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Hyvät klubilaiset ja bassolehden lukijat! Tämä
on toistaiseksi viimeinen pääkirjoitukseni
päätoimittajana. Bassolehti uudistuu, ja nyt
kerron miten. Bisneskielellä ilmaistuna: pitkän
ja ansiokkaan taittouran jälkeen Ari Mansala on
siirtynyt toisiin tehtäviin (suomeksi ilmaistuna
vaihtamaan lisää kakkavaippoja ;D ). Taittajan
pestin ollessa avoin päätin käyttää tilaisuutta
hyväkseni saadakseni uutta näkökulmaa lehden
tekoon. Siispä tämä lehti on aivan konkreettisesti
ulkoasultaan kätteni jälkeä!

Kun aloitin päätoimittajana, minulla oli aika
hutera käsitys siitä, mitä minun odotettiin
tekevän. Näin jälkeenpäin katsottuna tuntuukin
aika ihmeelliseltä, että yleensäkään sain lehden
taittovalmiuteen saakka. Pikkuhiljaa
tärkeimmäksi tehtäväkseni päätoimittajana
muodostui vastuunkanto siitä, että lehti
yleensäkään päätyy jäsenien postilaatikkoon, ja

Bassolehden uudet ja erilaiset kuviot

tärkein osuuteni siinä on ollut sisällöntuoton
delegointi. Käytännössä siis ihmisten henkilö-
kohtainen muistuttaminen siitä, että kun
osallistut bassotapahtumaan tai teet tai pohdit
mitä tahansa bassoon liittyvää, niin ota valokuvia
ja kirjoita muistiin jotakin lehteä varten. Tämä
oli alussa melko vaikeaa, mutta helpottui kerta
kerralta.

Nyt kun uudet päätoimittajat, Fanni Hoppari
sekä Liina Hämäläinen (jotka luultavasti
esittelevät itsensä tarkemmin seuraavassa lehdessä,
eli heidän ensimmäisessään) astuvat aloittelevina
kuvioihin, olisi varsin hienoa, jos saisimme
lisättyä omatoimisuuden määrää klubilaisten
keskuudessa ja näin auttaisimme heitä alku-
taipaleella melkoisesti. Tämä tarkoittaa käytän-
nössä, että jokainen basisti, siis sinä ja minä,
otamme omatoimisesti osan sisällöntuoton
vastuusta itsel lemme ja i lman eril l is iä
muistuttamispuheluita otamme automaattisesti
aina kameran ja/tai muistiinpanohärpäkkeen
mukaan kaikkiin bassotapahtumiin ja sitten
lähetämme vaikka hiomattomankin raakaversion
aiheesta Kontra-C:n gmailiin jatkojalostusta
varten. Myöskin juttuvinkit,  vaikkapa
tapahtumiin, joihin et itse pääse, kannattaa
lähettää samaan osoitteeseen. Ja voihan asiaan
myös suhtautua näin: kirjoitan itse sen sijaan, että
ihmettelisin, miksei jostakin asiasta kirjoitettu.

Tuntuu mukavalta jatkaa lehtitalkoissa. Olisi
varmasti harmittanut, jos olisin yhtäkkiä keksinyt
lopettaa lehdenteon kokonaan. Nyt näkökulmani
on hyvin uusi ja tuore, ja koska en ole aiemmin
taittanut mitään, tulee lehden ulkoasu melko
varmasti tuntumaan erilaiselta ja hetken aikaa
hakemaan tyyliään. Palautetta otetaan edelleen
vastaan, vaikkakin tähän mennessä on vaikuttanut
enimmäkseen siltä, että no response is good
response...

Henrica Fagerlund-Sippoin
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Kontrabassoklubi on ottanut
viime vuosina tavaksi palkita
hallituksensa jäseniä ja muita
yhdistyksen eteen ahkeroivia
pienellä kesäretkellä vuosit-
tain. Kiireettömät kesäpäivät
kauniissa ympäristössä ovat-
kin osoittautuneet paitsi
virkistäviksi, myös antoisiksi
klubin tulevaisuutta hahmo-
tellessa.

Tänä vuonna retki suun-
tautui Fiskarsin ruukki-
alueelle Raaseporiin. Sää oli
poikkeuksellisen lämmin ja
aurinkoinen, ja paikalle oli
kokoontumassa hauskoja
kontrabasisteja – kaikki edel-
lytykset mukavalle päivälle
siis olivat olemassa.

Fiskarsissa toisensa tapasi
erilaisten kesäisten toimien
parista saapunut joukko;
kuka oli tullut halonhakkuu-
puuhista, kuka festivaali-
keikalta.

Ensin syötiin. Oli sopivasti
lounasaika, ja ravintolan
noutopöytä notkui herk-
kuja. Bassoretkue asettautui terassille kosken
partaalle. Laskento ei aina välttämättä kuulu
soittajien pääosaamisalueisiin, ja niinpä seurueen
koon selvittäminen henkilökunnalle tuotti tällä
kertaa pieniä ongelmia. Kyllähän asia kuitenkin
perinteisellä minä-yksi-kaksi-kolme-laskulla selvisi.

Kaunis kesäpäivä ja viehättävä miljöö olivat
houkutelleet paikalle muutakin väkeä – täällä
törmättiin sekä vanhoihin koulutovereihin että
odottamattomiin basistikollegoihin. Kosken pauhu
haittasi kuuluvutta pöydän päiden välillä, joten
varsinaisen kokouksen pitämistä lykättiin parin
tunnin päähän ja sopiviin sisätiloihin.

Pieni reippailu on ruoan päälle aina paikallaan.
Niinpä basistit rytkäyttivät itsensä liikkeelle
suuntanaan vanha meijeri, joka on sittemmin otettu
asuinkäyttöön. Pihamaalla heitä oli vastassa talon
tämänhetkinen asukas, kontrabasisti Lassi Kari,
joka oli hiljattain salavihkaa muuttanut Fiskarsiin
ja remontoi siellä kovaa kyytiä asuntoa perheelleen.
Meijeri palveli perhettä väliaikaisena asumuksena,
kunnes remontti tulisi valmiiksi.

Kylästä löytyi toki myös viehättävä kahvila
ihastuttavinen kaakkuineen. Sinnepä käytiin
kakkukahveille ja kokousta pitämään. Kokouksessa
pohdittiin lehden tulevaisuutta, syyskauden

Hallituksen kesäretki Fiskarsiin

Meijeristä löytyi basso, joten eikun soittamaan. Tässä varapuheenjohtajan vuoro.
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toimintaa yksityiskohtaisesti ja muuta tulevaa
toimintaa laajemmin.

Lehti – siis juuri tämä Kontra-C – oli huolenaiheena
erityisesti sen tähden, että taittajana ansiokkaasti
viiden vuoden ajan toiminut Ari Mansala ei muilta
kiireiltään enää ehdi tehtävää hoitaa. Siinä sitten
keskusteltiin ja yritettiin kartoittaa erilaisia
mahdollisuuksia lehden tekemiseen. Kokouksen
jälkeen kuvio on jo elänyt jonkin verran. Henrica
siirtyy taittamaan lehteä, ja  päätoimittajan pestiin
tarttuvat seuraavasta lehdestä alkaen Fanni Hoppari
ja Liina Hämäläinen.

Syyskaudella on tulossa vuoden basistin eli Panu
Pärssisen konsertti Espoon Kauklahdessa ja
bassoklubin syyskonsertti niin ikään Espoossa.
Järjestelyjen yksityiskohtia hiottiin viimeisten
kakunmurusten kadotessa. Seuraavalle kesälle alettiin
kaavailla yhteistä virkistystapahtumaa jonkin toisen
soitinseuran kanssa.

Laajempia tulevaisuudenvisioita puitiin niitäkin
hiukan. Ajatus vuotuisten syyskonserttien lisäksi
muista säännöllisesti toistuvista kontrabasso-
tapahtumista oli muhinut aikansa ja alkoi vähitellen
konkretisoitua. Suunnitelmana olisi nyt järjestää
kisat joka neljäs vuosi, seuraavan kerran siis vuonna
2016, ja kerran kisojen väliin jäävänä aikana
seminaaripäivä tai -viikonloppu. Kevään 2014
tapahtuman ideointi on nyt käynnissä, ja toiveita
sen suhteen saa esittää suoraan puheenjohtajalle.

Tässä vaiheessa kahvia oli kulunut aika monta
kuppia, ja Aapo kopautti nuijallaan kokouksen
päättyneeksi. Epämääräinen bassoporukka hyppäsi
autoihin ja lähti ruukki-idyllistä matkoihinsa, kukin
omalle taholleen. Vuoden mittaan kokoonnutaan
taas muutamaan otteeseen tarkentamaan entisiä
kuvioita ja keksimään uusia. Ja sillä välin toimitaan.
Kontrabassoklubi pyörii.

Johannes Raikas

Keskustelun aihe on  jo unohtunut, mutta syyttävä sormi osoittaa entistä puheenjohtajaa... Vasemmalta: Karoliina, Johannes,
Henrica, Tomi, Lassi sekä Juha.
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Kontrabassoklubin uutena puheenjohtajana pääsen
kirjoittamaan tätä ensimmäistä palstaani klubin
toiminnan kannalta historiallisen hyvässä tilanteessa.
Edeltäjäni, Juha Kleemola on hoitanut tehtäväänsä
jo monen vuoden ajan vilpittömällä antaumuksella
ja tuloksena klubin toiminta vaikuttaa olevan
erittäin hyvin mallillaan.

Juhan ansiosta myös klubia pyörittää riittävä määrä
innokkaita aktiiveja, joille kaikille kuuluu kiitos
toiminnan nykytilasta. Juhan kaudella on ollut
paljon onnistuneita tapahtumia, hienoja syys-
konsertteja, ohjelmallisia vuosikokouksia, Thiemo
Frölichin mieleenpainuva Der Kontrabass- esitys,
sekä päällimmäisenä muistissa Nuorten Kansallinen
Kontrabassokilpailu.

Kuitenkin tämä on myös hyvä hetki vaihtaa
puheenjohtajaa, yhden ihmisen into pyörittää
toimintaamme talkootyönä lopahtaa kullakin
ajallaan. Nyt sain vetovastuun innokkaalta
puheenjohtajalta, mutta on minullakin visioita ja
intoa klubin toiminnan jatkamiseen muutamaksi
vuodeksi eteenpäin.
 
Uutena puheenjohtajana haluaisin kehittää
toimintaamme eteenpäin sellaiseen pisteeseen, että
jokainen klubilainen voi olla aidosti ylpeä
soitinseuramme toiminnasta. Toiminnan arvostus

on myös mukana oleville
paras mahdollinen palkinto
ja kannustin. Soitinseura voi
olla jotakin muutakin, kuin
historiallinen kummajainen
ja muinaisjäänne 1970-
luvulta. Ajat ovat toki
muuttuneet ja nykyään
kontrabasson asemaa täysi-
valtaisena jousisoitinperheen
jäsenenä ei tarvitse enää erik-
seen perustella. Silti klubilla
on nykyäänkin tärkeä teh-
tävä.

Kontrabassoklubin tar-
koituksena on suomalaisen
kontrabassonsoiton kehit-
täminen, kontrabasson tun-

temuksen laajentaminen, kontrabassonsoiton
perinteen vaaliminen, suomalaisten kontrabasson-
soittajien yhdyssiteenä toimiminen sekä näiden
ulkomaisten yhteyksien luominen ja kehittäminen.

Itse painotan noista tehtävistä erityisesti kontra-
bassonsoiton kehittämistä sekä suomalaisten basson-
soittajien yhdyssiteenä toimimista. Ja kontra-
bassonsoiton kehittämisellä ei tarkoiteta sitä, että
klubin pitäisi määrätä, miten bassoa tässä maassa
soitetaan. Tähän maahan saa ja tulee mahtua monia
erilaisia tapoja lähestyä bassonsoittoa! Klubilla on
kuitenkin hyvät mahdollisuudet auttaa basso-
opettajia tapaamaan muita opettajia sekä kuun-
telemaan muiden opettajien oppilaita esimerkiksi
Nuorten Kansallisten Kontrabassokilpailun
merkeissä.

Myös toinen kontrabassopedagogiikkaan liittyvä
tapahtuma on suunnitteilla, luultavasti vuodelle
2014. Visioni olisi, että aina kahden vuoden välein
bassoklubi olisi mukana järjestämässä erityisesti
nuoria kontrabassonsoittajia yhteen kerääviä
tapahtumia. Seuraava bassokilpailu olisi näin ollen
vuonna 2016.

Tärkeä tavoite kaudelleni puheenjohtajana olisi
myös päästä eroon lopullisesti siitä mielikuvasta, että

Puheenjohtajan palsta
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kontrabassoklubin toiminta on muutaman basso-
hörhön keskinäinen keskustelu- ja leikkikerho.
Mielestäni klubin toiminta on ollut viime vuosina
mielekästä, hauskaa ja jopa tehokastakin. Hallitus
järjestää mukavia kokoustilanteita yleensä
ravintolassa ja klubi maksaa laskut. Jos ilmaiset
ravintolaruoat houkuttaa, tervetuloa kaikille mu-
kaan klubimme toimintaan!

Vaikka arvostan suuresti klubin toiminnan nyky-
tilaa, joitain haasteita meillä on. Päällimmäisenä
mietityttää lehtemme tulevaisuus. Lehtemme on
viime aikoina voinut loistavasti, joka vuosi on

ilmestynyt neljä numeroa, ja kaikissa lehdissä on
ollut runsaasti hyvätasoisia juttuja. Nyt fantastinen
taittajamme Ari Mansala jättää lehtemme perheen
kasvaessa, joten toimituksessa olisi tilaa innokkaille
tekijöille. Jos vastuullinen tehtävä Suomen
arvostetuimmassa bassolehdessä kiinnostaa, ota
yhteyttä!
 

Loistavaa bassosyksyä toivottaen,
Suomen Kontrabassoklubin puheenjohtaja

Aapo Juutilainen

Maarit Peltoniemi, piano;
Panu Pärssinen, kontrabasso.

Vapaa pääsy.

Kontrabassoklubi päätti tarjota Vuoden
Basistiksi 2011 valitulle Panu Pärssiselle
mahdollisuutta pitää oma konsertti,
niin kuin menneinä vuosina on Vuoden
Basisteilla ollut tapana. Panu hyödyn-
sikin mahdollisuuden ja suunnitteli
Kauklahden kappeliin “Auringonlaskun
aikaan” -konsertin. Toivottavasti mah-
dollisimman moni pääsee paikalle
kuuntelemaan vastikään Brnon basso-
festivaaleillakin esiintyneen basso-
taiteilijan soittoa!

Kauklahden kappeli, Kauppamäki 1, Espoo

“Auringonlaskun aikaan” -konsertti la 20.10.2012 klo 18

Schubert: Arpeggione-sonaatti
Albeniz: Asturias-Leyenda
Bottesini: La Sonnambula

Pärssinen: Chaconne
Bernstein: Sonaatti
Debussy: Rapsodia

Ps. Päätoimittajan sekä taittajan tehtävät menivät jo kuin
kuumille kiville (toim.huom.)
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Guinnessin kontrabassonsoittoennätys, Battle of
Copenhagen -teos sadalle bassolle, tanssijoille,
tuliartisteille, vanhoille merirosvolaivoille ja ilma-
akrobaateille (ja strip-taiteilijoille), huippubasistien
resitaaleja ja mestarikursseja, kotoisa bassomeininki
ja paljon uusia bassokavereita, flash mobeja,
soitinesittelyjä...

Viisipäiväinen bassotapahtuma oli todella innostava
ja mieleenpainuva! Euroopan kontrabassoklubin
parin vuoden välein järjestettävä tapahtuma kulki
nimeltä BASS2012 Copenhagen ja se oli
houkutellut paikalle jopa tuhansia basisteja ympäri
maailmaa. Suomesta meitä ei ollut kuin kourallinen:
Aida Salakka, Iikka
Järvi, Peter Grans sekä
allekirjoittanut.

En tiedä johtuiko se
tietämättömyydestä,
jaksamattomuudesta vai
uskaltamattomuudesta.
Tuskin ainakaan talou-
dellisista syistä, sillä
osallistumismaksu ko-
ko viikosta oli suun-
nilleen 60  ja meno-
paluulennot Helsingistä
kahdeksankympin tie-
tämillä. Jos johtui en-
simmäisestä syystä, niin
bassolehden toimituk-
sessa sekä klubilaisten
facebook-aktiivisuu-
dessa on parantamisen
varaa. No, joka tapauk-
sessa meillä oli uskomattoman hieno viikko
Tanskanmaalla, ja tämän kirjoituksen myötä
toivottavasti myös tapahtumasta pois jääneet saavat
hieman makua meiningistä.

Mikä meidät sitten sai lähtemään? Olimme aiem-
min kesällä Aidan kanssa olleet Karjaalla Martin
Wegelius -instituutin musiikkileirillä (josta lisää
toisaalla lehdessä), ja siellä bassoa opetti tuttuun
tapaan Köpiksen kuninkaallisen oopperan
soolobastisti, Mette Hanskov. Mette tietenkin

BASS2012 Copenhagen

houkutteli meidät mukaan tarjoamalla meille
paikan päältä lainaksi bassojaan ja pientä
kaupunkikämppäänsä. Hän kertoi myös Guinnessin
ennätyksen yrityksestä (yli sata bassoa soittamassa
julkisesti samaan aikaan) ja muista hauskoista
jutuista. Kun tosiaan vielä saimme halvat lennot,
niin eihän sitä voinut kotiinkaan jäädä!

Bassofestivaalit pidettiin Kööpenhaminan ooppera-
talossa. Talo tarjosikin huikeat puitteet, vaikkei
varsinaisessa oopperasalissa mitään missään vaiheessa
tapahtunutkaan. Keskuspaikka oli talon aula, missä
myös monet soitin- ja jousirakentajat, kieli-
valmistajat, nuottikauppiaat ym. ym. pitivät näyt-

teillä omia aikaansaannoksiaan. Siellä kukin sai
vapaasti testata Krattenmacherin, Tomas Martinin,
Pöllmannin ja kumppaneiden huippuyksilöitä. Sekä
tietysti myös erilaisia jousia ja kummallisia
tilpehöörejä kuten Marvin’s tailpiece. Sain Mar-
vinilta itseltään kummajaiskielenpidikkeen
testattavaksi, joten ensi numerossa voin kertoa siitä
enemmän!

Talon muissa harjoitussaleissa oli jatkuvasti
käynnissä resitaaleja, luentoja ja mestarikursseja,

Halkaisijaltaan ainakin kolmimetriset diskopallot koristivat esittelytilaa.
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yhtä aikaa ja päällekäin. Kotona pääsee aika harvoin
kuuntelemaan huippubasistien resitaaleja, mutta
täällä niitä oli joka päivä vaikka kuinka monta.
Välillä olikin vaikea päättää mihin tapahtumaan
oikein menisi, ja toisinaan piti juosta kahden
konserttipaikan välissä, että ehtisi kuulla molempia
edes vähän. Mieleenpainuvimmista esiintyjistä
voisin mainita nimet Petru Iuga, Jeff  Bradetish,
Duncan McTier sekä Stefano Sciascia.

Myöskin itäeurooppalainen basisti Irina-Kalina
Goudeva teki suuren vaikutuksen psykedeelisellä
bassoperformanssillaan. Hän soitti elektronisesti
muokattua modernia bassomusiikkia, jonka päälle
hän myös lauloi fado-tyylisellä tummalla äänellään.
Välillä hän esitti myös englanninkielisiä monologeja
ja jopa vaikuttavia tanssinumeroita. Kokonaisuuden
kruunasivat videotykistä tulvivat psykedeeliset
kuviot, jotka jännällä tavalla seurasivat ja vahvistivat
musiikista tulevia mielleyhtymiä. Psykedeelisen
konsertin jälkeen olikin hiukan irtonainen, mutta
hyvin vaikuttunut olo.

Mestarikursseja seura-
simme myös. Pienoi-
sen haasteen aiheutti
se, että oppilaita saattoi
olla viisi, mutta aikaa
varattuna vain 60
minuuttia. Mutta oli
todella kiinnostavaa
käydä niin lyhyen ajan
sisällä monen niin
erilaisen opettajan
tunneilla kuuntele-
massa. Olisin mielel-
läni osallistunut oppi-
laanakin, mutten ollut
tajunnut ilmoittautua
etukäteen, joten kaik-
ki paikat olivat jo

menneet. Kävimme muun muassa Klinghofferin,
Bradetishin ja Sciascian tunneilla. Itseäni inspiroivat
eniten Sciascian opetukset soundista. Hänhän kävi
jokunen vuosi sitten pitämässä mestarikurssia
Sibelius-Akatemialla, mutta tuolloin en tajunnut
hänen ihmeellisistä jutuistaan paljoakaan. Nyt
innostuin hänen gurumaisen metafyysisestä
lähestymis-tavastaan paljonkin, ja heti kotiin
tultuani aloin harjoitella niitä.

Ja sitten tietysti se Guinnessin ennätys! Se oli
varsinainen elämys sekä soittajille että kuulijoille.
Meitä basisteja oli loppujen lopuksi valtavat 129
kappaletta. Roudaannuimme oopperalta
Kööpenhaminan tivolissa sijaitsevaan musiikki-
taloon, missä ensin kaikki harjoittelimme esitettäviä
kappaleita. Niitä oli kolme, ja ne olivat tanskalaisia
lastenlauluja sovitettuna kolmiääniselle basso-
orkesterille. Harjoituksen jälkeen aloitimme mel-
koisen Walking Bass -kulkueen ulkoilmalavaa kohti.
Sää oli mitä upein ja tivoli täynnä huvipuistovieraita.

Maailmanennätysharjoitukset alkamassa.

è
Tässä tehdään maailmanennätys. Etsi kuvasta Aida Salakka, Henrica Fagerlund ja Peter Grans.
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Ilmassa oli aika paljon ihmetystä, kun yhtäkkiä
129:n bassoa kantavan henkilön letka kulki heidän
ohitseen: “Mistä näitä bassoja oikein tulee!??” Itse
soitto-osuus tapahtui ulkoilmalavalla. Sesujui
hienosti, ja sen jälkeen piti roudata taas. Asetuimme
tivolin musiikkitalon sisäänkäynnin portaille
odottamaan seuraavaa keikkaa, nimittäin suoraa
lähetystä johonkin tanskalaiseen ajankohtais-
ohjelmaan. Fiilis oli huikea ja bassojen määrä
sanoinkuvaamaton. Kuvat kertokoot puolestaan.

Toinen vähintään yhtä elämyksellinen esitys oli
alussa mainitsemani Battle of Copenhagen. Esitys
tapahtui yön pimeydessä kaupungin  keskustassa
sijaitsevan satama-altaan ympärillä. Altaassa kellui
vanhanaikaisiksi tapahtumapaikoiksi lavastettuja ja
valaistuja lauttoja, joiden päällä vanhanaikaisesti
pukeutuneet näyttelijät ja tanssijat esiintyivät.
Yhden lautan päällä oli suuren suuri valaistu
akvaario, jonka sisällä uiskenteli vuorotellen puoli-
ja lopuksi täysin alastomia ihmisiä (joukossa myös
drag queenejä...) näyttelemässä intiimejä

paikkojaan. Emme oikein  päässeet jyvälle
strippiakvaarion taiteellisesta funktiosta, ja välillä
vaikutti, että akvaarion itsensäpaljastajat olivat
aiheesta enemmän innoissaan kuin yleisö...

Anyway, altaan takana kulkevaa kanavaa pitkin
purjehti edes takaisin neljä vanhanaikaista
merirosvotyylistä purjealusta, jotka nekin olivat
hienosti valaistuja ja joiden mastoissa roikkui ja
keikkui ilma-akrobaatteja. Siellä sun täällä, maassa
ja merellä oli valtavia koneita, jotka syöksivät tulta
yön pimeyteen, ja rannalla oli myös rivi
vanhanaikaisia kanuunoja, joiden ammuskelu sai
maan tärisemään ja sydämen pomppaamaan.

Basistit oli jaettu neljään ryhmään altaan ympärille,
ja  jokaisella oli pieni valolyhty roikkumassa
snekasta. Soitimme ääniefektejä suuren valotaulun
ohjeiden mukaisesti niin, että tietty valomerkki
tarkoitti tietynlaista efektiä. Se ei itse asiassa ollut
mitenkään helppoa, sillä erilaisia merkkejä oli
kymmenen, eikä aina meinannut muistaa mikä

Satapäisellä basso-orkesterilla oli hulppea backstage-tila käytössä ennen Battle of Copenhagenin alkua.
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tarkoitti mitäkin. Myöskään emme kuullet muista
ryhmistä juurikaan, joten yhteissoitto oli hieman
haasteellista. Enemmän me basistit kai katselimme
upeita laivoja akrobaatteineen ja tulenliekkeineen
(ja tietenkin paheksuimme nenämme edessä kelluvaa
strippiakvaariota). Mutta kokonaisuus oli
kuulemma yleisöstä katsottuna onnistunut. Se
kertoi samassa paikassa 1800-luvulla käydystä
suuresta meritaistelusta.

Väkeä oli kerääntynyt seuraamaan tätä ainutlaatuista
performanssia valtavat määrät, arviolta kymmeniä
tuhansia. Jopa katot tursuivat
ihmisiä. Ennen esityksen alkua
saimmekin kokea hauskan
molemminpuolisen ihmettelyn.
Satapäinen bassoletka marssi
backstagelta paikoilleen ihmis-
massan läpi. Katsojat sekä basistit
valokuvasivat toisiaan vimmatusti.
“Ei oo todellista, ihan sikana
ihmisiä!” hihkuivat basistit
ottaessaan valokuvia. Ja “Ei oo
todellista, ihan sikana bassoja!”
ihmettelivät puolestaan katsojat.

Teimme myös pitkin viikkoa niin
sanottuja flash mobeja ympäri
kaupunkia, käytännössä siis
katumusisoimme ilman rahan-
keräystä. Se oli hauskaa ensinnäkin

Skandinaavisessa flash mob -porukassa Aida (Suomi), Jonas (Ruotsi), Emma
(Ruotsi), Henrica (Suomi) sekä Kristine (Tanska).

Spektaakkelin ainekset kasassa: basisteja, laivoja, tulitykkejä, kanuunoja, akrobaatteja...

siitä syystä, että jokaisesta kerrasta sai järjestäjiltä
palkkioksi sata euroa, mutta muutenkin oli hauskaa
esiintyä  bassoryhmän kanssa (3–5 soittajaa), sillä
kolmekin bassoa yhtä aikaa riitti herättämään perus-
kaduntallaajien ihmetyksen. Samalla mainostimme
BASS2012 -tapahtumaa ja Battle of Copenhagen -
esitystä.

Viikon aikana tutustuimme mahtavaan määrään
basisteja, joita oli tietenkin eniten pohjoismaista.
Pakkoruotsin (vai oliko se suomenruotsalaisuuden?)
hyödyn tajusimme myös varsin äkkiä. Pystyimme
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Laiva on lastattu puhkubileillä.

nimittäin puhumaan skandinaviskaa, eli jotakin
ruotsin, norjan ja tanskan väliltä niin, että kaikki
ymmärsivät toisiaan. Tottakai kommunikoimme
paljon myös englanniksi, mutta kotikielellä
ymmärretyksi tuleminen ulkomailla oli sangen
ilahduttavaa.

Toki kieliasian lisäksi yhteisöllisyyden fiilis oli
muutenkin mahtava. Tiedät varmasti tunteen, kun
roudaat bassoasi ja yhtäkkiä näet jossakin toisen
basistin samoissa puuhissa. Vaikka ette tuntisikaan
toisianne, moikkaatte iloisessa yhteisymmärryksessä
ja jatkatte matkaanne hymyissä suin. Tätä tapahtui
festivaaleilla satoja kertoja päivässä. Se oli yhtä
hymyä kokoajan.

Kööpenhaminan kaupunki näytti myös parhaim-
mat puolensa. Keli oli lämmin ja aurinkoinen koko
viikon ajan. Paikallisliikenne kulki vesibusseilla
pitkin kanavia kuin Venetsiassa konsanaan ja tuntui
eksoottiselta. Kaupunki ihastutti hiljaisuudellaan,
sillä liikenteen meteli on lähes olematon, koska
kaikki pyöräilevät. Eniten näkyvässä pyörämallissa,
christianiapyörässä kuljetuslaatikkoon mahtuvat niin
lapset, ostokset, lemmikkieläimet kuin bassotkin.
Niin, kävimme toki myös siellä Christianiassa, mutta
se paikka ei jättänyt allekirjoittaneeseen kovin posi-
tiivista vaikutelmaa.

Kaupungilla oli flash mobeja muidenkin kuin
basistien toimesta: eräänä iltana pääsimme ex
tempore -bileisiin, kun keskustan kanavia pitkin
lipui laiva, joka oli lastattu täpötäyteen oranssi-
pukuisia puhallinsoittajia. Puhkulaiset tanssivat
laivan kannella soittaen mitä hyväntuulisinta
kasaridiskomusiikkia! Bilemeininki tarttui äkkiä,
ja rannalla sekä muissa laivoissa ihmettelevät
ihmiset alkoivat tanssia ja hurrata (ja tottakai
youtubettaa, kuten allekirjoittanutkin).

Henrica Fagerlund

è

BASS2012 jatkuu...

Salapoliisitehtävä!Salapoliisitehtävä!Salapoliisitehtävä!Salapoliisitehtävä!Salapoliisitehtävä!
Bassoklubin huikean ihmeellinen

syyskonsertti järjestetään jälleen tänäkin
syksynä. Mutta! Missä, milloin, ketkä

soittavat ja mitä jne, sepä onkin
visaisempi pähkinä!

Tule paikalle kokemaan tämä
salaperäinen ihme. Ja jos haluat vielä

esiintyäkin, ota yhteyttä
puheenjohtajaan!

Kuuma vihje: seuraa ahkerasti klubin Facebook-sivua Suomen Kontrabassoklubi ry. sekä nettisivua www.kontrabassoklubi.fi
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Lapinlahdella juhlittiin tänä vuonna 40-vuotiasta
Lapinlahden musiikkileiriä. Leiri oli tänäkin vuonna
hyvin suosittu, ja Juho Martikaisen kursseille
osallistui 11 basistia, viisi mestarikurssille ja kuusi
musiikkileirille.

Leirin ajankohta kesäkuun puolessavälissä on
mielestäni mukava, kun kevään viimeisten
rutistusten jälkeen ehtii hieman huilata, mutta on
kuitenkin kevään jäljiltä hyvässä soittokunnossa, että
on mahdollista harjoitella ja soittaa pitkiäkin päiviä
ja saada kurssista kaikki mahdollinen hyöty irti.
Mestarikurssilta sain myös loistavat eväät kesän
omatoimiselle työskentelylle.

Juho Martikaisen mestarikurssilla perehdyimme
todella paljon teknisiin asioihin ja vitsailimmekin

Lapinlahden musiikkileirin 40-vuotisjuhlat,

 Juho Martikaisen mestarikurssi

olevamme Lapinlahden vapaiden kielten leirillä.
Mestarikurssille osallistui viisi oppilasta, joista meillä
jokaisella oli noin puolen tunnin yksityistunti ja
illalla yhteinen tekniikkaan painottuva ryhmätunti.

Viiden hengen ryhmä tuntui ideaalilta, sillä
ehdimme hyvin katsoa päivän asian ensin yhdessä,
ja Martikainen katsoi asian vielä oppilas kerrallaan.
Oli todella hyödyllistä nähdä, miten eri tavoilla
samaa asiaa voi opettaa. Joka tunnille Martikainen
oli suunnitellut jonkin tekniikkaan liittyvän aiheen,
ja aiheita valittiin myös meidän kurssilaisten
toiveiden mukaan.

Ensimmäisellä tunnilla keskustelimme, mitä
tekniikka oikeastaan on ja mitkä kaikki asiat
vaikuttavat mihinkin. Saimme myös kielen-

Ryhmäkuva koko bassoluokasta! Vasemmalta oikealle: Markus Feldt, Oona Mali, Katri-Maria Leponiemi, Iikka Järvi, Eeva

Martikainen, Juho Martikainen, Fanni Hoppari, Touko Manner, Terhi Lassila, Antti Karhunen.
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vaihtoharjoituksia. Yhdellä tunnilla keskityimme
spiccatoon, ja eri tavat opetella sitä osoittautuivat
todella hyviksi.

Eräänä iltana tehdes-
sämme koko poru-
kan voimin trilli-
harjoituksia peu-
kaloasemista, vie-
reisen luokan sello-
opettajan oli pakko
tulla kurkistamaan,
miten tuollainen
“ampia i spesä l tä”
kuulostava ääni
muodostuu ja mitä
bassoluokassa oikein
tapahtuu.

Asteikoille ja vibra-
tolle oli myös va-
rattu omat tuntinsa.
Käytyämme vibraton
perusasiat läpi soi-
timme yhdessä Pik-
kubasistihittejä ku-
ten Iha-haata ja Au-
tiomaata. Venla vit-
saili, että siinähän
olisi Lapinlahti soi

-päivän K-marketin jal-
kautumisen setti kasassa.

Yksi tunti oli myös py-
hitetty vapaille kielille ja
ranteen toiminnalle.
Hyvin mieleen jäi vii-
meinen mestarikurssi-
laisten yhteistunti, jolloin
keskityimme orkesteri-
soittoon.

Soitimme Sibeliuksen
Valse Tristen alun pizzi-
catoja niin, että jokainen
sai vuorollaan olla äänen-
johtaja. Soitimme myös
C-duuriasteikkoa pultti-
soittona niin, että II-soit-
taja menee mukaan I-
soittajan intonaatioon.

Puhuimme myös siitä, kuinka olla peesaamatta.

Leirin viimeisenä päivänä Martikainen piti
ryhmätunnin koko
leirin basisteille.
Tunnilla kertasim-
me yhdessä basson-
soiton perustekniik-
kaa ja lopulta soi-
timme yhdessä Pik-
kubasistista tuttua
laulua Mummolaan.
Ikähaarukka tällä
tunnilla oli 8-21
vuotta.

Sinfoniaorkesterissa
soitimme neljän
basson voimin Mar-
kus Feldtin, Oona
Malin ja Ossi Mar-
tikaisen kanssa. Mu-
siikkileiri 40 vuotta
-konsertin ohjel-
massa oli Schubertin
Keskeneräinen sin-
fonia, osia Sibeliuk-
sen sarjasta Pelléas ja
Mélisande sekä kan-
taesitys Leif Seger-

Mestarikurssilaisten bassokvartetti jalkautumassa: Katri-Maria Leponiemi (vas.), Fanni
Hoppari, Terhi Lassila, Iikka Järvi

Markus Feldt (edessä), Oona Mali ja Ossi Martikainen

sinfoniaorkesterin treeneissä.



c  15KONTRA

stamin teoksesta Double Thoughts at the Border.
Segerstamin teos oli konsertto pianotriolle ja
orkesterille. Me bassot saimme soittaa todella lujaa,
ja hartsille ja h-kielelle oli paljon käyttöä. Löytyipä
kappaleesta kromaattista asteikkoa etenevä basso-
soolokin!

Itse Segerstam saapui kuuntelemaan kenraali-
harjoituksen ja konsertin. Eräässä kohdassa, jossa
soitimme huiluääniä lähes otelaudan päästä, tuli
meidän kuulostaa taivaasta putoilevilta enkeleiltä.

Leirin eräänä perinteenä on kylälle
jalkautuminen soitinten kera
“Lapinlahti soi” -päivänä. Pääsimme
esiintymään Mestarikurssilaisten
bassokvarte-tillamme Iikka Järven,
Katri-Maria Leponiemen ja Terhi
Lassilan kanssa. Jalkautumisemme
settilistassa ei ollutkaan Autiomaata
ja Iha-haata hurmaavan vibraton
kera, vaan Jorma Härkösen Westside
Story -sovituksesta osat Maria ja
Tonight.

Ensimmäinen keikkapaikkamme oli
Lapinlahden kirjasto aamutuimaan.
Paikka oli mukavan rauhallinen, ja
olisihan sitä voinut muutaman kap-
paleen enemmänkin soittaa vastaan-
oton ollessa niin lämmin. Soitimme
myös K-Market Ruokamestarin
edessä. Saimme hieman oudoksuvia katseita
ohikulkevilta paikallisilta, mutta kyllä kaksi leirimme
viulistia jäi ihan kuuntelemaan soittoamme.

Leirillä vapaa-ajantoimintaa oli järjestetty moni-
puolisesti. Opistolta löytyi uima-allas, jossa voi
harjoittelun jälkeen käydä pulahtamassa ja “vapari”,
josta löytyi muun muassa pleikkarisysteemit, lauta-
sekä pihapelejä. Joka päivä järjestettiin myös
ohjattua ohjelmaa, kuten leffailtoja, askartelua,
kasvomaalausta ja kaikenlaisia ulkoleikkejä.

Tavoitin muutamia musiikkileiriläisiä haastattelua
varten! Touko Manner (10 v.) Itä-Helsingin
musiikki-opistosta kertoo, että leirillä on ollut
oikein mukavaa. Soittotunneilta erityisesti on jäänyt
mieleen jousikäden ranne, ja oppilaskonsertissa
Touko esitti Merlen Caballeron. Vapaa-ajalla parasta
on ollut Uno-pelin pelaaminen.

Markus Feldt (12 v.) saapui leirille Kotkasta.
Markus on kokenut leireillä kävijä. Hän on ollut
kolmena vuotena Iitissä, mutta nyt ensimmäistä
kertaa Lapinlahdella. Markuksesta on ollut
mukavaa, että opettajalta on saanut paljon hyviä
teknisiä vinkkejä ja että “jousikättä on vähän
päivitetty”. Iikka Järven sanomisia lainaten Markus
toteaa, ettei niistä kavereistakaan leirillä haittaa ole.
Esiintyminen on Markukselle tuttua, ja hän tulkitsi
bassokilpailuissakin kuullun Romancen ja Rondon,
eikä pieni hyvä jännitys menoa haitannut!

Eeva Martikainen (8 v.) aloitti bassonsoiton vain
muutamaa päivää ennen leiriä.  Hämmästyttävän
nopeasti bassonsoiton alkeet omaksunut Eeva esitti
kappaleen Pienen pieni veturi yhdessä Juhon kanssa.
Hienosti meni, vaikka Eeva kertoi hieman jän-
nittäneensä, että meneeköhän se kertaus oikein –
mutta täysin nappiinhan se meni!

Eeva kehuu leirin ruokaa hyväksi, eikä ihmekään,
sillä huhujen mukaan Portaanpään kristillisen
opiston keittiöhenkilökunnan ovat kouluttaneet
opistolla 50-luvulla työskennelleet kokit, joten
perinnereseptit ovat säilyneet sieltä asti. Soitto-
tunneista Eevallekin on erityisesti jäänyt mieleen,
kuinka jousikäden ranteen tulisi toimia. Loppu-
terveisiksi Eeva suosittelee reippaana Lapinlahden
leiriä ja “Martsaa” kaikille, ja olen Eevan kanssa
täysin samaa mieltä!

Fanni Hoppari

Leirin viimeisen päivän ryhmätunnin aloitus! Eeva Martikainen (vas), Antti

Karhunen, Iikka Järvi, Oona Mali.
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Tässä juttusarjassa
tarkastelemme suoma-
laisen bassomaailman
historiaa aina tasan 30
vuotta sitten ilmes-
tyneen Basisti/Kontra-
C-lehden kautta. Van-
hat lehdet on skannattu
klubin nettisivuille
kaikkien luettavaksi.

Basisti 3/1982 toi tullessaan suomalaisten basistien
mieltä lämmittäviä uutisia niillekin, jotka eivät
olleet vielä puskaradiosta asiaa kuulleet. Kyseessä
oli tietenkin Esko Laineen ja Jiri Parviaisen
menestys 18.–26.8.1982 järjestetyissä Mansaaren
kisoissa, joihin oli osallistunut yhteensä 35
bassonsoittajaa eri puolilta maailmaa!

Nykyään (v. 1986 alkaen) Berliinin filharmoni-
koissa soittava Esko Laine ylsi 3. sijalle, ja Helsingin
kaupunginorkesterissa kohta jo 40 vuotta soittanut
Suomen kontrabassoklubin uusin kunniajäsen Jiri
Parviainen sai Nottingham Prize -nimisen
palkinnon. Ensimmäiseksi kisoissa tuli monelle
suomalaisellekin basistille varmasti tuttu “Dancan
Mc Tier” (sic)... (oikealta nimeltään siis Duncan
McTier. toim. huom.)

Olipa kerran 30 vuotta sitten...

kesterin bassot keväällä

rans.

Päätoimittaja
Juha Pesosen
haastattelussa
helsinkilaisessä
Manala-ravin-
tolassa reilu
viikko kisojen
jälkeen kaksik-
ko Laine–Par-
viainen kertoo
värikkäästi mat-
kan eri vaihei-
sta kuten majoi-
tuksesta ja Lai-
neen riehak-
kaasta esiin-
marssista soittovuorojen arvonnassa.

Pohdinnan alla ovat myös muun muassa basson-
soiton taso Suomessa ja ulkomailla, suomalaisten
pöllytetyt asenteet, musiikkikilpailuiden mielekkyys,
naisbasistit, laadukkaiden arvosoittimien tärkeys...
Lisäksi kaksikko kannustaa suomalaisia kontra-
basisteja osallistumaan runsain joukoin kansain-
välisiin kilpailuihin.

Kilpailumenestys oli esillä myös pääkirjoituksessa,
jossa Juha Pesonen toteaa Eskon ja Jirin saavutusten

olevan samalla voitto
myös koko suomalaisen
bassotaiteen kehitykselle.
Tuloksia on tullut, ja
tästä on hyvä jatkaa
eteenpäin! Lisäksi pää-
kirjoituksessa perään-
kuulutetaan harjoitus-
määrien kohtuullisuutta
sekä opiskelun (ja elä-
män) monipuolisuutta.

Puheenjohtajan palstalla
Jiri Parviainen toivoo
enemmän rakentavaa
vuoropuhelua eri opetta-
jien välille ja haastaakin
Jorma Katraman, Olli
Kososen ja Jussi Javak-

Todor Toshev (vas.), Jiri Parviainen, Esko Laine ja František Pošta v.1982 Mansaaren kisojen
yhteydessä. Sattumoisin myös Toshev ja Pošta ovat klubimme kunniajäseniä!
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Turun kaupunginorkesterin bassot keväällä 1982: Jarmo Eno (vas.) Pertti Roinila, Ari
Hakulinen, Antti Kujanpää ja Peter Grans.

sen keskustelemaan kontrabassonsoiton kehit-
tämisestä Suomessa.

Lehdessä oli myös kutsu syyskokoukseen Turkuun.
Tunnelmaa valmisteli Peter Gransin kattava katsaus
Turun orkesterielämän historiaan aina 1500-luvun
puolestavälista alkaen. Historiikista käy ilmi, että
tiettävästi yksi ensimmäisistä Suomessa vierailleista
ulkomaalaisista virtuooseista
oli kuuluisa unkarilainen
kontrabasisti Josef Kämpfer
vuonna 1796. Herralla oli
kuulemma mukanaan osiin
purettava ja ruuvien avulla
kokoon koottava soitin!

Tarkemmassa syynissä olivat
Suomen vanhimman orkes-
terin eli Turun kaupungin-
orkesterin (nykyisin Turun
filharmoninen orkesteri) eri
vaiheet, liitteenä muun muassa
lista kaikista orkesterissa soitta-
neista basisteista. Lisäksi
tarjolla oli esittelyt lehden
ilmestymisen aikaisen basso-
sektion jäsenistä.

Vihreällä etukannella komeili
tuttuun tapaan Saara Hak-

kilan käsialaa oleva
taideteos, kun taas
takakannelta löytyi
turkulaisen, sittemmin
myös Helsinkiin toimi-
pisteen avanneen Soitin
Laineen ihka ensim-
mäinen mainos!

Soitin Laine on Wood-
windsin ohella lehtem-
me pitkäaikaisimpia ja
uskollisimpia mainos-
tajiamme. Molempien
mainokset ovat koris-
taneet tasasin väliajoin
lehtemme sivuja sen 30-
vuotisen historian aika-
na, vuodesta 2001 alka-
en kahta–kolmea poik-

keusta lukuun ottamatta kaikkien lehtiemme (myös
tämän lehden) takakannen molempia puolia.

 Terveisiä Kälviän musiikkileiriltä! Peter Grans (vas. takana), Juha Nääppä, Mikko
Rantalainen, Saara Hakkila,  Marjo-Riitta Helske, Ossi Koikkalainen, Ahti Lassila,

Timo Turja (vas. alhaalla) sekä opettaja Entcho Radukanov.

Ari Mansala

Lue lehti kokonaisuudessaan osoitteessa
www.kontrabassoklubi.fi/vanhatlehdet
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Jälleen kerran pakkasin bassoni ja jälkikasvuni ja
matkasin Karjaan leirille. Leirin basso-opettaja
Mette Hanskov saapui myös tuttuun tyyliinsä
paikalle täynnä uusia ideoita ja hassuja kappaleita.
Basistiporukkaamme olisi mahtunut useampikin
oppilas, mutta tämänkertaisellakin porukalla
pärjäsimme mainiosti.

Meten opetustyylisuunta on “pidetään hauskaa”,
ja siihen kuuluvat monenlaiset sovitukset, joihin
voivat osallistua niin ensimmäisellä soitto-
tunnillaan käyneet kuin ammattilaisetkin. Näistä
eniten hurmiota – niin soittajien kuin kuuli-
joidenkin seassa – herätti esittämämme kappale
Bass Blues (jonka tekijä saattoi olla Tony
Osbourne tai sitten ei).

Kappale soitettiin siis kahdeksan basson voimin,
ja loputtoman koodavampin aikana yksi soittaja
kerrallaan siirtyi soittamaan keskimmäisen

Hauskanpitoa Karjaan leirillä

Aida Salakka, Matias Hanskov, Henrica Fagerlund, Mette Hanskov, Ann-Katrin Huldén,
Anni Kåre sekä Lotta Westerlund basson kimpussa.

soittajan (sattumoisin allekirjoittaneen) bassoa.
Eli lopulta kaikki kahdeksan basistia soittivat
yhdellä ja samalla bassolla!

Meitä oli siis sopivan kirjava porukka vähän
kaikentasoisia soittajia. Ammattiopiskelijoista
mukana olivat Aida Salakka sekä tanskalainen

bassolupaus Matias Hanskov  (Meten
serkkupoika), harrastelijoita edustivat suomen-
ruotsalaiset bassotytöt Anni Kåhre, Lotta
Westerlund sekä porukkamme kuopus viulisti-
Emma (jonka sukunimeä en muista).

Harrastelijajoukkoa viihdyttämässä oli myös
mainio eläkeläisrouva, joka oli yhtäkkiä keksinyt
ryhtyä soittamaan bassoa eläkepäiviensä ratoksi,
leiriä ennen vain muutamalla soittotunnilla
käynyt Ann-Katrin Huldén. Niin, ja tottakai
näiden lisäksi myös allekirjoittanut.
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Yleistä bassohälnää: vas.  Matias, Lotta, viulisti Sara Krogius, Anni sekä kitaristin käsi.

Aurelia soittaa leuan alla pidettävää bassoa.

Tästä porukasta saimme
koottua monenlaisia basso-
yhtyeitä. Matias ja Mette
soittivat Bottesinin Passi-
one Amorosoa, basso-
kvartetti Aida, Matias,
Mette sekä allekirjoittanut
soitti Forelli-kvinteton
kuuluisan teeman pohjalta
tehtyä mainiota basso-
kvartettisovitusta. Ja, kuten
jo tiedättekin, soitimme
koko porukalla kaikenlaisia
svengaavia jazz- ja blues-
kappaleita.

Mette toimi tuttuun tapaan
leirillä myös koko leirin
kokoisen orkesterin kapelli-
mestarina. Hänen pitäes-
sään koko orkesterin eri langanpäistä kiinni minä
toimin hänen assistenttinaan auttaen muita basisteja
pysymään mukana sinffistreenien juonenkäänteissä.
Kerran opettaja, aina opettaja...

Toki olin myös oppilaana Meten opissa, ja sain
häneltä kiinnostavia teoksia harjoiteltavaksi ja
esitettäväksi: muun muassa Max Bruchin Kol
Nidrei, alunperin ilmeisestikin sellolle kirjoitettu,
mutta toimi bassolla myös mainiosti. Yksi leirin
antoisimmista asioista olikin juuri ohjelmiston
laajentaminen näiden meille liiankin tuttujen
biisiympyröiden ulkopuolelle. Mutta kuten
mainittu, opetuksen pääpaino oli hauskanpidossa,
ja tästä syystä jäin hieman kaipaamaan “kunnon”
tekemistä, sellaista hikistä teknistä ja taiteellista
viilausta.

Leiriin (ja hauskanpitoon) liittyi myös iltaisin
pidettävä musiikkifestivaali Raaseporin seudulla,
missä mestarikurssien opettajat esiintyivät
paikalliselle, eli lähinnä Karjaan, Tammisaaren ja
Bromarvin yleisölle. Kerrankin pääsin itsekin
kuuntelemaan, sillä yllättäen tyttäreni Aurelia
viihtyi kuuntelemassa! Hän jopa neuvoi minua
olemaan hiljaa kirkossa (en ollut maininnut hänelle
asiasta ollenkaan).

Tosin takaovestahan ne lapset aina karkailivat ulos
kesken konserttien. Siellä olikin melkoisen villi
meininki. Pojat parkourasivat hautakivien seassa,

joku heitti huoneensa avaimet piharakennuksen
katolle, ja jonkun isä yritti noukkia sitä alas pitkällä
kepillä. Istuskelin kirkon portailla ja yritin kuvitella,
millaisia reaktioita tällainen touhu olisi aiheuttanut
sata vuotta sitten...

Asuntolassa oli kaksi huonetta kutakin suihkua ja
keittiötä kohti. Aurelian ja minun kämppiksenä oli
kuuluisa jazzlaulaja Emma Salokoski. Emman
konsertin jälkeen Aurelia alkoi fanittaa häntä
suurenmoisesti. Muutenkin leirillä oli hyvä vaikutus
Aureliaan. Kuten ehkä muistatte, on hän tykännyt
soittanut “bassoa” pienellä viululla. Leirillä hän
tutustui 3-vuotiaaseen viulunsoittajaan ja ilmoitti
sen jälkeen äidilleen, että haluaakin soittaa “bassoa,
jota pidetään leuan alla”.

Henrica Fagerlund
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Jiri Parviainen valittiin 15.4.2012 Suomen
kontrabassoklubin kunniajäseneksi. Pidimme
syyskuisena i ltapäivänä pienimuotoisen
palkitsemistilaisuuden Musiikkitalon kahviossa.
Onnittelukomiteaamme kuului lisäkseni Aapo
Juutilainen  sekä Aida Salakka .  Klubin
puheenjohtaja Aapo Juutilainen luovutti Jirille
kunniajäsenen taulun, ja onnittelukahvien
lomassa Jiri suostui myös pieneen haastatteluun!

Jiri Parviainen on tehnyt pitkän uran kontrabasistina
Helsingin kaupunginorkesterissa. Kysyimme Jiriltä,
miten hän on kehittynyt taiteilijana pitkän uransa
aikana. Parviainen kertoo, että vastaus löytyy
oikeastaan Nietzschen Zarathustra-kirjan kerto-
muksesta, jossa leijona muuttuu lapseksi.

Jiri kertoo, että on ihanaa, että se poikamainen
herkkyys ja usko asioihin ovat edelleen säilyneet,
mutta lisäksi on karttunut kokemus, viisaus,
voima ja näkemys. Näiden asioiden summasta
Jiri on kehittynyt taiteilijana. Jiri toteaa
kuitenkin, että taiteilijana kehittyminen on itsenä
kehittymistä. Hän korostaa, ettei ole olemassa
erikseen Jiriä ja Taiteilija-Jiriä.

Klubin kunniajäsen Jiri Parviainen haastattelussa

Jiri Parviainen toimii
aktiivisesti myös pe-
dagogina orkesteri-
työnsä ohella. Jirin
opeissa ovat opis-
kelleet muun muas-
sa Berliinissä tällä
hetkellä vaikuttavat
Janne Saksala ja
Otto Tolonen. Ky-
syimme Jiriltä, mi-
hin hänen pedago-
giikkansa perustuu.
Ensiksi Jiri selittää
toivovansa, että
kaikki jotka opetta-
vat, ymmärtäisivät
sen keskeisen asian,
että ei voi opettaa.
On aina kyse oppi-
misesta, ei opetta-
misesta. Kun ym-

märtää sen, aukeaa aivan toisenlainen maailma. Jos
ihminen käyttää opettaja -nimikettä, vaaditaan
häneltä herkkyyttä.

Parviaisen mielestä ei ole olemassa myöskään
mitään metodia. Jos puhutaan kontrabassosta,
niin kontrabasso vain toimii tietyllä tavalla ja
opettajan on tiedettävä, kuinka kontrabasso
toimii. Mutta se ei ole vielä mitään, eikä sillä ole
vielä mitään arvoa. Vaan kyse on musiikista ja
sillä musiikilla on se kaikki arvo.

Oppilailleen Parviainen antaa heti alussa yhden
keskeisen ohjeen, joka kiteyttää sen, miksi basso
on niin helppo soitin. On muistettava vain yksi
asia, ja se on keskittyminen. Ihmisestä näkee
selvästi, jos hän ei keskity, ja silloin ei vain pysty
tekemään mitään.

Kysyimme Jiriltä, millaisia Janne ja Otto olivat
oppilaina, ja Jiri kertoo että heitä yhdisti loistava
keskittymiskyky ja heidän työskentelyään
ohjannut selkeä päämäärä. Jiri painottaa myös,
että ruoto voi väsyä, muttei mieli. Hyvän
harjoituksen tai konsertin jälkeen voit olla

Puheenjohtaja Aapo ojentaa Jirille  Liisa Kotilan vuonna 2004 tekemän  taulun “Tila ja mieli”.
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fyysisesti poikki, mutta kuitenkin olet mieleltäsi
virkistynyt.

Halusimme myös tietää, mistä Parviaisen valtaisa
innostus kontrabassonsoittoon tulee. Jiri kertoo alun
perin olleensa kitaristi. Hän suoritti teoriat nopeasti
alta pois, ja haluna oli ruveta säveltäjäksi. Säveltäjien
tulisi osata soittaa jousisoitinta, ja kokemusta oli
jo sähköbassosta, joten kontrabasso oli luonnollinen
valinta. Jiri aloitti basso-opintonsa Oiva
Nummelinilla ja muistelee, miten suuri vaikutus
Oivalla on ollut meihin kaikkiin. Nummelinin
opeissa bassonsoitto vei sitten mennessään!

Jiri on myös sitä mieltä, että kun katsoo eri
tyyppejä, voi hyvin huomata soittimen valitsevan
meidät eikä toisinpäin.”Emme voi millään selittää
sitä työmäärää, jonka olemme tehneet bassonsoiton
eteen. Ei sitä järjellä selitetä”, Jiri pohtii nauraen.
Hän kertoo miten vain joka kerta tuntuu niin
hyvältä, kun ymmärtää jonkin asian ja saa
toteutettua soittimella juuri sitä mitä haluaa.
Naureskelimme yhdessä kysymystä ja Aapo
totesikin, ettei tarvitse liikaa miettiä, miksi me
soitamme kontrabassoa, sillä emmehän me siihen
mitään järkevää vastausta saa. “Onhan se nyt
helvetin kivaa ja ihanaa”, Jiri toteaa.

Jiri Parviainen on esiintynyt paljon myös solistina
sekä osallistunut kilpailuihin. Pyysimme Jiriä
kertomaan menestyksestään Man-saaren
kansainvälisessä kontrabassokilpailussa 80-luvun
alussa. Parviainen voitti kyseisissä kilpailuissa
Nottingham-palkinnon. Jiri  kertoo, että
kolmannen palkinnon voittaneen Esko Laineen
kanssa he saivat todeta, ettei ulkomailla tarvitse
yhtään hävetä!

Kysyimme Jiriltä, miten hän innostui lähtemään
kisoihin, vaikka hänellä oli orkesteripaikkakin
ollut jo useamman vuoden. Jiri toteaa, että on
hän aika paljon ehtinyt kaikenlaista tehdä, ja
korostaa kansainvälisyyden tärkeyttä. Hän
muistelee vieneensä ulkomailta vierailevien
orkestereiden bassosektiot aina viettämään iltaa
ja on näin luonut tosi paljon uusia kontakteja,
jotka ovat säilyneet tähän päivään asti.

Uskalsimme myös udella, mitä mieltä Parviainen
on suomalaisen bassonsoiton nykytilasta, ja hän
totesi sen olevan oikein hyvä ja sanoi, että meillä

on paljon lahjakkaita ihmisiä. Erityisesti hän on
iloinen siitä, että ihmiset käyvät ulkomailla. Jiri
rohkaisee kaikkia lähtemään ulkomaille, sillä se
voi olla käänteentekevää, eikä se poista mitään.
Jiri kertoo kuinka hän meni Klaus Stollin oppiin
ja totesi, että tässähän ne asiat ovat. Jiri sanoo
olevansa kovin luottavainen suomalaisen
basismin nykytilanteen kanssa ja toteaa, että
hyvää sakkia on tulossa.

Bassoklubi perustettiin kokoamaan ihmiset
yhteen, ja aluksi toiminta oli hyvin Helsinki-
keskeistä. Nyt klubi on tehnyt isoa työtä, ja
toiminta ulottuu myös maakuntiin, jonka
ansiosta me nuoremmatkin olemme tässä missä
olemme. Nyt kun olemme hyvin yhdessä,
kysyimme Jiriltä tarvitaanko klubia ja onko sen
merkitys on muuttunut? Parviaisen mielestä
klubia tarvitaan ehdottomasti. Jiri kiittelee
erityisesti  hienosti  järjestettyä Nuorten
kontrabassokilpailua, jota hän oli seuraamassa,
ja pohdimmekin sen olevan yksi klubin
tärkeimmistä asioista.

Jiri muistuttaa, että me kaikki pyrimme samaan
tulokseen, laji on haastava, ja tie on itse löydettävä.
Hän kehuu erityisesti Hanns Eisler -koulun touhua
Berliinissä, sillä vaikka oppilaat ovat eri opettajilla,
heillä on kaikilla suuri yhteenkuuluvaisuus. Jiri
toivoisi, että klubi voisi ottaa jotain roolia turhien
leirien purkamisessa, sillä soitin on sama ja musiikki
on samaa. On tärkeää, että ihmiset voisivat olla
yhdessä. “Se juttuhan on se, että ainahan yksin voi
soittaa, mutta minusta se ei ole musiikkia, kun menet
tuonne yksin ja poistetaan linnut, madot ja kalatkin
vedestä ja sitten vedät yksin tuolla eristyksissä ja sanot,
että tää on sitä musaa. Ei se niin mene. Mutta sitten
jos siihen tulee toinen tyyppi ja tekee kimpassa, niin
sittenhän siinä on jo aivan eri meininki!”, Jiri pohtii.

Lyhyt haastattelumme oli venähtänyt jo
mielenkiintoiseksi keskusteluksi, ja Jirin piti rientää
opettamaan, ja puheenjohtajamme kiiruhti
soittamaan Mahleria. Ehdin vielä kysyä pikaisesti
kysyä, mitä Jiri tekee vapaa-ajallaan. “PRÄTKÄ!”
hän toteaa coolisti ja kertoo myös pyörittävänsä
omaa studiota. Varmasti mainiota vastapainoa
bassonsoitolle! Onnea vielä Jirille kunniajäsenyyden
johdosta ja kiitos mielenkiintoisesta kahvihetkestä!

Fanni Hoppari
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Kulunut kesä oli sekä rentouttava että basson-
täyteinen. Elokuun alussa olin Kööpenhaminassa
viikon verran BASS2012-tapahtumassa, ja alkukesä
menikin aika nopeasti bassoa soittaessa ja
lomaillessa. Heinäkuun puolessavälissä oli aika
pakata kamppeet ja suunnata Jiri Parviaisen
kontrabassomestarikurssille Savonlinnaan.

Parviaisen kontrabasso-
mestarikurssi pidettiin
Savonlinnan musiikki-
opistossa. Tämä oli
ensimmäinen kerta, kun
Savonlinnan Musiikki-
akatemia järjesti kontra-
bassonsoittajille mestari-
kurssin.

Savonlinnan Musiikki-
akatemia järjesti yhteen-
sä kolmetoista mestari-
kurssia kesän aikana.
Bassokurssi oli kestol-
taan viikon mittainen,
8.-15.7.2012.

Jiri on minulle tuttu
opettajana; tutustuin
häneen kesällä 2011
Savonlinnan valtakun-
nallisella musiikkilei-
rillä, ja sieltä alkoivat yksityistunnit. Nyt opiskelen
hänen kanssaan Sibelius-Akatemialla. Hänen
opetusmetodinsa ovat siis varsin tuttuja ja minulle
toimivia. Silti opin tällä leirillä paljon uutta –
itsestäni. Ja tietenkin myös bassonsoitosta, mutta
sen lisäksi itsestäni kehittyvänä soittajana ja
ihmisenä. Kurssin päätyttyä lähdin kotia päin pää
täynnä ajatuksia ja uusia mietteitä, vähän
valmiimpana korkeakouluopintoihin.

Jiri paneutuu työhönsä täysillä. Hän todellakin
pistää opiskelijat tekemään töitä ja haastamaan
aivonsa, ja juuri siksi pidän hänen tavastaan opettaa.
(Toisaalta tuntuu hassulta käyttää sanaa “opettaa”,
sillä kuten Jiri itse sanoo: “Enhän minä opeta! Vaan
sinä opit.”)

Jiri Parviaisen bassomestarikurssi Savonlinnassa

Kurssin aikana järjestettiin monia konsertteja lähellä
olevassa kirkossa ja myös musiikkiopistossa. Se teki
kurssista jopa vielä antoisamman, varsinkin kun
Otto Tolonen piti resitaalin Timo Koskisen
säestämänä. Yhtenä iltana menimme myös
katsomaan Kimmo Hakolan tilausteosta
Savonlinnan oopperajuhliin, La Feniceä. En ollut

ennen käynyt Olavin-
linnassa, joten koke-
muksena se oli iki-
muistonen.

Kurssin päätöskonsertti
pidettiin lauantaina
14.7.2012. Konsertti
alkoi Tom Johnsonin
sooloteoksella Failing,
jonka Eila Saikkonen
esitti. Saikkosen jälkeen
oli minun vuoroni, ja
minä esitin Giovanni
Bottesinin Elegian ja
Tarantellan. Näitä seurasi
Johannes Brahmsin e-
mol l i - s e l lo sonaat in
avausosa Viivi Valtosen
tulkitsemana. Sitten
saimme kuulla kaksi osaa
Gioacchino Rossinin
duetosta sellolle ja
kontrabassolle Eila

Saikkosen ja Anu Keski-Saaren esittäminä.
Konsertin viimeinen solisti oli Malla Lounas-
heimo, joka tulkitsi Bottesinin teoksen Alla
Mendelssohn. Konsertin päätti kolme osaa
Bernhard Altin kontrabassokvartetosta. Siinä
soittivat minun lisäkseni Lounasheimo, Valtonen
ja Parviainen itse. Säestäjänä konsertissa toimi
kurssin korrepetiittori Timo Koskinen.

Kurssi oli minulle ja varmasti muillekin hieno
kokemus, ja toivon, että Savonlinnan Musiikki-
akatemia jatkossakin järjestää kontrabasso-
mestarikursseja. Suuri kiitos kurssilaisille, Timolle
ja Jirille!

Aida Salakka

Otto Tolosella oli oma resitaali Savonlinnassa.






