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Kuten kuvasta näkyy, tämä vuosi on alkanut pää-
toimittajalle aivan uudenlaisissa merkeissä. Siksi-
pä päätoimittaja on aivan pihalla siitä, mitä basso-
maailmassa tapahtuu. Ja siksi juuri onkin hienoa,
että voin edelleen toimia tässä tehtävässäni, jonka
kautta pääsen taas hetkeksi mukaan tapahtumien
keskelle. Olen myös todella iloinen siitä, miten hie-
nosti klubimme aktiiviset jäsenet kantavat vastuun-
sa ja laittavat asioita liikkeelle. Ei ole itsestään sel-
vää, että klubissa on aktiiveja. Yhtä hyvin kaikki
jäsenet voisivat olla
passiivisia ja ajatella,
että joku muu hoitaa
hommat. Millainen
klubi sellainen olisi?
Ei ainakaan kovin
aikaansaava. On
muistettava, ettei
aktiivijäsenyys ole sel-
laista, johon täytyy
odottaa, että joku
pyytää mukaan. Se
on sitä, että aktiivises-
ti ja omatoimisesti
laittaa asioita ja mui-
ta ihmisiä liikkeelle.
Primus moottorina
voi toimia kuka ta-
hansa!

Myöskin on muistet-
tava, että Suomessa
on basisteja muualla-
kin kuin Sibelius-
A k a t e m i a l l a .
Helpostihan pieni
piiri pyörii pienimmän mahdollisen kautta ja aka-
temian bassoluokan ihmiset ovat aktiivisia keske-
nään. Päätoimittajaa ilahduttaa suuresti, että tässä
lehdessä on edustettuna myös Metropolia, Sibe-
lius-lukio ja Sibelius-Akatemian nuoriso-osasto. Ja
edellisten lisäksi basisteja on myös muualla, muis-
sa opinahjoissa, eri työkentillä, monenkirjavilla
harrastusosastoilla... Tarvitaan näiden alueiden
omia bassoaktiiveja, että nämä näkökulmat saadaan
esiin. Eikä bassoklubi ole pelkästään lehti. Laajan
skaalan bassoaktiiveja kaivataan myös kaiken muun
toiminnan aikaansaamiseksi ja ylläpitämiseksi.

Uudenlaista vuotta Helpoin tapa ryhtyä aktiiviksi on tulla mukaan
bassoklubin vuosikokoukseen ja osallistua yleiseen
inspiraation ja innostuksen valtaamaan ideointiin.
Tulethan sinäkin paikalle!

Mutta vielä päätoimittajan uudenlaisesta elämäs-
tä. Roudaustehtäviini ei siis juuri tällä hetkellä
kuulu basson, vaan pienen ihmisen roudaus. En
nimittäin lykkää vauvaa kärryissä, vaan kannan
häntä kantoliinassa. Basson ja vauvan roudaamisen
välillä olen havainnut hauskoja eroja ja yhtäläisyyk-
siä. Molemmat herättävät ihmetystä vastaantuli-

joissa, mutta koskaan
en ole basson kanssa
saanut osakseni niin
paljon positiivista
huomiota, ihastelua ja
autuaita myhäilyjä
kuin vauvaa kantaes-
sa. Molemmat saatta-
vat saada kanssa-
ihmiset hymyile-
mään, ehkäpä hiukan
eri syistä vain. Mo-
lemmat saattavat
myös innoittaa
kanssamatkustajia
utelemaan kaikenlai-
sia. Ja sekin on hassua,
että vaikka basso on
kookas ja varsin näky-
vä esine, ihmistun-
goksessa saa kuitenkin
pelätä, että joku va-
hingossa ei huomaa
sitä ja sohaisee päin.
Vauva taas on ihan
pieni ja huomaama-

ton, varsinkin matkustaessaan äidin talvitakin si-
sällä, mutta silti ihmiset huomaavat sen ja muut-
tuvat hyvin varovaisiksi. Eikä kukaan ole kertaa-
kaan tullut tyrkyttämään roudausapua vauvaa
roudatessani, ja se on pelkästään iloinen asia!

Toivotan kaikille basisteille oikein
aktiivista tätä vuotta!

Henrica Fagerlund-Sippoin

Aurelia Sippoin nukahtaa tehokkaasti, kun äiti soittaa bassoa.
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Juuri on joulusta selvitty,
kun kevät jo tekee tuloaan ja
vuosikokouksen valmistelut
on alettava kiireen vilkkaa.
Toivottavasti saamme sään-
tömääräiset asiat hoidettua
tänäkin vuonna kunnialla,
sillä kaikki klubin aktiivit
ova t  va ikut tanee t  kov in
k i i re i s i l t ä .  Ta louden-
hoitajamme Eila Saikkonen,
jonka rooli korostuu ennen
vuosikokousta tilinpäätöksen
johdosta, on naimisissa Po-
rin orkesterin kanssa vielä
tämän kevään, kuten edelli-
sestä lehdestä saimme lukea.
Päätoimittaja sen sijaan sai
juuri lapsen, mistä johtuen lehden teko mei-
nasi olla kriisissä, mutta onneksi muutkin
ovat olleet aktiivisia lehden teossa. Onnitte-
lu t  muuten  Henca l l e  t ähän vä l i in !
Allekirjoittaneellekin on lapsi tulossa huhti-
kuun lopulla. Sitä ennen pitäisi vielä saada
kämppä remontoitua, joten touhua riittää
kaikilla sektoreilla. Kokouspaikka ja -aika on
onneksi jo tiedossa, joten eiköhän siitä tänä-
kin vuonna selvitä. Musiikkiesityksiä saa taas
tarjota minulle joko s-postilla tai puhelimel-
la, mielellään aika nopeasti lehden ilmesty-
misen  j ä lkeen .  Ja  ka ikk i  k lub i l a i s e t  j a
klubistamme ki innostuneet ( lue tulevat
klubilaiset) ovat luonnollisesti lämpimästi ter-
vetulleita vuosikokoukseen Sibelius-Akatemi-
an Ackté-saliin Töölönkatu 28, Helsinki.
Katso erillinen ilmoitus.

Edellä mainittuihin syihin vedoten olen itse-
kin ehkä hieman laiminlyönyt tehtäviäni vii-
me aikoina. Tänä vuonna klubi on tähän men-
nessä järjestänyt Patrich Süsskindin Der
Kontrabass monologin tuossa äsken mainitus-
sa Ackté-salissa tammikuun lopulla. Se oli
(kohdeyleisöön nähden) valtava menestys kii-
tos lähinnä kontrabassotaiteili ja Thiemo
Fröhl i ch in .  ”Timppa”  ho i t i  e s i tyksen
ammattinäyttelijän ottein ja suunnittelee il-
meisesti esityksen uusimista myös täällä Tam-

Puheenjohtajan tervehdys

pereella. Der Kontrabassista ja Thiemosta li-
sää myöhemmin tässä lehdessä.

Nyt täytyy kuitenkin marista vähän lisää sa-
masta aiheesta, josta olemme Hencan kanssa
aikaisemminkin kirjoittaneet. Aina välillä saa
kuulla ehdotuksia, jotka alkavat ”kontrabasso-
klubi voisi järjestää…” Tällä usein tarkoite-
taan, että hallitus, tai muut klubin aktiivit
voisivat järjestää jotain. Kontrabassoklubi on
kuitenkin yhtä kuin klubilaisensa, eli jos me
emme järjestä mitään tai kirjoita lehteen, mi-
tään ei tapahdu. Hallitus on vain sitä varten,
e t tä  s e  koord ino i  nä i tä  t apahtumia  j a
hallinnoi klubia, päättää esim. rahankäytöstä.
Ei ihme, ettei klubin ns. paikallisosastoilla
tapahdu mitään, jos et itse tartu toimeen. Jos
siis haluat, että jotain tapahtuu, toimi näin:

1. Soita esim. minulle tai jollekkin muulle hal-
lituksen jäsenelle ja kerro ideastasi. Kontrabasso-
klubin tehtävänä on edistää kontrabassonsoittoa
ja sen tunnettavuutta Suomessa, joten tällaisia
tapahtumia me tuemme.

2. Varaa tilat ja lyö päivämäärät lukkoon ta-
pahtumalle tärkeiden henkilöiden (säestäjä,
vahtimestari) kanssa.

3. Kirjoita tapahtumasta puffi lehteen (basso-
ja paikallislehteen).
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4.Ota kuvia tapahtumassa ja kirjoita siitä seu-
raavaan lehteen.

Todettakoon kuitenkin, että paljon olemme
klubin historian aikana myös saaneet aikaan
suomalaisessa bassonsoitossa. Silloin tällöin
tippuu kiitosta klubin toiminnasta, josta nä-
kyvimpänä osana on tämä lehti. Se oli mi-
nunkin a inoa  l inkkini  muuhun basso-
maailmaan, kun vielä asuin Torniossa. Leh-
den korkeaa tasoa on viime aikoina kiitelty,
mutta kaipaisimme kirjoittajia muualtakin

kuin opiskelijaympyröistä. Lopuksi vielä on-
nitte lut  klubin kansainväl i s ten as ioiden
vastaavallemme Aapo Juutilaiselle, joka voitti
Radio Sinfoniaorkesterin koesoiton helmi-
kuun alussa. Onnea myös RSO:lle, joka sai ri-
veihinsä erittäin taitavan bassonsoittajan!

Tampereella 16.2.2010
Juha Kleemola

Kutsu klubin vuosikokoukseen

Suomen Kontrabassoklubi ry kutsuu
kaikki  jäsenensä kool le  bassoi lun
merkeissä su 28.3. klo 15.00. Paikkana
Sibe l ius -Akatemian Acté- sa l i ,
Töölönkatu 28,  Hels inki .  Jä l leen
s a a m m e
n a u t t i a
i n n o v a -
t i i v i s e s t a
y h t e i s ö l -
l i s y y d e s t ä ,
h u i m i s t a
ideoi s ta  j a
tulevaisuuden
visioista sekä
luonnollisestikin
m a h t a v a s t a
bassomusiikista.
V i i m e i s e k s i
mainit tuun osuuteen suosi te l laan
i lmoit tautumis ta  e tukäteen.  Se
tapahtuu ot tamal la  yhteyt tä
puheenjohtaja Juha Kleemolaan, puh
040-738 4698 ta i  sähköpost i
juha.kleemola@siba.fi.

Kallelse till klubbens årsmöte

Suomen Kontrabassoklubi ry kallar alla
sina medlemmar till sammankomst i
kontrabasens tecken sö 28.3 kl 15.00.

Platsen är Sibe-
lius-Akademins
Ackté- sa l  på
Tölögatan 28 i
Helsingfors. Vi
får igen njuta
av  innovat iv
g e m e n s k a p ,
hejdlösa idéer
och framtids-
vis ioner samt
naturligtvis av
f a n t a s t i s k
kontrabasmusik.

Ti l l  den s i s tnämnda de len
rekommenderas anmälning på förhand.
Det  sker  genom at t  kontakta
ordförande Juha Kleemola på numret
040-738 4698 el ler  epostadressen
juha.kleemola@siba.fi.

Tervetuloa!  Välkommen!
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Vaikka Sibelius-Akatemian Töölönkadun
toimipisteen ovet  ovat  lauantai  i l ta i s in
lukittuina, oli  23.1. klo 17 Ackté-saliin
eksynyt yli puolet enemmän yleisöä (vajaat
40) kuin yleensä usein samassa tilassa järjes-
tettäviin bassomatineoihin, -tutkintoihin ja
Suomen Kontrabassoklubin kokouksi in.

Syykin oli selvä. Tällä kertaa kuulijaa ei
turrutettu viidellä versiolla Dittersdorfin
konsertosta tai puuduttavalla puheella tili-
päätösten kiemuroista. Sen sijaan päästiin
nautt imaan Thiemo Fröhl ichin upeast i
tulkitsemasta monologista Der Kontrabass.
Balanssi soitetun ja puhutun välillä oli siis
kerrankin kohdillaan.

Thiemo Fröhlich on saksalainen kontrabas-
son soittaja, joka on ollut Sibelius-Akatemi-
alla vaihto-oppilaana. Nyt hän on palannut
Suomeen tuliaisenaan Der Kontrabass -mo-
nologi, jonka hän esitti alkuperäiskielellä sak-
saksi. Vaikkei kaikkea (tai jopa sanaakaan)
ihan ymmärtänytkään, ei se menoa haitannut,
sillä Thiemon intesiteettinen ote piti vallas-

Thiemo Fröhlich ja Der Kontrabass -monologi
saan koko puolitoistatuntisen näytelmän. Eri-
tyistä kiitosta voi antaa myös kekseliäistä
lavasteista, jotka sisälsivät monia mielenkiin-
toisia yksityiskohtia.

Patrcik Süskindin kirjoittama näytelmä ker-
too yksinäisestä 35-vuotiaasta oopperan or-

kesterissa soittavasta kontrabasistista, joka
valmistautuu omassa huoneessaan illan näy-
töstä varten. Harjoittelun yhteydessä hän
intoutuu tohkeissaan esitelmöimään musiikis-
ta ja eteenkin omasta rakkaasta soittimestaan,
kontrabas sos ta .  Pian  vähemmänkin
soittimeen perehtynyt katselija tietää kielten
nimet sekä sen, kuinka matalalta ja korkealta
sillä voi soittaa (niin korkealta, ettei ihmis-
korva enää erota).

Soittaminen on kuitenkin sen verran janot-
tavaa puuhaa, että basistimme joutuu turvau-
tumaan muutamaan virkistävään huurteiseen.
Vähitellen tunnelma synkistyy ja avautumi-
nen bassonsoittamisen turhauttavemmista
puolista voi alkaa. Eniten päähenkilöämme

Monologin tapahtumat sijoittuvat oopperan basistin äänieristettyyn huoneeseen.
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harmittaa,  ettei
hän  tämän
kömpelön j a
rumaäänisen soit-
t imen tutt isoit-
tajana voisi mi-
tenkään päästä lä-
he l l e  kauko-
rakkautensa koh-
det ta ,  e rä s tä
ihanaista sopraa-
noa.

Turhautuminen
syvenee entises-
tään ja  i lmenee
mm. mustasuk-
kaisuutena kapel-
limestareita koh-
taan .  Ka ikes ta
h u o l i m a t t a
sankarimme ei voisi kuvitellakaan soittavansa
mitään muuta kuin bassoa. Hän jopa yltyy
kiihkossaan hyväilemään soitintaan intiimis-
ti. Lopulta hän vaihtaa frakin päälle ja lähtee
oopperatalolle, jossa hän ehkä tällä kertaa us-
kaltaisi näytöksen alussa tunnustaa kovaan ää-
neen tunteensa rakastamaansa sopraanoa koh-

taan.
Kaiken kaikkiaan Der Kontrabass -monologi
on sopivan pituinen ja oivaltava katsaus kont-
rabasistin sielunelämään, jonka pitäisi jokai-
sen basistin läheisen nähdä. Vaikka kukaan
meistä tuskin onneksi suhtautuu soittimeen
samalla intohimolla kuin näytelmän päähen-

kilö, pystynee jokai-
nen basisti eläyty-
mään kokemuksensa
kaut ta  johonkin
m o n o l o - g i s s a
käs i te l tyyn a ihee-
seen.

Teksti ja kuvat:
Ari Mansala

Välillä Thiemo Fröhlichin esittämä päähenkilö soitti....

...tosin enimmäkseen hän tyytyi luennoimaan tuopin äärestä.
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Rakkaat lukijamme. Haluamme kertoa teille
meidän ensimmäisestä Sibelius-Akatemian
orkesterin periodista. Tiemme aukesi Siba-
orkesterin pariin akatemian vähäisen basistien
osallistumismäärän vuoksi. Periodi osui lois-
tavasti koeviikkomme päälle, joten emme saa-
neet taakaksi rästitöitä (vaikka kumpikin
reputti ruotsin kurssin :D ), koska poissaolo-
ja ei kertynyt.

Hannes Biermannin oli tarkoitus toimia
äänenjohta jana ,  mutta  pes t i  s i i r ty i
kre ikkala i se l le  va ihto-oppi laa l le  Char i s
Pazaroulakselle Hanneksen sairastuttua. Alun
perin basisteja piti olla yhdeksän, mutta
Tampereelle meitä matkasi vain seitsemän.
Lassi Kari hoiti kuumeisena Finlandia-talon

konsertin, mutta ei selviytynyt Tampereelle
saakka. Soittamassa oli meidän lisäksi Viivi
Valtonen, Marja-Helena Ojanperä, Tarmo
Anttila ja Kiira Siikavirta.

Jiri Parviaisen vetämä stemmakoulutus oli
anto i saa .  Kesk i ty imme to i s t en
kuuntelemiseen ja yhdessä soittamiseen. Oli
mukavaa  kesk i t tyä  va in  bas sosekt ioon
stemmiksissä. Muissa orkestereissa, joissa
soitamme, stemmakoulutus on toisenlaista.
Nordea Jean Sibelius -orkesterissa basistit
e ivä t  s aanee t  s t emmiks i s sä  t a rpeeks i
bassokohtaisia vinkkejä sellistien vietyä liikaa
aikaa yhteisistä stemmiksistämme ja Vivossa
taas stemmiksiä ei tarjottu meille ollenkaan.

Orkkaperiodi Sarasteen johdolla

Tarmo Anttila, Marja-Helena Ojanperä, Charis Pazaroulas, Maria Krykov, Lassi Kari, Viivi Valtonen, Heidi
Rahkonen ja Kiira Siikavirta
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Oli mahtavaa saada soittaa jälleen Sarasteen
johdolla (Saraste johtaa myös Nordea Jean
Sibelius orkesteria). Huomasimme kuitenkin
Sarasteen työskentelytavassa eron Nordea- ja
Siba-orkesterin välillä. Siba-orkesterissa hän
vaati soittajilta paljon enemmän, joten har-
joituksissa oli oltava koko ajan hereil lä.
Kuulimme myös selvän eron harrastajien ja
ammattiopiskelijoiden soiton välillä.

Ohjelmassa oli Klamin tseremissiläinen fan-
tas ia  se l lo l l e  ( so l i s t ina  Si r ja  Nironen) ,
Rahmaninovin rapsodia Paganinin teemasta
pianolle (solistina Roope Gröndahl) ja kol-
me osaa Prokofievin Romeosta ja Juliasta. Oh-
jelmiston kruunasi Mahlerin 1. sinfonia

bassosooloineen. Tamperetalon akustiikka
miellytti yleisöä enemmän, mutta basistit
loistivat Mahlerin kolmannen osan basso-
soolossa, joka soitettiin unisonona koko
sektion voimin. Olimme tyytyväisiä periodin
antiin. Toivomme, että saamme soittaa tule-
vaisuudessakin Siba-orkesterin prokkiksissa.

Rakkaudella Sibelius-Akatemian
nuorisokoulutuksen bassosiskot,

Maria Krykov ja Heidi Rahkonen
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Kreikkalainen basisti Charis Pazaroulas aloitti opinnot
Sibelius-Akatemialla Lasse Lagercranzin bassoluokalla
syksyllä 2009. Nyt hän jakaa talven aikana heränneet
mielenkiintoiset filosofiset mietteensä ja vaikutelmansa
kanssamme.

People, countries, communication …

Observing nature means we primarily accept the fact
that everything follows the flow of life in a cyclic path
we simply follow as a “track” of our existance during
time. And because in life nothing happens without a
cause, I can say it was more than a simple free choice to
visit Finland and finally coming here for music studies.
I always listen carefully to my human inner instinct
and then I swim by the full stream of my senses. That’s
a very reasonable answer to a very common question:
“Why Sibelius Academy – Helsinki?”

Do you remember the flow?  Do you
remember to flow?

And here I am, studying double bass in
the orchestral department of the Sibelius
Academy. Hmmm… Maybe that’s the
first thought, but actually I’m studying
something else, something even more
deeper than this. In fact I’m studying
myself in the peaceful and beautiful snowy
city of Helsinki! Myself? How is this
possible?

Everyone has felt the need and desire to study with the
best teacher and learn from him all the secrets of how to
play the double bass. Perhaps this disappoints you, but
to me there are no secrets! In the logic of our mind and
under the speed and pressure with several years of hard
practice to become a better musician we often forget
there’s always a critical level. Not stable but personalized
and different to each one of us. Above it there are other
parts of ourselves we have to deal with.

Music, movements, breathing...

Essentially we have to learn from ourselves by the
commands and physical laws of our bodies and minds
to build a musician who knows how to handle them.

And how to collaborate and deal with inner powers and
just put them work together. We should avoid to perform
even with high technique standards without mind and
body participation. You can obvisously run some distance
without shoes, but not a single inch without legs!

The first ever double bass teacher learnt how to play the
instrument from the enlightenment of his own nature
and the knowledge of his body. This fact reminds me
that useful (fundamental) knowledge is the inner
knowledge. That simply is a closer look to ourselves. It’s
like giving time to someone we love and care about, to
ourselves! Normally this will give us a lot more to receive
in the future. It’s the safe way to go even further. For me
the reason to study here is because it’s an environment
which provides and supports these principals.
Education, feelings, double bass … A musician is often
an experienced person, or even an excellent performer.
But occasionally he’s a great choice for a live, not someone
who should teach. Teaching means you have to explain

how you breath and walk the way you
do the most complicated things, and do
them in the easiest and more natural way.
You show and explain the powers mixed
down, that offer you this way to act to
others. You have to show where and how
your students can see your or their own
targets from yours or their point of view.
You support them to deliberate the link
of their mind and body in order to put
simple facts together for a reason. And
not only because it just happened to live
together with mind and soul,  no matter
if they’re always happy with it!

To inspire others and transmit the existance on this planet
through strings and bow, that’s my reason to be here. A
gifted teacher should be a great researcher, who can always
look at the goal, not the obstacles. These obstacles will
always be there after all. Here, in Finland Sibelius
Academy, I believe I discovered the fundamental support
to study mentally and work with both body and spirit.

So, I’m studying double bass in Finland but in fact I’m
studying myself (body and soul). And this internal process
is the most exciting trip that I have ever done! To be
honest, the fact that I’m studying in Finland is also related
with karma (fate), but that’s another story …or... is it?

Text and picture: Charis Pazaroulas

Studying in Helsinki
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Sotilaan tarina

Tämänkertainen konserttimatkani
suuntautui Keski-Suomeen Jyväsky-
lään, kaupunkiin, jolla on mielestäni
täydellinen sijainti. Se ei sijaitse Suo-
men keskipisteessä, mutta sieltä on ly-
hyt matka melkein mihin tahansa.
Helsinki 273km, Tampere 148km,
Kuopio 148km, Joensuu (melkein
mistäpäin Suomea tahansa katsottu-
na) 250km ja Oulukin vain 343km
näin muutamia mainitakseni. Lähdin
matkaan jälleen Tampereelta, mutta
tällä kertaa lähdin matkaan vain ja ai-
noastaan omasta kiinnos-tuksestani.
Kenellekään en ollut mitään lupauk-
sia antanut edes tämän jutun kirjoit-
tamisesta! Siskoani olin luvannut käy-
dä tervehtimässä, mutta se ei nyt kuu-
lu tähän…

Jyväskylä on minulle tuttu paikka,
olinhan siellä jonkin aikaa töissä. Sen
sijaan konserttipaikka, Jyväskylän
Aalto-sali oli minulle outo ja sainkin
kuulla, ettei Jyväskylä Sinfonia yleensä
siellä esiinny. Eikä mikään ihme, sillä
sali oli aika pieni ja Jyväskylä
Sinfonialla on joka viikko n. 600-päinen yleisö! Tähän
esitykseen se sopi aika hyvin, tosin virveli ja trumpetti
kuuluivat tosi lujaa, vaikka trumpetisti soittikin niin
hiljaa kuin mahdollista. Oli silti kiva vaihteeksi istua
yleisön puolella, kun Jyväskylä Sinfoniasta kutistettu
kokoonpano esitti Igor Stravinskyn Sotilaan tarinan.

Se perustuu venäläiseen kansanrunoon, jossa sotilas
myy viulunsa, eli sielunsa paholaiselle ja saa omak-
seen maailman rikkaudet. Menneisyys ei kuitenkaan
jätä sotilasta rauhaan ja lopuksi hän kaikkien seikkai-
lujen jälkeen joutuu paholaisen omaksi. Stravinsky
valitsi teokseen soittimet, jotka hänen mielestään
yhdessä loivat mahdollisimman laajaulotteisen ja
rikassointisen kokonaisuuden. Ne olivat klarinetti,
fagotti, trumpetti, pasuuna, viulu ja kontrabasso sekä
lyömäsoittimet. Lisäksi teoksessa on kolme näytteli-
jää,  mutta tällä kertaa teos oli sovitettu niin, että se
pystyttiin esittämään vain yhdellä näyttelijällä.

Puhiksen konserttimatkat – osa II

Kontrabassolla on erittäin tärkeä rooli teoksessa, jos-
sa on aineksia mm. amerikkalaisesta jazzista, argen-
tiinalaisesta tangosta, sveitsiläisestä sotilasmarssista,
wienervalssista ja Bachin koraaleista. Monet osat al-
kavat tai loppuvat basson komppiin. Kontrabassoa
Jyväskylä Sinfoniassa soittaa Jani Koskela, joka hoiti
Sotilaan tarinan erittäin varmoin ottein. Toisin kuin
monissa soolokappaleissa, Sotilaan tarinan
bassostemma istuu kontrabassolle erittäin luontevas-
ti, vaikkei olekaan helppo. Jani soitti omalla
nelikielisellään, joka kuului vaivattomasti kaikkien
puhaltimienkin alta. Olikin hauskaa seurata basistia
ikään kuin sivuroolissa näyttämön reunalla.

Jyväskylässä kisaillaan 25.3. kontrabasson koesoiton
merkeissä. Ainakaan pulttikaverissa ei ole valittamis-
ta. Kunhan vaan vielä saataisiin se sali…

Teksti ja kuva: Juha Kleemola

Jani “Kake” Koskela muikeana.
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kontrabassoprofessuurit seuraavissa kouluis-
sa: Royal Academy of Music Lontoossa, Es-
cuela Reina Sofia Madridissa sekä Zürcher
Hochschule der Künste Winterthurissa. Tä-
män lisäksi McTierillä on mestarikurssi joka
kesä Tibor Varga-festivaalien yhteydessä Sveit-
sin Sionissa.

Persoona

Jos pitäisi kuvata Duncan McTierin persoo-
na yhdellä sanalla, paras olisi ehkä tinkimä-
tön. Hänet on myös erittäin helppo uskoa
matemaatikoksi, sillä hän on persoonana
myös äärimmäisen rationaalinen. Sama kos-
kee musiikillista ajattelua, joskus tylsyyteen
asti.

McTier on tinkimätön paitsi itsensä, myös
oppi l a idensa  kans sa .  So i t to tunne i l l a
tinkimättömyys ilmeni usein siten, että saa-
toimme juuttua yhden ainoan tahdin soitta-
miseen koko soittotunnin ajaksi. Duncan
opetti opetettavaa asiaa niin pitkään, että
oppilas todellakin ymmärsi sen itse. Duncan
selitti opetettavaa asiaa kärsivällisesti monel-
ta eri kantilta katsoen ja soitti välillä itse esi-
merkiksi. Soittotuntien välillä tuli myös ta-
pahtua kehitystä. Jos näin ei tapahtunut, pa-
l aute  saa t to i  o l l a  va r s in  suoraa .
Tinkimättömyys näkyi myös siinä, että Dun-
can potkaisi yhden luokkamme oppilaista pois
luokalta, kun kehitystä vuoden aikana tapah-
tui ainoastaan soittotunneilla.

Kaiken tämän vaativuuden oppilaitaan koh-
taan Duncan osasi kuitenkin pukea erittäin
hienostuneeseen ja kohteliaaseen brittiläiseen
muotoon. Osaltaan tässä auttoi Duncanin
ana lyy t t i syys .  Kr i t i ikk i  kohdi s tu i  a ina
opetettavaan asiaan, ei oppilaaseen itseensä.
Näin ollen saatoin lähteä äärimmäisen vaati-
valta soittotunnilta hyväntuulisena. Tunneil-
la oli muutenkin yleensä innostava ja iloinen
ilmapiiri ,  onnistuneen yrityksen jälkeen
Duncanilta sai myös aitoja kehuja.

Tässä   on t i iv i s te lmä ta i  ennemminkin
paloitelma Sibelius-Akatemian kirjallisesta
lopputyöstä bassolehden sivujen täytteeksi.
Vie t in  va ihto-opi ske luvuoden Duncan
McTierin oppilaana Sveitsin Winterthurissa.
Lopputyö on luettavissa kokonaisuudessaan
osoitteessa http://ethesis .s iba.f i/ethesis/
showrecord.php?ID=387182. Sen löytää
myös yksinkertaisesti googlettamalla nimeäni,
työn pitäisi löytyä ensimmäisten hakutulosten
joukosta.

Duncan McTierin esittely

Duncan McTier on yksi maailman tunne-
tuimmista kontrabassopedagogeista. Hän on
voittanut Isle of Man International Double
Bass competition- kilpailun vuonna 1982 sekä
esiintynyt solistina useiden Euroopan johta-
vien kamariorkestereiden kanssa ja levyttänyt
useita menestyneitä levytyksiä. McTierin tie
menestykseen on kuitenkin kiertänyt epäta-
vallisia reittejä.

McTier valmistui Bristolin yliopistosta pää-
aineenaan matematiikka ja vain kahden vii-
kon kuluttua valmistumisestaan hän voitti
kontrabasson koesoiton BBC Symphony
Orchestrassa. Saavutus on aikamoinen varsin-
kin, kun ottaa huomioon, että McTier on saa-
nut elämänsä aikana vähemmän kuin 15
soittotuntia kontrabasistiopettajilta. Soitettu-
aan orkesterissa kaksi vuotta McTier sai kiin-
nityksen The Netherlands Chamber Orchest-
ra-kamariorkesterista. McTier viihtyi tämän
orkesterin äänenjohtajana yhteensä seitsemän
vuotta.

Orkesteriuransa jälkeen McTier keskittyi
soolouran luomiseen, kamarimusiikin soitta-
miseen ja vähitellen myös opettamiseen.
McTier es i intyy edel leenkin akti ivisest i
kamarimuusikkona, pitää joskus resitaaleja
sekä esiintyy orkestereiden solistina. Nykyään
McTier kuitenkin on keskittynyt enemmän ja
enemmän opet tamiseen .  Häne l l ä  on

Duncan McTierin kontrabassopedagogiikka
 - kaksi vuotta huippupedagogin oppilaana Sveitsissä
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aika tulikin käyttää erittäin tehokkaasti, sillä
soittotunneilla edettiin nopeasti ja teoksia tai
teoksen osia oli hyvä olla valmistettuna yksi
jokaista soittotuntia varten. Duncanilla oli
myös assistentti, joka antoi soittotunteja
Duncanin käyntien välillä.

Soittotuntien rakenne

Soittotuntien rakenne noudatti useimmiten
samaa  kaavaa .  Oppi la s  so i t t i  ens in
harjoittelemansa teoksen tai osan alusta lop-
puun. Soiton jälkeen Duncanilla oli usein pie-
ni kommentti teoksen viimeisistä tahdeista,
yksityiskohta, joka saattaisi jäädä muuten
mainitsematta. Tämän jälkeen palattiin teok-
sen alkuun, josta aloimme työskennellä ääni
kerrallaan. Duncanilla oli todella hyvä muis-
ti ja hänellä saattoi olla sanottavaa kappaleen
joka ainoaa tahtia varten.

McTierin pedagogiikka ei siis ollut mitään op-
pilaan hienovaraista ohjaamista kohti
omaa oivallusta. Duncan kommentoi
joka ainoasta asiasta, joka hänen mie-
lestään vaati parannusta. Oppilas sai
tarkat ohjeet kunkin kohdan paranta-
miseen ja soittoa myös parannettiin
nimenomaan Duncanin ohjeiden mu-
kaisesti. Jos oppilas oli asiasta eri miel-
tä, Duncan pyysi oppilaan istumaan
opettajan paikalle ja soitti opetettavan
kohdan matkien ensin oppilasta ja sit-
ten ehdottamansa version. Useimmi-
ten viimeistään siinä vaiheessa itselle-
ni valkeni, miksi Duncanin ehdottama
tapa fraseeraukseen, tempon-
käsittelyyn tai jonkin muun asian suh-
teen oli parempi. Kuitenkin jos vielä
esimerkinkin jälkeen oli eri mieltä, sai
oman versionsa säilyttää, kuitenkin
niin, että se tuli  hioa niin
vakuuttavaksi, että seuraavalla soitto-
tunnilla opettaja ei enää huomaisi sii-
nä parantamisen varaa.

Näin ollen soitettava kappale saat-
toi yhden soittotunnin aikana ko-
kea aikamoisen muodonmuutoksen.
Mutta Duncanin ehdottamat muu-

Opetusrytmi

Suuren työmäärän vuoksi Duncan McTier
opettaa Winterthurissa vain kerran kuukau-
dessa. Hän oli Winterthurissa normaalisti
ne l j ä  pä ivää  ker ra l l aan ,  ke sk iv i ikos ta
lauantaihin. Tuntimäärän mahduttaminen
neljälle päivälle teki kuitenkin jokaisesta opet-
tajani vierailusta erittäin intensiivisen. Usein
opetus j akso jen  a ikana  tu l i  mus i ikk i -
leirimäinen olo. Aikaa ei ollut muuhun kuin
harjoitteluun sekä soittotunneilla olemiseen.

Aluksi soittotuntien pitkä väli tuntui oudol-
ta, mutta siihen tottui varsin nopeasti. Kun
soittotunteja ei ole joka viikko, oppilailta vaa-
ditaan luonnollisesti paljon enemmän omaa
kontrollia harjoittelun suhteen. Olin onnek-
si vaihtoon lähtiessäni jo ehtinyt opiskella
kolme vuotta Sibelius-Akatemialla. Se oli juu-
ri riittävästi oppiakseni harjoittelemaan ilman
viikoittaista tukea. Opetuskertojen välinen
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Tarve listan kirjoittamiseen syntyi Duncanin
mukaan jo vuosia jatkuneesta ongelmasta: hänen op-
pilaansa toistivat aina tunnista toiseen samoja virhei-
tä. Tälle listalle onkin koottuna tiiviiseen pakettiin
useita asioita, joita Duncan opetti jokaisella soitto-
tunnilla. Listan läpilukeminen saa tietenkin
keskivertomuusikon kauhistumaan; mitä on jäljellä
musiikillisesta ilmaisun vapaudesta, kun on noin pal-
jon rajoituksia? Duncanin idea näiden kaikkien sään-
töjen kanssa oli kuitenkin se, että musiikissa ei voi
olla todellista vapautta ilman sääntöjä, jonkinlaisia
reunaehtoja, joiden sisällä vapautta voi toteuttaa.

Nuorilla kontrabasisteilla on muutenkin usein on-
gelmana musiikillisen ilmaisun vähyys ylipäänsä, ei
niinkään vapauden puute. Duncanin
sääntömonisteen noudattaminen on tie eräänlaiseen
keskivertoilmaisuun, siihen on oikeastaan koottu suuri
määrä klassisen musiikin konventioita ja
kirjoittamattomia sääntöjä. Mielestäni tällaisten yleis-
sääntöjen opetteleminen on ainoastaan hyödyksi
nuoren muusikon matkalla kohti omaa ilmaisua.

Tekniikkaharjoitukset

Tekniikkaharjoituksista tärkeimmät olivat Duncan
McTierin itse kirjoittamat ja julkaisemat Duncan

tokse t  e ivä t  o l l ee t  pe lkkää  opet ta j an
pomotusta ja yhden totuuden palvomista.
Duncanilla oli nimittäin kaikkiin pyytämiinsä asioi-
hin hyvät perusteet. Jos osasi itse perustella oman ver-
sionsa yhtä hyvin ja rationaalisesti, sai sen myös pi-
tää.

Koska työ  oli yksityiskohtaista, varsinkin ensimmäi-
sen opiskeluvuoteni alkupuolella saatoimme käyttää
koko tunnin vain muutaman tahdin työstämiseen.
Opiskelujeni loppupuolella Duncan jakoi kuitenkin
ajan useimmiten niin, että ehdimme käydä koko osan
tai teoksen alusta loppuun soittotunnin aikana. Soitto-
tunnit olivat tehokkaita, sillä sain usein todistaa omalta
tai luokkatovereideni kohdalta huikeaa kehitystä nel-
jän opetuspäivän aikana.

Duncan vaati asioiden kehittyvän jo soittotunnin ai-
kana. Yksityiskohtia hinkattiin, kunnes ne onnistui-
vat vähintään yhden kerran soittotunnillakin.
Kotiläksyksi Duncan jätti asioiden yhdistelemisen
sekä toistamisen niin pitkään, kunnes oikeasta suori-
tuksesta tuli automaattinen. Toki joitakin vaikeita
asioita ei ehditty aikapulan takia saada soittotunnilla
ratkottua, mutta silloinkin Duncan vaati oppilaansa
ymmärtävän tarkalleen, miten sitä voi harjoitella ko-
tona. Harjoittelusta Duncan sanoikin, että “practising
is getting things right and then repeating them, not
the other way round” eli harjoittelu on asioiden
saamista oikein ja sen jälkeen niiden toistamis-
ta, ei toisin pain.

Soittotuntien sisältö

Duncan McTierin pedagogiikan ehkäpä tärkein
osa on hänen kykynsä yksinkertaistaa opetettavat
asiat helposti omaksuttaviin sääntöihin. Monet
näistä säännöistä tuli esille jokaisella soitto-
tunnilla. Duncan kehitti säännöistä eräänlaisia
sloganeita, samoista asioista sanottiin usein sa-
malla tavalla. Kuulin toistuvasti soittotunneillani
esimerkiksi seuraavanlaisia huudahduksia:
“Rhythm rhythm rhythm! Play out the little
notes! Check out the fine tuning! Rhythmic
direction!” Tärkeimmät säännöt ja yleisohjeet on
koottu monisteeseen, jonka Duncan jakoi
luokallemme toisen opiskeluvuoteni alkupuolel-
la. Monisteen otsake on humoristisesti: “How
to Keep Your Professor Happy: Consider Before
Getting to Your Instrument”.
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McTier´s Daily Excercises. Daily Excercises on ly-
hyt, vain kolmen nuottisivun mittainen kokoelma
lyhyitä jousi- ja sormiharjoituksia. Kuten nimikin ker-
too, ideana oli, että harjoituksia soitettaisiin päivit-
täin lämmittelyharjoituksina ennen kappaleiden aloit-
tamista. Ensimmäisen opiskeluvuoteni aikana useat
soittotunnit alkoivat siten, että Duncan pyysi soitta-
maan jonkun 12 sormiharjoituksesta. Soiton jälkeen
oppilaan tuli itse analysoida mitä harjoituksessa tulisi
vielä kehittää. Välillä muisti joutui koville, kun piti
muistaa, mihin suuntaan mikäkin ääni oli ollut
epävireessä. Jos ei itse muistanut, Duncan muisti aina.
Viiltävän analyysin jälkeen oppilaan tuli yrittää uu-
delleen. Ja useimmiten soitto paranikin jo toisella
yrittämällä paljon. On helppo korjata, kun tietää täs-
mälleen, mitä korjata.

Tässä olikin mielestäni näiden yksinkertaisten
tekniikkaharjoitusten ydin. Paitsi, että niissä harjoi-
tettiin parempaa vasemman käden ja intonaation
hallintaa, harjoiteltiin samalla analysoimaan itse omia
virheitään. Harjoitukset olivat sen verran lyhyitä, että
niistä saattoi oikeasti muistaa jokaisen epävireisen
äänen. Duncan ei koskaan antanut soittotunnilla yrit-
tää harjoituksen soittamista uudelleen ilman, että en-
siksi mietti, mikä asia vaatii parannusta.

Duncanilla oli näiden 12 sormiharjoituksen lisäksi
jonkun verran muitakin tekniikkaharjoituksia. Dai-
ly Excercises-vihkoon kuului siis vielä yksi sivu jousi-
harjoituksia, minkä lisäksi Duncanilla oli vielä yksi
moniste erilaisille motoriikkaharjoituksille. Näistä kui-
tenkin soittotunneilla selvästi käytetyin oli Daily
Excercises-vihkon sormiharjoitus-osuus. Aloittaessani
Winterthurissa kävimme näitä harjoituksia lähes jo-
kaisella soittotunnilla, mutta harjoitusten kontrolloin-
ti soittotunnilla väheni ajan kuluessa siten, että toi-
sen opiskeluvuoteni aikana emme enää kertaakaan
palanneet sormiharjoitusten pariin. Näin ollen irral-
listen tekniikkaharjoitusten osuus soittotunneista jäi
kuitenkin varsin vähäiseksi.

Yhteissoitto

Duncanille oli aina erittäin tärkeää oppilaiden
yhteissoittotaito pianistin kanssa. Vaikka teoksia soitti
yksin, pianostemma tuli tuntea alusta loppuun. Dun-
can saattoi kysyä kesken soiton, mitä pianisti soittaa
meneillä olevassa kohdassa. Oma soitto tuli aina so-
vittaa täydellisesti säestyksen sen hetkiseen stemmaan.

Yleisin vika pianon kanssa soitettaessa oli Duncanin
mielestä se, että  soitettiin pianon kanssa sen sijaan,
että oltaisiin liidattu pianistia (playing with the pianist
vs. leading the pianist). Käytännössä tämä tarkoittaa
sitä, että pianon kanssa soitettaessa basso kuulostaa
helposti olevan hieman pianosta jäljessä. Paras lop-
putulos saavutetaan siten, että soolostemma vie
säestystä eteenpäin olematta varsinaisesti edellä. Lä-
hes jokaisella säestystunnilla Duncan joutuikin
huomauttamaan jollekin oppilaalleen tästä ongelmas-
ta. On yllättävän hankalaa liidata pianistia eteenpäin
kuulostamatta siltä, että kuitenkaan kiilaa.

Pianistin läsnä ollessa harjoiteltiin usein myös yleisiä
balanssiin liittyviä asioita. Duncan saattoi pyytää ot-
tamaan teoksen uudelleen alusta siten, että basistin
tuli nostaa yleisnyanssia yhdellä pykälällä, soittaa lä-
hempänä tallaa tai artikuloida yleisesti ottaen parem-
min. Pianistin kanssa teokset soitettiin aina ensiksi
alusta loppuun läpi, minkä jälkeen teoksesta
työstettiin tärkeimpien kohtien osilta uudelleen.
Säestystunneilla keskityttiin kuitenkin yleisesti otta-
en ehkä hieman enemmän suuriin linjoihin kuin
yksilötunneilla. Joskus säestystunneillakin keskityt-
tiin tosin erittäin yksityiskohtaiseen yhteissoittoon,
esimerkiksi hiottiin jotain hidastusta pianistin kans-
sa täsmälleen yhdenaikaiseksi.

Pohdintaa

Olen kuullut Duncan McTieriä kritisoitavan
l i i a s ta  ana lyy t t i syydes tä ,  ku ivakas ta
ulosannista ja aidon muusikkouden puuttees-
ta. Ehkä olen itse hänen kanssaan samankal-
tainen kuivakan analyyttinen persoona, sillä
minun kohdallani nämä eivät juuri kahden
vuoden aikana haitanneet. Opin Sveitissä val-
t avan  määrän  mus ikaa l i s en  so i ton
perustyökaluja, ehkä analyyttisesti esitettynä,
mutta opin kuitenkin. Saatoin luulla ennen
Sveitisin opiskeluaikaani, että musikaalisuus
on sellainen muusikkouden elementti, jota ei
voi opettaa tai harjoitella. Nyt kuitenkin tie-
dän, että musikaalisen soittamisen elementit
on purettavissa paloiksi  ja opetettavissa
pa lo ih in  pure t tuna  r y tminkäs i t t e lyn ,
fraseerauksen, intonaation ja teknisen suori-
tuksen muodossa.

Teksti: Aapo Juutilainen
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Ruoholahden bassokommuunin kuulumisia
Ruoholahdessa meillä on kotoisa bassoluokka
kolmannen kerroksen Metro-käytävällä. Olem-
me kylläkin viime aikoina vitsailleet aloitteesta
tehdä kamarimusiikkisalista bassoluokkamme,
sillä tila on yht-
äkkiä käynyt
kovin ahtaaksi:
-onhan meitä
talossa jo hur-
jat seitsemän
basistia.

Aloitin viime
s y k s y n ä
o p i n t o n i
Metropolialla.
Uuden koulun
aloi t taminen
sujui oikein
hienosti, sillä
basistiystäväni
Liina Hämäläi-
nen oli yhtä ai-
kaa muutta-
massa Helsin-
kiin ja aloitta-
massa opinnot
Helsingin kon-
s e r v a t o r i o n
musiikkiopisto-
asteella. Lähes
kaikki muutkin
talon basistit
olin tavannut
ennen ja odo-
tukset olivat
korkealla. Ja porukan suhteen ei kyllä tarvinnut
pettyä, sillä meillä on Ruoholahdessa tosi hyvä
meininki, josta saamme kyllä usein palautetta
muiden soittimien soittajilta!

Bassoluokkamme henki on niin hyvä, että muu-
tamana aamuna on mennyt aivan höpöksi, jos
olemme yhtä aikaa sattuneet aamulla hakemaan
bassoja luokamme. Usein tämä on johtanut sii-
hen, että olemme jääneet vain rupattelemaan
käytävälle,  el i  harjoittamaan basistin
vuorovaikustaitoja (jotka nekin kieltämättä ovat

tärkeitä). Joskus on vain hyvä hakea basso heti
talon auetessa ja mennä jonnekin piiloon har-
joittelemaan, ettei vain jäisi suustaan kiinni!

Basso luokan
j a k a m i n e n
meillä sujuu
aivan sovussa!
En ole aina-
kaan itse näh-
nyt minkään-
laista ongel-
maa harjoit-
teluvuoroista
sopimises sa .
Asia saadaan
aina sovittua
keskustelemal-
la, vaikka välil-
lä tuleekin ”Jää
sää eiku sie
eiku sää!”-ti-
lanteita. Jos-
kus meillä on
kyllä ollut
leikkimielisiä
kilpajuoksuja
r u o k a i l u s t a
bassoluokkaan
ja silloin me
tytöt ollaan
usein jääty
k a k k o s i k s i .
Y h d e s s ä
h a r j o i t t e -
l e m i s t a k i n

harjoitamme Ruoholahdessa silloin tällöin.
Hanhikosken Oskari (Metropolia) ja Tikan Juho
(Metropolia) harjoittavat usein mm. asteikko-
harjoituksia tersseissä. Viime orkesteriperiodin
aikana meillä tuli harjoiteltua yhdessä mm.
Brahmsin ykköstä pienemmissäkin porukoissa.
Ollaan myös yhdessä Myllysen Niilon (Konser-
vatorion II-aste) kanssa harjoitelleet paljon
Dittersdorfia ja siitä on ollut ainakin minulle
hirveästi hyötyä! Eräs viulisti kerran ihmetteli,
kuinka jotain konserttoa voi harjoitella yhdes-
sä, sillä hän ei kuulemma voisi ikinä kuvitella-

Liina Hämäläinen
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kaan harjoittelevansa
Mozartin konserttoa
jonkun viulistikaverinsa
kanssa. Ollaan myös yri-
tetty opetella vähän soit-
tamaan pianolla
bassosäestyksiä ja yritet-
ty säestellä toisiamme.
Nyt aloitimme Oskarin,
Juhon ja Lounasheimon
Mallan (Metropolia)
kanssa harjoittelemaan
Lauberin basso-
kvartettoa, mikä on ol-
lut kyllä tosi kivaa, sillä
kamarimusiikkia on tul-
lut soitettua todella vä-
hän.

Meidän bassoluokan
meininkiä on kehuttu
sekä ihmetelty hirveästi
ulkopuolelta. Hyvä henkemme ehkä näkyykin
niin vahvasti ulospäin, sillä esimerkiksi viime vii-
kolla juhlistimme Koivusalon Karon (Metropolia)

synttäreitä konsalla kakkukestein, joskus luokas-
ta raikaa Dittersdorf humppakompilla tai toisi-
naan joku tuo kassillisen juustohampurilaisia
mäkkäristä ja mussutamme niitä, että jaksamme
harjoitella illan ahkerasti.

Parasta tässä meidän bassoluokassa on se, että
aina on joku paikalla, eli apu on aina saatavis-
sa! Eli jos on epäselvää jossain sormituksessa,

jousituksessa tai on muu-
ten vain pihalla, niin aina
kehtaa koputtaa toisen
reenikopin oveen ja kysyä
apua muilta. Juhon ja Os-
karin kanssa lyömme
usein viisaat basistin
päämme yhteen myös teo-
ria-aineiden saralla ja poh-
dimme yhdessä analyysi-
läksyjämme, vaikka muu-
taman kerran olemme
tunnilla joutuneet opetta-
jalle toteamaan, että nyt ei
vastausta valitettavasti löy-
dy takarivin basisti-
nurkasta!

Teksti ja kuvat:
Fanni Hoppari

Oskari Hanhikoski, Fanni Hoppari, Ditterdsdorf ja humppakomppi.

Oskari Hanhikoski, Niilo Myllynen ja Fanni Hoppari
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Kontrabasistina Sibelius-lukiossa
kuuluu melko harvalukuiseen
joukkoon. Meidät voidaan laskea
kahden käden sormilla toisin kuin
esimerkiksi viulistit tai pianistit,
mutta sitäkin kovatasoisempi (ja
impulsiivisempi) joukkomme ai-
heuttaa runsaasti hämmennystä
lukiomme ahtailla käytävillä ja
jyrkissä portaikoissa. Huhujen
mukaan basist i l la  ol is i  oikeus
hissikorttiin, mutta itse en aina-
kaan ole moista hankkinut enkä
hankikaan, sillä hämmennyksen
aiheuttaminen ja liikenteen estä-
minen piristää kummasti päivää ja
kontran kanssa kiipeily vähentää
muun liikunnan tarvetta.

Lukiomme tuottaa jatkuvasti pie-
niä ongelmia uutteralle basistille.
Yksityistunteja ei järjestetä; niitä
varten pitää mennä muualle, ke-
nen Itä-Helsinkiin, kenen länteen.
Kontra pitää silti raahata koululle
orkestereita varten. Se on helpom-
paa kesällä, tai aina jos on osa
autoilevaa kansaa, mutta kireät
talvipakkaset eivät tunnetusti tee
hyvää soittimelle eikä kontrabasson selässä
kantaminen vaakasuorassa lumisateessa ole
kovinkaan mieltäylentävää puuhaa, vaikka
kuinka soitintaan rakastaisi.

Erinäisiä ongelmia aiheuttaa myös kontrabas-
son säilytys torstaisin, sillä koulumme sinfo-
niaorkesterin kuuden basistin soittimet eivät
mahdu harjoituspäivänä soitinvarastoon il-
man väkivaltaa, puunsirpaleita ja surullisia
muusikoita, enkä aivan heti jättäisi bassoani
naulakkoihin ilkivallan ja rock-muusikoiden
armoille. Musiikkilukiolla toivoisi olevan hiu-
kan paremmat edellytykset instrumenttien
säilyttämiseen, enkä varmastikaan ole vääräs-
sä olettaessani basistien lisäksi muidenkin
soittajien olevan samaa mieltä.

Kontrabasismia Liisankatu 13:ssa

Kunhan logistiset ristiriidat saa setvittyä, on
basistin arki opinahjossamme työlästä mutta
varsin mukavaa. Itse orkesteri ei sinällään pal-
joa työtä teetä, mutta pienen lukumäärämme
takia kaikenlaisia projekteja on koko ajan tar-
jolla ja kiinnostavillekin tarjouksille joutuu
usein sanomaan ei. Pink Floyd klassisella ko-
koonpanolla olisi varmasti ollut mielenkiin-
toinen kokemus, mutta täytyyhän sitä kou-
luunkin keskittyä…ainakin jossain määrin.

Orkesteritoiminta on koulussa pääasiassa mu-
kavaa mainittuja pieniä pulmia lukuun otta-
matta. Kävimme konserttimatkalla länsi-
naapurimme pääkaupungissa, Tukholmassa.
Risteily oli perin mieleenpainuva, ja kuule-
man mukaan muutama basisti nähtiin jopa
tanssilattialla. Reissu oli varmaankin kaikki-

Lähes kaikki Sibiksen basisteista: Liina Hämäläinen (ylärivi), Jesper
Rautiola, Antti Martikainen, Ilkka Järvi, Aapo Kyyhkynen, Maria

Krykov (alarivi) ja Helka Seppälä
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en osa l ta  onni s tunut ,  va ikka  konser t t i
soitettiinkin täristen ja hieman kalpeina. Vä-
symyksestä, siis.

Koulunkäynti ja basismi kulkevat enimmäk-
seen sulassa sovussa keskenään, ainakin
kaltaiseltani nelivuotisen lukion valinneelta
lusmulta. Kurssimerkintöjä saa yksityis-
tunneista ja musiikin teorian kursseista, jo-
ten basso myöskin tavalla tai toisella edistää
opintojani. Musiikkikursseilla voi myös kor-
vata joidenkin lukuaineiden pakollisia kurs-
seja, eikä mikään tietenkään piristä koeviikon
lukuputkea niin kuin parin tunnin tekniikka-
harjoitus.

Eniten koulunkäyntiä ja musiikillista toimin-
taa edistää koulumme hyvä ilmapiiri. Opis-
kelijat ovat yleisesti ottaen mukavia eikä ke-
nenkään luonteenpiirteitä tai musiikillisia
mieltymyksiä katsota vinoon, vaikkemme
suinkaan kaikki ole samasta pakasta vedettyjä.
Omat kuuntelualueet avartuvat pakostakin,
kun erilaisia rytmejä ja melodioita tulee joka
suunnasta. Olen vähitellen huomannut eri
musiikinlajien tulevan pelottavankin tutuik-
si ja tätä kirjoittaessani soi kaiuttimista

Return to Forever (minulla, Sibelius-lukion
ikiomalla  death metal  –uskovaise l la? ! ! ) .
Jatsarit ovat saaneet agendansa taas etenemään
askeleella.

Koulumme bas i s t i t  ova t  en immäkseen
klassispainotteisia eri musiikkityylien voimak-
kaasta läsnäolosta huolimatta. Käsittääkseni
vain kaksi soittaa mitään muuta. Soittajia tu-
lee joka puolelta Suomea, mutta Itä-Helsin-
gin musiikkiopistolla on erityisen vahva edus-
tus niin basistien kuin muiden soittajien suh-
teen, eli ranskalainen ote ja istuen soittami-
nen on yleisintä.

Loppukaneetiksi sanottakoon paremman
puutteessa, että on kivaa olla basisti Sibelius-
laivassa!

Teksti: Jesper Rautiola

Kirjoittaja on ensimmäisen vuositason opiske-
lija Sibelius-lukiossa. Hän myös soittaa Länsi-
Helsingin musiikkiopistossa kontrabassoa.

Uusi anekdoottisarja alkaa. Basistit kertovat
erikoisimmat bassorättitarinansa. Tällä kertaa
sibeliusakatemialainen Viivi Valtonen kertoo oman-
sa. Onko sinullakin hyvä tarina? Kerro se meille:
kontra.c@gmail.com

Harsopyyhe on paras rätti! Tämä yksilö on varas-
tettu viattomalta ihmislapselta muutama vuosi sit-
ten. Äidillä oli ratasralli niin hurjana menossa, et-
tei huomannut harsorätin tippumista lattialle.
Minäpä sen siitä  poimin enkä basso selässä
kerennyt juosta perään. Ja ei kun hyötykäyttöön.
Pitkän aikaa rätti kulki kassissa aina mukana ja se
toimi myös hätätapauksessa joskus pyyhkeenä.
Harso kun kuivuukin niin kätevästi. Se on käynyt
myös tyynystä monilla bussimatkoilla.

Valitettavasti rakas rättini hävisi studioäänitysten
yhteydessä teille tietämättömille. En ole vielä luo-

Bassorätti
vuttanut etsinnöissä vaikka odottelenkin jo seu-
raavaa vauva-uhria joka tipauttaisi rättinsä minul-
le. Kierrätys kunniaan…

Kuvan rätti ei liity tapahtuneeseen.
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Myydään/Ostetaan

   Osta nyt upea saksalainen RUFINA,
valmistusvuosi 1927, tekijä Heinrich Holzke,
valmistusnumero 172, alkuperäismerkinnät poh-
jassa "Das geheimnis von Stradivari" Mensuuri 105
cm. Metallistakkeli ja -pinna. Thomastic-kielisarja.
Hinta 7790,- Hintaan sisältyy
saksalaisvalmisteinen uusi, täystopattu musta pus-
si ja teline. Koesoitosta ja maksuehdoista voidaan
neuvotella. Soita tai pistä viesti.  040-753 6800
Reima Virolainen reima.viro@prosale.inet.fi

 Myytävänä 7/8-kont-
rabasso Matthias
Heinicke 1919. Erittäin
syvä ja kantava ääni.
Pärjätty koesoitoissa.
Erinomainen kunto.
Hinta 10 500 e. Tiedus-
telut Aapo Juutilainen
044-289 2326 tai
aajuutil@siba.fi

Myydään saksalainen carbow-hiilikuitujousi.
Ostettu Soitinlaineelta n puolitoista vuotta
sitten, vaihdettu uudet karvat. Hinta 800e

(uutena 1150e). Tuomas Hytönen
puh.  050-400 5300

10.3.2010 klo 19.00
Sibelius-museo, Piispankatu 17, Turku

F. Schubert: 4 impromptua op. 90, Emil
Holmström, piano
F. Schubert: Sonaatti a-molli, ”Arpeggione”
kontrabassolle ja pianolle, Teemu Kauppinen,
kontrabasso; Emil Holmström, piano
Liput 8/4e

Laita Kalenteriin!
12.4.2010 klo 19.30
Sibelius-Akatemian konserttisali, Pohjoinen
Rautatiekatu 9, Helsinki

Kamarimusiikkia, mm. Lasse Lagercranz,
kontrabasso. Rossini, Mendelssohn, Schnittke,
Bacewicz

Lisää infoa bassotapahtumista facebook-ryhmässä ”Suomen Kontrabassoklubi Ry” sekä klubin
internetsivuilla  www.kontrabassoklubi.fi.  Muista myös ilmoittaa meillekin (esim. kontra.c@gmail.com),
kun itse järjestät konserttia tai tiedät jostain matineasta jne!
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“Noita on molleilla kuormitettua surua, mielen pi-
meyden alkulähteille porautuvaa synkkää sävelmää.
Käärmeen pesän hallittua kaaosta ja feminiinisen
itseriitoisuuden alkuääntä. Sydänalaa painavat basso-
melodiat ja tunnetta herättävä laulanta vie kuulijansa
muinaiseen pimeyteen. Ajattomaan paikkaan missä
on vain itse. Jotta tunnelma ei äityisi liian
melankoliseksi, on luvassa myös tanssijalkaa
kutkuttavia rytmejä, joita kehärumpu ja kiivaat
bassoriffit takovat. Kaikessa yksinkertaisuudessaan ta-
rinoita ja tunnetiloja.”

Tässä on Noita-yhtye pähkinänkuoressa. Sanna
Tuunaisen (Noita itse) luotsaamassa kokoonpanossa
on laulu, kaksi kontrabassoa (Vodoun eli Viivi Valto-
nen ja Iisebel eli Kiira Siikavirta) sekä lyömäsoittimet
(Lempo), joista pääosassa on noitarumpu. Nykyises-
sä kokoonpanossa näkyy ja kuuluu hyvin Sannan
viehtymys isoihin ja matalaäänisiin instrumentteihin
(”Olisi hienoa, jos tässä kohdassa voisi lyödä harpun
alinta kieltä jollain nuijalla!”).

Basistin näkökulmasta uutta on sovittaminen laulul-
le ja kahdelle kontrabassolle, mitä siis teemme joka
harjoituksissa yhteistyössä, ja vain tekemällä oppii.

Noita!

Laulun kirjo on laaja niin äänialan kuin saundinkin
suhteen, ja bassostemmojen sovittamisessa ehdotto-
masti tärkeintä on jättää koko ajan riittävästi tilaa lau-
lulle, unohtamatta rakastamaamme kikkailua. Black
metal -riffien sahaus ja utuisten melodioiden soitta-
minen saa sopivasti tukan pyörimään ja on mahtavaa
vaihtelua Dittersdorfille ja kumppaneille.

Noita menee huhtikuussa studioon, jossa syntyy vi-
rallinen demo. Ensimmäinen demo on jo kuultavis-
sa alla olevassa myspace osoitteessa, mutta koska
materiaali on saanut uusia tuulia, päätimme tehdä
uuden. Ensimmäinen esiintyminen on myöskin lu-
vassa huhtikuussa Sibelius-Akatemialla. Tervetuloa
Käärmeen pesään!

Myspace:         http://www.myspace.com/noita9
Noita live:         3.4. klo 20 Sibelius-Akatemia,

        konserttisali
                            (Pohjoinen Rautatiekatu 9)

Nautitaan pimeydessä!

Viivi Valtonen ja Kiira Siikavirta

Noitapiirissä Kiira Siikavirta, Sanna Tuunainen ja Viivi Valtonen
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Joskus opiskelijan koppielämää viettäessä tu-
lee purkailtua ahdistusta moninaisin tavoin.
Parhaiten siihen sopii pieni jumppa jossain
välissä. Moni jumppaa venaillessaan luokkaa
itselleen, mutta minä yleensä venyttelen har-
joittelun lomassa. Nyt kauniilla talvikeleillä
p i tä i s ik in  koke i l l a  mennä  p iha l l e
jumppaamaan.

Tähän aikaan vuodesta porukka sairastaa pal-
jon, yhtenä päivänä tulin kouluun ja sohval-
la luokkaa odottamassa istuskeli voipuneen
näköinen Marja-Helena. Kysyin häneltä, mis-
sä Viivi mahtaa olla, kun ei häntä näy kou-
lulla.

Huhkintaa ja ärrää vol.4
-Nuhassa vissii. Oon itsekin
kipeänä.

Täytyy  koputtaa  puuta ,
olen itse ollu vielä toistai-
seksi terveenä.

Pääsen pian soittamaan en-
simmäistä kertaa elämässäni
Saariahoa. Se on mahtavaa,
sillä olen todellakin Kaijan
fani. Olo on karmean ylpeä.

Seuraavas sa  koulun
orkesteriperiodissa kapu on
todella vinkeä, odotan sitä
innolla. 12.3. Temppeliau-
kion kirkossa on sitten seit-
semän aikaan konsertt i .
Täytyy tosin itse muistaa,
että viritys on jo kuudelta.

Jälkeenpäin nähdään var-
maan Urkissa! Viimeksi kun
kävin ihan tavallisena arki-
iltana ja hieman allapäin,
sydäntä  lämmitt i  nähdä
kaikki tutut virvokkeineen
tiskillä notkumassa. Olisin
kaivannut paikalle myös
päätoimit ta ja  Henr icaa ,

mutta hänellä taisi olla muuta menoa, sillä
hänellä oli kuulemma tutulle viskiä. Vieraita
kylässä tai jotain muuta. Mutta mitäs tässä,
oli ihan kivaa jutella niiden muidenkin kans-
sa. Viimeinen kulautus ja taksijonoon.

Jos joku muuten ihmettelee, miksi palsta on
näin lyhyt, haluan kertoa, että toimitus pyy-
si kirjoittamaan vähän tiiviimmin, ilmeisesti
hallituskulut olivat käyneet liian suuriksi ja
jostain piti leikata. Tätä on nykymeno.

Terv.Kiira



c  23KONTRA

���������	
������
������
���������������
������



 

 

...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 


