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Ennen vanhaan basistit olivat miehiä. Ehkä basso miellettiin
miesten soittimeksi suuren kokonsa takia, että isoa soitinta
voi soittaa vain iso ja vahva mies. Nykyään ymmärretään, et-
tei bassonsoitto ole voimalaji vaan tekniikkalaji. Myöskään
isokokoisuus ei ole se ratkaiseva asia, sillä maailmassa on mo-
nia todella menestyneitä pienikokoisia miesbasisteja (ja myös
pitkänhuiskeita naisbasisteja!). Roudauskin sujuu nykyisin
enimmäkseen autolla, joten siihenkään haban koko ei varsi-
naisesti vaikuta. Nykyaikainen ajattelutapa tuntuukin olevan,
ettei sukupuolella ole väliä, vaan ratkaisevaa on miten hyvin
soittaa. Bassonsoitto on jopa pikkutyttöjen keskuudessa niin
suosittu harrastus, että suurin osa musiikkiopistojen basisteista
on tyttöjä.

Romukoppaanko siis ajatus nais- ja miesbasisteista? Vuosi sit-
ten olisin ollut sitä mieltä. Viime aikoina olen kuitenkin huo-
mannut, että naisbasistius tietyssä tilanteessa on hyvin erilaista
kuin miesbasistius. Tässä tietyssä tilanteessa naisbasisti tarvit-
see aivan toisenlaista tahtoa, asennetta, sisua, luovuutta ja kek-
seliäisyyttä kuin miesbasisti samassa tilanteessa. Puhun tietysti
lapsen saamisesta.

Kun miesbasisti saa lapsen, jatkuu hänen elämänsä aika sa-
maa rataa. Hän pitää ehkä muutaman viikon lomaa ja senkin
aikana saattaa treenailla niin halutessaan.

Naisbasisti sen sijaan saattaa joutua soittotauolle jo
loppuraskaudestaan mahan kasvaessa liian isoksi ja voi olla,
että toipuu synnytyksestä takaisin soittamaan vasta viikkojen
tai jopa kuukausien päästä. Yöheräilyt ja yövalvomiset ehkä
saavat pään niin sumeaksi, ettei treenaamisesta tulisi mitään,
jos siihen jäisikin aikaa. Naisbasistin vauva kulkee naisbasistin
mukana kaikkialla ehkä koko ensimmäisen elinvuotensa. Ai-
nakin, ellei hoitoa järjesty.

Naisbasistius Itse olen tällä hetkellä erittäin naisbasisti ja olen täten saanut
käyttää kekseliäisyyttä todella monipuolisesti yhdistääkseni
vauvanhoidon ja soittamisen. Enimmäkseen minulla ei ole
vauvanhoitoon apujoukkoja, joten Aurelia-vauva saa kuun-
nella harjoittelua niin kauan kuin jaksaa. Ennen kuin hän
oppi konttaamaan, harjoittelu sujuikin melko hyvin, mitä nyt
välillä piti imettää tai muuten vain viihdyttää tyytyväisenä
maailmaa ihmettelevää tyttöä. Mutta nyt, kun hän osaa liik-
kua minne haluaa, tulee hän mielellään basson luokse ja alkaa
rummutella kantta tai nousee seisomaan kieltenpidikkeestä
kiinni pitäen. Silloin ei olekaan niin helppoa harjoitella, ja
joudunkin aika usein pitämään taukoa, jotta Aurelia saisi soit-
taa välillä.

Naisbasistin tyttärenä Aurelia on myös päässyt mukaan opet-
tamaan, milloin liinassa istuen ja milloin lattialla ihmetellen.
Oppilaat ovat suhtautuneet hyvin, onneksi tosiaan enin osa
musiikkiopiston basisteista on tyttöjä, ja tytöthän tykkäävät
vauvoista. ”Nyt yritän soittaa niin hyvin, että Aureliakin tyk-
kää”, saattaa tällaisen oppilaan suusta kuulua. Aurelia onkin
innokas kuuntelija ja kiitollinen yleisö, kunhan sattuu ole-
maan virkeä ja hyvällä tuulella. Onneksi hän myös osaa
väsähtäessään nukkua liinassa, vaikka oppilas soittaisikin mitä
sattuu.

Kun hoito ei mitenkään järjesty, ja keikalle on mentävä, jou-
tuu naisbasistin tytär lavalle. Ja juu, testattu on, kyllähän se

toimii, jos kyseessä on helpot biisit... Me
olimme musiikkileirin loppukonsertissa
mukana soittamassa. Toivottavasti vain
kukaan oppilas ei ottanut soittoasen-
nostamme mallia. Aurelia olisi nimittäin
kovasti halunnut osallistua soittamiseen
kantoliinasta käsin ja bassoa oli yritettävä
pitää tarpeeksi kaukana heiluvista
pikkunäpeistä.

Naisbasisti roudaa vauvan ja basson ihan
helposti autolla. Jos siis sattuu saamaan
auton käyttöönsä. Vaan jos ei saakaan, niin
naisbasisti laittaa (hyvässä lykyssä rauhalli-
sen ja hiljaisen) vauvan vaunuihin, ottaa
basson selkään ja nousee bussiin. Tämä on
se todellinen asennetesti, joka viimeistään
erottaa naisbasistit miesbasisteista. Epäilen
nimittäin, että harvalla miesbasistilla olisi
riittävästi asennetta moiseen touhuun. Täs-

täkin on naisbastistina selvitty ja onneksi aikaisemmin muuten-
vain-basistina eläessä on jo tullut opittua kanssamatkustajien
kummeksuvien katseiden ignorointi...

Mutta! Naisbasistit pääsevät nyt ilmaiseksi keikalle. Katso täs-
tä lehdestä ja hämmästy.

Hauskaa syksyä!
Henrica
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Juuri tällä hetkellä olen harvinaisen ylpeä klubistamme.
Kaikkien hallituksen jäsenten lisäksi monet muutkin
klubilaiset tekevät töitä monella rintamalla klubimme
hyväksi. Vaikka aiheesta on oma juttunsa tässä lehdessä,
en malta olla mainitsematta tulevaisuusseminaaristamme
lähellä Karjaata. Se antoi sellaisen startin tälle syksylle ja
parille seuraavallekin vuodelle, että ainakaan minun ai-
kanani sellaista ei ole ennen nähty. Sunnuntain maraton-
istunnon aikana käsiteltiin hurja määrä
asioita ja sen lisäksi keskusteltiin asioista
pöytäkirjan ulkopuolella. Pohdimme
mm. pitäisikö hallituksen jäsenten kaut-
ta pidentää niin, että jokainen jäsen va-
littaisiin esimerkiksi kahdeksi vuodeksi
kerrallaan. Tämä helpottaisi nyt jokavuo-
tista hallituksenmuodostusprosessia ja an-
taisi lisää mahdollisuuksia rakentaa asi-
oita pidemmällä tähtäimellä. Minkään-
laisia päätöksiä tämän asian suhteen ei
tehty, eikä sitä käsitelty virallisessa koko-
uksessa, mutta se jätettiin muhimaan ja
siihen voidaan palata seuraavassa vuosi-
kokouksessa.

Vuosikokouksesta puheen ollen yksi tär-
keimmistä tulevaisuusseminaarissa teh-
dyistä päätöksistä oli laskea vuosikokouksen profiilia niin,
että se ei enää ole vuoden tärkein tapahtuma, vaan se
viedään läpi matalalla profiililla. Tämä siksi, että lukuisis-
ta yrityksistä huolimatta vuosikokous ei ole saavuttanut
sille asetettuja osallistujatavoitteita, eli se ei ole selvästi-
kään kiinnostanut klubilaisia. Sen lisäksi, että säästyy ra-
haa ja energiaa, säästyy myös valituksilta minun ja pää-
toimittajan palstalla siitä, mikseivät klubin asiat kiinnos-
ta klubilaisia. Vuosikokouksen sijaan rahat ja energiat
suunnataan syyskonserttiin, josta tulee vuoden päätapah-
tuma silloin, kun ei ole kisoja tai muuta vastaavaa suurta
tapahtumaa. Sen lisäksi aletaan järjestää jotain ulkoiluun
tai urheiluun liittyvää tapahtumaa keväisin. Syyskonsertti
on muuten tänä vuonna Tampereella lauantaina 27.11.
Tampereen konservatoriolla (katso erillinen ilmoitus), ter-
vetuloa! Sitä ennen on vielä Petri Mäkiharjun ja Jyri Kur-
rin konsertti Kotkan Konserttitalolla sunnuntaina 31.10.
sekä Aapo Juutilaisen resitaali sunnuntaina 14.11. Kässän
talolla Lohjalla.

Kuten lehden kuvituksesta varmasti huomaatte,
Kleemolan perhe on saanut uuden jäsenen. Eino Elias

Puheenjohtajan tervehdys
syntyi 19.4. ja on nyt siis jo viisikuinen vipeltäjä, joka
pyörii milloin mihinkin huonekalujen alle. Perheemme
on viihtynyt hyvin täällä Tampereen seudulla, ja on vai-
kea uskoa, että lähtisin enää koesoittoihin hikoilemaan.
Niitä tuntuisi olevan tällä hetkellä tarjolla enemmän kuin
osallistujia. Oulussa oli jo äänenjohtajakoesoitto, jossa oli
paikalla kaksi osanottajaa. Kumpaakaan ei valittu tehtä-
vään. Lokakuussa on sitten sekä Jyväskylä Sinfonian että

Kymi Sinfoniettan äänenjohtajakoesoitto. Jännityksellä
odotan, miten niissä käy. On hieman vaikea ymmärtää,
miten niin sanottuihin maakuntaorkestereihin ei riitä ha-
kijoita. Hakijoiden määrä ei tietenkään korvaa laatua,
mutta on selvää, että kahdentoista soittajan joukosta on
helpompaa löytää tehtävään sopiva soittaja kuin kahden.
Jos virka ei kiinnosta, niin varmasti myös sijaista on han-
kala löytää. Olen joskus pohtinut, miksei Suomessa ole
samanlaista ”praktikum”-järjestelmää kuin Keski-Euroo-
passa. Työharjoittelu olisi erittäin arvokasta kokemusta
opiskelijoille, mutta myös orkesterit oppisivat tuntemaan
paremmin tulevia osaajia, toisin sanoen opiskelijoiden
kenttä tulisi hieman tutummaksi. Yhtenä syynä siihen,
ettei tällaista järjestelmää Suomessa ole on varmasti muu-
sikoiden vahva järjestäytyneisyys. Varsinkin Freelance-
muusikot tuntisivat asemansa uhatuksi järjestelmän edes-
sä.

Juha Kleemola,
Suomen kontrabassoklubi ry:n puheenjohtaja

Ylöjärvellä 11.9.2010
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Suomen Kontrabassoklubi esittää vuoden kohokohdan:

SYYSKONSERTTI 27.11.2010 klo 13.30

Tampereen konservatorio, F.E. Sillanpään katu 9,
kamarimusiikkisali

Tule mukaan hengailemaan, kuuntelemaan ja ta-
paamaan muita basisteja! Olet myös tervetullut
esiintymään, olitpa sitten aloittelija tai konkari tai
siltä väliltä. Klubihan korvaa esiintyjien matkaku-
lut sekä järjestää pianistin niille jotka sitä toivovat,
joten tämä tilaisuus kannattaa hyödyntää. Pianistin
kanssa on mahdollisuus harjoitella paikan päällä
ennen konserttia kello kymmenestä alkaen. Ja to-
kihan voit tuoda mukanasi oman pianistin tai vaik-
ka koko kamarimusiikkipoppoon. Jos innostuit
esiintymään, ilmoittaudu Juha Kleemolalle,
040 738 4698 tai jkleemol@siba.fi 15.11. men-
nessä! Muussa tapauksessa voit vain ilmestyä pai-
kan päälle ihmettelemään ja nautiskelemaan :)

Laita kalenteriin!

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!

Kontrabasklubben presenterar årets högpunkt:

HÖSTKONSERT 27.11.2010 kl 13.30

Tammerfors konservatorium, F.E. Sillanpää gatan
9, kammarmusiksalen

Häng med, njut av att lyssna och träffa andra
basister! Du är också välkommen att uppträda vare
sig du är nybörjare eller proffs eller nåt där emellan.
Klubben ersätter resekostnaderna för dem som
uppträder samt ordnar med pianist för dem som
så önskar. Detta är alltså en chans som lönar sig att
utnyttja. Det är möjligt att öva med pianisten på
konsertplatsen från klockan tio framåt. Och
naturligtvis kan du ju ta med din egen pianist eller
fast hela din kammarmusikgrupp. Ifall du blev
intresserad av att uppträda, kontakta då Juha
Kleemola 040 738 4698 eller jkleemol@siba.fi
senast den 15.11. I annat fall kan du bara dyka
upp för att njuta av det hela :)

BASSDRUM ENSEMBLE
Bach - Roy - Kantcheli - Meriläinen

Petri Mäkiharju, kontrabasso ja
Jyri Kurri, lyömäsoittimet
Kotkan konserttitalo, Keskuskatu 33 Kotka
Sunnuntaina 31.10.2010 klo 16.00

PÄIVÄUNIRESITAALI
Gabrieli - Bach - Guettler - Piazzolla

18.12.2010 klo 16 Sibelius-Akatemian Ackté-
salissa (alustava tieto, varmista tämä vielä
bassoklubin facebooksivulta lähempänä).
Henrica Fagerlund-Sippoin, kontrabasso

AAPO JUUTILAISEN RESITAALI
Sperger - Bottesini - ym.

Kässän talo Lohjalla, Tynninharjuntie 21, Virkkala
Sunnuntaina 14.11.2010
(kellonaika ilmoitetaan myöhemmin facebookissa!)

Hyvä bassoklubilainen!

Onko mielessäsi bassoaiheinen konsertti, tapahtuma tai tempaus, jonka haluaisit
toteuttaa? Muistathan, että voit saada taloudellista tukea tapahtumaasi varten klubilta?

Ota yhteyttä rohkeasti klubin hallitukseen, esimerkiksi puheenjohtaja Juha
Kleemolaan, sähköpostiosoite jkleemol@siba.fi tai puh. 040 738 4698
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Nuorison orkesterikurssi Orivedellä on monelle nuo-
relle muusikonalulle eräs kesän kohokohdista.
Basistien määrä on viime vuosina ollut hiipumassa,
mutta tänä vuonna koettiin todellinen tilastopiikki,
kun kuusi basistia oli saapunut leirille opiskelemaan
bassonsoittoa ja nauttimaan kesästä. Luvassa oli puo-
lentoista viikon intensiivinen paneutumisen niin
soolosoiton kuin yhteismusisoinnin haasteisiin: saim-
me Panu Pärssiseltä bassotunteja rutkasti virallista
määrää enemmän, sinfoniaorkesterissa soitimme Jani
Telarannan johdolla, stemmoja hiottiin timanteiksi
stemmiksissä ja olipa meillä vielä kamarimusiikkiakin.
Luokkamme pianistina ahkeroi pianotaiteilija Maa-
rit Peltoniemi, jonka kanssa oli mukavaa soittaa.
Maarit soitti myös orkesterikonsertin solistina
kamaripianistin tehtävien lisäksi.

Se, että Panu Pärssisen luokalta on kehittynyt niin
paljon taitavia soittajia, ei ole ihmeellistä, kun hänen
opetukseensa tutustuu lähemmin. Panulla Pärssisellä
on hyvin suuri luontainen kyky huomioida oppilas-

ta, ja se yhdessä hänen vankan kontrabassonsoiton
osaamisensa ja suurenmoisen pedagogisen
lahjakkuutensa kanssa tekee Panu Pärssisestä niin
hyvän opettajan. Teimme jokainen Panun kanssa
myös oman harjoitusohjelman, joten nyt tiedämme,
miten ensi vuoden treenikoppiajan käytämme…

Leirillä pääsimme nauttimaan musiikista myös
yleisönä: opiston salissa järjestettiin oppilas- ja
kamarimusiikkimatineoita sekä opettajakonsertti lei-
rin päättäneen orkesterikonsertin lisäksi. Basistitkin
musisoivat lavalla ahkerasti. Sunnuntaina Tarmo
Anttila ja Maarit Peltoniemi tulkitsivat Dittersdorfin
konserton ensimmäisen osan, minkä jälkeen saim-
me kuulla saumatonta bassoduoyhteistyötä, kun
Tarmo Anttila ja Marja-Helena Ojanperä soittivat
Konsta Jylhän ja Sergei Rahmaninovin säveltämät
teokset. Tiistain oppilasmatineassa yleisö sai rautais-
annoksen bassomusiikkia. Glieren Intermezzon soitti
Karoliina Koivusalo, Marcellon e-mollisonaatin kaksi
ensimmäistä osaa tulkitsi leirin nuori lahjakkuus Joo-

Basisteja Oriveden suvessa

Thiemo Fröhlich (vas.),  Juho Tikka, Panu Pärssinen, Karoliina Koivusalo ja Joonas Kankkunen.



c  7KONTRA

nas Kankkunen, Bottesinin Gavotti soi taiturillisesti
Marja-Helena Ojanperän soittamana, ja musikaali-
sesti soittanut Thiemo Fröhlich oli tarttunut
Koussevitzkyn konserttoon. Thiemo osoitti
taitavuutensa ja musikaalisuutensa sekä soolo- että
orkesterisoittajana, joten ei liene ihme, että hän soit-
taa työkseen Kymi Sinfonietassa. Pianisti-
kumppaninamme oppilaskonsertissa soitti Maarit
Peltoniemi. Opettajakonsertissa saimme nauttia Panu
Pärssisen ja Maarit Peltoniemen soittamasta Bernstei-
nin Sonaatista. Harvoin kuulee yhtä ihanaa basson-
soittoa, ja Panun ja Maaritin soitto on myös kamari-
musiikillisesti sujuvaa. Niin, ja esiinnyimme me
bassokvintetilläkin kamarikonsertissa. Basso-
kvintettimme soitti yhdistelmäkappaleen Carmenin
Toreadorista ja Pink Baby Elefantista. En tiennytkään,
että Toreadorin ratsuna olikin elefantti…

Vapaa-ajanohjelman teeman olimme tänä vuonna
saaneet länsinaapuristamme. Det Kungliga Bröllop -
leiridisko ja suuri seikkailuhenkinen Det Jättekungliga
Bröllopsäventyret keräsivät hurjasti osallistujia. La-

www.genelec.fi

vatansseissa menoa tahditti live-orkesteri, ja
liikunnallista tekemistä tarjosivat niin keppijumppa
kuin sählyturnauskin. Soittamisesta oli hyvä välillä
pitää taukoa ja mennä uimaan opiston vieressä sijait-
sevaan uimahalliin. Muutamana iltana katseltiin elo-
kuvia, ja muita taiteenaloja edusti myös kara-åke
(karaoke) –ilta. Musiikkileirillä ruokailu on usein
mieluisaa puuhaa, ja maistuvaa se oli tälläkin kertaa.

Leirin päätöspäivänä osallistuimme ainakin paikalli-
sessa mittakaavassa suureen tapahtumaan: sinfonia-
ja puhallinorkestereiden konserttiin. Konsertti alkoi
Jani Telarannan johtaman sinfoniaorkesterin
esiintymisellä, ja ensimmäisenä teoksena yleisö sai
kuulla Rahmaninovin toisen pianokonserton, jonka
solistina säteili Maarit Peltoniemi. Tämän jälkeen
soitimme Bernsteinin Candide-alkusoiton. Äänen-
johtaja Juho Tikan liidaama, komea bassosektiomme
soitti yhtenäisesti. Tänä vuonna yleisö saikin kuulla
suorastaan mahtavaa bassosoundia.

Teksti: Karoliina Koivusalo
Kuva: Juha Kleemola
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Bassoklubin hallitus ja yhdistyksen muut toi-
mihenkilöt kokoontuivat syyskauden aluksi
v i ikonlopun a jaks i  mökke i l emään
Pursujärven rannalle Raaseporin kaupungin
kauniisiin maalaismaisemiin. Mökillä hallitus
sitten löi päänsä yhteen ja keskusteli kahtena
peräkkäisenä elokuun päivänä klubin asiois-
ta ja toiminnan kehittämisestä. Päivien väli-
senä aikana sitten saunottiin ja puhuttiin kai-
kesta muusta. Ti-
laisuus oli nimet-
ty  tu leva i suus -
r i iheks i ,  koska
tarkoituksena oli
e n s i s i j a i s e s t i
visioida ja puida
bassoklubin tule-
vaisuutta. Siihen-
kin asiaan paneu-
duttiin, jos kohta
käytännön toimis-
ta  keskuste lu ja
sopiminen vei se-
kin yllättävän pal-
jon aikaa.

K e s k u s t e l u j e n
aiheiksi oli etukä-
teen koottu koh-
tuullisen mojova
l i s t a  t eemoja ,
jo ihin lauanta i -
i l t a p ä i v ä n ä
p u r e u d u t t i i n .
Sunnuntaina ai-
heista jatkettiin ja
tehtiin päätöksiä. Muun muassa puhuttiin
klubin toimintamuodoista, toimihenkilöiden
tehtävistä, talousasioista, yhteistyöstä muiden
soitinseurojen kanssa sekä toiminnan mark-
kinoinnista ja näkyvyydestä.

Vuotuiseen toimintaan päätettin lisätä kevään
korvalle jokin liikunnallinen tapahtuma.
Ideoina heiteltiin tässä vaiheessa jalkapallo-
ottelua ja bassonkantokisaa. Tapahtumaan
voitaisiin myös liittää kontrabasistin kehon-
huoltoon liittyvää koulutusta. Kontrabasso-

Hallituksen mietteitä aiheisia luentoja ja workshoppeja sisältävien
seminaarien järjestämistä koskenut idea sen
sijaan jätettiin ainakin toistaiseksi sivuun.

Vuoden basisti -perinteen katsottiin toimivan
hyvin nykyisellään. Vuoden basistia ei siis
välttämättä nimetä joka vuosi, mutta toki aina
silloin, kun siihen on aihetta. Pikkubasso-
kilpailuja järjestetään edelleen muutaman
vuoden välein, seuraavaksi syksyllä 2012.

Näkyvyyden ja mark-
kinoinnin tehostami-
seksi päätettiin tilata
julistepohjia, joita tul-
laan käyttämään ta-
pahtumien markki -
nointiin. Näin sääs-
ty tään  ju l i s t e iden
painattamiselta joka
tapahtumaa  var ten
er ikseen ,  j a  nä in
julistemainostustakin
tulee ylipäätään teh-
tyä. Myös internet-si-
vujen todettiin kaipaa-
van uutta ilmettä.

Erinomaisen antoisaa
oli keskustelu kontra-
bas sok lubin  yd in-
toiminnoista ja kysy-
myksestä ”mikä on tär-
keää” .  Yhdi s tyksen
käytännön pyör i t -
tämisessä on vaarana,
e t tä  to imi jo i l t a  j ää
unohduks i in ,  miks i

hommaa tehdään ja mihin ensisijaisesti on
kiinnitettävä huomiota. Sen tähden on hyväk-
si, että näihin kysymyksiin yhteistuumin hae-
taan selkeästi eksplikoidut vastaukset.

Bassoklubin säännöt määrittelevät yhdistyk-
sen tarkoituksen ja sen, miten yhdistys tar-
koitustaan toteuttaa. Toteuttamisen tarkem-
pi yksilöinti on yhdistyksen hallituksen vas-
tuulla, ja sitä varten vuosikokous hyväksyy
vuosittain toimintasuunnitelman. Basso-
klubille on vuosikymmenten saatossa muo-

Klubin (koti)taloudenhoitaja Eila Saikkonen.
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dostunut perinteitä ja säännöllisiä toiminta-
muotoja, joita niitäkin on hyvä välillä tarkas-
tella kriittisesti.

Tärkeimmiksi toimintamuodoiksi nähtiin
lehden julkaiseminen sekä mestarikurssien
järjestäminen ja konserttitoiminta. Lehden
taso ja monipuolisuus olisi pyrittävä pitämään
mahdol l i s imman korkeana .  Ki r jo i tus -
palkkioiden maksamiseen klubin varat tosin
eivät riitä, mutta vuosittain voitaisiin jakaa
palkinto parhaasta lehtijutusta. Siitä oltiin
iloisia, että nykyisen päätoimittajan aikana
lehden avustajakunta on laajentunut. Laajen-
tamisen varaa on silti edelleen.

Vuotu i sen  to iminnan pa inopi s te i t ä
tarkistettiin siten, että syyskonsertti nostetaan
vuoden päätapahtumaksi, ja vuosikokouksen
yhteydessä järjestettävän konsertin paino-
arvoa vähennetään. Mestarikurssien järjestä-
minen ilman yhteistyökumppania on koettu

ongelmalliseksi, koska silloin ollaan täysin
riippuvaisia epävarmoista apurahoista. Toi-
saalta yhteistyö muiden tahojen kanssa ei se-
kään ole aina ollut ongelmatonta. Ongelmis-
ta huolimatta mestarikursseja tullaan järjes-
tämään jatkossakin.

Myös hallituksen tavallista kokousta laajem-
pia tapaamisia tullaan järjestämään jatkossa
muutaman vuoden välein. Näin asioista saa-
daan keskusteltua sekä laajemmin että syvem-
min, ja kontrabassoklubin toimintaa kyetään
kehittämään edelleen.

Teksti: Johannes Raikas
Kuvat: Emmi Kleemola

Aapo Juutilainen (vas.), Eila Saikkonen, Tomi Laitamäki, Juha ja Eino Kleemola
sekä Johannes Raikas kolmetuntisessa maratonkokouksessa.
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Concertgebouw’n soolobasisti Dominic Seldis

“Kuka tahansa voi olla hyvä basisti, mutta harva
on hyvä muusikko, joka soittaa bassoa.”

Dominic Seldis, Amsterdamin kuninkaallisen
Concertgebouw-orkesterin soolobasisti vieraili
Suomessa toukokuun ensimmäisellä viikolla. Vii-
kon aikana hän ehti pitää mestarikurssin Sibelius-
Akatemialla ja soittaa Beethovenin yhdeksännen
sinfonian Lahti Sinfonian kanssa.
– Kiireinen, mutta hieno viikko! Teillä on täällä
Suomessa paljon lahjakkaita ja mukavia basisteja,
hän tuumasi.

Dominic on työskennellyt Concertgebouw’n
soolobasistina nyt noin puolitoista vuotta.
– Saan työskennellä päivittäin loistavien muusikoi-
den ja alansa huippujen kanssa. Mikä voisi olla sen
parempaa!

Ennen Concertgebouw’ta Dominic työskenteli
kymmenen vuotta BBC National Orchestra of
Walesin bassosektion äänenjohtajana.

Seldisiä on kuultu monien eri orkestereiden solis-
tina, näitä ovat mm. London Symphony Orchest-
ra, Philharmonia Orchestra ja BBC National Or-
chestra of Wales. Resitaaleja hän on puolestaan soit-
tanut niin Lontoon Wigmore Hallissa kuin useilla

festivaaleilla eri puolilla Britanniaa ja Eurooppaa.
Sibelius-Akatemian lisäksi hän on pitänyt mestari-
kursseja mm. Lontoon Trinity Collegessa ja
Mannes Collegessa New Yorkissa sekä vierailee
säännöllisesti opettamassa Royal Academy of
Musicissa Lontoossa.

Saatuan viran Concertgebouw’sta Seldisillä oli edes-
sä myös muutto uuteen maahan: se oli englanti-
laiselle basistille perheineen suuri elämänmuutos.
– Vaikeinta muutossa oli se, että en tuntenut ketään,
minulla ei ollut minkäänlaisia kontakti- tai tuki-
verkostoja uudessa paikassa. Kaikki on tietenkin it-
sestäsi kiinni; haluatko rakentaa niitä vai et. Nobody
will ever pick up the phone to call you if they don’t
know you!

Nyt, asuttuaan puolitoista vuotta Hollannissa hän
kokee löytäneensä sieltä musiikillisesti henkisen
kotinsa. Ja kontaktejakin on syntynyt. Hän ker-
too suunnittelevansa konserttia Sonsbeekiin,
Arnhemin lähelle. Ihan perinteisin klassisen mu-
siikin konsertti ei ole kyseessä: konsertti järjeste-
tään puistossa – ensimmäisellä puoliajalla kuullaan
Händelin vesimusiikkia, toisella puoliajalla
Concertgebouw’sta koottu yhtye soittaa yhdessä
hollantilaisen pop-laulajan Wouter Hamelin kans-
sa. Seldisin luottopianisti James Pearson (Ronnie
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Scott’s Jazz Clubin house-pianisti ja taiteellinen joh-
taja Lontoossa) sovitti Hamelin kappaleita kokoon-
panolle.

Toukokuisessa Helsingissä auringon paistaessa Do-
minic kertoo leveästi hymyillen elävänsä unelmaansa.
Mikäpä miestä on uskoessa kun saa tehdä maailman
parasta työtä maailman parhaisiin lukeutuvassa or-
kesterissa. Aina ei ole kuitenkaan ollut yhtä aurin-
koista. Yllättäen Seldis kertoo lähes lopettaneensa
basson soiton valmistuttuaan Royal College of
Music:sta Lontoosta:
– Tein freelancer-keikkoja Lontoossa. Soitin paljon
resitaaleja ja ennen kaikkea nauhoitin filmimusiikkia,
mistä maksetaan kyllä hyvin, mutta mikä loppujen lo-
puksi käy varsin tylsäksi. Tienasin siis paljon rahaa,
mutta en nauttinut elämästäni.

Puhelu BBC National Orchestra of Walesista muut-
ti Seldisin elämän. Hänet pyydettiin viikoksi keikal-
le äänenjohtajaksi ja sitä myöten kutsuttiin koesoit-
toon. Hän sai ensimmäisen virkansa orkesterista.
– Olin 27-vuotias enkä ollut koskaan soittanut Beet-
hovenin yhdeksättä sinfoniaa tai Brahmsin sinfonioita
Mahlerista puhumattakaan. Mikä basisti se sellainen
on! Todellisuudessa en siis ollut valmis tekemään äänen-
johtajan työtä orkesterissa. Tein niitä kuitenkin ja
sitouduin työhöni ja opettelin soittamaan hienoa mu-
siikkia. Sain työpaikan koska osasin soittaa paremmin
kuin orkesterin muut sen hetkiset basistit. Minulle oli
uutta se, että jouduin todella valmistautumaan
työviikkoihini – elokuvamusiikkia soittaessa pärjäsin
prima vistalla.

Dominic viihtyi Cardiffissa BBC NOW:ssa kym-
menen vuotta. Orkesterityönsä ohella hän jatkoi
resitaalien soittamista, opetti, ideoi ja toteutti joulu-
shown kotipaikkakunnallaan sekä päätyi radioon ja
televisioon esittelijäksi ja kommentattoriksi.

– Kun työskentelee BBC:ssä, tapaa muitakin kuin pelk-
kiä muusikoita päivittäin. Sitä sitten päätyy puhumaan
kaikenlaista, ja yhtäkkiä ennen kuin huomasinkaan,
tajusin tekeväni monenmoisia keikkoja radio- ja tv-juon-
tajana. Mikäpä siinä, pidän puhumisesta, Dominic to-
teaa ja purskahtaa hersyvään nauruun.

Mielenkiintoisimpia tv-töitä oli BBC:n tuottama
”Maestro”-ohjelma. Ohjelmassa kilpaili kahdeksan
julkisuuden henkilöä mahdollisuudesta johtaa BBC
Concert Orchestraa Lontoon Proms-festivaalin viimei-
senä iltana. Eli kyseessä oli ikään kuin Tanssii tähtien
kanssa -ohjelman klassisen musiikin vastine. Domi-
nic oli ohjelmassa yksi tuomareista antamassa kom-
mentteja julkkisten johtamistaidoista. Kun Maestroa
nauhoitettiin ensimmäistä päivää, Seldis sai puhelun
Concertgebouw-orkesterista: Haluatko liittyä
orkesteriimme?
–Tietenkin halusin! Olisin kuitenkin voinut valita toi-
sin, tv-julkisuus houkutteli... Halusin soittaa hienoa
musiikkia. Music is my life.

Suomen vierailunsa aikana Dominic opetti Sibelius-
Akatemialla kahtena päivänä. Hän kertoi nauttineensa
opettamisesta paljon, vaikka tekikin pitkiä päiviä.
Opettaessaan Dominic puhuu paljon ja korostaa koko
ajan musiikin merkitystä. Hän myös usein siteeraa
omia opettajiaan Duncan McTieriä ja Klaus Stollia.
Yksi hänen käyttämistään Stollin suosikki-
lausahduksista on: ”I don’t want to hear bass, I want
to hear music.”

Teksti: Marja-Helena Ojanperä
Kuva: Chris Stock

1. Music always, always, always comes first!
  a) You need great technique to be able to make
great music, but technique is only a vehicle to
make great music! Music is the goal.
  b) Music always wins!

2. Musicians are performers.
  a) People pay to see you perform – it’s not enough
just to play.
  b) You are on stage the whole time.

3. Never forget the right hand! That’s what makes
the sound.
Nine out of ten people worry about playing the
wrong notes and punish themselves for that, even
though the biggest crime of all is not to make any
music.

Dominicin periaatteita:
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Eteläafrikkalaista bassomeininkiä
Matkustettuani 24 tuntia Helsingistä Etelä-Afrikan
Grahamstowniin olin viimein perillä. Nopeasti
suihkuun ja harjoituksia seuraamaan. Harjoitussalissa
soi Tsaikovskin Serenadi jousiorkesterille – ulkopuo-
lella raikasi afrikkalainen rumpumusiikki ja tori-
kauppa kävi vilkkaimmillaan. Vuvuzeloiden
törähtelyä kuului sieltä täältä, jalkapallon MM-kisat
olivat saavuttaneet Grahamstowninkin vaikka varsi-
naiset pelikaupungit olivat tuntien ajomatkan pääs-
sä. Vilkaisu ympärille riitti kertomaan, että olin Ete-
lä-Afrikassa, verkkokalvoilleni piirtyi juuri sellainen
maisema, millaiseksi Afrikan koulukirjojen ja tv:n do-
kumenttien perusteella voisi kuvitella. Etelä-Afrikka
oli minulle kyllä ennestään tuttu, olin syksyllä 2008
2,5 kuukautta työharjoittelussa Cape Philharmonic
Orchestrassa Kapkaupungissa.

Sain keväällä kutsun opettamaan basson soittoa Ete-
lä-Afrikkaan heidän National Youth Orchestran talvi-
leirille 21.6.–2.7.2010. Tällä kertaa matkan työosuus
sijoittui Grahamstowniin, keskikokoiseen yliopisto-
kaupunkiin Etelä-Afrikan etelärannikon tuntumas-
sa. Leiri oli Grahamstownissa yhtä aikaa kansallisen
taidefestivaalin kanssa ja osa sitä. Niinpä kaupunki
oli täynnä eri alojen taiteilijoita tanssijoista ja näytte-
lijöistä klassisiin ja pop-
ja jazzmuusikoihin.
Pääsimmekin nautti-
maan festivaalin tarjon-
nasta aina kun töil-
tämme ehdimme.

Kansallisen nuoriso-or-
kesterin merkitys Etelä-
Afrikassa on suuri. Lähes
kaikki eteläafrikkalaiset
orkesterimuusikot ovat
jossain vaiheessa soitta-
neet tässä orkesterissa.
Orkesteri on toiminut jo
46 vuotta – se on kon-
sertoinut eri puolilla Eu-
rooppaa ja järjestää vuo-
sittain leirejä 13–25-
vuotiaille soittajille. Tänä
vuonna leirejä on yh-
teensä kolme: jousten lei-

ri, puhaltajien leiri ja joulukuussa sinfoniaorkesteri-
leiri. Orkesteri antaa mahdollisuuden hyvinkin eri-
laisista taustoista tuleville nuorille soittaa yhdessä.

Jousten leiri oli suunnattu 18–25-vuotiaille, paikalla
oli yhteensä kolmisenkymmentä soittajaa. Ohjelmis-
tossa oli Brittenin Simple Symphony, Tsaikovskin
Jousiserenadi, konsertot Corellilta ja Händeliltä sekä
Griegin Two Elegiac Melodies. Konsertteja vajaan
kahden viikon aikana soitettiin kolme. Osa orkeste-
rista pääsi myös soittamaan festivaalilla esiintyneen
Cape Philharmonic Orchestran kanssa Dvorakin
yhdeksättä sinfoniaa.

Orkesteri teki leirillä yhteistyötä pohjoismaisten or-
kestereiden kanssa. Kapellimestarina oli Fredrik
Burstedt, konserttimestari Ruotsin Helsingborgin
orkesterista, viuluja oli opettamassa nykyisin Tans-
kassa asuva, alun perin eteläafrikkalainen Ian
Rensburg, selloja koulutti Lahden orkesterin toinen
soolosellisti Ilkka Uurtimo ja basistit olivat minun
käsissäni. Alttoviulisteilla oli opettajanaan eteläafrik-
kalainen Emil Roudeboix.

Töitä tehtiin paljon. Orkesteriharjoitukset alkoivat
joka päivä puoli yhdeksältä ja jatkuivat viiteen tai

Näkymä Pöytävuorelta, vasemmalla näkyy Lion’s Head -vuori, taustalla
häämöttää Robben Island.
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kuuteen saakka, välissä oli toki kahden tunnin lounas-
tauko. Yleensä aamupäivällä pidimme stemmikset ja
iltapäivällä oli tuttiharjoitus. Vaikka päivät olivat pit-
kiä, kuluivat ne nopeasti. Kaikki olivat innokkaita
oppimaan ja kapellimestari Fredrik Burstedt sai luo-
tua hyvän työskentelyilmapiirin. Taso oli vaihteleva
– sellosektio oli orkesterin vahvin ryhmä, viulistit
kamppailivat stemmojensa kanssa paljonkin. Kolmen
hengen bassosektio pärjäsi loistavasti! Basisteista kaksi
oli orkesterin varsinaisia jäseniä, yksi paikallinen
harrastajabasisti.

Konsertit sujuivat mainiosti. Kaksi niistä soitettiin kir-
kossa, yksi puolestaan konserttisalin aulatiloissa. Siellä
soittajat pääsivät myös soittamaan oman maansa mu-
siikkia, Miriam Makeban tunnetuksi tekemä laulu
Pata Pata raikui jousisovituksena ja kaikki halukkaat
saivat improvisoida oman soolon muiden säestäessä!

Etelä-Afrikassa oli siis talvi kesäkuussa, mikä tarkoitti lä-
hes 20 astetta lämmintä päiväaikaan. Auringon laskettua
ilma tietysti jäähtyi nopeasti, ja illat ja yöt olivat kyllä
kylmiä, mutta varsinkin päivisin talvi tuntui enemmän
rakennusten sisälämpötiloissa kuin ulkona – sisällä oli
todella kylmä! Ulko- ja sisätilojen suuret lämpötilaerot
kävivätkin haasteelliseksi meille Euroopasta tulleille, ja
kaikki sairastivat vuorollaan flunssan.

Leirin jälkeen
lomailin vielä
muutaman päivän
Kapkaupungissa.
Kaupunki on us-
komattoman kau-
nis ja käytin taas
yhden päivän kä-
vellen Pöytä-
vuoren laella mai-
semia ihailemassa.
Pöytävuorelta nä-
kee kirkkaalla sääl-
lä niin Nelson
Mandelan entisen
vank i l a s a a r en
Robben Islandin
kuin Hyvän-
to ivonniemen
kärjenkin. Kauniit
maisemat eivät
täältä ihan heti
lopu kesken!

Vierailimme myös yhdellä paikallisella viinitilalla
maistelemassa viinejä ja kävimme kuuntelemassa lä-
heisessä Stellenboschin yliopistokaupungissa
kamarimusiikkikonsertin, jossa bassoa soitti alun pe-
rin eteläafrikkalainen, mutta nykyään Lontoossa asuva
ja työskentelevä Leon Bosch.

Moni asia on Etelä-Afrikassa toisin kuin Euroopassa
– niin hyvässä kuin pahassa. Pidän erityisesti siitä,
miten tervetulleeksi he onnistuvat toivottamaan
tapaamansa ihmiset. Myös Euroopan kiireinen
elämänrytmi, tuloskeskeisyys ja kunnianhimo vaih-
tuvat yhteisöllisyyteen, elämästä nauttimiseen ja täs-
sä hetkessä elämiseen. Toisaalta maalla on maailman
synkimmät väkivaltatilastot ja kansan tuloerot ovat
hurjia toisten nauttiessa rahan tuomista eduista ja
toisten eläessä kaduilla ja townshipeissä, köyhissä
hökkelikylissä. Esimerkiksi matkalla Kapkaupungin
keskustasta lentokentälle tietä reunustaa kilometrejä
jatkuva hökkelikyläviidakko.

Ai niin, ne jalkapallon MM-kisat – stadionille asti en
päässyt, mutta kävimme keskustaan rakennetussa Fan
Parkissa katsomassa isolta screeniltä Hollanti-Brasilia
pelin. Tunnelma oli huikea sielläkin!

Teksti: Marja-Helena Ojanperä
Kuvat: Marja-Helena Ojanperä & Sophia Welz

Basistit! Vasemmalta: Dorothy Holder, Marja-Helena Ojanperä,
Thembinkosi Mavimbela ja Herman Hoogenboezem.
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Bassolehtorin työhuoneella
Penthouse konservatorion uumenissa

Musiikkioppilaitoksessa jos toisessakin kontrabas-
so-oppilailta vaaditaan tiettyä sitkeyttä. Basso-
luokka on nimittäin sangen useasti sijoitettu ra-
kennuksen vaikeapääsyisimpään kolkkaan. Porin
Palmgren-konservatorio ei muodosta tässä asiassa
poikkeusta. Rakennuksen toiseen kerrokseen pää-
see toki hissillä, mutta matkahan ei lopu siihen.
Ensin kuljetaan kapeampaan käytävään lasiovesta,
jossa lukee ”Porin ammattiopisto, sosiaali- ja
terveysala”. Käytävästä luikahdetaan vielä
kapeampaan portaikkoon ja kipaistaan ylimpään
kerrokseen. Sielläpä sitten yksi ullakkokomero
osoittautuu bassolehtori Tomi Harrivaaran
työhuoneeksi.

Numeroimattomalla ullakkokopilla on pitkät pe-
rinteet bassonsoitonopetuksessa. Ennen Harri-
vaaraa luokassa opetti toinen Tomi, nimittäin Tomi
Pietikäinen, jonka opastuksessa Harrivaara itsekin
kontrabassoon aikanaan tarttui. Harrivaara on ni-
mennyt työhuoneensa penthouseksi, ja tuo nimi
vilahtelee nyttemmin konservatorion papereissa
siinä, missä toisten luokkien kohdalla on jokin
kuiva numero.

Huoneen hyllyt pursuavat nuotteja ja muuta basso-
aiheista materiaalia, löytyypä sieltä bassolehden
vuosikertojakin ties kuinka pitkältä ajalta. Piuho-
ja roikkuu siellä täällä, pedaaleja on muutamia lat-
tialla rivissä, kirjoituspöytäkin on tietokoneineen
ja tulostimineen, ja seiniä koristavat bassoaiheiset
taulut. Nurkissa on erilaisia ja erikokoisia bassoja
– sekä sähkö- että kontrabassoja. Varsin sympaat-
tinen on pikkuinen Hello Kitty -sähköbasso.

Huoneen sisältö kertookin paljon Harrivaaran
työnkuvasta konservatoriolla. Pop/jazz-lehtorin
virkaan kuuluu sekä taiteen perusopetuksen että
ammattipuolen opetusta, joten oppilaita on
monenikäisiä. Pikkukontrabassolle ei tällä hetkel-
lä ole soittajaa, mutta noin kymmenvuotiaita
sähköbassonsoittajia on puolisen tusinaa.
Isommista oppilaista ja opiskelijoista osa soittaa
myös kontrabassoa. Bassonsoiton lisäksi Harrivaara
opettaa ammattiopiskelijoille rytmiikkaa ja musii-
kin hahmottamista sekä ohjaa bänditoimintaa.

Palmgren-konservatoriolla on Harrivaaran lisäksi
kaksi muutakin kontrabassonsoittoa opettavaa
tuntiopettajaa; Jouni Hokkanen opettaa basson li-
säksi rytmimusiikin historiaa ja ohjaa bändejä, ja
Eila Saikkonen opettaa klassisen puolen basisteja.

Bändiprojekteja Porissa ja muualla

Konservatorion ulkopuolelle opetustyöstä näkyy
selvimmin bänditoiminta. Työpajakonsertit ja bän-
di-illat tulevat Porissa kaupunkilaisten keskelle
baareihin, lähinnä Cafe Jazziin ja Rattikseen.
Rattiksen suosituissa jameissa kerran kuussa opet-
tajat ja oppilaat soittavat yhdessä, ja yleisöä kerään-
tyy yleensä tuvan täydeltä nauttimaan musiikista.
Lisäksi konservatorion kanssa yhteistyössä toimii
Pori Big Band, joka konsertoi säännöllisesti muu-
taman kerran vuodessa.

Harrivaaralla on kosketus Porin musiiikkielämään
jo vuosikymmenten ajalta, sillä hän on alun
perinkin Porista kotoisin. Bassonsoitto alkoi 13-
vuotiaana sähköbassolla, ja kontrabasso tuli lukio-
aikana mukaan. Sittemmin tie vei Helsinkiin opis-
kelemaan, ja muutama vuosi sitten koitti paluu
kotikaupunkiin. Opiskelu painottui vahvasti juu-
ri kontrabassoon, ja opinnäytetyönsä Harrivaara
tekikin aiheesta Kontrabassonsoiton perusteet pop-
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ja jazzmusiikissa. Erityisenä taiteellisena paino-
pisteenä hänen opinnoissaan oli Ray Brown, jon-
ka musiikkia ja basismia hänen tutkinto-
konserttinsa vuonna 2005 esitteli.

Opetusvirkansa ohella Harrivaara keikkailee jat-
kuvasti. Muutama vuosi sitten Porin Teatterissa esi-
tettiin revyytä Porilaisten farssi, jossa musiikista
huolehtinut nelihenkinen kokoonpano on jäänyt
elämään, ja keikkailee nimellä Selim P. Sen lisäksi
Harrivaara on varamiehenä legendaarisessa 1969
perustetussa progebändissä nimeltä Elonkorjuu, ja
ajan salliessa hän työskentelee innoissaan muiden
omaehtoisten projektien parissa.

Porilaista jazz-hahmoa olisi vaikea kuvitella ilman
yhteyksiä Pori Jazziin. Vuodesta 1995 alkaen Harri-
vaara onkin ollut festivaalilla mukana soittamassa
erilaisissa kokoonpanoissa. Entistä vahvemmaksi
kytkös on tullut hänen virkansa kautta – Palm-
gren-konservatoriolla ja Pori Jazzilla on nimittäin
kovasti yhteistoimintaa. Festivaalin osana järjeste-
tään lapsille tänä vuonna kuudetta kertaa
Pori Jazz Kids Festival, jonka musiikkipajat toteu-
tetaan yhdessä konservatorion kanssa. Harrivaara
pitää junnubändipajoja, ja kaikkien
musiikkipajojen hedelmiä esitetään yhteisessä
päätöskonsertissa Kirjurinluodolla. Pori Jazzeilla on
aina ollut esiintyjinä konservatorion opiskelijoita,
ja äänentoistossa käytetään konservatorion
teknologiapuolen ammattitaitoa.

Perhe-elämää ja remontointia

Vaan miten viettää jatsibassolehtori vapaa-aikaan-
sa? Jääkö sitä ylipäätään kaikelta työltä ja
projekteilta? Jäähän sitä toki, ja se kuluu perheen
parissa. 1930-luvun alussa rakennettu pieni oma-
kotitalo takaa sen, että tekeminen ei lopu kesken.
Talossa on tehty remonttia pikku hiljaa nyt kol-
misen vuotta, ja Harrivaara on avovaimonsa ja tyt-
tärensä kanssa muuttanut isoimpien töiden ajaksi
pikkuruiseen piharakennukseen melko askeettisiin
oloihin. Talo on kuulunut aikaisemmin avovaimon
vanhemmille, ja sitä kunnostetaan nyt yhdessä tuu-
min uuteen uskoon. Remonttihommien lisäksi
Harrivaara hoitaa perheessä ruohonleikkuun ja
ruuanlaiton. Hän pitää omakotiasumisesta ja omas-
ta pihapiiristä varsin paljon; erityisesti vuodenai-
kojen seuraaminen on tällä tavoin huomattavasti
intensiivisempää ja rikkaampaa kuin
kerrostaloasukkaana.

Konservatorion kapeita portaita kipittää basso mu-
kanaan ylös reipas pikku soittaja. Hän tulee sisään
Harrivaaran työhuoneeseen, tervehtii ja alkaa ot-
taa soitintaan pussista. Suljemme oven ja jätämme
Harrivaaran työnsä ääreen, kouluttamaan nouse-
vaa basistipolvea.

Teksti: Johannes Raikas
Kuva: Nina Stolt / Studio Onni
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EUYO:n 2010 kesäkiertueen muistelmia
Koesoitot järjes-
tettiin Sibelius-
Akatemialla ke-
vään alussa.
Olimme Heidin
kanssa Tampe-
reella Siba-
festarin orkeste-
rissa ja jutte-
limme yhden ys-
tävämme kanssa
EUYO:n koesoi-
toista. Elimme
siinä illuusiossa,
että koesoittoihin
olisi vielä noin
kaksi viikkoa.
Onneksi rakas
ystävämme oikai-
si väärinkäsityk-
semme. Koitos
olikin edessä jo viikon päästä. Saavuttuamme Hel-
sinkiin ryhdyimme molemmat tositoimiin. Tiedos-
sa oli ankara harjoittelujakso. Kun oli vain kaksi
päivää jäljellä koesoittoihin, bassosiskoni (Heidi
Rahkonen) jätti minut yksin pulaan. Sain siis sel-
vitä harjoittelu-urakasta ilman vertaistukea. Kun
minun aikani koitti, astuin tyynenä koesoitto-
lautakunnan eteen. Soitin mielestäni erittäin mal-
likkaasti. Mutta se ei todennäköisesti riittänyt, ja
pääsin vain varasijalle.

Kesällä minulla oli paljon ohjelmaa. Se-ensemble
teki yhteistyötä Kokkolan oopperakesän kanssa ja
olimme bassosiskoni kanssa soittamassa ja nautti-
massa oopperamusiikin tunnelmista. Juuri siellä
sain puhelimeeni sähköpostiviestin. Olin sittenkin
mukana EUYO:ssa!

EUYO starttasi Itävällasta. Luvassa oli noin kah-
den viikon mittainen harjoitusperiodi. Asuimme
Kremmissä asuntolamaissessa hotellissa lähellä
Wieniä. Harjoitusleiri alkoi stemmiksillä. Meillä
oli mahtavin couchi ikinä! Matthew McDonald,
Berliinin Filhamonikoiden soolobastisti. Jos joku
paikka ei mennyt ihan nappiin, kehotuksena tuli:
‘Just fake it, but play all in rhythm. I do it too.’

Mutta kun mestari näytti itse mallia, se oli aivan
täydellistä. Jokainen ääni oli virheetön ja täysin
puhdas. Matt on legenda!

Sektiomme oli uskomaton. Meitä oli kaksitoista
ja kaikki aivan mahtavia soittajia kuten myös iha-
nia ihmisiä. Kun parin päivän päästä biisit jo osat-
tiin, voitiin tehdä jotain muutakin. Tsekatkaa
facebookista. http://www.facebook.com/video/
video.php?v=452046335916&saved

Harjoituksia oli kuusi tuntia päivässä. Jokaiselle
päivälle oli sovittu basisti, joka tuo sektiolle karkit
harjoituksiin, joten meillä oli aina jotain
naposteltavaa harjoituksissa, vaikka se oli nimen-
omaan kielletty. Harjoituskapellimestarin (Peter
Stark) kanssa soitimme koko ison ohjelmistomme
läpi. Tarkemmin kappaleet käytiin sitten oikeiden
kapellimestareiden kanssa.

Ensimmäisessä ohjelmistossamme oli
Tchaikovskyn Romeo ja Julia, Janacekin Taras
Bulba ja Berliozin Harold in Italy. Kapellimestari-
na meillä oli tarkoitus olla Sir Colin Davis, mutta
hän sairastui äkillisesti ja tilalle tuli Matthias
Bamert. Janacekissa oli hienot bassosoolot, joista

Kaksitoistahenkisen bassosektion stemmiksistä. Couchina
Matthew McDonald (keskellä vasemmalla).
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meidän äänenjohtajamme suoriutui kunnialla.
Tämän ohjelmiston soitimme ensimmäiseksi
Grafeneggissa (missä myös harjoittelimme) ja sen
jälkeen lensimme Lontooseen. Lontoossa
konsertoimme Royal Albert Hallissa, BBC
Promsissa, jossa oli noin 5500 ihmistä yleisössä.
Konsertti tuli myös suorana radiosta. Se oli ehkä
yksi ikimuistoisimmista kokemuksista minulle.

Saavuttuamme takaisin harjoituspaikkaamme Itä-
valtaan, vuorossa oli uusi ohjelmisto: Sibeliuksen
Tapiola, Tippettin Ritual Dances from The
Midsummer Marriage ja Beethovenin 3. sinfonia.
Aikaa ei ollut tuhlattavana, koska konserttiin oli
vain muutama päivä. Sen oli tarkoitus olla ulkoil-
malavalla.
Ehdimme
soittaa en-
simmäisen
puoliskon
ennen kuin
vettä alkoi
ripotella tai-
vaalta. Jou-
d u i m m e
siirtymään
väliajalla si-
sätiloihin.
Loppukon-
sertti sujui
i l m a n
häiriöteki-
jöitä.

P u o l a a n ,
L o d z i i n
l ä h d e t t i n
seuraavana päivänä. Bussimatka kesti koko päivän.
Puolassa meillä alkoi uusi harjoitusrupeama uu-
della ohjelmistolla: Karlowiczin Bianca da Molena,
Prokofiev Four Portraits from The Gambler,
Tchaikovskyn 6. sinfonia ja vain yhdessä konser-
tissa Dvorakin viulukonsertto ja encorena Ravelin
La Valse. Kapellimestarina toimi Gianandrea
Noseda. Hän inspiroi nuoria muusikoita ja har-
joitukset olivat aina yhtä innostavia! Puolan kon-
sertti myös videoitiin.

Puolasta suuntasimme Amsterdamiin. Rakastuin
kaupunkiin ensi silmäyksellä. Ohjelmamme oli

hieman erilanen, Prokovieffin tilalla oli Dvorakin
viulukonsertto (Liza Ferschtman). Konserttimme
oli Concertgebouw’ssa ja paikalle oli tarkoitus tul-
la myös Hollannin kuningatar, mutta joku hänen
sukulaisistaan oli juuri kuollut, joten hän ei pääs-
syt paikalle. Konsertissa oli muuten kyllä Hollan-
nin tärkeimpiä ihmisiä. Konserttia tuli kuuntele-
maan myös Niek de Groot. Hän opetti minua ke-
sällä Naantalissa ja Kuhmossa ja kerroin, että pää-
sin soittamaan EUYO:hon.

Amsterdamin jälkeen suuntasimme Berliiniin.
Berliinissä konsertoimme Konzerthausissa Young
Euro Classic Festivalissa. Sali oli suunnattoman
hieno kuten Amsterdaminkin.

Sveitsi oli
s e u r a a v a
määränpää,
St. Moritz
ja Chur.
Maisemat
olivat upei-
ta. Vuoria
oli joka läh-
töön, mutta
salit olivat
suuri petty-
mys. Olim-
me tottu-
neet hie-
man pa-
rempaan.

L o p u k s i
suuntasim-
me Italiaan.

Bolzano oli kaunis kaupunki Pohjois-Italiassa. Siel-
lä oli erittäin kuuma, varsinkin soitettuamme
Tchaikovskyn kaikki bassotremolot! Soittaminen
tuntui siinä vaiheessa kovalta liikunnalta.

Viimeinen konsertti oli Stresassa. Soitimme mei-
dän kapellimestarin Nosedan omalla festivaalilla.
Konsertti meni unohtumattoman upeasti.
Tchaikovskyn liikuttavan lopun aikana yli puolil-
ta orkesterilaisilta valui kyyneleitä. Tunnelma oli
uskomaton. Kiertue oli unohtumaton ja menen
varmasti vielä uudestaan!

Teksti ja kuvat: Maria Krykov

Basistit Andrei, Servaas ja Maria (alhaalta ylös).
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”Taas joku naispasisti sai keigan. Kerää joku huutosakki kannustamaan. Vapaaliput järjestyy”, sanoi
Pori Jazzin “isä” ja pitkäaikainen taiteellinen johtaja, kontrabasisti Jyrki Kangas joka sanansa pitäen
tarjoaa ilmaisen sisäänpääsyyn kaikille naisbasisteille Helsingin mannerheimintien Birdland - jazzklubille
ti 26.10. Ohjelmassa tuolloin on yksi tämän hetken kovimmista Tango Nuevo yhtyeistä.

Quinteto Fuego on perinteinen Piazzolla-kvintetti, jonka riveihin kuuluu Heli Siekkinen; bandoneon,
Marja-Helena Ojanperä; kontrabasso, Joona Hasan; kitara, Outi Jussila; piano ja Elina Mero; viulu.
Fuego sijoittui vuonna 2004 kansainvälisessä Piazzolla-kilpailussa toiseksi. Italiassa järjestetty kilpailu
poiki yhtyeelle mukavasti kansainvälisiä yhteyksiä ja kotimaisia esiintymisiä. Levytyssopimus tuli
muutaman vuoden päästä, jonka tuotos julkaistiin kesäkuussa 2008 pitkällisen uurastamisen jälkeen.
Pienen hengähdystauon jälkeen yhtye on vieläkin enemmän oman kuuloisensa. Kehityssuuntana on
irrottautua hieman Tango Nuevon isästä, Astor Piazzollasta, ja antaa musiikille oma kasvutila joka
kumpuaa argentiinalaisen tulisuuden lisäksi suomalaisten, ei ollenkaan niin yksipuoleisesta
sielunmaisemasta.

Lisätietoa yhtyeestä ja ääninäytteitä:
www.myspace.com/quintetofuego
www.quintetofuego.net

Joten naisbasistit ilmoittautukaa: eila.saikkonen@gmail.com su 24.10. mennessä! Vieraslista toimitetaan
ovelle ja eikun tangoilemaan.

Naisbasisteille ilmainen sisäänpääsy
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silloin kun minä opiskelin!”

 Mikko Multamäki, äänenjohtaja, 
Turun Filharmoninen Orkesteri

Meillä on miltei vuosikymmenen kokemus laadukkaista kiinalaisista Jay Haide 
-viuluista, -alttoviuluista ja -selloista. Niinpä luonnollisesti tartuimme tilaisuu-

teen, kun upea Panormo-mallinen Jay Haide -basso osui kohdalle.
Jay Haide -soittimet saapuvat valmistajalta ilman viritysko-
neistoa, äänipinnaa ja tallaa, ja siksi trimmauksessa teh-
dyillä ratkaisuilla on todella vaikutusta niin soitettavuuteen 
kuin tuleviin ”käyttökilometreihinkin”. Me valitsimme 
huippuluokan varusteet ja ammattilaisen palvelut. 
Rubner-virityskoneiston ja Bender -stakkelin istuttamisen 
lisäksi Marko Pennanen tarkasti soittimen rakenteen 
läpikotaisin ja mm. teki basson otelaudan. 
Hän myös istutti bassoon korkeamman 
alasatulan, joka mahdollistaa optimaa-
lisemman kielikulman tallalla.

Erityistä huomiota sai osakseen 
basson ”säänkestävyys”. 

Bassossa on säätöruuveilla varustettu talla, ja 
lisäksi Marko asensi otelaudan alle kaksi hiili-
kuitutankoa, jotka pitävät kaulan suorassa ja 

otelaudan mallissaan kovemmissakin olosuhteissa. 
Eikä huono juttu ole sekään, että Markon jonossa 

basso ehti viettää kansi avattuna viime talven 
kovat pakkaset. Sisäänajo Suomen olosuhteisiin tuli 

suoritettua parhaalla mahdollisella tavalla.

Trimmauksen valmistuttua ensimmäisenä Markon verstaalle 
osui Mikko Multamäki. Hänen koesoittokommenttinsa näet sivun 

ylälaidassa. Nyt basso on esillä Helsingin myymälässämme 
– tervetuloa muodostamaan oma mielipiteesi!

www.soitinlaine.fi

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
mariko.karkkainen@soitinlaine.fi



 

 

...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 


