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Mitä varten oikeastaan olemme olemassa? Suurim-
malle osalle klubin toiminta on luultavasti lehden
muodossa. Klubi järjestää monenlaista muutakin ta-
pahtumia, kuten mestarikursseja, kilpailuja, konsert-
teja... Klubilla on myös kirjasto, jossa on mm.
orkesterimatskua moneen kontrabassoteokseen, sekä
kirjallisuutta. Klubi voisi myös tulevaisuudessa esi-
merkiksi järjestää kontrabassoreissuja (vaikkapa
Brnohon) ja ylläpitää soitinpankkia. Mitä muuta klubi
voisi tehdä?

Koko klubi toimii jäseniensä aktiivisuuden varassa.
Konsertteja ja kilpailuja on juuri niin paljon, kuin
me jäsenet niitä järjestämme. Lehti tulee, koska me
jäsenet teemme sen. Toimintaa tällä hetkellä luo pie-
ni ydinjoukko, mikä aiheuttaa mm. sen, että voima-
varat ovat rajalliset. Ja juuri silloin tapahtuu herkästi
ns. mokia. Vaikkapa että ei tiedetty kenen olisi pitä-
nyt muistaa hoitaa kukittelut, ja kukat ansainnut jäi
kukittamatta. Vaarana on myös, että klubin toiminta
hiipuu. Esimerkkinä tästä on edellinen vuosikokous,
joka houkutteli historiallisen vähän väkeä. En tiedä,
pitäisikö ajatella, että kyseessä oli sattuma, vai että
klubin toiminta todella on hiipumassa, että jäseniä ei
yksinkertaisesti enää kiinnosta, mitä klubi
puuhastelee?

Toinen esiin noussut ja mietintää ansaitseva asia on
klubin kohderyhmä. Voisiko, vai jopa pitäisikö toi-
mintaa lajentaa kattamaan myös jazz/rockabilly/kan-
sanmusiikki/ym -kontrabasistit? (entä sähköbasistit?)
Millä lailla heitä voisi houkutella mukaan? Heillä voisi
olla paljonkin mielenkiintoista annettavaa
klubillemme. Siinäpä pähkinä purtavaksi. Saa laittaa
ajatuksia sähköpostilla!

Kontrabasklubbens framtid?

Varför finns denna klubb till? För de flesta är klubbens
verksamhet närmast i formen av denna tidning.
Klubben ordnar dock andra aktiviteter också, såsom
mästarkurser, tävlingar, konserter... Klubben har även
ett bibliotek med bl.a. orkesterstämmor till många
kontrabasstycken, samt en hel del litteratur. Klubben
kunde i framtiden t.ex. ordra kontrabasresor (fast till
Brno) och uppehålla en instrumenutlåningsbank. Vad
annat kunde klubben göra?

Bassoklubin tulevaisuus?

Klubbens hela verksamhet ligger på de aktiva
medlemmarnas ansvar. Konserter och tävlingar hålls
just så mycket som vi medlemmar arrangerar. Tid-
ningen utkommer, för att vi medlemmar gör den.
För tillfället är det endast en liten kärngrupp som
står för alla händelser i klubben, vilket bl.a. gör att
resurserna är svaga. Och just då inträffar lätt sk. mokor.
Som att ingen visste vem som skulle komma ihåg att
uppvakta med blommor, och den som hade förtjänat
dem blev utan. Faran är också att klubbens verksamhet
tynar. Ett exempel på detta är det senaste årsmötet
som lockade historiskt få personer. Jag vet inte om
man borde tänka att det bara var av slumpen, eller att
klubbens verksamhet verkligen håller på att tyna bort,
att medlemmarna helt enkelt inte längre är
intresserade av klubbens verksamhet.

En annan tankesvärd sak som dykt upp är ifall
klubben kunde, eller rentav borde utvidga sin
verksamhet mot jazz/rockabil ly/folk/osv
-kontrabasisterna också (vad om elbasisterna?). Hur
kunde man locka dem med? Sänd gärna dina tankar
per epost!

Kesän odotusta,                            Henrica Fagerlund
I väntan på sommaren,            kontra.c@gmail.com
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Kun tämä lehti ilmestyy postiluukuistanne, on
Suomen kontrabassoklubin vuosikokous (toivot-
tavasti) onnellisesti takana. Se aloittanee klubin
historiassa jo 33. toimintavuoden. Myös uusi hal-
litus lienee silloin jo järjestäytynyt. Tällä hetkellä
näyttää siltä, ettei suuria muutoksia ole tulossa.
Vuosikokouksen päätöksiin voi jokainen klubin
jäsen vaikuttaa itse tulemalla paikan päälle vuosi-
kokoukseen jatkossakin. Kokouksesta ja sen pää-
töksistä voit lukea tarkemmin myöhemmin tässä
lehdessä.

Tätä kirjoittaessa Jyväskylässä on erittäin lämmin
ja aurinkoinen päivä, ensimmäinen kevätpäivä.
Kesää kohti mennään siis kovaa vauhtia ja Jyväs-
kylän orkesterin viimeinen koululaiskonsertti on
takanapäin. Koulukonserttien yhteydessä pidettiin
myös soitinpajoja, joista kerroin edellisessa lehdes-
sä. Soitinpajassa soitimme duettoja ja kerroimme
kontrabassoista pulttikaverini Jani Koskelan kans-
sa. Lopuksi lapset saivat esittää kysymyksiä ja ha-
lukkaat hieman kokeilla soittaa bassoillamme. Yli-
voimaisesti kysytyin kysymys, jonka jokainen ryh-
mä lähes poikkeuksetta esitti oli, kuinka kalliita
soittimemme ovat. Jouduimme joka kerta totea-
maan, että juuri nämä soittimet ovat hyvinkin kal-
liita, vaikkeivät vielä kalleimmasta päästä ja että
niiden hinnalla saisi helposti uuden auton, mutta
että aloittelija voi basson saada tuhannellakin
eurolla ja musiikkiopistot lisäksi lainaavat instru-
mentteja opiskelijoilleen.

Nämä kysymykset saivat minut kuitenkin pohti-
maan basistien erityisasemaa musiikkimaailmassa.
Me olemme jo tottuneet ajatukseen, että joudum-
me sijoittamaan valtavan määrän rahaa
soittimeemme, eikä se meistä edes tunnu kovin
kummalliselta. Kuitenkin samaan aikaan muut
jousisoittajat voivat hakea arvosoittimia lainaan
säätiöiltä ja ne ovat usein vielä arvokkaampia kuin
hyvät bassot olisivat. Bassoja näillä säätiöillä ei kui-
tenkaan valitettavasti ole. Miten opiskelijalla on
mahdollisuus hankkia hyvä instrumentti, jos van-
hemmat eivät pysty sijoittamaan valtavia summia

Puheenjohtajan tervehdys

lastensa soittimiin? Voiko edullisella bassolla op-
pia soittamaan, saati voittaa koesoittoa? Soitin-
rakentaja, basisti, Marko Pennanen sanoi minulle
kerran: ”Onhan tää ihan hyvä basso, mutta ei tällä
varmaan mitään koesoittoja voiteta”. Mistä saisin
paremman basson, tai rahat siihen lainaksi, kun
tämänhetkinenkään bassoni ei ole mielestäni hal-
pa?

Vastasimme lasten kysymykseen myös kertomal-
la, että orkesteri on ollut niin kiltti, että se on osta-
nut meille hyvät soittimet. Onkin ollut ilo huo-
mata, kuinka monet pienetkin orkesterit ovat al-
kaneet investoida hyviin, usein viisikielisiin
kontrabassoihin. Tässäkin mielessä olemme erityis-
asemassa, tällä kertaa positiivisessä mielessä. Usein,
kun uusi soittaja tulee orkesteriin, hän saa sieltä
basson käyttöönsä. Näin ei ole esimerkiksi viulis-
tien kohdalla. Enää tarvisi siis saada se työpaik-
ka...

Jyväskylässä 2.4.2008
Juha Kleemola
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Suomen ensimmäinen diplomibasisti Jorma
Katrama juhli 40-vuotistaiteilijauraansa pitämällä
juhlakonsertin Sibelius-Akatemian konserttisalissa
18.3.2008. Ohjelma oli laaja ja antoisa. Säestäjänä
tässä konsertissa oli, kuten monesti ennenkin, pia-
nisti Margit Rahkonen.

Konsertti oli itsessään kunnianosoitus kontra-
bassonsoiton taiteelle. Sibelius-Akatemian
konserttisali oli miltei täynnä, yleisön joukossa tie-
tenkin paljon bassoihmisiä. Konsertissa kuultu
ohjelmisto edusti laajalti eri tyylejä, bassomusiikin
keskeisistä säveltäjistä kuuluisiin transkriptioihin.
Yleisö arvosti suuresti tätä tapahtumaa, sekä Jor-
ma Katraman intoa nousta lavalle vielä monen
aktiivisen  vuoden jälkeen. Konsertin jälkeen riitti
onnittelijoita. Tätä kontrabassokonserttia kiitettiin
myös Helsingin Sanomissa ja Sibis-lehdessä.

Jorma Katrama aloitti muusikonuransa viululla ja
siirtyi sittemmin kontrabassoon opettajanaan Oiva
Nummelin Sibelius-Akatemialla. Suoritettuaan
diplominsa, Katrama jatkoi opintojaan Pariisissa
1964-67 opettajanaan Gaston Logérot. Jo vuonna
1959 Katrama oli tullut Helsingin kaupungin-

Kontrabassoa rakkaudella

Johann Matias Sperger: Sonaatti E-duuri
-Moderato
-Menuetto d´città Ferro
-Rondo élegante

Max Bruch: Kol Nidrei Op. 47

Jean Sibelius: Rondino Op. 81
Romanssi Op. 78 No. 2
Tanssi-idylli Op. 79 No. 5

Aulis Sallinen: Metamorfora

Giovanni Bottesini: Romanza Drammatica
(Elegy Op. 20)

Gavotta
Fantasia ”Lucia di

Lammermoor”

David Popper: Unkarilainen Rapsodia
Op. 68

Teksti: Pontus Grans/käsiohjelma
Kuva: Eero Ignatius

orkesteriin. Siellä hän teki pitkän, 40 vuotta kes-
täneen uran, edeten äänenjohtajaksi saakka.

Katrama on konsertoinut ahkertasi orkesteri-
solistina ja resitaalein, mm. kaikissa pohjoismais-
sa, Saksassa, Ranskassa, Bulgariassa, Hollannissa,
Italiassa, Englannissa, Puolassa, Eestissä, Kreikas-
sa, Etelä-Koreassa, Taiwanilla, Venäjällä ja Yhdys-
valloissa.

Katrama opetti Helsingin Konsevatoriossa 1974-
1990 ja Sibelius-Akatemialla vuoteen 2001 saak-
ka. Lisäksi hän on pitänyt mestarikursseja koti-
maassa ja ulkomailla, sekä työskennellyt useiden
kansainvälisten bassokilpailujen tuomaristossa.
Katrama on myös tehnyt 5 kansainvälsitä kiinnos-
tusta herättänyttä soololevyä. Katramalle on myön-
netty Pro Finlandia -mitali vuonna 2001, ja hän
on kunniajäsen Suomen Kontrabassoklubissa, Suo-
men Muusikkojen Liitossa, Kyousho Bass
Societyssä ja Scottish Bass Trustissa.

* * *

Jorma Katrama onnistuneen konsertin jälkeen
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Hiljainen vuosikokous . . . .

Suomen Kontrabassoklubi ry:n sääntömääräistä
vuosikokousta ei voinut tällä kertaa nimittää var-
sinaiseksi yleisömagneetiksi. Paikalle kerääntyi
klubin jäsenistä kuuden hengen ydinporukka,
josta siis neljä oli hallituksen jäseniä. Lieneekö
aihetta tehdä asialle jotain? Muuttaa kokous-
käytäntöjä tai mainostaa kokouksia paremmin?
Puheenjohtajan mietteitä  viereisellä sivulla...

Kokous pidettiin sunnuntaina 6.4.2008 klo 17.00
Sibelius-Akatemian Aino Ackté-salissa. Ennen var-
sinaista kokousta soitti hallituskvartetti: Juha
Kleemola, Juana Järvo, Ari Mansala ja Tuomo
Matero. Varsin hehkeänä esiintyi etenkin Ari, joka
jatkoi kokouksesta suoraan viereissässä salissa
pidettyyn oopperaesitykseen, jossa toimi
bassokummituksena. Hallituskvartetti soitti perin-
teisen, varta vasten tällaisiin tilaisuuksiin sävelletyn
”Tutti Basso Soli”-teoksen.

Toisena esityksenä kuultiin Ape Anttilan esittä-
mänä jazz-versio iskelmästä ”Soitellaan”.  Ape
hurmasi vähäisen yleisön säväyttävän tulkintansa

lisäksi mm. painamalla matalia säestysääniä
poskellaan ja soittamalla melodiaa oktaavia korke-
ampaa hyödyntyäen oikealla kädellä painetun sä-
velen oktaavihuiluääntä. Kiitokset Apelle!

Uusi hallitus muodostettiin, vanhan kaavan mu-
kaan: Juha Kleemola pj, Eila Saikkonen varapj,
Juana Järvo sihteeri, Tuomo Matero taloudenhoi-
taja, Juho Vikman internetsivut, Tomi Laitamäki
mainosvastaava. Hallituksen varajäseneksi Eero Ig-
natius ja Henrica Fagerlund. Tilintarkastajina jat-
kavat Jouni Nieminen ja Tapio Lydecken sekä vara-
tilintarkastajina Sami Koivukangas ja Miika Asun-
ta.

Kunniajäsen

Hallitus päätti nimetä Jussi Javaksen klubin kunnia-
jäseneksi. Jussi on tehnyt valtavan elämäntyön
kasvattaessaan nykyisen bassosukupolven
taitavimpia soittajia. Hallitus myöntää kunnia-
jäsenyyden pienimuotoisella tapahtumalla Jussin
kotona, jonka puitteissa Jussille lahjoitetaan taulu,
kukkia sekä kahvitellaan ja nautitaan Tuomo
Materon bassonsoitosta.

Etiketti haltuun

Kokouksessa nostettiin esiin Jorma Katraman kirje
hallitukselle etiketin noudattimisesta. Kirjeessään
Jorma kirjoittaa erittäin ajankohtaisesta asiasta: kun
basistit esiintyvät merkittävissä tilaisuuksissa, ne tu-
lee huomioida etiketin mukaisella tavalla. Basso-
klubille paras ja luontevin tapa toimia tällaisissa ta-
pauksissa on kukitus. Klubin tämänkeväinen
kukituspolitiikka (Parviaisen, Materon, Kleemolan
esiintymisten yhteydessä) ei ollut johdonmukainen,
kun tiettyjä tapahtumia jätettiin huomioimatta. Ko-
kouksessa todettiin hallituksen olleen epätarkkana
asian suhteen. Vuosikokous toivoo uudelta halli-
tukselta aktiivisuutta esiintyvien basistien
huomioinnissa.

Teksti: Henrica Fagerlund
Kuvat: Juana Järvo

Ape Anttila soitteli makeasti
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Vuosikokous pidettiin pienen piirin kesken. Kuten edellä olevasta jutusta käy ilmi,
paikalla ei ollut muita kuin hallituksen jäseniä, plus Ari Mansala ja Ape Anttila, joiden
piti poistua ennen kuin kokous oli päättynyt. Ape oli  siis kokouksessa esiintymässä,
hänen lisäkseen esiintyi vain hallituskvartetti. Lyhyttä konserttia oli hallituksen lisäksi
kuulemassa pari ulkopuolista musiikin ystävää, onneksi.

Kirjoitan tätä, koska koko tapahtumasta jäi – enkä ole ainoa – paha mieli. Paitsi, että Ape
esiintyi käytännössä tyhjälle salille, kukaan ei ottanut osaa kokoukseen, tai suuren kakun
syömiseen, joka lopulta lahjoitettiin nälkäisille orkesterilasille jotka olilvat konsertoimassa
viereisessä salissa. Meille, jotka olimme valmistelleet ja järjestäneet kokouksen ja nähneet
sen eteen vaivaa tuli sellainen olo, ettei sillä mitä teemme, ole suurtakaan merkitystä.
Lisäksi vuosikokouksen pitäminen pelkän (vajavaisen) hallituksen kesken on aika arve-
luttavaa ja asiasta käytiinkin keskustelua  kokouksen aikana. Olisimme voineet päättää
vaikkapa, että hallitukselle aletaan maksaa kokouspalkkioita, eikä kukaan olisi sitä vastus-
tanut!

Lähinnä tämä kirjoitus on huolen osoitus siitä, kiinnostaako klubin toiminta ketään.
Viisivuotisen klubihistorian aikana en ole koskaan nähnyt vastaavaa. Totta kai on ym-
märrettävää, jos on muuta menoa, mutta kun kaikilla… Klubin ylläpitävä voima on sen
aktiivisissa jäsenissä. Se tarkoittaa jokaista, jokainen voi kunnioittaa vuosikokousta läsnä-
olollaan. Oletko samaa mieltä, että on syytä olla huolissaan klubin tulevaisuudesta?

Puheenjohtaja

“Hallitus”kvartetti (Tuomo, Juha, bassomörkö ja Juana) sekä Ape



cKONTRA8

Michael Wolfin luokalla - osa 3

Michael Wolf trilogia on tullut viimeiseen,
muttei vähäisimpään osaansa. Kuten aikai-
semmista osista olette voineet lukea, Micha-
el on siis USA:n kansalainen, mutta asuu
perheineen vakituisesti Berliinissä. Tässä
osassa Michael kertoo kulttuurieroista USA:n
ja Euroopan välillä, sekä jakaa vinkkejä mis-
tä löytää ohjelmistoa. Haastattelu on koko-
naisuudessaan tehty heinäkuussa 2007 ja se
on osa vielä keskeneräistä seminaarityötäni,
missä vertailen erilaisia opettajia ja heidän
metodejaan.

Jos vertaat USA:ta ja Eurooppaa, mikä on mieles-
täsi paremmin täällä?

-Täällä ollaan paljon kiinnostuneempia kulttuu-
rista! USA:ssa ei riitä kiinnostusta. Se on valta-
va maa, jossa on vain muutama orkesteri ja ne-
kin täyttävät kesänsä pop-musiikilla ja klassisil-
la ”hiteillä” soittaen Tsaikovskin viidettä sinfo-
niaa uudelleen ja uudelleen. Euroopan veroista
kulttuurikeskittymää saa hakea. Tietysti klassi-
nen musiikki tulee aina olemaan jotain valta-
virran ulkopuolista, emme voi olettaa sen ole-

van massojen suosimaa.
Mutta esimerkiksi Berlii-
nissä on yhtä monta orkes-
teria kuin puolessa
USA:ta! Se on vain ihan
toinen maailma.

Luuletko, että se on syynä
siihen miksi Esa-Pekka Sa-
lonen jättää Los Angelesin
ja USA:n?

-Enpä usko. Tarkoitan, että
Los Angeles Philharmonic
on upea orkesteri ja häntä
rakastetaan siellä. Sillä,
onko Los Angelesissa yksi
vai viisi orkesteria ei ole
hänelle väliä, koska hän on
saanut työskennellä hyvän
orkesterin kanssa. Mutta
tosiasia on, että siellä on
kuusitoista miljoonaa ih-
mistä - enemmän kuin Itä-
vallassa – ja heillä on vain
yksi kokopäiväinen sinfo-
niaorkesteri! No, onhan
siellä kamariorkesteri ja
muutama muu orkesteri,
jotka soittavat osan kau-
desta. Mutta jos Berliinis-
sä, jossa on 3,5 miljoonaa
ihmistä on kymmenen or-
kesteria, niin Los Angele-Wies De Boevé, Michael Wolf ja Juha Kleemola
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sissa täytyisi olla… no, laske siitä! Heillä täy-
tyisi olla… viisikymmentä orkesteria!

Mieletöntä! Seuraavan kerran, kun tulet Suomeen
pitämään mestarikurssia, mitä haluaisit kuulla?
Dittersdorfin lisäksi?

-Olen aina kiinnostunut kuulemaan ihmisten
soittavan musiikkia, jonka on säveltänyt joku
säveltäjä heidän omasta maastaan. Eli totta kai
minulle parasta on kuulla suomalaista musiik-
kia suomalaisten soittamana. Kannustan myös
omia oppilaitani soittamaan musiikkia omasta
maastaan, koska sitä yleisö haluaa kuulla. Jo-
ten jos ilmestyt suomalaisena lavalle ja soitat
erinomaisesti Beethovenia, niin sehän on hie-
noa, mutta jos soitat erinomaisesti Sibeliusta,
kaikki ajattelevat: ”hän todella tietää parhaiten,
miten kappale menee!” Tarkoitan, että sinun
todella pitäisi tietää! Sinä kasvoit sen kanssa ja
sinulla on luultavasti täysin erilainen ymmär-
tämys ja rakkaus sitä kohtaan!

-Sen lisäksi, se kyllä vaatii vähän kaivamista,
mutta sanoisin, että on olemassa paljon
repertuaaria kontrabassolle, jota ei soiteta usein.
Ja jos alat etsiä musiikkia, jonka voit sovittaa
bassolle, mahdollisuudet ovat rajattomat. Esi-
merkiksi: Mozart sävelsi seitsemän viulu-
konserttoa ja viulistit soittavat vain neljää niis-
tä. En usko, että edes viulistit tunnistaisivat
kolmea muuta, jos kuulisivat ne. Toisena esi-
merkkinä Haydn kirjoitti todella monta kap-
paletta baritonitorvelle, en edes tiedä kuinka
monta, mutta tarkoitan, että sehän on myös
bassoinstrumentti. Kuinka monta baritoni-
kappaletta olet koskaan kuullut? Ja Telemann
kirjoitti jotakuinkin kahdeksankymmentä
fagottikonserttoa! Jos olet kuullut edes yhden
tai kahden niistä, olet luultavasti poikkeus. Ih-
miset ovat vähän laiskoja, joten he palaavat
takasin vanhaan ohjelmistoonsa ja odottavat,
että joku muu valmistaa heille musiikkia. He
voisivat tehdä sen itse, kaikki on saatavilla. Ja
tiedätkös, barokki on reilua peliä joka tapauk-
sessa. Jos haluat hyvän suosituksen: C. P E.
Bach. Mielettömän hyvä säveltäjä! Hän on us-
komaton! Kukaan ei soita hänen kamaansa. Voit
varastaa häneltä mitä tahansa ja voit olla var-

ma, että se on hyvä kappale. Hän oli nero. Hä-
nellä vain oli se onneton sattuma, että hänen su-
kunimensä oli Bach, joten kaikki päättelivät: ”No
hän nyt sattuu olemaan J. S:n poika, kuinka hyvä
hän voi olla?” No, hän on mahtava! Joka tapauk-
sessa, siihen aikaan kukaan ei välittänyt jos soitit
jotain, mikä oli kirjoitettu viululle huilulla tai jol-
lain muulla soittimella.

Sinulla on myös tapana tehdä pieniä muutoksia
kappaleisiin, joita soitat ja lisätä pieniä kikkoja,
parantaa niitä.

-Olen siinä mielessä vähän tuhma. Mutta omak-
si puolustuksekseni täytyy sanoa, että ennen kuin
muutan jotakin, yritän todella ymmärtää sävel-
täjän toiveet ensiksi. Ja kun viimein pääsen sii-
hen pisteeseen, jossa voin sanoa, että tiedän tar-
kalleen mitä hän haluaa sanoa, tunnen itseni oi-
keutetuksi tehdä muutoksia, jotka vievät hänen
viestiään perille paremmin. Toisaalta, jos soitan
musiikkia erinomaisilta säveltäjiltä, kuten Hin-
demith, Schubert, tai Mozart, minun täytyy miet-
tiä todella pitkään ennen kuin vaihdan yhtäkään
nuottia, koska nämä kundit tiesivät täsmälleen,
mitä he halusivat. He ovat todella paljon parem-
pia säveltäjiä kuin minä, joten ennen kuin muu-
tan mitään minulla täytyy olla tunne, että he oli-
sivat saattaneet katsoa olkansa yli ja sanoa: ”Hei,
tuohan on hyvä idea! Miksi en itse tullut sitä aja-
telleeksi?” No, ennen kuin voisin päästä siihen
pisteeseen Mozartissa, minun täytyy todella miet-
tiä pitkään ja hartaasti! Joidenkin säveltäjien koh-
dalla en muuttaisi mitään.

Lopuksi voit lähettää terveisiä suomalaisille
kontrabasisteille, jotka lukevat lehteämme.

-Viimeinen tervehdys? No, suomalaisilla muusi-
koilla on ihmeellinen maine ympäri maailmaa.
Se on pikkiriikkinen maa ja teidän täytyy todella
tehdä jotain oikein, koska kun menette maail-
malle, kaikki ovat iloisia saadessaan soittaa suo-
malaisten muusikoiden kanssa. Joten, pitäkää sitä
yllä ja paljastakaa meille korttinne.

Kiitos paljon!

Juha Kleemola
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Kuulumisia Sveitsistä
Tervehdys kaikille Kontra-C:n lukijoille! Kuten
aktiivisimmat bassolehtemme lukijat muistavat,
aloitin opinnot kouluni Zürichin Hochschule
die Kunsten vaihto-opiskelijana puolitoista vuot-
ta sitten syksyllä 2006. Keväällä 2007 hain
orchester-praktikantin paikkaa Zürichin
Tonhalle-orkesterista. Sain paikan, joten päätin
jäädä Sveitsiin vielä toiseksi vuodeksi. Nytpä on
siis aika kertoa toisesta opiskeluvuodestani Sveit-
sissä.

Koulunani on edelleen Zürichin Hochschule die
Kunste. Nyt olen tosin ”oikea opiskelija”, tein
pääsykokeen viime keväänä. Alun perin
tarkoituksenani oli suorittaa tutkinto Sveitsistä
toisen opiskeluvuoden aikana. Pian toisen
opiskeluvuoteni alussa huomasin kuitenkin, et-
tei minun ole mahdollista saada tutkintoa val-
miiksi yhden vuoden aikana. En olisi millään
ehtinyt saada kaikkia tutkintoon kuuluvia ylei-
siä opintoja tehdyksi, sillä orchesterpraktikum
ja Suomessa ravaaminen vievät oman aikansa.
Näin ollen neuvottelin itselleni ns. free-mover
vaihtosopimuksen Sibelius-Akatemian kanssa.

Sibelius-Akatemia on valmis ottamaan Sveitsis-
sä suorittamani opinnot osaksi opintojani Suo-
messa. Eli olen pyrkinyt ZHdKhan normaalisti
ja opiskelen siellä mitä huvittaa - ja toivon että
Akatemia hyväksyisi täällä tekemiäni opintoja
(joita ei soittotuntien lisäksi ole liikaa…)

Minulla on tyttöystävä Suomessa joten jo toi-
nen peräkkäinen ulkomaanvuosi merkitsee run-
sasta lentomatkustamista. Olen itse asiassa tätä
juttua kirjoittaessanikin täällä kotosuomessa
pidennetyllä pääsiäislomalla nauttimassa kau-
niista hiihtosäistä. Basso on mukana, kuten
monesti ennenkin. Mikä tietysti tarkoittaa, että
”loma” ansaitsee lainausmerkit – harjoittelen
täällä yhtä lailla kuin Sveitsissäkin.  Olen lentä-
nyt soittimen kanssa tähän mennessä jo yli 10
kertaa, aina ilman ongelmia. Mukavaa lentämi-
nen bassokotelon kanssa ei kuitenkaan koskaan
ole. Jokaisella lennolla saa jännittää mahdollisia
ylipainomaksuja sekä mahdollista basson
vaurioitumista.

Tehokkaasti opetusta

Soittotaitoni kehittymistä ei pitäisi ainakaan es-
tää saatavilla olevan opetuksen määrä. Minulla
on mahdollisuus saada soittotunteja jopa nel-
jältä opettajalta! Yksi näistä on luonnollisesti
professorini Duncan McTier, jonka kanssa mi-
nulla on soittotunnit noin kerran kuussa (jol-
loin opetusta tulee koko kuukauden tuntimäärä
neljän päivän sisällä). Duncanilla on lisäksi as-
sistentti ,  jonka kanssa voi työskennellä
opetusvisiittien välillä. Sen lisäksi saan opetusta
Tonhalle-orkesterin soolobasisti lta Rony
Dangelilta sekä Zürichin soolobasistilta Dariusz
Mizeralta.

Viimeiseksi mainitun opettajan kanssa en ole to-
sin vielä soittanut ainuttakaan soittotuntia. Hä-
nen opetukseen pääsemiseen ei nimittäin juuri
minulta kyselty. Tein syksyllä Sveitsin-
opintoihini kuuluvan ”vordiplom” – tutkinnon.
Tutkintoa on aina kuuntelemassa Zürichin oop-
peran orkesterin edustajia. Tämän tutkinnon

Xu Luo ja Aapo Juutilainen
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perusteella joillekin koulumme opiskelijoista
annetaan nimittäin mahdollisuus soittaa muu-
tama produktio oopperan orkesterissa. Hyvin
menneen tutkinnon jälkeen oopperan soolo-
basisti  tuli  kiittämään ja kysyi samalla,
haluaisinko työskennellä hänen kanssaan. Ku-
vittelin tietysti, että hän tarkoitti sektiossa
työskentelemistä, mutta totuus selvisi parin vii-
kon päästä. Silloin sain nimittäin kirjeen, jossa
kerrottiin minulle myönnetyn 45min/vko ope-
tusta oopperan orkesterin soolobasistin kanssa!
Toivottavasti ehdin ottamaan jonkun tunnin
käydessäni myöhemmin keväällä soittamassa
oopperan orkesterissa…

Aidossa huippuorkesterissa

Toisen opiskeluvuoden parasta antia on ehdot-
tomasti ollut mahdollisuus päästä soittamaan
Zürichin maineikkaassa Tonhalle-orkesterissa.
Orkesterissa on joka kevät auki neljä praktikum-
paikkaa jousisoittajille. Minun lisäkseni koe-
soiton läpäisi tällä kertaa yksi alttoviulisti, yksi
sellisti sekä yksi viulisti. Orkesteri on kuitenkin
usein jakanut paikat muutenkin, viuluja voi esi-
merkiksi olla useampi, jolloin joku soitin jää il-
man praktikanttia. Praktikantit ovat orkesteris-
sa ylimääräisiä, muut soittajat saavat meidän
ansiostamme hieman lisää vapaapäiviä.
Soitettavaa on yhteensä 100 työvuoroa, mikä
tarkoittaa noin joka toista tai kolmatta työviik-
koa. Minun kohdallani viikot jakautuivat

syksypainotteisesti, olin loka-
marraskuun lähes koko ajan
töissä. Vuodenvaihteen jäl-
keen on sen sijaan ollut hil-
jaisempaa eikä jäljellä olekaan
kuin neljä työviikkoa loppu-
kevään aikana.

Olen ollut todella vaikut-
tunut orkesterin soiton tasos-
ta. Kontrabassosektio ja oike-
astaan koko orkesteri soittaa
hämmästyttävän hyvin yh-
teen. Kaikista kapellimesta-
reista orkesteri ei sen sijaan
pidä. Joka viikko orkesterin
edessä on uusi kapellimestari
ja orkesteri päättää kollektii-

visesti ensimmäisen 20 minuutin aikana, pitää-
kö se kapellimestarista. Usein ei. Silloin orkes-
teri voi soittaa hämmentävän eri tavalla kuin ka-
pellimestari johtaa. Mutta yhdessä. Tämän
opetteleminen on ollut minulle ehkä vaikeinta.
Orkesteri saattaa soittaa pitkiä matkoja täysin
eri tempossa maestron kanssa ja yksittäiset
pizzicatot saattavat tulla hämmästyttävän paljon
lyönnistä jäljessä. Tietysti konserttimestari liidaa
kaiken tämän erittäin selkeästi, mikä selittää
orkesterin kapellimestarista piittaamattoman
mutta hyvän yhteissoiton. Mikäli orkesteri päät-
tää pitää kapellimestarista (kuitenkin yli puolet
kapuista), harjoituksista muodostuu todella
rakentavia. Orkesteri nimittäin osaa halutessaan
seurata edessään heiluvaa tahtipuikkoa ja kuun-
nella sekä toteuttaa maestron pyyntöjä.

Orkesteri konsertoi yleensä kolme tai neljä ker-
taa samalla ohjelmistolla. Aina kun olen ollut
mukana soittamassa, viimeinen konsertti on
ollut myös paras. Tämä kertoo mielestäni jotain
oleellista orkesterin oppimismotivaatiosta. Osa-
syy on tietysti harjoitusten vähyys, keskiviikon
konserttia varten harjoitukset aloitetaan maa-
nantaina. Muusikot tuntevat suuren orkesterin
perusohjelmiston todella hyvin. Olen ollut mu-
kana soittamassa esimerkiksi Beethovenin 6. sekä
7. sinfonian sekä Straussin Till Eulenspiegelin.
Orkesteri on levyttänyt kaikki nämä muutaman
vuoden sisällä. Näissä teoksissa orkesterilla on
ollut jo ensimmäisestä harjoituksesta lähtien

Tonhalle
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todella vahva, kapellimestarista riippumaton ja
erittäin yhtenevä tulkinta. Tämä on kai sitten
sitä orkesteritraditiota!

Jotain moitittavaakin tietysti löytyy: Soitimme
syksyllä nimittäin Sibeliuksen 5. sinfonian. Sitä
teosta eivät tunteneet sen paremmin amerikka-
lainen kapellimestarimme kuin orkesterikaan. Ja
mielestäni se oli orkesterin tasoon nähden täysi
floppi. Tempot olivat minun suomalaiseen Si-
belius-myönteiseksi viritettyyn korvaani aivan
väärät, balanssit huonot eikä fraaseista tullut jär-
keviä. Orkesteri onkin soittanut todella vähän
Sibeliusta ylipäätänsä, eikä kukaan tuntenut 5.
sinfoniaa. Nyt Sibeliusta on kuitenkin uuden
intendentin ansiosta tulossa kiitettävästi ohjel-
mistoon. Toivottavasti seuraavalla kerralla orkes-
teri saa eteensä kapellimestarin, joka onnistuu
saamaan orkesterin innostumaan hienoon
sibeliaaniseen sointimaailmaan! Konserttiviikon
aikana sain nimittäin usein kuulla varsin nega-
tiivisia kommentteja kansallis-säveltäjästämme.
Musiikkia haukuttiin epäloogiseksi, käsittämät-
tömäksi, pitkäveteiseksi ja oudoksi…

Kaiken kaikkiaan olen todella onnellinen saa-
tuani tämän mahdollisuuden päästä soittamaan
aitoon eurooppalaiseen huippuorkesteriin. Or-
kesteri antoi käyttööni myös hyvän 5-kielisen

orkesterisoittimen, joka on osaltaan tehnyt työs-
kentelystä todella miellyttävää. Toivottavasti pää-
senkin vielä hyödyntämään näitä kokemuksiani
jossain suomalaisessa ammattiorkesterissa! Ku-
riositeettina mainittakoon vielä, että edelliseen
orkesterin kontrabasson tuttikoesoittoon saapui
280 hakemusta, joista 30 kutsuttiin paikalle.
Yhtenä osasyynä taitaa tosin olla Suomen palkka-
tasoon nähden lähes kolminkertaiset palkat.

Tekstiä syntyikin jo niin paljon, että säästelen
vielä tarkemman selostuksen hyvin sujuneesta
yhteistyöstä opettajani Duncan McTierin kans-
sa myöhemmälle. Aurinkoista ja bassoista kevät-
tä kaikille!

Teksti ja kuvat:
Aapo Juutilainen

Zürich illalla
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Maanantai aamupäivä ei välttämättä ole paras aika
konsertille. Silti hävettävän harva eksyi kuuntele-
maan norjalaista Håkon Theliniä Sibelius-Akate-
mian konserttisaliin 7. huhtikuuta klo 11. Lasku-
jeni mukaan basisteja joukossa oli viisi ja säveltäjiä
vain yksi. Juuri säveltäjiä olisi saanut olla paikalla
runsaasti enemmän, sillä Håkon esitteli oikein
mallikkaasti uusimpia oivalluksia nykymusiikissa
kontrabassolle. Ties vaikka joku olisi innostunut
säveltämään uuden konserton!

Pieni ja lämmin sali sekä vähäinen yleisö toisaalta
lisäsivät tapahtuman välittömyyttä. Tilanne erosi
tavallisesta konsertista siten, että Håkon selitti kap-
paleiden välissä, mitä ne oikein pitävät sisällään,
millaisia tekniikoita hän käyttää niissä ja miten hän
aikoo jatkaa tästä eteenpäin. Kyseinen konsertti oli
nimittäin vain eräänlainen maistiainen, osa hänen
käynnissä olevaa taiteellista tutkimusprosessiaan,
joka kohdistuu uusiin soittotekniikoihin, niiden
eteenpäin viemiseen ja käyttöön taiteellisessa
kontekstissa. Luvassa on mm. kolme tekstiä tär-
keimpiin tekniikoihin liittyen (huiluäänten moni-
puolinen käyttö, puhaltajille hieman tutummat
multifonit sekä perkussiiviset äänet), lisää uusia
sävellyksiä ja tietenkin lisää konsertteja. Håkan
vastasi myös innokkaampien kuuntelijoiden kysy-
myksiin, joita hän kannusti yleisöä tekemään.

Aluksi kuulimme Thelinin oman kappaleen,
oibbinadocS (2004), joka perustui milteinpä ko-
konaan erilaisille yhdistelmille “normaaleja” säve-
liä, huiluääniä ja multifoneja (samalta kieleltä soi
yhtäaikaisesti useampi ääni). Kappale sisälsi kau-
niita äänimaisemia, kuriositeettina mainittakoon
myös muutaman multifonin ottaminen jousella
sormen ja satulan välistä. Kappaletta kuitenkin
vaivasi kaksi nykymusiikin yleisintä ongelmaa:
Ensinnäkään sen muoto ja rakenne eivät
hahmottuneet kunnolla, mikä ei johtunut ainakaan
esittäjän puutteista, sillä Håkon soitti koko kon-
sertin virtuoottisesti ja varmalla otteella.
oibbinadocS on kokoelma mielenkiintoisia ja hy-
vin kauniita asioita, jotka eivät muodosta riittävän
järkevää kokonaisuutta. Toiseksi se oli
materiaaliinsa nähden liian pitkä.

Seuraavaksi oli vuorossa toinen kappale Theliniltä:
Amarcord (2003). Tällä kertaa leikiteltiin
perkussiivisillä efekteillä. Tavallisen kopan kädellä
kolistelun ja col legnojen sijaan kaikki tapahtui
enimmäkseen jouhilla. Lyömisen kohteeksi joutui-
vat mm. kielenpidike ja sarjojen reunat. Kappa-
leen edetessä vastaan tuli hyvinkin odottamatto-
mia äänenvärejä. Mielenkiintoisinta kappaleessa oli
kuitenkin sinänsä yksinkertaisten elementtejen
yhdistely monimutkaisiksi ja oivaltaviksi rytmeiksi
sekä materiaalin asteittainen kehittyminen.
Amarcord vältti molemmat edellisen kappaleen
ongelmat (alun teema itse asiassa soi päässäni juu-
ri tätä kirjoittaessani). Se sisälsi myös 100% svengiä!

Håkan mainitsi useamman kerran italialaisen
basisitin, Stefano Scodanibbion, jolta hän on saa-
nut paljon vaikutteita ja jonka kappaleen Geografia
amorosa (1994) kuulimme kolmantena. Mielen-
kiintoista olikin huomata, miten paljon se muis-
tutti kymmenen vuotta nuorempia kappaleita.
Geografia amorosa kertoi selkeän tarinan eikä
herpaannuttanut kuulijan huomiota.

Maistiaiset uudesta äänimaailmasta

4

Håkon Thelin valmistautumassa esitelmöimään
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Konsertin lopetti islantilaisen säveltäjän,
Atli Ingólfssonin Cono di fede (2004), joka
oli kokonaan pizzicatoa eikä todellakaan
pelkästään oikealla kädellä! Molemmat kä-
det olivat koko ajan itsenäisessä liikkeessä,
homma toi mieleen useampaan otteesseen
sähkökitaran täppäyksen. Kappaleessa
hyödynnettiin paljon “sivuäänniä” (bi-
tones), joilla tarkoitan painetun vasemman
käden ja satulan välistä saatavia säveliä.
Cono di fede oli esityksen lyhyin kappale
ja jätti kuulijan haluamaan lisää. Toisaalta
parempi näin päin.

Kaiken kaikkiaan Håkan Thelinin pieni-
muotoinen konsertti oli todella elämysrikas
tapahtuma. Håkan sekä puhui että soitti
selkeällä ja kantavalla äänellä. Kaikki
uudet tekniikat, joita hän oli tullut esitte-
lemään, olivat helposti kuultavissa. Jään
innolla odottamaan, mitä tuleman pitää.

Teksti: Ari Mansala
Kuvat: Tuomo Matero

Amarcord, ote. Lisää tietoa ja nuottiesimerkkejä
osoitteessa www.thelin.no

Håkon esitteli uusia soittotapoja Bassonsoitto on ergonomista hommaa
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Vuoden basisti 2005 Jani Pensola esiintyy
kontrabassoklubin juhlakonsertissa torstaina 15.5.08
klo 19.30 Sibelius-Akatemian konserttisalissa. Kon-
sertissa esiintyy Janin lisäksi hänen siskonsa Minna
Pensola; viulu, Severi Pyysalo; vibrafoni sekä Joonas
Ahonen; piano. Konsertissa kuullaan paljon kanta-
esityksiä, muun muassa Erkki Siikasaaren säveltämä,
Suomen Kontrabassoklubi ry:n tilaama teos. Kon-
sertti on samalla myös Jani Pensolan diplomikonsertti.

Ensimmäisenä kuullaan Kaj Niemisen vuonna 1978
säveltämä soolokappale kontrabassolle, ”Suita Picco-
lo”, joka on aluperin sävelletty Teppo Hauta-Aholle.
Sen jälkeen kantaesityksensä saa Teppo Hauta-Ahon
18.1.04 säveltämä ”Double Fantasy”, joka on omis-
tettu Minnalle ja Janille. Ennen taukoa kuullaan Tau-
no Marttisen ”Trio” viululle, bassolle ja pianolle. Kap-
pale on sävelletty 70-luvulla, mutta saanee tiettävästi
vasta tässä konsertissa varsinaisen kantaesityksensä.
Väliajalla on ”pakollinen” viinitarjoilu, jonka jälkeen
kuullaan Kontrabassoklubin tilausteos, eli Erik Siika-
saaren ”Abassonata” bassolle ja pianolle. Päätös-
numerona on Severi Pyysalon  teos ”Tres Amigos”,
trio bassolle, viululle ja vibrafonille.

Kuulostaa erittäin kiinnostavalta ohjelmalta, Jani
Pensola, mistä sait idean tällaiseen konserttiin?

-Minulle annettin se vuoden basistipalkinto, johon
kuuluu konserttioikeus. Lupauduin yrittää järjestää
jotain. Mietin, että kaikki klassiset bassokonsertot on
jo soitettu moneen kertaan ja vaikka kuinka hyvin,
että josko olisi sopiva hetki tehdä jotain muuta. ”Basso
on parhaimmillaan kaverin kanssa”, muistaakseni se
oli Esko Laine, joka jollain leirillä sanoi näin. Ja on-
han se niin, basson kolme puolta tulee parhaiten esiin
vuorovaikutuksessa muiden soittimien kanssa,
bassohan on samanaikaisesti harmoninen, rytminen
ja melodinen soitin.

Miten luonnehtisit näitä konsertissa esittämiäsi kappa-
leita?

-Niitä on siis soolosta trioon. Tyylisuunta on uutta
musiikkia, aluksi on jälkisarjallista tai sarjallista, sit-
ten mukana on jazz- ja rytmimusiikin piirteitä, tie-
tysti kalmistoskaala, eli kaikkea mitä maan ja taivaan

välille mahtuu. Siikasaaren ja Pyysalon kappaleet ovat
myös selkeästi konserttimusiikkia, enemmän
stravinskyä kuin bepopia.

Miten nämä kaverit valikoitui?

-Minnan kannssa ollaan soitettu koko ikä yhdessä,
joten hän on kaikkein luontevin kamarimusiikki-
kumppani. Joonas oli aikoinaan Javaksen säestäjänä
akatemialla, ja meillä oli myös jazztrio 90-luvun lo-
pulla, eli on tullut soitettua kaikenlaista Joonaksen
kanssa. Ja Severi on hieno suomalainen muusikko,
jota arvostan muusikkona ja säveltäjänä paljon. Kaikki
ovat hyvin laaja-alaisia muusikoita, jotka mielellään
soittavat monentyyppistä musiikkia ja pitävät myös
improvisoinnista.

Miksi valitsit juuri nämä kappaleet?

-Halusin jotain suomalaista, mitä muutkin vois soit-
taa. Suomalaista kamarimusiikkia kontrabassolle ei
ole kovinkaan paljon. Kappaleet edustavat hyvin myös
uutta musiikkia, toivon mukaan biisit ovat yleisölle-
kin vaihtelevia ja monipuolisia. Parasta näissä kappa-
leissa on niiden spontaanisuus, se että on mahdolli-
suus improvisointiin ja tyylirajojen ylittämiseen.

Teksti: Henrica Fagerlund
Kuva: Jani Pensola

Basso on parhaimmillaan kaverin kanssa
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Kontra-C tarjoaa luettavaksi Eila Saikkosen
seminaarityön keväältä 2008 (Instrumenttiopettajan
pedagogiset opinnot Helsingin yliopisto/ SOKLA).
Työssään Eila pohtii sivutoimisen kontrabasson-
opettajan työtä tekemänsä kyselyn perusteella. Ajan-
kohtaiseen aiheeseen kannattaa tutustua niin oppi-
laan, ammattiopintoja tekevän kuin opettajankin.

* * *

Kontrabassonsoitonopetus Suomessa tapahtuu
pääosin ainoastaan sivutoimisten tuntiopettajien
ammattitaidon voimin. Virkoja ei juurikaan ole
perustettu, eikä uusia ole näkyvissä. Nekin vä-
häiset virat, joita on (Sibelius-Akatemia 75% ja
Vantaan musiikkiopiston yhdistetty sähkö- ja
kontrabassonsoiton opetus), eivät ainakaan täl-
lä hetkellä ole haettavissa. Kontrabassonsoiton-
opettajina itsensä työllistävät päätoimiset opet-
tajat haalivat kasaan viikkotunteja useista eri
musiikkioppilaitoksista yhteispäätoimisuuden
saavuttaakseen ja nämäkin työtunnit ovat kat-
kolla vuosittain.

Kyselyyn vastanneista opettajista kaikki vaikut-
tivat olevan hyvin motivoituneita työhönsä.
Sivutoimisena tuntiopettajana toimimisen syik-
si mainittiin oma kiinnostus opetustyötä koh-
taan, työnkuvan laajentaminen sekä vaihtelun ja
rikkauden tuominen päätyön rinnalle:

“Olen vuosien varrella pyrkinyt perehtymään sy-
vällisesti kontrabasson soittoon ja haluan jakaa
oppimaani eteenpäin. Lisäksi ongelmien
ratkominen oppilaiden kanssa vie omaakin näke-
mystä eteenpäin.”

Myös raha mainittiin vastauksissa, mutta sen mer-
kitys opettajana toimimisen motivaatioon jäi sel-
keästi edellä mainittujen syiden varjoon. Vastaajis-
ta kaksi mainitsi myös valinneensa sivutoimisen
opettajuuden, koska päätoimen katsottiin sitovan
liikaa, jolloin aikaa muille projekteille ei heidän
mukaansa riittäisi tarpeeksi. Yksi vastaaja tarkaste-
li sivutoimisena opettajana työskentelynsä motivaa-
tiota oppimistulosten näkökulmasta:

“Vain oppiminen on tärkeätä. Ei opettaminen!“

Työajat

Suurin osa vastaajasta ilmoitti pyrkivänsä jaka-
maan aikansa pää- ja sivutyön kesken opetta-
malla vain tiettynä päivänä viikossa, jolloin pää-
työ esimerkiksi orkesterissa tai oma soittoura vie
suurimman osan ajasta. Päätoimisen orkesteri-
muusikon kuvaus ajankäytöstään on tyypillinen:

“Päätyön työaika on ensisijainen. Muut työt
joustavat. Opetus tapahtuu usein maanantaisin,
jolloin orkesterilla ei ole töitä, muuten useimmi-
ten iltaisin.”

Freelancerin näkemys ajan jakamisesta poikke-
aa huomattavasti edellisestä:

“Ei ole pää- ja sivutyötä. On vain työtä.”

Vastaajista kuusi ilmoitti pystyvänsä opettamaan
joko säännöllisesti tai melko säännöllisesti pää-
työstään huolimatta ja vain yksi vastanneista il-
moitti, ettei pysty pitämään oppilailleen soitto-
tunteja säännöllisesti päätyönsä takia. Pääosin
vastaajat pyrkivät pitämään tunnit viikoittain,

Ammattina sivutoiminen kontrabassonopettaja
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vaikka opetuksen ajankohtaa joutuisikin siirtä-
mään. Rästitunnit opettajat yrittävät korvata itse
joko etu- tai jälkikäteen ja vain yksi vastaajista
ilmoitti käyttävänsä sijaista noin kerran kuussa.

Sivutoimisena opettajana toimimisen haittavai-
kutukset päätyöhön näkyivät vastauksissa
kaksijakoisesti. Kolme seitsemästä vastaajasta ei-
vät kokeneet sen haittaavan päätyötään miltään
osin, mutta vastaajista neljä kuvaili mm. seuraa-
vanlaisia haittoja:

“Vie energiaa, hermoja ja aikaa...”

“Omiin töihin valmistautuminen jää usein liian
vähäiseksi. Oma harjoittelu  muutenkin vaikea si-
joittaa kalenteriin.”

“Tilanne olisi vielä pahempi, jos olisin päätoimi-
nen tai virassa.”

 Opetustyön rikkaudet ja haasteet

Sivutoimisessa opetustyössä toimimisen suurim-
maksi rikkaudeksi koettiin oppilaat ja heidän
kanssaan vuorovaikutuksessa toimiminen. Tämä
tulee ilmi lähes jokaisessa vastuksessa. Tämän
lisäksi useat vastaajista kokevat perusasioiden
kertaamisen ja uusien asioiden kohtaamisen ke-
hittävän myös omaa soittotaitoa eteenpäin.

“Ongelmien syntyessä joutuu pohtimaan asioita
monelta puolelta. Itsestäänselvyyksiä ei ole. On pal-
kitsevaa, kun oppilas omaksuu jonkun uuden asi-
an tai soittaa hienosti konsertissa.”

Opettaminen koetaan yleisesti merkitykselliseksi,
avartavaksi sekä mukavaksi, mutta kaksi vastaa-
jaa kokivat sivutoimisen opetustyön rikkauden
piilevän myös vähemmissä velvoitteissa:

“Ei tarvitse osallistua kokouksiin tai osallistumi-
sesta saa erikseen palkkaa (kuten myös matineoista
ja lautakuntatyöskentelystä).”

“Ei tarvitse ottaa enempää oppilaita kuin haluaa.”

Vastausten perusteella sivutoimisten tunti-
opettajien yhteiseksi haasteeksi ja jopa haitaksi
koetaan ajan puute tai sen käyttö muuhun kuin

opetustyöhön. Tämä ilmenee suurimmassa osas-
sa vastauksia:

“Esim. Sibiksessä asioiden hoitaminen "maksaa"
todella paljon palkkaan nähden, esim. puhelin-
kulut. Luokkien varaaminen on hankalaa, koska
kesällä ei tiedä, kuinka paljon syksyllä opettaa,
vai opettaako ollenkaan.”

Vain yksi vastaajista ei kokenut mitään haittoja
sivutoimisessa opetustyössään:

“Oppiminen on aina haastavaa. Haittoja ei ole.”

Muilta osin sivutoimisuuden haasteet tai mah-
dolliset haitat määräytyvät lähes
vastaajakohtaisesti ja yhteisiä linjoja on vaikea
hahmottaa:

“Päätyön takia sotkussa olevat aikataulut ja se,
että opetan kussakin toimipisteessä  vain kerran
viikossa, jolloin yhteistyö muiden opettajien kanssa
rajoittuu vain  niihin, jotka opettavat samana päi-
vänä.”

“Oma valmistautuminen tunteihin vaatisi enem-
män aikaa. Yhteisten aikojen esim. ryhmätunteja
varten sopiminen on erittäin vaikeaa.”

“Samanlaisten mahdollisuuksien järjestäminen op-
pilaille kuin mitä päätoiminen ope voi antaa.”

“Oppilaan laiskuus, lahjattomuus, motivaation tai
keskittymiskyvyn puute ym. Vanhempien liian vä-
häinen tai liiallinen kiinnostus. Tunneilla menee-
liikaa aikaa muuhun kuin soittamiseen.”

“Vähäinen kokemus opetustyöstä sekä opetus-
materiaalin ja ohjelmiston huono tuntemus.”

Viidessä vastauksessa ilmenee päätyön vaihtele-
vista työajoista johtuvia aikatauluongelmia
soittotuntien järjestämiseksi, mutta pääosin vas-
tauksista esiintyy enemmän positiivisia kuin
negatiivisia vaikutuksia:

“Päätyöni antaa pelkästään etuja opetukseen.”

“Minulla on paljon energiaa per oppilas.”

4
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“Etuna on yhdysside siihen työelämään johon op-
pilaat pyrkivät sijoittumaan sekä taiteellisten vi-
rikkeiden saaminen työn kautta.”

“Oppilailla on itseään kehittävä ja musiikkielä-
mässä aktiivisesti mukana oleva opettaja.”

“Muut keikat menevät usein opetuksen kanssa
päällekkäin. Onneksi olen aina löytänyt erinomai-
set sijaiset.“

Työolosuhteet

Opetustilat osoittautuivat suurimmalla osalla
vastaajista joko hyviksi tai erittäin hyviksi, mutta
niiden saatavuuteen toivottiin joustavuutta:

“Joskus on vaikea saada luokkaa, jos tulee poikkeus-
aikaan, muuten ok tilat.”

Vain kaksi tutkimukseen osallistunutta koki
opetustilansa heikoiksi:

“Opetustilana on liian pieni luokka. Piano on huo-
no. Isojen tilojen saanti esim. ryhmätunteja tai ma-
tineoita varten on surkealla tolalla.”

“Opetustilat ovat aina ongelma. Luokka on aivan
liian pieni. Opetan myös koulussa, jossa tila si-
nänsä ok. Koululuokka vaan ei mielestäni ole hyvä
paikka soittotunnille.”

Opettajanhuonetta ja kollegoita kehuttiin ylei-
sesti, mutta sivutoimisuuden vaikutukseksi voi-
taneen lukea se, ettei osa vastanneita juurikaan
ollut tekemisissä kollegoittensa kanssa:

“Opettajanhuoneessa en ole käynyt. Tulen opetta-
maan, opetan, lähden kotiin.”

“Verkostoituminen oppilaitokseen olisi eduksi työl-
le, mutta aika / energia ei riitä.”

Työssä jaksaminen

Kysyttäessä sivutoimisen tuntiopettajan työssä
jaksamista käy ilmi tuntimäärien yhteys sekä
henkiseen että fyysiseen jaksamiseen. Vähäisiä
viikkotuntimääriä opettavat henkilöt kokivat
jaksavansa työssään loistavasti ja saivat sivu-
työstään lisää intoa sekä mielenkiintoa. Myös
työn vaihtelevuus koettiin eduksi jaksamisen
kannalta. Mitä suuremmista sivutoimen viikko-
tuntimääristä oli kyse, sitä kuluttavammaksi vas-
taajat kokivat sivutoimensa:

“On raskasta, kun tulee pitkiä työmatkoja. On vai-
kea opetella niin monta eri ympäristöä ja ‘talon
tapaa’ sekä erilaiset paperikäytännöt, mitä pape-
reita minne kansliaan ja mihin päivään mennes-
sä.”

“Nykyisessä laajuudessa liika työ liian monessa pai-
kassa estää uudistumisen ja edistymisen. Toisaalta
erilaisten asioiden tekeminen (kohtuullisessa mää-
rin) auttaa löytämään uusia näkökulmia
vanhaankin asiaan.”

“Liikkuminen paikasta toiseen kiireessä ja ruuh-
ka-aikana on rasittavaa.”

“Joskus vähän väsyttää, mutta kun on vielä nuo-
ri, niin jaksaa!”

Tutkimuksen perusteella näyttäisi siltä, että
sivutoimiset kontrabassonsoiton opettajat
ovat hyvin motivoituneita opetustyöhönsä.
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Tykistönkatu 7, 00260 Helsinki, puh. (09) 443 116, fax (09) 441 305
www.ostinato.fi , ostinato@ostinato.fi , avoinna ma-pe 9-18, la 10-14

Bachia, 
soolopaikkoja, 
tuttipaikkoja

Bach: Soolosellosarjat 
1-6 bassolle
24,20 e (Ricordi)
Paolo Rizzin uusi basisti-
ystävällinen transkriptio

ORKESTERIPAIKKOJA:

Hofmeister Verlag:
Orchesterstudien 1 (Beethoven:Sinfonien I-V etc), 16,80 e
Orchesterstudien 2 (Beethoven:Sinfonien VI-IX,Fidelio), 16,80 e
Orchesterstudien 3 (Beethoven, Haydn, Gluck,Mozart), 16,80 e
Orchesterstudien 4 (Mozart,Berlioz,Schubert,Schumann..), 16,80 e
Orchesterstudien 5 (Wagner:Tristan,Parsifal,Tannhäuser), 16,80 e
Orchesterstudien 9 (Schubert,Smetana,Reger,Bizet,Verdi), 16,80 e
Orchesterstudien: Bruckner, 22,70 e
Orchesterstudien: Mahler, 21,30 e

Schott:
Orchester Probespiel (Beethoven, Berg, Brahms, Bruckner, Mozart, 
Verdi + soolopaikkoja: Berg, Hartmann, Mahler, Stravinski jne.), 
29,60 e

UUTUUS!

Vaikka tutkimukseen osallistuneiden joukko
onkin pieni – vain seitsemän henkilöä – ku-
vastuu siitä silti positiivinen suhtautuminen
opetustyötä kohtaan. Kontrabassonsoiton
sivutoimiset tuntiopettajat vaikuttavatkin
olevan hiljaisia puurtajia, jotka jaksavat vuo-
desta toiseen ahertaa oppilaittensa innostuk-
sen säilyttämiseksi soittoharrastustaan koh-
taan taatakseen sen jatkuvuuden sekä uusien
ammattiopiskelijoiden tuottamisen. Tutkit-
tavat kokevat siis soitonopetuksen tärkeäksi
tehtäväksi. Pystyyhän opettaessa musiikin
välityksellä siirtämään sukupolvelta toiselle
jatkunutta kontrabassonsoiton perinnettä.

Pohdi t tavaks i  j ää  myös ,  mi s sä  v i ipyy
kontrabassonsoiton täysipäiväisen lehtorin
tai professorin virka Sibelius-Akatemiassa?
Vaatimukset päätoimista opiskelijaa kohtaan
ovat kiristyneet erityisesti 2000-luvulla.
Opintojen suorittaminen sekä valmistuminen

aikataulujen mukaisesti on vaatimuksena jo
kaikissa oppilaitoksissa. Akateeminen vapaus
e i  enää  päde  maamme a inoas sa
musiikkiyliopistossakaan, mutta takaako pää-
osin sivutoimisilla tuntiopettajilla hoidettava
opetus  kontrabas sonso i ton  ammatt i -
op i ske l i jo i l l e  t a saver ta i s e t  op i ske lu-
mahdollisuudet muihin instrumentteihin ver-
rattaessa? Entä miltä näyttää harrastelijoiden
tulevaisuus ammattiopintoja ajatellen tai hei-
dän työllistymisensä tämän jälkeen? Onko ns.
r y tmimus i ik in  j a  k la s s i s en  puolen
eriyttäminen basistien kohdalla hyvä vai huo-
no asia?

Eila Saikkonen
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Pikkubasistin kesän kohokohta on tietysti musiik-
kileirit. Leireillä saa uusia kavereita ja oppii tosi
paljon musiikista ja soitosta. Leireillä on usein myös
orkestereita, joihin basistit ovat aina tervetulleita.
Siitäkin näkökulmasta kontrabasso on tosi hyvä
soitin. Bassotäti keräsi listan suositeltavista leireis-
tä, tarkista mikä sopii sinulle parhaiten!

Megamahtavaa kesää!
Bassotäti

P.S. Joka kesästä jää aina paljon lämpimiä muisto-
ja. Bassotäti ottaa oikein mielellään vastaan kuvia
ja tarinoita sinun kesäsi jännistä ja hauskoista het-
kistä! Osoite on: kontra.c@gmail.com

Sommarens höjdpunkt för minibasisten är natur-
ligtvis musiklägren. Där får man nya kompisar och
lär sej massor om musik och spelande. Pä lägren
finns ofta många orkestrar, vart kontrabasisterna
alltid är varmt välkomna. Också ur den synpunkten
är kontrabasen ett jättebra instrument! Kontrabas-
tanten samlade en lista på rekommenderbara läger,
kolla vilken som passar dej bäst!

En megafantastisk sommar!
Kontrabas-tanten

P.S. Varje sommar lämnar efter sej många varma
minnen. Kontrabastanten tar gärna emot bilder
och berättelser av dina sommarupplevelser!
Adressen är: kontra.c@gmail.com

Pikkubassosivut Minibasistsidorna

Nuorison Orkesterikurssi (NOK)
4.-15.6. Orivesi
ilm.viim. 9.5.
kontrabasso: Panu Pärssinen
sinfoniaorkesteri: Jani Telaranta
http://www.orivedenopisto.fi/musiikki

koulutus/klemettiopisto/nok/

Iitin 5. Valtakunnallinen Nuorison Musiikki-
kurssi

6.-15.6. Iitti
ilm.viim. 16.5.
kontrabasso: Petri Mäkiharju
orkesterit: Seppo Reinikainen
http://www.iitinmusiikkijuhlat.net/2008/

fi/kurssit/

Kälviän 39. Kansainvälinen Musiikkileiri
6.-15.6. Kälviä
ilm.viim. 5.5.
kontrabasso: Mikko Multamäki
sinfoniaorkesteri: Ari Angervo
jousiorkesteri: Ahti Valtonen
http://www.musiikkileiri.fi/

Raudaskylän Jousileiri
6.-14.6. Raudaskylä
ilm.viim. 11.5.
kontrabasso: Kari Räsänen
jousiorkesterit: Ismo Sirén
http://www.raudaskylansoivakesa.fi/

leirit_jousileiri.php

XXXVI Lapinlahden Musiikkileiri
8.-15.6 Lapinlahti

(kontrabasson mestarikurssi 9.-14.6)
ilm.viim. 23.5.
kontrabasso: Juho Martikainen
jousiorkesteri: Sami Mäkelä
http://www.lapinlahti.fi/musiikkiyhdistys/

34. Lohjan Musiikkileiri
8.-18.6. Lohja
ilm.viim. 2.5.
kontrabasso: Tuomas Ertz
sinfoniaorkesteri: Tuomas Törni
jousiorkesterit: Pirjo Suonio ja

Tuomas Törni
http://www.sulasol.fi/soli/leirilohja/

Orkester- och kammarmusikläger
11.-17.6. Esboo
sista anm. 25.4.
kontrabas: Henrica Fagerlund
orkestrar: Sofia Lindroos, Alf Almark,

Päivi Anisimova, Päivi Löfroth,
Sanna Jääskeläinen

http://www.svefol.net/soff/mwi/

Kangasniemen 28. Musiikkikurssi
13.-20.7 Kangasniemi
ilm.viim. 31.5.
kontrabasso: Lasse Lagercrantz
http://www.kangasniemi.fi/musiikki

kurssit/
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42. Limingan Musiikkileiri
24.6.-6.7. Liminka
ilm.viim. 9.5.
kontrabasso: Marko Mikkola
sinfoniaorkesteri: Jani Telaranta
jousiorkesteri: Osmo Leponiemi
http://www.liminganmusiikkiviikot.fi/

Läntisen Keski-Suomen XXXVIII Musiikki-
leiri

24.6-3.7. Keuruu
ilm.viim. 20.5.
kontrabasso: Juha Kleemola
orkesterit: Kimmo Tullila, Aarre

Joutsenvirta ja Leena Toivanen
http://www.keuruu.fi/vapaa/musiikkileiri/

Lasten ja nuorten valtakunnalliset
kansanmusiikki- ja kansantanssileirit

Rääkkylä
23.-27.6. Lastenleiri (7-13v.)
29.6.-3.7 Nuortenleiri (14-18v.)
ilm.viim. 16.5.
basso: Jukka Kyllönen
Lisäksi runsaasti yhteismusisointia, tanssia

ja workshoppeja!
http://www.nuorisoseurat.fi/

seurasivu736.html

Savonlinnan Valtakunnallinen Musiikkileiri
28.6.-6.7. Savonlinna
ilm.viim. 16.5.
kontrabasso: Jiri Parviainen

ja Eila Saikkonen
orkesterit: Olli Vartiainen, Suonio Lauri

ja Sirkka Kuula-Niskanen
http://www.savonlinnankesayliopisto.net/

?sivu=koulutus&koulutus_id=365

Martin Wegelius-institutets
sommarmusikkurs

20.7.-1.8. Yttermark, Närpes
sista anm. 14.5.
kontrabas: Henrica Fagerlund
orkestrar: Jonas Franzon, Inka Eerola
http://www.svefol.net/soff/mwi/

IV KUUMA-musiikkileiri
3.-9.8. Rajamäki
ilm.viim. 16.5.
kontrabasso: Tuomas Ertz
orkesteri
http://www.keravanmusiikkiopisto.fi/

kuumaleiri08.pdf

*Leireistä on mainittu tässä vain olennaisimmat tiedot. Hinnat on jätetty pois, koska ne riippuvat hyvin paljon siitä, mitä
palveluita halutaan hyödyntää. Lisätietoa esim. majoituksesta, hinnoista ja vapaa-ajankäyttömahdollisuuksista saa

oheisista linkeistä. Myös ilmottautuminen tapahtuu niiden kautta. HUOM! Monen leirin viimeinen ilmoittautumispäivä
on hyvin pian! Jos viim.ilm. päivä on jo mennyt ja tahto leirille on kova, kannattaa silti yrittää ja soitella mahdollisten

peruutuspaikkojen perään.  Leirit on järjestetty alkamisajan mukaan.

Tällaisen kesäisen muiston bassotäti löysi valokuva-albumistaan
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Myydään

Paul Blanchardin vuonna 1887 Lyonissa rakentama ¾-kontrabasso. Ketterä soitettava ja
rikkaan soundimaailman omaava. Mensuuri 102,5, tasapohjainen, ”Otto Rubner” -malliset
hartiat, titaanistakkeli. Hp. 15 000e, hinnasta voidaan sopia. Basso sijaitsee parhaillaan
Sibelius-Akatemian R-talon bassoluokassa ja sitä saa tulla soittelemaan tai voi viedä
mukanaan kokeiluunkin. Ota yhteyttä Henrica Fagerlundiin, puh 050-4416379.

Säljes

¾-kontrabas byggd av Paul Blanchard år 1887 i Lyon. Lättspelt och bred klang. Mensur
102,5, platt botten, ”Otto Rubner” -formad, titanstackel. Priset 15 000e kan diskuteras.
Basen finns i basklassen i R-huset på Sibelius-Akademin. Kom gärna och provspela!
Henrica Fagerlund 050-4416379.
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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 


