylä Sinfonia. Solisti-
na oli kontrabassoklubin taloudenhoitaja Tuomo
Matero. Tuomo soitti Johann Babtist Vanhalin
kontrabassokonserton, vieläpä wieniläisviritetyllä
bassolla! Kyproksen sinfoniaorkesterin kapellimes-
tari Spiros Pisinos johti konserttia, jossa kuultiin
Vanhalin lisäksi Joseph Haydnin La fedeltà
premiata -alkusoitto, Simos Lambrouin Dyptich
(ensiesitys Suomessa) sekä W.A. Mozartin Serenadi
nro 9 “Postitorvi”. Runsaasti orkesterimusiikkia
säveltänyt Vanhal ei konsertoissaan kaihtanut hie-
man epätavallisempiakaan soolosoittimia, kuten
tämänkin konsertin kontrabassokonsertto
osoitti.

Eikä siinä vielä kaikki... Keskiviikkona 05.03.2008
klo 19.00 Jyväskylän ammattikorkeakoulun kama-
rimusiikkisalissa esiintyvät Jyväskylä Sinfonietan
soittajat kamarikonsertissa, jossa yksi numeroista
on Gioacchino Rossinin Duetto D-duuri. Sen esit-
tävät Ilkka Kauppi, sello ja Jani ”Kake” Koskela,
kontrabasso.

Henrica Fagerlund

Bassot soi Jyväskylässä

Tuomo Matero, kuva: Sari Muhonen
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Helmikuun 12.  pä ivänä ,  t i i s t a i - i l t ana
kokoontui Leppävaaran Sellosaliin joukko
kontrabassonsoiton opiskelijoita ja ystäviä
kuunte lemaan Juvena l i a  Sin fonie tan
”Uudes ta  maa i lmas ta” -  konser t t i a .
Ohjelmassa oli Antonin Dvorakin Sinfonia
nro 9 (from the New World) sekä Giovanni
Bottes inin Konsertto  kontrabassol le  ja
orkesterille h-molli. Loistavassa kontrabasso-
sektiossa soittivat Elisa Jokinen, Ari Mansala
ja Aapo Juutilainen. Illan kapellimestarina
toimi Janne Hanhijärvi ja solistina Juha
Kleemola.

Aluksi vähän historiaa illan päätähdestä ja
Kontrabassoklubimme puheenjohtajasta: Juha
Kleemola  ( s .1983)  sa i  ens ikosketuksen
musiikkiin seitsenvuotiaana, jolloin hän
a lo i t t i  v iu lunsoi ton kot ikaupungi s saan
Torniossa. Kaksi vuotta myöhemmin viulun
rinnalle tuli kontrabasso silloisena opettajana
Esko Tikkala. Viulunsoitto jäi ja vuonna 1996
Juha sai opettajakseen Hannu Murron (Oulun
Sinfonia), jonka perässä hän muutti Ouluun.
Kir jo i te t tuaan y l ioppi laaks i  Madetojan
mus i ikk i luk ios ta  Juha  pääs i  Sibe l ius -
Akatemiaan ja muutti Helsinkiin vuotta
myöhemmin suoritettuaan siviilipalveluksen
Oulun kaupunginorkesterissa (nyk.Oulu
Sinfonia).  Täl lä hetkel lä Juha opiskelee
Sibelius-Akatemialla Panu Pärssisen luokalla.

Kleemola on saavuttanut urallaan toisen
palkinnon Pohjois -Suomen jous i so i t in-
kilpailussa 1999 sekä erikoispalkinnon 2002.
Hän on a ika i semmin so i t t anut  Kemin
kaupungin-orkesterin solistina Kemissä ja
Tornios sa  s ekä  Oulun y l iop i s ton
kamariorkesterin solistina Oulussa. Juha on
myösk in  so i t t anut  mm.  Oulun
kaupunginorkesterissa, Helsingin kaupungin-
orkesterissa, Radion Sinfoniaorkesterissa,
Orkester Nordenissa ja Sibelius-Akatemian
sinfoniaorkesterissa. Hän on osallistunut mm.
Duncan McTierin, Michael Wolfin, Janne
Saksalan ja Jussi Javaksen mestarikursseille.
Juhan instrumentt i  on Enrico Marcett i
vuodelta 1930.

Sitten vähän myös säveltäjästä: “Giovanni
Bot te s in i  (1821-1889) ,  i t a l i a l a inen
‘kontrabasson Paganini’ ,  oli  1800-luvun
ylimmäinen soolokontrabasisti, joka sai ison
viulun taipumaan ketterään kuviointiin sekä
kaunolauluun viulun, alttoviulun ja sellon
la i l l a .  Konser to i s saan ,  konser to iv i s sa
kappale i s saan ja  muissa  säve l lyks i s sään
kontrabasson äänia lue  laa jeni  huimast i
käsittämään jopa viulun alueen. Bottesinin
konserttotyyppisiä sävellyksiä löytyy puolisen
tusinaa,  ja  joukossa on myös konsertto
kahdel le  kontrabasso l le  sekä  Gran duo
concer tante  v iu lu l l e ,  kontrabas so l l e  j a
orkesterille. Konsertoista laadukkain on nro
2  h-mol l i .  Sen  h idas  osa  on  kauni in
lau lu l l inen  j a  f inaa l i  hymyi ly t tävän
buf famainen.  Bot te s in in  mus i ikk i  on
yleensäkin jälkirossinimaisen hyväntuulista”.
(V. Murtomäki)

Er i ty i sen  mie l ly t tävän konser t i s ta  t ek i
Sellosalin akustiikka, joka suosii kontrabasson
tummaa sointia tekemättä soolosoitosta
kuitenkaan humisevaa. Ennen konserttia
solistin paikkaa olikin siirretty keskemmälle
lavaa sellaiseen kohtaan, jossa basson ääni
suhtee s sa  orkes te r i in  kuulu i  s a l i in
huomattavasti paremmin. Jokaisessa salissa on
a ina  omat  akus t i s e t  omina i suutensa  j a
tummanpehmeän äänen omaava l l e
kontrabassolle tämä seikka on erityisen tärkeä.

Juhassa on selvää solistista ainesta. Hän
soittaa kauniilla, persoonallisella soinnilla
instrumentinsa varmasti halliten. Lavalla hän
eläytyy musiikkiin koko kehollaan, mistä
ilmeneekin kontrabassonsoiton fyysisyys.
Juhan soitto antoi meille nautinnollisen
musiikkihetken, jossa arki unohtui.

Juana Järvo

Solistista soittoa Sellosalissa
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Helmikuisena lauantai-iltapäivänä Lahden
konserttitalolle kokoontui joukko kaikenikäisiä ja
-kokoisia basisteja. Kyseessä oli Lahden konserva-
torion ja bassoklubin järjestämä konsertti, jolla
haluttiin esitellä kontrabassoa suurelle yleisölle.
Noin 70 konserttivierasta saapui ihastelemaan
bassonsoittajia, joita oli tullut paikalle jopa Turus-
ta asti. Konsertin avasivat Lahden konservatorion
oppilaat esityksillään, jonka jälkeen ohjelmassa oli
Sibelius-Akatemian nuorisokoulutuksen Jaakko
Oksa. Sinfonia Lahtea konsertissa edustivat Eero
Munter, Timo Ahtinen ja Anna Rinta-Rahko. Viivi
Valtonen tuli Helsingin konservatoriolta, Juha
Kleemola Sibelius-Akatemiasta ja Tuomo Matero
ammattikorkeakoulu Stadiasta. Suomen kanta-
esityksenä kuultiin amerikkalaisen David Ander-
sonin 7 duettoa kahdelle kontrabassolle. Uudella
tavalla soi myös Tuomo Materon esittämä Vanhal,
kun basso oli wieniläisittäin viritetty. Tunnelma oli
lämminhenkinen, ja kun väliajan kakkukahveilla
tutut ja tuntemattomat basson ystävät tapasivat,

Kontrabassot lavalla
niin juttua riitti. Konsertin jälkeen iltaa siivitti
viinilasillinen, jonka jälkeen seuruetta siirtyi vielä
ravintolaan iltaa jatkamaan.

Kannustan lämpimästi järjestämään vastaavanlai-
sia tapahtumia ympäri Suomea! Omille oppilailleni
ja heidän vanhemmilleen konsertti oli valtaisa elä-
mys. Konsertissa kuultiin bassomusiikkia hauskasti
ja vaihtelevasti, puuduttavuudesta ei ollut tietoa-
kaan. Pari maallikkokuuntelijaakin tuli kiittämään
hyvästä ohjelmasta. Lisäksi konsertti ja siihen val-
mistautuminen olivat antoisia kaikille esiintyjille,
onhan runsaslukuisalle yleisölle aina ilo soittaa.
Konsertin pianistina soitti Anu Silvasti, jonka palk-
kion Bassoklubi ystävällisesti maksoi. Lipputuloilla
katettiin lähes kaikki juoksevat kulut ja salivuokran
sain konservatorion opettajana neuvotelluksi, tämä
kannustuksena seuraavan konsertin järjestäjille.
Suurkiitos kaikille mukana olleille, konsertti oli
elämys!

Anna Rinta-Rahko

Bassomusiikin ystäviä vasemmalta oikealle: Eila Saikkonen, Juha Kleemola, Anu Silvasti, Antero Manninen,
Anna Rinta-Rahko, Sauli Kulmala, Heli Haapakoski, Timo Ahtinen (takana), Pontus Grans, Viivi Valtonen,

Eero Munterin otsa, Taru Tiusanen, Jyrki Hiilivirta ja Matti Kariluoto
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LAHDEN KONSERVATORION JA SUOMEN KONTRABASSOKLUBIN KONSERTTI

LAHDEN KONSERTTITALOSSA  LAUANTAINA  9.2. 2008 KLO  16

Ransk.: Tuiki, tuiki tähtönen Valtteri Koponen
Suom.: Sinisiä, punasia  ruusunkukkia

Suom.: Aamulla varhain Jasmiina Saarinen
& Joonas Korkka

J.S.Bach: Gavotti in g Jasmiina Saarinen
Lennon / Mc Cartney: Yesterday

Järnefelt: Kehtolaulu Aleksi Seppälä

Bottesini: Elegia Jaakko Oksa

Beethoven:  Duo viululle ja kontrabassolle Anna Rinta-Rahko
                    Allegro comodo & Lotta Nykäsenoja
                    Larghetto sostenuto – Rondo

Granados: Intermezzo Timo Ahtinen

- VÄLIAIKA -

Bottesini: Variaatiot “Nel cor piu non mi sento” Eero Munter

Koussevitsky: Konsertto Viivi Valtonen
      II osa  Andante

David Anderson: 7 duettoa Eero Munter
& Anna Rinta-Rahko

Bottesini:  Konsertto nro 2 Juha Kleemola
 I Allegro Moderato

Vanhal:  Konsertto Tuomo Matero
      I Allegro moderato

Eero Munter miltei kokonaisuudessaan
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Torstaina 17. tammikuuta Finlandiatalossa nä-
kyi harvinaisen runsaasti basisteja. Syykin oli
selvä: Helsingin kaupunginorkesterin konsertissa
oli tarjolla Koussevitskyn kontrabassokonsertto,
solistina Jiri Parviainen.

Jiri tunnetaan monipuolisena muusikkona, jol-
le mikään musiikin alue ei ole vieras. Hänet ta-
paa yhtä luontevasti sinfoniakonsertissa muusik-
kona kuin rockklubilla äänipöydän takana
miksaamassa illan esitystä. Kontrabassonsoittoa
hän opiskeli ensin Helsingin konservatoriossa,
sitten Sibelius-Akatemiassa vuosina 1968-1979
ja täydensi vielä opintojaan Berliinissä Klaus
Stollin johdolla. Jiri antoi ensikonsertin v. 1981
ja voitti Man-saaren kansainvälisen kontrabasso-
kilpailun Nottingham-palkinnon vuonna 1982.
Hän on esiintynyt myös aikaisemmin solistina,
mm. New Yorkissa ja Tukholmassa sekä levyttä-
nyt W. A. Mozartin “Per questa bella mano”
konserttiaarian Jaakko Ryhäsen ja Suomen
Kansallisoopperan orkesterin kanssa.

Mustalaismusiikkiin erikoistunut Dzambona ja
kevyttä klassista soittava Carusell ovat yhtyeitä,
joissa Jirin solistinen kontrabasso laulaa tummaa
lauluaan.  Helsingin kaupunginorkesterissa hän
on soittanut vuodesta 1973, varaäänenjohtajana
vuodesta 1980. Hän myös opettaa Länsi-Hel-
singin musiikkiopistossa.

Ensimmäisenä konsertissa kuulimme Joseph
Haydnin konsertto kahdelle käyrätorvelle ja or-
kesterille, jonka solisteina oli Jukka Harju ja
Miska Miettinen. Sitten vuorossa oli Sampo
Haapamäen sävellys Kirjo, jossa soolo-osuus oli
bassoklarinetilla . Mielenkiintoinen ja ”kirjava”
teos sai kantaesityksensä Heikki Nikulan
tulkitsemana. Väliajan jälkeen päästiinkin itse
asiaan, el i  bassosooloon, Koussevitskyn
konserttoon kontrabassolle ja orkesterille. Jiri
soitti tapansa mukaan rennon reilusti. Hänen
soitostaan paistoi esiintymisen riemu ja intohi-
mo olla lavalla. Onkin varmasti aivan erilainen
kokemus soittaa orkesterin kanssa kuin piano-
säestyksellä. Luonnollisesti Jiri soitti myös kon-
serton kolmannen osan, jota yleensä ei juuri
koskaan kuule. Todettakoon kuitenkin, ettei
Finlandiatalon akustiikka ollut i l lan
bassonumerolle kovinkaan edullinen. Etenkin
kolmannessa osassa orkesteri peitti soolo-
melodiat paikoin kokonaan ja muutenkin kont-
rabasso kuului permannon takariviin melko vai-
measti. Onneksi Jirin lavakarismaa riitti senkin
edestä!

Konsertin päätti Wolfgang Amadeus Mozartin
Sinfonia concertante KV364, solisteina Anna-
Leena Haikola (viulu) ja Atte Kilpeläinen (altto-
viulu). Konsertin jälkeen takahuoneissa
onnittelukierrokset kävivät kuumina. Bassoklubi
kukitti Jirin isolla kimpulla, ja kuulumisia
vaihdeltiin kauempaakin saapuneiden basistien
kanssa.

Teksti: Henrica Fagerlund
Kuva: Erik Michelsen

Koussevitskyä HKO:n säestyksellä

Jiriltä löytyy asennetta ja karismaa



cKONTRA  15

Suomen Muusikkojen Liitto ry:n vuoden
2007 tunnustuspalkinto on myönnetty muu-
sikko Jussi Javakselle (s. 1949) hänen ansi-
oistaan muusikkona sekä erityisesti pedago-
gina. Javas toimi kontrabasistina Helsingin
kaupunginorkesterissa vuosina 1972–98.
Hänen po ikkeukse l l i s en  merk i t t ävä
pedagoginuransa ajoittuu suunnilleen samoil-
le vuosille.

Muusikkona Jussi Javasta on luonnehdittu
särmikkääksi, karismaattiseksi persoonaksi.
Hän oli orkesteriyhteisössä selkeästi enemmän
kuin vain ammattitaitoinen rivimuusikko. Us-
kollisena pohjoispohjalaiselle syntyperälleen
hän oli työympäristössään ehdoton ja roh-
keas t i  kantaa  o t tava ,  jo skus  jopa
ärsyttävyyteen asti.

Javas ei ole toiminnassaan keskittynyt itsen-
sä esiintuomiseen, vaan on ikään kuin varjossa
tehnyt asiaansa uskoen pohjatyötä suomalai-

sen bassonsoiton kehityksen eteen enemmän
kuin basistien sisäpiirien ulkopuolella yleisesti
tiedetään.

Vahvan persoonan vaikutus on tullutkin esiin
erittäin vaikuttavana pedagogina. Jussi Javas
on kouluttanut merkittävän suomalaisen
basistisukupolven, joka toimii keskeisissä
muusikon tehtävissä maamme orkestereissa,
mutta myös ulkomailla; aina Berliinin filhar-
monikkojen äänenjohtajuutta myöten.

Jussi Javasta on pedagogina luonnehdittu
er inomai seks i  opet ta j aks i ,  joka  pys ty i
eriyttämään opetustaan kunkin oppilaansa
tarpeiden mukaan. Hän ei jättänyt ketään kyl-
mäksi, vaan kosketti kaikkia oppilaitaan.
Javaksen mukaan musikaalisuutta ei pidä
opettaa, vaan opettajan tehtävänä on keksiä
keinoja, joilla musikaalisuuden saa oppilaas-
ta esiin. Javas uskoo yhä, että kunhan opetta-
ja parantaa oppilaan hyviä puolia entisestään,
niin huonot puolet korjaantuvat itsestään.

Jussi Javas kantoi oppilaistaan huolta heidän
koko opiskeluaikansa, muttei niinkään siitä,
miten saada työpaikka vaan siitä, miten säi-
lyä hengissä siellä. ”Hengissä säilyminen” tar-
koitti Javaksen kielenkäytössä kykyä säilyttää
motivaationsa ja innostuksensa työhön vielä
vuosien työnteon jälkeen. Javaksella oli pe-
dagogina kyky nostaa jokaisen oppilaansa it-
setuntoa ja ammattiylpeyttä.

Muusikkojen liiton tunnustuspalkinto on
suuruudeltaan 2.000 euroa. Se on myönnet-
ty vuosittain alkaen vuodesta 1978, “merkit-
tävästä työstä liiton toimintapiirissä”.

Suomen Muusikkojen Liitto ry

Muusikkojen tunnustuspalkinto Jussi Javakselle
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Musiikin ammattiopiskelijana oleminen on mo-
nella tavalla turvallista. Koululla on opettaja aut-
tamassa aina kun tulee tenkkapoo, siellä on
treenikopit, konserttisalit, kamarimusiikki-
kumppanit, orkesterit ja säestäjät helposti saata-
villa, siellä on opiskelutoverit tukemassa ja
ymmärtämässä sekä myöstkin enemmän tai vähem-
män ihana opintosuunnitelma, joka sanelee, mitä
sinun kuuluu elämälläsi tehdä. Mutta mitä sitten
kun opintopaikan ovet sulkeutuvat viimeisen ker-
ran ja olet täysin omien siipiesi varassa? Kysytäänpä
Laitamäen Tomilta, joka tietää miltä se tuntuu.

Kerro lyhyesti itsestäsi.

Nimeni on Tomi Laitamäki, ikää 29 vuotta, josta
bassoa on soitettu 18 vuotta. Olen kotoisin Kau-
hajoelta Etelä-Pohjanmaalta. Aloitin musiikin har-
rastamisen jo varhain n. 3-vuotiaana isän polvella
harmonikkaa näppäillen. Ollessani 5- tai 6-vuoti-
as isä hankki minulle sellaisen kasari "syntsan". Sitä
soiteltiin sitten aina siihen päivään saakka kunnes
hain Kauhajoen musiikkikouluun. Silloinen koe-
soitto meni lattialaudoista läpi, eli sitä ei hyväk-
sytty! Orkesterisoittimista oli pulaa, joten opiston
rehtori tuli myöhemmin kysymään, että voisinko
aloittaa kontrabassonsoiton. Tähän oli helppo vas-
tata myöntävästi. Siitä lähtien basso on ollut aina
matkassa.

Ketkä ovat olleet opettajiasi ja missä kaikkialla olet
opiskellut?

Aloitin soitto-opinnot Kauhajoen musiikki-
koulussa, nykyisessä Panula-Opistossa Vaasan kau-
punginorkesterin kontrabassonäänenjohtajan
Timo Turjan oppilaana. Pääsin orkesterisoiton
saloihin heti toisena lukukautena. Alussa oli jopa
kolme orkesteria; Sirkka -orkesteri (pienille soitta-
jille), kamari- ja sinfoniaorkesteri. Nuottien luke-
minen orkesterissa oli aluksi todella vaikeaa. On-
neksi Timo sovitti niitä bassostemmoja, eikä mi-
nun tarvinnut heti soittaa kaikkia risuaitoja ja nii-
tä tuhansia pikkuruisia kärpäsenkakkoja. Timon
kanssa tehtiin perusteet kuntoon ja samalla aloitin
myös sivusoittimena sähköbasson.

Elämä jatkuu opintojen jälkeen, mutta millaisena?

Murrosikäisenä olin aikeissa lopettaa bassonsoiton
kokonaan. Pitkien pohdintojen jälkeen päätin kui-
tenkin jatkaa. Virolainen altisti-kontrabasisti Paul
Oja opetti minua Timon jälkeen. Hänen kanssaan
suoritin basso-opinnot 3/3 tutkintoon asti. Paulin
ansiosta olin mukana lähes kaikissa kokoonpa-
noissa, missä vain tarvitaan kontra- tai sähköbassoa.
Jatkoin opintoja päättötodistuksen jälkeen vuoden
verran Petri Välimäen kanssa ja keskityimme enem-
mänkin kevyeen musiikkiin sekä kontra- että
sähköbassolla.

Panula-Opiston jälkeen pääsin Jyväskylän
Ammattikorkeakouluun Sari Savolaisen oppiin.
Sari laittoi uutta puhtia opiskeluuni ja tuntuikin
kuin olisin harpponut aimo askelia basso-opinnossa
eteenpäin siinä vajaassa vuodessa, jonka hänen
kanssa sain viettää. Toinen Amk -vuosi vierähti
Tampere Filharmonian basistin Tuomo Kinnusen
kanssa ja Toshevin tekniikkaharjoitukset tulivat
entistäkin tutummaksi. Sen jälkeen lähdin vaih-
toon Berliiniin Hochshule für Musik ”Hanns
Eisler”:n lukukaudeksi 2001–02. Opiskelin siellä
Berliinin sinfoniaorkesterin soolobasistin Angelika
Starken johdolla. Jousitekniikkaani muutettiin to-
della paljon ja uuden tekniikan myötä soittami-
nen helpottui.

Tultuani takaisin Suomeen oli jälleen kerran aika
etsiä uutta opettajaa. Oopperan kontrabassoryh-
män äänenjohtaja Henri Dunderfeldt suostui opet-
tamaan minua seuraavat pari vuotta aina Jyväsky-
län Ammattikorkeakoulusta valmistumiseen saak-

Tomi Laitamäki ja Jean Sibelius (vas.)
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ka. Samana vuonna 2004 hain jo neljättä kertaa
Sibelius-Akatemiaan ja minut hyväksyttiin
lyhennettyyn maisterikoulutusohjelmaan. Tapio-
la Sinfoniettan kontrabassonäänenjohtaja Panu
Pärssisen on opastanut minua bassonsoiton sy-
vyyksiin nämä viimeiset 3 vuotta. Panun kanssa
hienosäädetty bassonsoitto huipentui viime huh-
tikuussa A-kurssitutkintoon.

Tätä bassonsoiton taivalta on ollut todella muka-
vaa miettiä ja haluankin kiittää kaikkia opettajiani
antamastanne tuesta ja erinomaisesta opetukses-
ta!!!

Olet voittanut paljon koesoittoja, miten tästä eteen-
päin?

Koesoittokokemukseni on karttunut todella pal-
jon viime vuosina. Laskin äkkiseltään 13 koe-
soittoa joihin olen osallistunut. Kaikki tilanteet
ovat olleet jollakin tavalla erilaisia ja olen oppinut
niistä todella paljon, esim. miten valmistautua ja
mitä asioita tulee huomioida valmistautumisessa.
Viime vuonna koesoitot alkoivat jo sujua lupaa-
vasti, kun olin jo kaksi kertaa toisella sijalla.

Näistä koesoitoista vielä oppineempana tämän
vuoden valmistautuminen on ollut erinomaista.
Turussa tulin jaetulle 1. sijalle ja minulla alkaa koe-
aika keväällä varaäänenjohtajana. Porissa voitin

varaäänenjohtajan koesoiton ja minun piti aloittaa
työt syksyllä. Voitin loppukesästä vielä Kymi
Sinfoniettan vuorottelevan äänenjohtajan koe-
soiton, joten päädyin Kotkaan töihin. Selviydyin
erinomaisesti Kymi Sinfoniettan koeajasta. Turus-
sa tulin jaetulle 1. sijalle ja minulla on nyt menossa
koeaika varaäänenjohtajana.

Aiotko jossain vaiheessa jatkaa opiskelemista? Mitä
odotat tulevaisuudelta?

Opiskelut jatkuvat kaiken aikaa, sillä aina on
kehitettävää ja parannettavaa omassa soitossa.
Mestarikurssit kiinnostavat entisestään ja toivon,
että löydän aikaa valmistautua ja opetella jotain
uutta. Bassotuntejakin ajattelin silloin tällöin vielä
ottaa, ulkopuolelta kun näkee jonkin verran enem-
män. Tulevaisuus… terveitä vuosia työelämässä,
mielenkiintoisia konsertteja, matkustelua… Tässä
näitä alkupaloja.

Miksi juuri basso?

Basso, kuten alussa mainitsin, en olisi itse valinnut
tätä soitinta. Aloitettuani soitto-opinnot tykkäsin
kuitenkin heti sen soundista. Basistina tuntee ole-
vansa erityisen tärkeässä roolissa, kun soittaa niitä
pohjasäveliä ja pitää bändiä ”kasassa”.

Teksti ja kuva:
Henrica Fagerlund

Kokouskutsu
Tervetuloa Suomen Kontrabassoklubi ry:n
sääntömääräiseen vuosikokoukseen sunnuntaina
6.4. klo 17:00 Sibelius-Akatemian T-talon Ackté-
saliin. Osoite Töölönkatu 28. Henkiin herätetty
hallituskvartetti esiintyy vanhan perinteen mu-
kaan. Ohjelmassa on myös muuta bassomusiikkia,
jos haluat tuoda oman osuutesi, ota yhteyttä pu-
heenjohtaja Juha Kleemolaan: 040-7384698. Kä-
siteltävät asiat: Sääntöjen 10§:ssä määrätyt asiat,
Jussi Javaksen kunniajäsenyys, sekä muut mah-
dolliset asiat.

Möteskallelse
Välkommen till Suomen Kontrabassoklubi ry:s
årsmöte söndagen den 6.4 kl 17:00 till Sibelius-
Akademins Ackté-sal. Adressen är Tölögatan 28.
Den återupplivade styrelsekvartetten uppträder
enligt gammal tradition. Även annan
kontrabasmusik står på programmet. Ifall du vill
bidra till detta, kontrakta orförande Juha Kleemola
040-7384698. Ärenden enligt 10§, Jussi Javas
hedersmedlemskap samt övriga ärenden.
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Koea ikani  Por i  S in fonie ta s sa  a lko i
lennokkaissa tunnelmissa, kun siirryin suo-
raan Sibelius-Akatemian Los Angelesin mat-
kalta Porin bassopulttiin. Ensimmäiseen työ-
viikkoon kuului lähinnä aikaerosta toipumis-
ta, mutta konsertin lisäksi myös levytys, jos-
sa Helsingin kaupunginorkesterin konsertti-
mestari soitti Kai Niemisen viulukonserttoa.
Levytyksen ja konsertin lisäksi orkesterin
intendent t i  ke r to i  he t i  ens immäi se l l ä
työviikollani kaupungin myöntämästä mää-
rärahasta, joka kohdennetaan kontrabasson
hankintaan orkesterille. Näin ollen aloimme
yhdessä kollegani Tomi Pietikäisen kanssa
kartoittamaan myös bassonhankintaa. Kai-
ken kukkuraksi päätimme vielä perustaa jazz-
bändin yhdessä orkesterimme trumpetistin ja
vakituisen lyömäsoitinavustajan kanssa, jot-
ka olivat jo pitkään kaivanneet seuraansa
basistia! Nyt vain odottelemme enää keikko-
ja ensi kesän Porin jazzeille ;-)

Kaikin puolin minut on otettu vastaan uu-
dessa työssäni erittäin hyvin. Positiivisena
huomionosoituksena minut jopa kukitettiin
lavalla ensimmäisen konsertin jälkeen, mut-
ta vielä tämän jälkeenkin työilmapiiri on
pysynyt  v i ih ty i sänä  j a  l eppoi sena .
Pulttikaverini Tomi Pietikäinen on työsken-
nellyt orkesterissa jo 80-luvun alkupuolelta
lähtien, mistä viimeisen vuosikymmenen il-
man kollegaa. Näin ollen on kaiken puolin
piristävää, ettei hänenkään tarvitse enää viet-
tää työpäiviään ilman pulttikaveria.

Kaupunkina Pori on pieni ja koko kuluvan
talven aikana se on osoittautunut lähes
auringottomaksi paikkakunnaksi. Yllätyksek-
seni olen kuitenkin pystynyt löytämään siel-
tä myös useita piristäviä yksityiskohtia, ku-
ten yliopistokeskuksen, mistä saa edelleen
edullista opiskelijaruokaa ja missä voi tavata
nuoria, innokkaita ihmisiä. Tämän myötä
ehdottomaksi suosikkipaikakseni on noussut
koko vanhan Puuvillatehtaan alue, missä
yliopistokeskuksen ohella sijaitsee myös usei-
ta eri tanssikouluja. Palmgren- konservato-

r io s i ja i tsee myös lähes kulman takana
asunnoltani, mutta työviikot ja muutto-
tavaroiden järjestelyt ovat täyttäneet päiväni
lähes kokonaan, joten sisälle tuohon raken-
nukseen en vielä ole päässyt tutustumaan.
Paikallista jazz-opettajaa Mikko Hokkasta
minulle on jo kuitenkin ehditty suositella ja
ehkä hiljalleen on aikaa toteuttaa Porissa juu-
ri niitä salaisia intohimoja (kuten jazzin-
soitto), joihin Helsingissä ei koskaan jäänyt
aikaa paneutua. Todettakoon kuitenkin, että
bassoelämän puolella ei tapahtumia juuri-
kaan  l i ikaa  o le ,  jo ten  tä ten  kut suna
ilmoitettakoon Bassoklubin seuraavaa syys-
konsertti tervetulleeksi Poriin!

Pori Sinfonietta

Porin Soitannollinen Seura perusti orkeste-
rin Poriin jo vuonna 1877. Viidentoista
amatöörisoittajan voimin orkesteri soitti sil-
loin etupäässä viihde- ja tanssimusiikkia.
Klassinen musiikki tuli ohjelmistoon vuon-
na 1902.

Porin kaupunginorkesteri, nykyiseltä nimel-
tään Pori Sinfonietta, syntyi vuonna 1938
kun Porin amatööriorkester in ja  Porin
Orkesteriyhdistyksen soittajistot yhdistettiin.
1970-luvun lopulla kaikki soittajat (28) oli-
vat päätoimisia ammattimuusikoita.

Entisen puheenjohtajan ensiaskeleet Porissa
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Pori Sinfonietta toimii monipuolisesti koti-
kaupungissaan ja tekee vierailukonsertteja
ympäröivään maakuntaan sekä eri puolille
Suomea. Ohjelmistoon kuuluvat niin sinfo-
nia-, kamari- ja kirkkokonsertit kuin viihde-
ja lastenkonsertitkin. Pori Sinfonietta soit-
taa myös vuosittaisissa Porin Oopperan pro-
duktioissa. Syksyllä 2007 oopperatuotannon
teoksena kuultiin Leevi Madetojan Pohjalai-
sia.

Pori Sinfoniettan kapellimestarina ja taiteel-
lisena johtajana on syksystä 2006 alkaen toi-
minut Jukka Iisakkila, jonka johdolla orkes-
terissa on tapahtunut lukuisia posiitiivisia
muutoksia sekä kehitystä kohti tasokasta
musiikillista tulevaisuutta. Pori Sinfonietta
kehittyy, kasvaa ja uudistuu jatkuvasti. Uu-
tena 1. konserttimestarina syksyllä 2007
aloitti Ion Buinovschi ja uuden kontrabas-
son varaäänenjohtajan viran myötä orkeste-
rin nykyinen koko on 30 muusikkoa. Tätä
kirjoittaessani vahvistui kuluneella viikolla
päätös myös uuden alttoviulun äänenjohtajan
vakanssista, joka täytetään viimeistään syys-
kauden 2008 alkaessa, joten orkesterimme
kasvaa jälleen yhdellä soittajalla, mikä on
todella hienoa! Lisävakansseja toivotaan jat-
kossakin saatavan henkilöstösuunnitelman
mukaisesti, jotta kehitys erityisesti orkeste-
rin jousiston kasvattamiseksi voisi jatkua
samansuuntaisena.

Ylikapellimestari Jukka Iisakkila on työsken-
nellyt useiden suomalaisten ja ulkomaisten
orkestereiden kanssa. Kapellimestariksi hän
va lmis tu i  Tukholman Kuninkaa l l i s en
Musiikkikorkeakoulun orkesterinjohdin

diplomiluokalta parhain mahdollisin arvo-
sanoin opettajanaan professori Jorma Panu-
la. Orkesterinjohdon lisäksi Iisakkila on opis-
kellut lyömäsoittimien, kontrabasson- sekä
pianonsoittoa, musiikkitiedettä ja sävellystä
Royal Danish Academy of Music- korkeakou-
lussa ja Jyväskylän yliopistossa. Iisakkila on
vieraillut laajasti sekä ruotsalaisten että suo-
malaisten orkesterien kapellimestarina, min-
kä lisäksi hän on johtanut myös Italiassa,
Hollannissa, Puolassa ja Unkarissa. Viime
kausina Iisakkila on tehnyt yhteistyötä mm.
Ruotsin Radion Sinfoniaorkesterin, Tanskan
Radion Sinfoniaorkes te r in  sekä  BBC
Phi lharmonic in  kanssa .  Kevää l lä  2008
Iisakkila johtaa mm. Lissabonin Metropoli-
tan Orchestraa, Slovak State Philharmoniaa,
National Philharmonic of Moldovaa ja BBC
Philharmoniaa.

Kape l l imestar ik i lpa i lu i s sa  I i sakki la  on
sijoitunut ensimmäiseksi Helsingborgissa
vuonna 2002 ja kolmanneksi Jorma Panula
kilpailussa vuonna 2004. Ruotsin kuninkaal-
linen musiikkiakatemia palkitsi hänet myös
vuonna 2006 kapell imestaripalkinnolla.
Iisakkila on myös Sääksmäki Soi!- musiikki-
päivien taiteellinen johtaja.

* * *

Lopuksi vielä ne kuuluisat Porin terveiset
koko Suomen bassokansalle!

Terveisin Eila

P.s. Tiesittekö muuten, mikä on Suomen rumin
koira? No sehän on tietenkin Porin murre!
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Onni 4v, bassotädin sukulaispoika, on
hyvin kiinnostunut äänistä. Hänellä on
erittäin tarkkaavainen korva ja huomaa
sellaisetkin äänet, joihin muut eivät kiin-
nitä mitään huomiota. Onni rakastaa myös
kaikkea, mistä lähtee ääntä. Kaksi-
vuotiaana hän pääsikin kokeilemaan
bassoa ja kuvasta voit päätellä,
mitä hän tuumasi basson äänestä.

Minkä ikäinen on sinun nuorin
tuntemasi bassonsoittaja?
Mikä on mielestäsi oikea ikä
aloittaa bassonsoitto?

Aurinkoista kevättä!
T:Bassotäti,

kontra.c@gmail.com

Ps: Basistit ovat iloisia ja älykkäitä. Mistähän näi-
tä basistivitsejä oikein tulee??? Onko sinulla jotain
hyviä (parempia?) vitsejä?

Kontrabastanten har en 4-årig släkting
som heter Onni. Han är väldigt
intresserad av ljud och lägger märke
även till sådana ljud, som andra
inte märker. Onni älskar allt som det
kommer ljud ur. När han var två
år, fick han prova på att spela
kontrabas. På bilden ser du vad han
tyckte om det.

Hur gammal är den yngsta basist
som du känner? I vilken ålder

rrrrrrsssssssrtycker du att det är
bäst att börja med kontrabas?

Ha en solig vår!
Ö:Kontrabastanten,

kontra.c@gmail.com

Pikkubassosivut Minibasistsidorna

Basisti meni frakkikauppaan ja kysyi:
“Myydäänkö teillä avaruuspukuja?”

Myyjä vastasi hämmästyneenä:
“Mihin ihmeeseen te sitä tarvitsette?”

Johon basisti ylpeänä:
“Nokun intendentti lupasi että meillä on

keikka kerran kuussa.”

Orkesterin treenit olivat kerran siirretty
poikkeuksellisesti alkamaan kello 16. Yhtä

basistia ei kuitenkaan näkynyt ja seuraavan
kerran hänet nähdessää muut kysyivät syytä

tapahtuneeseen.
Basisti vastasi: ”No joo, olisinhan mä

muuten tullut, mutta kun en tiennyt milloin.
Kellossani nimittäin loppuvat numerot

kahteentoista.”
Toimittaja kysyi basistilta haastattelu-
tilanteessa miksi tämä oli valinnut juuri

basson, eikä esimerkiksi kitaran?
-Kitarassahan on kuusi kieltä ja minulla

vain viisi sormea!

Oktetti on kahdeksan soittajan
muodostama yhtye. Mutta mikä

on oksetti?
-Yhtye, jossa on kahdeksan

pahonvoivaa basistia!
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Norjalainen basisti Håkon Thelin tutkii uuden musiikin
soittotekniikoita kontrabassolle Norwegian Academy of
Musicissa. Hän tulee esittelemään tätä projektiaan Sibe-
lius-Akatemian kamarimusiikkisaliin R-talolle maanan-
taina 7. huhtikuuta kello 11. Tilaisuuteen on vapaa pää-
sy. Ohjelma on vähintäänkin mielenkiintoinen, joten
kannattaa vaivautua paikalle:

Uusi soundimaailma ja nykymusiikin kontrabasso-
tekniikan uusimmat edistykset:

oibbinadocS, Håkon Thelin (2004)
Amarcord, Håkon Thelin (2003)
Geografia amorosa, Stefano Scodanibbio (1994)
Cono di fede, Atli Ingolfsson (2004)

Taiteellisessa tutkimusprojektissaan Håkon Thelin tar-
kastelee ja kehittää uusia soittotekniikoita kontrabassolle.
Tekniikat perustuvat huiluäänille, multifoneille ja
perkussiivisille äänille. Thelin tutkailee myös italialaisen
kontrabasistin, Stefano Scodanibbion kehittämiä teknii-
koita, sekä myös ranskalaisen säveltäjän Philippe Boivinin
käyttämiä tekniikoita. Tutkimusprojektin toinen päämää-
rä on viedä tekniikat askeleen pidemmälle. Tämän Thelin
on toteuttanut säveltämällä useita omia kappaleita käyt-
täen juuri huiluäänien, multifonien ja perkussiivisten ään-
ten yhdistelmiä.

Uutta musiikkia kontrabassolla

Håkon Thelin (s. 1976) valmistui musiikin maisteriksi
Norwegian State Academy of Musicista keväällä 2003.
Hänen lopputyönsä käsitteli nykymusiikin perkussiivisia
tekniikoita kontrabassolle teoriassa ja myös käytännössä.
Håkon on yksi pohjoismaiden eturintaman
kontrabasisteista nykymusiikin tulkkina ja on säveltänyt
useita teosta soittimelleen. Hän toimii
freelancemuusikkona kaikissa Norjan orkestereissa sekä
kamariorkestereissa kuten Ensemble Ernst, Cikada, the
MiN-ensemble, Apartment House ja musikFabrik Köln.
Vuodesta 2005 lähtien hänellä on ollut kiinteä toimi
Norjan Oopperan bassoryhmän äänenjohtajana.

Håkon on myös nykymusiikkiyhtyeiden Oslo
Sinfoniettan ja POINGin jäsen. POING on kanta-
esittänyt yli 60 kappaletta ja tekee tällä hetkellä yhteis-
työtä säveltäjien Richard Barrett, Dror Feiler, Luca
Fransesconi, Helmut Oehring sekä Michael Finnissy
kanssa.

Håkon pitää säännöllisesti nykymusiikkiresitaaleja ja hä-
nen ensimmäinen soololevynsä “a preference to other
things” julkaistiin 2004 Albedo-merkille. Levyllä hän
soittaa Iannis Xenakiksen, Bent Sørensenin, Jacob
Druckmanin sekä omia teoksia. Håkon opettaa uuden-
laista oppiainetta nimeltään “Improvisationbased
contemporary music”, eli ”Improvisaatiolle perustuvaa
nykymusiikkia” Norwegian State Academy of Musicissa
yhdessä saksofonisti Rolf-Erik Nystrømin kanssa. Vuo-
siksi 2007-2010 hänet on kiinnitetty samaan akatemi-
aan toimimaan taiteellisen yhteistyön ohjelmassa (artistic
fellowship program).

Lisätietoja: www.thelin.no
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"Aika kuluu arvellessa, päivä päätä
käännellessä" sanoo sananlasku. Aikaa on
kulunut 40 vuotta siitä kun kiipesin
Sibelius-Akatemian lavalle ensikonserttia
pitämään. Kun nyt näyttää siltä, että
jousi vielä kutakuinkin pysyy kädessä,
ajattelin juhlistaa tätä mukavaa, mutta

ajoittain aika työlästä ja kivikkoistakin
taivalta 40-vuotis juhlakonsertilla 18.3.
Sibelius-Akatemian konsertti sali s sa.
Säestäjänäni on, kuten niin monien vuo-
sien aikana, Margit Rahkonen. Hänen
kanssaan on ollut ilo tehdä töitä nämä
vuodet.

~Jorma Katrama
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...on myös jousisoitinliike 

Pikkubassopaketit 
(1/10, 1/8 & 1/4) alk. 1800 € 
 
Unkarilainen 3/4 paketti 2250 € 

Liikkeessämme aina tarjolla useita eri
kokoisia bassoja, myös vanhoja soittimia 

Runsas ja laadukas valikoima tarvikkeita: 
 
jousia, kieliä, stakkeleita, kielenpitimiä, 
talloja, pinnapuita, otelautoja, 
viritysmekanismeja ym... 
 
 

 
 
 
 
 
 
Albertinkatu 17, 00120 Helsinki 

p. 09 6812 150 
fax. 09 6812 1555 
matti.helin@woodwin.pp.fi 
WWW.WOODWINDS.FI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avoinna 
Talvisin: TI – PE 10.00 – 17.00 LA 10.00 – 14.00 
Kesäisin: MA – PE 10.00 – 17.00 LA SULJETTU 


