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Tervehdys,

kädessänne on nyt vuoden 2013
ensimmäinen bassolehti.  Paljon on ehtinyt
tapahtua jo heti vuoden alussa, ja lisää
mielenkiintoisia juttuja on tulossa!

Opiskelijat ovat hienosti aktivoituneet
lehden parissa. Lehdessä hypätään
sujuvasti genrestä toiseen, kun Tarmo
Anttila esittelee meille Sampo Lassilan
Narinkka-yhtyeen uuden albumin ja
bassoabiturientit kertovat orkesteri-
matkastaan artikkelissaan “Saksa &
Saksala”. Kuten viime kirjoituksessakin
mainitsimme, olisi edelleen mahtavaa
lukea enemmän myös ammattilaisten
ajatuksia.

Lisäksi tässä numerossa saadaan lukea
tammikuussa Turussa vierailleen Berliinin
Filharmonikkojen basisti Edicson Ruizin
vierailusta. Kyseisistä konserteista ei-
basistillista näkökulmaa meille antaa
Turun filharmonisen orkesterin
käyrätorvisti Mervi Huttunen. Tässä on
myös hyvää esimerkkiä eri
soitinyhdistysten yhteistyölle! Ei
sulkeuduta vain omaan piiriimme. ;)

Hahmottelimme lehteen myös uutta
ideaa.  On paljon pieniä bassotapahtumia,
joita ihmiset eivät kuule tai toisaalta tule
kirjoittaneeksi jutuksi asti. Kuvia tulee
otettua kuitenkin ihan arkielämästä,
normaaleista bassorutiineista, konserteista
ja sen sellaisista. Jotta nämäkin kuvat
näkisivät päivänvalon, aloitamme kuvien
keräämisen lehteä varten. Saapuneista
kuvista kootaan lukijoiden oma
kuvakollaasi. Älä siis epäröi laittaa kuvia
osoitteeseen kontra.c@gmail.com. Otsikoi
viesti nimellä “Kuvakollaasi”, ja lisää

mukaan pieni kuvateksti. Olisi hauskaa,
jos lähettäisitte myös vanhempia
soittokuvia. Hienona esimerkkinä Jorma
Härkösen klubin Facebook-sivulla
julkaisemat mahtavat kesäleirikuvat 70-
luvulta!

Niin, muistattehan, että klubillamme on
aktiivinen Facebook-ryhmä nimellä
“Suomen kontrabassoklubi ry”. Sieltä
saatte myös nopeasti tietoa tulevista
konserteista ja bassotapahtumista.
Liittykää!

Kevät on aina täynnä kiirettä ja kaaosta,
mutta ei anneta sen häiritä liikoja.
Muistetaan nauttia auringonvalosta ja tulla
vuosikokoukseen (ks. s. 7)

Rakkain terveisin,

Liina & Fanni
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Voiko ihmisellä olla liikaa basistiystäviä?
Ilmeisesti voi. Eihän siinä nyt varsinaisesti mitään
vikaa ole: basistit ovat useimmiten lupsakkaa
sakkia ja laumasieluja, kuten me
käyrätorvistitkin. Kun sitten sattuu niin, että
monet näistä ystävistä ovat Suomen
kontrabassoklubin hall ituksessa, saattaa
lopputuloksena olla, että pahaa-aavistamaton
käkkyristi  huomaa kirjoittavansa juttua
bassoklubin lehteen, koska “me päätettiin just,
että sä kirjoitat seuraavaan bassoklubin lehteen
Edicson Ruizin  konsertista käyrätorvistin
näkökulmasta” (taustalla naurunremakka).
Toivottavasti olemme ystäviä myös jutun
julkaisemisen jälkeen...

Käyrätorvisti kontrabassokonsertissa
Sain jo ennen joulua tietää, että että meille Turun
filharmoniseen orkesteriin on tulossa
poikkeuksellinen solisti: kontrabasisti ja vieläpä
yksi maailman hienoimpiin instrumenttinsa
taitajiin lukeutuva soittaja. Samalla selvisi, että
hän pitäisi samalla viikolla myös sooloresitaalin.
Päätin heti, että tällaista harvinaista herkkua on
päästävä kuuntelemaan: kontrabasso on
soolosoittimena vielä harvinaisempi kuin
käyrätorvi, ja lisäksi täytyy tunnustaa, että en
koskaan aikaisemmin ollut kuullut bassoa
sinfoniaorkesterin solistina, saati  s itten
soolokonsertissa.

Edicson Ruiz oli molemmissa konserteissa aivan
huikaiseva. Paitsi että hänen soittonsa on

tekniseltä tasoltaan (sen mitä
käyrätorvisti siitä voi ymmärtää) aivan
huippuluokkaa, oli musiikillinen anti
myös vähintäänkin samalla tasolla.
Huomasinkin ajattelevani, kuinka Ruiz
soitti musiikkia, ei kontrabassoa.

Soolo- ja sinfoniakonsertin klassisen
kauden kappaleet Hoffmeisterista
Dittersdorfiin eivät kuitenkaan
oikeastaan herättäneet minussa suuria
tunteita. Koska suurin osa kyseisen
tyylikauden konsertoista omalle
soittimelleni kuuluu samaan
kategoriaan, uskaltaudun sanomaan, että
ne ovat melkoista humppaa.

Sen si jaan Ruizin soittama
nykymusiikki, erityisesti Dittersdorfin
jälkeen ylimääräisenä kuultu Heinz
Holligerin säveltämä sooloteos, saivat
aikaan kylmiä väreitä. Kuuntelin, niin
kuin koko TFO:n konserttiin tullut
yleisö, tuplasti konserttoa pidemmän
kappaleen hievahtamatta. Esitys oli niin
maaginen, että täysi sali konserttivieraita
osoitti suosiota seisaaltaan!

Tätä juttua kirjoittaessani ja yrittäessäni
edes jollain tavoin pysyä aiheessa olen
huomannut ajattelevani, paitsi että
kontrabasistit ja käyrätorvistit ovat
jossain määrin ihmistyypiltäänKuva:AidaSalakka
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Bassoklubin edustusryhmä erikoisvahvistettuna
Turun osastolla kutsuivat illan taitelijat kanssaan
syömään konsertin jälkeen. Sekä Edicson että
Mikael tarttuivat kutsuun ja vietimmekin mukavan
illan konsertin sankarien kanssa. Edicson antoi
itsestään todella rennon kuvan. On oikeastaan
hieman epäreilua, että noin mahtava soittaja on
myös todella rento tyyppi!

Ravintolailta alkoi pienellä (tosin bassotaiteilijan
kotimaan perusteella arvattavalla), säädöllä kun
Edicsonin mukaan kutsumat konserttiin sattumalta
päätyneet Turkulaiset vaihto-opiskelijat piti saada
mahtumaan vielä samaan pöytään. Lisäksi paikalla
oli vielä Ruizin hyvä ystävä, kapellimestari Vásquez,
joka siis johti seuraavan päivän orkesterikonsertin.

Puheenaiheet vaihtelivat sujuvasti kaikkialla
parranajon ja wieniläisen virityksen välillä ja Edicson
otti hienosti huomioon kaikki pöytäseurueen
jäsenet.

Ilta loppui aikanaan, ajoin itse vielä Helsinkiin
nukkumaan ja olihan venezuelalaisilla taiteilijoilla
täysi työpäivä edessä seuraavana aamuna. Ilmeisesti
mitään sen kummempia jatkoja edes vaihto-
opiskelijoiden kanssa ei sitten kehkeytynyt – tosin
Edicson myöhästyi kuulemani mukaan seuraavan
aamun kenraaliharjoituksesta. Tuskin syynä olivat
kuitenkaan liian kosteat kemut, tyhjiä laseja kertyi
illan aikana pöytään yllättävän vähän.

Aapo

samanlaisia, l i ittyy itse soittimiin jotain
samanlaista. Basson ylärekisteri vaikuttaa
jotenkin samanlaiselta ikuisen lumen ja jään
alueelta kuten allekirjoittaneelle cornon
ylärekisteri: hallittavissa oleva, mutta se lipsu tai
kiksi on niin lähellä.

Ja mikä voisi  olla hellyttävämpää kuin
innostuneesti heiluva ja suorastaan puhiseva
lauma basisteja esimerkiksi jossain sinfonian
hienossa “bassopaikassa”? Suoraan verrattavissa
meidän norsulaumaamme esimerkiksi Mahlerin
sinfonioissa, eikö totta?

Mervi Huttunen, toinen torvi, TFO

Aftershow – Illallinen Edicsonin kanssa

___________________

Edicson Ruiz sekä pianisti Mikael Kemppainen.

Kuva:AidaSalakka
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Puheenjohtajan tervehdys

Aapo ja Hilma (2v)

Hyvää alkanutta vuotta kaikille bassokavereille!
Kahdessa edellisessä lehdessä olen kiitellyt
bassoklubin aktiivista toimintaa. Asialla on
kuitenkin kääntöpuolensa: nyt päivän aihe on –
yllätys yllätys - talous. Kuten maailmassa nykyisin
muutenkin, myös bassoklubia on kohdannut pieni
talouskriisi, tai ainakin tilapäinen
lasku-suhdanne.

Yhdistyksemme rahoitus pe-
rustuu jäsenmaksuihin sekä
lehdestä saataviin mainos-
tuloihin. Kaikki isommat tapah-
tumat täytyy luonnollisesti
rahoittaa apurahoilla. Tulomme
ovat niin pienet, että parikin
ylimääräistä tapahtumaa saa
yhdistyksemme kassan hupe-
nemaan vauhdilla.

Berliinin Filharmonikkojen
Venezuelalainen kontrabasso-
tähti Edicson Ruiz saapui
tammikuussa konsertoimaan
Turku Filharmonian solistiksi.
Klubin Turun osasto Tomi
Laitamäen johdolla tarttui
tilaisuuteen ja järjesti Edicsonille
samaan yhteyteen toisen konsertin
Turun Sibelius-Museoon.

Tämä tapahtuma oli nyt juuri sellainen ylimääräinen
tapahtuma, johon rahaa ei varsinaisesti ollut
budjetoituna. Tilanne tuli niin äkkiä, että mitään
apurahoja klubi ei ehtinyt tapahtumaa varten hakea.
Onneksi konsertti oli todella hieno (itse asiassa yksi
hienoimmista kuulemistani bassokonserteista), eikä
ainakaan allekirjoittanutta harmita yhtään, vaikka
klubin talous vähän konsertin takia notkahtaisikin.

Tämä kaikki tarkoittaa sitä, että loppuvuoden osalle
klubi ei suunnittele kovin suureellista toimintaa,
jotta saamme pientä pohjakassaa kartutettua
tulevaisuutta varten. Jokainen uusi jäsen olisi myös
klubille kullanarvoinen, joten jos satut tuntemaan
jonkun basistin tai bassomielisen henkilön, joka ei
vielä kuulu klubiin, ohjaa hänet sivulle

www.kontrabassoklubi.fi  Sieltä löytyy nimittäin
jäsenhakemus, jonka täyttämällä pääsee tukemaan
toimintaamme! Tämä palsta ei välttämättä anna
parasta mahdollista kuvaa klubimme toiminnasta,
mutta toisaalta huono taloudellinen tilanne
tarkoittaa sitä että ainakin toimintaa on riittänyt.

Jos klubin ta-
l o u d e n p i t o
kuitenkin huo-
lettaa, tervetu-
loa kertomaan
huolesi ja ää-
nestämään uu-
desta hallituk-
sesta Kontra-
bassoklubin
vuosikokouk-
seen Su 7.4.
klo 15 Tampe-
retalolle.

Ja vaikka itse
kokous ei kiin-
nostaisikaan,
paikalle voi
saapua myös
kuuntelemaan
laadukasta mu-
sisointia. Ko-
kous nimittäin

alkaa tällä kertaa Tampere Filharmonian kamari-
musiikkikonsertilla, jossa klubin Tamperelaistunut
varapuheenjohtaja, bassovirtuoosi Juha Kleemola
esittää Bottesinia. Tervetuloa!

Ja tähän loppuun vielä tärkeä uutinen: Musiikkitalo
saa ensimmäisen kontrabassosolistinsa huhtikuussa.
Iikka Järvi esittää Radion Sinfoniaorkesterin
nuorten solistien konsertissa 10.4. Koussevitzkyn
konserton kaksi ensimmäistä osaa. Onnea Iikalle
pääsystä konserttiimme ja tervetuloa kuuntelemaan!

Valtaisasti uusia jäseniä toivoen,
Aapo Juutilainen



c  7KONTRA

Iikka Järvi RSO:n Nuoren solistien konserttiin

Sibelius-Akatemiassa opiskeleva Iikka Järvi on valittu
solistiksi vuosittain järjestettävään Radion
sinfoniaorkesterin Nuorten solistien konserttiin.
Solistit valittiin koesoittojen perusteella, ja niihin
osallistui ennätykselliset 82 soittajaa ympäri Suomen.
Konsertissa Iikka soittaa Koussevitzkyn kontrabasso-
konserton kaksi ensimmäistä osaa. Lisäksi konsertissa
kuullaan kahdeksan muuta konserttiin valittua muiden
solistien soolonumeroa. Tavoitimme solisti Järven
perjantai-illan huuman keskeltä pientä puhelin-
haastattelua varten.

Iikka kertoi odottavansa konserttia innolla, vaikka ei
oikeastaan tiedä vielä mitä odottaa. Koesoitot menivät
nappiin, ja solistiksi valituksi tulemista on ollut aluksi
vaikeaa sisäistää h-hetkeen ollessa vielä runsaasti aikaa.
Kysyimme Iikalta kappalevalinnasta. Koussevitzky oli
selkeä valinta, sillä kappale on ollut Iikan repertuaarissa
jo kaksi vuotta, ja kyseinen konsertto on hänelle
muutenkin tärkeä.

“Se oli sellainen suurempi biisi. Sen kanssa tunsin, että
basso on hieno soitin. Ei tarvinnut soittaa enää niitä
lelulauluja!” Iikka naurahtaa haastattelun päätteeksi.

Tsemppiä Iikalle, ja kaikki sankoin joukoin
kannustamaan omaa solistiamme Musiikkitalolle
keskiviikkona 10.4.2013 klo 19!

Saavu siis kanssamme Tampereelle Suomen Kontrabassoklubin ry:n
vuosikokoukseen sunnuntaina 7.4.2013. Kokouspäivä alkaa Tampere
Filharmonian kamarimusiikkikonsertilla Tampere-talolla klo 15. Konsertissa
kuulemme muun muassa Juha Kleemolan soittavan Bottesinia. Tämän jälkeen
siirrymme yhdessä kokoustamaan toistaiseksi avoinna olevaan paikkaan, joka
selviää konserttipaikalla.

Kutsu vuosikokoukseen!

_______________________________________

Haluatko vaikuttaa klubin asioihin, ilmaista mielipiteesi ja ennen kaikkea tavata
muita bassoklubilaisia?

Tervetuloa!
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Edicsonin resitaalin
jälkeen kokoon-
nuimme "Basso-
paardeihin" Siiri
Anttosen luo.
Menossa mukana oli
bassonsoiton opis-
kelijoita ja harras-
telijoita ympäri
Suomen. Iltaa vie-
tettiin virvokkeiden ja
yhden basson jamien
merkeissä. Lopulta
rohkeimmat päätyivät
paikalliseen karaoke-
baariin, jossa kuultiin
mitä tunteellisimpia
esityksiä.
-Fanni Hoppari

Päätoimittajat  ehdottivat uutena lehti-ideana kuvakollaasia. Ajattelin heti, että onpas loistava idea.
Kaikenlaista hupsua sinne kovalevyn kätköihin on vuosien varrella kertynytkin... Lähetin heti lehteen
parhaimmat. Ja hauskaa, että jotkut muutkin olivat tehneet saman! Kuvan ja kuvaan liittyvän tarinan
lähettäminen lehteen onkin ehkä helpompaa kuin kokonaisen lehtijutun tekeminen, joten tässä hyvä ja
helppo mahdollisuus osallistua lehden tekoon! Joten, tuliko otettua (bassokuvia)!? Ajatus on tehdä joka
lehteen uusi kollaasi – jos vain kuvia tulee riittävästi. Kerro lyhyesti kuvan tarina, mahdollisesti kuvissa
näkyvien henkilöiden nimet sekä kuvaajan nimi. Jos henkilöiden naamat näkyy kuvassa isosti ja selkeästi,
voi olla paikallaan mainita näille tyypeille, että kuva muuten menee lehteen ja kysellä heidän mielipidettään
asiasta... Osoitehan oli kontra.c@gmail.com. ”Tää kuva ei ole mitenkään kovin hieno, mutta onpahan
kumminkin...”

Kuvakollaasi

Kuva: Mauri Lunkka

Eespäin sano mummo
lumessa! Extreme-

harrastuksia on niin
monenlaisia... Tällä

kertaa lyhyin roudaus-
reitti kulki metsän

halki. Juuri päästyäni
metsän keskelle alkoi

hurja lumimyrsky.
Eteneminen oli... no...

jännittävää... ja hidasta!
Lyhyin ei aina ole

nopein, mutta ehkä
kuitenkin jännittävin!

-Henrica Fagerlund (Oma)kuva: Henrica Fagerlund

Henrica Fagerlund
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Köpiksen BASS2012-festareiden
roudausautoon mahtui yllättävän

monta (ja kallista!) bassoa!
-Henrica Fagerlund

Oulussa järjestettiin lokakuussa nuoriso-orkesteri Festivon juhlakonsertti “Sankareiden kotiinpaluu”, joka
oli samalla orkesterin pitkäaikaisen kapellimestarin, Ari Angervon jäähyväiskonsertti. Orkesterin riveihin
oli kutsuttu soittamaan vanhoja Festivolaisia ja koko projekti oli ainutlaatuisen hieno kokemus. Komea
bassosektiomme soi uljaasti, ja oli ikimuistoista päästä soittamaan näin mahtavassa seurassa! Vasemmalta
oikealle Eero Ignatius, Terhi Lassila, Fanni Hoppari, Juha Nääppä ja Mikko Moilanen. -Terhi Lassila

Bassobileet eli bassofuksiaiset
järjestettiin 18.1.2013
Musiikkitalolla. Aida Salakka ja
Karoliina Koivusalo olivat järjestäneet
tulijoille kestityksen ja iltaa vietettiin
isossa bassoluokassa napostellen ja
jutustellen. Kuvassa Iikka Järvi ja
Helka Seppälä esittelevät
satulajakkaratanssi-liikkeitään.
-Fanni Hoppari

Kuva: Oulu Festivo

Kuva:Aida Salakka

Kuva: Henrica Fagerlund
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Suomen kontrabasisteista suurimman
urotyön tämän vuoden Musica Nova
festivaalilla teki epäilemättä Panu Pärs-
sinen esittämällä Veli-Matti Puumalan
kontrabas sokonser ton Taon Tapio la
Sinfoniettan solistina 14.2.2013 Espoon
kulttuurikeskuksessa. Panu esitti teoksen
nyt toista kertaa, sillä teos on kantaesitetty
Tapiolassa jo kymmenisen vuotta sitten.

Panu Pärssinen ja Tapiola Sinfonietta

Kuva: Janne  Nisonen

Teosta varten Tapiola Sinfoniettan soittajat
levittäytyivät ympäri salia, osa soittajista oli jopa
Espoon kulttuurikeskuksen parvekkeilla.
Roudaukseen kuluneena aikana illan
kapellimestari Magnus Lindberg haastatteli
Veli-Matti Puumalaa lavalla.

Rennon ja osittain varsin korkealentoisen
jutustelun lomassa Puumala kertoi muun muassa,

Basso alasimien päällä ja Panu polvillaan kumartuneena sen ylle näytti enemmän jonkinlaiselta rituaalilta kuin
konserton soittamiselta.
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että yksi teoksen lähtökohdista oli kontrabasson
vapautuminen omasta roolistaan.

Vaikka kirjoitan tätä juttua noin kuukausi
esityksen jälkeen, tämä jäi mieleeni, sillä
olen konserton kuultuani täysin samaa
mie l tä .  Konser tos sa  käyte tään
poikkeuksellisen paljon hyvin korkeita
huiluääniä ja “perinteistä” bassonsoittoa
teokses ta  löytyy  e r i t tä in  vähän.
Poikkeukse l l i sen korkeat  hui luäänet
lomittuvat  saumattomast i  orkester in
sointiin ja tuovat teokseen itämaisia sävyjä.
Onneksi Panulla on pitkät kädet, sillä
korkeimmat huiluäänet näyttivät löytyvän
todella läheltä tallaa!

Koska orkesteri oli levittäytynyt lavalla
poikkeuksellisen laajalle, äänen lähde oli
aina helposti paikallistettavissa. Ylipäänsä
orkes te r in  l ev i t täminen tava l l i s ta
laajemmalle sal issa tuntui palvelevan
balanssia, tila solistin ympärillä tuntui
aut tavan myös  so l i s t in  kuuluvuutta
oleellisesti. Vain pari matalalla soitettua
rymistelyjaksoa tuntui jäävän soinnillisesti
turhan taustalle.

Teoksen var s ina inen y l l ä tys  on sen
keskijakso kadensseineen. Siinä Panu
nimittäin asetteli basson selin makaamaan
ne l jän  a la s imen pää l l e  j a  so i t t i  i t s e
polvillaan.

Jutun juju on siinä, että näin on mahdollista
opero ida  yhtä  a ikaa  hyv in  korke i ta
huiluääniä ja soittaa samalla pohjalle E-
kieltä kannen ja kielten välistä. Tämä on
myös jakso, josta konsertto muistetaan –
eikä syyttä. Teos tuntui nimenomaan
huipentuvan tuohon jaksoon.
Kontrabas son äänimaai lman outous
yhdistyy tuossa jaksossa siihen, että soitto
ei enää visuaalisestikaan muistuta juuri
bas sonsoi t toa .  Näin  kontrabas son
vapautuminen omasta roolistaan viedään
juuri tuossa jaksossa äärimmilleen.

Käsittääkseni polvillaan soitettu kadenssi oli
Panun omaa käsialaa. Visuaalisesti tämä
näytti enemmän jonkinlaiselta rituaalilta
kuin konser ton so i t tamise l ta .  Basso
a la s imien pää l l ä  j a  Panu polv i l l aan
kumartuneena basson päällä oli jotain niin
erikoista, että yleisön tunsi kuuntelevan ja
tarkkailevan todella keskittyneesti. Panun
taikomat äänimaailmat lyömäsoitinmaisine
efekteineen olivat todella vaikuttavat.

Polvillaan soitetun kadenssin jälkeen Panu
soitti vielä toisen kadenssin basso taas
pystyyn nostettuna. Tämä toinen kadenssi
edusti tässä konsertossa “normaalia” (paitsi
tok i  pa l jon kesk iver toa  h ienompaa)
bassonsoittoa, melodialinjoja oli kuultavissa
ja tällä kertaa vieläpä ihan normaalista
rekisteristä.

Kokonaisuutena esitys oli juuri sitä, mitä
nykymusiikki on parhaimmillaan: uutta,
outoa, inspiroivaa ja ajatuksia herättävää.
Lisäksi minulla oli koko ajan tunne, että
Panu on juuri oikea henkilö soittamaan
kyseistä teosta. Panun soiton kontrolli ja
äär immäinen he lppous  yhdi s te t tynä
odottamattomaan äänimaailmaan nostivat
teoksen aivan uudelle tasolle. On hienoa
että maastamme löytyy Panun kaltainen
muusikko, joka saa näinkin haastavan
teoksen todella elämään. Kiitos Panu ja
Tapiola Sinfonietta!

Aapo Juutilainen

Edellisessä numerossa olleesta
Kontrabassoklubin syyskonsertista
9.12.2012 kertovasta artikkelista jäi
valitettavasti puuttumaan Bachin
Menuetin esittäneen Tuomo Purhosen
maininta. Kiitos siis myös Tuomolle
onnistuneesta esiintymisestä!

Oikaisu lehteen 4/12
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Tässä juttusarjassa tar-
kastelemme suomalaisen
bassomaailman historiaa
aina tasan 30 vuotta
sitten ilmestyneen Ba-
sisti-  tai  Kontra-C-
lehden kautta. Vanhat
lehdet ovat luettavissa
klubin nettisivuilla.

* * *

Tittiridii! Kaikkihan sen tietää. Nimittäin Dittersdorfin
konserton ensimmäisen osan, johon kaikilla
orkesteribasisteilla ja semmoisiksi tähtäävillä on vuosia
kestävä viha-rakkaussuhde johtuen siitä, että kyseisen
värssy soitetaan lähes poikkeuksetta ainoana pakollisena
”vaihtoehtona” suomalaisten koesoittojen
ensimmäisellä kierroksella. Aina näin ei ole kuitenkaan
ollut. 30 vuotta sitten koesoittokäytännöt olivat
yleisestikin muutosten keskellä sekä usein Basisti-
lehden tekstien aiheena. Pääkirjoituksessa 1/1983
päätoimittaja Juha Pesonen pohtikin muun muassa
koesoitto-ohjelmaa ja orkestereiden virkojen
täyttämisen kriteereitä.

Koesoitot olivat esillä myös Basisti-lehden uuden
Saksan kirjeenvaihtajan, E. ”Pojanpoika” Laanen
(kuka lieneekään..?) terveisissä Frankfurtista.
Kirjeenvaihtaja tiesi kertoa ikään kuin vastauksena
pääkirjoituksen pohdintoihin, että ”suuressa
maailmassa” soitettiin lähes aina jo tuolloin pakollisena
Dittersdorfia sekä paljon stemmoja. Onko tämä vanha
kirjeenvaihtajamme siis yksi ”syyllinen”
nykytilanteeseen? Oli miten oli, terveisissä

Olipa kerran 30 vuotta sitten...
hämmästeltiin vielä sitä, ettei Münchenin
Sinfonikkojen tuttibasson paikalle ollut kelvannut
kukaan 30 hakijasta.

Toinen muutosten kourissa oleva asia oli soitinten hurja
hintakehitys, jonka Jiri Parviainen otti esille
puheenjohtajan palstallaan: viimeisen kymmenen
vuoden aikana bassojen hinta oli kaksinkertaistunut,
jousien peräti kolminkertaistunut. Parviainen suositteli
kaikkia pitämään ”kukkakeppien” sekä vaneri- ja
muovilakkabassojen hinnat kurissa tukemalla
suomalaista kontrabasson rakentamista sekä tuomalla
Suomeen riittävät laatuvaatimukset täyttäviä jousia ja
kontrabassoja.

Lisäksi lehdessä oli vuosikokouskutsu (aivan kuten nyt
tässäkin lehdessä 30 vuotta myöhemmin) sekä
jäsenmaksuasiaa, etsittiin kunnia- ja vapaajäseniä,
esiteltiin klubin nuottikirjaston kasvanutta kokoelmaa
ja Musiikin Tiedotuskeskuksen kirjastosta löytyviä
kotimaisia kontrabassosävellyksiä, mainostettiin
sittemmin jo hävinneitä musiikkiliikkeitä sekä
patisteltiin kansainvälisiin kontrabassokilpailuihin
Geneveen (tällä kertaa kilpailumenestystä ei tullut
Suomeen, pienen googlauksen perusteella
ensimmäisen ja toisen palkinnon saivat Nico Abondolo
ja Vincent Pasquier).

Vihdoin jatkuivat myös lehdessä 2/1982 debyyttinsä
tehneen kontrabassonsoittaja Vähämyöhän seikkailut.
Viereisellä sivulla voimme lukea, kuinka kerrankin
totinen Vähämyöhä selviää nykysäveltäjä
Heinämiehen nelosbassolle kirjoittamasta neljän
tahdin tenoriavainsoolosta!

Ari Mansala

Vuoden 1983 ensimmäisessä lehdessä oli jälkitunnelmointina kuva jo edellisessä lehdessä raportoidusta
syyskokouksesta Turussa. Kuvassa hallituskvartetti Peter Gransin ”Muistoja Turusta”  -sikermän pyörteissä.
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SOOLO

Kaikki kuulivat, että pieleen meni. “Jopa tämän erään kuuluisan korkeakoulun
oppilasasuntolan surullisen kuuluisa talonmieskin kuulisi”, tuntui peräpultin
sellonsoittaja kaverilleen supattavan. Ja sellistit nauroivat niin ...

“Hämmästyttävää. Todella hämmästyttävää.”, tuumi puolestaan äänenjohtajabasisti,
ja varaäänenjohtaja oli riemuissaan: “Oikein hienoa, kerrassaan. Tämä on sitä työn
tasa-arvoa.” Kolmosbasso sen sijaan vain hekotteli ja nikotteli ja taas vähän ilkeästi
hekotteli. Jopa kapellimestaria tuntui bassoryhmän äimistely hymyilyttävän. Mutta
bassonsoittaja Vähämyöhä oli kerrankin totinen. Neljännelle bassolle kirjoitettu neljän
tahdin tenoriavainsoolo oli epäämätön tosiasia. Ei auttanut surkea fuskausyritys, ei
asian vähättely. Kerta toisensa jälkeen soolo meni päin stakkelia ja senhän nyt kaikki
kuulivat; myös soolon nelosbassolle akustisista syistä säveltänyt, salissa istuva
nykysäveltäjä Heinämies sen huomasi. “Kas, kas. Tämäpä mielenkiintoista.”, hän
tuumi vieressään punastelevalle intendentille. Tilanne muuttui hälyyttäväksi.

Konsertti-ilta lähestyi, ja Vähämyöhä ei tuntunut osuuttaan oppivan. “Kerranhan se
vaan kirpasee, ja joka kolmaskymmenes päivä on palkkapäivä.”, hän rallatteli
hyväntuulisesti, eikä kehoituksista huolimatta suostunut sooloaan harjoittelemaan.
Muut orkesterilaiset olivat raivoissaan. “Taas tuo s...tanan Vähämyöhä munaa koko
orkesterin maineen.”, jupistiin vähän joka puolella, ja kapellimestari oli jo useaan
otteeseen ehdottanut soolon siirtämistä äänenjohtajabasistille. Heinämies ei siihen
kuitenkaan suostunut. Hänestä tilanne oli “erittäin hykerryttävä”.

Konsertissa Heinämiehen sävellys lähti liikkeelle pelokkaasti ja tunnustellen. Kai
ajateltiin, että Vähämyöhä tämän homman totaalisesti mokasee ja oltiin varovaisesti
kuulolla. Soolo lähestyi, ja orkesteri soitti suorastaan jähmettyneesti. “Kolme tahtia,
kaksi tahtia, y, ka, kol, nel, NYT se tulee.”, laski mielessään peräpultin viulisti ja
konserttimestari sulki silmänsä. Aika tuntui pysähtyvän ... ja soolo alkoi. Ei uskonut
konserttimestari ensin korviaan sillä silmät rävähtivät auki, ei kapellimestari lyöntiään
sillä se meni sekaisin. Ainoa joka uskoi itseensä oli bassonsoittaja Vähämyöhä. Korkeat
huiluäänet olivat kohdallaan, matalat legatosävelet meheviä ja sävelpuhtaus
häkellyttävän moitteeton. “Vanha kunnon Vähämyöhä. Mitenkähän se tuon teki?”,
riemuitsi jokainen orkesterilainen ja soitto muuttui rohkeaksi ja vapautuneeksi.

Intensiivisellä soitolla orkesteri juhli Vähämyöhän urotekoa. Mitä sitten itse asiassa
tapahtui? Lyhyesti ja ytimekkäästi: Nykysäveltäjä Heinämies ja bassonsoittaja
Vähämyöhä olivat tehneet huippusalaisen sopimuksen, jonka mukaan Vähämyöhä
soitti sooloaan harjoituksissa jatkuvasti pieleen; tarkoitus oli saada orkesteri noloksi
ja ahdistuneeksi. Kuitenkin konsertissa kultaisen leikkauksen kohdalle sijoitettu
bassosoolo sitten kaikkien hämmästykseksi onnistuikin täydellisesti ja sai aikaan
Heinämiehen toivoman reaktion; orkesteri soitti riemukkaan intensiivisesti.
Nykysäveltäjä Heinämiehen sävellys “Per aspera ad astra” siis toteutettiin
kirjaimellisesti ovelan juonen ja bassonsoittaja Vähämyöhän monitahoisen
persoonallisuuden avulla. Konserttiyleisö oli tyytyväinen kuulemaansa ja arvostelut
olivat kautta linjan kiittäviä. Hartaasti toivotut uusintaesitykset eivät kuitenkaan
enää onnistuneet. Miksikähän?

TIBI

Lue lehti kokonaisuudessaan osoitteessa www.kontrabassoklubi.fi/vanhatlehdet
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Mikä?

Deutsch-Skandinavische Jugend-Philharmo-
nie,  lyhyest i  kir ja inhirviö DSKJPH, on
ensimmäisen kerran vuonna 1981 järjestetty
sinfoniaorkesterileiri, joka kokoaa yhteen
nuoria soittajia ympäri maailmaa. DSKJPH
järjestetään vuosittain uudenvuoden aikoihin
Berliinissä.

Pääas iassa  le i r i  on tarkoitet tu pohjois -
maalaisille ja saksalaisille, mutta tänäkin
vuonna eniten soittajia saapui Suomesta,
Espanjasta sekä Serbiasta.  Kauimmaiset

soittajat tulivat Brasi l iasta.  Tapahtuman
pyörittäjänä ja isänä on alusta asti toiminut
Andreas Peer Kähler .  Hän johtaa leir in
orkes te r i a  j a  myös  so i ta t taa  s i l l ä  omia
sävellyksiään.

DSKJPH vetää soittajia ympäri maailman
mainioi l la  s temmaharjoi t ta j i l la  ja  mah-
dollisuudella päästä soittamaan Berliinin
filharmoniaan. Tänä vuonna ohjelmistossa oli
Sibeliuksen Karelia-alkusoitto ja -sarja sekä
Stravinskyn Tulil intu. Soittoamme ruoti
Martin Schaalin (Saksan valtionooppera)

Saksa & Saksala

Kuvassa konsertin jälkeen poseeraavat Helmi Tikkanen (vas.), Lucie Meissner Saksasta, Eero
Marttila, Janne Saksala ja Aleksi Ruonanvaara



c  15KONTRA

lisäksi itse Janne Saksala. Luonnollisesti
houkuttimena toimii myös itse kaupunki ja
mahdollisuus päästä tutustumaan maailman
nuoriin soittajiin.

Mitä?

Tyypi l l inen  har jo i tuspä ivä  a lko i
aamukymmeneltä tuttiharjoituksella, joka
kesti noin yhteen, ja sen jälkeen oli lounas.
Sen jälkeen oli stemmaharjoituksia kolmesta
kuuteen, kunnes pääsi jälleen syömään. Illalla
oli  usein vielä tuttiharjoitus seitsemästä
yhdeksään. Kun harjoitusaikoihin taukoineen
lisätään vielä noin tunnin matkustaminen
julkis i l la  kulkuneuvoi l la  suuntaan sekä
toiseen, päästään suurin piirtein kolmentoista
tunnin  mi t ta i s een  ” työpä ivään”  –  s i i s
aamuyhdeksästä i l takymmeneen! Täytyy
tunnustaa, että tutkiessani harjoitusohjelmaa
nä in  p i tkä t  pä ivä t  tuntu iva t  h ieman
l i io i t t e lu l ta ,  mutta  ky l l ä  joka inen
harjoitustunti oli lopulta tarpeen.

Konsertteja leirillä oli kolme kappaletta.
Ens immäinen o l i  n i in  kut sut tu
”elämyskonsertti”, jossa noin kolmekymmen-
henkinen yleisö istui orkesterin seassa ja
vaihtoi keskenään paikkoja kappaleiden välillä.

Seuraavana päivänä oli ensin aamupäivällä
perhekonsertti Berliinin filharmoniatalon
kamarimusiikkisalissa ja illalla viimein leirin
loppukonsertti filharmoniatalon suuressa
salissa. Aamupäivän konsertti oli hieman
kevennetty, sekä kokoonpanollisesti lavan
pienen koon takia että repertuaarin puolesta,
sillä se oli suunnattu pääasiassa pienille lapsille
ja näiden vanhemmille. Loppukonsertti oli
mahtava kokemus ja sai koko orkesterin
venymään y l ivo imai se s t i  parhaaseen
esitykseensä.

Näin suomalaisen soittajan näkökulmasta yksi
suur immis ta  houkut t imis ta  l e i r i l l ä  o l i

kot imaan bassokuningas  Janne Saksala .
Kiireisestä aikataulustaan johtuen hän ehti
pitää meille vain yhdet stemmat. Niissä
kesk i ty imme äänen kva l i t ee t t i in  j a
puhtauteen .  Tämän jä lkeen  Janne  e i
kuitenkaan hylännyt meitä, vaan oli koko
leirin läsnä eräänlaisena mentorina ja otti
meidät  avosy l in  va s taan .  Janne  o l i
vilpittömästi kiinnostunut tulevaisuuden-
suunnitelmistamme ja suhtautui meihin kuin
ammatt i l a i s i in .  Hän ker to i  rehe l l i s e s t i
muusikon ammatin hyviä ja huonoja puolia,
oman uransa alkuvaiheista ja siitä, millaista on
olla Berliinin Filharmonikkojen soolobasisti,
sekä klassisen musiikin maailmasta yleensäkin.

Kaiken tämän lisäksi saimme viimeisenä
päivänä kutsun Jannen kotiin, missä hän piti
mestarikurssimaiset soittotunnit Aleksille ja
Eero l l e .  Kuunte luoppi l a ik s i  pääs ivä t
v iu l i s t iko l l ega  Aino Hyvönen  s ekä
jous ikä tensä  r ikkonut  Helmi .  J annen
tunnei s ta  sa i  pa l jon i r t i .  Hän va ikut t i
erityisesti huomioivan tulkintaa ja äänen
puhtautta  – melko samoja as ioi ta  kuin
stemmiksissäkin.

Jannen tapaaminen oli todella hyödyllistä
nuore l le ,  ja tko-opintoval intojen edessä
o leva l l e  luk io la i s e l l e ,  joka  pakos tak in
kyseenalaistaa jokaisen tulevaisuutta koskevan
päätöksen. Kokemus avasi silmät uudelleen
rakkaalle instrumentille ja muistutti, mistä
syystä sen kieliä jaksaa sahata karvaisella
puukepillä päivästä toiseen. Koko leiri oli
kokemuksena aivan mahtava ja piti  yl lä
suomalaisbasistien mainetta – Jalasjärvi, Turku
sekä Helsinki edustivat parhaansa mukaan.
Pitkistä päivistä ja väsymyksestä huolimatta
kotiinlähtö ei ollut kertaakaan ensimmäisenä
intressinä, ei edes leirin loputtua.

Eero Marttila,

Aleksi Ruonavaara &

Helmi Tikkanen
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kesterin bassot keväällä

rans.

Sampo Lassilan luotsaama Narinkka-yhtye pökkäsi
uuden albumin ulos tuossa vuodenvaihteessa. Täytyy
myöntää ja rehellisesti tunnustaa, että olin hieman
skeptinen kyseisen bändin suhteen. Ajatus että
suomityypit vääntää klezmeriä, antaa tämmöselle
ahdasmieliselle besserwisserpuritaanille aina vähän
epäröintiä ja empimistä... Mutta mitä mitä? Levyn
kun laittoi soittimeen, niin en kahteen viikkoon
mitään muuta kuunnellutkaan. Nimi
Suomiklezmer toimii kuin junan vessa. Mahtavaa
että saadaan suomalaista sielunmaisemaa maalattua
myös klezmer-kehyksessä. Jälkeenpäin ajatellenhan
se on itse asiassa mitä luontevinta.
Mahtavaa musaa, missä on nautittava/
kinky sekoitus kosheria ja
karjalanpaistia.

Itselleni kolahti heti levyn aloitusraita
Mä sauvakävelin sun luo. Fiilistelen
aina kovasti sitä, kun saadaan kunnon
tarinaa biiseihin. Ja ajatus talvisesta,
kylmästä illasta... niin mikä parempaa
kun ottaa groovea kävelysauvoista.
Mahtavaa narinaa! Parissa biisissä tai
siis lähinnä niiden preludeissa (Sefardi
impression ja Kirje impression) sitten
maestro Lassila itse naulaa sellaiset
soolot biisien alkuun, että mulla meni aamukahvi
nenään ja aloin etsiä sytkäriä, että saa pistää oman
basson palamaan. Muutoinkaan en voinut levyn
aikana olla ihailematta sitä, kuinka hyvällä soundilla
on saatu basso nauhoitettua sisään. Potkua löytyy
pizz-meiningeistä, mutta myöskin lyyrinen
jousisoitto, mikä on Sampolla jotain ainutkertaisen
hienoa, on saatu tallennettua niin, että siinä maistuu
sekä multa että manna.

Tunturi-kappale maalasi päähäni ajatuksen
vulgaarista sirkuksesta, jossa pojat poraa neljääsataa
Pappamopollaan ympyrää ja kansa hurraa. (Ja
pienenä knoppina kannattaa kuunnella villi
taustagroove väliosassa.) Vauhtia ja vaarallisia
tilanteita kera karvaisen naisen. Aivolohkojemme
sisäisiin dimensioihin porautuu levyn viides kappale
nimeltään A Mensch! Siinä käydään rotkon pohjalla
katsomassa, kuinka musta vesi imee valoa, mutta
siitäkin löydetään tanssin aihe. Tietenkin
kaustislaisena pelimannipoikana upposi
aivolohkoon levyn päättävä Weltspolshka. Siinä oli
niin selvää koskiskelua suomikamun suuntaan, että

Tarinoita ja tunnelmia!!!
tuntui kuin olis kotipuolen bändejä kuunnellu.
Mutta sitten Narinkan poijjaat kääntää kelkan
omalle puolelleen ja Tarmo saa taas uutta ajateltavaa.
Viimeistään Sampon upeat “Garcia-Fons”-
jousinakuttelut vievät pohjolan metsistä takaisin
juutalaisiin pitoihin.

On se mahtavaa, että tehdään tällaista virkistävää
uutta musaa Suomessa. Ja aina jaksaa kuitenkin
yllättää Suomen kokoisessa maassa, kuinka
älyttömiä muusikoita täällä on. Maailmanmusaa
aika pitkään harjoittaneena oli mahtavaa löytää
uusia upeita soittajia ihailtavaksi ja diggailtavaksi.

Viulisti, tai siis tässä tapauksessa viola pomposaa
soittava, Aleksi Santavuori kyllä putsaa tällä levyllä
täysin pöydän. Hienoa vapaata soundia ja upeita
sävyjä. Puhumattakaan koskettavasta
improvisoinnista, jonka jousikäden groovesta
mielelläni itse ainakin voisin palasen ottaa omaan
soittooni. Harmonikan soittaja Antti Leinonen
hieman jättäytyy tässä komppaavampaan rooliin,
mutta hoitaa tonttinsa todella jämäkästi. Ja
muutamat taustaostinatot toivat erikoisen leveitä
hymyjä pimeään iltaan.

Ainut mikä kritiikkinä tuli mieleen oli, että vapaata
soittoa olisi saanut olla meikäläisen mieleen
enemmän. Parissa paikassa kun isännät saivat hyvät
tilat/vibat päälle, niin alettiin jo kiirehtiä eteenpäin.
Mutta niinhän se on aina tämänkaltaisen musiikin
kanssa aina, että parasta se on nimenomaan livenä...
elävänä ja hikisenä!!! Ja ite ainakin tuumailin, että
pitää käydä katsomassa lunastaako pojat ne
lupaukset, mitkä tällä levyllä antoivat. Odotukset
ovat stratosfääreissä!

Tarmo Anttila
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Helsingin Musiikkitalon lämpiössä on odotusta
ilmassa. Alkamassa on Helsingin kaupungin-
orkesterin konsertti.

Sitä ennen kuullaan kuitenkin pieni alkusoitto, Itä-
Helsingin musiikkiopiston nuorten soittajien
musiikkiesitys. Kontrabassoryhmä, johon kuuluvat
Sohvi Puska, Olavi Seppälä, Touko Manner, Venla
Lahti ja Markus Ihanus, on jo virittänyt soittimensa
ja valmiina aloittamaan.

Esitys alkaa B. Bartókin kahdella tanssilla. Kuuluu
selvästi, että eri äänissä soittaminen on jo tuttua näille
pikku basisteille. Kolmantena kappaleena ryhmä
esittää M. Ruuskasen Kuoleman kellot.

Surumielisestä Kuoleman kellosta sävelet soljuvat
Elliotin Rumbaan, jonka rytmeihin esitys
päättyykin.

Kättentaputuksista ei meinaa tulla loppua. Opettaja
Tarja Nybergkin näyttää tyytyväiseltä. Eikä ihme,
hienostihan se meni.

”Jotain todella kiehtovaa”

Kuinka kauan olet soittanut, kysyn
neljäsluokkalaiselta Venlalta.

“Jotain kolme ja puoli vuotta”, Venla vastaa.

Entä mikä soitetuista kappaleista on Sohvin
suosikki?

“Kuoleman kello, se oli pisin ja siinä oli kaikista
eniten stemmoja.”

Mitä basistit odottavat alkavalta konsertilta?

“Jotain todella kiehtovaa”, vastaa Markus.

 Anni Alanen

Kirjoittaja on basso-oppilas Itä-Helsingin
musiikkiopistosta.

Nuoret basistilupaukset Helsingin
Musiikkitalossa

Yhdessä soittaminen oli näille pikkubasisteille jo tuttua. Kuvassa vasemmalta oikealle Touko Manner, Markus
Ihanus, Olavi Seppälä, Venla Lahti ja Sohvi Puska.
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Nyt heti alkuvuodesta kannattaa liittyä
klubiin, sillä vuosimaksu on sama riippumatta

mihin aikaan vuodesta liittyy.
Saa siis enemmän lehtiä samaan hintaan!

Kutsu kaverit, kolleegat, oppilaat ja opettajat
mukaan klubiin. Liittyä voi nettisivujen

www.kontrabassoklubi.fi kautta tai alla olevaa
lomaketta käyttäen.

___________________________________________________________________

Bassoklubi??!
Basistit on mahtavia tyyppejä!

Bassolehti johon voi lähettää itsekin kuvia
ja kirjoituksia julkaistavaksi!

Pikkubassokilpailut!

Tosi hyviä konsertteja ja mestarikursseja!

Bileitä!
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