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Onneksi olkoon! Pidät käsissäsi
historian tuhdeinta Kontra-C-
lehteä! Jos olit jo ehtinyt miettiä,
missä lehti viipyy, niin vastaus on,
että se oli paisumassa kuin
pullataikina. Kontra-C:n juhla-
vuoden kunniaksi olemme
avanneet vanhoja arkistoja ja
tehneet monenlaisia hauskoja
löydöksiä. Käyhän kurkkaamassa
www.kon t r aba s sok lub i . f i -
sivustoa, siellä on kaikki
(toistaiseksi löydetyt) lehdet
klikkauksen päässä, ja monen
monta herkkupalaa luettavana!

Tämä ennätyslehti on 44-
sivuinen.* Lehden taso on noussut kuin lehmän –
tai pitäisi kai sanoa hevosen häntä(jouhi). Lehteä
on ollut viime aikoina erittäin ilahduttavaa koota
kasaan, sillä se on kasautunut kuin itsestään! Iso
kiitos taittajalle ja sihteerille, mutta myös kaikille
muille aktivoituneille klubilaisille! Tässä lehdessä
on jopa klubiin kuulumattoman sellistin kirjoitus
hyvänä esimerkkinä siitä, kuinka hyvä mahdollisuus
tämä lehti on sille, joka haluaa tuoda minkä tahansa
bassoaiheisen jutun esille.

Lehdistämme on tullut paitsi sivumäärältään
paksumpia, myös juttuaiheeltaan runsaampia ja
monipuolisempia. On haastatteluja, tapahtuma-
kertomuksia, matkatarinoita, kurssiterveisiä,
konserttiarvosteluja, leirijuttuja ja paljon kuvia. Kun
ongelma on, kuinka saada kaikki mahtumaan
yhteen ja samaan lehteen, niin ollaan juuri oikealla
suunnalla. Kun selailee vanhoja lehtiä, voi huomata,
että näin ei asian laita ole aina ollut. Lehdellä, aivan
kuten klubillakin on melkoisen moninainen
historia takanaan. Saammekin antaa suuren
kiitoksen niille toimijoille, jotka ovat sinnikkäästi
jaksaneet ylläpitää lehteä ja luotsata klubia
kaikenlaisten koukeroiden läpi. Ilman heitä tuskin
olisimme näin onnellisessa asemassa tällä hetkellä!

Venyy ja paukkuu!

Klubin toiminta huipentui kevään
kontrabassokilpailuihin. ”Kontrabassoklubin
tarkoituksena on suomalaisen kontrabassonsoiton
kehittäminen, kontrabasson tuntemuksen
laajentaminen, kontrabassonsoiton perinteen
vaaliminen, suomalaisten kontrabassonsoittajien
yhdyssiteenä toimiminen sekä näiden ulkomaisten
yhteyksien luominen ja kehittäminen.” Ellei aivan
viimeisenä mainittua ulkomaa-asiaa lasketa
mukaan**, niin kaikki muu kyllä toteutui mitä
parhaimmalla tavalla.

Lopuksi vielä kipin kapin ilmoittautumaan
kesäleireille, jos on päässyt unohtumaan. Älä
murehdi vaikka ilmoittautumisaika olisi jo mennyt
umpeen. Basisteja tarvitaan aina, joten
yhteydenotto leirinjärjestäjään, ja asia on kunnossa.
Tämäkin bassomamma aikoo nauttia kesästä
basson soiton jaloa taitoa syventäen!

Mitä ihaninta kesää!
Henrica Fagerlund-Sippoin

* A4-kokoisena lehti on yltänyt yli 30 sivuun aikaisemmin
vain kaksi kertaa (32 sivua, lehdet 2/1993 ja 3/2001). Yli
40 sivuun on päästy A5-kokoisenakin eli puolta pienem-
pänä vain neljästi, ja silloin apuna on usein ollut jäsen-
luettelo. 52 sivun ennätys lehdestä Basisti 1/1985 odottaa
vielä rikkomista. Arkistomyyrä kuittaa!

** Itse asiassa julkisempaan jakoon internetiin laitettuja kisa-
videoita on katsottu ympäri maailmaa Venezuelaa ja Japa-
nia myöten, joten ehkäpä...?
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Viimeiset viikot ovat olleet erittäin aktiivista aikaa
klubillemme. Huomion on tietysti täysin
varastanut Nuorten Kansallinen Kontrabasso-
kilpailu, josta tämäkin lehti on juttuja pullollaan.
Eikä tämä ole suinkaan ainoa lehti, joka on kirjoi-
tellut kisoista. Kontra-C:n lisäksi juttuja on ollut
muun muassa Hämeen Sanomissa ja Kymen Sa-
nomissa, jossa oli sunnuntaina 15.4. iso kuva
bassoista ja basisteista heti kannessa! Vaikka mitään
lehtijuttuja ei olisi ollutkaan, en ole koskaan aikai-
semmin ollut näin ylpeä klubistamme. Saimme
yhteisvoimin aikaiseksi ison tapahtuman, jossa jär-
jestelyt toimivat loistavasti, ja tilaisuus oli tiukois-
ta aikatauluista huolimatta mukavan leppoisa.
Nämä eivät ole vain minun mielipiteitäni, sillä pa-
lautetta kisoista on satanut runsaasti. Olen myös
kuullut huhuja, että muutkin soitinseurat aikovat
ottaa meistä mallia...

Vain kaksi viikkoa kisojen jälkeen
olikin jo toisen, huomattavasti vä-
hemmän väkeä vetäneen tapahtu-
man aika. Nimittäin klubin vuosi-
kokous vietiin läpi seitsemän
läsnäolijan voimin.

Kooste kokouksen tapahtumista löy-
tyy tästä lehdestä. Sääntömääräisistä
asioista mielenkiintoisimpia ovat aina
henkilöstövaihdokset. Kuten jo aikai-
semmin ilmoitin, olen mielestäni hoi-
tanut oman aikani puheenjohtajan
tehtäviä, ja on aika vaihtaa veturia. Uu-
deksi puheenjohtajaksi valittiin Aapo
Juutilainen. Kiitän kaikesta luotta-
muksesta ja tuesta tehtäväni hoitami-
sessa teitä klubilaisia ja erityisesti hallituksen jäseniä.
Te olette tehneet puheenjohtajan tehtävien hoitami-
sesta helppoa. Nyt on minun vuoroni tukea ja auttaa
seuraavaa puheenjohtajaa tehtävässään, ihan niin kuin
Eilakin opasti minua pestinsä jättäessään. En kuiten-
kaan häviä minnekään. Toimin edelleen hallituksessa
varapuheenjohtajana ainakin seuraavan vuoden ja
kirjoittelen varmasti lehteenkin muiden asioiden tii-
moilta.

Hallitukseen valittiin minun lisäkseni Tomi
Laitamäki ja Marja-Helena Ojanperä sekä uusina
Karoliina Koivusalo ja Heidi Rahkonen. Varajäseniksi

(Vara)puheenjohtajan tervehdys
valittiin Johannes Raikas ja Henrica Fagerlund-Sippoin.
Kokouksen hienoksi lopuksi päätettiin valita Jiri Par-
viainen klubin kahdeksanneksi kunniajäseneksi. Jiri on
tämän lisäksi paljon muutakin, muun muassa klubin
historian toinen puheenjohtaja. Muut kunniajäsenet
ovat Oiva Nummelin, František Pošta, Todor Toshev,
Jorma Katrama, Olli Kosonen,  Teppo Hauta-aho ja
Jussi Javas.

Kokouksen jälkeen luovutin hienon kaiverruksella
varustetun Suomen kontrabassoklubi ry:n puheen-
johtajan nuijan Aapolle juhlallisin menoin. Toivo-
tan uudelle puheenjohtajalle paljon voimia, rohke-
utta ja viisautta ohjata klubimme entistä suurem-
paan kukoistukseen. Olkoon meillä parin vuoden
päästä jo yli kaksisataa jäsentä ja paljon tapahtu-
mia, joihin kaikki basistit ympäri Suomen kilvan
kirmaavat. Nähdään!

Juha Kleemola,
Suomen kontrabassoklubi ry:n

varapuheenjohtaja

Ylöjärvellä 17.4.2012

PS. Muistakaa maksaa viereiseltä
sivulta löytyvä jäsenmaksu, niin

meillä on jatkossakin mahdollisuus
järjestää kisoja ja julkaista lehteä!

Valta vaihtui viiden vuoden jälkeen su 15.4. klo 15.58.
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Jäsenmaksut 2012
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Suomen kontrabassoklubi ry. kokoontui vuosi-
kokoukseen Sibelius-Akatemian Wegelius-saliin
sunnuntaina 15.4.2012 kellon näyttäessä kolmea
iltapäivällä. Paikalla olivat Juha Kleemola, Aapo
Juutilainen, Karoliina Koivusalo, Tomi Laitamäki,
Marja-Helena Ojanperä, Jiri Parviainen ja Johan-
nes Raikas. Paikalle oli kuin itsestään ilmaantunut
myös voileipiä ja kahvia, joita nälkäiset basson-
soittajat kävivät innokkaasti tuhoamaan. Ehkeivät
ne aivan itsestään sinne olleetkaan tulleet, Juha ja
Tomi tuntuivat nimittäin tietävän asiasta jotakin.

Kun kahvihampaista oli pahin kolotus saatu ajet-
tua pois, heittäydyttiin virallisiksi. Juha, klubin
puheenjohtaja, avasi kokouksen juhlallisin menoin.
Juha valittiin toimimaan kokouksessa puheenjoh-
tajana, ja sihteeriksi valittiin Johannes.

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin
Aapo ja Karoliina. Kokous oli kutsuttu koolle ajois-
sa ilmoituksella Kontra-C:ssä, joten laillisuus oli
kunnossa, ja onneksi Jirikin ilmaantui kokoukseen,
koska muuten ei olisi oltu päätösvaltaisia tilinpää-
töksen vahvistamisessa ja vastuuvapauden myöntä-
misessä. Kaikki muut läsnäolijat olivat nimittäin
hallitusvastuussa edellisellä tilikaudella. Esityslista,
johon oli kirjattu sääntömääräiset asiat, uudesta
kunniajäsenestä päättäminen ja lopuksi vielä vapaalle
keskustelulle varattu pykälä, kelpasi
työjärjestykseksi.

Sittenpä Juha otti puhelimen kouraan ja soitti Po-
riin klubin taloudenhoitaja Eila Saikkoselle, joka
esitteli tilinpäätöksen viime vuodelta ja toiminnan-
tarkastajien siitä antaman lausunnon. Juha puoles-

Vuosikokouksen päätöksiä

è
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Talousarviossa oli tuloiksi tälle vuodelle laskettu
jäsenmaksutuloja 3 000 •, mainostuloja 2 000 •
ja apurahoja 4 000 •. Kulupuolella pankkikulut
vievät 100 •, toimistokulut 200 •, lehden tekemi-
nen 2 500 •, kokouskulut 600 • ja varsinainen
toiminta 5 600 •. Varsinaisen toiminnan kuluja
ovat arvion mukaan 3 000 • kilpailun järjestämi-
sestä, 1 600 • syyskonsertista ja 1 000 • kaikesta
muusta. Arvio kelpasi sekin.

Jäsenmaksut olivat pysyneet kolme vuotta samoi-
na, ja niitä päätettiin nyt hiukan nostaa. Tänä vuon-
na jäsenmaksu tavallisilta jäseniltä on 25 •, alle 18-
vuotiailta 15 • ja kannatusjäseniltä 35 •.

Näin päästiin valitsemaan klubille hallitusta. Juhaa
ehdotettiin edelleen puheenjohtajaksi, mutta hänpä
kiitti luottamuksesta ilmoittaen, ettei ole enää sii-
hen tehtävään käytettävissä. Ehdotettiin Aapoa, joka
yksimielisesti valittiin uudeksi puheenjohtajaksi.
Tässä vaiheessa Jiri esitti kiitokset paikkansa
jättävälle puheenjohtajalle tämän monivuotisesta
urakasta sekä toivotti näkemystä ja visioita Aapolle.

taan esitteli samaisen vuoden toimintakertomuksen.
Seuraavaksi päätettäisiin, hyväksytäänkö
sepustukset. Useimpien läsnäolijoiden kämmenet
alkoivat hikoilla ja leuat tutista, kun kokouksen
ainut ei-jäävi osallistuja avasi suunsa. Joutuisiko hal-
litus tilille yhdistyksen rahojen leväperäisestä
käyttelystä tai omituisesta toiminnasta edellisvuon-
na? Tähän ei kuitenkaan nähty mitään syytä, ja sa-
lissa kuului nuijan kopahtaessa helpotuksen huo-
kaus.

Päästiin siis päättämään tulevasta, josta ensinnä oli vuo-
rossa kuluvan vuoden toimintasuunnitelma. Sen mu-
kaan tänäkin vuonna julkaistaan neljä numeroa Kont-
ra-C:tä, minkä lisäksi järjestetään kisat, haetaan apura-
hoja, järjestetään syyskonsertti, järjestetään erilaista
virkistystoimintaa kontrabasisteille, pidetään yllä yh-
distyksen internet-sivuja, muistetaan kukkasin kaik-
kia bassosolisteja ja kehitetään klubin toimintaa edel-
leen. Kisat taidettiinkin tosiaan jo järjestää, joten siitä
ei jääty tappelemaan. Ei myöskään ihmetelty virkistys-
toiminnan erilaisuutta suuremmin. Toiminta-
suunnitelma hyväksyttiin mukinoitta.

Juhlallista pönötystä Wegelius-salissa – kunniajäsen Jiri Parviainen (vas.), Jean Sibelius sekä klubin uusi hallitus:
Aapo Juutilainen (puheenjohtaja), Tomi Laitamäki (mainosvastaava), Johannes Raikas (varajäsen, oraakkeli),

Juha Kleemola (varapuheenjohtaja), Marja-Helena Ojanperä (sihteeri) ja Karoliina Koivusalo (kv-asiat).
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Hän muistutti yhdistyksen alkuaikojen ideasta,
jonka mukaan ”eri mieltä saa olla, mutta tehdään
yhdessä”.

Muiksi jäseniksi hallitukseen valittiin Juha,
Karoliina, Tomi ja Marja-Helena sekä Heidi
Rahkonen, joka kokouksen aikaan pyyhälsi
kiertueella Gustav Mahler -nuoriso-orkesterin
kanssa. Varajäseniksi valittiin Henrica Fagerlund-
Sippoin ja Johannes. Toiminnantarkastajiksi va-
littiin hyviksi koetut Tapio Lydecken ja Jouni
Nieminen sekä heidän varamiehikseen Sami
Koivukangas ja Tuomo Matero.

Sääntömääräisten asioiden lisäksi oli esityslistalla
vielä uuden kunniajäsenen valinta. Jirin vuosi-
kymmenet jatkunut pyyteetön työ suomalaisen
kontrabassonsoiton hyväksi nähtiin sen arvoiseksi,
että hänet hyväksyttiin yksimielisesti kontrabasso-
klubin kunniajäseneksi. Jiri kiitti saamastaan
huomionosoituksesta ja nosti tässä yhteydessä
esiin Tom Johnsonin soolokontrabassoteoksen
Failing, jossa havainnollistuu, kuinka onnistumi-
nen ja epäonnistuminen kulkevat käsi kädessä.
Kumpaakaan ei ole ilman aktiivista tekemistä.

Kellon ollessa 15.58 puheenjohtajana toiminut
Juha päätti kokouksen ja luovutti nuijan seuraa-
jalleen Aapolle.

Tilaisuus jatkui vielä vapaalla keskustelulla.
Vuosikokouksen järjestelyt ovat vuodesta toi-
seen aiheuttaneet päänvaivaa hallitukselle.
Kuten tälläkin kerralla, on monesti aikaisem-
minkin ollut vaarallisen lähellä tilanne, jossa
kokous ei  ol is i  kaikissa asioissa päätös-
va l t a inen .  Pa ika l l e  p i tä i s i  a ina  saada
houkuteltua väkeä, joka ei edellisenä vuonna
ole ollut hallitusvastussa. Houkuttimiksi on
yritetty järjestää kontrabassomusiikkia ja run-
sasta tarjoilua, mutta eivätpä ne ole sanotta-
vasti auttaneet. Nyt nähtiin kokeilemisen ar-
voiseksi Jirin esittämä ajatus pitää kokous jon-
kin muun tapahtuman yhteydessä. Esimerkiksi
voitaisiin kokoontua ennen jonkin pääkaupun-
kiseudun orkesterin konserttia ja siirtyä viral-
listen asioiden nuijimisen jälkeen yhdessä
konserttisaliin. Ennakkoon ilmoittautuneille
j ä r j e s t e t tä i s i in  luonnol l i s e s t i  i lma i se t
konserttiliput. Siinäpä on oiva resepti ensi
vuodelle!

Vastavalittu hallitus jäikin saman tien pitämään
omaa kokoustaan, jossa tehtiin henkilövalintoja
ja keskusteltiin hiukan tulevaisuudennäkymistä
sekä vastikään pidetystä kilpailusta ja siitä saa-
dusta palautteesta. Uusi hallitus valitsi vara-
puheenjohtajakseen Juhan ja sihteerikseen Marja-
Helenan. Kansainvälisistä asioista vastaa tästedes
Karoliina ja mainoksista Tomi, kuten tähänkin
asti. Klubin taloudenhoitajana jatkaa Eila Saik-
konen, kirjastonhoitajana Pontus Grans, Kontra-
C:n päätoimittajana Henrica ja taittajana Ari
Mansala. Johanneksen siirtyessä taka-alalle
hallitustyöskentelyssä hänen tehtäväkseen jäi an-
taa neuvoja ja vastailla muiden kysymyksiin tar-
vittaessa, mistä joku vääräleuka lohkaisi hänelle
sopivan nimekkeen: oraakkeli. Siispä vastaukset
tulevat olemaan Delfoin perinteiden mukaisia.
Sitä saa, mitä tilaa.

Nuorten Kansallinen Kontrabassokilpailu oli
poikinut runsaasti myönteistä palautetta
kilpailijoilta ja näiden vanhemmilta. Marja-
Helena välitti kiitoksia hallituksen suuntaan.
Arin kautta oli myös tullut kiittäviä terveisiä,
joita Juha kertoili. Sieltä täältä oli tullut toi-
veita kilpailun järjestämisestä useamminkin
kuin vain viiden vuoden välein. Asiasta kes-
kusteltiin, ja todettiin, että vapaaehtoisvoimin
järjestetty kilpailu on kuitenkin suuri ponnis-
tus kontrabassoklubille, joten kovin paljon
useammin kilpailuja tuskin voidaan järjestää.
Neljän vuoden väli voisi olla mahdollinen.
Väliin jääville vuosille Ari ehdotti muuta laa-
jempaa kiinnostusta mahdollisesti herättävää
kontrabassotapahtumaa kuten viikonloppu-
seminaaria. Ajatus sai tällä kertaa kannatusta
(vrt. Kontra-C 3/2010, s. 8).

Hal l i tus  i s tuu  tä l l a i s i s s a  v i ra l l i s i s s a
päätöksentekotunnelmissa muutaman kerran
vuodessa, ja koko yhdistys noin periaatteessa
aina vuosikokouksessa. Näitä sessioita on pi-
dettävä,  jotta saadaan i lois ia  ja  reheviä
kontrabassotapahtumia järjestettyä kaikkien
klubilaisten ja usein vähän muidenkin riemuk-
si. Nähdäänpä niiden merkeissä!

Teksti: Johannes Raikas
Kuva: Kameran Itselaukaisu
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Innokas ja runsaslukuinen yleisö kannusti nuoret basistit ylittämään itsensä.
Kisoissa oli hyvä henki läpi päivän!

Kauan odotettu ja huolella valmisteltu Nuor-
ten Kansallinen Kontrabassokilpailu piristi
basistien kevättä lauantaina 31. maaliskuuta
2012. Edes pienoinen takatalven poikanen
kevyine lumimyrskyineen ei estänyt Hämeen-
linnan kulttuuri- ja kongressikeskus Verkateh-
taan ympäristöä täyttymästä uteliaista ja
innostuneista basistilahjakkuuksista, kannus-
tamaan tulleista sukulaisista ja ystävistä sekä
kisojen toimeliaista järjestäjistä. Niin, tarkoi-
tan tosiaan Verkatehtaan ympäristöä, sillä hy-
vissä ajoin aamutuimaan paikalle kertynyt
bassonmielisten joukkio pyöri ympäri alueen
rakennuksia etsiessään avoinna olevaa ovea.
Tämä siis Sibelius-opiston (jonka tiloissa kil-
pailut pidettiin) puolelta kisajärjestelyihin
avuliaasti osallistuneen opettajan Timo Koti-
laisen laatimista, kaikille kilpailijoille lähete-
tyistä selkeistä reittiohjeista huolimatta.

Sisälle kun vihdoin päästiin, odotti kilpailu-
väkeä heti neljännen kerroksen hissin oven
edessä ajan tasalla oleva ”infotiski”, jonka ää-
ressä päivysti aina joku (lähinnä joko suurim-
man työn kisojen järjestelyssä nähnyt Marja-
Helena Ojanperä, oraakkeli Johannes Raikas
tai Karoliina Koivusalo) ja josta löytyi vastaus

kaikkiin kisoja, bassonsoittoa ja elämää kos-
keviin kysymyksiin. Ilmoittautuminen paikal-
le saapuneeksi, nimi lupapaperiin (koskien
valokuvien ja nimien käyttöä), ja ei muuta kun
lämmittelemään!

Sibelius-opiston
luokat ol i  va-
rattu soitinten
ja muiden tava-
roiden sä i lyt -
tämis tä ,  l äm-
mittelyä ja rau-
h o i t t u m i s t a
varten. Kilpai-
l i jat  ol i  s i joi-
tettu huoneisiin
suurinpiirtein
paikkakunnit-
tain ja musiik-
kiopistoittain.
Kyrä i lyä  e r i
”leirien” välillä
e i  ku i tenkaan pä ivän  mi t taan  pääs sy t
syntymään, sen s i jaan käyti in rohkeast i
vaihtamassa terveiset ja onnentoivotukset
uusienkin tuttavuuksien kanssa.  Monet
toisaalta tapasivat myös tuttuja kesäleireiltä ja
muista musiikkitapahtumista. Koko Suomi oli
hyvin edustettuna – kisoihin osallistui 15 eri
paikkakunnalta, 17 eri opettajalta yhteensä 37
kontrabasistia! Kauimmainen kilpailija oli
tullut opettajan kanssa Oulusta asti, Kotkasta

k i so ih in  saavut t i in  runsaan
kannatusjoukon kera t i laus-
bussilla.

Var s ina i sena  k i lpa i lu t i l ana
toiminut Tauno Marttinen -sali
oli kovassa käytössä jo ennen
kisojen alkamista. Aikaa säestys-
har joi tukse l le  k i sapianis t in,
Elina Saksalan kanssa ei ollut
paljoa per kilpailija, joten siitä
kannat t i  o t taa  ka ikk i  i r t i .
Opettajat antoivat oppilailleen
viime hetken ohjeita ja säätivät
stakkelien korkeutta. Kisojen
valokuvauksesta  vastaamaan
tilattu trumpetisti Zoltán Kövér

(soittanut pedioppilaana myös kontrabassoa!)
sää t i  j ä reä l l ä  ob jekt i i v i l l a  va rus te tun
järjestelmäkameransa asetuksia. Kontra-C:n
ta i t t a j a  Ar i  Mansa la  o l i  s aanut  idean

Hienoja hetkiä Hämeenlinnassa
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kisaesitysten taltioimisesta vain
par ia  pä ivää  a ika i semmin
(”parempi kuvata ensiks i  ja
miettiä käyttöä myöhemmin
kuin toisin päin!”) ja asetteli
videokameraa valmiiksi tuoma-
riston pöydän taakse.

Kellon lyödessä 11.00 päästet-
tiin yleisö saliin. Marja-Helena
Ojanperä ja Suomen kontra-
bassoklubi ry:n silloinen pu-
heenjohta ja  Juha  Kleemola
toivottivat kaikki tervetulleiksi
ja esittelivät viimeisenä paikalle
saapuneen, arvovaltaisen ja puo-
lueettoman tuomariston: Panu Pärssinen (Ta-
piola Sinfonietta, kontrabasson äänenjohtaja;
Sibelius-Akatemia, kontrabassonsoiton tunti-
opettaja), Kati Harjanne (Radion sinfoniaor-
kesteri, kontrabasson äänenjohtaja; Sibelius-
Akatemia, kontrabassonsoiton tuntiopettaja)
ja Sami Koivukangas (Suomen Kansallisoop-
peran orkesteri, soolokontrabasisti). Kilpailut
voitiin vihdoin aloittaa.

Viisi pientä elefanttia marssi näin...

Ja millainen juhlallinen alku kisoille saatikaan!
Ensimmäisenä ”alakoulu, alle kaksi vuotta
soittaneet” -sarjassa kajahti NKK:n arvolle so-
pivasti Juhlamarssi Verdin oopperasta Aida,
kisojen kuopus Emil Beckerin soittamana.
Seuraavaksi  kuult i in ihai l tavaa kamari-
musisointia perheen kesken Minna Koski-
kunnaksen säestäessä poikaansa Mikael Koski-
kunnasta. Sarjan viimeisenä esiintyi rohkeasti
kisojen lyhimmän bassonsoittouran omaava,
vasta vuoden soittanut Lempi Kokk.

Seuraava sarja ”alakoulu” aloitettin välittömäs-
ti, eikä muutenkaan aikaa turhaan tuhlailtu.
Kilpailijoita oli pyydetty virittämään soitti-
mensa etukäteen ennen lavalle tuloa (tarvitta-
essa ”infotiskiltä” löytyvällä viritysmittarilla)
ja olemaan valmiina hyvissä ajoissa ennen
omaa vuoroa. Raikuvat aplodit pyydettiin an-
tamaan vas ta  s i t t en ,  kun molemmat
kisakappaleista oli soitettu. Marja-Helena
Ojanperän juontaessa ja esitellessä seuraavaa

kilpailijaa siirtelivät opettajat ja kisojen jär-
jestäjät nuottitelineitä, bassojakkaroita ja
stakkelinalustoja oikeille paikoilleen.

Vaihdot kilpailijoiden välillä tapahtuivat ri-
peästi ilman suurempia kommervenkkejä,
mikä oli hyvä, sillä alakoulusarjaan osallistui
hurjat 15 kilpailijaa. Sarja alkoi ja päättyi eh-
dottomasti suosituimmalla pakollisella kappa-
leel la el i  Eläinten karnevaaleista tutulla
Elefantilla. Ensimmäisenä mallia näytti Atso
Dunkel. Loput neljä elefanttia marssivat kil-
tisti peräkkäin aivan sarjan lopussa. Muita suo-
sittuja kappaleita olivat Bachin gavotit ja
menuetit, Isaacin ”Iloinen hollantilainen” ja
Merlen Caballero. Sarjassa kuultiin myös
muun muassa Beatlesin Yesterday, Harry Pot-
ter -elokuvista tuttu Hedwigin teema ja
Koussevitzkyn Valse Miniature. Päivän mit-
taan pianon ääressä säestivät Elina Saksalan li-
säksi Minna Koskikunnas, Esa Ylönen, Outi
Jussila, Maria Reikko ja Minna Koskimies.
Katso tarkempi ohjelma sivuilta 14–15.

Erilaiset ja persoonalliset esitykset seurasivat
toisiaan niin joutuisasti, että paussille päästiin
jo puolta tuntia arvioitua aikaisemmin. Juon-
taja, joka oli sarjan puolessa välissä vaihtunut
lennossa Eila Saikkoseen, lähettikin kaikki
hyvin ansaitulle lounaalle. Verkatehtaan ravin-
tola täyttyi tunniksi iloisesta bassoaiheisesta
puheensorinasta. Ihasteltiin kisojen kovaa ta-
soa ja hyvää organisointia sekä nähtiin tuttuja
kilometrien ja vuosien takaa. ”Tuon herran

è

Elina Saksala ja Oulusta asti kisoihin tullut Ronja Leskelä keskittyvät.
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olen nähnyt viimeksi 20 vuotta sitten.” Tar-
jolla oli herkullista lasagnea. Ruokaa riitti
myös niille, jotka eivät olleet älynneet varata
sitä etukäteen. Ruokailu sujui siis myös ilman
”suurempia kommervenkkejä”, mitä nyt eräs
tuomariston jäsen kaatoi juomalaseja. Lisäksi
tuomaristo ilveilyineen taisi päätyä lasin takaa
jonkun tuoreen avioparin hääalbumiin.

Jännitys jatkui yläkoulu- ja lukiosarjoissa

Pikkuhiljaa kylläinen
kisaväki nousi takaisin
neljänteen kerrokseen.
Kukaan ei kuitenkaan
vaipunut ruokalevolle,
sillä vuorossa oli jän-
nittävä yläkoulusarja.
Ikähaarukaltaan noin
puolet alakoulusarjaa
pienempään sarjaan
osal l i s tui  loogisest i
kilpailijoitakin noin
puolet vähemmän eli
kahdeksan. Suosituin
kappale tällä kertaa oli
kolmasti heti alkuun
kuultu pirteä Gossecin
gavotti. Aikamoinen
korvamato! Marcellon
sonaatit  ol ivat niin
ikään hyvin edustet-
tuja, myös harvemmin
kuul tu  F-duur i - so-
naat t i .  Kuul t inpa
myös edellisen sarjan
Elefanttien vastapai-
noksi yksi Joutsen.

Y läkoulusar j an  j ä lkeen  p ide t t in  lyhyt
kahvipaussi, joka monen kilpailijan osalta
meni  jumppatauoks i ,  kun äk i l l i s i s t ä
inspiraatioistaan tunnettu Ari Mansala järjes-
ti ex tempore ryhmäkuvan Verkatehtaan au-
lassa, jonne (ja takaisin!) reippaimmat osallis-
tujat roudasivat bassonsa portaita pitkin. Tässä
lehden etukannessa nähtävässä lopputuloksessa
poseeraa 16 osanottajaa, jota voidaan pitää olo-
suhteisiin nähden ihan hyvänä saavutuksena.
Ensi kerralla ryhmäkuva osaksi päivän aikatau-
lua ja kaikki mukaan?

Seuraavaksi vuorossa oli yhdentoista kilpaili-
jan lukiosarja. Suosituin pakollinen oli Eccle-
sin sonaatti, jonka kaksi ensimmäistä osaa
kuultiin neljäänkin otteeseen. Lisäksi kuultiin
muun muassa Larssonin konsertiino, jazz-
s tandardi  Autumn Leaves  sekä  Gl ièren
Tarantella. Ja mitä olisivatkaan kontrabasso-
kilpailut ilman Koussevitzkyn ja Dittersdorfin
ekaa osaa kadensseineen? Sermejä ei kuiten-
kaan otettu käyttöön. Lopussa ympyrä sulkeu-

tui: kisathan alkoivat
Verdin säveltämällä
juhlamarssilla ooppe-
ra s ta  A ida ,  ihan
lopussa kuultiin taas
Verdin basistiystävän,
Bottesinin säveltämä
ni in  ikään  juh la l -
linen Fantasia sulla
”La Sonnambula” di
Bellini (kappale, jon-
ka tuomariston pu-
heenjohta ja  Panu
Pärssinen oli esittänyt
Tapiola Sinfoniettan
solistina tasan viikkoa
aikaisemmin).

Hulluttelua jokeri-
sarjassa

Sitten tuomariston oli
a ika vetäytyä teke-
mään tärkeitä ja han-
kalia päätöksiä. Sa-
maan aikaan käytiin
jo edellisissä kisoissa
suurta innostusta he-
rättänyt jokerisarja,

johon siis kuka tahansa pystyi osallistumaan
vapaavalintaisel la kappaleel la,  mieluiten
maksimissaan ¼-bassolla soittaen. Sarjaan
ilmoittauduttiin vasta paikan päällä, ja roh-
keita osallistujia oli neljä. Jokerisarja toimi
hyvin eräänlaisena loppukevennyksenä yhteen-
sä  jo  y l i  s e i t s emän tunt ia  ke s täne i l l e
”vakavammille” sarjoille. Niin, kuulemma
MTV3:n Kymmenen uut i s t en  loppu-
kevennyksistä tuttu Mika Tommola oli myös
haastettu mukaan kisoihin, mutta hän ilmei-
sesti jänisti eikä tullut paikalle...

”Hei me roudataan!”
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Ensimmäisenä lauteille joutui erään kilpaili-
jan isoisä, tietämättään sarjaan ilmoitettu viu-
lunsoiton opettaja Tapio Myöhänen. Touhuun
pakotettuna hän inspiroitui esittämään Mo-
zartin ”Koska meitä pakotetaan”, joka muis-
tutti kovasti Tuiki tuiki tähtöstä. Toisena on-
neaan kokeili soitinrakentaja Jarmo ”Jarkki”
Hein inen,  joka  hauskuut t i  y l e i söä
bassoaiheisella anekdootilla ja soittamalla
orientaalisia basso-ornamentteja tambura-
bordunan (iPhone-ohjelma) päälle.

Kolmas jokeriehdokas oli niin ikään yhden kil-
pa i l i j an  sukula inen ,  y l äkoulusar j a s sa
kilpailleen Anni Kåhren isä Markus Kåhre. Il-
mei se s t i  häne l l ä  t a i t aa  jonkin  sor t in
sähköbasson- tai kitaransoittokokemusta olla
– basso nousi kevyesti ja luontevasti syliin 90
asteen kulmassa, ja Markuksen jammailu B-
duurissa imaisi sormiaan napsuttavan yleisön
mukaansa. Ehdottomasti viimeisenä halusi
esiintyä Elisa Rusi-Matero. Pyynnön ymmär-
tää hyvin, sen verran vakuuttavasti hänen ja

”mestaripianisti” Tuomo Materon yhteisesitys
Lehdet lentää kajahti! Ei sen jälkeen olisi voi-
nut soittaa enää yhtikäs mitään. Huuto-
äänestys, jonka tuomarina toimi iPhonen
desibelimittari (voi tätä nykyaikaa!), ratkesikin
selkeästi Elisan hyväksi. Palkinnoksi maineen
ja kunnian lisäksi myös bassolevy!

Palkintojen jako

Jokerisarjan jälkeen tuomaristo astui takaisin
saliin, ja kevyen jännittynyt tunnelma heidän
mukanaan. Miten tuomaristo oli ratkaissut
tehtävänsä, joka ei ollut helppo? Kuinka pis-
tää järjestykseen 37 hyvin erilaista esitystä?
Vaikka kisoissa onkin nykyään neljä eri sar-
jaa, on sarjojen sisäinen hajonta niin iän,
soittokokemuksen kuin kappelevalintojen vä-
lillä suurta, varsinkin alakoulusarjassa (iät 9–
13, soittokokemusta 2,5–6,5 vuotta). Toisaal-
ta jos ikäsarjoja olisi vielä enemmän, riskinä
olisi se, että johonkin sarjaan tulisi alle kol-
me kilpailijaa. Nytkin voidaan pitää kyseen-
alaisena kolmen palkintosijan jakamista ”ala-
koulu, alle kaksi vuotta soittaneet” -sarjassa,
jossa osal l istuj ia ol i  tasan kolme. Tässä
”aloittelijoiden” sarjassa voisi olla parasta ja-
kaa kaikille samanlainen palkinto ilman pa-
remmuusjärjestykseen asettamista?

Eräs idea olisi jakaa kappaleiden perusteella
”tasosarjat”, joista kilpailijat valitsevat halu-
amansa. Tämäkään ei olisi ongelmatonta. Jol-
lekulle helppo kappale voi olla toiselle han-
kala, ja kyllä iän mukana tulee eroa saman
kappaleen soittamiseen, vaikka soittohistoria
olisikin täsmälleen yhtä pitkä. Tälläinen jako
myös saattaisi houkutella kilpailijoita mai-
neen, kunnian ja isompien palkintojen peräs-
sä soittamaan itselleen aavistuksen verran lii-
an vaikeita biisejä. Täytyykin muistaa, että
tuomaristo arvostaa aina enemmän kisa-
esityksen kokonaiskuvaa ja musikaalisuutta
kuin kappaleiden vaikeutta. Nykyinen sarja-
jako on varmasti kaikin puolin toimivin ja
selkein kompromissi.

Noh, onneksi NKK ei kuitenkaan ole niin va-
kavaa toimintaa! Kliseisesti sanottuna: ”Tär-
keintä ei ole voitto vaan vastus... reilu peli” ja

Markus Kåhre näyttää miten bassoa kuuluu
soittaa!

è
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ylipäätään itsensä haastaminen,
kilpailuihin valmistautuminen,
niihin osal l istuminen ja s itä
kautta kehittyminen. Monelta
kilpailuihin tavalla tai toisella
osallistuneelta tulikin positiivis-
ta palautetta kisojen onnistuneen
organisoinnin lisäksi eritoten
myös kisojen hyvästä hengestä ja
fiiliksestä. Siitä huolimatta nämä
bassokisat olivat ihan oikeat kil-
pailut palkintoineen kaikkineen.
Tästä onnistuneesta tasapainos-
ta voimme kaikki basistit olla yl-
peitä! Eräskin viuluopettaja ka-
teellisena kaipasi samanlaista tun-
nelmaa myös viulu- ja piano-
kilpailuihin.

Palkintojen jakoa varten kilpailijat kutsuttiin
salin eteen sarja kerrallaan. Ilahduttavan moni
jo aamulla kisannut alakoululainen oli jäänyt

kuuntelemaan muiden esiintymisiä ja odotta-
maan tuloksia (joku oli kuulemma jo keikal-
la toisella puolella Suomea). Jokainen kilpai-
lija sai ruusun, kunniakirjan sekä vuoden il-
maisen jäsenyyden Suomen kontrabasso-
klubiin. Uusia jäseniä saatiin 25 kappaletta.
Tuomaristo oli jakanut palkintorahat (yhteen-
sä  ruht inaa l l i s e t  1  295   • )  pa rhaaks i
katsomallaan tavalla sekä antoi lisäksi pari eril-
listä kannustuspalkintoa. Tulokset ohessa. Vas-
tavuoroisest i  tuomariston jäsenet saivat
yllätyspalkinnot ilmoittamiensa harrastuksien
perusteella: Sami sai lahjakortin CDON:n
peliosastolle, Panu K-rautaan ja Kati lanka-
liikkeeseen. Myös hurjan työn 25 kilpailijan
säestämisessä tehnyt Elina Saksala muistettiin
kukittaa!

Kisojen jälkipyykki – kuka pyyhki salin
lattian?

Kaiken kaikkiaan kahdeksan tuntia kestäneet
ja hyvin onnistuneet kisat olivat tulleet pää-
tökseen.  Tuomariston kommentit parannus-
ehdotuks ineen l ähete t t i in  myöhemmin
puhtaaksikirjoitettuina jokaiselle kilpailijalle.
Panu Pärssisen sanoin niistä ”voi halutessaan

ottaa ehkä vaikutteita tai todeta sitten että
’ihan tyhmiä ne oli!’” Kaikki kilpailijat saivat
l i s äks i  mui s toks i  oman e s i in tymisensä
videotaltioinnin, jonka muutamat antoivat
julkisempaan jakoon klubin YouTube-tilillä.

Lahjomattomat  tuomarit: Panu Pärssinen (vas.), Kati Harjanne ja Sami Koivukangas.

Kilpailussa palkitut:
Alakoulu, alle 2 vuotta soittaneet
1. palkinto 70 • Lempi Kokk
2. palkinto 35 • Emil Becker
3. palkinto 20 • Mikael Koskikunnas
levypalkinto ”Nuori leijona” Emil Becker

Alakoulu
1. palkinto 100 • Markus Feldt
2. palkinto 60 • Kaapo Kangas
3. palkinto 30 • Valtteri Koponen
levypalkinto ”Päivän ruuti” Sohvi Puska

Yläkoulu
1. palkinto 160 • Henri Sertti
2. palkinto 100 • Johannes Kuoppala
3. palkinto 60 • Jussi Hovilainen
3. palkinto 60 • Pauli Pappinen

Lukio
1. palkinto 300 • Iikka Järvi
2. palkinto 200 • Julius Haanperä
3. palkinto 100 • Helmi Tikkanen
levypalkinto Joel Raiskio
levypalkinto ”Päivän nopein” Iikka Järvi
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Niiden ja kisojen kuva-albumin avulla (linkit
ohessa) myös te, jotka syystä tai toisesta
missasitte kilpailut, pääsette kiinni kisa-
tunnelmaan!

NKK oli myös oiva mahdollisuus esiintyä
isolle yleisölle (monelle ensimmäistä kertaa)
ja kuulla miten muualla päin Suomea bassoa
soitetaan. Tämän merkitystä myös varsinkin
vähän kauempana toimiville opettajille ei voi
olla korostamatta liikaa. Ja siinä missä kilpai-
luihin valmistautuminen oli antanut oppilaille
puhtia harjoitteluun, lisäsi kisatapahtuma
itsessäänkin soittomotivaatiota varmasti pit-
käksi aikaa, mikä joidenkin kohdalla kuului
kuulemma jo heti seuraavan viikon tunnilla!
Lisäksi yhteystiedot vaihtuivat monien uusi-
en ystävysten kesken.

Samalla Suomen kontrabassoklubi ry:n järjes-
tämä NKK vei bassonsoiton ilosanomaa eteen-
päin. Yleisöä oli päivän mittaan ollut arviolta
noin 150, sali oli läpi päivän ilahduttavan täyn-
nä. Kisat noteerattiin myös ”isossa mediassa”.
Heti seuraavan päivän Hämeen Sanomissa oli
iso kirjoitus kisoista. Eikä varmastikaan ilman
kilpailua olisi Kymen Sanomat voinut hehkut-
taa etusivullaan 16.4. Kotkan-seudun musiik-

Palkintojen jaossa kaikki lukiosarjan kilpailijat: Jasmiina Saarinen (vas.), Venla Mustonen, Elisa Jokinen, Niilo Laiho, Joel
Raiskio, Julia Kronlund, Helmi Tikkanen, Iikka Järvi, Aapo Kyyhkynen, Eero Marttila ja Julius Haanperä.

kiopiston bassonsoitonopetuksen kehitystä ja
oppi l a iden  k i samenes ty s tä .  Molemmat
lehtileikkeet löytyvät NKK:n kuva-albumis-
ta. Kymen Sanomien tekstiä lukiessa pitää
muistaa tekstin kirjoittajan lievä kotiseutu-
ylpeys – Tauno Marttinen -sal in latt iaa
pyyhittin vasta kisojen jälkeen ja vain luudalla.
Lattialta löytyikin, kuten kunnon festivaalien
jälkeen kuuluu, kaikenlaista roinaa, muun
muassa hyvin luettuja Kontra-C-lehtiä.

Teksti: Karoliina Koivusalo
& Ari Mansala

Kuvat:  Zoltán Kövér

Lisää kuvia:
tinyurl.com/NKK2012

Videoita kisoista:
youtube.com/KontraC
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ALAKOULU, alle 2 vuotta soittaneet: (pianossa Elina Saksala, ellei toisin mainita)

Emil Becker, Tampere G.Verdi — Grand March (oopperasta Aida)
   - 7 vuotta/soittanut 1,5 J.Williams — Augie's Great Municipal Band (elokuvasta Tähtien sota:
    - Tuomo Kinnunen/Tampereen konservatorio       Episodi I – Pimeä uhka)
Mikael Koskikunnas, Hämeenlinna W.J.Budrow — The Happy Bass Player
   - 11 vuotta/soittanut 1,5 Trad. — Autiomaa
   - Timo Kotilainen/Sibelius-opisto (Minna Koskikunnas, piano)
Lempi Kokk, Kotka P.Tšaikovski — Old French Song
   - 12 vuotta/soittanut 1 H.Schlemüller — Mountain Maiden
   - Petri Mäkiharju/Kotkan-seudun musiikkiopisto (Esa Ylönen, piano)

ALAKOULU:

Atso Dunkel, Espoo G.B.Pergolesi — Tre giorni son che Nina
   - 10 vuotta/soittanut 4,5 C.Saint-Säens — Elefantti
   - Teemu Kauppinen/Espoon musiikkiopisto
Helena Hyytiä, Hämeenlinna J.S.Bach — Menuetti G-duuri (BWV Anh. 116)
   - 13 vuotta/soittanut 5,5 P.Tšaikovski — Old French Song
   - Timo Kotilainen /Sibelius-opisto
Eeva Jylhä-Ollila, Hämeenlinna H.Schlemüller — Our Soldiers
   - 12-vuotta/soittanut 4,5 G.Vance — Bagatelle
   - Timo Kotilainen/Sibelius-opisto
Valtteri Koponen, Hollola J.S.Bach — Gavotti g-mollisarjasta (BWV 822, osa 3)
   - 11 vuotta/soittanut 6,5 Lennon/McCartney — Yesterday
   - Anna Rinta-Rahko/Lahden konservatorio
Juha Krudup, Espoo J.S.Bach — Musette (BWV Anh. 126)
   - 11 vuotta/soittanut 3,5 J.Merle — Caballero
   - Teemu Kauppinen/Espoon musiikkiopisto
Ronja Leskelä, Oulu Merle J. Isaac — The Jolly Dutchman
   - 11 vuotta/soittanut 2,5 S.Lancen — Berceuse for Baby Hippopotamus
   - Juha Nääppä/Oulun konservatorio
Antti Martelius, Helsinki G.F.Händel — Chorus (from Judas Maccabeus)
   - 13 vuotta/soittanut 5,5 Merle J. Isaac — The Jolly Dutchman
   - Jussi Haavisto/Juvenalia
Max Myllyniemi, Kauniainen J.Williams — Hedwigin teema (Harry Potter -elokuvasarjasta)
   - 12 vuotta/soittanut 3,5 Merle J. Isaac — The Jolly Dutchman
   -Tuomo Matero/Kauniaisten musiikkiopisto
Sohvi Puska, Helsinki Szokolay Sándor — Kis Szvit; Dudanóta & Ugrótánc
   - 9 vuotta/soittanut 2,5 J.Merle — Caballero
   - Tarja Nyberg/Itä-Helsingin musiikkiopisto
Mattias Törn, Kauniainen J.S.Bach — Gavotti g-mollisarjasta (BWV 822, osa 3)
   - 11 vuotta/soittanut 3,5 Merle J. Isaac — The Jolly Dutchman
   - Tuomo Matero/Kauniaisten musiikkiopisto
Markus Feldt, Kotka J.S.Bach — Menuetti G-duuri (BWV Anh. 116)
   - 12 vuotta/soittanut 6,5 J.Merle — Caballero
   - Petri Mäkiharju/Kotkan-seudun musiikkiopisto (Esa Ylönen, piano)
Kaapo Kangas, Jyväskylä C.Saint-Säens — Elefantti
   - 12 vuotta/soittanut 5,5 S.Koussevitzky — Valse miniature
   - Jani Koskela/Jyväskylän ammattiopisto (Outi Jussila, piano)
Adolfina Lehtonen, Kokkola C.Saint-Säens — Elefantti
   - 13 vuotta/soittanut 6,5 A.Järnefelt — Berceuse
   - Jorma Lappalainen/Keski-Pohjanmaan konservatorio (Maria Reikko, piano)
Oona Mali, Vantaa C.Saint-Säens — Elefantti
   - 12 vuotta/soittanut 4,5 D. van Goens — Scherzo
   - Viivi Valtonen/Länsi-Helsingin musiikkiopisto (Minna Koskimies, piano)
Rasmus Sarkanen, Helsinki J.S.Bach — Menuetti G-duuri (BWV Anh. 114)
   - 12 vuotta/soittanut 5,5 C.Saint-Säens — Elefantti
   - Viivi Valtonen/Länsi-Helsingin musiikkiopisto (Minna Koskimies, piano)

NKK 2012 – Kilpailuohjelma
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YLÄKOULU:

Väinö Huhtanen, Hämeenlinna F.-J.Gossec — Gavotti G-duuri
   - 16 vuotta/soittanut 8,5 Giovannino — Sonaatti F-duuri; osa I Allegro
   - Timo Kotilainen/Sibelius-opisto
Anni Kåhre, Espoo B.Marcello — Sonaatti e-molli; osat I Adagio ja II Allegro
   - 14 vuotta/soittanut 5,5 F.-J.Gossec — Gavotti G-duuri
   - Tuomo Matero/Kauniaisten musiikkiopisto
Henri Sertti, Espoo F.-J.Gossec — Gavotti G-duuri
   - 14 vuotta/soittanut 5,5 B.Marcello — Sonaatti F-duuri; osat I Largo ja II Allegro
   - Jussi Haavisto/Juvenalia
Otso Hannonen, Kotka W.F.Bach — Allegro
   - 15 vuotta/soittanut 6,5 J.S.Bach — Menuetti G-duuri (BWV Anh. 114)
   - Petri Mäkiharju/Kotkan-seudun musiikkiopisto (Esa Ylönen, piano)
Jussi Hovilainen, Kotka J.S.Bach — Gavotti g-mollisarjasta (BWV 822, osa 3)
   - 14 vuotta/soittanut 4,5 T.Hauta-aho — Miniatyyri
   - Petri Mäkiharju/Kotkan-seudun musiikkiopisto (Esa Ylönen, piano)
Johannes Kuoppala, Kokkola B.Marcello — Sonaatti a-molli; osat I Adagio ja II Allegro
   - 13 vuotta/soittanut 7,5 B.Lorenziti — Gavotti
   - Jorma Lappalainen/Keski-Pohjanmaan konservatorio (Maria Reikko, piano)
 Pauli Pappinen, Kokkola C.Saint-Saëns — Joutsen
   - 14 vuotta/soittanut 7,5 C.Webster — Scherzo
   - Jorma Lappalainen/Keski-Pohjanmaan konservatorio (Maria Reikko, piano)
Matti Suutari, Hamina J.S.Bach — Menuetti G-duuri (BWV Anh. 114)
   - 13 vuotta/soittanut 5,5 L.Janácek — Kolme moravialaista kansanlaulua
   - Petri Mäkiharju/Kotkan-seudun musiikkiopisto (Esa Ylönen, piano)

LUKIO:

Julius Haanperä, Hämeenlinna G.Bottesini — Elegia nro 1, D-duuri
   - 18 vuotta/soittanut 12 S.Koussevitzky — Konsertto kontrabassolle ja pianolle fis-molli; osa I Allegro
   - Timo Kotilainen/Sibelius-opisto
Elisa Jokinen, Espoo T.Hauta-aho — Miniatyyri
   - 16 vuotta/soittanut 9 L.-E.Larsson — Concertino; osa I Ballad: Moderato
   - Viivi Valtonen/Juvenalia (Minna Koskimies, piano)
Iikka Järvi, Espoo G.Bottesini — Elegia nro 1, D-duuri
   - 18 vuotta/soittanut 12,5 R.Glière — Tarantella
   - Juho Martikainen/Sibelius-Akatemian nuorisokoulutus
Julia Kronlund, Helsinki G.Fauré — Après un rêve
   - 18 vuotta/soittanut 7,5 J.Mercer — Autumn Leaves
   -  Henrica Fagerlund-Sippoin/Musik- och Kulturskolan Sandels
Aapo Kyyhkynen, Helsinki L.-E.Larsson — Concertino; osa I Ballad: Moderato
   - 18 vuotta/soittanut 11,5 D.Šostakovitš — Adagio
   - Lasse Lagercrantz/Itä-Helsingin musiikkiopisto
Niilo Laiho, Espoo B.Marcello — Sonaatti a-molli; osat I Adagio ja II Allegro
   - 16 vuotta/soittanut 8,5 B.Lorenziti — Gavotti
   - Jussi Haavisto/Juvenalia
Eero Marttila, Jalasjärvi H.Eccles — Sonaatti g-molli; osat I Largo ja II Corrente, Allegro con spirito
   - 18 vuotta/soittanut 6 S.Koussevitzky — Chanson triste
   - Timo Turja/Jalasjärven musiikkiopisto
Venla Mustonen, Kuopio C.D. von Dittersdorf — Konsertto osa I Allegro Moderato & Gruberin kadenssi
   - 17 vuotta/soittanut 8,5 G.Bottesini — Rêverie
   - Roland Lill/Kuopion konservatorio
Joel Raiskio, Helsinki H.Eccles — Sonaatti g-molli; osat I Largo ja II Corrente, Allegro con spirito
   - 16 vuotta/soittanut 10,5 F.A.Hoffmeister — Konsertto nro 1; osa II Adagio (nicht zu langsam)
   - Lasse Lagercrantz/Espoon musiikkiopisto
Jasmiina Saarinen, Asikkala H.Eccles — Sonaatti g-molli; osa II Corrente, Allegro con spirito
   - 17 vuotta/soittanut 8,5 B.Lorenziti — Gavotti
   - Anna Rinta-Rahko/Lahden konservatorio
Helmi Tikkanen, Helsinki H.Eccles — Sonaatti g-molli; osat I Largo ja II Corrente, Allegro con spirito
   - 17 vuotta/soittanut 10,5 G.Bottesini — Fantasia sulla "La Sonnambula" di Bellini
   - Lasse Lagercrantz/Sibelius-Akatemian nuorisokoulutus
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Emil ”Päivän Leijona” Becker, 7 vuotta

Sait kisoista muistoksi (alle 2 vuotta soittaneiden alakoulu-
ikäisten sarjan 2. palkinnon lisäksi) ”Päivän Leijona” -levy-
palkinnon. Oletko myös horoskoopiltasi leijona? Entä
tykkäätkö enemmän kissoista vai koirista?
– En oo leijona, vaan kaksonen.
– En osaa sanoa. Molemmat on yhtä kivoja.

Sinulla oli päälläsi kerrassaan upean puku! Mistä olet sen
saanut?
– Mummulta, mummu teki sen. Mummu oli tehnyt sel-
laisen [lastenteatterin näytelmään] ja mä halusin saman-
laisen.

Mikä oli parasta kisoissa?
– Soittaminen.

Entä mikä on parasta kontrabassossa?
– Ääni!

Minkä levyn sait palkinnoksi? Mitä mieltä olet siitä?
– Siinä [Bottesini: Music for Double Bass and Piano,
Vol. 1 - Joel Quarrington] kuuluu basson ääni hyvin.

Haastattelussa ”Päivän Basistit”
Aiotko osallistua kisoihin viiden vuoden kuluttua uudes-
taan?
– Joo-o!

Halutessasi voit antaa vielä tähän loppuun terveisesi kai-
kille suomalaisille basisteille!
– Tsemppiä!

Sohvi ”Päivän Ruuti” Puska, 10 vuotta

Onneksi olkoon! Sait kisoista muistoksi ”Päivän Ruuti” -
levypalkinnon. Mistä säkähdyttävä energiasi oikein kum-
puaa? Vai onko se salaisuus?
– Kiitos! Se on salaisuus... jopa itsellenikin!

Soitit unkarilaisen Szokolay Sándor -nimisen herran kap-
paleen ”Kis Szvit; Dudanóta & Ugrótánc”. Osaisitko auttaa
Kontra-C:n toimitusta kappaleen nimen lausumisessa tai
siinä, mitä se tarkoittaa?
– Lausumisesta en tiedä...
– Suomeksi ””ieni sarja; Säkkipillilaulu & Kevättanssi”, tai
ehkä paremminkin hyppelytanssi...

Mikä oli parasta kisoissa?
– Tietysti se, kun sai soittaa! Ja se, kun sai kuunnella toisten
soittoa!
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Entä mikä on parasta kontrabassossa?
– Kivat matalat äänet ja soittaminen.

Minkä levyn sait palkinnoksi? Mitä mieltä olet siitä?
– Levy [The Bottesini Collection, Vol. 5 - Thomas
Martin &  Timothy Cobb] on hyvä, koska siinä on hienoa
bassonsoittoa.

Aiotko osallistua kisoihin viiden vuoden kuluttua uudes-
taan?
– Tottakai! Miksei jo aikaisemmin?

Halutessasi voit antaa vielä tähän loppuun terveisesi kai-
kille suomalaisille basisteille!
– Soittakaa hyvin! :) Terveisiä kaikille basisteille!
– Erityisterveiset nykyiselle opettajalleni Tarja Nybergille sekä
entisille opettajilleni Marja-Helena Ojanperälle, Lasse
Lagercrantzille ja Vera Lindroosille.

Iikka ”Päivän Nopein” Järvi, 18 vuotta

Onnittelut kisamenestyksestä! Sijoitut lukiosarjassa ensim-
mäiseksi ja lisäksi sait ”Päivän Nopein” -levypalkinnon,
vissiinkin siitä hyvästä, että soitit diplomitasoisen Glièren
Tarantellan ylinopeusrajaa hipoen. Kysynkin näin heti al-
kuun kunnon urheilutoimittajan tapaan: miltä nyt tun-
tuu?

– Kiitos, tottakai tuntuu tosi hyvältä. Kisapaikalla oli hyvä
fiilis, ja oli mukava soittaa, varsinkin Tarantellaa, joka on
ollut yksi lempibiiseistäni jo pitkään.

Soitit vastapainoksi myös lyyrisen Bottesinin Elegian. Mitä
muita kappaleita sinulla on työn alla?
– Tällä hetkellä ohjelmistossa on Fryban Suite im Alten Stil
kaksi ensimmäistä osaa, Koussevitzkyn konsertto, Dittersdorfin
konsertto, Glièren Intermezzo & Tarantella ja Simandlin
Es-duuri-etydi.

Opiskelet nykyään Sibelius-Akatemian nuoriso-
koulutuksessa Juho Martikaisen opissa. Millainen opetta-
ja hän on?
– Juho on loistava opettaja. Hän osaa luoda tunnille rennon
ilmapiirin, jolloin rankka harjoitus ei tunnu niin kovalta, ja
hän osaa antaa neuvon jokaiseen ongelmaan.

Olet soittanut bassoa jo 12,5 vuotta. Kertoisitko hieman
bassonsoittohistoriastasi?
– Juhon lisäksi olen opiskellut bassonsoittoa Taru Tiusasen,
Katri Tuomennoron ja Teemu Kauppisen oppilaana. Aloitin
Espoon musiikkiopistossa, ja pääsin kolme vuotta sitten
nuoriso-osastolle. Paras muisto on varmaankin nuoriso-
osastolle pääsy tai Rimsky-Korsakovin Kimalaisen lennon
levyttäminen EMO:n Nuorten sellistien solistina.

Miksi juuri basso?
– Aloitin bassonsoiton alunperin siksi, koska siskoni aloitti
sellonsoiton, ja halusin isomman soittimen kuin hänellä oli.
Nyt kun miettii, niin basso on monipuolisin soitin, koska se
antaa orkesterisoitossa kappaleille tukevan pohjan, mutta
sillä voi soittaa myös virtuoottisia sooloja.

Osallistuit myös edellisiin kisoihin vuonna 2007. Millai-
sia kokemuksia nämä kilpailut ovat olleet?
– Ne ovat olleet hyviä kokemuksia. Niissä kuulee hyvää
bassomusiikkia ja näkee muita soittajia.

Oletko jo investoinut palkintorahasi johonkin?
– Palkintorahat menivät uuden jouseni maksuun, joka oli
neljä päivää vanha kisapäivänä. Levypalkinto oli ”Echoes
from Hauta-aho”. Minulla oli se jo entuudestaan, joten sitä
on kuunneltu jo monesti.

Sinulla näyttäisi olevan käytössäsi melkoisen laadukas soi-
tin. Kertoisitko siitä vähän?
– Bassoni on vuoden vanha Krattenmacher. Kävin viime
kesänä hänen verstaallaan Münchweierissä, Saksassa, jossa
kokeilin useita hänen rakentamiaan bassoja, joista päädyin
valitsemaan juuri tämän basson.

è
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Olet 18-vuotias ja käyt Sibelius-lukiota. Miten nyt tästä
eteenpäin?
– Valmistun nyt keväällä lukiosta, ja tavoitteena olisi aloit-
taa ensi syksynä Sibelius-Akatemian yliopistopuolella.

Kisoissa sinulla oli BASS2010-paita päällä. Oletko osal-
listumassa nyt uudestaan BASS2012-tapahtumaan elo-
kuussa Kööpenhaminassa?
– Olen osallistumassa. Kokeilen onneani soolokisassa, koska
olen liian vanha osallistuakseni nuorisokisoihin.

Tulemme pitämään peukkuja pystyssä täällä toimituk-
sessa! Mitä muuta elämääsi kuuluu kuin basso? Vai viekö
se tällä hetkellä kaiken aikasi? Miten rentoudut?
– Rentoudun ystäviä näkemällä tai katsomalla hyvää
televisiosarjaa. Basso ei vie kaikkea aikaani, kun lukiokin on
vielä suorittamatta. Sillä on kuitenkin suuri osa elämässäni,
koska haluaisin soittamisesta ammatin.

Kiitos haastattelusta sekä onnea ja menestystä tuleviin
koitoksiin! Kerro vielä näin loppuun terveiset Kontra-C:n
lukijoille ja suomalaisille basisteille!
– Hyvää kesää kaikille! Vaikka soittaminen onkin kivaa,
muistakaa pitää myös vähän lomaa.

Elisa ”Päivän Jokeri” Rusi-Matero, 19 vuotta

Onneksi olkoon! Voitit kisojen ehkä tärkeimmän sarjan,
nimittäin huutoäänestyksellä ratkaistun jokerisarjan. Eroa
seuraavaan taisi kertyä lähes 10 dB. Miltä nyt tuntuu?
– Kiitos kiitos, upea fiilis. Voiton jälkeen elämäni on ollut
yhtä juhlaa, ja pilvistä on aika vaikea laskeutua takaisin
muiden ihmisten kanssa samoille taajuuksille. Ehkä se tässä
seuraavan viiden vuoden aikana jo tasaantuu.

Ymmärtääkseni Lehdet lentää on bravuurinumerosi. Mitä
muita biisejä osaat?
– Repertoaarini on hyvin laaja. Siihen kuuluvat teokset:
H A G Killi kävelee
FIS E D Buli kävelee
CIS H A Muumuu tallustaa
GIS FIS E Fantti kävelee

– Kerran tapailin myös Suitsaitin Elefanttia.

Olet Tuomo Materon privaattioppilas. Millainen opetta-
ja hän on?
– Tuomo on todella hyvä opettaja. Hän ottaa jokaisen oppi-
laansa huomioon esimerkiksi sovittamalla jokaisen omaa
mielimusiikkia kontrabassolle tai tarvittaessa muillekin
kokoonpanoille ja lisäksi vielä saattaa piirtää nuotteihin

teemaan sopivia kuvia. Valitettavasti basso-opintoni hänen
johdollaan väheni huomattavasti siinä vaiheessa, kun tulin
paremmaksi basistiksi kuin hän. Toisinaan nykyään opetan
häntä vastalahjaksi.

Kaikesta huolimatta sinut tunnetaan ehkä enemmän
viulistina. Miltä elämä siellä  toisella puolella tallaa näyt-
tää?
– Melko kireältä. Elämä viulistina on paljon rankempaa.
Orkesterityössä olen huomannut, että soitettavaa on paljon
enemmän. Lisäksi iltaisin sattuu korviin, kun on joutunut
kuulemaan liian korkeita säveliä kahdeksan tuntia päiväs-
sä. Onneksi bassonsoitto tuo mukavan vastapainon tuolle
kohtalaisen stressaavalle työ- ja opiskeluelämälle.

Haluaisitko eritellä vielä tarkemmin kvintti- ja
kvarttivireisen sielunmaiseman eroja?
– Basistit ovat paljon älykkäämpää sakkia kuin muut. Se
johtuu mielestäni siitä, että heillä on orkesterissa paljon enem-
män taukoja tai vähemmän soitettavaa. Ehtivät ajatella ja
keksiä kaikenlaista. Kadehdin sitä.

Onko palkintolevy kuunneltu jo puhki?
– Olen kuunnellut sitä [The Best of Edgar Meyer] niin
paljon, että puhki meni. Lisäksi kansitekstejä lueskelin niin
ahkerasti, että nekin ovat riekaleina.
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Miten valmistaudut puolustamaan jokerisarjan
kruunuasi/tiukuhattuasi viiden vuoden päästä pidet-
tävissä seuraavissa kisoissa?
– Mielikuvaharjoittelu on kaiken a ja o. Sillähän voitin
tälläkin kertaa. Viimeiset neljä vuotta olen joka päivä
ajatellut tavoitettani, ja siksi voitto kävikin niin
helposti. Bassoonkaan en tuona aikana juuri koskenut.
Tai no, harvakseltaan kokeilin, mutta minnepä se taito
häviäisi.

Jos saisit vapaasti valita, kenet haastaisit mukaan seura-
vaan jokerimittelöön?
– Mieleni tekisi haastaa sellonsoiton opettaja Vantaan
Musiikkiopistosta, eli kuuluisan nykyään berliini-
läistyneen huippubasisti Otto Tolosen äiti, Pirkko ”Pippe”
Tolonen tai hänen tyttärensä mestarialttoviulisti Mart-
ta Tolonen. Toisaalta ainoa, joka voi oman mestarillisen
suoritukseni peitota, on Apocalyptican Eicca Toppinen.

Kiitos haastattelusta! Välitämme haasteet eteenpäin.
Tässä kohtaa sinulla on vielä mahdollisuus lähettää
terveiset Kontra-C:n lukijoille ja kaikille suomalaisille
basisteille!
– Pikkutyttönä jo opin Babar-piirretystä, että ainoa tapa
oppia soittamaan pianoa on harjoitella, harjoitella ja harjoi-
tella. Luulisin, että sama pätee myös kontrabassoon, joten
jatketaan sitä. Lisäksi haluaisin sanoa NKK:hon osallistu-
neille basisteille, että vaikka olinkin aivan ylivoimainen, niin
kilpailun kaikkien sarjojen taso oli todella hyvä ja monet
pienet ja vähän isommatkin basistit jäivät mieleeni, ja toivon
näkeväni heitä Suomen nuoriso-orkestereiden riveissä [käännä
sivulle 38!] hankkimassa kokemuksia orkesterisoitosta ja soit-
tavan vielä monia vuosia, oppivan paljon ja olevan onnelli-
sia. Pusuja teille!

Teksti: Ari Mansala
Kuvat: Zoltán Kövér

Tuomariston puheenjohtajan terveiset!
Sain etuoikeuden toimia nuorten bassokilpailun
tuomaristossa Hämeenlinnassa aprillipäivän
aattona. Peräti 37 nuorta basistia eri puolilta
Suomea antoi parastaan ja teki päivästä juhlan.
Hienot esitykset, yleisön kannustus ja soiton ilo
pitivät mielen korkealla koko päivän. Tästä
haluan kiittää kaikkia osallistujia, yleisöä ja
järjestäjiä koko tuomariston puolesta. Uskoa
bassonsoiton hyvään tulevaisuuteen loi korkean
tason lisäksi osallistujien määrä. Kun jostain
saadaan liikkeelle kannustusjoukkoineen lähes
bussilastillinen väkeä, tai kun tullaan oppilaan
kanssa puolen Suomen halki,  kertoo se
oppilaiden innostuksen lisäksi opettajien
paneutumisesta työhönsä.

Suomen musiikkioppilaitosjärjestelmä tarjoaa
erinomaiset edellytykset soitonopiskeluun
kaikkialla maassamme. Samalla kun voimme
iloita kaikista aktiivisista opiskelijoista ja
opettajista, voimme kannustaa ja toivoa, että
niistäkin osoitteista, joista emme vielä tänä
vuonna nähneet osallistujia, saisimme lisää väkeä
seuraaviin koitoksiin. Kyse ei ole siitä että
kaikkien tulisi kilpailla soiton saralla, vaan siitä
että tarjotaan mahdollisuus esiintyä suuren
yleisön edessä, tavata muita soittajia ja ennen
kaikkea kuulla muiden esityksiä. Pelkkä kisojen
seuraaminenkin on inspiroiva kokemus.

Nähdään seuraavissa kisoissa!
Panu Pärssinen
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Kotkan-seudun musiikiopiston basisteja Kymen Sanomien etusivulla 15.4. – Lempi Kokk (vas. takana),
Jussi Hovilainen ja Markus Feldt (edessä).

Kuulin Nuorten Kansallisesta Kontrabasso-
kilpailusta viime keväänä paikallisen jazzklubin
jameissa keskustellessani poikani Jussin basson-
soiton opettajan Petri Mäkiharjun kanssa tule-
vista tavoitteista bassonsoittoon liittyen. Mukaan
lähtö kisoihin tuntui itsestään selvältä.

Saimme syksymmällä tietoomme kilpailu-
ohjelmiston, ja Jussi aloitti siihen tutustumisen
opettajansa johdolla. Ensin katsottiin niin sanottu
”helppo” kappale, jotta saataisiin varmuus aina-
kin yhdestä ohjelmistolistakappaleesta; tällaiseksi
valikoitui J.S. Bachin Gavotti g-mollissa, joka
sitten jäi varsinaiseen kilpailuohjelmistoon. Sille
kaveriksi Jussi harjoitteli listalta Websterin
Scherzoa ja Hauta-ahon Miniatyyriä, joista hän
valitsi Miniatyyrin kilpailukappaleeksi. Matkan
varrella oli toki pohdittu myös jazziksi pistämistä
improvisointipohjalta, mistä kuitenkin luovut-
tiin.

Varsinainen kilpailuun valmistautuminen ei tuo-
nut juurikaan uutta harjoittelurutiineihin –
no ehkä vähän enemmän peukaloasemassa soit-

tamista. Normaaliin harjoitteluun kuluu noin
tunti päivittäin. Pari päivää ennen kilpailua meil-
le tarjoutui mahdollisuus käydä tapaamassa toi-
sen  kilpailukappaleen säveltäjää Teppo Hauta-
ahoa. Kappale käytiin läpi rivi riviltä, ja Jussi sai
paljon arvokkaita vinkkejä kappaleen esittämis-
tä varten. Näkyvin muutos oli pizzicatojen muut-
taminen klassisesta tavasta jazz- ja osin vasem-
man käden pizzicatoksi. Samoin sointujen koh-
dalla Jussi oppi, että ne kannattaa näppäillä vi-
nosti otelautaan nähden eikä suoraan poikittain.
Jonkin verran myös sormituksia joutui kriitti-
sen tarkastelun alle.

Kotkan-seudun Musiikkiopisto oli kustantanut
kilpailijoille ja tukijoukoille yhteiskuljetuksen
eväineen kisapaikalle Hämeenlinnan Sibelius-
opistolle. Lähtö oli aamulla kello 7.30 musiik-
kiopiston edestä. Kuljetuksessa oli mukana lä-
hes koko 12-henkinen kontrabassoluokka tuki-
joukkoineen, vahvistettuna musiikkiopiston reh-
tori Hannele Dolkilla, kontrabassoklubin Johan-
nes Raikkaalla sekä joukkueen henkiseksi johta-
jaksi värvätyllä Erkki Siikasaarella. Kaiken kaik-

NKK – oppilaan vanhemman näkökulmasta
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kiaan meitä oli siis noin 30 hengen joukkio
kontrabassomusiikin ystäviä. Saavuimme perille
vähän kello 10:n jälkeen ja hakeuduimme välit-
tömästi i lmoittautumisen jälkeen meille
varattuihin tiloihin. Soittajat saivat vielä kertaal-
leen ti laisuuden kokeil la ohjelmistoaan
musiikkiopistolta tutun säestäjän Esa Ylösen
kanssa, joka myös toimi kaikkien kotkalaisten
säestäjänä itse kilpailussa.

Varsinaisen kilpailutapahtuman aloitti ala-aste-
ikäisten alle kaksi vuotta soittaneiden sarjassa Kot-
kan joukkueen Lempi Kokk. Olen kuullut ai-
emmin Lempin sooloesityksiä muutaman ker-
ran, ja mielestäni hän on edennyt hienosti, ja
tämänkertainenkin esitys yllätti positiivisesti.
Alakoulusarjassa erityisesti mieleeni jäivät sarjan
voittaneen Kotkan joukkueen Markus Feldtin
raikuviin aplodeihin päättynyt osuus sekä Jyväs-
kylän Kaapo Kangas; ”Ei tule olemaan tuoma-
reilla helppoa”, ajattelin mielessäni. Myös ”päi-
vän ruuti” -palkinnon pokanneen Sohvi Puskan
pirteä esitys oli mieleenpainuva; uskon että ty-
töstä kuullaan vielä.

Yläkoulusarjan koittaessa ruokatauon jälkeen
aloin jo jännittää Jussin esiintymistä. Olen usein
miettinyt, että kumpihan meistä jännittää enem-
män. Jussia ennen esiintyi vielä hänen luokka-
kaverinsa Otso Hannonen. Mielestäni Jussin en-
simmäinen kappale Gavotti  oli  hyvä

perussuoritus. Miniatyyri lähti hyvin liikkeelle,
ja Jussi muisti enimmäkseen saamansa vinkit,
vaikka peukaloaseman äänissä olikin hieman epä-
puhtautta.

Kahvitauon jälkeen oli vielä kovatasoiseksi osoit-
tautunut lukiosarja, jolloin pystyin jo enemmän
keskittymään kuuntelemiseen. Tuomaristolle
erityiskiitokset siitä, miten suurella tarkkavai-
suudella kuuntelivat kaikki esitykset ja vielä kir-
joittivat palautteen soittajille!

Paluumatkalle pääsimme kohta palkintojenjaon
jälkeen, kun järjestelyihin osallistunut Johannes
pääsi irtautumaan. Paluubussissa oli luonnolli-
sesti väsynyt mutta kotkalaismenestyksestä iloi-
nen joukko. Pääsimme jopa suunnittelemaan
seuraavaa retkeä samalla basistiporukalla, joka
suuntautui vapunpäivänä Saksaan Nordischer
Klang -festivaalille. Siellä heillä oli kamariorkes-
terin kanssa pari esiintymistä. Rostockin
musiikkiyliopiston kontrabassonsoiton professo-
ri Silvio Dalla Torre lupautui myös pitämään
pojille bassotunnin ja kutsui heidät oppilaidensa
konserttiin.

Teksti: Juha Hovilainen
Kuva: Kymen Sanomat / Kimmo Seppälä

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

!���������	����	���	����

����������	
����������
��

�������������

������ !��!"�#$%&�'�

"���������������

#��������	

$��	���

$�������	������������%�����

�����%����

#�����	����

&����������������
�������%���������

&�������������	��
�	������%�����

#



c22 KONTRA

Vanhoja Basisti- ja Kontra-C-lehtiä tutkimalla voi huo-
mata, että idea omien suomalaisten kontrabassokilpailujen
järjestämisestä oli ollut ilmassa jo pitkään ennen vuoden
1994 ensimmäisiä kisoja ja nostanut päätään aina silloin
tällöin niin lehdessä kuin Suomen kontrabassoklubi ry:n
kevät- ja syyskokouksissa. Esimerkiksi kritisoidessaan klu-
bin toiminnan vähäisyyttä lehden 3/1990 pääkirjoituk-
sessa silloinen päätoimittaja Miika Asunta nostaa esille klu-
bin sääntöjen toisen pykälän kohdan: ”Yhdistyksen tar-
koituksena on [– –] laajentaa kontrabasson tuntemusta”,
ja jatkaa, ”Kannattaa pitää mielessä sekin tosiasia, että soi-
tin ilman tunnettuja soolosoittajia ei ole soolosoitin. Ja, kuten
jo tiedämme, soolosoittajia saadaan kilpailuista, ei orkeste-
reiden koesoitoista. Kiireen vilkkaa pitäisi organisoida Turun
sellokilpailun tapainen kontrabassokilpailu, ehkä viiden vuo-
den välein. Voittajalle rahapalkinnon lisäksi levytyssopimus.”

Myös klubin perustajajäseniin kuuluva maestro Jorma
Katrama pohdiskelee kilpailujen merkitystä raportissaan
Geneven kansainvälisistä kontrabassokilpailuista 1990,
jossa hän oli yksi tuomariston jäsenistä:”Tähän
iäisyyskysymykseen [musiikkikilpailuiden mielekkyydestä]
on yhtä paljon vastauksia kuin on vastaväitteitäkin. Kilpai-
lut musiikin alueella ovat kuitenkin yleisiä ja varsin suosit-
tuja, ja ne ovat viime vuosikymmeninä ottaneet hellään
syliinsä tai kuristavaan otteeseensa myös harvinaisemmat
soolosoittimet. Niihin kuuluu myös meidän oma
kontrabassomme, joka on vähitellen tulemassa esiin hämä-
rästä, soolosoittimena konserttilavoille. Yleisesti tunnustettu
soolosoitin se ei vielä ole, vaikka myönteistä suhtautumista
basson tulemiseen on ollut havaittavissa. Basson tunnetuksi-
tekemiseen on tehtävä lujasti työtä ja mitä laajemmalla
sektorilla, sen parempi. Tässä mielessä kilpailut ja niiden
mukanaan tuoma julkisuus on myönteinen asia. Kilpailu-
jen järjestäminen on jonkinlainen tae suurelle yleisölle siitä,
että kilpailun kohde on arvostettu.” (Basisti 4/1990)

Lisää aiheesta Jorma Katraman kirjoituksessa ”Musiikki-
kilpailut: Tähtien tikapuut vai orkesterimuusikoiden sam-
po?”. (Basisti 2/1995)

Pikkubasistien vuosi 1994

Toisin kun monet muut klubin isomman mittakaavan
visiot (*köh* klubin oma levy *köh*, joka oli tekeillä yli
20 vuotta kunnes projekti haudattiin vuonna 1997), omat
kontrabassokisat olivat täyttä totta jo neljä vuotta edellä
mainittujen lehtiviittausten jälkeen. Syyskokouksessa 1993
pidemmän linjan klubiaktiivi Juha Pesonen alusti keskus-
telun kontrabassotapahtumasta, jossa olisi kilpailu myös
peruskurssitasoisille pikkubasisteille. Klubin uusi, juuri
valittu hallitus päätti ensimmäisessä kokouksessaan nimetä
vuoden 1994 pikkubasistien vuodeksi.

Tuolloin elettiin mielenkiintoisia suomalaisen bassonsoiton
opetuksen murrosvaiheita. ¼-kokoisten ja sitä pienempi-
en bassojen rantautuminen Suomeen asti 80-luvun lo-
pulla oli tehnyt mahdolliseksi aloittaa kontrabassonsoitto
paljon totuttua aikaisemmin, lähes samaan aikaan kun
muissakin jousisoittimissa. Ennen basson varteen tartuttiin
aikaisintaan ehkä 15-vuotiaina, vasta kun oppilas kykeni
kokonsa puolesta hallitsemaan isoa instrumenttia ja pai-
namaan mahdollisesti vielä huonosti trimmatun soitti-

Katsaus ”Pikkubassokisojen” historiaan
(ja vähän tulevaisuuteen)

Ensimmäisissä kisoissa menestynyt Eric Francett.
(Basisti 1/1995)

Ensimmäinen NKK Hämeenlinnassa 2012 oli
kaiken kaikkiaan neljäs Suomen kontrabasso-
klubi ry:n järjestämä pikkubassokilpailu.
Toisin kun Juha Kleemola kilpailukutsussaan
aikanaan väitti, kisoja ei vielä ole käyty Tampe-
reella. Missä sitten? Sen saat selville lukemalla
tämän lyhyeksi tarkoitetun katsauksen suoma-
laisten pikkubassokisojen historiaan.

* * *
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men kielet pohjaan. Kuulemma sinne basson varteen saa-
tettiin ennen vanhaan siirtää jopa se vähän hitaampi sellis-
ti!

Varhainen aloitusikä mahdollisti hitaasti etenemisen peri-
aatteen. Myöskään aikaisemmin usein vaivannut mah-
dollinen ristiriita oppilaan musiikillisen valmiuden ja ha-
lun sekä soittotekniikan välillä ei aiheuttaisi enää turhau-
tumista. Eikä kenenkään parikymppisen tarvitsisi enää
turhautua 7-vuotiaiden kanssa samassa orkesterissa soitta-
misesta!

Yhä nuorempien ja nuorempien lasten opettaminen toi
mukanaan monelle bassonsoitonopettajalle täysin uusia
pedagogisia haasteita, jotka herättivät runsaasti keskuste-
lua. Basisti-lehden sivut olivat täynnä artikkeleita
varhaisopetukseen liittyen. Pediseminaareja ja -kursseja jär-
jestettiin muun muassa Kallio-Kuninkalan kurssi-
keskuksessa Järvenpäässä. Monelle suomalaiselle basistille
varmasti tutut Raimo Ahosen, Jussi Javaksen ja Marjut
Vuorennon tekemät ”Pikkubasisti” (1989) ja ”Pikku-
basisti 2” (1993) syntyivät juurikin noihin aikoihin täy-
dentämään suomalaisen varhaismateriaalin puutetta.

Ensimmäiset pikkubassokisat Hyvinkäällä

Vaikka Juha Pesosen ehdotus syyskokouksessa 1993 he-
rätti vilkasta keskustelua muun muassa siitä, olisiko
kilpaileminen ollenkaan tarpeellista pienille lapsille, kut-
suttiin lehdessä 1/1994 kaikki alle 15-vuotiaat (huom.
juurikin se edellä mainittu ikä, jolloin aikaisintaan basson-
soitto oli ennnen totuttu aloittamaan!) osallistumaan
Hyvinkää Black -musiikkitapahtuman yhteydessä järjes-
tettäviin pikkubasistikisoihin sunnuntaina 25.9.1994
Hyvinkää-salissa klo 12. Samana viikonloppuna Kallio-
Kuninkalassa järjestettiin pediseminaari, joka ikään kuin
huipentui kisoihin.

Kutsun yhteydessä Juha
Pesonen kirjoittaa:
”Kontrabassoklubin
toteuttaman leikkimieli-
sen kilpailun tarkoitukse-
na on tehdä tunnetuksi
bassonsoiton parantuneita
opiskelumahdollisuuksia
Suomessa sekä koota yh-
teen intomielinen joukko
pikkubasisteja ja heidän
opettajiaan. [– –] Toi-
minnan, bassonsoiton ja

bassonsoiton opetuksen tunnetuksi tekeminen vaatii jatku-
vaa työtä. Meidän tehtävänämme on saada ihmiset va-
kuuttumaan soittimemme hienoudesta. Uskon, että pikku-
basistikisa tulee olemaan tapahtuma, jonka avulla viesti
bassonsoiton uusista mahdollisuuksista leviää entistä laajem-
malle.”

Pakollisena kappaleena ensimmäisissä suomalaisissa
kontrabassokilpailuissa oli Teppo Hauta-ahon virtuoosi-
kappaleet 1 ja 2. Näistä jomman kumman lisäksi piti
soittaa jokin vapaavalintainen, korkeintaan viisi minuut-
tia kestävä pianosäestyksellinen sävellys. Vapaavalintainen
teos piti esittää ulkoa mutta Kalmiston virtuoosikappaleen
sai halutessaan soittaa nuoteista. Kisoissa ei ollut sarjajakoa,
sen sijaan ”odotettavissa oli joitakin yllätystehtäviä...” Suo-
men kontrabassoklubi hankki kilpailuihin säestäjän. Tuo-
maristo oli tuolloin harvinaisen maineikas: Jorma Katrama
(Helsingin kaupunginorkesteri) ja Esko Laine (Berliinin
filharmonikot).

Valitettavasti juuri mitä luultavimmin ensimmäisten ki-
sojen tapahtumista enemmän kertovaa lehteä Basisti 2/
1994 ei löytynyt Sibelius-Akatemian kirjaston arkistoista
(löytyyköhän lehti Sinun ullakoltasi?). Hyvinkään mu-
siikkiopiston arkistojen uumenista tähän hätään löytynyt
Hyvinkää Black -ohjelmalehtinen sisältää paljon mielen-
kiintoista informaatiota muttei anna vastausta kysymyk-
siin esimerkiksi kilpailijoiden määrästä ja kappalevalinnoista.
Tapahtumaa organisoimassa ollut Pesosen Juhakaan ei
muista tuosta viikonlopusta mitään. Tämä saattaa johtua
siitä, että hän ohjelmalehtisen mukaan soitti edellisen päi-
vän 24-tuntisessa maratonkonsertissa kaikki 30 Simandlin
etydiä putkeen noin klo 4.00 aamuyöllä...

Myöhempien lehtien perusteella ensimmäisiin kisoihin
osallistuivat Vera Lindroos (Den Norske Opera & Ballet)

è

Jyväskylässä 2002 kisasivat Kasperi Lepola (vas.), Aino-Leena Piilonen, Wolf Angyal, Katri-Maria
Leponiemi, Erik Michelsen, Ari Mansala ja Robert Sippo.
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Yläasteikäisiä kisaajia Länsi-Helsingin musiikkiopistossa marraskuussa 2007: Helka Seppälä
(vas.), Ilmari Apajalahti, Heidi Rahkonen ja Maria Krykov. Taustalla Lasse Lagercrantz.

ja Eric Francett (Nordiska Kammarorkestern Sundsvall).
Vera muisti, että kisaamassa olivat myös ainakin Simo
Väisänen, Juana Järvo ja Elias Scheinin, ja että kisoissa jaet-
tiin kolme palkintosijaa. Kisoja juontaneen Tarja Nybergin
mukaan kilpailijoita oli enemmänkin, ehkä kymmenkun-
ta. Juana muisteli kilpailukutsussa mainitun yllätystehtävän
olleen kilpailu siitä, kuka puhkoo eniten Hyvinkää-salin
lattialle leviteltyjä ilmapalloja!

Seitsemän vuotta, seitsemän kilpailijaa

Seuraavia kisoja saatiin odottaa peräti seitsemän vuotta.
90-luvun loppupuolella oli toisaalta ihan hyvä, että klubi
pysyi edes pystyssä toiminnan ollessa lähes pelkästään kah-
den ihmisen harteilla. Toinen heistä oli Miika Asunta, toi-
nen Sami Koivukangas, joka Suomen kontrabassoklubi
ry:n 25. toimintavuoden (2001) juhlatunnelmissa päätti,
että olisi korkea aika pitää uudet kisat. Yhdessä Taru
Tiusasen ja Heli Haapakosken kanssa Sami Koivukangas
alkoi organisoida ”nuorison kontrabassokilpailua” Jyväs-
kylään.

Ensimmäinen kutsu oli lehdessä 2/2002 samalta pohjalta
kuin edellisissäkin kisoissa. Pakollisena siis jompikumpi
Teppo Hauta-ahon virtuoosikappaleista 1 tai 2 sekä jokin
vapaavalintainen korkeintaan viisiminuuttinen piano-
säestyksellinen teos. Kilpailu oli avoin kaikille alle 15-
vuotiaille. Ainoana erona edellisten kisojen tehtävänantoon
ulkoa soittaminen oli suositeltavaa muttei pakollista (edel-
leen voimassa oleva käytäntö).

Valitettavasti kisoihin lauantaina
26.1.2002 Hannikais-saliin Jyväskylään
saapui mainonnasta (kutsu kaikissa kol-
messa ennen kisoja ilmestyneessä Kont-
ra-C:ssä) huolimatta vain seitsemän kil-
pailijaa. Kilpailussa ei ollut sarjajakoa eikä
kilpailijoita asetettu ”paremmuusjärjes-
tykseen”, vaan kaikki saivat kunniakirjan,
kukkasen, lakupötkön ja
huvipuistorannekeen tai bassolevyn li-
säksi muutaman kannustavan
saatesanasen ja vuoden ilmaisen jäsenyy-
den Suomen kontrabassoklubiin (edel-
leen käytössä oleva ”täky”). Tuomaris-
tossa istui Sari Savolaisen (Ala-Keiteleen
musiikkiopisto) lisäksi jo tuolloin Panu
Pärssinen (Tapiola Sinfonietta).
Säestäjäksi klubi oli palkannut Susanna
Rantahalvarin.

Jyväskylän kisoissa kilpailleista pisimmälle bassonsoittoa
ovat jatkaneet ainakin Katri-Maria Leponiemi (opiskelee
Sibelius-Akatemialla), Ari Mansala (äänenjohtaja Jyväs-
kylä Sinfoniassa) ja Erik Michelsen (opiskelee Sibelius-
Akatemialla, osallistui myös seuraaviin kisoihin). Lue li-
sää lehdestä 1/2002.

Kisojen rakenne kehittyy

Ensimmäinen alustava ilmoitus pikkubassokilpailusta
2007, joidenka järjestämisen primus motorina oli Henrica
Fagerlund-Sippoin, löytyi hyvissä ajoin lehdestä 4/2006.
Edellisiä kisoja suurempaa osallistujamäärää tavoiteltiin
muun muassa turvautumalla toiseen kotimaiseen sekä mai-
ninnalla, että tällä kertaa on haettu apurahaa, ”joten hyviä
palkintoja voidaan odottaa”. Kilpailuluokkia oli aluksi
kolme (sisältäen ensimmäistä kertaa myös ”jokeriluokan”),
mutta seuraavan lehden ilmoitukseen mennessä niitä oli
jo neljä. Pakollisia kappaleita ei ollut, vaan jokaisen kilpai-
lijan tulisi esittää kaksi vapaavalintaista, mielellään erityylistä
ja omaa tasoa vastaavaa kappaletta.

Tiedä sitten oliko ruotsinkieliset ilmoitukset tai tieto ”hy-
vistä palkinnoista” tai yleinen klubilaisten aktiivisuuden
elpyminen (vai, niin karua kuin se onkin, kisojen sijainti
Helsingissä...) saanut basistit liikkeelle kopeistaan, pääasia
oli kuitenkin se, että lauantaina 10.11.2007 Länsi-Hel-
singin musiikkiopistoon ilmaantui 23 kilpailijaa (joista
Rasmus Sarkanen, Henri Sertti, Niilo Laiho, Elisa Joki-
nen, Venla Mustonen ja Iikka Järvi osallistuivat kisoihin
uudelleen Hämeenlinnassa 2012). Yli kolminkertainen
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määrä edellisiin kisoihin ver-
rattuna! Vanhemmista kilpai-
lijoista monet ovat nykyään
musiikin ammattiopiske-
lijoita, muun muassa Otto
Tolonen (Hochschule Hanns
Eisler), Maria Krykov (Folk-
wang Universität der Künste)
Heidi Rahkonen (Sibelius-
Akatemia) ja Erik Michelsen
(Sibelius-Akatemia, kisaa-
massa siis myös jo vuonna
2002).

Kilpailussa oli lopulta viisi
kilpailuluokkaa eli vuoden
2012 kisoistakin tutut aloit-
telijat, ala-asteikäiset, yläaste-
ikäiset, lukioikäiset sekä
bonusluokka. Tuomaristossa istui Tarja Nyberg (Itä-Hel-
singin musiikkiopisto), Panu Pärssinen (Tapiola
Sinfonietta) ja Sami Koivukangas (Suomen Kansallisoop-
peran orkesteri). Kisapianistina oli käytettävissä Elina
Saksala. Apuraha oli kuin olikin siunautunut klubille, jo-
ten palkintorahaa oli jaossa yhteensä mahtavat 1 000 •.
Kahisevan lisäksi jaettiin myös karkkipusseja, pieniä sti-
pendejä, erikoispalkintoja, Pikkubasisti 2 -kirjoja...

Lue lisää lehdestä 4/2007.

Profiilin nosto

Suurin muutos vuoden 2012 kisoissa (pääorganisoi-
jana Marja-Helena Ojanperä) verrattuna edellisiin,
vuoden 2007 kisoihin oli nimenmuutos, jolla halut-
tiin ”ilmentää kilpailujen kohonnutta tasoa ja nostaa
sen profiilia lähemmäs muita kansallisia jousisoitin-
kilpailuja”. Onhan toki Nuorten Kansallinen
Kontrabassokilpailu (NKK) juhlallisemman kuu-
loinen kuin ”pikkubassokisat”. Aikaisempina vuosina
kisojen nimi oli vieläpä joka kerta erilainen: hieman
lähteestä riippuen vuonna 1994 pikkubasistikisat, 2002
nuorison kontrabassokilpailu ja 2007 pikkubassokisat.
Tulevaisuudessa vain paikka vaihtuisi, nimi ei! Tämä
jatkuvuuden ja tunnistettavuuden tunne mahdollis-
taisi jatkossa kilpailuiden tason kehittämisen edelleen.
Samaan tarkoitukseen kisoille luotiin myös omat sel-
keät nettisivut ja logo (Antti Ollikaisen suunnittele-
ma), joka komeili muun muassa laajalle levitetyssä
laadukkaassa kisajulisteessa.

Tällä kertaa apuraha saatiin Hämeen
Kulttuurirahastolta, ja kisat pidettiin
Hämeenlinnassa yhteistyössä Sibe-
lius-opiston kanssa. Osanottajien
määrä ylitti kaikki tavoitteet, peräti
puolet enemmän (sanonnan puhtaas-
ti matemaattisessa tulkinnassa) kuin
edellisissä kisoissa eli 37! Tuomareina
Panu Pärssinen (Tapiola Sinfonietta),
Kati Harjanne (Radion sinfoniaorkes-
teri) ja Sami Koivukangas (Suomen
Kansallisoopperan orkesteri). Kisa-
pianistina soitti jälleen Elina Saksala.

Lue lisää tämän lehden sivuilta 8–13.

Fantasia sulla, ja mulla myös!

Tämän historiikin alussa siteeratuista
lehtikirjoituksista on nyt kulunut yli 20 vuotta. On aika
tarkastella, missä mennään. Kisat on järjestetty neljästi, ja
niiden suosio on kasvanut eksponentiaalisesti. Vielä en-
nen ensimmäisiä kisoja pohdiskeltiin, olisiko kilpaileminen
ollenkaan tarpeellista ja terveellistä lapsille, sittemmin ki-
sat ovat kehittyneet leikkimielisistä ”kaikki palkitaan” -
tapahtumista täysverisiksi kilpailuiksi. Siitä huolimatta kisat
ovat olleet mieluisa ja tärkeä kokemus myös niille, jotka
eivät ole palkintosijoille asti päässeet.

Kisoissa itsensä haastamisen ohella hyödyksi (myös opet-
tajille!) on tavata ikäisiään kohtalotovereita ja nähdä, mi-
ten muualla päin Suomea bassoa soitetaan. Lukioikäisten
esitykset toimivat varmasti pienemmille suurena innos-
tuksen lähteenä. Yksinkertaisesti sanottuna kisat ovat an-
taneet tapahtumahetken molemmin puolin monelle
harjoittelumotivaatiota ja tavoitetta pitemmäksi aikaa, ja
monethan kisoihin osallistuneista ovat kehittäneet tai juuri
kehittämässä soittamisesta itselleen ammattia. Kisoilla on
siis suuri merkitys ja tärkeä tehtävä.

Lisäksi: Kasvanut rahoitus apurahojen hakemisen (ja
saamisen!) myötä on mahdollistanut kisojen kehittä-
misen ja profiilin nostamisen. Ensimmäisestä NKK:sta
oli suomalaisen valtamedian lehdissä kaksi isoa kirjoi-
tusta, Hämeen Sanomissa 1.4. ja Kymen Sanomissa
15.4. Molemmat lehtileikkeet löytyvät kisojen valo-
kuva-albumista osoitteesta tinyurl.com/NKK2012.
Jos tämä ei ole todiste onnistuneesta Miika Asunnan
vuonna 1990 peräänkuuluttaman kakkospykälän
(”Yhdistyksen tarkoituksena on [– –] laajentaa

è

Venla Mustonen osallistui kisoihin sekä Helsingissä
2007 että Hämeenlinnassa 2012.
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kontrabasson tuntemusta”) toteutu-
misesta, niin mikä sitten?

Onnistunut kilpailu lisää suosiota lisää
näkyvyyttä lisää saatavien apurahojen
määrää lisää kisojen kehittämistä ja niin
edelleen; syntyy positiivinen noidanke-
hä! Mitä tulevaisuus voikaan tuoda tul-
lessaan? Pyysin klubimme oraakkelia,
sadan metrin pituisen stakkelin päässä
asuvaa Johannes Raikasta lukemaan
tulevaisuutta bassonsa etukannen hartsi-
pölystä:

”Viidenkymmenen vuoden päästä kil-
pailusta on kehkeytynyt kansainvälinen,
monipäiväinen suurtapahtuma, johon
nuorisosarjat on uudelleen otettu mukaan 2050-luvulla
sattuneen unohduksen jälkeen. Palkintosummiin on nykyi-
seen verrattuna lisätty nollia. Tuhannet basistit, muut
musiikinystävät sekä tietenkin yritysjohtajat ja konsultit
ympäri maailmaa tulevat ammentamaan inspiraatiota le-
gendaarisesta ’NKK:n hengestä’. NKK, joka maamme his-
toriassa hakee vertaistaan tapahtumaa Helsingin olympia-
laisista, auttaa kisavieraiden tuomien rahojen avulla monet
suomalaiset kunnat ylös taantumasta. Levytyssopimuksia,
joita Miika kaipasi 90-luvulla, on vihdoin tarjolla kaikkien
sarjojen voittajille, ja finaalikonserttien säestäjinä toimivat
RSO ja UMO.”

Ensiksi katseet kuitenkin lähitulevaisuuteen.

NKK II 2017? Bassotapahtuma?

NKK Hämeenlinnassa oli siis kaikin puolin suuri menes-
tys. Missäköhän seuraavat kilpailut käydään? Ehdotuksia
ja yhteistyötarjouksia otetaan vastaan mielellään! Entä mil-
loin? Monen osanottajan suusta on kuultu innostuneen
palautteen ja kiittelyn lisäksi myös pientä harmittelua: ”Eikö
kisoja voisi olla useammin?” Kaikilta osin onnistuvien
kilpailuiden järjestäminen apuraha-anomuksineen,
markkinointeineen ja muine valmisteluineen on Suomen
kontrabassoklubi ry:n kokoiselta ja vapaaehtoisvoimin
pyörivältä yhdistykseltä aina suuri ponnistus, joten ei
kilpailuita nyt ainakaan ihan joka vuosi pystytä järjestä-
mään. Tämä tosin ei olisi järkevää myöskään yleisön saati
sitten kilpailijoiden kannalta – täytyyhän heidänkin ehtiä
levähtää ja kehittää itseään edelleen! Ajatus syklin lyhentä-
misestä vuodella neljään vuoteen nousi kuitenkin esiin
myös klubin viime vuosikokouksessa. Mahdollisuutta
tullaan tutkimaan enemmän.

Klubi tutkii myös mahdollisuutta tämänkin jutun alussa
mainittujen legendaaristen Kallio-Kuninkalan
pediseminaarien tapaisten viikonlopputapahtumien
säännöllisempään järjestämiseen, vaikkapa viiden vuoden
välein lomittain NKK:n kanssa. Edellisestä kerrasta on-
kin kulunut kohta jo kymmenen vuotta. Kallio-
Kuninkalan bassotapahtumista voi lukea lisää muun
muassa lehdistä 2/2005, 2/2000, 1/1996, 2/1991 ja 1/
1988.

Viikonloppu voisi sisältää muun muassa matineoita,
stemmansoittoa, soitinten trimmausta ja testailua, lyhyitä
mestarikursseja, esitelmiä ja keskustelua bassonsoittoon ja
sen opettamiseen liittyvistä aiheista (kuten esimerkiksi sak-
salainen jousikäsi, josta on painavaa puhetta tämän lehden
s.30)... Mutta ennen kaikkea tapahtuma sisältäisi rentoa
yhdessäoloa eri-ikäisten ja eri puolilta Suomea tulevien
basistien kesken, erinäisten vapaa-ajan harrasteiden,
maittavan ruoan, juoman sekä saunan yhteydessä! Siinä
missä kilpailut lienee syytä pitää ilmaisina, olisi tällaisen
viikonlopputapahtuman yhteydessä luontevaa pyytää koh-
tuullinen, majoitus- ja ruokailukuluja kattava omavastuu.

Miltä kuulostaisi? Löytyykö tarpeeksi mielenkiintoa?
Missä menisi tällaisen tapahtuman osallistumismaksun
kipuraja? Olisivatko nämä vuorovedoin noin 2,5 vuoden
välein pidettävät NKK ja ”Bassoviikonloppu” ne toisiaan
ruokkivat kaksi voimaa, jotka pitäisivät omilla painoillaan
pyörän pyörimässä ja veisivät klubin ja suomalaisen basson-
soiton uusiin korkeuksiin?

Teksti: Ari Mansala
Kuvat: Kontra-C:n arkisto

Vanhoja lehtiä selaillessa löytyi myös tällainen helmi: 7-vuotiaat Matti
Karjalainen (vas.) ja Iikka Järvi sekä 6-vuotias Joel Raiskio. (Kontra-C 4/2001)
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Kaksi lukijakilpailua ”Kontra-C, 30wee!” kunniaksi

Lehdellämme on siis ilmeisesti suuri merkitys monelle lukijalleen. Onhan se toki monelle klubin
toiminnan näkyvin ja konkreettisin muoto. Entä Sinä? Mitä Kontra-C/Basisti merkitsee Sinulle?
Kirjoita mietteesi meille osoitteeseen kontra.c@gmail.com 29.11.2012 mennessä.

Parhaat tekstit julkaisemme vuoden 2012 viimeisessä lehdessä, olivat ne sitten anekdootteja,
syväanalyyseja, pakinoita tai parannusehdotuksia; romaanitrilogioita tai muodikkaasti Twitter-
muodossa; risuisia tai ruusuisia... (otamme tietty kuitenkin täydet oikeudet muuttaa tekstiä jne.)

Tarinoiden kirjoittajista yksi onnekas KLUBILAINEN voittaa
50 euron lahjakortin

Soitin Laine -myymälään! Tulokset  julkistetaan vuoden 2012 viimeisessä lehdessä.

Kansia voit käydä ihailemassa osoitteessa
www.kontrabassoklubi.fi/vanhatlehdet.

Siirtämällä kursorin haluamasi lehden linkin pääl-
le näet esikatselukuvan kyseisen lehden kannesta.
Lähemmän vilkaisun saat klikkaamalla linkkiä ja
avaamalla täten pdf-tiedoston  kokonaisuudessaan.

Vai joku muu, mikä? Lähetä vastauksesi
perusteluineen sähköpostiin kontra.c@gmail.com
Jos et millään osaa valita lempikanttasi, voit toki
äänestää useampaakin. Aikaa sinulla on
29.11.2012 saakka.

Kaikkien ajoissa vastanneiden KLUBILAISTEN kesken arvotaan
20 euron lahjakortti

Soitin Laine -myymälään! Tulokset julkistetaan vuoden 2012 viimeisessä lehdessä.

Onko se Ranskan muukalaislegioonan soittokunnan ’le bazzist’ (1/2009), maailman vahvin
puhis (4/2008) vai Sibelius-monumenttiin päätään tunkeva Michael Wolf (2/2004)? Miika
Asunta pulkkamäessä (1/2003) vai viehkeästi nurmikolla makoileva Janne Saksala vaalean-

punaista taustaa vasten (2/1993)? Vaiko sittenkin se klassisen tyylikäs Saara Hakkilan
taideteos (lehdet 1982–1987)?

Nyt on haussa kaikkien aikojen upein Kontra-C/Basisti-kansi!

”Muistan kerran kiistelleeni kupposen ääressä erään helsinkiläisen huippubändin
nykyisen äänenjohtajan kanssa siitä, miten eräs kohta yhdessä vanhassa Kontra-
C:ssä sanatarkasti oikein menikään. Jouduin ikäväkseni tunnustamaan tappioni,
sillä olihan tämä veijari ulkomailla opiskellessaan opetellut kyseisen lehden ulkoa!”

-Ari Mansala

      Kilpailu B

      Kilpailu A
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Olipa kerran 30 vuotta sitten...

Kesän kynnyksellä ilmestynyt Basisti 2/1982
osoitti, ettei uusi jäsenlehti ollut pelkkää
uhoisaa puhetta ja jäänyt vain yhteen nume-
roon. Nyt oltiin tosimielellä liikkeellä ja leh-
destä tulisi joka vuosi neljästi ilmestyvä laatu-
julkaisu! Suuri kunnia päätoimittaja Juha Pe-
soselle ja toimituskunnalle (tuolloin hallitus).
Etukantta somisti jälleen Saara Hakkilan tai-
deteos, takakannella nähtiin Fredrikinkatu 33
sijainneen, sittemmin konkurssiin ajautuneen
legendaarisen Soitin Mirsch -liikkeen mainos.

Kuten lähes  kaikissa  juuri  ennen kesää
ilmestyneissä lehdissä, oli ns. ”kolmas luku-
kausi” eli kesäleirit vahvasti esillä. Niiden tär-
keyttä korostettiin niin Juha Pesosen pääkir-
joituksessa kuin Jiri Parviaisen puheenjohta-
jan palstalla. Lehden koostetta tulevan kesän
musiikkileireistä selaamalla voidaan huoma-
ta, että vuonna 1982 suomalaisten basistien
kesän pitivät mielenkiintoisena mm. Georg
Hörtnage l ,  Frant i š ek  Poš ta  j a  Entcho
Radoukanov.

Tampereellä pidetystä vuosikokouksesta oli
lyhyt tarina erityismaininnalla Hallitus-
kvartetin läpimurrosta. Liitteenä vuoden 1981
toimintakertomus. Samalla hypetettiin tule-
vaa syyskokousta, josta kehkeytyisi Sibelius-

Akatemian käytävillä liiikuvien hurjien huhu-
jen perusteella ”aivan ennenkuulumaton ko-
kous; turkulaiset ovat tosissaan.”

Lehden painavammasta annista vastasi moni-
sivuinen ja perusteellisen kattava Jorma Här-
kösen katsaus basson huiluääniin. Havain-
no l l i s t ava s t i  kuv i te t tu  ”Kontrabas son
flageoletit” -artikkeli käsitteli huiluäänien teo-
rian ja merkitsemisen, luonnollisten ja keino-
tekoisten huiluäänien, flageoletti pizzicaton ja
huiluäänillä virittämisen ohella lyhyesti myös
akustiikan ilmiöistä äänen peilautumista ja
vaippaa. Artikkeli oli niin suosittu ja hyvin
ajan kulua kestävä, että se julkaistiin uudel-
leen lehdissä 2/2002 ja 1/2007 (tiivistelmä).
Kannattaa käydä lukemassa!

Vastapainona oli lehden historian ensimmäi-
nen  huumor i ju t tu ,  jo s sa  s eura t t i in
kontrabassonsoittaja Vähämyöhän toilailuja
orkesteriharjoituksissa. Tibi-nimimerkin kir-
joitus voidaankin tulkita myös yrityksenä pa-
rantaa orkesteriharjoituskulttuuria. Onkohan
homma joskus oikeasti ollut tuollaista? Entä
onko asiassa tullut viimeisen 30 vuoden aika-
na muutosta parempaan? Mene ja tiedä,
Vähämyöhän seikkailuista pystyi joka tapauk-
sessa lukemaan myöhemmistäkin lehdistä.

Lehdessä Basisti 2/1982 oli myös runsaasti
nuottiasiaa. Nuottikirjaston palstalla käytiin
läpi muiden kirjastojen (Sibelius-Akatemia,
Y le i s radio ,  HKO ja  Vantaan orkes ter i )
kontrabassomusi ikin säestysmater iaa l ia .
Heikki Helske taas listasi eri kustantajien nuot-
teja myyviä musiikkiliikkeitä ja neuvoi niiden
kanssa asioimisessa. Tämä siis aikana, jolloin
sana google ei vielä ymmärrettävistä syistä tar-
koittanut yhtikäs mitään. Lehdessä mainittu-
jen liikkeiden lisäksi Helskeellä oli tiedossa
kuulemma ”pari-kolmesataa osoitetta.”

Viimeisenä varsinaisena tekstinä oli Juha Pe-
sosen esittely v.1981 julkaistusta 223 sivui-
sesta Fagotti-kirjasta. Kirja käsitteli seikkape-
räisesti mm. fagotin historiaa, rakennetta ja
fagotin soittoa Suomessa. Teoksen, josta suo-

Tässä juttu-
sarjassa tarkas-
telemme suo-
malaisen basso-
maailman his-
toriaa aina ta-
san 30 vuotta
sitten ilmesty-
neen Basisti/
K o n t r a - C -
lehden kautta.
Suurin osa van-

hoista lehdistä on löydetty, saatu
skannattua ja luettavissa klubin
nettisivuilla.

* * *
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malaiset fagotinsoittajat voivat syystäkin olla
ylpeitä, kirjoittaja Heikki Halme opiskeli
Helsingin yliopistossa, ja teos liittyi siis osit-
tain hänen musiikkitieteen ja tiedotusopin
opintoihinsa. Kirjaesittelyn viimeisen lauseen
voisi nostaa tarkempaan syyniin nykyäänkin:
”Milloinkahan vastaavanlainen kontrabasso-
kirja mahtaa ilmestyä?” Siinäpä vasta idea
esim. klubin 50-vuotispäiville!

Lisäksi tapahtumakalenterissa listattiin vielä
tulevia konsertteja ja tutkintoja. Jälleen ker-
ran pa l jon tuttuja  nimiä !  Klubin omat
paidatkin olivat näemmä juuri valmistumassa
ja myynnissä 100mk hintaan.

Teksti: Ari Mansala

HUOM! Sinä pitempään klubiin kuu-
lunut jäsen: Ylläolevan linkin takaa
löytyvästä vanhojen lehtien arkistoista
puuttunee vielä muutamia lehtiä. Nyt
on aika tarkistaa ullakkovarastosi, josko
sieltä löytyisi esim. Basisti 4/1991,
Basisti 2/1994 tai Kontra-C 4/2000,
sikäli mikäli niitä on koskaan
julkaistukaan. Jos löydät lehden, jota
meillä ei vielä ole, lähetä viestiä osoit-
teeseen kontra.c@gmail.com

Ote Jorma Härkösen artikkelista “Kontrabasson flageoletit.”

Lue lehti kokonaisuudessaan osoitteessa:
www.kontrabassoklubi.fi/vanhatlehdet
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Jousitartunta – basistien vitsaus?
Olen saanut ilokseni opettaa vuosien varrella
monia  bas so-opi ske l i jo i t a  l e i r e i l l ä  j a
opinahjoissa sekä kuulla monenlaisia nuoria
taitajia eri puolilta maata, viimeksi Hämeen-
linnan bassokisoissa.  Maamme musiikki-
opistoissa ja -kouluissa tehdään hienoa työtä
bassonsoiton eteen! Yksi asia soitossa on usein
havaittuna kuitenkin alkanut minua huoles-
tuttaa. Erityisesti saksalaisessa jousiotteessa nä-
kyy usein lukkiutuneita tai vaikeasti toimivia
tapoja pitää jousta. Haastavia kappaleita osa-
taan hienosti ja musiikkia tehdään, mutta
usein turhaan vaikeimman kautta. Haluaisin-
k in  herä t tää  kysymyksen  tä s tä  bas son
”käyttöliittymän” keskeisestä osasta.

Basso on fantastisen monipuolinen soitin! Or-
kesterissa roolimme vaihtelee jousiyhtyeestä
puhallinensemblen perustan kautta timpanin
kaveriksi tai ekstrovertiksi solistiksi. Atakit
vaihtelevat nollasta perkussiiviseen. On osat-
tava  rehevä  for te  j a  kauni s  p iano ,
impressionistinen flautando ja vaskien pohjalle
kiinteä tuki. Puhtaasti soittaminen vaatii aina
vapaata sointia. Basso syttyy hitaammin (mut-
ta  pa laa  kauemmin,  heh)  ku in  muut
jous i so i t t imet ,  j a  mata la t  t aa juudet
”lämpiävät” salissakin myöhemmin kuin kor-
keat. Täyteläinen orkesterin sointi vaatii kui-
tenkin ajal laan syttyvää pohjaa.  Selkeät
alukkeet ovatkin basistille orkesterityössä kul-
lan arvoisia. Tämän kaiken toteuttamiseksi ter-
veenä säilyen täytyy osata monipuolinen ja luo-
tettava jousitekniikka.

Sujuva ja terve tekniikka vaatii jousikäden
osalta koko ketjun eheyttä ylävartalosta käden
kaikkien nivelten ja lihasten kautta sormen-
päihin ja jousen kautta basson kieleen asti.
Bassoa ei pelkästään käskytetä, vaan tuntemus
kontaktista ja kielen värähtelystä aistitaan jou-
sen kautta. Puutteellisesti toimiva jousiote on
äänentuoton pullonkaula. Soittotekniikasta
tulee nippu selviytymisstrategioita ja kikkoja,
joilla kierretään pahimpia karikoita. On vä-
hän kuin näppäimistöstä puuttuisi puolet
kirjaimista; asiat täytyy ilmaista jotenkin kier-
toteitse ja vaivalloisesti. Julmetulla hartsin-
käytöllä tai voimalla kompensoidaan huonoa

kosketusta, ja jousitukset laaditaan teknisten
rajoitusten eikä musiikin mukaan. Mutta min-
kälainen on sitten hyvä jousiote?

Hyvän jousiotteen ominaisuudet

Herkkä kontakti kieleen
Jousiotteen ollessa sekä herkkä että jäntevä
sormenpäissä voi tuntea kielen värähtelyn. Täs-
tä seuraa paljon hyvää. Parhaan soinnin anta-
va jousen nopeus ja paine syntyy instrumen-
tin kanssa kommunikoiden, eikä prässäämistä
tarvita. Sointia ja artikulaatiota pystytään
muokkaamaan vaivattomasti.

Ranteen ja sormien sopiva joustavuus
Tähän tarvitaan sormien pyöreää muotoa ja
ranteen asennon on oltava lähellä keskiasentoa.
Selkein artikulaatio saadaan, kun käsivarsi liik-
kuu ennen jousta, ja vasta ranteen ja sormien
hiukan joustettua jousi lähtee liikkeelle. Koko
käden massa saa kevyen jousen hetkessä mu-

Pyöreät sormet ja keskiasentoa lähellä oleva ranne antavat
joustavuutta, voimaa ja herkkyyttä jousikäteen.

 Pyöreä jousiote, jossa jousi on lähempänä sormenpäitä,
lisää ulottuvuutta tallan suuntaan ja saattaa sopia

lyhyempikätisille soittajille.
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kaan valmiiseen liikkeeseen rennosti. Näin
rauhal l inen käsivarren l i ike voi  tuottaa
napakan atakin. Käden liian nopeat liikkeelle-
lähdöt saavat käden jännittymään, katkaisevat
kontaktin kieleen, ja äänen säilyttämiseksi tar-
vitaan lisää painetta.

Käden paino säädeltävissä rennosti
Käsivarren massa voidaan välittää jouseen il-
man käden tai sormien jäykistymistä. Koko
ki r jo  käden täydes tä  pa inos ta  jousen
kannatteluun onnistuu vaivattomasti jousi-
kontrolli säilyttäen.

Jousi pysyy kädessä puristamatta.
Sormet ovat pyöreät ja kontakti jouseen hyvä
kaikilla sormilla. Otetta muuttamatta jousta
voidaan helposti hallita kaikissa suunnissa
(kärki ylhäällä—kärki alhaalla, kaikki jouhet
kontaktissa—vähän jouhia, koko käden pai-
no—kannattelu)

Nämä kaikki pitää saada toimimaan terveesti,
että pystymme soittamaan koko uran ilman
käsivaivoja.

Mitkä s itten ovat vaaranpaikkoja jousi-
otteessa?

Jousiotteen sudenkuopat

Liian syvä jousiote koukistaa rannetta kauas
keskiasennosta ja heikentää sen joustavuutta.
Ranne ei tuota selkeitä alukkeita, vaan ne on
tehtävä raskaasti koko kädellä. Jousenvaihdot
ja tasainen ääni ovat hankalia etenkin kärjes-
sä. Herkän kontaktin puutetta joudutaan kom-
pensoimaan tukkupakkauksella hartsia tai
prässäämällä. Kärjessä väännettäessä ranne ja
kyynärpää kipeytyvät helposti.

Ranteen liian suuri jousto vetojousen alussa saa
ranteen  l i i an  koukkuun er i ty i s e s t i
kärkijousessa. Jos kaikki joustovara käytetään,
nivel on sen jälkeen jäykkä, kontakti kieleen
huono ja tunnoton ja työntöjousen aloittami-
nen työlästä.

Suorat tai nurin taipuneet sormet lukitsevat ot-
teen. Jousenvaihdot ovat etenkin kärjessä työ-
läitä, ja kontakti kieleen on luotava joustavuu-

den sijaan paineella. Artikulaatiot on tehtävä
koko kädellä, ja soitto muuttuu raskaaksi ja
ääni heikommaksi, epätasaiseksi ja prässätyksi.

Löysä ja passiivinen jousiote estää hyvän sormi-
tuntuman ja kontaktin kieleen. Jousen asen-
toa ei hallita. Artikulaatio ja ääni on pehmeä
ja yksipuolinen.

Jousen puri s taminen  e s tää  puun vapaan
värähtelyn ja hyvän kontaktin kieleen. Kieli-
kään ei silloin värähtele vapaasti, ja äänestä
tulee kapea ja heikko.

Vetojousen alussa ääriasentoon lumpsahtamaan päästetty
ranne ei jousta ja tekee työntöjousen alusta vaikean.

Kiristysruuvi on aivan peukalohangassa ja sormet pitkällä
lähes suorana. Ranne taittuu voimakkaasti eikä jousta.

 Lyttyyn taipuneet etu- ja kesksormi lukitsevat jousiotteen.

è
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Nämä kaikki  ongelmat voidaan välttää.
Basistien ensimmäisten opettajien vastuu on
tässä aivan keskeinen. Hyvä jousiote ei synny
i t se s tään  ta i  vah ingos sa ,  vaan  vaa t i i
näkemyksellistä ohjausta. En kuvittele, että
alkuopetus olisi mitenkään helppoa, ja ym-
märrän hyvin, että toinen toistaan tärkeäm-
piä opittavia asioita riittää kosolti, mutta muu-
taman vuoden soittotunneilla käyneellä pitäisi
o l la  jo  a ika  hyvä  ta t s i  nä in  keske i seen
asiaan. Kun ohjelmisto vaikeutuu, perustek-
niikkaan ei tahdo enää riittää huomiota. Jos
tällaisia puutteita lähdetään korjaamaan kym-
menen vuoden so i t toh i s tor i an  j ä lkeen
ammattiopinnoissa, asiaan menee opiskelijalta
todella paljon aikaa ja vaivaa. Usein kaikki
jousilajit joudutaan opettelemaan uudestaan.

Yhtä ainutta kaikille sopivaa oikeaa jousiotetta
ei ole olemassa. Toimivia ratkaisuja sen sijaan
varmasti on useita. Vaikka jousiote olisi han-

kala opittava, emme saa luovuttaa tai luottaa
vain siihen, että ajan kanssa se jostain löytyy.
Nyt tarvitaan näkemystä siitä, miten toimiva
jousiote opitaan helpoiten. Missä järjestyksessä
kannattaa edetä? Mitkä ovat toimivia mieli-
kuv ia ,  l e ikke jä  t a i  har jo i tuks ia  o t teen
oppimiseksi? Pitääkö kehittää harjoittelu-
frossi, joka ohjaa sormia hyvään muotoon?
Toivon tästä keskustelua vaikkapa Kontra-
C:ssä tai klubin nettisivuilla. Bassonsoittoa
opettavien kokemukset laitettakoon jakoon!

Teksti & kuvat:
Panu Pärssinen

KONTRABASSOKIRJA

Panu Pärssisen Kontrabassokirja 

on kattava tietopaketti bassonsoit-

tajille. Se sisältää 101 monipuolista 

harjoitusta, paljon havainnollisia kuvia 

ja tietoa mm. jousenkäytön perusteista, 

soittoasennosta, vasemman käden ren-

nosta käytöstä ja lihashuollosta. Kirja 

on kaksikielinen (suomi-ruotsi). 

Myynti: 
kauppa). Tilattavissa myös musiikki- ja 

kirjakaupoista kautta maan (Hinta € 49,50).

Kontrabasboken
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Giuseppe Ettorren haastattelu
Italialainen bassovirtuoosi Giuseppe Ettorre vieraili Hel-
singissä huhtikuussa. Hän esitti Bottesinin 2. konserton
ja Elegian yliopiston juhlasalissa 13.4. Soidaan-orkesterin
säestämänä. Konsertti kuului Helsingin yliopiston 200-
vuotisjuhlaluentosarjaan.

Giuseppe Ettorre on La Scala -oopperan soolokontrabasisti.
Hän on voittanut muun muassa Bottesini-kilpailun
Parmassa 1991. Hän saavutti 2. palkinnon kansainväli-
sessä ARD-kilpailussa Münchenissä. Herra Ettorre opet-
taa Milanon Accademia della Scalassa. Hän pitää mestari-
kursseja usein myös ulkomailla.

Kiitos upeasta konsertista. Oli mahtavaa kuulla Bottesinin
musiikkia varsin italialaisittain. Haluaisin esittää muuta-
man kysymyksen Suomen kontrabassoklubin puolesta.
– Kiitos. Oli mukavaa soittaa Helsingissä. Vastaan mielellä-
ni kysymyksiin.

Kuinka aloitit bassonsoiton?
– Aloitin bassonsoiton 12-vuotiaana Leonello Godollin op-
pilaana Forlissa.

Soitit Sibelius-Akatemian bassolla äskeisessä konsertissa.
Oliko Akatemian lainaama Scaramelli-basso helppo soit-
taa?
– Teppo Hauta-aho kertoi, että minulla olisi mahdollisuus
saada Scaramelli käyttöön Suomessa. Siksipä en ottanut omaa
bassoani mukaan. Basso oli melko helppo soittaa. Mensuuri

oli sopiva minulle. Basson ääni oli pehmeä mutta
hieman pieni.

Millainen on La Scalan bassosektio?
– Bassosektiomme on vahva ja kansainvälinen. Saamme
kapellimestareilta usein kehuja hyvästä yhtenäisestä
soundista.

Soitat kuulemma myös sähköbassoa. Minkätyylistä mu-
siikkia soitat?
– Kyllä. Soitan Nabla-nimisessä bändissä. Soitamme pää-
asiassa rockia.

Opetat Milanon Accademia della Scalassa. Mitä asioita
painotat opetuksessa?
– Yritän keskittyä perusasioihin, kuten jousen suoruuteen.
Muistutan oppilaita aina nuottien alkuperäisten merkintöjen
kunnioittamisesta (dynamiikka, tempo yms.) Minusta on
parempi keskittyä yksitellen peruspilareihin huolella kuin
yrittää haalia monta asiaa kerralla.

Kiitos haastattelusta!
– Ole hyvä!

Giuseppe Ettorresta löytyy enemmän tietoa internet-
sivuilta www.ettorre.it ja hänen bändistään sivulta
www.nabla.eu.

Teksti: Heidi Rahkonen
Kuva: Miika Asunta

"Hyvähyvä, mut tota et ainakaan saa menee, hahaa!" — Suuret bassotaiteilijat Teppo
Hauta-aho (vas. edessä), Lasse Lagercrantz, Giuseppe Ettorre ja Jorma Katrama vauhdissa.

* * *

* * *

KONTRABASSOKIRJA
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Kontrabasboken
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Kamarimusiikkia: Kontrabassokonsertti
Malmitalossa ti 27.3.2012 klo 19. Basistit
esiintymisjärjestyksessä:  Teemu Kauppinen,
Kati Harjanne, Aapo Juutilainen ja Erkki
Tuura. Säestäjänä Satu Elijärvi.

Malmitalon kamarimusiikkisali on minulle
tullut tutuksi bassomatineoista, joita järjestin
opettaessani Malmitalossa Pohjois-Helsingin
musiikkiopistossa. Kyseinen sali on pienehkö,
tunnelmallisen intiimi ja akustiikaltaan suo-
pea  bas sosoo lo i lu l l e .  Se in i l l ä  on  myös
akustiikkapaneeleja, joilla akustiikkaa voi hie-
man muovata ,  jos  tar jo l la  on runsaast i
soundcheck-aikaa. Näkyvyys tilassa on hyvä
lievästi nousevan katsomon myötä.

Nyt vuorossa olivat ammattimuusikot ja si-
s äänpääsy  ede l ly t t i  l ipun lunas tuksen .
Viehättävässä  ja  informati iv i sessa  käs i -
ohjelmassa kappaleiden kohdalta oli kuiten-
kin häivytetty pois teosten esittäjät. Tämä oli

harmillista ja herätti yleisön joukossa supinaa
”Kuka tuo on?”. Siis onko täällä muitakin
kuin basisteja kuulijoina..?  Kati taisi suku-
puolensa perusteella kuitenkin erottua joukos-
ta. Laajan musiikillisen kokonaisuuden kan-
nalta pienimuotoinen konsertin juontaminen
olisi ollut poikaa ja luonut läheisempää tun-
nelmaa, se olisi selvittänyt myös kuka kukin
on.  Aapo pääs i  k i inni  puheen par teen
murjaisemalla vitsin ennen Spergerin sonaatin
aloittamista. Käsiohjelmaan teos oli näet kir-
jattu kahteen kertaan peräkkäin mutta Aapo
ajatteli soittaa sen kuitenkin ”vain kerran”, jos
yleisölle sopii.

Konsertin avasi tyylikkään yhteneväisesti son-
nustautunut pariskunta basisti Teemu Kaup-
pinen ja pianisti Satu Elijärvi. Satu säesti myös
muita solisteja. Teemun “Arpeggione”-sonaatti
o l i  hurmaava ,  e l egant t i  mutta  t emp-
peramenttinen. Suuressa bassossa oli lämmin,
tumman samettinen ääni. Eleillään ja soitol-
l aan  Teemu lo i  t eokseen  i t a l i a l a i s en
komeljanttarin karaktääriä. Tätä tulkintaa ei

Pääkaupunkiseudun bassonäyttämöllä tapahtuu

* * *

RSO:n basistit Kati Harjanne (vas.), Teemu Kauppinen, Erkki Tuura ja Aapo Juutilainen valmistautumassa
viihdyttämään yleisöä Jorma Härkösen iki-ihanalla sovituksella West Side Story -musikaalin sävelmistä.
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häirinnyt se, että Teemu takelteli lopun tee-
man taitekohdassa. Se oli meille, orastavan
kasvun tiellä oleville bassotaiteilijoille, osoi-
tus inhimillisyydestä, jonka musiikin ammat-
tilainen selvitti luovan ammattimaisesti! Hi-
taan Adagion lempeä huntu sa i  basson
soinnista hienon syvyyden.

Seuraavana parrasvaloihin astui ja istui Kati
Har janne .  Kat in  bas so  o l i  s i rompi  j a
kuulassointisempi. Se toi Hertlin sonaattiin
aivan erilaista karaktääriä. Katin energinen ele-
kieli oli yhteneväinen sonaatin napakan ja
impulsiivisen ärhäkän tulkinnan kanssa.
Aksentoitu puuskittainen laulavuus toi mie-
leen pakahtuvan intohimon. Joissakin kohdin
Kati vaati jopa enemmän kuin soitin antoi.
Intensiivistä ja sähäkkää!

Tuoli syrjään ja mies lavalle! Korjattuaan käsi-
ohjelman virheen Aapo Juutilainen tarjoili
silmillemme ja korvillemme soittimen, joka
asettui mukavasti Katin ja Teemun välimaas-
toon. Aapon tulkitsema Spergerin sonaatti oli
jalo ja elegantti. Lempeää samettia pienellä säh-
köisyydellä varustettuna. Aapo aloitti toisen
numeronsa laittamalla hetkeksi telineen syr-
jään ja soittamalla ilman nuotteja suoraan ylei-
söön. Siinä vaan on jotakin avointa ja paljas-
ta. Tunteellisen hyrräävä Bottesinin Capriccio
di Bravura oli pehmeä, italialainen herrasmies.
Aapon eläytyessä nenänsieraimiaankin myö-
ten, melodia liisi vapaana ja soolo huipentui
virtuoottisen hallittuun loppukiriin.

Sitten oli vuoro täyttää lava basisteista ja ylis-
tää West Side Storya ja Jorma Härköstä, joka
on käsittämättömän tyylikkäästi sovittanut
musikaalista sarjan bassokvartetille. Erkki
Tuura isällisellä habituksellaan täydensi kvar-
tetin mielettömällä bassobottnella, jonka pääl-
lä hummasi niin Katin latin basspercussio-
osasto kuin Aapon hunajaisesti venytetyt
vanutetut soolomelodiat Teemun pari- ja
vastamelodioiden täydentämänä. Radion sin-
foniaorkesterin Kontrabassokvartetin sointi oli
todella hyvä, ainakin tuossa salissa se puraisi
ja täytti mehukkaasti koko tilan. Siis tasapai-
noinen, kirjava, muheva, ytimekäs, kuulas, ...

Ensiesiintymisen perusteella toivon tälle
kokoonpanolle ehdottomasti lisää julkisia
esiintymistilaisuuksia! Jos vaikka sillä Jormalla
olisi arkistoissaan lisää näitä kelpo sovituksia..
Pikaisten aplodien saattelemana livahti ilmoil-
le vielä i l lan encore ,  Pietro Mascagnin
Intermezzo bassokvartetil la ja vaihteeksi
soolopallo heitettiin Katille! Kontrabasso-
klubin artistikukituksen lomassa yleisön jou-
kosta esitettiin toive basistien esittäytymisestä.
Niin, parempi myöhään kuin ei milloinkaan!

Ki i tos  sympaat t i s e s ta  j a  bas soskeneä
elävöittävästä konsertista.  Ja Malmin juna-
laiturilla ilmassa leijuu yhä ”Tonight”...

Teksti: Malla Lounasheimo
Kuvat: Tomi Laitamäki
& Malla Lounasheimo

Konsertin alkupuolella kuultiin kolme erilaista, vaativaa sonaattia kontrabassolle ja pianolle. Ensiksi Schubertin
”Arpeggione”-sonaatti Teemu Kauppisen ja Satu Elijärven tulkitsemana (vas.). Satu kamarimusisoi myös Kati Harjanteen

(Hertlin sonaatti) ja Aapo Juutilaisen (Spergerin sonaatti h-molli ja Bottesinin Capriccio di Bravura) kanssa.
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Kesän 2012 musiikkileirit
Suomen kesään mahtuu jälleen kosolti musiikkileirejä.
Kontra-C listasi aikajärjestykseen leirejä, joiden tarjontaan
kuuluu kontrabasso-opetus. Suurin osa oheisista hinnoista
sisältää opetuksen lisäksi majoituksen ja ruokailun;
tarkempia tietoja on saatavissa kunkin leirin internetsivuilta.
Monien leirien ilmoittautumisaika on tämän lehden
ilmestyessä jo mennyt umpeen, mutta kontrabasisteilla
on perimätiedon mukaan hyvät mahdollisuudet päästä
leireille myös jälki-ilmoittautumisella. Eipä siis muuta kuin
ilmoittautumaan ja ottamaan yhteyttä leirien järjestäjiin!

8.–16.6. Vallis Gratiae -akatemia
Naksolan koulukeskus, Naantali
Opettaja Niek de Groot (Alankomaat)
Hinta 595 •; haku 30.4. mennessä
www.naantalinmusiikkijuhlat.fi

8.–17.6. Iitin 9. valtakunnallinen nuorison
musiikkikurssi
Perheniemen opisto, Iitti
Opettaja Jussi Haavisto
Hinta 410 •; ilm. 15.5. mennessä
iittifestival.fi

8.–17.6. Kälviän kansainvälinen musiikkileiri
Keski-Pohjanmaan Opisto, Kälviä
Opettaja Mikko Multamäki
Hinta 395 •; ilm. 27.4. mennessä
musiikkileiri.fi

9.–16.6. Lapinlahden musiikkileiri
Portaanpään kristillinen opisto, Lapinlahti
Opettaja Juho Martikainen
Hinta 370 •
www.lapinlahti.fi/musiikkiyhdistys

9.–19.6. Nuorison orkesterikurssi
Oriveden opisto
Opettaja Panu Pärssinen
Hinta 460 •; ilm. 18.5. mennessä
www.orivedenopisto.fi

10.–20.6. Lohjan musiikkileiri
Kanneljärven opisto, Lohja
Opettaja Peter Grans
Hinta 455 •; ilm. 20.5. mennessä
soli.sulasol.fi

26.6.–1.7. IV Etelä-Pohjanmaan Opiston
jousiorkesterileiri
Etelä-Pohjanmaan Opisto, Ilmajoki
Opettaja Juha Kleemola
Hinta 367 •; ilm. 8.6. mennessä
www.epopisto.fi

26.6.–5.7. Martin Wegelius -institutets huvudkurs
Västra Nylands folkhögskola, Karis
Lärare Mette Hanskov (Danmark)
Pris 400 •; sista anmälningsdag 15.5.
www.mwi.fi

26.6.–5.7. Keuruun musiikkileiri
Keuruun koulukeskus
Opettaja Erik Michelsen
Hinta 370 •; ilm. 11.5. mennessä
www.keuruunmusiikkileiri.fi

27.6.–7.7. Limingan musiikkileiri
Liminganlahden yhtenäiskoulu
Opettaja Juha Nääppä
Hinta 560 •; ilm. 14.5. mennessä
liminganmusiikkiviikot.fi

28.6.–1.7. Hirvilahden musiikkileiri
Hirvilahti
Opettaja Helmi Camus
Hinta 210 •; ilm. 31.5. mennessä
www.hirvilahti.fi/musiikkileiri

30.6.–5.7. Martin Wegelius -institutets mästarkurs
Västra Nylands folkhögskola, Karis
Lärare Mette Hanskov (Danmark)
Pris 400 •; sista anmälningsdag 25.5.
www.mwi.fi

30.6.–8.7. Savonlinnan valtakunnallinen musiikkileiri
Savonlinnan kristillinen opisto
Opettaja Lasse Lagercrantz
Hinta 505 •; ilm. 20.5. mennessä
www.savonlinnankesayliopisto.net

8.–15.7 Savonlinnan Musiikkiakatemia,
kontrabasson mestarikurssi
Savonlinnan musiikkiopisto
Opettaja Jiri Parviainen
Hinta 400 •; haku 31.5. mennessä
www.savonlinnamusicacademy.com/mestarikurssit

15.–22.7. Kangasniemen musiikkikurssi
Kalliolan koulu, Kangasniemi
Opettaja Lasse Lagercrantz
Hinta 380 •; ilm. 25.5. mennessä
www.kangasniemenmusiikkiviikot.fi

18.–27.7. Kuhmon musiikkikurssit
Kuhmo
Opettajat Niek de Groot (Alankomaat),
Zoran Markovic (Slovenia), Odile Simon (Ranska)
Hinta 520 •; haku 16.4. mennessä
www.kuhmofestival.fi

30.7.–5.8. Kotimusiikkiviikko
Seurakuntaopisto, Järvenpää
Opettaja Taru Tiusanen
Hinta 410 •; ilm. 1.6. mennessä
www.seurakuntaopisto.fi
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Jos Suomesta ei löydy sopivaa kesäkurssia,
löytyy kursseja runsaasti ympäri Eurooppaa.
Mainostin jo viime vuonna kursseja Sveitsin
Sionissa sekä Baden-Badenissa Saksassa.
Opettajat ovat pysyneet samoina, joten itseäni
nämä kurssit kiinnostaisivat edelleen eniten –
en tosin tänä kesänä ole lähdössä basson kanssa
kotimaata pidemmälle.

Sionissa opettavat Bozo Paradzik (11.–15.7.,
400 •)  sekä Duncan McTier (16.–21.7.,
480 •). Duncan on minulle sekä monelle
muullekin suomalaise l le  tuttu opettaja .
Suosittelen Duncanin kurssille osallistumista
lämpimästi kaikille niille, jotka eivät vielä ole
Duncanin kurssilla käyneet! Bozosta taas olen
kuullut pelkkää hyvää sanottavaa, itseäni
kiinnostaisi joskus päästä käymään Bozon
tunneilla. Majoitus ei kuulu kurssin hintaan,
mutta kurssin nettisivujen kautta löytyy tietoa
edullisista majoitusvaihtoehdoista. Kurssin
etuna lisäksi hienot alppimaisemat!

www.amsion.ch

Baden-Badenissa opettaa Janne Saksala. Baden-
Badenin  e r iko i suus  on  ennen kurs s i a
järjestettävä koesoitto. Koesoitto on 15.7. ja
kurssi loppuu 28.7.  Kurssimaksu on 450 •,
johon ei sisälly majoitus tai ruokailu. Kurssin
aikana järjestetään runsaasti konsertteja, joten
esiintymismahdollisuuksia löytyy. Lisäksi
jotkut kurssi laisista pääsevät soittamaan
paikallisen ammattiorkesterin säestyksellä.
Baden-Baden on perinteikäs kylpyläkaupunki,
joten sieltäkin löytyy bassonsoiton lisäksi
muutakin mukavaa tekemistä.

www.philharmonie.baden-baden.de/cfa/
cfa-index.htm

Lisää  kur s se j a  löy tyy  e s im.
www.mus ica l cha i r s . in fo-  t a i  va r s ink in
www.classicalmasterclasses .com-sivuston
kautta. Äkkiseltään mielenkiintoisimmilta
noiden sivujen tarjonnasta vaikuttavat esim.

Kesäkurssit ulkomailla 2012
Verano Musical -kurssi (Luis Cabrera) sekä
Internationale Sommerakademie Prag Wien
Budapest (Josef Niederhammer). Toivottavasti
taas jokunen basisti eksyisi taas kurssille myös
Suomen rajojen ulkopuolelle (ja raportoisi
reissustaan jälkeenpäin Kontra-C:n sivuilla!)

BASS2012

Muiden kurssien lisäksi 14.–19.8 järjestetään
”ka ikk ien  a iko jen   pohjo i smainen
bassotapahtuma” BASS2012. Tapahtuma
koostuu lukuisista konserteista, luennoista,
kilpailuista ja mestarikursseista. Tärkeistä
bas i s t iv iera is ta  mainit takoon es im. Jef f
Bradetich, Enrico Fagone, Thomas Martin,
Duncan McTier, Volkan Orhon ja Dan Styffe.

Kilpailuja järjestetään kolmessa kategoriassa:
soolokilpailu, koesoittokilpailu sekä lasten ja
nuorten kilpailu. Lasse Lagercranz toimii
lasten ja nuorten kilpai lun tuomariston
puheenjohtajana.  Toivottavast i  mahdol-
l i s imman moni  Nuorten  Kansa l l i s een
Kontrabassokilpailuun osallistunut pääsisi
osal l istumaan lasten ja nuorten sarjaan.
Hämeenl innas sa  kuul lun  perus tee l l a
suomalaisen kontrabassonsoiton yleistasossa ei
nimittäin ole mitään hävettävää!

Myös lukuisia soitinrakentajia on esittelemässä
so i t t imiaan  pa ikan  pää l l ä :  mm.
Krattenmacher, Horst Grünert sekä Thomas
Martin. Festivaalin muita kohokohtia ovat
mm. 100 basistin orkesteri avajaiskonsertissa,
Pohjo i smainen pä ivä  15 .8 .  s ekä
”Kööpenhaminan taistelu” Kööpenhaminan
satamassa 17.8. Tapahtuman päätöskonsertti
järjestetään 18.8. Tivolin konserttisalissa.
Tapahtuman nettisivulta löytyy lisätietoa
tapahtumasta. http://www.bass2012.eu

Teksti: Aapo juutilainen
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Nuoriso-orkestereita Suomessa ja kauempaa
Muutamat suomalaisista kesäleireistä tarjoavat monelle
ensikosketuksen isossa sinfoniaorkesterissa soittamisen
ihanuuteen. Suurimmalla osalla musiikkiopistoista ym-
päri Suomea ei ole mahdollisuutta tarjota samaa talvisin.
Niiden, joille yksi viikko vuodessa sinfoniaorkesterissa
soittoa (tuota kontrabassonsoiton ehkä tärkeintä ja jalointa
tehtävää) ei riitä, kannattaa ehdottomasti harkita liittymistä
johonkin seuraavista nuoriso-orkestereista:

Sinfoniaorkesteri Vivo on
nuorten soittajien valtakun-
nallinen orkesteri, jonka soit-
tajat ovat kotoisin eri puo-
lilta Suomea. Heidän kes-
ki-ikänsä on 20 vuotta, ikä-
haarukka on 14–26 vuot-
ta. Enemmistö soittajista on

lukiossa olevia nuoria ja päätoimisia musiikinopiskelijoita,
joille Vivo tarjoaa mahdollisuuden hankkia musiikkialan
eri ammateissa vaadittavaa osaamista, tietotaitoa ja
orkesterisoittokokemusta.

Vivo perustettiin vuonna 1986. Ensimmäisenä kapelli-
mestarina ja taiteellisena johtajana toimi Kari Tikka. Hä-
nen jälkeensä tehtävässä ovat toimineet Mikko Franck (97–
99) ja Tibor Bogányi (00–02) sekä vuodesta 2003 alkaen
Esa Heikkilä. Vivon 25 toimintavuoden aikana mukana
on ollut kaiken kaikkiaan yli 500 nuorta soittajaa. Tarkas-
teltaessa suomalaisten ammattiorkestereiden jäsenluetteloita
vastaan tulee monta Vivon riveistä vuosien varrelta tuttua
nimeä. Bassosektiossa ovat soittaneet mm. Jani Pensola
(London Symphony Orchestra), Miika Asunta (Kansal-
lisooppera) ja Kati Harjanne (RSO). Kapellimestarina uraa
luo entisistä soittajista Mikon ja Tiborin lisäksi mm. Santtu
Rouvali.

Orkesterin toiminta on periodiluontoista, johon liittyy
olennaisena osana se, että kukin soittaja saa nuotit kotiinsa
ennakkoharjoittelua varten noin kuukautta aikaisemmin.
Periodi kestää normaalisti 4 päivää (to–su). Yleensä ohjel-
misto on suurelle sinfoniaorkesterille, mutta esim. tänä
vuonna pääsiäisperiodi Hetassa oli pelkästään jousi-
orkesterille. Yhteisharjoitusten lisäksi soitinryhmät harjoit-
televat periodien yhteydessä stemmakouluttajien johdol-
la. Kouluttajina toimivat suomalaiset eturivin ammatti-
muusikot, joista useat ovat aiemmin itse soittaneet Vivossa.
Yhteistyö muiden kokoonpanojen kanssa on osa toimin-
taa. Vivo on konsertoinut mm. Mikkelin ja Lahden
kaupunginorkestereiden sekä Kaukametsän kamariorkes-
terin kanssa. Myös orkesterille ja kuorolle sävellettyjä teoksia
on ollut ohjelmistossa, viimeisimpänä G. Faurén
Requiem.

Sinfoniaorkesteri Vivo konsertoi 4–6 kertaa vuodessa eri
puolilla Suomea. Orkesteri on vieraillut myös Unkarissa,
Georgiassa, Kanadassa, Yhdysvalloissa, Venäjällä, Ruotsis-
sa, Norjassa ja Tanskassa sekä Saksassa Berliinissä, jossa se
osallistui young.euro.classic nuorisosinfoniaorkesteri-
festivaalille.

Vivon toiminta on soittajille lähes ilmaista. Matkat har-
joitus- ja konserttipaikkakunnille korvataan jälkikäteen
omavastuun (8 euroa) ylittävältä osalta. Periodeista aino-
astaan Lapualla elokuun alussa pidettävästä perinteikkäästä
viikon leiristä peritään täysihoidosta ns. leirimaksu (120
euroa vuonna 2012).  Ulkomaan matkoissa on myös
omavastuu, joka riippuu matkan kohteesta ja pituudesta.
Soittamisen lisäksi periodeilla syödään hyvin ja tehdään
kaikenlaista kivaa, mm. Lapuan leirillä pelataan jouset vs.
puhaltajat jalkapallo-ottelu (tule mukaan katkaisemaan
puhaltajien voittoputki!), saunotaan ja vietetään iltaa eri-

Vivon 25-vuotisjuhlakonsertin harjoitukset Musiikkitalossa lokakuussa 2011, Esa Heikkilä johtaa. Basistit Fanni Hoppari
(oik.), Aida Salakka, Liina Hämäläinen, Laura Linkola ja Terhi Lassila.

* * *
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Vivon basisteja kamarimusiikkikonsertissa 90-luvulla: Maria Vahervuo (vas.), Reino
Ruusu (os. Takala), Tuomo Salo, Jani Pensola ja Kati Harjanne (os. Salovaara).

Nordea Jean Sibelius Or-
kesteri (NJSO) on nuoria,
lahjakkaita musiikin-
opiskelijoita tukeva koulutus-
orkesteri, jonka riveihin klas-
sista musiikkia opiskelevat

nuoret eri puolilta Suomea voivat hakeutua koesoittojen
kautta. NJSO:n kautta on mahdollisuus päästä huippu-

ammattilaisten oppiin ja saada arvokasta kokemusta täy-
simittaisen sinfoniaorkesterin riveissä soittamisesta.
Koulutusprojektin taiteellinen johtaja on kapellimestari
Jukka-Pekka Saraste ja orkesterin muina kouluttajina toi-
mivat mm. Tero Latvala, Roi Ruottinen, Jussi Särkkä ja
Esa Tukia. Orkesterin työskentely perustuu sekä koulut-
tajien johtamiin sektioharjoituksiin että taiteellisen johta-
jan Jukka-Pekka Sarasteen tuttiharjoituksiin. Orkesteri kon-

sertoi Helsingin lisäksi säännöllisesti myös
muualla Suomessa, ja se julkaisi viime
syksynä esikoislevynsä kansainväliselle
EMI Classics levymerkille.

Orkesterin seuraavat koesoitot ovat elo-
kuussa 2012, ja hakuaika niihin päättyy
31.5.2012. Tarkemmat tiedot niin koe-
soitosta kuin orkesteristakin löytyy netistä
osoitteesta www.njso.fi sekä facebookista.
Orkesteriin liittyvistä asioista voi myös
tiedustella intendentti Teemu
Hämäläiseltä, teemu.hamalainen@njso.fi
tai 0400 896 746.

Teksti: Teemu Hämäläinen
Kuva: Heikki Tuuli

laisten ohjelmanumeroiden mm. legen-
daarisen Vivo Gaalan ja Miss Vivo -
kilpailun parissa.

Jos Vivon toiminta kiinnostaa ja
haluaisit liittyä mukaan orkesteriin,
niin lue lisää nettisivuilla
www.sinfoniaorkesterivivo.fi. Lisätietoja
saa myös intendentti Heli Leppälältä
puh. 045 310 8308.

Teksti & kuvat:
Heli Leppälä

Pitemmälle opinnoissaan ehtineiden kannattaa pitää mie-
lessä ja tähtäimessään myös seuraavat kolme kansainvälis-
tä huipputason nuoriso-orkesteria: 15–25-vuotiaille
pohjoismaalaisille avoin Orkester Norden, 14–24-
vuotiaille EU:n jäsenmaiden kansalaisille avoin European
Union Youth Orchestra (EUYO) sekä kaikille 16–26-
vuotiaille eurooppalaisille avoin Gustav Mahler
Jugendorchester (GMJO).

Näissä orkestereissa pääsee kiertämään maailmaa ja soitta-
maan maailman parhaimpien, inspiroivien kapellimesta-

reiden ja solistien kanssa mitä hulppeimmissa
konserttisaleissa. Samalla tapaa ikäisiään eri kulttuureissa
kasvaneita nuoria lahjakkuuksia. Näihin orkestereihin hae-
taan joka vuosi erikseen eri kaupungeissa pidettävissä koe-
soitoissa (usein myös Helsingissä).

Lisätietoa mm. tulevista koesoitoista osoitteissa:

www.orkesternorden.com
www.euyo.org.uk
www.gmjo.at

* * *

Nordea Jean Sibelius Orkesteria luotsaa pitkän kansainvälisen uran tehnyt
Jukka-Pekka Saraste.

* * *
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Pääsin mukaan kansainvälisen Gustav Mahler
-nuor i so-orkes te r in  (Gustav  Mahle r
Jugendorchester) pääsiäiskiertueelle. Rakas
bassosiskoni matkasi puolestaan Euroopan
Unionin nuoriso-orkesterin kanssa Amerik-
kaan .  Molemmil l a  orkes te re i l l a  o l i
harjoitusperiodi Sveitsin mahtavissa alppi-
maisemissa.

Harjoitusleir i  Sveits in Interlakenissa
15.3.–30.3.

Harjo i tus l e i r imme a lko i  ne l j än  pä ivän
stemmakoulutuksella. Opettajamme oli Mar-
tin Heinze Berliinin filharmonikoista. Meillä
oli ohjelmassa muun muassa Šostakovitšin
Leningrad-sinfonia, Weberin Kuusi kappalet-
ta orkesteri l le ,  Skrjabinin Le Poème de
l'Extase op. 54 ja kappaleita Wagnerin oop-
perasta Tristan und Isolde. Solistinamme toi-
mi ruotsalainen sopraano Irene Theorin.

Bassosektiomme muodostui kuudesta eri kan-
sallisuudesta. Äänenjohtajamme ja muutama
muukin basisti oli kotoisin Espanjasta. Loput
edustivat Itävaltaa, Tšekkiä, Sloveniaa, Eng-
lantia ja Suomea.

Bassosiskot tapasivat jälleen maailmalla

Pääkapellimestarillamme Ingo Metzmacherilla
o l i  käs iongelmia ,  joten har jo i tuskapel -
limestarimme  David Afkham hoiti koko kier-
tueen. Davidilla riitti energiaa annettavaksi
orkesterille ja kuulijoille koko pitkän kiertu-
een ajan. Tuttiharjoituksia oli laitettu kalen-
teriin alustavasti noin kahdeksan tuntia päi-
vässä, mutta onneksemme nuori kapellimes-
tarimme perui osan harjoituksista. Saimme
ohjelman kuitenkin hyvin näppeihin ilman
kahdeksan tunnin harjoituksiakin.

So i t imme ens immäi se t  konser t t imme
Interlakenin Casinon Kursaalissa. Sali oli
akustiikaltaan melkoinen pahvilaatikko, mut-
ta orkesteri soitti hyvin. EUYO-laisia oli myös
kuuntelemassa konserttiamme. Kävin puoles-
tan i  kuunte l emassa  he idän  orkes te r i -
harjoituksiaan. Orkesteri on kerrassaan mah-
tava!

Kiertue 30.3.–17.4.

Varsinainen kiertueemme alkoi Puolasta. Al-
kuperäinen tarkoitus oli matkata Budapestiin,
mutta jostain kumman syystä Unkarin kon-
sertit oli peruttu. Saimme siis heti alkuun kak-

(GMJO:n kiertue)

Iloinen jälleennäkeminen Sveitsin alppimaisemissa! Bassosiskokset Maria Krykov (vas.) ja Heidi Rahkonen.
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si vapaapäivää Varsovassa. Vietin vapaapäivät
äitini ja tätini kanssa. He tulivat moikkaamaan
ja  kuunte lemaan orkes te r ia  Var sovaan.
Konsertoimme Varsovan Filharmoniassa. Sali
oli melko pieni mutta tunnelmallinen.

Matkasimme Tšekkeihin junalla. Prahan
konserttimme Obecní Dumissa sujui mallik-
kaasti, vaikka lavalla ei ollutkaan tarpeeksi ti-
laa kymmenelle bassolle. Soitimme nimittäin
suurimman osan kiertueen konserteista pitkäs-
sä rivissä orkesterin takana Wienin filharmo-
nikkojen tyyliin. Itselleni kyseinen asetelma
tuotti ajoittain hieman vaikeuksia, koska koko
bassosektiota ei kuullut lainkaan välillä.

Hampurin ja Grazin konsertit menivät yhdessä
hujauksessa, sillä koko orkesteri odotti innolla
Itävallan toista etappia. Soitimme nimittäin
Wienin upeassa Musikvereinissa. Akustiikka
oli huikea, ja tunnelma soittajien välillä hipoi
kattoa. Myös Musikvereinin sisustus miellyt-
ti esteettistä silmää.

Reissasimme seuraavaksi Madridiin. Siellä esi-
timme vain yhden konsertin. Esityksemme ei
ollut tällä kertaa parhaimmasta päästä. Uskon,
että keskittymisvaikeuksiin vaikutti pitkälti
konsertin myöhäinen alkamisaika (22.30).
Vi imei se t  konser t t imme so i t imme
Lissabonissa. Ihanan keväinen sää sai koko
orkes te r in  kukoi s tamaan ha ikeas ta
tunnelmasta huolimatta.

Kiertue oli ikimuistoinen kokemus. Pääsin
soittamaan todella taitavien ja mukavien ih-
misten kanssa hyviin saleihin. Asustimme
myös  v i ehät täv i s sä  hote l l e i s s a  (kuten
Mövenpick ja Intercontinental). Suosittelen
lämpimästi muitakin hakemaan mukaan.
GMJO:n ja EUYO:n yläikäraja on 25 vuotta.

Teksti: Heidi Rahkonen
Kuvat: Vojtech Marada & Joku Muu

GMJO:n basistit pääsiäiskiertueella 2012 vasemmalta alkaen: Vojtech Marada (Tšekki),Janez Avšic (Slovenia), Jim Vanderspar (Englanti),
Heidi Rahkonen (Helsinki), Dominik Neunteufel (Itävalta), Martina Higuera López (Espanja), Rodrigo Guijarro Lasheras, (Espanja),

äänenjohtaja Ana Córdova Andrés (Espanja), Paul Salomon (Itävalta) ja Luis Fernandez de Garayalde Zurro (Espanja).
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Jos vain harvoin saa mahdollisuuden kuulla basso-
musiikkia konsertissa, niin vielä harvinaisempaa on
kuulla bassomusiikkia parhaimmillaan yhdeksällä
bassolla kokonaisen konsertin verran! Metropolia
ammattikorkeakoulun ja Helsingin konservatorion
basistien paljon puhuttu Bassospektaakkeli oli nimensä
veroinen ja sai varmasti koko yleisön, myös meidät
epäbasistit myöntämään, että kontrabasso on ehdot-
tomasti yksi parhaimmista soittimista, ellei jopa pa-
ras.

Konsertti alkoi pimennetyssä salissa esitetyllä
improvisaatioon pohjaavalla Logs-kappaleella, jossa
soittajat olivat hajautuneet eri puolille salia. Matalien
äänien velloessa joka puolella tuntui, kuin olisi kuun-
nellut vedenalaista äänimaailmaa. Aaltoilun loputtua
kuultiin vielä pimeyden keskeltä Fitzenhagenin Ave
Maria, joka loi kuulaudellaan vaikuttavan kontrastin.

Spektaakkelin ohjelmaan oli kerätty musiikkia laidas-
ta laitaan. Vakavammalla alkupuolella kuultiin vielä
Rudzinskin, Karppasen ja Šostakovitšin teokset, jois-
sa tuli esiin kontrabassoryhmän monipuolisuus, eri-
laiset efektit ja ainutlaatuinen yhteissointi. Bizet’n

Ainutlaatuinen bassospektaakkeli!

Carmen-fantasian ja Runswickin Strauss-hupailun jäl-
keen siirryttiin Matti ja Teppo -sikermään ja konser-
tin viimeiseen numeroon, Spice Girlsin Wannabe-
hittiin. Erityisesti loppupuoliskolla basistien hyvä yh-
teishenki näkyi soitossa rentoutena ja varmana
yhteissoittona. Lavalla oli selvästi hauskaa, mutta niin
oli myös yleisössä. Vastaavia konsertteja kuulisi mie-
lellään useamminkin, jotta ei pääsisi unohtumaan,
kuinka mukavaa musiikin tekeminen voikaan olla.

Teksti & kuva:
Anna Pulakka

(sellonsoiton opiskelija Metropolialla)

Encorena kuultiin vielä Peter Gransin Muistoja Turusta (II ja III stemma tuplattu, IV stemma triplattu), johon  yhtyivät
kaikki spektaakkelissa esiintyneet basistit Oskari Hanhikoski (vas.), Tuomo Kuure, Liina Hämäläinen, Terhi Lassila,

Fanni Hoppari, Aida Salakka, Lassi Virtanen ja Ilkka Leppälä.

Spektaakkelista kirjoitettua:
”Dittersdorfia ei soitettu, petyin.”
-Alan Von Gúgelstein, New York Times

”Olihan siinä hetkensä..”
-Juho Tikka

”Tämä konsertti osoitti, ettei sellosta ole
soolosoittimeksi”
-Äkäslompolon Matti
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