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Ennen eduskuntavaaleja ajattelin, että ei sen niin väliä
millainen hallitus tulee, eivät asiat kuitenkaan muutu.
Nyt tiedän, että asiat todellakin tulevat muuttumaan.
Oikeastaan aika mielenkiintoistakin seurata, kuinka mei-
dän tässä käy.

Muutoksia on luvassa
muutenkin. Sibelius-
Akatemia on juuri
muuttamassa Musiik-
kitaloon. Tavallaan olen
aika iloinen siitä, etten enää
opiskele paikassa. Ja samalla
hieman  surullinen, sillä
olihan R-talon basso-
luokassa kuitenkin mah-
tava meininki! Hieman
arveluttaa, millaiseksi opis-
kelijoiden elämä muuttuu
M-talossa. Esimerkiksi
talon aukioloajat? Aivan
huippua on ollut se, että
kaikkiin akatemian taloihin
on pääsy 24/7. Itse en
tosiaankaan treenaa öisin,
mutta monta kertaa olen
pitkän keikkareissun
päätteeksi huojentuneena
vienyt basson suoraan bassoluokkaan keskellä yötä. Ja
kyllä sieltä siihenkin aikaan monenlaista vingutusta ja
tuuttausta on kuulunut. Myös lomina, esim. jouluaattona
olen kuullut kopperoista hikisiä asteikkoja. Veikkaan, että
M-talossa kulku on todella paljon tiukempaa, onkohan
sinne edes asiaa aukioloaikojen ulkopuolella?

Mutta kyllä M-talo tuo varmasti mukanaan kaikkea
hienoa ja hyvää myös. Eri asia taas on Metropolian laita.
Aikoinaan opiskelin samassa talossa Stadia-nimen alla.
Jo silloin opintoja uudistettiin suunnilleen kerran
vuodessa, joten esim. pakolliset kurssit vaihtuivat koko
ajan, mikä taas vaikeutti opintojen suunnittelua
melkoisesti. Jälleen kerran Metropolia uudistaa
opetussisältöään. Muusikon suuntautumisvaihtoehto
loppuu täysin, ja jatkossa sieltä valmistuu
“musiikkipedagogin” nimeä kantava ammattiryhmä, joka
on lähinnä lastentarhaopettajan, diakonin ja
musiikkiterapeutin yhdistelmä. Uusia Metropolian
musiikinopiskelijoiden orientaatiovaihtoehtoja

Muutoksen uusia tuulia
ovat mm: lastensuojelu, nuoriso- ja sosiaalityö,
vanhuspalvelut, terveydenhuolto, kuntoutuspalvelut,
maahanmuuttajien kotouttaminen, syrjäytymisen
ehkäiseminen, osallisuuden lisääminen.

Mihin muusikkoja tarvi-
taan? Olen ennenkin miet-
tinyt, että kyllä lastensuo-
jelu, terveydenhuolto ja
kaikenlainen muu akuutti
hengenpelastus ovat aika-
lailla ensisijaisen tärkeitä ih-
misten selviytymiseksi täs-
sä nykyajan maailmassa.
Taas kopissaan hikoileva
muusikko on hengen-
pelastusnäkökulmasta
katsottuna melkoinen
turhake. Metropolian uu-
distus vaikuttaakin olevan
hieman samoilla linjoilla
kuin uusi hallituksemme.
Ehkä on ihan järkevä
suunta siirtää muusikoksi
haluavat mutta satunnais-
pätkätyöläisiksi päätyvät
ihmiset tekemään jota-
kin tärkeää ja tarpeellista

postmodernin tekotaiteen sijaan? Mutta kyllä tuo am-
mattinimike pitäisi myös miettiä uudestaan.

Ei voi tietää, onko hyvä vai onko paha. Aika näyttää,
millaiseksi Suomi muuttuu. Musiikista ammatillisessa
mielessä kiinnostuneen kohdalla kyse on lopulta
omasta valinnasta: Haluanko turvata elantoni? Sil-
loin varmasti lastentarhanopettaja-diakoni-musiikki-
terapeutti on toimiva vaihtoehto. Vai haluanko seu-
rata sisäistä unelmaa ja inspiraatiota, jonka toteutta-
minen vaatii hurjasti panostamista ja aikaa, monesti
juuri elannon kustannuksella? Silloin on parasta vain
seistä omilla jaloilla ja yrittää luottaa elämän eteen-
päin vievään voimaan.

Rentouttavaa ja musiikin täytteistä
kesää toivottaen

Henrica Fagerlund-Sippoin

Bassomamma keikkareissulla.
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Vuosikokous on jälleen takana, ja klubin tuore hallitus
voi suunnata katseensa ja voimavaransa tähän vuoteen ja
tuleviin koitoksiin. Kirjoitan vuosikokouksessa tehdyistä
päätöksistä ja sen kulusta myöhemmin tämän lehden
sivuilla. Haluan tällä palstalla kuitenkin käsitellä
epävirallisempia vuosikokoustapahtumia. Se, että vielä
kirjoitan tätä palstaa paljastaa sen, että olette jälleen valin-
neet minut, nyt jo kuudetta vuotta peräkkäin
puheenjohtajaksenne. Kiitän luottamuksesta ja voin re-
hellisesti sanoa, että tämä luottamustehtävä on suurim-
maksi osaksi aikaa ollut vallan mukava hoitaa. Nyt on
kuitenkin aika alkaa etsiä uutta kapteenia laivaan, sillä
kaksi vuotta varapuheenjohtajana ja kuusi vuotta puheen-
johtajana ovat olleet tarpeeksi, jotta olen aktiivisen halli-
tukseni kanssa ehtinyt tehdä klubista enemmän itseni
näköisen ja toteuttaa sellaisia asioita, jotka ovat minun
mielestäni tärkeitä.

Myös klubin hallituksessa on pitkän vapaaehtoistyön
tehneitä, jotka varmasti jossain vaiheessa jättävät tehtä-
vänsä. Samoin päätoimittajamme, joka on tehnyt usko-
mattoman hienoa työtä, on toimittanut tätä paljon kii-
tosta saanutta lehteämme jo ainakin yhtä kauan, kuin
minä olen ollut puheenjohtajana. Koska vuosikokous ei
tällä vuosituhannella ole osoittautunut sellaiseksi
foorumiksi, jossa uusia aktiiveja voisi rekrytoida näihin
hieman työtä vaativiin, mutta klubimme kannalta elin-
tärkeisiin luottamustehtäviin, täytyy keksiä uusia. Tällä
hetkellä klubin aktiivijäsenet ovat kaikki ammattilaisia
tai ammattiopiskelijoita. Kaipaisimme kovasti
joukkoomme harrastelijoita, joiden näkökulma varmas-
ti uupuu myös lehdestämme tällä hetkellä. Jos siis kipi-
nää johonkin hommaan löytyy, niin ota vaikka minuun
suoraan yhteyttä, tai jätä vinkki klubin nettisivujen
foorumille.

Koska vanhat konstit ovat parempia kuin pussillinen
uusia, niin päätimme heti vuosikokouksen jälkeen pide-
tyssä lyhyessä hallituksen kokouksessa järjestää syys-
konsertin sijaan syyskuussa Sibelius-Akatemialla uusien
opiskelijoiden rekrytointikampanjan. Akatemian opiske-
lijat ovat aina olleet luotettava uusien aktiivien lähde, jo-
ten kyllähän sellainen voimavara on hyödynnettävä.
Koska mainostamaan rupesin, niin mainittakoon vielä,
että klubin hallitus päätti kokouksessaan tehdä taas kesä-
retken johonkin päin Suomea, eli matkustamaankin näis-
sä hommissa pääsee!

Puheenjohtajan tervehdys

Kun se nyt on jo tavaksi tullut, niin levittelenpä taas koe-
soittotuloksia koko bassokansan iloksi. Kuten viime leh-
dessä mainitsin, koesoittoja on ollut viime aikoina todel-
la paljon. Tänä vuonna paikkoja on myös jaettu todella
paljon, sillä kaikissa koesoitoissa on valittu tehtävään ha-
kija, parhaassa jopa kaksi! RSO valitsi itselleen piiiitkän
odottelun jälkeen toisen äänenjohtajan. Paikan sai orkes-
terissa jo vuoden tuttisoittajana työskennellyt Aapo
Juutilainen. Myös eräs toinen pitkä odotus palkittiin, kun
Aapolta vapautunut paikka annettiin Teemu Kauppisel-
le. Jyväskylässä on niin ikään oltu pitkään ilman äänen-
johtajaa. Nyt sellainen löytyi, kun Ari Mansala voitti
koesoiton, jonka myös Marja-Helena Ojanperä suoritti
hyväksytysti.

Ja ulkomailta: Tuomo Savolainen voitti jo vuosi sitten
Oslon filharmonisen orkesterin koesoiton ja on nyt lä-
päissyt koeajankin. Vera Lindroos  sen sijaan voitti viime
maaliskuun alussa Norjan oopperan koesoiton samassa
kaupungissa. Onnittelut kaikille koesoitoissa
onnistuneille!

Juha Kleemola,
Suomen kontrabassoklubi ry:n puheenjohtaja

Ylöjärvellä 17.4.2011
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Voit suorittaa vuoden 2011 jäsenmaksun oheisella tilisiirrolla. Käytä maksaessasi viitenumerona
nelinumeroista jäsenumeroasi, joka on lehden osoitelipukkeessa. Jos viitenumero on joutunut
hukkaan, laita viestiksi oma nimesi ja teksti ”jäsenmaksu 2011”.
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Alle 18-vuotias 11 €
Tavallinen jäsen 22 €
Kannatusjäsen 33 €
Eläkkeellä oleville jäsenille jäsenmaksu on vapaaehtoinen.
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Tililtä nro

Från konto nr

Eräpäivä

Förfallodag
13.05.2011

Euro

Maksu välitetään saajalle maksujenvälityksen ehtojen mukaisesti ja

vain maksajan ilmoittaman tilinumeron perusteella.

Betalningen förmedlas till mottagaren enligt villkoren för
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Tämän vuoden vuosikokouksessa käsiteltiin tapahtumia
vuodelta 2010, joka oli Suomen kontrabassoklubi ry:n
35. toimintavuosi. Hallituksen viimekesäinen päätös pa-
nostaa jatkossa vähemmän vuosikokoukseen ja enem-
män syyskonserttiin ja muihin tapah-
tumiin näyttää osuneen hyvin kohdal-
leen. Suurimman kuluerän muodos-
tanevat puheenjohtajan ja rahaston-
hoitajan matkakulut sekä tarjoilut, joi-
hin käytettiin noin 25 euroa. Tänäkään
vuonna vuosikokous ei kerännyt suurta
massaa basisteja paikalle, vaikka esiinty-
jänä olikin bassomaailman kuuma nimi
fläppitauluineen. Panu Pärssinen esitte-
li painotuoretta Kontrabassokirjaansa
kuusihenkiselle yleisölle, joka sekin mei-
nasi kutistua viisihenkiseksi yhden mel-
kein tukehduttua pullaan heti kirjan
alkusivujen alkulämmittelyissä. Panu
kävi kirjan osiot läpi ja kertoi, mistä koko
prosessi lähti liikkeelle ja miksi hänen
mielestään tarvitaan uusi kontrabasso-
kirja. Hän myöntää muun muassa
Simandlin kirjojen ansiot hyvine
harjoituksineen, mutta pitää niitä liian yksipuolisina ny-
kyisiin vaatimuksiin. Panu halusi lähestyä bassonsoittoa
rennosti, ja sen takia osa kirjan kuvituksesta onkin haus-
kan humoristista ja tekstin määrä on karsittu minimiin.

Suomen kontrabassoklubi ry:n vuosikokous 2011
Silti kaikkiin asioihin paneudutaan
melko perusteellisesti (lue tarkempi ar-
vio kirjan sisällöstä edellisestä Kontra-
C:stä) ja kaikki harjoitukset perustel-
laan hyvin. Kirja on nyt siis valmis, ja
sitä kannattaa tilata Suomen kaikkiin
musiikkikauppoihin, joista se ei vielä
löydy.

Panun ja yhden yleisön jäsenen lähdet-
tyä jäimme pitämään kokousta viiden
hengen voimin. Paikalla olivat allekir-
joittaneen lisäksi Karoliina Koivusalo,
Tomi Laitamäki, Marja-Helena Ojan-
perä ja Tuomo Matero. Minut valittiin
kokouksen puheenjohtajaksi ja Karo-
liina sihteeriksi. Ääntenlaskijoiksi ja
pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tomi ja
Marja-Helena. Kokous todettiin

lailliseksi ja päätäntävaltaiseksi. Koska rahastonhoitaja Eila
Saikkonen oli vasta kovaa vauhtia matkalla kokouspai-
kalle, päätettiin siirtää tilinpäätöstä koskevat kohdat ko-
kouksen loppuun. Sitä ennen vahvistimme toiminta-

suunnitelman sekä tulo- ja menoarvion sekä päätimme
pitää liittymis- ja jäsenmaksut ennallaan, koska niitä juu-
ri viime vuonna korotettiin. Se oli tosin ensimmäinen
korotus euroon siitymisen jälkeen, joten pientä korotus-

Kokoustamassa Tuomo Matero, Elisa Rusi-Matero, Marja-Helena
Ojanperä, Juha Kleemola ja Karoliina Koivusalo.

Kyseessä ei ole äänestys hallitusmuutoksista (eikä kuviokellunta-
harjoitus) vaan raskaan kokouksen vaatima venyttelytauko.
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painetta jäsenmaksuissa on. Tällä hetkellä nähtiin kui-
tenkin klubin taloustilanne vakaana, joten korotuksista
päättäminen siirtyy seuraavaan vuoteen.

Viime vuonna hallituksessa ei tapahtunut minkäänlaisia
muutoksia, ja tänäkin vuonna muutokset olivat hyvin
vähäisiä: Ari Mansala keskittyy jatkossa ainoastaan
taittamaan lehteä. Hänen paikalleen hallitukseen valittiin
Marja-Helena Ojanperä, joka toimii primus motorina
myös Nuorten Kansallisen Kontrabassokilpailun
työryhmässä. Myöhemmin hallituksen kokouksessa
Marja-Helena valittiin varapuheenjohtajaksi. Muut
hallituksen jäsenet jatkavat vanhoja pestejään. Minulle
on ollut tärkeää, että vaikka vuosikokouksessa valitaankin
vain puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet, kaikilla
muillakin olisi jokin vastuualue, joka on selvästi määritelty.
Näin vastuu jakautuu paremmin kaikkien hallituksen
jäsenten kesken, kun voin esimerkiksi ohjata kaikki
mainoksia koskevat kysymykset Tomille. Vastuun
jakamisessa auttaa myös se, että lehden toimittamisesta
ja taittamisesta sekä rahaston hoitamisesta huolehtii joku
muu kuin hallituksen jäsen, jolloin hallitus voi keskittyä
kulloinkin käsillä olevien asioiden hoitoon.
Päätoimittajamme Henrica Fagerlund-Sippoin valittiin
tosin nyt varajäseneksi Juho Vikmanin tilalle, joka
keskittyy jatkossa ainoastaan nettisivujen ylläpitämiseen.

Valitsimme edelliset toiminnan- ja varatoiminnan-
tarkastajat jatkamaan tehtävissään. Toiminnantarkastajat
ovat Tapio Lydecken ja Jouni Nieminen;
varatoiminnantarkastajat ovat Sami Koivukangas ja Tuo-
mo Matero. Lisäksi keskustelimme vuoden basistin va-
linnasta sekä siitä, että ensi vuonna vuosikokouksessa
voitaisiin valita uusi kunniajäsen. Kunniajäsenyys tulee
aina hyväksyä vuosikokouksessa, ja asian käsittelystä tu-
lee ilmoittaa etukäteen kokouskutsussa. Karoliina ilmaisi
huolensa siitä, että Metropolia Ammattikorkeakoulussa
kontrabassonsoittoa opettaa osittain viulunsoiton lehto-
ri, jolla ei ole kontrabassonsoiton asiantuntemusta. Kat-
soimme, että asia on parasta hoitaa Metropolian opiskelija-
kunnan ja koulun välillä. Eilan viimein ehdittyä paikalle
tutustuimme tarkemmin tilintarkastajien lausuntoon.
Tilinpäätös vuodelta 2010 näyttää 905,28 euroa
ylijäämäiseltä. Vahvistimme tilinpäätöksen sekä
myönsimme vastuuvapauden hallitukselle ja muille
vastuuvelvollisille. Keskustelimme myös mahdollisuudes-
ta hankkia Eilalle uusi tilinkäsittelyohjelma, jotta hänen
työnsä hieman helpottuisi.

Kokouksen päätyttyä oli tarkoitus inventoida klubin kir-
jasto, mutta aika ei riittänyt siihen, joten päätettiin että
Aapo Juutilainen ja Tomi hoitavat inventoinnin myö-
hemmin. Ylipäätään kokouksessa oli rento ja mukava
ilmapiiri, ja kaikki tuntuivat olevan valmiita tekemään
töitä yhteisen klubimme eteen. Kaikkien katseet
kohdistunevatkin nyt seuraavaan suureen ponnistuk-
seemme, Nuorten Kansalliseen Kontrabassokilpailuun
keväällä 2012. Tänä vuonna järjestetään syksyllä vielä
rekrytointitapahtuma Akatemialla, mutta muuten
keräillään voimia ensi vuoden koitokseen.

Teksti: Juha Kleemola
Kuvat: Tomi Laitamäki & Juha Kleemola

Ostaisitko sinä etydivihkon tältä mieheltä? (Panu
Pärssinen) Me ainakin ostaisimme.

Panu Pärssisen kauan
odotettu Kontrabassokirja
on  nyt vihdoin ilmesty-
nyt ja ostettavissa mm.
Levykauppa Äx:stä.

www.levykauppax.fi/
artist/parssinen_panu/
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Tänä keväänä vietämme Teppo “Teemu Kalmisto”
Hauta-ahon 70-vuotismerkkipäivää. Tämän
kunniaksi bassoyhteisöt ympäri maailmaa
järjestävät Teppo-aiheisia juhlakonsertteja. Wells
Cathedral School (Iso-Britannia) on tilannut
Tepolta kymmenen miniatyyrin aloittelijatason
sarjan kontrabassolle ja pianolle. Sarjan nimi on
'TEPPO'S TEN', se on tarkoitettu nuorille 2/3-
tasoisille soittajille, ja se esitetään Kalmiston
juhlakonserteissa Brasiliassa, Hollannissa,
Ranskassa, Tanskassa, Singaporessa, Turkissa,
Argentiinassa, Saksassa ja Maltalla.

Wells Cathedral School järjestää myös jokavuoti-
sen kahden päivän mittaisen Teppo-Festin 21.–22.
toukokuuta 2011. Tapahtuma on avoin kaiken-
ikäisille ja -tasoisille basisteille ja sisältää paljon
konsertteja, joissa esitetään Kalmiston säveltämää
musiikkia.

Teppo Hauta-aho on harvinaisuus tämän päivän
bassomaailmassa. Hän on kuitenkin kirjoittanut
kontrabassolle enemmän teoksia kuin kukaan muu
henkilö. Lisäksi hän säveltää kaikentasoisille
basisteille, aina aloittelijoista virtuooseihin. Hänen
kuuluisin teoksensa, Kadenza on maailman eni-
ten esitetty kontrabassolle sävelletty nykymusiikki-
kappale.

Kalmisto aloitti orkesterimuusikon uransa Helsin-
gin kaupunginorkesterissa vuonna 1965, ja pää-
tettyään opintonsa Sibelius-Akatemiassa hän jat-
koi František Poštan opissa Prahassa. Jätettyään
kaupunginorkesterin vuonna 1972 hän siirtyi Suo-
men Kansallisoopperan orkesteriin, josta hän
2000-luvulla siirtyi vapaaksi taiteilijaksi.

Teppo Hauta-aho on säveltänyt erittäin paljon or-
kesteri- ja kamarimusiikkia. Hänen tuotantonsa
kontrabassolle on huomattavan laaja, esimerkiksi
Kadenza on monien kansainvälisten kontrabasso-
kilpailuiden pakollinen kappale. Vuonna 1986
Kalmisto voitti “Prix Reine Marie-José” -palkinnon
teoksellaan Fantasy for Trumpet and Orchestra.

Hauta-aho on tunnustettu muusikko myös jazz-
piireissä. Hän on tehnyt yhteistyötä monien merkit-
tävien suomalaisten muusikkojen, kuten Pekka Pöy-
ryn, Seppo “Paroni” Paakkunaisen ja Heikki Sarman-
non kanssa. Kolmen viimeksi mainitun kanssa pe-
rustettu “Tuohi Quartet” voitti EBU:n jazzyhtye-
kilpailun vuonna 1971 Montreux'ssa.

Teksti: Henrica Fagerlund-Sippoin
Kuva: Maarit Kytöharju

(lähteet: Wikipedia, www.recitalmusic.net)

Suomen lahja bassomaailmalle
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Teppo Hauta-aho on maailmalla erittäin suo-
sittu bassosäveltäjä. Ympäri maailmaa basistit
soittavat ja tilaavat hänen teoksiaan ja järjes-
tävät Teppo-juhlia. Miten voi olla mahdollis-
ta, että suomalaiset basistit ovat jättäneet
Kalmiston musiikin niin vähälle huomiolle?
Aikoinaan, kun itse
ki innostuin so i t ta-
maan Ka lmis ton
teoksista muuta kuin
Kadenzaa, törmäsin
ongelmaan nimeltä
runsauden pula. Olin
kysynyt  v inkkiä
Tepolta itseltään, ja
sain vastaukseksi oh-
jeen mennä Fimicin
Lauttasaaren arkis-
toon kyse l emään
Hauta-ahon teoksien
nuotteja.  Tuumasta
toimeen. Mutta niitä
biisejä ei ollut kym-
meniä vaan satoja tai
ehkä jopa tuhansia.
Oli jokseenkin han-
kalaa täysin ummik-
kona arvioida, mistä
kannat ta i s i  l ähteä
liikkeelle…

Seuraav ien  teos ten
avulla pääset helposti tutustumaan Kalmiston
musiikkiin, kokeile vaikka jokaista! Nämäkin
kaikki teokset löytyvät sieltä samaisesta
Fimicistä, nykyään tosin hyvin paljon hel-
pommin, sillä ne voi ostaa ja tulostaa suoraan
Fimicin webshopista (www.fimic.fi), eli enää
ei tarvitse lähteä arkistokaappeja tonkimaan.

Pieni bassofantasia

Kalmiston teos Pieni bassofantasia näyttää,
mitä kaikkea voidaan saada aikaiseksi ala-
rekisterissä soittaen, perinteistä notaatiota ja
efektejä käyttäen. Tämä tyypillinen Kalmisto-
kappale yhdistää pizzicato- ja jousitekniikkaa,
pariääniä sekä glissandoja ja on erinomaisen

käyttökelpoinen portti basistille, joka haluaa
perehtyä lyyriseen nykymusiikkiin. Pieni
bassofantasia on myös hieno mahdollisuus
edistyä musiikillisesti ja teknillisesti matalan
rekister in soitossa .  Nuott i  löytyy myös
Metropolian kirjastosta Ruoholahdesta.

The Rhapsody

Näin Kalmisto luon-
nehtii  teostaan The
Rhapsody: “Seurasin
Münchenin  bas so-
kilpailuja 1985, koska
Kadenza oli siellä pa-
kollisena kappaleena.
Halusin säveltää me-
lodisemman teoksen
osoittaakseni yleisöl-
le, että bassollakin voi
esittää pitkiä melo-
dioita ja ilmaista pal-
jon erilaisia tunnel-
mia”. Nuotti löytyy
myös Sibelius-Akate-
mian kirjastosta.

Aurora's Serenade

Teos  on  omis te t tu
Kalmis ton  l apsen-
lapselle tämän ollessa

11 kuukauden ikäinen. Teoksessa vuorottele-
vat korkeat huiluäänet ja matalat pizzicatot
kuvastaen, kuinka vauva ja vaari keskustele-
vat.

Eric's Ballad, Eerikin pallaati

Teoksen nuotit löytyvät Recital Musicin
nuottivihkosta nimeltä 'Typically Teppo'.
Löytyy myös Metropolian kirjastosta.

Teksti: Henrica Fagerlund-Sippoin
Kuva: Maarit Kytöharju

Muutakin kuin Kadenzaa
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Oululainen kontrabasisti Harri Sarkkinen tapasi Hauta-
ahon ensimmäistä kertaa 1970-luvun lopulla, kun tämä
tuli Oulun kaupunginorkesterin solistiksi soittamaan
Koussevitzkyn konserttoa. Harri oli tuolloin aktiivisesti
m u k a n a
oululaisessa jazz-
yhdistyksessä, ja
tiesi toki Hauta-
ahonkin olevan
jatsimiehiä. Niinpä
hän otti taiteilijaan
yhteyttä saa-
dakseen tämän
e s i i n t y m ä ä n
k a u p u n g i n -
o r k e s t e r i n
konsertin ohella
y h d i s t y k s e n
jameissa, kun tämä
nyt kerran oli
Ouluun tulossa.
K a u p u n k i i n
s a a v u t t u a a n
Hauta-aho kutsui
S a r k k i s e n
h o t e l l i l l e e n
käymään, jotta he
voisivat sopia
a s i o i s t a
t a r k e m m i n .
P a i k a l l e
s a a p u e s s a a n
Sarkkinen havaitsi Hauta-ahon huoneen oven olevan
avoinna ja kuuli sisältä venäjää muistuttavaa puhetta.
Hauta-aho, joka ei ole venäjän kielen taidoistaan
mitenkään tunnettu, puhui siellä puhelimeen kovaan
ääneen. Täysin toissijaista on, oliko linjan toisessa päässä
ketään.

Vuosikymmenten mittaan Sarkkinen on toipunut
hämmästyksestään, ja miehistä on tullut hyvät ystävyk-
set. Soittimen lisäksi heitä yhdistää samanlainen raja-ai-
toja vieroksuva suhtautuminen musiikkiin, ja Sarkkinen
sanookin, että Hauta-aholla on ollut hänen
muusikkouteensa suuri vaikutus. Vuosien ajan Sarkki-
sen postiluukusta on kolahdellut Kalmiston uusia sävel-
lyksiä, ja hänen poikansa on monesti huutanut isäänsä
puhelimeen, kun ”joulupukki” taas kyselee.

Erinomaisesti Hauta-ahon suhtautumista sävellystyöhön
ja musiikkiin yleisemminkin kuvaavat hänen joidenkin
sävellystensä nimet, joista paraatiesimerkkinä mainitta-
koon Serious Joke (Vakava vitsi), joka on nimenä ainakin

viidellä eri kappa-
leella. Vuonna
1992 valmistui
pasuunalle ja
kontrabassolle sä-
velletty Serious
Joke II, joka on
omistettu Erkki
Hirsimäelle ja
Harri Sarkkiselle.
Sävellykseen liit-
tyy myös koreog-
rafia, joka on kä-
sin kirjoitettu ja
piirustettu enem-
män tai vähem-
män sotkuiselle
lapulle. Kantaesi-
tystä varten Hirsi-
mäki ja Sarkkinen
tu r vau tu i va t
teatteriohjaajan
apuun, ja
teatterilta olivat
myös heidän
esiintymisasunsa.
Kaksikko esitti te-
osta moneen ot-

teeseen, ja taisipa se tulla televisioiduksikin. Hirsimäen
levylle se myös päätyi, tosin ilman koreografiaa.

1980- ja 1990-lukujen vaihteessa Hauta-aho ja Sarkki-
nen olivat parina kesänä yhtaikaa Viitasaarella Musiikin
aika -festivaalilla. Sarkkinen muistaa erään kesän, jolloin
festivaalin taiteilijoille oli järjestetty vastaanotto. Hauta-
aho ei malttanut kutsuille mennessään luopua ääni-
taiteilijan osasta, vaikka soittimet olikin jätetty pois mat-
kasta. Sen sijaan, että olisi soittanut ovikelloa, hän isäntä-
väen ovelle saavuttaessa avasi postiluukun ja alkoi hauk-
kua kuin koira selitellen ovea kummastuksissaan avaa-
maan tulleelle rouvalle, että joku koira siinä oli.

Tarinoidessaan Sarkkinen innostuu, että nyt pitää soittaa
Paroni Paakkunaiselle, jolla varmasti riittää lisää kerrotta-

Muisteloita taiteilija Hauta-ahosta vuosien varrelta

Kontrabassoveljekset Hauta-aho ja Sarkkinen Viitasaarella parisen-
kymmentä vuotta sitten.
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vaa. Ja niinpä otetaan yhteyksiä. Nyt aletaan olla Hauta-
ahon kontrabassotaiteilijuuden alkulähteillä. Palataan
1950-luvun lopulle Korson Leppäkorpeen, jossa Paak-
kunainen tovereineen oli perustamassa bändiä. Hauta-
aho, jota Paakkunainen monien vanhojen kollegoiden
tapaan kutsuu Teemuksi, asui tien toisella puolella. Tee-
mu harrasti punttien nostelua, joten Paakkunainen päät-
teli hänen olevan riittävän vahva kaveri kantamaan kontra-
bassoa. Muuta ei tarvittu. Hauta-ahosta tuli bändin ba-
sisti. Ensimmäinen keikka oli Keravan yhteiskoululla, ja
siitä alkaen yhteisiä projekteja on riittänyt näihin vuosiin
asti.

Jazz oli Paakkunaisen ja Hauta-ahon bänditouhuissa alusta
asti mukana. KY:llä oli aikanaan iltamia, joissa soitettiin
vuoroin tanssimusiikkia ja vuoroin jazzia. Kerran paikal-
le oli sattunut seurue, josta tultiin ilmoittamaan soittajil-
le, että jatsia on vähän tarpeettoman paljon. Soittaisivat
vain sellaista, mistä ihmiset tykkäävät – valssia, humppaa,
jenkkaa ja polkkaa. Yhtye pysytteli konseptissaan, soitti
taas muutaman tanssisävelmän ja siirtyi jälleen jazzin
pariin. Seurueesta tultiin kertomaan, ettei tällainen peli
vetele ja että ohjelmistopolitiikasta tultaisiin keskustele-
maan jälkeenpäin pihalla. Siinäpä sitä muusikot parin
tunnin päästä puolustivat suomalaista jazz-kulttuuria
nyrkit pystyssä!

Hauta-ahon ja Paakkunaisen jazz-taival jatkui. Heikki
Sarmannon ja Edward Vesalan kanssa perustettu Tuohi-
kvartetti osallistui vuonna 1971 Sveitsin Montreux'ssa
järjestettyyn jazzin Euroopan-mestaruuskilpailuun – ja
voitti kisat! Mestaruuden myötä yhtye pääsi Yhdysval-
toihin jazz-festivaalille, mutta juuri kun pojat olivat pääs-
seet lauteille ja olivat valmiita aloittamaan soiton, poliisit
tulivat ja keskeyttivät koko tapahtuman. Yleisö oli tähän
mennessä ilmeisesti hiukan villiintynyt.

Paakkunainen ylistää Hauta-ahoa siinä, millainen mes-
tari tämä on erilaisten efektien keksimisessä. Luova
kontrabassonsoitto onkin tehnyt Hauta-ahosta kansain-
välisen uranuurtajan uusien soittotekniikoiden kehittä-
misessä. Hänellä on myös aina ollut hyvä draivi soitossa,
ja hän pyrkii itsepäisyyteen asti välttämään soitossaan
ennalta-arvattavia kaavoja. Niinpä walking bass -kuluis-
ta ovat välillä saattaneet sointuäänet jäädä unohduksiin,
ja eräällä Trio Nueva Finlandian keikalla Hauta-aho päätti
ryhtyä soittamaan duettoa huiluäänillä saksofonin kans-
sa, jolloin basson rooli jäi yhtyeestä kokonaan pois.

Uudet soittotekniikat ja mielikuvituksellinen
improvisointi ovat free jazzissa tärkeitä, mutta Paakku-

nainen ei mielellään puhu free jazzista, sillä vapaan im-
provisoinnin ei suinkaan ole rajoituttava jazz-elementtei-
hin, vaan musiikillisia impulsseja voidaan ottaa mistä
suunnasta hyvänsä. Vapaa musiikki onkin osuvampi sana
kuvaamaan vapaan improvisaation hetkessä syntyvää
tuotetta. Musiikki on ehkä vielä syytä ymmärtää samassa
mielessä kuin antiikin Kreikassa, sillä aina
improvisaatiosessiot eivät pysy taidemuotojen määrittele-
missä raameissa. Ainakin teatterin puolelle murtaudutaan
aina välillä.

Sarkkiselle on painunut mieleen Kainuun Jazzkeväästä
1980- ja 1990-lukujen vaihteesta eräs aivan hulvaton esi-
tys, jossa pimeässä salissa alkoi ensin kuulua toistuva rytmi-
kuvio. Sitten lavalle suunnattu spotti paljasti verhon ta-
kaa pilkottavat keinutuolin jalat, jotka alkoivat liikkua
rytmikuvion tahdissa. Liikkeen kasvaessa verhon välistä
alkoi pilkistää myös Paroni Paakkunaisen nenä, ja vähi-
tellen koko mies. Tästä alkoi esitys, jota on vaikea laittaa
minkään tarkasti rajaavan nimikkeen alle. Hauta-aho oli
tietysti kuviossa mukana, ja yleisö oli vapaasta musiikki-
esityksestä aivan haltioissaan.

Alussa kuvaillulla keikalla 1970-luvun Oulussa kävi si-
ten, että keskiviikkoiltana Hauta-aho soitti jazz-yhdis-
tyksen jameissa ja seuraavana iltana kaupunginorkeste-
rin solistina. Kenen olette viime aikoina kuulleet moista
tehneen?

Teksti: Johannes Raikas
Kuvat: Harri Sarkkinen

Toisinaan ihmiset eivät oivalla Hauta-ahon veijari-
mieltä ja luulevat tämän olevan vakavissaan.
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* * *

Kadenza

TK: Teppo, puhutaan ensin kappaleestasi
Kadenza..
THA: Muailmankuulu Kadenza!
TK: Niin, maailmankuulu Kadenza. Voitko
kertoa historiaa: milloin sävelletty ja minkä
takia?
THA: Joo, sehän on aika vanha biisi, ensimmäi-
nen versio taitaa olla vuodelta 1969. Tein sen
kolmoskurssiani varten; oli tulossa semmoinen
laki, että pitää olla teoria-aineet tehtynä, että saa
soittaa tutkinnon, ja tein kappaleen nopeasti,
että oli joku oma kappale soitettavana. Ensim-
mäinen versio on lyhyt, vain yhden sivun mit-
tainen. Minulla on kotona lattialla kasa histori-
allisia papereita; ravintolalaskuja, puhelinlaskun
palasia ja muita lappuja, joilla on luonnoksia
Kadenzasta. Niistä se 1. versio syntyi, ideoista
raapustettuna jollekin suttupaperille. Soitin sit-
ten kappaleen ja ainakin Sibelius-Akatemian
rehtori Taneli Kuusisto ihmetteli, että mikäs
tämmöinen Kalmisto on…
TK: Taiteilijanimesi Teemu Kalmisto ei siis vie-
lä silloin ollut yleisesti tiedossa?
THA: No ei ainakaan Kuusisto sitä tiennyt. No,
sitten jossain vaiheessa tuli toinen versio, jota
muun muassa Frantisek Posta soitti. Tämä ny-
kyinen versio tuli tunnetuksi Esko Laineen
soittamana, se on siis kolmas versio.
TK: Kun puhut “Eskon versiosta”, miltä vuo-
delta se voisi olla?
THA: Kakkosversio voisi olla 1978 maissa…
Man-saaren kilpailu oli –81 tai –82, siellä oli
vielä se kakkosversio, mutta lopullinen ver-
sio oli 1985 Münchenin ARD-kilpailussa.

Teppo Hauta-ahon näkemyksiä tuotannostaan
TK: Kadenza on käsittääkseni maailman eni-
ten soitettu soolobassokappale. Mistä sen suo-
sio oikein lähti liikkeelle?
THA: Se oli just se Münchenin kilpailu jossa
se “snaijattiin”. Ongelmana on vaan ollut se,
että Kadenza on vaikea löytää; se on Suomes-
sa kustannettuna, ja sitten se on jossain
kokoelmakirjassa Saksassa, mutta se taisi hä-
vitä siinä kommarihomman kaatumisen yh-
teydessä… Joka tapauksessa Münchenin jäl-
keen se alkoi levitä Eskon ansiosta (Esko Lai-
ne Berliinin Filharmonikoihin 1986, toim.
huom.).
TK: Mitä arvelet, mihin perustuu Kadenzan
suosio, miksi sitä soitetaan niin paljon?
THA: En tiedä. Joku on väittänyt, että se on
vaikea kappale, mutta en tiedä siitä. Se on
paljastava kappale. Kerrankin yksi tosi tun-
nettu basisti halusi esittäytyä ja lähettää nau-
han, jossa soittaa Kadenzan… Varsinkin kor-
keat paikat tuntuivat olevan vaikeita. Siitä
olen ollut yllättynyt, että sitä soitetaan niin
ro i s i s t i  j a  rumas t i  –  s e  ymmärre tään
“nykymusaksi”, jota se ei ole.
TK: No minkälainen kappale se sitten oikein
on?
THA: Sehän on semmoinen balladi. Olen ol-
lut hämmästynyt, kun ihmiset ovat pitäneet
s i t ä  n i in  ihmee l l i s enä  kappa leena ,
huiluäänipizzicatoja ja muuta, mutta onhan
niitä ennenkin ollut. Nytkin olen kuullut, että
George Vance pitää mestarikurssillaan Ame-
r ikas sa  kokona i sen  pä ivän  Kadenza-
workshoppia. Onhan se hyvä, että siitä muo-
dostetaan tarkka kuva, mutta mielestäni
Kadenzaa voi kyllä soittaa monella eri taval-
la; ei siihen kellään ole mitään kaavaa, miten
se pitäisi soittaa.

Rapsody

TK: Puhutaan seuraavaksi Rapsodysta
THA: The Rhapsody! Sehän on tavallaan jat-
koa Kadenzalle, sen toinen nimikin on “The
Munich Impression No. 1”. Kadenzahan oli
Münchenin kilpailussa -85 pakollisena kap-
paleena, ja kuulin sen siellä noin 30 kertaa.

Haastattelu on osa Teemu Kauppisen
musiikin maisterin tutkintoon kuulu-
vaa kirjallista työtä, joka on kokonai-
suudessaan luettavissa Sibelius-Akate-
mian kirjastossa. Haastattelu on julkais-
tu aikaisemmin Kontra-C:n numerossa
2/2002.
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Kun tulin kotiin, Rapsody tuli vähän niin
kuin jälkitautina. Olen ihmetellyt, miksi
Rapsodysta ei ole tullut niin suosittua kuin
Kadenzasta; onhan siinä enemmän pitkää lin-
jaa ja melodiaa, se on myös mietteliäämpi
kappale. Jos vertaa näitä kahta kappaletta,
niin Kadenza on “pieniä kuvia putkessa” ja
Rapsody pitkä tarina.
TK: Minkälainen oli Rapsodyn sävellys-
prose s s i ?  Ker ro i t ,  e t t ä  Kadenza  synty i
paperinpaloille kirjoitetuista luonnoksista.
Syntyikö Rapsody sitten niin, että tulit ko-
tiin Munchenistä, istuit alas ja kappale syn-
tyi?
THA: Suunnilleen, ja oikeastaan saman tien
syntyi toinen kappale: Hommage á Bottesini
(Munich Impression No. 2). Rapsody oli
muutenkin yllätys; ei ollut alun perin tarkoi-
tus tehdä niin pitkää kappaletta, mutta siitä
vain tuli sellainen kuin se on.
TK: Minkä verran Rapsodya soitetaan tällä
hetkellä ulkomailla?
THA: En tiedä ollenkaan. Kerran eräs vanha
mestari otti yhteyttä ja kehui kappaletta,
mutta arvosteli sitä unisono-pätkää – sanoi,
että siinä meni kyllä överiksi. Ehkä 80-luvulla
ei oltu totuttu sellaiseen. Eihän se sinullekaan
ollut ongelma vai?
TK: No ei se kyllä kappaleen vaikein kohta
tosiaan ollut. Minkälaista palautetta olet saa-
nut Rapsodysta?
THA: Ei sitä haukuttukaan ole; joskus Esko
Laine soitti sen, ja Helsingin Sanomien krii-
tikko kehui kovasti kappaletta.
TK: Sanoit, että Kadenza on usein ymmär-
retty väärin, sitä on soitettu robustisti ja ru-
masti. Miten on Rapsodyn laita?
THA: Ei, se on ilmeisesti selkeämpi, varmaan
koska se on niin melodinen kappale. Joskus
– varsinkin Amerikassa – on käsitetty aksentit
hirveän voimakkaina, kai se on koulukunta-
kysymys.
TK: Kun itse soitin Rapsodya,  meillä oli eri
käsitys loppujakson temposta, minulla hidas,
sinulla nopeampi ja tanssillinen.
THA: No, se on myös makuasia. Sanotaan,
että häissä nopeasti ja hautajaisissa hitaam-
min. Itse soitin Rapsodyn Frantisek Postan
muistokonsertissa, ja siellä kappale kesti puo-
litoista minuuttia kauemmin kuin yleensä.

Sinä  o le t  ky l l ä  a ina  so i t t anut  hyv i l l ä
soittimilla, sekin vaikuttaa asiaan.

Duobasso

TK: Puhutaan sitten kappaleestasi Duobasso.
Siihen liittyy jotain Amerikan matkan muis-
toja?
THA:  Ni in ,  o l in  vuonna  1990 ISB:n
(International Society of Bassists) tapahtu-
massa, ja siellä kuulin bassoduoa, jossa soitti-
vat David Walterin oppilaat John ja Anthony
(en muista sukunimiä). En edes tarkkaan
muis ta ,  mi tä  he  so i t t i va t ,  mut ta  o l in
vaikuttunut, ja reissu poiki muun muassa
Duobasson. Kappale on omistettu Johnille ja
Anthonylle ja yläotsikkona on “a salute to Da-
vid Walter”.
TK:  So i t in  h i l j a t ta in  kappa le t ta  Mat t i
Tegelmanin kanssa ja puhetta oli juutalais-,
mustalais-, ja espanjalaisvaikutteista.
THA: Niin, David on juutalainen. Anthony
on Italialainen mutta en tiedä niistä vaikut-
te i s t a .  Ens ie s i ty shän o l i  Weimar i s sa
kommunistiaikana.
TK: Vielä Duobasson sävellysprosessista; tu-
lit siis matkalta inspiroituneena, istuit työ-
pöydän ääreen ja sävellys vain “ilmestyi pa-
perille”.
THA: Niin vähän luulen, se oli niin kuin
Rapsodyn kanssa.
TK: Vielä vaikutteista; tapaat siis muusikoi-
ta, vaikutut heistä ja heidän soitostaan, ja sä-
vellys “tipahtaa” nuottipaperille?
THA: En tosiaan tiedä, mistä ne tulee… olen
vähän niin kuin tämmöinen välikäsi… (vaih-
taa puheenaihetta) Onhan se duo mutta ehkä
enemmän kallellaan ykkösstemmaan, en tie-
dä.
TK:  Kakkoss temma onkin  pääas i a s sa
komppia, mutta pariääninä…
THA: Niin, kakkosstemma on kyllä raskaam-
pi, yhden basson pitäisi kuulostaa kahdelta
(double bass!)
TK: Ylipäänsä kappaleittesi kokoonpanoista,
kiinnostaako sinua enemmän duot ja muut
kamarimusiikkikokoonpanot kuin soolo?
THA: En osaa sanoa; onhan moni, varsinkin
pedagogisiin tarkoituksiin tehty kappale teh-
ty alun perin tietylle kokoonpanolle, mutta näissä
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“ammattikappaleissa” kokoonpano vaan tulee jostain.
TK: Suomen Kansallisoopperan bassosektio tilasi si-
nulta kappaleen, ja se esitettiinkin viime isänpäivänä.
Kuinka moni bassokappaleistasi on tilaustöitä?
THA: Ai niin, se kahdeksan basson kappale. Ei tilaus-
töitä monta ole, mutta nyt englantilainen Recital
Music -kustantamo on tilannut kappaleita. Ensi ke-
sänä esitetään “Kolme Kysymystä Ja Vastaus” bassolle
ja pianolle, se on ensimmäinen Recitalin tilaama kap-
pale, ja lisää on tulossa. Kuulin, että ne aikovat päästä
tilauksissa sataan kappaleeseen.
TK: Siis sata Hauta-ahon kappaletta?!
THA: (nauraa) Ei, vaan yhteensä, eri säveltäjiltä.

Koraaliaana

TK: Kerro bassokvartetosta Koraaliaana.
THA: Se syntyi tavallaan vahingossa. Tein 1980-lu-
vulla musiikkia radio-ohjelmiin, ja eräässä ohjelmas-
sa minulle annettiin pohjaksi Lutherin Koraali, oli-
kohan se numero 114. Soitin sitä teemaa nauhalle ja
sitten keksin soittaa samaa teemaa samalle nauhalle
oman soittoni päälle! Siitä sain idean tehdä teemasta
bassokvarteton. Ensiesitys oli muistaakseni vuonna
1986 tai –87 Hyvinkäällä ja sama porukka (mm.
Henri Dunderfeldt ja Petja Wagoner) teki siitä
radionauhankin. Nauhaa soitettiin radiossa ja muis-
tan, kun Helsingin Kaupunginorkesterin soolosellisti
Veikko Höylä oli kuullut nauhan ja oli siitä innois-
saan. Sellosta tuli mieleen, että kerran soitettiin
Koraaliaanaa hautajaisissa kahdella bassolla ja kah-
della sellolla, eikä se oikein toiminut; kyllä se on basso-
kvartettikappale.
TK: Bassokvartetti Härkäkvartetti (Sami Koivu-
kangas, Juho Martikainen, Jani Pensola ja Teemu

Kauppinen) on paljon soittanut Koraaliaanaa. Ko-
vasti on ihmetelty kappaleen alkua, jossa kaikki soit-
tavat eri tempoissa. Yleisö on joskus saattanut epäillä,
etteivät soittajat tiedä, missä mennään, että oltaisiin
“pihalla”. Minkälainen ajatus sinulla oikein on siitä
alusta?
THA: Se on kuin unessa – ykkösbasso alkaa esitellä
teemaa hitaasti ja jopa epävarmasti, ja kakkosbasso
tulee mukaan dissonanssilla. Kolmos- ja nelosbasso
soittavat pulssia, kuin sydämenlyöntejä unessa.
TK: Sitten herätään unesta ja todellisuudessa soi sit-
ten se koraali?
THA: Niin, vai ollaanko vainaita, kalmistoon jou-
duttu! En tosiaan tiedä koraalin sanoja, liekö
hautajaiskappale. Kappaletta ei ole tarkoitettu
ohjelmalliseksi, ja siksi onkin hyvä, etten tunne
koraalin sanoja.
TK: Kappaleessa on ollut sellainen ongelma, että
crescendoja on paljon ja sointi menee tukkoon.
THA: Se on totta, tuli kirjoitettua aika paljon ja isoja
nyansseja. Pitää vaan muistaa aloittaa crescendot tar-
peeksi hiljaa, että on varaa kasvattaa ääntä. Nykyään
oikeastaan inhottaa kirjoittaa paljon nyansseja. Yksi
tapahan on olla kirjoittamatta nyansseja ja jättää ne
soittajan harkittavaksi, mutta se nyt on liioittelua.
Onhan kappaleissani paljon tarkkoja merkintöjä,
subito-nyansseja ja muuta… En tiedä, onko se paras
vaihtoehto. Kappaleen lopussa on muuten kohta, jossa
kakkosbasso virittää e-kielen a:han. Amerikkalainen
basisti Patrick Neher keksi sen, kun huomasi, ettei
kakkosbasso muuten tarvitse e-kieltä kappaleen ai-
kana. Hyvä idea, se matala a on hieno!
TK: Niin on. Kiitoksia haastattelusta Teppo Hauta-
aho!

Teksti: Teemu Kauppinen

Kaikki haastattelussa käsitellyt kappaleet (ja pari
muutakin) löytyvät vuonna 2007 ilmestyneeltä
loistavalta Echoes from Hauta-aho levyltä. Bassoa
levyllä soittavat Juho Martikainen, Jani Pensola,
Teemu Kauppinen, Sami Koivukangas ja Matti
Tegelman. Myös itse Teemu Kalmisto esiintyy le-
vyllä, tällä kertaa tosin triangelin varressa.

Levyn voi ostaa Fugan internetsivuilta:
www.fuga.fi
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Erilaisia opettajia – Erilaisia metodeja (osa 3)
Duncan McTier: Tips and Tricks

Juha Kleemolan kirjallinen lopputyö vertaa kolmen
eri bassopedagogin näkemyksiä bassonsoitosta. Aikai-
semmissa lehdissä on käsitelty Michael Wolfin sekä
Panu Pärssisen opettamistyyliä. Tässä kolmannessa
eli viimeisessä osassa tutustumme Duncan McTierin
oppeihin.

McTier syntyi Englannissa, Worcestershiren kreivi-
kunnassa. Hän opiskeli ensin matematiikkaa
Bristolin yliopistossa. Bassonsoittoa hän on opis-
kellut yksityistunneilla. McTier väittää käyneensä
elämänsä aikana vain viidellätoista kontrabasisti-
opettajan soittotunnilla! Vain kahden viikon pääs-
tä valmistumisestaan hän sai töitä BBC:n sinfo-
niaorkesterista ja myöhemmin Alankomaiden
kamariorkesterista. Kuuluisan Man-saaren basso-
kilpailun McTier voitti vuonna 1982 ja on siitä
lähtien esiintynyt solistina ympäri Eurooppaa.
McTier toimii professorina Royal Academyssä
Lontoossa, Zürcher Hochschule der Künstessa
Winterthurissa, sekä Queen Sofia Collegessa Mad-
ridissa.

Musiikin valmistaminen

McTierin vihkonen Tips and Tricks Volume 1 al-
kaa näin: “Kun saadaan uusi kappale, on suuri hou-
kutus alkaa heti harjoitella, toisin sanoen ‘opetella
nuotit’ ilman minkäänlaista harkintaa huippu-
kohdista, muodosta, dynamiikoista, vibratosta, tai
kappaleen rakenteesta, siis opetella soittamaan kap-
pale monotonisesti.” McTier kehottaa valmistele-
maan kappaleen ensin paperille ja laulamaan sitä
pianon kanssa ennen instrumenttiin tarttumista.
Tämä säästää hänen mukaansa paljon aikaa.
McTier yrittää saada lukijansa ymmärtämään, että
fraaseja ei ole kirjoitettu nuottiin valmiiksi, vaan
ne täytyy itse hahmottaa ja muotoilla. McTier pai-
nottaa myös pianostemman tutkimista. Tähän liit-
tyy paitsi kliimaksien paikantaminen, myös jokai-
sen äänen sijainti harmoniassa ja sitä kautta ään-
ten intonoiminen.

McTier ei mittaile äänten eroja tasavireisyyteen,
vaan tyytyy merkitsemään “eri tavalla” intonoita-
vien äänten kohdalle nuolen joko ylös- tai alas-

päin. Näin hän kehottaa myös lukijaansa tekemään
kappaleen valmisteluvaiheessa. Samoin hän kehot-
taa merkitsemään nuottiin kaikki fraseeraukseen
liittyvät tekijät. Dynamiikkoja tehtäessä McTier
kehottaa liioittelemaan, sillä pienet erot nyansseissa
esimerkiksi mezzopianosta mezzoforteen eivät sa-
lissa kuulu mihinkään. Vibraton koon pitäisi
seurailla fraasien muotoja niin, että kliimakseilla
ja harmonisesti kiinnostavilla olisi intensiivisin ja
laajin vibrato. Vibratolla voidaan myös tehdä pit-
kistä äänistä mielenkiintoisia lisäämällä tai vähen-
tämällä vibraton nopeutta.

Harjoittelu: Tehokas ajankäyttö

McTier mainitsee kontrabassonsoiton fyysisen ras-
kauden rajoittavana tekijänä harjoittelumäärissä.
Säännöllistä harjoittelua hän pitää tärkeänä paitsi
hyvän soittokunnon säilymisen kannalta, myös sik-
si, että muusikon täytyy usein esiintyä, vaikka ei
huvittaisikaan. Siksi on hyvä harjoitella silloinkin
kun ei huvita. McTier on sitä mieltä, että kappa-
leiden läpisoittaminen ei ole harjoittelua ja voi lii-
an aikaisessa vaiheessa olla jopa haitallista
harjoittelulle. Pitäisi laatia tarkat suunnitelmat sil-
le, mitä milloinkin aikoo harjoitella, sekä mitä ei
aio harjoitella. Jos jokin osa kappaletta menee hy-
vin, mutta toiset eivät vielä suju, voi jättää jo hy-
vin menevän osan soittamatta ja harjoitella vain
huonosti meneviä pätkiä.

Virheet – miten niitä korjataan?

Millä tahansa virheellä – tai ei-toivotulla loppu-
tuloksella – joka on esiintynyt soitettavassa jak-
sossa, on taipumus toistaa itsensä, jos korjaavaa lii-
kettä ei tehdä. Virheet eivät siis korjaa itseään, vaan
mitä todennäköisimmin toistuvat, mikäli vain soi-
tetaan jakso uudelleen. McTier kehottaa soittajaa
leikkimään “etsivää” ja analysoimaan edellisen yri-
tyksen tulosta sekä päättämään, mitä toimenpitei-
tä vaaditaan, jotta ensi kerralla tulos on parempi.
McTier kehottaa työskentelemään hitaassa tempos-
sa ja pienissä jaksoissa, jotta soittaja ehtii huomata
kaikki virheet. Hän käskee “miettimään” ennen
soittamista.
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Korvan kouluttaminen (Training the ear)

McTier on vahvasti sitä mieltä, että ensisijaisen
tärkeää kaikille esiintyjille on kuulla nopeasti,
onko soitettu nuotti
korkeampi vai mata-
lampi kuin toinen
nuotti. Hän vakuuttaa,
että tämän kyvyn ke-
hittämiseen käytetty
aika saadaan takaisin
myöhemmän vaiheen
harjoittelussa. Se, että
muusikko tarvitsee
harjoitusta intonaation
harjoittelussa, tai että
sitä ylipäätään voidaan
harjoitella, voi tulla
joillekin yllätyksenä.
Nyt päästään McTierin
erikoisosaamisalueelle
- tai pitäisi ehkä sanoa
alueelle, josta hän mie-
lellään puhuu.

McTierin mielestä var-
min keino varmistaa,
että soitettava katkel-
ma pystytään soitta-
maan puhtaasti, on laulaa se ääneen. Ylinouseva
kvartti (tai vähennetty kvintti) on yksi vaikeim-
mista intervalleista laulaa ja siitä seuraa usein in-
tonaatio-ongelmia. Jos nuotti on tapana soittaa
liian korkeaksi tai matalaksi, on helppo oppia
kuulemaan intonaatio väärin.

Tehokas tarkkailu (Effective checking)

Systemaattinen ja tehokas metodi intonaation
tarkistamiseen voi säästää paljon aikaa. Huono
tapa, jonka helposti oppii, on verrata pieleen
mennyttä ääntä esimerkiksi vapaaseen kieleen.
Näin ei kuitenkaan McTierin mukaan pitäisi toi-
mia ennen kuin on muodostanut mielipiteen
siitä, oliko nuotti kohdallaan, liian korkea vai
liian matala. Hän perustelee mielipiteensä sillä,
että harjoitellessa kappaleen keskeyttäminen ja
äänen tarkastaminen on mahdollista, mutta esi-
tyksessä ainoa tarkistus voidaan tehdä päässä.

Eräs esimerkki McTierin idioottivarmasta harjoittelu-
metodista on seuraava “step-by-step check list”, jon-
ka avulla voi harjoittaa korvaa eli intonaatiota:

1. Muodosta seuraavan
äänen korkeus korvalla ja/
tai laula se ääneen.

2. Soita seuraava ääni.

3. Päätä, onko nuotti koh-
dallaan, liian matala tai lii-
an korkea ennen kuin
tarkistat sen.

4. Jos päätös oli oikea ja tar-
kastus varmisti intonaation
olleen hyvä, toista prosessi
vaiheesta yksi seuraavaa
nuottia varten.

5. Jos päätös oli väärä, säädä
korva tuottaaksesi oikea
korkeus (eli opettele
intervalli uudelleen) ja/tai
vietä enemmän aikaa kehit-
tääksesi päätöksenteko-
kykyäsi.

Miten sitten McTierin mainitsemia tarkastuk-
sia tehdään? Jos käytettävissä on piano, äänet
voi tarkistaa siitä ottaen huomioon sävellajin
ja pianon tasavireisyyden. Toinen vaihtoehto
on verrata ääntä vapaaseen kieleen tai huilu-
ääneen. Tällöinkin pitää huomioida huilu-
äänien suhde soitettavaan sävellajiin.

Harjoittelun pitäisi olla niin hidasta, ettei vir-
heitä tulisi ja että onnistumisaste olisi kor-
kea.

Vaikeat paikat, jousitukset ja sormitukset

Koska paikat, joita pidetään vaikeina, usein
sisältävät hankalia asioita molemmille käsil-
le, on hyvä keskittyä vain toisen käden on-
gelmiin. Kun esimerkiksi jousikäsi ei enää
tuota ongelmia, saadaan täysi keskittyminen
toisen käden ongelmiin.

Duncan McTier (mestarikurssi, Sibelius-Akatemia, 2003)
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McTier  kehot taa  merk i t semään va l i tut
jousitukset nuottiin mahdollisimman aikai-
sessa vaiheessa, koska päätöksenteon jälkeen
on ajanhukkaa kokeilla vaihtoehtoisia jousia.
Jousitukset ja sormitukset sanelee usein ky-
seisen jakson nopeus, ja eri vaihtoehdot pi-
täisi kokeilla esitysnopeudessa ennen päätök-
sentekoa. Valintojen tulisi perustua musiik-
k i in  ta i  a inak in  mus i ik in  j a  t ekni sen
helppouden kombinaatioon.

Rytmi ja ulkoa soittaminen

Nopein tapa oppia monimutkaisia rytmejä –
joita usein esiintyy nykymusiikissa – on lau-
laa tai taputtaa niitä metronomin kanssa il-
man soitinta. McTierin mielestä metronomi
on hyödyllinen laite, mutta sitä ei pitäisi hä-
nen mukaansa käyttää koko ajan. Jokaisella
muus iko l l a  p i tä i s i  o l l a  oma s i s ä inen
metronominsa, mutta mieluiten sellainen,
joka ei ilmaise itseään jalan polkemisena. Si-
säisen metronomin avulla on mahdollista teh-
dä rubatoa varioimalla sisäistä pulssia, tai ja-
kamalla sitä jos tarpeellista.

McTierin mielestä kaikki informaatio, jota
tarvitaan kappaleen esittämiseen (nuotit, ryt-
mit, artikulaatiot, dynamiikat, jousitukset)
täytyy muistaa ulkoa. Jopa silloin kun soite-
taan nuotista, nuotin pitäisi olla vain muis-
tin apuna. McTierin mukaan hyvä tapa ke-
hittää ulkoa soittamista on toistaa vain muu-
tamia nuotteja. Suuri määrä informaatiota
voidaan myös opetella muistamaan ilman soi-
tinta opiskelemalla partituuria ja laulamalla
omaa osuuttaan läpi toistuvasti.

Esitykseen valmistautuminen

Soittajan tulisi McTierin mukaan valmistau-
tua esitykseen soittamalla ohjelma läpi kol-
me kertaa peräkkäin. Näin hän voi olla var-
ma, ettei esityksen aikana tapahdu kestävyy-
den tai kontrollin katoamisia. Kun harjoitel-
laan esiintymisiä, esimerkiksi resitaalia pia-
non kanssa, tarvitaan paljon harjoitusaikaa
pianistin kanssa. Pianon tai nauhan kanssa
harjoittelu on erityisen tärkeää intonaation
kannalta.

Kun  kappale tai ohjelma on harjoiteltu niin
kuin McTier neuvoo, se pitää käydä läpi mie-
lessä ilman soitinta sekä ennen harjoitusta että
ennen esitystä, jotta esitys olisi identtinen
harjoi tusvetoon nähden.  Tätä  prosess ia
McTier kutsuu mentaaliseksi lämmittelyksi
(mental warm-up). Hän myös neuvoo otta-
maan esityksessä hieman hitaamman tempon
kuin mikä tuntuu oikealta tempolta. Esityk-
sen aikana adrenaliini on korkealla ja siitä
johtuen on yleistä ottaa liian nopea tempo ja
hosua asemanvaihdoissa. Hän kehottaakin
mieluummin antamaan vain 90 prosenttia it-
sestään. Adrenaliini kyllä antaa loput 10 pro-
senttia.

Jousen jakaminen (Bow distribution)

Jos jousta ei jaeta oikein, on siitä McTierin
mukaan seurauksena ei-toivottuja aksentteja
lyhyillä nuoteilla, pitkiä nuotteja, jotka yht-
äkkiä kuulostavat hiljaisemmilta kuin lyhyet
nuotit, sekä kliimakseja, jotka kuulostavat en-
nemminkin antikliimakseilta.

Perusharjoituksessa harjoitellaan käyttämään
kokonuotille kaksi kertaa enemmän jousta
kuin puolinuotille, neljä kertaa enemmän
kuin neljäsosanuotille ja kahdeksan kertaa
enemmän kuin kahdeksasosanuotille. Harjoi-
tuksessa voi käyttää apuna teippiä tai sini-
tarraa, joilla voi jakaa jousen kahteen, nel-
jään, tai kahdeksaan osaan. McTier opastaa,
että myös äänen korkeus vaikuttaa jousen
määrän tarpeeseen. Esimerkiksi yksiviivainen g
G-kielellä vaatii kaksi kertaa enemmän jous-
ta  ku in  vapaa  G-k ie l i  s ä i l y t tääkseen
samanlaatuisen ja -vahvuisen äänen. Hyvä
nyrkkisääntö on, että jousen määrä tulee
tuplata jokaisen oktaavin kohdalla. Kunhan
tämä tekniikka on hallussa, sitä voidaan
var io ida  muuttamal la  jousen etä i syyt tä
tallasta, jolloin jousen nopeuteen tarvitsee
tehdä vähemmän muutoksia.

Juha Kleemolan tekstin tiivisti
Henrica Fagerlund-Sippoin

Kuva: Miika Asunta
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Aloitettuani työt Radion Sinfoniaorkesterissa
reilu vuosi sitten mielessäni oli heti haave löy-
tää käyttööni parempi orkesterisoitin. Joulun ai-
koihin sain sitten hyviä uutisia: työnantajaltani
järjestyisi käyttööni riittävä rahoitus. Kohdalla-
ni tämä tarkoittaa kuitenkin aikamoista haastet-
ta: minulla ei juuri ole kokemusta orkesteri-
soitinten hankinnasta ja vastuu on kuitenkin
suuri sekä oman soittouran että orkesterin ra-
hojen puolesta.

Hyvän orkesteribasson löytäminen ei ole mikään
yksinkertainen tehtävä. Koska Suomessa ei hy-
viä soittimia juuri ole kaupan, täytyy katseet
kääntää muualle.  Vaihtoehdoiksi jäävät
bassodiilerit ympäri maailmaa tai yrittää löytää
soitin suoraan jostain orkesterista tai eläkkeelle
jäävältä soittajalta.

Vanhoissa kontrabassoissa soitinten keskinäiset
erot ovat varmasti suurempia kuin missään muis-
sa jousisoittimissa. On tarjolla 4- ja 5-kielisiä
bassoja, jatketta, pyöreä- ja tasapohjaisia, suu-

ria ja pieniä, uusia ja vanhoja. Lisäksi monille
on tärkeää se, missä maassa soitin on rakennet-
tu ja milloin, rakentajan nimestä puhumatta-
kaan. Itselläni ei kuitenkaan ole vielä riittävää
kokemusta soitinten hankkimisesta, että osaisin
päättää etukäteen mitään muuta kuin sen, että
etsin alustavasti  5-kielistä soitinta.
(Jatkebassoissakin on kyllä omat huomattavat
etunsa…)

Tämän takia minun tapauksessani tuntui
helpommalta aloittaa basson etsintä
bassodiilereiltä, vaikka yhdenkään tietämäni
diilerin maine ei todellakaan ole putipuhdas.
Diilereillä olisi kuitenkin kerralla kokeiltavana
useita erilaisia hyvätasoisia soittimia, joista “se
oikea” saattaisi olla helpompi valita.

Saatuani tiedon rahoituksesta olen laittanut ke-
vään mittaan sähköposteja diilereille eri puolel-
la Eurooppaa ja jopa Yhdysvaltoihin saakka.
Vastausten perusteella houkuttavimmalta paikal-
ta vaikutti René Zaalin verstas Hollannin
Bemmelissä. Niinpä ensimmäinen soittimen-
etsintämatkani suuntautuikin Zaalin verstaalle.
Mukaan reissuun lupautui RSO-kollegani Tee-
mu Kauppinen. Teemun apu osoittautuikin
korvaamattomaksi; soittimista saa paljon parem-

Bassobisnestä Hollannissa

Aapo Juutilainen ja John Osborne.

Teemu Kauppinen ja Fendt-school.
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man kuvan, kun voi itse soittamisen lisäksi kuun-
nella, mitä toinen taitava muusikko saa soittimista
irti.

Saapuessamme Amsterdamin lentokentältä
vuokraamallamme autolla Renén luokse keskelle
hollantilaista pikkukylää vastaanotto oli mainio.
René osoittautui heti todella mukavaksi hepuksi
(kuuluu tietysti diilerin ammattiin...). Mutta mikä
tärkeintä, odottamassa oli kuusi kappaletta hyväl-
tä näyttäviä orkesteribassoja.

Sitten soittamaan! Ensimmäiset minuutit vaivasi vie-
lä hämmennys; miten osaisin ikinä päättää, minkä
näistä erilaisista soittimista haluaisin ottaa mukaan.
Tilanne alkoi selkiytyä kuitenkin varsin nopeasti. En-
simmäisenä pois laskuista tiputettiin nimetön saksa-
lainen soitin, joka osoittautui kokonsa vuoksi liian
hankalaksi soittaa. Seuraavaksi oli pakko unohtaa
parhaan ensivaikutelman antanut William Tarr, jon-
ka G-kielellä ei ollut riittävästi tilaa soittamiseen soit-
timen leveyden vuoksi (Renékin myönsi, ettei edes
trimmaus auttaisi). Soittelimme useita tunteja ja en-
simmäisen soittopäivän jälkeen vaihtoehdot oli ra-
jattu jo käytännössä kahteen.

Seuraavana aamuna jatkoimme virkein mielin
testausurakkaa paikallisessa konserttisalissa, jonne
otimme mukaan kolme soitinta. Salissa soittami-
nen kannatti, pieni verstas ei todellakaan ole paras
paikka soittimien testaukseen. Ensimmäisenä päi-
vänä “johdossa” ollut kohtuullisen pienikokoinen
5-kielinen Fendt-tyyppinen soitin osoittautui
isommassa tilassa hieman arkisen kuuloiseksi ja itse
asiassa yllättävän vaikeaksi soittaa. Lopulta kokei-
luun lähtenyt John Osborne 1884 -brittibasso taas
esittäytyi kunnon akustiikassa edukseen. Ensivai-
kutelman perusteella Osborne oli kokei-
lemistamme soittimista yksi huonoimmista, mut-
ta vaihdettuamme soittimeen todella huonosti so-
pivat kielet vähän parempiin sekä siirryttyämme
kunnon akustiikkaan asetelma kuitenkin kääntyi
päälaelleen. Nyt täytyy vielä testata soitinta tosi-
toimissa orkesterissa, saa nähdä tuleeko Osbornesta
työkumppanini vuosiksi eteenpäin. Jännittävää!

Teksti: Aapo Juutilainen
Kuvat: Teemu Kauppinen

René Zaal höyläpenkin ääressä.
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Kaustislaisen huippupelimannin Mauno Järvelän
Näppärikurssi valloittaa!

Kaustiselta alkunsa saanut pelimanniryhmä-
toiminta on kehittynyt viime vuosina lasten ja
nuorten laajaksi “kansanliikkeeksi” ja
koulutustapahtumiksi Suomessa.  Kursseja on
järjestetty myös Euroopassa, USA:ssa ja Etelä-
Amerikassa. Kursseilla yhteissoitetaan
pelimannisävelmiä sekä ajankohtaisia
näppärihittejä, joista Mauno Järvelä on tehnyt
omia sovituksia ja soittomateriaalia eritasoisille
soittajille. Muutaman päivän Näppäriperiodi
huipentuu loppukonserttiin, missä yhteissoiton
sato korjataan ja näpeissä tuntuvat ja korvissa soivat
melodiat päästetään irti täydellä energialla.

Kurssille voi osallistua miltei millä tahansa
soittimella, yleensä kuitenkin sillä, mikä on itsel-
leen kaikkein tutuin. Kamu- (kansanmusiikki-)
kappaleita päästään hiomaan kurssin aikana myös
ohjatusti pienryhmissä. Eri soitinryhmissä on
yleensä liiderinä mukana kokenut kansan-
muusikko, joka opastaa ja kannus-

taa muita yhteissoiton ja kansanmusiikin syöve-
reihin.

Tänä vuonna Näppärikursseja on järjestetty muun
muassa Keravalla 14.–16.1.2011, missä 130 soit-
tajaa kerääntyi Keravan Yhteiskoululle sekä Hy-
vinkään Martinhallissa 1.–3.4.2011, missä Hyvin-
kään ja Riihimäen musiikkiopistojen yhteistyönä
yli 250 kansanmusiikki-intoutunutta oli läsnä.

Viikon kestävä Näppärikurssi järjestetään aina ke-
säkuun alussa Kaustisella ja siellä harjoitellaan uusi
ohjelmisto Kaustisen kansanmusiikkifestivaaleille,
jolloin lavalle kiipeää noin 300 näppäriä soittamaan
ja laulamaan.

* * *

Nyt saamme kuulla kolmen, hyvin erilaisella ko-
kemuksella varustetun basistiopiskelijan ja
Näppärikurssilla mukana olleen kommentit:

Kansanmusiikkienergiaa 250 innokkaan soittajan voimin. Mauno Järvelä seisoo
viulun kanssa basistien vasemmalla puolella.
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Aida Salakka, 19 vuotta, Keravan musiikki-
opistossa neljä vuotta kontrabassonsoittoa
opiskellut.

“Viihdyin kurssilla (Kerava 14.–16.1.2011)
erittäin hyvin, ja tunnelma oli se, mikä jäi eni-
ten mieleen. Siellä oli mahtava yhteishenki,
vaikka meitä oli todella paljon. Uskoisin, että
jokainen kurssin osallistuja tunsi itsensä terve-
tulleeksi ja tärkeäksi. Kurssin kohokohta oli
(luonnollisesti) loppukonsertti, jossa yleisö oli
kivasti hengessä mukana.

Toisekseen tykkäsin kappalevalinnoista. Itse kun
en muuten ole kovin paljon kansanmusiikin
kanssa tekemisissä, niin tämä viikonlopun
kestoinen kurssi oli mukavaa vaihtelua – ja
hyvää harjoitusta pizzicato-soitolle! Erityisesti
kansanmusiikkiversio Carmenista jäi hyvin
mieleen.

Samalla haluan lähettää terveiset Oskarille,
joka oli mainio bassosektion “liideri”. Hän osasi
neuvoa hyvin ja samalla säilyi rento fiilis. Ja
sitä paitsi oli kivaa soittaa muiden basistien
kanssa, kun sitä ei tapahdu ainakaan liian
usein!

Oikea s taan mi tään huono ja  mui s to ja  e i
näppärikurssista jäänyt. Muistan vain sen hy-
vän fiiliksen, kun tulin kotiin ja monet kurs-
sin kappaleista jäi soimaan päähän pariksi päi-
väksi. Ennen kurssia mulla oli ehkä vähän
stereotyyppinen kuva kansanmusiikista, mutta
tämä kurssi  todisti  sen vääräksi.  Kansan-
musiikissa voi tuntea aitoa soittamisen ja lau-
lamisen iloa, varsinkin, jos yhteishenki pelaa
niin hyvin kuin tällä kurssilla!”

Jermu Tarkiainen ,  10 vuotta, opiskelee
kontrabassonsoittoa toista vuotta Hyvinkään
musiikkiopistossa.

“Poruka s sa  s o i t taminen  on  k ivaa !
Näppäritapahtumassa (Hyvinkää 1.-3.4.2011)
soittokavereita oli 260 ja yleisöä tuplasti. Kuu-
lostaa hienolta, kun soittajia on paljon. Kaik-
ki kappaleet oli kivoja, erityisesti tykkäsin
Pirttikosken polkasta. Myös musiikki Carmen-
oopperasta oli kiva. Etukäteen olisi voinut

enemmän tutustua soitettaviin kappaleisiin,
mutta onneksi Oskari-basisti Mauno Järvelän
bändistä oli paikalla kertomassa ja opastamassa.
Viikonloppu meni vauhdilla. Päivän viimeisi-
nä hetkinä alkoi jo hiukan väsyttää, mutta ko-
kemus oli hauska ja aion mennä seuraavana-
kin vuonna!”

Oskari Hanhikoski ,  ammattiopiskel i ja,
Metropolia-ammattikorkeakoulu

“Mulle nuo näppärikurssit on ollut aina tosi
kivoja. Ne on myös tosi opettavaisia, koska ai-
kaa on vähän, biisejä paljon ja kokoonpano
aina erilainen. Opettajana joutuu siis aina
uusiin tilanteisiin. Kursseilla tulee joka kerta
ihmeteltyä, kuinka nopeasti nuo lapset ja nuo-
ret omaksuvat ja oppivat uusia kappaleita.
Kurssi alkaa perjantaina iltapäivällä, ja jo sun-
nuntaina on opittu konsertin verran kappalei-
ta,  jotka esitetään periodin lopuksi. Kursseilla
ja konserteissa on ollut hyvä fiilinki, koska op-
pilaat ovat innokkaina mukana.

Keravan ja Hyvinkään kurssit eivät poikenneet
muista kursseista, vaan meno oli mahtava ja
oppilaat mukavia. Hyvinkään kurssi jäi histo-

Jermu Tarkiainen
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riaan ennätyksel l i se l lä harmoonimääräl lä
(n.60!). Konsertit olivat hienoja ja mulle jäi
molemmista oikein hyvä mieli!”

Näppärikursseja järjestetään musiikkiopistoissa yleensä
opettajien ehdotuksesta/toiveesta. Soitinkollegioissa näistä
erikoiskursseista joku tekee ehdotuksen, jonka opiston
johto sitten toivon mukaan hyväksyy ja myöntää rahoi-
tuksen. Nopeimmillaan kurssi järjestyy jo saman luku-
vuoden aikana ja näin opiston oppilaat kohtapuoliin pää-

sevät uppoutumaan kurssimateriaalin kamumelodioihin
ja -komppeihin! Opiston ulkopuolisillakin on yleensä
myös mahdollisuus osallistua kurssille pääsymaksua vas-
taan, kun se opiston omille oppilaille on ilmainen. Aloit-
teen voi aina tehdä omalle soitonopettajalle, jos juuri si-
nun opistossasi ei vielä ole pyörähtänyt Maunon Näppäri-
tornado!

Kurssia odotellessa, kaivakaahan esiin ne pölyttyneet
kansanlaulunuotit hilpeine sanoituksineen ja kirjoittakaa

bassontämmäysäänet sinne nuottiviivaston
yläpuolelle ja – “ei kun polskaamaan!”

Bassontuoksuisin terveisin,
Malla Lounasheimo (teksti ja kuvat)

(allekirjoittanut on Jermun ja Aidan bassonsoiton
opettaja sekä opettaa Keravan, Hyvinkään, Kes-
kisen Uudenmaan ja Sandelsin musiikki-
opistoissa)

Näppäreistä ja Näppärikursseista voi lukea
lisää internetistä osoitteesta:  napparit.kpk.fi

Kansanmusafestarista löytyy tietoa
osoitteesta: www.kaustinen.net

Basson varressa keravalaisen pelimanniryhmä Äkseröisten basisti Timo Tuisku (vas.),  Aida Salakka ja Oskari Hanhikoski.

Jermu Tarkiainen ja Oskari Hanhikoski.
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Carl Flesch Akademie Baden-Baden

Baden-Badenin kesäkurssi Etelä-Saksassa on tuttu useil-
le Suomalaisille basisteille, Janne Saksala on opettanut
kurssilla monena kesänä. Tänä vuonna opettajana on
Berliinin Filharmonikkojen entinen soolobasisti, Klaus
Stoll. Kurssin ajankohta on 17.–30.7.2011. Kurssille
haetaan joko lähettämällä DVD 15.5. mennessä tai osal-
listumalla kurssin ensimmäisenä päivänä järjestettävään
koesoittoon.  Bassokurssin osalta menneinä vuosina ei
ole tarvinnut juurikaan suorittaa karsintaa, vaan kaikki
kurssille  halukkaat ovat mahtuneet mukaan. Tämän vuo-
den osalta on tietysti hankala luvata mitään.

Kurssin hinta on 420 euroa, ja kurssia pääsee seuraamaan
150 euron hintaan. Hinta ei sisällä majoitusta. Sen sijaan
kurssin todella runsas konserttitarjonta on huomattava
kurssietu! Lisäksi mahdollisuutta päästä kuuntelemaan
muidenkin jousisoitinopettajien opetusta kannattaa hyö-
dyntää. Osa kaikkien kurssien osallistujista pääsee lisäksi
soittamaan Baden-Baden-Filharmonian solistina kolme-
na iltana järjestettävissä orkesterikonserteissa.
Lisäbonuksena on tarjolla runsaasti stipendejä kunkin
kurssin parhaimmille.

Allekirjoittanut matkasi Baden-Badeniin kaksi kesää sit-
ten lentämällä Münceniin ja sieltä junalla edelleen Ba-
den-Badeniin. Monia muitakin vaihtoehtoja toki on, lä-
hin kenttä löytyy Karlsruhesta.

http://philharmonie.baden-baden.de/cfa/cfa-index.htm

Basistien kesäkursseja ulkomailla
Académie de musique Tibor Varga, Sion

Sionissa järjestetään tänä kesänä kaksi erittäin mielen-
kiintoista kontrabassokurssia. Ensimmäisellä kurssilla on
opettajana   kroatialaislähtöinen Bozo Paradzik. Freiburgin
musiikkikorkeakoulussa tällä hetkellä opettava Paradzik
on mielestäni yksi mielenkiintoisimmista bassosolisteista
ja opettajista. Hän on tunnettu ennakkoluulottomista
sovituksista bassolle (esim. Haydnin C-duuri-
sellokonsertto) sekä suvereenista tekniikastaan. Olen itse
päässyt seuraamaan Bozon opetusta sekä kuulemaan
hänen oppilaitaan Sveitsissä opiskellessani. Myös opetus-
osaaminen on näiden kokemusten perusteella todella
vaikuttavaa! Bozon kurssi 14.–18.7.2011, hinta 400 e.

Toisen kurssin opettajana on monien suomalaisten tun-
tema Duncan McTier. Opiskelin itse Duncanin opissa
kaksi vuotta Zürichissä. McTier on lisäksi professorina
Royal Academyssa Lontoossa sekä Madridissa. Duncanin
vahvuutena on sekä musiikillisesti että teknisesti analyyt-
tinen opetustyyli. Lyhyestäkin kurssista jää varmasti pal-
jon pureskeltavaa pitkäksi aikaa. Suosittelen! Duncanin
kurssi 18.–23.8.2011, hinta 480 e.

Majoitus Sionissa järjestyy kurssijärjestäjän kautta joko
opiskelija-asuntolaan tai yksityiskoteihin, hinnat vaihte-
levat välillä 16–37 e/yö. Sveitsin lounaisosassa sijaitsevan
Sionin etuna täytyy mainita vielä hienot vuoristomaisemat
sekä loistavat ulkoilumahdollisuudet.

http://www.amsion.ch/

Teksti: Aapo Juutilainen

Myydään kontrabasson saksalainen jousi
Milan Oubrecht 2008. Hinta: 1700 e.

Tiedustelut: Aapo Juutilainen,
044 289 2326 tai aajuutil@siba.fi

Laita kalenteriin!
* 5.5.2011 klo 19
Helsingin konservatorion konserttisali

Einojuhani Rautavaaran kamarimusiikkia
Ohjelmassa mm. Angel of Dusk

Johannes Raikas, kontrabasso
Laura Berg, piano
Mikael Ingman, piano
Jussi Markkanen, lyömäsoittimet

*15.5.2011 klo 16
Kässän talo, Lohja

Rentoutuskonsertti (lue lisää: Kontra-C, 1/2011)
Henrica Fagerlund-Sippoin, kontrabasso
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Kesän musiikkileirit kutsuvat jälleen harrastajia, opiskeli-
joita ja ammattilaisia. Kontra-C listasi  bassoleirit krono-
logisessa järjestyksessä. Huomioikaa, että oheiset hinnat
ovat vain suuntaa antavia, sillä lopulliseen hintaan vai-
kuttaa mm. valittu majoitus- ja ruokailuvaihtoehto. Li-
sätietoa hinnoittelusta ja leireistä muutenkin löytyy leiri-
en internetsivuilta. Myös ilmoittautuminen sujuu
internetsivujen kautta kätevimmin. Ja vaikka haluamasi
leirin ilmoittautumisen eräpäivä olisikin ehtinyt jo men-
nä ohi, ei peli ole vielä välttämättä pelattu, sillä basisteja
tarvitaan aina! Olkaa siis rohkeasti yhteydessä leirin jär-
jestäjiin.

* * *

7.–19.6. Naantalin musiikkijuhlat
Opettaja: Jurek Dybal (Puola)
Hinta: 570 e ; ilm. 30.4. mennessä
www.naantalinmusiikkijuhlat.fi

10.–19.6. Iitin 8. valtakunnallinen nuorison
musiikkikurssi
Opettaja: Petri Mäkiharju
Hinta: 405 e ; ilm. 16.5. mennessä
www.iittifestival.fi/2011/fi/kurssit

10.–19.6. Kälviän 42. musiikkileiri
Opettaja: Mikko Multamäki
Hinta: 390 e ; ilm. 29.4. mennessä
www.musiikkileiri.fi

11.–18.6. Lapinlahden musiikkileiri
Opettaja: Juho Martikainen
Hinta: 420 e
www.lapinlahti.fi/musiikkiyhdistys/

11.–22.6. Nuorison orkesterikurssi Orivedellä
Opettaja: Panu Pärssinen
Hinta: 595 e ; ilm. 31.5. mennessä
www.orivedenopisto.fi

12.–22.6. Lohjan musiikkileiri
Opettaja: Peter Grans
Hinta: 455 e ; ilm. 22.5. mennessä
http://soli.sulasol.fi/leirilohja

14.–20.6. Orkester- och kammarmusikläger i Esbo
Lärare: Henrica Fagerlund-Sippoin
Pris: 220 e ; sista anmälningsdag 29.4.
www.mwi.fi

Kesän 2011 musiikkileirit
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28.6.–7.7. Martin Wegelius Institutets
sommarkurs i Karis
Lärare: Mette Hanskov (Danmark)
Pris: 450 e ; sista anmälningsdag 29.4.
www.mwi.fi

28.6.–8.7. Limingan musiikkileiri
Opettaja: Juha Nääppä
Hinta: 610 e ; ilm. 6.5. mennessä
http://www.liminganmusiikkiviikot.fi/ml/

1.–6.7. Ilmajoen jousiorkesterileiri
Opettaja: Juha Kleemola
Hinta: 347 ; ilm. 23.5. mennessä
http://www.epopisto.fi/kurssit/

2.–10.7. Savonlinnan valtakunnallinen
musiikkileiri
Opettaja Jiri Parviainen
Hinta: 580 e ; ilm. 16.5. menessä
http://www.savonlinnankesayliopisto.net/

13.–22.7. Kuhmon musiikkikurssit
Opettajat: Niek de Groot (Alankomaat),
Vera Lindroos, Zoran Markovic (Slovenia)
Hinta: 515 e ;  ilm. 15.4. mennessä
www.kuhmofestival.fi/musiikkikurssit.htm

17.–24.7. Kangasniemen 32. musiikkileiri
Opettaja: Lasse Lagercrantz
Hinta: 428 e ; ilm. 20.5. mennessä
www.kangasniemenmusiikkiviikot.fi

25.–31.7. Kotimusiikkiviikko Järvenpäässä
Opettaja: Taru Tiusanen
Hinta: 480 e ; ilm.1.6. mennessä
http://www.seurakuntaopisto.fi/koulutustarjonta/

Kontra-C:n toimitus
toivottaa kaikille lukijoille

HYVÄÄ  KESÄÄ !

Muistakaa kirjoittaa kesäkokemuksistanne
Kontra-C:hen! Ottakaa myös paljon kuvia!
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Huhkintaa ja ärrää vol.5
Kevään merk i t  ovat  nyt
i lmas sa ,  ens immäi se t
hurmaavat kimalaiset ovat
jo ilmestyneet katukuvaan.
Olen viettänyt alkuvuoden
turvat tomana karkula i s -
tyttönä, missäpä muualla
ku in  Turus sa .  Jo s  s i i s
kulttuuripääkaupunki 2011
on kär s inyt  t appiota ,
kannat taa  mui s taa ,  e t t ä
Ki i ran  koko vas tuu .
Kaupunkia  en  h i r veä s t i
eht inyt  nähdä ,  pä ivä t
kuluivat treenatessa, mitä
nyt  joskus  saatoin eht iä
hetkeks i  kämpi l l e
p i r i s tymään.  Onneks i
bändissä oli sijaistamassa
myös  tut tu  naama Jus s i
Haavisto, hän siellä kaukana
kotoa muisteli  jatkuvasti
haniaan, ja väl i l lä  Jussia
nukutti.

Mutta nyt herkuttelen Tu-
rusta  saamil lani  opei l la !
Bändin soitto oli hyvin puh-
dasta ja aatteellista, patut
virittelivät harjoituksissa ai-
van innoissaan. Vaikka ka-
pel l imestarit  vaihtuivat ,  yhtään huonoa
vierailijaa ei tullut vastaan. Ensimmäisellä
viikolla soitin ekaa kertaa Mikko Heiniötä,
Kuukonser ton,  ihan hul lu  p i i s i .  Kuten
nykkärissä yleensä, tässäkin kappaleessa kuul-
t i in  ku i skauks ia  mol l i s s a ,  pako l l i s t a
rimputusta, ja olihan siinä vähän kuivaa
natinaakin. Laulustemmaan oli selvästi otet-
tu kukoista mallia. Välillä meno muistutti tosi
kauheaa mölyä, mutta mielestäni vedettiin sil-
ti koko rahalla. Lastenkonserteissa esiteltiin
tenav i l l e  l äns imai sen  ta idemus i ik in
kultaantuneita esimerkkejä, tai niin ainakin
konsertin juontaja vakavana selitti.

Vaikka monet Stadin hurjat kutsut jäivät Tu-
russa ollessani väliin, tuntuu aika haikealta
palata taas kopinseinämiä helistelemään. En
suinkaan herjaa koppeja, mutta aika tylsää on
palata opiskelemaan ja kuluja karsimaan. Ei
ole enää lompakossa liikaa rahaa, mutta sii-
hen tottuu. Nyt stemmojen opettelu vaihtuu
hetkeksi Rossinin duettoon, joka onkin jo al-
kupäästä kunnossa. Lisäksi jatkan alttona vei-
saamista Juvenalia-kuorossa,  otan oppia
hevistä Noita-yhtyeessä, ja varmasti tulee vielä
muitakin pakollisia menoja, eli ei täälläkään
onneksi tylsistymään ehdi!

Terv.
Siira Kiikavirta
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  WWW.SOITINLAINE.FI     WWW.SLSX.COM

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

Jo vuodesta 1931



 

 

...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 


