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Klubin järjestämä matka Baden-Badenin basso-
mestarikurssille ja Brnon bassofestivaaleille. Basso-
klubin tyttö/poikakalenteri. Pikkubasso(isobasso?)-
kilpailut. Tosimahtava bassolehti. Paljon toimin-
taa, konsertteja, mestarikursseja, bassoluentoja...

Nämä ovat toistaiseksi vielä ideatasolla. Ideoita
pukkaa herkästi silloin, kun klubiaktivistit sattu-
vat samaan pöytään vaikkapa Akatemian kuppi-
lassa. Lisäksi epäilen, että yhdellä jos toisellakin
”ei-aktivistilla” olisi erittäin toteuttamiskelpoisia
ideoita. Klubimme on olemassa, jotta ideoiden to-
teuttaminen olisi helpompaa. Tämä prosessi alkaa
useimmiten klubin kokouksissa. Ja itse asiassahan
pian onkin seuraava vuosikokous. Sinne siis! Pai-
kalle kannattaa tulla, jos on pienintäkin
ideantynkää tai ajatusta jonkun idean toteuttami-
sesta. Ja jos ei pääse, niin ei muuta kuin sähkö-
postia tulemaan: kontra.c@gmail.com tai
juha.kleemola@siba.fi.

Silloni tällöin kuulee palautetta, että bassolehti tai
muu klubin toiminta on liian Helsinki- tai
Akatemiakeskeistä. On erittäin mahtava juttu, että
aina välillä Kontra-c:n sähköpostiin ilmestyy juttu-
ehdotuksia myös muualta kuin Sibelius-
Akatemialaisilta. Mutta sitä voisi tapahtua vielä pal-
jon enemmän, niin saisimme lehdestä
monipuolisemman. Sillä oikeastihan lehdellämme
ei ole yhtään toimittajaa, vaan enimmäkseen jutut
syntyvät siten, että allekirjoittanut tarpeeksi sitke-
ästi ja hienotunteisesti patistaa opiskelutovereitaan
kirjoittamaan... Lehteen siis todellakin mahtuu
muitakin juttuja, joten näppäimistö sauhuamaan!

Stora drömmar

Klubbens resa till mästarkursen i Baden-Baden och
till basfestivalen i Brno. Basklubbens flick/
pojkkalender. Tävling för minibasister (och
större?). En fantastisk bastidning (och mera på
svenska). Massor av verksamhet, konserter, kurser,
föreläsningar...

Detta är ännu idéstadiet. Idéerna ploppar fram
ganska lätt då klubbens aktiva medlemmar råkar
stöta på varann t.ex. i Sibelius-Akademins café.
Dessutom misstänker jag att idéer för basklubbens

Suuria unelmia

verksamhet nog kan kläckas hos ”ickeaktivister”
också. Vår klubb finns till för att underlätta
idéernas förverkligande. Den processen startar
oftast vid klubbens möten. Varav följande faktiskt
råkar komma ganska snart. Dit alltså! Det lönar
sig att komma också med minsta lilla idégnutta.
Om man inte kan komma så går det ju att eposta:
kontra.c@gmail eller juha.kleemola@siba.fi.

Ibland får man höra att klubben upplevs vara alltför
Helsingfors- och Sibelius-Akademi-centrerad. Det
är ett bra tecken att det alltid ibland kommer epost
annanstansifrån också. Men det kunde gärna få
hända mycket oftare så att vår tidning kunde bli
lite mångsidigare. För på riktigt så finns det ju
ingen redaktion, utan artiklarna föds när
undertecknad tillräckligt segt och finkänsligt
tvingar sina studiekompisar att skriva... Så det ryms
nog ännu mycket mer i tidningen, det är bara att
slå ner sig vid datorn!

Iloista kevään odottelua! Toivottavasti nähdään ko-
kouksessa, katso ilmoitus lehdestä!

Glad väntan på våren! Hoppas vi ses på mötet, kolla
annonsen i tidningen!

Henrica Fagerlund
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Niin vain on talvi kohta taittumassa kevääksi.
Kaamosmasennus vaihtuu innostuneisuudeksi ja
aktiivisuudeksi kaikessa mielessä. Lumi houkut-
telee Helsingissäkin hiihtämään ja muutenkin
ulkoilemaan. Liikunta ja valo yhdessä auttavat
myös harjoittelussa ja niiden avulla jaksaa hie-
man paremmin. Itsekin huomaan nousevani sän-
gystä helpommin ja harjoittelu maistuu. Aloi-
tin kolmisen
viikkoa sit-
ten uudessa
työpaikassa
Kymenlaak-
sossa ja siitä
huolimatta,
että aikaa on
jostain syystä
nyt vähem-
män, on
jaksaminen
ihan toista
l u o k k a a .
Asun edel-
leen Helsin-
gissä, joten
auton ratti
on tullut tutuksi näiden muutamien viikkojen
aikana, kun olen ollut töissä. Tottakai sekin an-
taa energiaa, että minut on otettu hyvin vastaan
ja mikäs on mukavien kollegojen kanssa
soitellessa!

Pienen talvihorroksen jälkeen on aktivoitunut
myös klubimme, jolle kevät on aina kiireistä ai-
kaa vuosikokouksen takia. Täytyy tehdä tilin-
tarkastukset ym. valmistelut vuosikokousta var-
ten. Kokouksen paikan ja ajan löydät
ilmoituksena tästä lehdestä. Jos suinkin pääset,
tule paikalle! Ohjelmassa on perinteisesti ollut
hieman bassomusiikkia, pientä purtavaa ja mu-
kavaa jutustelua kokoustelun ohessa. Varsinkin,
jos sinulla on ideoita tai ehdotuksia klubimme
kehittämiseksi, tule ihmeessä vaikuttamaan!

Jos klubit yleensä tuppaavatkin ukkoutumaan,
niin meidän bassoklubilla ei sitä vaaraa ole.
Uusia nuoria jäseniä virtaa solkenaan sisään ja
hallituksenkin keski-ikä huitelee reippaasti alle

Puheenjohtajan tervehdys
kolmessakympissä. Klubi pyöriikin pitkälle
opiskelijavoimin. Samoin lehteä kasataan usein
samalla porukalla. Siitä johtuen saatte jälleen lu-
kea Sibelius-Akatemian orkesterin matkasta Abu
Dhabiin, vaikka todietettavasti muutkin orkes-
terit Suomessa matkoja tekevät. Piristävä esi-
merkki oli esimerkiksi oopperan basistien
ekskursiota Kööpenhaminaan käsittelevä juttu.

M u i s t u t a n k i n
taas, että juttuja
meille voi lähettää
ihan kuka tahansa.
Tässä lehdessä al-
kaa uusi sarja, jos-
sa basistin puoliso
kertoo, millaista
on elää basistin
kanssa. Näitä kir-
joituksia toivom-
me lisää, jotta saa-
daan myös mies-
näkökulma esiin.

Kun katselee vii-
me kevään ja syk-
syn tarjontaa

bassorintamalla, näyttää äkkiseltään että tänä ke-
väänä olisi vähän hiljaisempaa. Kontrabasso-
klubin nettisivuille pyritään päivittämään tiedos-
sa olevia tulevia tapahtumia, mutta nyt on ole-
massa myös uusi foorumi. Nimittäin facebookiin
on perustettu bassoklubille oma ryhmä, jonka
kesken tieto liikkuu huomattavasti nopeammin
facebookin käyttäjien kesken. Itsekin puoli vuot-
ta kyseistä “naamakirjaa“ vasten parempaa tie-
toa välteltyäni liityin suureen joukkoon muita
käyttäjiä ja koin sen tuomat edut ja haitat. Edut
ovat kuitenkin mielestäni haittoja suurempia ja
oikein käytettynä kyseinen yhteisö on todella
kätevä. Jos siis olet jo facebookin käyttäjä, niin
liity ihmeessä myös siellä Suomen kontrabasso-
klubi ry:n jäseneksi! Jos vielä harkitset itse
sivustolle rekisteröitymistä, niin harkitse tark-
kaan. Aika moni meistä on siel lä jo.
Facebookkailemisiin!

Juha Kleemola
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Bassoklubin
vuosikokous

Basklubbens
årsmöte

Välkommen till Suomen Kontrabassoklubi
ry:s årsmöte! Mötet hålls i traditionell anda
som en blandning av basmatiné och
framtidsplanering vid kaffekoppen. Alla
medlemmar är välkomna till Sibelius-
Akademins P-hus, Väverivägen 9, på
söndagen den 5.4. kl 14.00. Om du vill
spela något, kontakta då ordförande Juha
Kleemola 040-7384698. Ärenden enligt
10§ samt den mest intressanta delen dvs.
META (muut esille tulevat asiat, övriga

ärenden).

Tervetuloa Suomen Kontrabassoklubi ry:n
sääntömääräiseen vuosikokoukseen! Kokous
toteutetaan perinteiseen tapaan, eli se on
yhdistelmä bassomatineaa ja tulevaisuuden
bassoasioiden suunnittelua kahvikupposen
äärellä. Kaikki jäsenet ovat tervetulleita.
Saavu siis  Sibelius-Akatemian P-talolle,
Kutomotie 9 sunnuntaina 5.4.2009 klo
14.00. Jos haluat soittaa jotain, niin ota
yhteyttä puheenjohtaja Juha Kleemolaan
040-7384698. Käsiteltävät asiat: Sääntöjen
10§:ssä määrätyt asiat sekä suosituin osuus,
eli META (muut esille tulevat asiat).

Myydään
Myyn rempparahojen tarpeessa Czech-Ease-
kontrabassoni, mukana Realist-mikki, pehmeä
laukku ja flightcase. Lisätietoja soittimesta
www.czech-ease.com. On kyllä kätevä peli,
kertakaikkiaan. Yhteydenotot emailiin
ville.herrala@siba.fi

Myydään 3/4-kokoinen Sonata YHB300
-kontrabasso. Mukaan Fishman BP-100 -
mikrofoni, pehmeä kantopussi, kaksi kostuttajaa
sekä aivan uusi troka. Tiedustelut mieluiten
sähköpostiin teemuniemela@elisanet.fi. Nyt hyvä
basso parempaan kotiin!

4/4 Wilfer vuosimallia 1964 . Basso varustettu c-
koneistolla. Soitettu Kotkan kaupungin-

orkesterissa 40v. Hinta 9500e Yhteydenotot
Erkki Siikasaari 050-3579074

Eero Ignatius ja Tomi Laitamäki nauttivat kahvittelusta
 ja bassojäynien suunnittelusta
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Erikoinen duo juhlii tasavuosia
Seuraavia asioita on ainakin tehty: improvisoitu
sateessa Keravan torilla, oltu balettitanssijoita,
miekkailtu esityksessä soiton lomassa, soitettu
uima-altaassa, vedetty fanfaaria Hyvinkään mu-
siikkiopiston katolta aamu kahdeksalta,
huutokaupattu koko duo orjaksi, etsitty soittimiksi
auton levyjarruja kaatopaikalta, puhallettu
kuohuviinipulloihin lukuisissa konserteissa, hau-
kuttu säveltäjä saunassa, haukuttu lähes kaikki ka-
pellimestarit saunassa, haukuttu sitä sun tätä sau-
nassa ja haukattu liian suuria paloja pitsaa esitys-
ten jälkeen. Hau-hau.

TomTom –kaksikko, kontrabasisti Juha Pesonen
ja lyömäsoittaja Keijo Puumalainen, on pyöreät
20 vuotta tehnyt tunnetuksi oman aikamme suo-
malaista muusiikkia. Juhlavuotta Suomen Kan-
sallisoopperan orkesterissa päätyökseen musisoivat
viisikymppiset herrat viettävät järjestämällä kevään
aikana viisi erilaista konserttikokonaisuutta Etelä-
ja Keski-Suomessa. Helsingin lisäksi TomTom konsertoi
Hollolassa, Joutsassa ja Riihimäellä.

Konserttien teemana on suomalainen musiikki - mm.
Kimmo Hakola, Eero Hämeenniemi ja Kaija Saariaho -
ja kevään ohjelmistossa on neljä kantaesitystä. TomTomin
vierailevina solisteina esiintyvät mm. laulajatar Johanna
Iivanainen ja harpisti Laura Hynninen.

TomTom ei pidä konsertteja sanan perinteisessä merki-
tyksessä. Usein odotettavissa on lämminhenkinen ja ehkä
yllättäväkin tapahtuma, jossa erikoinen esiintymistila luo
puitteet musisoinnin ilolle. Juhlakevään kaikkiin tilaisuuk-
siin yleisöllä on vapaa pääsy.

Näin se alkoi, kohta tiedätte, ketä syyttää

Vanhassa oopperatalossa Kuopis, eli Matti Kuoppamäki
antoi Usko Meriläisen sävellyksen ”Konsertto
kontrabassolle ja lyömäsoittimille” nuotit Juhalle ja ky-
syi, että soitatko tämän oopperan nykymusakonsertissa?
No ok, mutta kuka kaveriksi? Kuopis ehdotti, että
kysäsepäs Keijoa...

Soitettiin lastenkonserttikeikka Tampereella. Hotellin au-
lassa Kaija Saariaho tuli perheensä kanssa kiittämään.
Juhako täräytti vai Keijo, että hei, teepä meille biisi kirkko-
konserttia varten. Kaija vaan naurahti ja se jäi siihen. Mutta

niin sitten jossakin vaiheessa posti toi Ciel etoilén stemmat,
ja tosi iloisia oltiin.

Viitasaarella asuttiin jossakin huvilassa. Kun
kantaumukset olivat raskaita lyömäsoittimia jalka surahti
terassin lattialautojen läpi. Vaikka nauratti niin ei naurat-
tanut, ainakaan Keijoa. Talo oli sitä paitsi täynnä sääskiä
ja kun ne oli saatu tapetuksi, todettiin yöllä, että savupii-
pun kautta niitä tulee kokoajan lisää. Koetettiin siinä sit-
ten tukkia koko savupiippu.

Jos väittää, että Jarmo Sermilä on ollut TomTomille erään-
lainen isähahmo, ei pahasti palturia päästele. Kolme
CD:tä, lukuisia keikkoja, sävellyksiä, ymmärtämistä ja
sympatiaa. Sivumennen sanoen: sävellys sekakuorolle,
lyömäsoittimille ja kontrabassolle on yliveto!

Kerran tuuli vei nuotit. Laiva puksutti Viitasaaren
nykyfestareilla kohti uimarantaa ja TomTomin piti hui-
pentaa laivankannella esiintyen suuri yhteistaideteos, jo-
hon kuului mm. kuviokelluntaa ja laiturilta soittoa. No,
laiva puksutti – oikea taimaus oli tietty kaiken a ja o – ja
huippuhetki lähestyi ja nuotit kelluivat jo kaukana ve-
dessä laivan takana ja soittajapojat olivat hermona.
Painajaisuniko? Ei vaan totinen tosijuttu! Niinpä sitten
eläydyttiin esityksessä niin, ettei ikinä ennen sitä ja tuskin
koskaan enää sen jälkeenkään tapahdu.

Teksti: Henrica Fagerlund  / TomTom
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Kevään mittaan konsertteja on ollut Hollolassa
(kunnanvirastossa, kirjastossa ja ravintola
Olkihatussa), Oopperan montussa ja Oopperan
lämpiössä. Ohjelmassa kaiken kaikkiaan jotain
ihan muuta kuin Ditteriä, kuten ao. listalta voi
todeta.

Mongo Aaltonen: Sonkla
Keijo Puumalainen: Noiluukum II

Olutsonaatti
Limonadisonaatti
Viskilaulu

Pjotr Tsaikovski (sov.KP) Joutsenteema lammessa
Joonas Ahonen: Minuuttimarssi
Kaija Saariaho: Ciel etoilé
trad. Paavon virsi
Jarmo Sermilä: Tavastonia

L´avventura
Aaro Hellaakoski: Hauen laulu
Teppo Hauta-Aho: Hiljaisia lauluja
Erkki Jokinen: ...pressentir...
Raimo Ahonen: Cow´s Eyes

Jos tanssit
Kimmo Hakola: Valjoppi – 7 katkelmaa

   satumusiikkia

Näihin konsertteihin ehdit vielä:

Työväentalon vappusoi

Perjantai 1.5.2009 Riihimäen valtakunnallinen
työväenmuseo – Riihimäki

Kimmo Hakola: Marssi
Tim Ferchen: The Gnu Tango
Keijo Puumalainen: Olutsonaatti
Eero Hämeenniemi: Kummitusjuna
Kimmo Hakola: Motti-Miisu iskee

   jälleen
Pankkikriisi

Timo Hietala: Hikka
Markus Fagrudd: Karnevaali
Raimo Ahonen: Säätiedotus

TomTom -duo
Margit Tuokko, sopraano

Majatalofestivaali

Lauantai 9.5. - sunnuntai 10.5.2009
Hotelli Aatto ja Elli – Joutsa

Lauantai 9.5.

klo 12 Marssivartti
klo 13 Satuvartti
klo 14 Tarinavartti
klo 15 Festivaalivartti
klo 16 Luontovartti
klo 17 Pubivartti
klo 18 Karnevaalivartti
klo 19 Metsävartti
klo 20 Olutvartti
klo 21 Ullakkovartti
klo 22 Iltavartti

Sunnuntai 10.5.

klo 9 Aamuvartti
klo 10 Kahvivartti
klo 11 Höpötysvartti
klo 12 Ruusuvartti
klo 13 Ilovartti
klo 14 Finaalivartti

TomTom -duo

Haihatus, Raimo Auvinen ja Merja Metsänen
Maria Hukkamäki, performanssi
Kurkiauran koulun rumpuryhmä
Hanna Leppänen, laulu ja kitara
Kansanmusiikkiyhtye Opeleekio
Margit Tuokko, sopraano
Viihdekuoro Karpalot
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Rahalla saa ja kamelilla pääsee

Viime kuukaus ien  a ikana  l ehdet  ova t
kirjoitelleet yhä syvenevästä taantumasta, jopa
mahdollisesta kaikkien aikojen suurimmasta
lamasta. Ihmiset kiristävät rahanyörejään ja
hallitukset käynnistävät erilaisia säästö- ja
elvytystoimenpiteitä. Ensimmäisenä tästä kär-
sii mitä useimmiten kulttuuri.

Kaikkialla maailmassa tilanne ei kuitenkaan
näytä olevan samalla tavalla. Esimerkiksi
monessa Persianlahden alueen maassa ei pel-
ko rahan loppumisesta näy, ainakin mitä tu-
lee mitä suuruudenhullumpiin rakennus-
projekteihin: Dubain lähettyville ollaan ra-
kentamassa mm. kaksi palmunmuotoista
tekosaaristoa lisää (+yksi maailman kartan
muotoinen), yli 1000 metriä korkea pilven-
piirtäjä (vaikka tämän hetken korkein pilven-
piirtäjä - Burj Dubai 818m - on sekin vielä
kesken), maailman isoin lentokenttä, maail-
man isoin huvipuisto, maailman isoin ostos-
keskus, maailman isoin . . .

Onneksi myös kulttuuri on päässyt nautti-
maan öljyvaroista. "Nyt ollaan saatu raken-
nettua vielä parisen kymmentä vuotta sitten
aivan paljas aavikko täyteen komeita raken-
nuksia ja leveitä moottoriteitä hienoille loisto-
autoille, mitä seuraavaksi? Mitä tänne vielä
tarvitaan? Joo, länsimaista korkeakulttuuria!"

Täs tä  hyvä  e s imerkk i  on  maa i lman
rikkaimpiin valtioihin kuuluvaan Qatariin
viime kesänä perustettu sinfoniaorkesteri,
jonka 101-päisestä soittajistosta melkoinen
osa tulee Saksasta ja muualta Keski-Euroopas-
ta. Työsopimukseen kuului korkeat palkat
verovapaassa maassa, ilmainen kalustettu
asunto ja ilmainen koulutus lapsille. Orkes-
terin yhteyteen on suunnitteilla musiikki-
akatemia.

Toinen esimerkki on täyden vuoden 08-09
kes tävä  Abu Dhabi  Cla s s i c s  -n iminen
musiikkifestivaali Yhdistyneitten arabiemiiri-
kuntien pääkaupungissa. Tähän asti festivaa-

Sibelius-Akatemian orkesteri Abu Dhabissa

leilla ovat vierailleet mm. Wienin filharmo-
nikot, Bayreuthin festivaaliorkesteri, Lorin
Maazel, Zubin Mehta, Cecilia Bartoli, Lang
Lang ja Mischa Maisky. Niin, ja tietenkin
luonnollisesti tottakai myös kotoinen Sibe-
lius-Akatemian sinfoniaorkesterimme, johta-
jana Jukka-Pekka Saraste!

Valmiina matkaan (30.01.-07.02.2009)

En tiedä, mistä he keksivät kutsua juuri Si-
belius-Akatemian sinfoniaorkesterin moiseen
tapahtumaan. Sen tiedän, että edessä oli mo-
nelle orkesterin jäsenelle ainutlaatuinen tilai-
suus tutustua ensimmäistä kertaa elämässään
eksoottiseen arabimaailmaan, vieläpä ilmai-
seksi. Itse en ollut koskaan aikaisemmin käy-
nyt edes niin lähellä päiväntasaajaa. Luvassa
oli kaikinpuolin mielenkiintoinen matka ja
kaivattua vaihtelua suomalaiseen helmikuu-
hun.

Tarkemmin mietittynä, mitä luultavimmin
suurin syy meidän siellä oloon oli Jorma Pa-
nulan orkesterijohdon mestarikurssi, joista

Burj Dubai
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Panula on hyvin kuuluisa, jollainen järjestet-
tiin konsertimme ohessa ja jonka orkesterina
toimimme. Abu Dhabi Classics -festivaali on
nimittäin osa Arabiemiraattien laajempaa si-
vistys- ja koulutushanketta. Siksi onkin ih-
meellistä, että (yhtä italialaista keplottelijaa
lukuun ottamatta) kaikki kurssilaiset olivat
Panulan itse valitsemia ja tulivat enimmäk-
seen Wienistä. Aasiaa edusti kolme korealaista
ja yksi japanilainen, sen sijaan yksikään sheik-
ki ei noussut korokkeelle.

Oli  miten ol i ,  v i ime t inkaan rokotettu
orkesterimme kokoontui viikkoa ennen mat-
kaa Sibelius-Akatemian konserttisaliin har-
joittelemaan sekä kapukurssin että oman
konserttimme ohjelmistoa. Muutenkin mie-
lenkiintoisen periodin ainutlaatuisuutta lisä-
si entisestään se, että olimme 2-
5 soittajaa lukuun ottamatta soit-
taneet täysin samalla kokoonpa-
nolla aivan samaa kappaletta
(Tsaikovskin 4. sinfonia) viikon
verran ennen viime joulua. Täl-
laista kokee varmasti harvoin,
edes ammattiorkesterissa. Tuntui
että olisi astunut ajassa taakse-
päin, tosin soitto tuntui alkavan
hitsautua hyvin yhteen ja kappale
elää uutta elämää. Harmi että työ
lopetetaan usein juuri tähän vai-
heeseen.

Tsa ikovsk ia  so i t imme sekä
kapukurs s i l l a  e t t ä  omassa
konsertissamme. Muita kappalei-
ta kurssilla olivat Beethovenin Leonore III -
a lkuso i t to  j a  ko lmas  osa  St rav inskyn
Symphony in C:stä. Omassa konsertissamme
kuultiin Griegin Peer Gynt -sarja nro 1 ja
kaikki kuusi Sibeliuksen Humoreskia. Nor-
j a l a i s en  v iu luso l i s t imme Henning
Kraggerudin tapasimme vasta Abu Dhabissa.

Maa, missä kuukin oli väärinpäin
taivaalla

Lensimme vasten yötä suoraan Helsingistä
Dubaihin, jota pidetään Arabiemiraattien
varsinaisena taloudellisena ja kulttuurillisena

pääkaupunkina. Lento oli melko pitkä, ja
ilmeisesti Finnairin lomalennoilla ei saa edes
ve t tä  i lmai seks i  jo ten  o l imme koneen
saapuessa perille neljän aikaan aamulla hyvin
väsyneitä ja janoisia. Vastassa kentällä meitä
odotti veitsellä leikattavan kuuma ja kostea
ilma, läheisestä minariitista kajahtava rukous
sekä valkoisiin thawb-kaapuihin pukeutuneet
tylyn näköiset  pass intarkastajat .  Turva-
tarkastuksien tiukkuudesta oli etukäteen
varoitettu kuitenkin hieman liiottelevaan
sävyyn ja kohta olimmekin kaikki jo busseissa
valmistautumassa parin tunnin ajomatkalle
Abu Dhabiin. Myös bassot uusissa Kolstein
kote loissa  ol ivat  se lv inneet  pahimmilta
vaurioilta, vaikka jouduimmekin noukkimaan
ne liukuhihnalta muitten matkatavaroiden
joukosta.

Buss imatkan mai semat  koos tu iva t
futur i s t i s e s ta  Duba i s ta  s ekä  aav ikos ta ,
aavikosta ja aavikosta. Olimme onnistuneet
tulemaan maahan erittäin harvinaisen sumun
aikana, joten edes niistä aavikoista ei nähnyt
paljon mitään. Sumu alkoi hälvetä vasta lä-
hellä määränpäätämme paljastaen vaikuttavan
Aladdin-maisen näyn - kirkkaan valkoisen,
maailman kolmanneksin suurimman moskei-
jan (Sheikh Zayed Mosque). Viiden tähden
hotellimmekaan ei ollut vaatimattoman ko-
koinen. Yövyimme hotellissa, joka on tarkoi-
te t tu  pa ika l l i s i l l e  upseere i l l e  ja  he idän
perheilleen (Armed Forces Officers Club ote).

Sheikh Zayed Mosque
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Tämän kyllä huomasi alueen ja päärakennuk-
sen laajojen käytävien isänmaallisesta ja
mi l i t a r i s t i s e s ta  s i sus tukse s ta  mm.
sotilasvahanukeista, konekivääreistä ja etu-
pihan hävittäjästä.

Luksusta ja virkistäytymisiä

Ensimmäisen tehtävä huoneitten vastaanot-
tamisen jälkeen oli aamupalan löytäminen.
Alueen laajuus ja pakistanilaisten palveli-
joiden ystävälliset mutta sekavat ohjeet teki-
vät missiosta yllättävän hankalan. Vaivannäkö
kuitenkin kannatti, sillä hotellin aamupala-
tarjonta oli laajuudeltaan ja laadultaan erin-
omai s ta .  Ate r i a l l a  s a imme myös  ens i -
kosketuksen paikalliseen palvelukulttuuriin.
Jos ei pitänyt kättä lautasella viimeistä leivän-
palaa ottaessaan, oli lautanen jo tiskissä. Toi-
saa l t a  jo skus  kahv in  saaminen o l i
tuskastuttavan vaativaa. Yhtä kaikki, jatku-
vaan herroit te luun ("s i r"  &
"madam") olisi miltein voinut
tottua.

Ensimmäinen päivä oli varattu
täysin orkesterin virkistäyty-
miseen. Aamiaisen jälkeen puo-
l e t  o rkes te r i s t a  v i e t t i  koko
loppupäivän "kamelisafarilla",
jolla pääsi tutustumaan paikal-
liseen kulttuuriin. Ohjelmassa
oli mm. kamelilla ratsastamista,
dyyniajoa ja -laskettelua, napa-
tanssia ja vesipiiputtelua. Itse
jäin hotellille palautumaan mat-
kasta ennen kuin lähdin Abu
Dhabin keskustaan ihmettele-
mään vieraan kaupungin ilma-
piiriä.

Alkuviikosta päivän ohjelma noudatti samaa
kaavaa: tukeva aamiainen - klo 10 bussilla
keskustaan - klo 14 bussilla takaisin hotellille
-  k lo  15  bus s i l l a  Br i t i sh  School i l l e  -
kapukurssi n. 16-20 ja lopulta bussilla takai-
sin hotellille (tai vaihtoehtoisesti keskustaan).
Aikaa shoppailuun, uimiseen, hotellimme tar-
joamaan v i rk i s ty smahdol l i suuks i en
hyödyntämiseen (mm. ampumarata, paintball

ja uimahalli  -  jota valitettavasti  aletti in
remontoida samana päivänä kun saavuimme)
yms. jäi kiitettävän paljon. Valitettavasti bus-
sissa istumiseen meni harmittavan paljon tur-
haa aikaa, sillä bussit lähtivät aina vähintään
vartin myöhässä.

Mietteitä kulttuurieroista

Aluksi huomio kiinnittyi siihen, että koko
kaupunki näytti yhdeltä isolta rakennustyö-
maalta. Joka kulmassa rakennettiin jotain
uutta ja usein korkeaa, mikä aiheutti kesken-
eräisyyden tunteen koko paikasta. Ymmärret-
tävää kyllä, sillä kun alueelta löydettiin öljyä
v.1958, oli Abu Dhabi vielä käytännössä pelk-
kää aavikkoa. Toinen huomionarvoinen seik-
ka oli se, että varsinaisia arabeja näkyi ihmis-
ten joukossa hyvin vähän. Ymmärrettävää se-
kin, sillä 1) Arabiemiraatit ovat nykyään yhä
suositumpi matkailukohde ja koska 2) noin

74 prosenttia väestöstä on maahanmuuttajia
- enimmäkseen intialaista, pakistanilaista,
f i l ipp i in i l ä i s t ä ,  a fgan i s tan i - l a i s t a  j a
bangladeshiläistä halpaa työvoimaa. Englan-
nilla tuli toimeen joka tilanteessa.

Meitä oli ennen matkaa varoitettu muutamis-
ta kulttuurillisista eroista koskien mm. pu-
keutumista ja liikennettä. Kävi ilmi, että
va ro i t t e lu  o l i  o l lu t  a ika  l i io i t e l tua .
Lyhythihaisissa paidoissa käveleminen ei tuot-

Under construction
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tanut ongelmia. Lisäksi liikenne oli paljon
peloiteltua rauhallisempaa ja järjestelmällis-
tä, tosin silti Suomeen verrattuna melkoisen
nopeatempoista. Yksittäinen asia, mitä eni-
ten kaipaa Abu Dhabista, on ehkä 0,80-2,00
euron taksimatkat.Kaiken kaikkiaan Abu
Dhabi oli odottamaani länsimaalaisempi.
Tunne korostui, kun oli tarpeeksi shoppaillut
paikallisissa ostoskeskuksissa.

“Perkele!®” eli Panulan
kapellimestarikurssi

Jorma Panula, hänen pedagogiikkansa sekä
hänen kehittämänsä kapubändijärjestelmä
ovat maailmanlaajuisesti tunnetut ja arvoste-
tut. Hänen opetuksensa perustuu mm. rehtiin
työntekoon ja rehtiin palautteeseen. Rehdillä
työnteolla tarkoitan "vain tekemällä oppii" -
mentaliteettia, jonka seurauksena on synty-
nyt  "kapubändi",  jota  johtamal la  myös
kapellimestarikokelas pääsee heti harjoitta-
maan instrumenttiaan. Rehdillä palautteella
tarkoitan Panulan melkoisen suorasukaista
ulosantia,  jossa ärräpäitä ei säästellä.

Usein Panulan "rehti palaute" on liioitellun
aggressiivista ja kohdistuu orkesteriin - moni
ensi kertaa kapubändissä soittanut on luullut
häntä saliin eksyneeksi vihaiseksi juopoksi!
Pääsimme nauttimaan tästäkin ilosta Abu
Dhabissa. Mutta olihan se välillä vaikeata ir-
rottautua jo opitusta soittotavasta ja soittaa
tasan sillä tavalla kuin kapellimestari lyö. Joka
tapauksessa, kurssilaisten onneksi vain kaksi
heistä ymmärsi suomea. Orkesterin onneksi
matkalla oli mukana myös rouva Panula, joka
huhun mukaan piti maestrolle kurinpalautuk-
sen. Oli miten oli, ainaskin Panula rahoittui
huomattavasti loppukurssia kohden.

Kuten Panulassa, myös kapubändissä soitta-
misessa on aina ollut omat hyvät ja huonot
puolensa. On mielenkiintoista ja opettavais-
ta nähdä hyvin monenlaista eri ajattelu- ja
johtamistapaa sekä kokea selvästi se, millä
tavoin kapellimestarin "hyvyys ja huonous"
vaikuttaa suoraan orkesterin soittoon. Tosin
huonosta orkesterijohdosta päästään heti
kapubändin tuskallisiin puoliin. Lisäksi samo-

jen kappaleiden soittaminen yhä uudestaan
ja uudestaan on hyvin puuduttavaa. Varsin-
kin Tsaikovskin 4. sinfonia, jota olimme siis
soittaneet pitkään jo syksyllä, alkoi parin päi-
vän kuluttua aiheuttaa hylkimisreaktioita
soittajissa. Katalysaattorina toimi British
Schoolin juhlasalin karu akustiikka.

Kurssin kaput olivat enimmäkseen aika tasa-
paksua porukkaa. Kaikki olivat enemmän tai
vähemmän hommansa osaavia, mutta kukaan
ei oikein jäänyt lähtemättömästi mieleen.
Paitsi jo aikaisemmin mainitsemani italialai-
nen. Ensimmäisen kerran johdettuaan hän
jakoi orkesterin kahtia. Moni kauhisteli hä-
nen "liikennepoliisin" elkeitä, toiset näkivät
hänessä uuden Celibidachen. Hänellä oli
monia hienoja musiikillisia ja harjoittelua
koskevia ideoita mutta se, missä hän meni
metsään, oli hänen huono ulosantinsa sekä
suhtautumisensa soittajiin. Tosin häpeällistä
myöntää, että myös monen orkesterilaisen
suhtautuminen häneen oli todella huonoa.
Piti hänestä tai ei, hän rikkoi monta nopeus-
ennätystä, mistä jopa Celibidache olisi ollut
kateellinen.

Konsertti kultapalatsissa

Loppuviikosta Jukka-Pekka Saraste liittyi seu-
raamme ja pääsimme vihdoinkin soittamaan
muutakin kuin kurssibiisejä. Peer Gynt -sar-
ja ei ole koskaan tuntunut niin hyvältä! Li-
säks i  hän puhdist i  Tsaikovskin kaikista
epäkelvoista aineksista, joita olimme imeneet
kymmeneltä eri kapulta. Tutustuimme myös

Emirates Palace Hotel - esiintymispaikkamme
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norjalaiseen viulusol ist i imme Henning
Kraggerudiin. Hänen soittonsa on vahvaa ja
varmaa mutta kuitenkin tarpeeksi letkeää.
Hän toi monella tavalla mieleen Pekka Kuu-
siston, ennen kuin tämä alkoi kikkailla lii-
kaa.

Toiseksi viimeisenä päivänä si irryimme
hulpeaan esiintymispaikkaamme, maailman
kalleimpaan hotelliin (Emirates Palace Ho-
tel), jonka rakentamiseen kului 3 miljardia
dollaria. Tämän Arabiemiraattien hallituk-
sen omistaman seitsemän tähden hotellin
pääsisustuselementit ovat hopea, kulta,
marmor i  j a  l a s imosa ikk i .  Opas te tu l l a
esitellykierroksella pääsimme ihmettelemään
sviittejä ja oppaan luettelemia faktoja palat-

sista. Kaikkeen sitä rahaa näyttää joillakin
riittävän. Ja viime syksyisen infon mukaan
meidän piti yöpyä täällä! Jälkeenpäin oma
hotellimme tuntui lähes alemman keskitason
maakuntamotellita.

Ikävä kyllä esiintymissali oli niin hirveä kuin
mi l tä  s e  paper i l l a  kuulos taa :  hote l l in
auditorio. Tilan Filandia-saliakin hirveämpää
akustiikkaa oli jo oletusarvoisesti jatkettu
sähköisin keinoin. Salin suurin ongelma oli
se, että orkesteri soundeineen jää salista eril-
lisen lipan alle. No ainakaan orkesteri ei peit-
tänyt lipan paremmalla puolella soittavaa
solistia. Mielenkiintoisena yksityiskohtana
mainittakoon jännä stakkelinalustaratkaisu,
nimittäin pienet eteismatot.

Konserttikin meni oikein mainiosti. Sekä
orkesterilta että yleisöltä, jonka konsertti-
käyttäytymisestä oli (taas kerran) liioittelevaan
sävyyn varoitettu. Kukaan ei poistunut ja tullut
sisään kesken kappaleiden, kukaan ei syönyt tahi
piereskellyt, kukaan ei puhunut kovaan ääneen,
kännykkäkään ei soinut. Yleisön suurin "moka"
oli ajoittainen osien välissä taputtelu. Niin, in-
nokkaita he olivat taputtamaan viimeisen
soinnun jälkeen, vieläpä pitkään ja seisten. Oli
suorastaan yleisön pettämistä, ettemme soitta-
neet heille ylimääräisenä Finlandiaa, vaikka
emme olleet sitä varsinaisesti harjoitelleet.

Sektiomme: Pontus Grans, Kiira Siikavirta, Ari Mansala, Juha Kleemola, Tuomo Matero ja Aapo Juutilainen

Arabiemiraattien kotkavaakunoita löytyi kaikkialta
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Paluu räntään

Konsertin jälkeen ei ollut mitään sen ih-
meempää karonkkaa.  Bassot t i ivi i st i
lentokoteloihin ja suoraan hotellille, jos-
sa saimme vielä viimeisen kerran nauttia
aamiaisravintoloamme tarjoamasta ilta-
pa la s ta .  Pian  p i t ik in  jo  hyväs te l l ä
kapukurssilaiset ja suunnata busseilla
Dubain lentokentälle, taas kerran yötä
vasten. Tunnelma bussissa ja lentokentällä
oli sanalla sanoen väsynyt.

Valitettavasti paluumatka ei sujunut ai-
van ongelmitta. Ensinnäkin tulimme ken-
tälle aivan liian aikaisin. Toisekseen lentoken-
tän henkilökunta ei meinannut ottaa bassoja
mukaan. Koneen ollessa jo tunnin myöhässä
ikkunasta näkyi häiritsevä näky: kuusi kap-
paletta bassokoteloita kuljetuskärryissä. Lo-
pulta kone purettiin ja täytettiin uudestaan.
Saimme bassot mukaan. Tosin 1/5 koneen
muista matkatavaroista saapuikin sitten Hel-
sinkiin vasta parin päivän jälkeen.

Mutta kaiken kaikkiaan matka oli onnistu-
nut. Ketään ei mestattu eikä vangittu. Useita

orkesterireissuja vaivaava tautiepidemiakaan ei
levinnyt kuin alle neljännekseen orkesterista
ja heidätkin se kaatoi vasta Suomeen kotiu-
tuessa. Moni toi tuliaisena paikallisia vaattei-
ta, vesipiipun (jonka kaikki olivat tinkimällä
ostaneet samalta luotettavalta intialaiselta
mieheltä ja joita sai silti ostettua lentokentäl-
tä puolet halvemmalla) ja ennen kaikkea
höykytettyjä ennakkoluuloja!

Teksti ja kuvat: Ari Mansala

Auringonlaskut olivat nopeita ja näyttäviä
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Kotkalaisissa orkestereissa havahduttiin vuo-
s i tuhannen vaihteessa pahaan pulmaan.
Orkes te re i s sa  so i t t i va t  s amat  ko lme
kontrabassonsoittajaa, nuoria opiskelijoita ei
ollut, eikä musiikkiopiston pääsykokeissa oltu
vuosiin nähty bassonsoitosta kiinnostunutta.
Ongelma tuli ajankohtaiseksi siitäkin syystä,
että Kotkan-seudun musiikkiopistossa alettiin
vuonna  2004 kehi t tää  määrä t i e to i se s t i
orkesteritoimintaa. Päämääränä oli luoda
orkesteripolku jokaiselle opiskelijalle niin,
että oppilas voi ha-
keutua jokaista ikä-
ryhmää ja taitotasoa
vastaavaan orkeste-
riin koko opiskelun-
sa  a j an .  Kontra -
basisteja todella tar-
vittiin!

Pikkubassoja

Kymi Sinfoniettan
s i l lo inen  kontra -
bassonsoittaja Petri
Mäkiharju lähti mu-
kaan kehi t tämään
kontrabasson alkei-
sopetusta. Musiikki-
opiston järjestämissä
soivissa infoissa ja
pääsykokeissa nos-
tettiin kontrabasso
er i ty i s e s t i  e s i in ,
Mäkihar ju es i t te l i
so i t inta  ja  musi ikkiopis to  hankki  1/10
kontrabassoja. Pienet, 6-8 vuotiaat basistin-
alut aloittivat syksyllä 2005 soitinvalmennus-
oppilaina kolmen soittajan ryhmissä. Mäki-
harjun esikuva kannusti pieniä soittajia ja
yhteissoitto oli alusta alkaen itsestäänselvyys.
Vanhempien tuki oli tietenkin koko ajan hy-
vin tärkeää. Suurten soittimien kuljetus,
kimppakyydit ja muonitus hoitui sitoutuvien
vanhempien avulla. Kotkan-seudun musiik-
kiopisto toimii 5 kunnan alueella. Kuljetuk-

set toimialueen äärilaidoilta muodostuvat pit-
kiksi sekä Haminaan että Kotkaan, missä
opistolla on opetustilat.

Esiintymiset musiikkiopiston matineoissa tu-
livat kuvaan mukaan jo varsin varhain. Ke-
väällä 2006 musiikkiopiston pelimanni-yhty-
eessä soitti jo monta pientä basistia vapaita
kieliä. Yhtyeitten johtajat sovittivat stemmoja
pienille soittajille sopiviksi ja vanhemmat sei-
soivat alussa pulteissa taustalla laskemassa

taukoja  j a  he lpot -
tamassa seuraamista.

Musiikkiopistolle pe-
rustettiin Kamariorkes-
teri ja Juniorijouset lu-
kuvuoden 2005-06 ai-
kana ja uudet basso-
soittajat pääsivät ko-
ke i l emaan ta i to jaan
juniorijousiin jo ke-
väällä. Iän ja taitojen
karttuessa kaikki pie-
net basistit ovat siirty-
neet musiikkiopiston
varsinaisiksi oppilaiksi,
kukaan ei ole lopetta-
nut  j a  perus ta son
tutk into jak in  on  jo
suoritettu. Opinnois-
saan parhaiten edisty-
neet oppilaat ovat jo
k a m a r i o r k e s t e r i n
pultissa.

Basistiasennetta

Pet r i  Mäkihar jun  kontrabas sonso i ton-
opetuksen kehittämiseen sitoutuminen on tie-
tenkin ollut avainasia. Hänen hyväntuulinen,
kannus tava  suhtautuminen p ien i in
oppilaisiinsa on kantanut huikeaa hedelmää.
Ai to  bas i s t i a senne  kukki i  luokas sa ,
mikään ei  ole bassonsoittajal le vierasta.
Se huomattiin viimeksi, kun Otso halusi soit-

KKKKKotkassa panostetaan kontrabassonotkassa panostetaan kontrabassonotkassa panostetaan kontrabassonotkassa panostetaan kontrabassonotkassa panostetaan kontrabasson
opetukseenopetukseenopetukseenopetukseenopetukseen

Vinski Syrjänen, 7 vuotta
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taa Satumaa-tangon matineassa isä Markun
säestyksellä.

Oppilaitten kasvaessa on musiikkiopistoon
hankittu pikkuhiljaa uusia isompia soittimia.
Periaate on se, että soitinpankista löytyisi soi-
t in kaikkiin ikävaiheisi in.  Pienten 1/10
bas so jen  vapautues sa  o te taan  so i t in-
valmennukseen taas uudet pienet basistit.
Rekrytoinnissa on apuna musiikkileikki-
koulun opet ta j a t .  He  j ä r j e s tävä t
mus i ikk i l e ikk ikoulur yhmis sään  so i t in-
esittelyjä keväisin ja ohjaavat oppilaita eri
soittimiin. Musiikkiopistossa opiskelee tällä
hetkellä 9 kontrabasistia. Kaikki osallistuvat
orkesterisoittoon ja esiintyvät matineoissa
ahkerasti.

Oman erikoisen lisän kontrabassoluokan elä-
mään tuo kotkalaiset harrastajasoittajat, jot-
ka toimivat lasten- ja nuorten tukena. Erkki
Siikasaari korjaa ja liimailee irronneita sarjo-
ja, soittaa Mörköoopperassa nuorten tukena
ja ilahduttaa soittajia ”I play doublebass” -
paidoilla. Johannes Liikanen hyppää juniori-
orkesterin pulttiin aina kun tarvitaan, pien-
ten basistien tueksi.

Petri Mäkiharju jatkaa luokkansa liidaajana
Tampereen orkesteripestistään huolimatta.
Keväällä aloittaa taas uusi bassovalmennus-
ryhmä ja uusia soittimia hankitaan tarpeen
mukaan.

Kotkalla on vahvat perinteet musiikissa. Bas-
so on soinnut niin Bachin passioissa, ravin-
tola Kairon bändeissä kuin pienten pubien
jazz i l lo i s sa  kauan ennen ammatt i -
orkestereitten syntyä. Nyt nuoret soittajat
pääsevät tähän historialliseen imuun ja saa-
vat kokea musiikin ja orkesterisoiton iloja
kannustavan opettajan ohjauksella ja innosta-
vien harrastajien tukemana. Tällä määrätie-
toisella työllä olemme turvanneet orkesteri-
soiton kehityksen koko seutukunnalla.

Basistia aina tarvitaan!

Teksti ja kuvat: Hannele Dolk,
Kotkan-seudun musiikkiopiston rehtori

Petri Mäkiharjun basistiasenne
innostaa pikkubasisteja

Duo Atte ja Markus
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Ensimmäinen muistoni, jossa kontra-
basso on mukana, liittyy kouluun ja
jouluun. Sain noin yhdeksänvuotiaana
säe s tää  mus i ik intunni l l a  Oi  sä
riemuisaa bassolla näppäillen. Basso
oli liian iso, siispä sain seistä jakka-
ralla yltääkseni otelaudalle. Muita
bassoon liittyviä muistoja lapsuudes-
ta ei ole. Ei silloin, eikä varmasti vuo-
sikausiin sen jälkeenkään tullut mie-
leen, että tuo iso soitin pyörisi joskus
omassa kodissa. Vasta yli kaksikymp-
pisenä kontrabasso astui elämääni uu-
destaan, kuinkas muutenkaan kuin
miehen mukana.

Juha pyysi minua kirjoittamaan siitä,
millaista on olla basistin puoliso. Ko-
kemusta minulla on siitä reilut puoli
vuotta naimisissa, sitä ennen vuosi yh-
teisen katon alla ja vielä pari vuotta
tiivistä seurustelua pohjalle. Koska ba-
s i s t i  v iet tää  tunte ja  päivässä  soi t intaan
syleillen, en varmaan vieläkään ole tunneissa
laskien voittanut soitinta mieheni sylissä ole-
misessa. Onneksi bassoa kohtaan ei sentään
ole herännyt mustasukkaisuuden tunnetta
kuin pari kertaa, jolloin se on vienyt paikka-
ni autokyydissä. Ja tuosta halaamiseen käyte-
tystä ajasta – sekin lopulta kääntyy minun
edukseni, sillä yöt basisti sentään useimmi-
ten viettää vaimon eikä basson kainalossa.

Oman basistin saatuani olen tutustunut myös
muihin basisteihin. He vaikuttavat mukavilta
ja rennoilta ihmisiltä, jotka kaikki tuntevat
toisensa jotakin reittiä ja ovat kiinnostuneita
toistensa puuhista. Olen myös oppinut tun-
temaan bassomusiikkia, joka ei aina jätä
yölläkään rauhaan. Ei siitä ole kuin pari kuu-
kautta, kun heräsin yöllä laulun loilotukseen.
Basistimieheni pisteli täydessä unessa mene-
mään Bottesinin konserton kolmannen osan
pääteemaa laulaen.

Basso soi meillä kotona usein. Se on kerros-
taloon sopiva soitin, sillä ääni ei tunnu häi-
ritsevän ketään naapuria. Ja miksi häirit-

sisikään, sillä basson ääni on kaunis ja yleen-
sä rentouttava. Jopa harjoittelua kestää kuun-
nella samassa huoneessa (sitäpaitsi bassoa
treenaava mies on sekin ilo silmälle). Ainoas-
taan asteikkoharjoittelun taustalla soiva urku-
piste-cd saa minut pakenemaan paikalta ja
sulkemaan oven.

Basistin puolisona elämiseen kuuluu harjoit-
telun kuuntelemista, roudaamista ja isolla au-
tolla ajamista. Joskus pääsee konserttiin, vä-
lillä saa jännittää koesoittoja. Toisinaan ba-
sisti on orkesterireissussa ja tuo tuliaisia ja va-
lokuvia kateellisena katsottavaksi. Joskus
basistin tapaa vain öisin, kun työajat eivät osu
yhteen. Miten tämä kaikki sitten eroaa esi-
merkiksi insinöörin puolisona olemisesta? Sitä
täytyy kysyä insinöörin puolisolta, koska itse
olen niin tyytyväinen tilanteeseeni etten aio
basististani luopua. Kaiken kaikkiaan olen
iloinen siitä, että omassa perheessäni joku
pitää minut kiinni klassisen musiikin maail-
massa, josta oma ote muuten voisi päästä
lipsumaan.

Teksti ja kuva: Emmi Kleemola

Basistin kainalossa

Häähumua
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Mikä on kaikille esiintyville taiteilijoille yh-
teistä ja ah, niin tuttua? Jännittäminen. H-
hetkellä ajatukset harhailevat, kädet hikoavat
ja jälkeen päin harmittaa, kun piti jännittää
niin helkkaristi. Kuulostaako ainakin osittain
tutulta? Onneksi nykyään aiheesta puhutaan
avoimesti ja liikatärinöihin saa apua. Tässä
Sibe l ius -Akatemian  e s i in tymis -  j a
oppimisvalmennus -kurssin hedelmiä:

Jännittäminen, joka oikeastaan positiivisesti
ilmaistuna onkin vireys, johtuu adrenaliinin
lisäerittymisestä. Adrenaliini tuo jännittämi-
seen liittyvät fyysiset oireet (kuten pulssin
kiihtyminen, hengityksen pidättäminen, kä-
sien hikoilu ja tärinä). Tämä on luonnollinen
mekanismi, eikä siihen voi kovin paljon puut-
tua.

Mutta jännitys, eli vireytyminen sinänsä ei
huononna kenenkään suoritusta. Ongelmana
on ennemminkin sen oireita kohtaan tunnet-
tu pelko. Opitut käyttäytymismallit ja muut
psykologiset tekijät saattavat muuttaa posi-
tiivisen vireytymisen negatiiviseksi jännitys-
kokemukseksi. Näitä jännityskokemuksia
ovat esim. epäonnistumisen pelko, riittämät-
tömyyden tunne, täydellisyyden tavoittelu
ym. Listaa voisi jatkaa vaikka sivun loppuun
asti. Pahimmassa tapauksessa jännittäjät ko-
kevat itsensä arvottomammaksi ja vähemmän
lahjakkaaksi kuin kollegansa (millä ei ole to-
dellisuuden kanssa mitään tekemistä).

Mikä auttaa?

Noh, mitä tehdä, jos esiintymiset aina räjäh-
tävät reisille jännityksen takia? Hyvä keskit-
tyminen on aina huippusuorituksen perusta,
olipa kyse urheilijoista, näyttelijöistä tai muu-
sikoista. Vaikka ajattelun rajoittaminen ei si-
nänsä ole helppoa, ajatusten kokoaminen ja
suuntaaminen on. Suuntaa ajatukset siihen,
mitä olet tekemässä. Helpommin sanottu
kuin tehty? Tähän auttavat esim. esiintymi-
sen aikana äänetön hyräily ja oman soiton
kuuntelu. Myös pelkästään liikeratoihin,
hengitykseen tai nuottikuvaan keskittyminen

Ihminen on juuri niin hyvä, kuin uskoo olevansa
auttaa .  Eikä  pidä  unohtaa ,  e t tä  omaan
työntekoonsa (toisin sanoin harjoitteluun)
keskittyminen on parasta harjoitusta!

Voit kokeil la joskus myös rentoutumis-
harjoituksia. Ne opettavat oman kehon
tuntemusta ja niiden avulla voi parhaimmassa
tapauksessa oppia jopa säätelemään kehon
jännitetasoa. Lisää tietoa harjoituksista saa esim.
netti-osoitteesta: www.rentoutumisentaito.com.
Yksi käyttökelpoinen harjoitus löytyy suoraan
osoitteesta: www.terveyskirjasto.fi/
terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=aps00023 (tai
sivuston hausta hakusanalla ”rentoutumis-
harjoitus”). Googlekin tietänee kaiken myös
tästä aiheesta.

Epävarmuus ja omien taitojen epäily ovat
esiintyjän pahimpia vihollisia. Hyvä itsetun-
to perustuu realistiselle minäkuvalle, joka ei
rajoita tekemistä. Tiukassa paikassa psyykki-
sesti vahvin pärjää yleensä parhaiten. Siksi-
kin tähän asiaan kannattaa kiinnittää huomio-
ta. Esim. epäonnistumisen mahdollisuus on
opittava hyväksymään, jolloin energian voi
suunnata itse esitykseen, eikä tämän ajatuk-
sen torjumiseen.

Ihminen on juuri niin hyvä kuin uskoo ole-
vansa ,  joten kannattaa  keski t tyä  omiin
vahvuuksiin ja luoda niiden pohjalta uskoa
omaan soittamiseen. Liiallinen yrittäminen ja
miellyttämisen tarve tuovat suoritukseen jän-
nitystä. Siispä keskity soittamaan lavalla se,
minkä osaat! Saatat huomata osaavasi paljon
enemmän kuin luulit.

Ennen ka ikkea :  Opet te l e  naut t imaan
soittamisestasi ja esiintymisestäsi, sillä esiin-
tyminen on luonnollinen osa muusikkoutta!

Teksti: Viivi Valtonen

Lähde: Esiintymis- ja
oppimisvalmennuksen kurssi

/ Päivi Arjas
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Huhkintaa ja ärrää! - eli basso-opiskelijan päivä

Saavun metrolla pinkeään Kamppiin, edessä
on koulupäivä. Nervanderinkadulla joku et-
sii tuskaisena parkkia, pihakin on niin liukas,
että auton pyörät huutavat. Luokkia ei ole
vapaana, joten päivä alkaakin piristävällä
sumpil la .  Menen etuovel le  tupakoimaan
kessua, kuunnellen samalla mp3-soittimella
Tuomo Prättälää, oi-
keaa  nami ja t s ia !
Laulu  huika i s e e ,
Tuomo on kyllä yksi
jatsahtava hullu.

Mutta sitten löytyy
luokka! Kuljetin bas-
soa viikonloppuna
autolla ja matkalla
o l i  ihan  hi l l i t ön
kurvi, joten basson
kunto pitää tarkis-
taa. Joku kolaus on
tul lut ,  s i l lä  ta l lan
pysyileminen on vä-
hän n i in  j a  nä in ,
kieletkin suristavat
kummasti. Stakkeli
on jumissa ja pyydän
apua Arilta, joka ei
hänkään saa  s i t ä
l i ikute t tua ,  jo ten
hän huutaa
Henr ican  avuks i .
"Kiran s takkel i  on
jumissa!", hän kailottaa. Muistutan häntä, että
nimeni kirjoitetaan kahdella i:llä.

Lähden kuppilaan syömään. Vitriinissä on
hedelmiä kupissa, mutta päätän sittenkin ot-
taa lämmintä ruokaa, keitinvedessä uivia
nakkeja. Kassatäti veloittaa 2,50. Kallis on
`kurmee´. Istun pöytään lukemaan päivän leh-
teä, ja kulttuuriosiossa odottaakin kumma
juttu: kapellimestari Mälkki on jäänyt kiinni
tulliin! Yritti salakuljettaa mulleja ja kultaa.

Aika lähteä T-talolle teoriatunnille. Aiheena
on jo toista viikkoa ovaalinen modulaatio, ei

kovin helppoa. Opettaja palauttaa viime vii-
kon tehtävät.  En voi uskoa, että Pentin
inversio oli taas parempi kuin minun! Antin
penaalista löytyy kumi, ja saan korjattua teh-
tävän. Ostan taas yhden pirullisen sumpin ja
juon sen matkalla takaisin R-talolle.

Ehdin vähän tree-
nata ,  ennen kuin
menen kuunte le -
maan illan konsert-
t i a .  Har jo i t t e l en
tä l l ä  he tke l l ä
Misekin kolmatta,
mutta pakko sanoa,
että se on tosi pin-
nal l inen sonaat t i !
Kradan sonaatti on
pa l jon  parempi .
Mottoni on kuiten-
kin, että jos joku
biisi ei oikein tahdo
mennä, niin sitten
pannaan mene-
mään! Ei selityksiä.

Finlandia-talolla on
solistina joku ihan
tuntematon mezzo-
sopraano Reg ina
Vanto  It a l i a s ta .
Mie lenki into i s ta .
Hei, tuollahan me-

nee Kärviäisen Pasi jo kauheaa vauhtia, koh-
ta konsertti alkaa! Tosin sitä ennen seuraa har-
vinaisen pottumainen viritys. Soiton aloittaa
oboisti, jonka asteikkoa koristaa klarinetti. Sii-
hen biisi vähän lässähtääkin, jousistolla on
ihan pimeät kompit. Kukahan oli säveltäjä...

Päivä päättyy meluisaan puintiin Urkissa.
Porukka suostuu onneksi seka-taksiin, säästyy
opiskelijan rahat. Hauska päivä, mutta kyllä
basismi on raskasta!

Teksti: Kiira Siikavirta,
Abelius-Sikatemia

Kiiralla on aina sananmuunnos mielessä
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Soitin Laine Oy / Turku
Maariankatu 10

20100 Turku
02-2761 636

katri.pajala@soitinlaine.fi

Soitin Laine Oy / Helsinki
Pohjoinen Rautatiekatu 11

00100 Helsinki
09-4366 840

antti.untamala@soitinlaine.fi

www.soitinlaine.fi

Tiesithän, että Soitin Laineelta 
saat myös bassokitarat ja tarvikkeet!

Meiltä mm. seuraavat merkit: 
Washburn, Danelectro, Fender, Höfner, 

G&L, Music Man, Aria, Godin, Squier,
 Ibanez, Neuser, Epiphone, Carvin, 

Jackson, Ken Smith…
Katso 

www.soitinlaine.fi
tai 

soita suoraan 
bändiosastollemme 

02-2761620

Muista myös musiikkiohjelmat 
ja nuotinnusohjelmistot!

Katso 
www.slsx.com 

tai soita 
02-2761628



 

 

...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 


