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Tervehdys Kontra-C:n lukijat,

tänä keväänä on herännyt paljon ajatuksia siitä,
e t tä  kyl lä  tää l lä  Suomen bassoe lämässä
tapahtuu hienoja juttuja. Vieläkään en ole
aivan toipunut Edicson Ruizin tammikuisesta
resitaalista, ja huhtikuussa saimme olla todella
ylpeitä, kun Iikka Järvi RSO:n solistina soitti
y le i sön ihon ka-
nanl iha l l e  j a  sa i
j a l a t  tu t i s emaan
innostuksesta.

Olemme olleet to-
della innoissamme
jutu i s ta ,  jo i t a
o lemme saaneet
tähän numeroon.
Ideoita on tullut
paljon, lehden tu-
levaisuus näyttää
hyvältä ja mahdol-
lisesti myös värik-
käämmältä.

Olemme suunni-
telleet Vierailija-
kynäpalstaa, jossa
e s imerk iks i  ka -
pe l l imes ta r i t  j a
muut  muus ikot
kertovat suhtees-
taan kontrabassoon.

Klubin kokouksessa ideoimme myös ”Esittele
kontrabassosi”  palstaa, sillä olisi todella
mielenkiintoista kuulla, miten olette löytäneet
”sen oikean” bassonne. Tämä tukisi myös
opiskelijoita bassonmetsästyksessä. Ota siis
yhteyttä osoitteeseen kontra.c@gmail.com, jos
tut tavapi i r i s tä s i  löytyy  joku v ie ra i l i j a -
kynäpalstalle sopiva tai jos haluat kertoa sinun
ja bassosi tarinan.

Viime kirjoituksessamme toivoimme, että
Kontra-C:ssä kuuluisi enemmän ammatti-
laisten ääni. Tämä on toteutunut upeasti, ja
innokkaita kirjoittajia on mukana jo monia.
Jatketaan siis samaan malliin! Kuvakollaasiin

o lemme saaneet  kuv ia  myös  Hel s ing in
kaupunginorkesterin ja Kansallisoopperan
bassoryhmiltä. Hauskaa ja mielenkiintoista
on, että kokonaisuudessaan näiden kansien
välistä löytyy HKO:n basistien sektiokuvat
vuosilta 1968, 1983 ja 2013.

Tässä numerossa
esittelemme myös
ensi kesän musiik-
kileirit. Tänä vu-
onna päätoimit-
tajakaksikon voi
löytää Orivedeltä
Panu Pärs s i sen
kurssilta. Katsokaa
tekin lista musiik-
kileireistä ja valit-
kaa laajasta tarjon-
nasta mieleisenne.
Kannattaa mennä,
leireillä on haus-
kaa ja hyvä mei-
ninki, sekä inten-
s i i v i s e l l ä  työs -
kentelyl lä  soitto
menee  hur ja s t i
eteenpäin.

Kevään viimeiset
rut i s tukse t  ova t
meneillään, ja kau-

an odotettu kesäloma häämöttää muutaman
viikon päässä. Loppukevään kiireet ovat
vaikuttaneet myös päätoimittajakaksikon
arkeen. Tämän numeron teon aikana Liina
pyhittää aikansa valmistumiskiireillensä. Liina
pyys i  l ähe t tämään pa l jon  te rve i s i ä  j a
kertomaan, että mukavasti menee, vaikka
välillä sormien verisuonet meinasivat vähän
paukahdella rasituksesta.

Hyvää kesää kaikille
Kontra-C:n lukijoille!

T: Fanni & Liina
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Tervehdys basistiystävät!

Suomen Kontrabassoklubi ry:n vuosikokous
järjestettiin tällä kertaa Tampere Filharmonian
Faunien iltapäivä  kamarimusiikkikonsertin
yhteydessä. Konsertissa Juha Kleemola soitti
Bottesinin Gran duo concertanten yhdessä viulisti
Raimo Hannikaisen sekä pianisti Tuomas
Turriagon kanssa. Konsertti oli loistava tapa aloittaa
kokous, Juhan hieno esitys näyttävästä Gran duosta
oli paras mahdollinen aloitus itse kokoukselle.

Kokous sujui leppoisasti, vaikka klubin tili on lähes
tyhjillään. Mitään kovin merkittävää toimintaa
emme pysty näin ollen tämän vuoden aikana
järjestämään. Säästösuunnitelmiakin klubilla on:
lehti aiotaan kilpailuttaa, ja on jopa mahdollista,
että tämän vuoden aikana lehteämme julkaistaan
ainoastaan kolme numeroa. Lisäksi jäsenmaksuja
jouduttiin nostamaan hieman ylöspäin, koska
olemme kantapään kautta oppineet, että nykyiset
jäsenmaksut eivät kata lehden lisäksi juurikaan
muuta toimintaa. Jäsenmaksulomake tulee tämän

Puheenjohtajan palsta
lehden välissä, toivottavasti moni jäsen maksaa
jäsenmaksunsa mahdollisimman pian!

Huhtikuussa koettiin historiallinen hetki: Helsingin
Musiikkitalo sai ensimmäisen kontrabassosolistinsa
10.4.2013, kun Iikka Järvi esiintyi Radion
sinfoniaorkesterin Nuorten solistien konsertissa.
Viime aikoina negatiivistakin julkisuutta saanut
Musiikkitalon akustiikka ei ainakaan ollut esteenä
Iikan loistokkaalle esitykselle. Kävin ensimmäisenä
harjoituspäivänä kuuntelemassa Iikkaa salin
puolelta, ja Iikan upea soitto kantoi erinomaisen
muhkeasti ja lämpimästi saliin. Juuri tällaiselta
kontrabassosolistin tuleekin kuulostaa!

Oli ilo huomata myös nuorten lahjakkuuksien suuri
määrä. Nuorten solistien konsertissa kaikki esitykset
olivat hienoja, joten kaikista konsertissa soittaneista
on lupa odottaa huippumuusikoita musiikki-
elämäämme rikastuttamaan. Toinen asia on tietysti
se, että kuinka moni päättää ammattimuusikoksi
ryhtyä, ja kuinka moni heistä aikoo jäädä Suomeen.

Nuoria lahjakkuuksia nimittäin tarvitaan:
suuret ikäluokat jäävät vähitellen eläkkeelle ja
orkestereissamme vapautuu seuraavan kym-
menen vuoden aikana runsaasti bassopaikkoja.
Nyt tarvittaisiin siis suuri määrä nuoria ja
innokkaita bassonsoiton opiskelijoita! Täytyy
toivoa myös, että niin Sibelius-Akatemia kuin
kaikki muutkin ammattimuusikoita (tai
tulevia sellaisia) kouluttavat koulut olisivat
tulevina vuosina iskussa. Orkesterimuusikkona
on nimittäin helppo esittää toive, että koulutus
palvelisi entistäkin paremmin ammatti-
orkestereiden tarpeita, ja olisi riittävän korkea-
tasoista pitämään parhaimmatkin lahjakkuudet
Suomessa.

Aurinkoista kevättä toivottaen,
puheenjohtaja

ps. MUISTAKAA MAKSAA
JÄSENMAKSUNNE!!!
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Vaikka klubin kirstunpohja vilkkuu, on toimintaa tälle
vuodelle kuitenkin kaavailtu kiitettävästi. Vuoden 2013
toimintasuunnitelma näyttää tältä: Kontra-C-lehteä
julkaistaan kolme tai neljä numeroa, järjestetään

pienimuotoinen syyskonsertti sekä virkistystoimintaa,
haetaan apurahoja, pidetään yllä nettisivuja ja
Facebook-ryhmää, muistetaan bassosolisteja
kukkasin, nostetaan jäsenmäärä yli kahteensataan,
järjestetään Ruizin resitaali (tammikuu 2013) sekä
kehitetään klubin toimintaa edelleen (muistakaa
hyödyntää myös tätä viimeistä kohtaa!).

Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Aapo Juutilainen
ja hallituksen jäseninä Juha Kleemola, Marja-Helena
Ojanperä ja Tomi Laitamäki. Uusia hallituksen
jäseniä ovat nykyiset päätoimittajat Fanni Hoppari
ja Liina Hämäläinen. Varajäseniksi valittiin Johannes
Raikas ja Karoliina Koivusalo.

Pidetään klubimme iskuvalmiina! Eli maksetaan
jokainen jäsenmaksumme ihan heti. Karhukirje on
suuri (ja turha) menoerä  klubillemme, joten älä unohda
maksua eräpäivää odotellessa, vaan toimi tänään!

Vuosikokouksessa suunniteltua

Sadan euron servetit ratkaisuksi talousongelmaan? Kokous-
kahveilla Karoliina Koivusalo ja Marja-Helena Ojanperä
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Iitin valtakunnallinen nuorison musiikkikurssi
7.–16.6.2013
Opettaja: Petri Mäkiharju
www.iittifestival.fi/2011/fi/kurssit

Kälviän musiikkileiri 7.–16.6.2013
Opettaja: Oskari Hannula
www.musiikkileiri.fi

Lapinlahden musiikkileiri 9.–16.6.2013
Opettaja: Juho Martikainen
www.lapinlahti.fi/musiikkiyhdistys

Lohjan musiikkileiri 9.–19.6.2013
Opettaja: Peter Grans
soli.sulasol.fi/leirilohja

Näppäri-kurssi Kaustisella 3.–7.6.2013
Kansanmusiikkia!
Ei omia tunteja, mutta hauskaa yhteissoittoa
Opettajat: Mauno Järvelä+muu opettajakaarti
napparit.kpk.fi

Miniwegelius i Esbo
9.–14.6.2013
Lärare: Henrica Fagerlund
www.mwi.fi

Nuorison orkesterikurssi Orivedellä
9.–19.6.2013
Opettaja: Panu Pärssinen
www.orivedenopisto.fi

Etelä-Pohjanmaan opiston jousiorkesterileiri
16.–20.6.2013
Opettaja: Juha Kleemola
www.epopisto.fi/kurssit

Musiikkileirit 2013

Limingan musiikkileiri 25.6.–5.7.2013

Opettaja: Juha Nääppä

www.liminganmusiikkiviikot.fi

Martin Wegelius Institutets sommarkurs
25.6.–5.7.2013
Lärare: Mette Hanskov
www.mwi.fi

Savonlinnan valtakunnallinen musiikkileiri
29.6.–7.7.2013
Opettajat: Sami Koivukangas, Lasse Lagergranz
www.savonlinnanmusiikkileiri.fi/

Savonlinnan musiikkiakatemia
8.–15.7.2013
Opettaja: Jiri Parviainen
www.savonlinnamusicacademy.com/mestarikurssit

Kuhmon musiikkikurssit 17.–26.7.2013
Opettaja: Niek de Groot
www.kuhmofestival.fi/musiikkikurssit.htm

Kevät etenee hurjaa vauhtia ja pian alkaa olla aika
sännätä kohti kesän musiikkileirejä! Oletko sinä jo
päättänyt missä bassosi pörisee ensi kesänä?
Listasimme avuksi kesän musiikkileirien
bassotarjonnan.

Nyt vain nopeasti tutustumaan eri leireihin! Leirille
ilmoittautuminen onnistuu kätevästi internetin
kautta. Joidenkin leirien ilmoittautuminen on

saattanut jo umpeutua, mutta ei hätää, sillä basisteja
tarvitaan aina.Tällöin kannattaa ottaa yhteyttä leirin
johtoon ja kysellä tilannetta.

Ja kaikki leireilijät: muistakaa ottaa kamera mukaan
ja raportoikaa meille tunnelmistanne osoitteeseen
kontra.c@gmail.com, niin saadaan sitten syksyn
pimeinä iltoina lukea mukavia kesäisiä leirimuistoja
Kontra-C:n numerosta 3/12!

Kangasniemen musiikkileiri
21.–28.7.2013
Opettaja: Lasse Lagercrantz
www.kangasniemenmusiikkiviikot.fi

Kotimusiikkiviikko Järvenpäässä
29.7.-4.8.2013
Opettaja: Tapio Lydecken
www.etos.fi/kotimusiikkiviikko
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Hyvää kesää!

BASSOKLUBIN KEVÄTKAMP ANJA

Tiedätkö basistin tai basistimielisen, joka ei vielä kuulu klubiimme? Houkuttele hänet liittymään
jäseneksi 31.5.2013 mennessä ja voit saada mitä mainioimpia palkintoja!

Kahden jäsenen hankkimisesta saat Sampo Lassila Narinkka-yhtyeen levyn. Jos hankit klubille
kolme jäsentä, saat itsellesi vuoden ilmaisen jäsenyyden bassoklubiin. Eikö kuulostakin hyvältä?

Toimi siis seuraavasti:

1) Houkuttele ystäväsi liittymään Suomen kontrabassoklubin jäseneksi.

2) Saatuasi myöntävän vastauksen uusilta bassoklubilaisilta lähetä
seuraavat tiedot ystävästäsi osoitteeseen kontra.c@gmail.com:

etu- ja sukunimi, postiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

3) Me lähetämme jäsenmaksulomakkeen ystävällesi ja sen jälkeen
palkinnon sinulle!
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Keski-Suomen musiikkielämällä on ollut tänä
keväänä ”Monta syytä juhlaan”. Tuolla nimellä
9. maaliskuuta Suolahtisalissa järjestetty konsertti
juhli Ala-Keiteleen musiikkiopiston sekä kyseisen
oppilaitoksen rehtori/kontrabassonsoitonopettaja
Sari Savolaisen yhteensä 75-vuotista taivalta.

Sari Savolainen on edelleenkin aina yhtä aurinkoinen
pitkän linjan opettaja, jonka opetuksessa ovat olleet
muiden muassa Taru Tiusanen, Petri Ainali, Tony
Elgland, Tero Tuovinen, Eero Tikkanen, Tomi
Laitamäki ja Vera Lindroos. Kun Sari näin juhla-
vuoden kynnyksellä piti hyvin ansaitun
vapaavuoden, tarjoutui allekirjoittaneelle
sijaisuuden muodossa oiva mahdollisuus tutustua
tämän pedagogin maailmaan, josta olin kuullut
opiskeluaikoinani vain ja ainoastaan paljon hyvää.

Kaikki Sarin nykyiset kolme oppilasta ovat olleet
tämän opissa jo useamman vuoden, joten jo
pelkästään heidän tapansa soittaa, oppia ja suhtautua
musiikkiin sekä opetustilanteeseen kertovat paljon
Sarin tavasta opettaa. Myös lukuisat keskustelut
hänen kanssaan ovat olleet antoisia. Niiden pohjalta
olenkin muotoillut tähän lyhyttä henkilökuvaa
Savolaisen Sarista.

Basson viemää

Sari kokee olevansa kotoisin Äänekoskelta,
jonne hänen perheensä muutti vuonna 1970
isän työn perässä. Isä oli eläinlääkäri, joka
harrasti kuorolauluja perinteikkäässä mies-

kuoro Sirkoissa.
Äiti taas tanssi-
pedagogi, kotiäiti
sekä eläinlääkäri-
isän ”sihteerikkö”,
joka otti vastaan
s a i r a s t e h t ä v i ä ,
koska kännyköitä
ei ollut vielä kek-
sitty. Sisaruksia
on yhteensä neljä:
Sari, isosisko, pik-
kusisko sekä -veli.

Basson varteen Sari
tarttui 70-luvun
puolessa välissä
Teppo Hauta-ahon
kurssin innostama-
na Jyväskylässä ja
jatkoi sittemmin
Mikko Oinosen

(nykyisen Jyväskylä Sinfonian silloinen äänen-
johtaja) oppilaana Keski-Suomen konservatoriossa.
Sari oli soittanut jo pianoa 6-vuotiaasta ja selloa
12-vuotiaasta, mutta kontrabasson matala ääni
viehätti ja vei mennessään heti ensi hetkestä
lähtien.

Vielä ei kuitenkaan ollut täysin itsestäänselvää, että
kontrabassonsoitosta tulisi Sarin ammatti. Koulussa
hän oli musiikkiluokalla ja teki paljon juttuja
musiikin parissa mutta harrasti muutenkin
runsaasti: soitti pianoa, selloa ja kontrabassoa, tanssi
balettia ja jazzia, lauloi kuorossa, oli partiossa ja
helkanuorissa... Hänen silloinen sello-opettajansa
Csaba Szilvay bongasi hänet Keski-Suomesta
vuoden 1978 tienoolla Helsingin Juniorijousten
ensimmäiseen vuosikertaan soittamaan
kontrabassoa. Sari oli pitkään orkesterin ainoa
kontrabasisti.

Esittelyssä Äänekosken ”bassorehtori”

Sari yllätyssalsan pyörteissä esikoispoikansa Arttu Porrassalmen johdattelemana Monta syytä
juhlaan -konsertissa.
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Mutta Sarin omin sanoin: ”Elämä on aina
vienyt minua sopiviin suuntiin, ja asiat ovat
itsestään loksahtaneet paikoilleen.” Lukion
jälkeen vuonna 1981 hän aloitti Sibelius-
Akatemialla ensin Kari Jussilan ja sitten Olli
Kososen oppilaana. Tärkeitä kokemuksia
olivat myös František Poštan kesäkurssit
Keski-Suomen opistolla Suolahdessa sekä
vaihtokuukausi Bulgariassa Sofian kon-
servatoriossa Todor Toshevin opetuksessa.
Kontrabasson A-tutkinnon Sari teki vuonna
1987 ja ensikonsertin Astoriasalissa vuonna
1990, jolloin hän myös ”otti paperit ulos
talosta”. Tuolloin varsinkin oli hyvin yleistä
olla viemättä opintoja loppuun asti, mutta
Sarille oli selvää heti alusta asti, että hän haluaisi
myös muodollisen pätevyyden. Hän onkin
tiettävästi Suomen ensimmäinen basso-
maisteri!

Paluu juurille

Opiskeluaikoina Sari opetti kontrabassonsoittoa
Kauniaisten musiikkiopistossa – ja sellonsoittoa
Karjaalla! Hän oli järkevänä tyttönä laskenut, ettei
bassonsoiton opetuksessa tule koskaan saamaan
opetusvelvollisuutta (23 viikkotuntia) täyteen, joten
muutakin osaamista piti olla. Näin mukaan tuli
kontrabasson- ja sellonsoiton opetuksen lisäksi myös
orkesterijohto. Sellonsoitossa Sari teki B-kurssin Esko
Valstan ohjaamana Sibelius-Akatemialla.

90-luvun alkupuolella Sari palasi kotiseudulleen
viemään kontrabassonsoiton ilosanomaa eteenpäin eri
oppilaitoksissa ympäri Keski-Suomea. Ala-Keiteleen
musiikkiopistossa hän opetti lisäksi sellonsoittoa sekä
johti oppilasorkesteria. Rehtorin hommatkin olivat
tuolloin Sarin mielessä, mutta vielä hyvin kaukaisina

ajatuksina. Hän oli ajatellut oppivansa ensiksi
käytännön työn kautta mahdollisimman paljon
opettajuudesta, jotta hän sitten ”joskus vanhana 50-
vuotiaana” voisi ryhtyä mahdollisimman hyväksi
rehtoriksi. Toisin kuitenkin kävi: hän aloitti Ala-
Keiteleen musiikkiopistossa ensiksi väliaikaisena
rehtorina vuonna 1995 ja vakituisessa virassa jo vuonna
1996.

Ala-Keiteleen musiikkiopiston ylläpitäjänä on Ääne-
kosken kaupunki (johon nykyään kuuluvat myös
Suolahti, Sumiainen ja Konginkangas). Lisäksi
Hankasalmi, Konnevesi, Laukaa ja Uurainen ovat
sopimusten kautta mukana toiminnassa. Opisto
perustettiin vuonna 1988, kun Keski-Suomen
maakunnalliset oppilaitokset itsenäistyivät Keski-
Suomen konservatoriosta, jossa Sari oli aloittanut
musiikkiopintonsa. Hän on siis todellakin palannut
juurillensa!  Mutta annetaan Sarin itse kertoa lisää! è

František Pošta houkutteli aina suuren joukon basisteja Suolahden musiikkileirille. Kuvasta tunnistettu: Sari Savolainen (vas.),
???, Mikko Oinonen, Jiri Parviainen, Jukka Rotola-Pukkila, ???, Olli-Pekka Wasama, professori itse, Jussi Javas, Juhani Rantanen,
Risto Mikkola, Martti Pyrhönen sekä Jorma Härkönen. Kuva joltain kesältä 1976-78.

Klubin varapuheenjohtaja Sari vastaanottamassa Jyrki Kankaalta
tuliterää Vuoden basisti -reliefiä vuonna 1987.
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Kaikki oppilaasi soittavat upeasti ja innostuneesti, lisäksi
jokainen heistä on löytänyt oman tapansa ilmaista itseään.
Mikä on salaisuutesi?

Pitäisikö olla jokin salaisuus!? Olen vain oma hullu ja
joskus myös oma höpsö itseni. Innostun asioista aika
vähästä ja sitten se on menoa! Tärkeintä on olla oma itsensä
ja ajatella jokaista oppilasta juuri hänenä itsenään.

Soittotunnilla pitää soittaa paljon
ja olla luottavainen ja hyvä
ilmapiiri. Soittotunnin tulee olla
monipuolinen – oppilas ei saa
tylsistyä! Huumoria tulee myös
olla, ja nauraakin saa. Silloin tuntuu
hyvältä, kun oppilas sanoo tunnin
jälkeen, että oli aivan väsynyt kun
tunti alkoi, mutta tunnin jälkeen
piristyi ja oli iloisella päällä.

Muuttiko vanhemmuus (Arttu
23 v., Sami 22 v., Pipsa 15 v. ja Siri
Tuisku 13 v.) opettajuuttasi?

Vanhemmuus on varmaankin
auttanut ymmärtämään parem-
min oppilaita, mutta ei se sinänsä
muuttanut mitään opettajuu-
dessani. Olen ”mamma” ja
kanaemo myös oppilailleni.
Olen halunnut aina rakentaa
oppilailleni hyvän itsetunnon ja
luoda uskoa siihen, että kaikesta
selviytyy. Kunkin oppilaan
kohdalla pitää löytää omat
rajansa vastuun osalta – jokainen
oppilas on ainutkertainen ja
omanlainen.

Kuka on vaikuttanut eniten soittajana tai opettajana?

Varmaankin František Pošta, hänen arvokkuutensa ja
tietynlainen nöyrä asenteensa. Pošta soitti aina
sydämestä. Ei ollut eroa, oliko soittopaikkana pieni
seuranmökki Sumiaisissa vai konserttisali Suo-
lahdessa. Jokaisesta, surkeastakin soittimesta, hän
loihti kauniin ja laulavan äänen.

Kaikilta opettajilta olen saanut jotakin, myös niiltä
joiden opetusmetodeja en itse ole oikein digannut.
Olen ottanut jokaiselta jotain ja muodostanut
opetuksesta oman näköisen juttuni.

Muita opiskelun ja uran tärkeitä kiintopisteitä?

Avustajan hommat Kansallis-oopperassa 80-luvulla:
Opin orkesterisoittamisesta älyttömästi. Kuoppiksen
(Matti Kuoppamäen) kanssa oli aina aivan mahtava
soittaa. Oopperan silloiset basistikollegat pitivät minusta
aina tosi hyvää huolta ja opin heiltä kaikilta paljon. Kiitos
vaan Masa, Tapu, Juha ja Teppo! Muistelen niitä aikoja

aina tippa linssissä.

Yhdellä Helsingin kaupungin-
orkesterin Japanin-kiertueella olin
aikoinani avustajana. Silloin
soitto Paavo Berglundin johdolla
oli kyllä aivan ainutlaatuista ja
mieleenpainuvaa. Soitin myös
Virtuosi di Kuhmossa (silloin kun
se perustettiin), siitä on jäänyt
hienoja muistoja. Ralf Gothónin
johdolla kiersimme pienois-
ooppera ”La Serva Padronan”
kanssa pariin otteeseen. Gothónin
johdolla oli myös todella innos-
tavaa soittaa.

Apua!! Näitä kun miettii, niin
melkein kaikki, missä olen ollut
mukana, nousee tärkeäksi aina
silloisessa hetkessä!

Olet yksi Suomen ensimmäisistä
naisbasisteista. Oliko suhtau-
tuminen silloin tosiaan niin nih-
keätä, kuin esimerkiksi vanhoista
lehdistä saa käsityksen? Miten itse
suhtauduit tähän? Mikä auttoi
jaksamaan eteenpäin?

80-luvun alkupuolella ei todellakaan ollut ammatti-
opiskelijoina naispuolisia basisteja. Itse olin ensimmäinen
tyttö, joka valittiin Sibelius-Akatemiaan ammatti-
opiskelijaksi soittamaan kontrabassoa. En kuitenkaan
usko että sukupuolella oli mitään tekemistä valinnan
kanssa. Saara Hakkila oli toinen naispuolinen
ammattiopiskelija, hän opiskeli Helsingin Konserva-
toriossa Jorma Katraman oppilaana.

Olen aina sanonut, että ei ole nais- tai miesbasisteja: on
vain basisteja! Soitto ja osaaminen ratkaisevat, ei
sukupuoli. Olen aina viettänyt aikaa enemmän
miespuolisessa seurassa. Useasti olen kuullut sanottavan,
että Sari on hyvä jätkä!

Sarin rakas Päärynä!
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Suhtautuminen varsinkin joidenkin opettajien, kapelli-
mestarien ja miespuolisten basistien taholta oli nihkeätä –
tuntui, että piti olla tosi hyvä, jotta noteerattiin edes jollain
tavalla. En ole kuitenkaan antanut sen vaikuttaa itseeni!
Olen vain soittanut ja tehnyt omia juttujani.

Olet ollut 90-luvun vaihteessa aktiivisesti mukana Suomen
kontrabassoklubin toiminnassa muun muassa vara-
puheenjohtajana. Mitä tunteita klubi herättää sinussa?

Ihan hyvät muistot on klubitoiminnasta jäänyt. Samat
“ongelmat” tuntuu olevan tänäkin päivänä: porukoiden
motivointi klubin pyörittämiseen ja jäsenistön
aktiivisuuden herättäminen osallistumaan klubin
toimintaan (sekä myös lehden tekoon). Hyvä että
klubitoiminta on olemassa.

Miten kuvailisit Suomen musiikkimaailman muuttumista
viimeisten 40 vuoden aikana?

Ihanaa kun huomaa että asiat ovat menneet eteenpäin:
Lapsille tehdään aina vain parempia soittimia, ja pieni-
kokoisia soittimia löytyy melkein kaikista instrumentti-
ryhmistä. Kun vielä ymmärrettäisiin, että pikku lapsilla
tulisi olla parhaat mahdolliset ja innostavat opettajat, koska
silloinhan se pohja luodaan tulevaisuudelle. Hyvä, että ah-
taista koulukunnista on jossain määrin päästy eroon.

Soittomateriaalia löytyy laidasta laitaan levyjen kanssa ja
ilman. Tietotekniikan hyödyntäminen on tuonut
mukanaan aivan uusia ulottu-
vuuksia. Paljon ovat muuttuneet
asiat neljänkymmenen vuoden
aikana...

Kerro jotain mielenkiintoisen
näköisestä soittimestasi! Ehditkö kos-
kemaan siihen muilta kiireiltäsi?

Minun rakas Päärynä on Lorenzo
Ventapanen rakentama Napo-
lissa vuonna 1825. Ostin kyseessä
olevan basson 80-luvun puolessa
välissä Sarmannon Pekalta, joka
oli tuonut sen Ruotsista.
Parviaisen Jiri vinkkasi, että
Pekalla on aivan mun näköinen
basso – että mene katsomaan!
Kävin katsomassa ja rakastuin heti
ensi näkemältä: Basso lojui Pekan
luona pöydällä kansi avattuna, eikä
mulla ollut hajuakaan millainen

ääni siinä olisi. Mutta soitin oli vain niin kauniin ja
erikoisen näköinen, että se oli pakko saada yksistään näön
perusteella. Pekka oli ajatellut saavansa siitä pienen ja
helposti kuljetettavan keikkabasson itselleen, mutta toisin
kävi. Soitamme opiston kollegoiden kanssa joka vuosi
kamarimusiikkia esimerkiksi opekonserteissa. Jos on
jokin tähtäin, niin silloin soitan aktiivisemmin.
Rehtorin työ vie kyllä suurimman osan ajastani.

Miten kuvailisit musiikkiopistoasi? Entä Äänekoskea?

Äänekoski on tyypillinen tehdaspaikkakunta.
Mielestäni täällä on ihan hyvä asua ja olla. Luonto on
lähellä, ja täällä on saanut rauhassa toteuttaa omia
ideoitaan. Harrastusmahdollisuudet ovat hyvät, ja
lapsilla on turvallinen ympäristö touhuta. Äänekoski
vietti vuonna 2011 satavuotisjuhliaan, Äänekosken
työväen soittajat samoin vuosi sitten.

Meillä musiikkiopistossa on tasainen hakijamäärä, ja
olemme maakunnallisestikin katsottuna ainoa
musiikkioppilaitos, jossa on todella monipuolinen
soitinjakauma. Sen eteen tehdään kovasti töitä koko
ajan. Opistossamme on töissä aivan mahtavaa porukkaa.
Henki on hyvä, ja työyhteisö toimii joustavasti ja
luontevasti yhteen. Kun aloitin rehtorina 1995, tilanne
ei todellakaan ollut nykyisen kaltainen!

Mistä positiivinen energiasi ja innostumisesi oikein kumpuaa?

En osaa tehdä asioita muuten kuin
täysillä, joka ei ole kyllä jaksamisen
kannalta mikään hyvä asia – mutta
kun olen vain tällainen.

Mitä muuta kuuluu arkeesi? Miten
rentoudut?

Nyt vuorotteluvapaan aikana olen
elänyt ihan normaalia arkea, mutta
ilman kiirettä. Kävellyt paljon koiran
kanssa ulkona ja ottanut vain rennosti.
Olen jopa oppinut nukkumaan yöni
kunnolla. Pää on kyllä tyhjentynyt
juuri oikealla tavalla. Möksällä (siis
kesämökillä) rentoudun, koska siellä
saan vain olla. Vapaani aikana olen
kylläkin tiedostanut sen, että
voisihan minulla olla muutakin
elämässä kuin työ – mutta en osaa
tehdä ja ottaa asioita kuin yhdellä
tavalla, henkilökohtaisesti.

Sarin kollegat tilasivat juhlavuoden kunniaksi
tämän kälyltä, “romutaiteilija” Mervi

Porrassalmelta Rehtorin valvova silmä -
kaulakorun, joka on tehty vanhoista
bassonkielistä sekä jousen frossista. è
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Emmi Luiro (12 v.) Laukaa, soittanut 5 vuotta

Emmin harrastuslista on monen nykynuoren tapaan pitkä. Siihen kuu-
luu kontrabasson lisäksi myös muun muassa jazztanssi, sähköbasso, kuva-
taidekoulu... Lisäksi vapaa-ajallaan hän tykkää piirtämisestä, tarinoiden
kirjoittamisesta sekä The Sims 3 -pelin pelaamisesta. Musiikissa Emmi
tykkää ”katkaravuista” (3+3+2-rytmi, toim. huom.), mutta ruuassa hän
ei voi sietää niitä. Yök!

Niko Ruppert (14 v.)
Äänekoski, soittanut
7 vuotta

Niko soittaa basson
lisäksi myös paljon pianoa, jolla hän on säveltänyt jo
monta hienoa biisiä. Bassossa hänen mielestään parasta
on se, että vain harvat ja valitut soittavat sitä! Nikon
harrastuksiin kuuluvat myös itsepuolustuslajit sekä
lyhytelokuvien käsikirjoittaminen ja kuvaaminen.

Olli Raatikainen (15 v.) Suolahti, soittanut 8 vuotta

Olli on kontrabasson ja rumpusetin taitajana kysytty
mies monessa erilaisessa kamarimusiikki-, orkesteri-
sekä bändiprojektissa. Lempimusiikikseen hän
mainitsee progressiivisen hevin kuten muun muassa
Dream Theaterin ja Liquid Tension Experimentin.
Ollin vapaa-aika kuluu usein kavereiden kanssa
vuodenaikojen mukaan vaihtuvan pallopelin parissa.

Lopuksi vielä terveisesi Suomen kontrabasisteille?

Haluaisin muistuttaa, että nykyisin suurin osa lapsista
haluaa hyvän harrastuksen musiikista – ei siis tulla
ammattilaisiksi. Soittotunnin tulee motivoida lasta
kaikenlaisen musiikin tekemiseen ja kokemiseen.
Meidän täytyy luoda lapsille ja nuorille koko elämän

kestävä hyvä suhde musiikkiin, jotta he sitten aikuisina
ja tulevaisuuden päättäjinä muistaisivat, mitä
voimavaroja harrastaminen on heille antanut.

Älkää ”leipääntykö”! Aina on löydettävä itsestään
se kipinä, kuin olisi ensimmäistä kertaa tekemässä
juuri sitä asiaa mitä kulloinkin tekee...

Ari Mansala

Sari Savolaisen opissa on tällä hetkellä kolme nuorta basistinalkua. Tässä lyhyet esittelyt heistä:

Kaikki kolme pitävät Saria innostavana opettajana ja aurinkoisena persoonana sekä odottavat innolla
tämän paluuta vuorotteluvapaalta. Tässä vielä heidän terveisensä:

Sari on ihana! <3
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HKO:n bassoryhmä onnittelemassa
6. maaliskuuta 2013 30 vuotta
täyttänyttä Tuomo Materoa. Illan
konsertissa saatiin kuulla
Debussyn, Berliozin, Wagnerin ja
Straussin musiikkia. Komeassa
bassosektiossa poseeraavat
vasemmalta oikealle Jiri Parviainen,
Martti Pyrhönen, Juhani
Rantanen, Tuomo Matero, Mikko
Moilanen, Eero Ignatius, Jorma
Härkönen sekä Ville Väätäinen.

Oopperan basistit Petja Wagoner
ja Tapio ”Tapu” Lydecken
työmatkapyöräilevät uusilla
velomobiileillaan eli katetuilla
nojapyörillä. Samalla he
mainostavat oopperaa – pyörissä
on Herttua Siniparran linna ja
Pajatso  -oopperoiden mainokset.
Ja ylipäätään herättävät huomiota
liikkuessaan noilla – ovat nimittäin
varsin sympaattisen näköisiä pyöriä
kun menevät tiellä!

Kuvakollaasi

HKO:n bassoryhmä
Amerikassa 1968.

Basistit vasemmalta
oikealle: Seppo

Uurtimo, Kaj Lindén,
Teppo Hauta-aho,

Jorma Katrama, Matti
Kuoppamäki, Timo
Miettinen, Martti
Kankkunen ja Juha

Ertamo.

Noora Kärnä

Modern Bass -konsertti järjestettiin sunnuntaina
29.4.2013 Musiikkitalon Organo-salissa. Panu
Pärssisen oppilaiden konsertssa esiintyivät Tarmo
Anttila, Pontus Grans, Tuomo Matero, Helka
Seppälä viulisti Elina Lanevan kanssa, sekä itse Panu
Pärssinen. Konsertissa kuultiin Baldaufin, Berion,
Proton, Pärtin, Vasksin ja Zbindenin musiikkia.
Organo-salin tunnelmasta oli luotu upea valoineen
ja sali sopi hienosti kontrabassomusiikille.
Konsertti oli huikea yleisömenestys, sillä harvoin
moderniin bassokonserttiin joutuu kantamaan lisää
tuoleja. Kuvassa Helka Seppälä ja Elina Lanerva
Proton Duon jälkeen. Fanni Hoppari

Eero Ignatius

Jorma Katrama
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Kummalliset kielenpitimet tuntuivat olevan kuumin
uutuustrendi viime kesän BASS2012-festareilla
Tanskassa. Kierreltyäni näyttelytilassa ja nähtyäni
riittävän monta vinoa kieltenpidintä aloin miettiä, että
pitäisiköhän sitä sitten kokeilla, kun se on näin muotia.
Tarkastelin hieman hintoja ja siitä hyvästä päädyin
Marvin’s Tailpiece -pitimen esittelijän ständille. Tämä
kielenpidin oli ehkä kaikista kummallisin, mutta
myöskin kaikista edullisin, hinta oli euroissa noin
viidenkympin paikkeilla.

Marvinin kielenpitimessä on neljä vaijeria, joista jokainen
kiinnittyy yhteen kieleen. Sen idea on siinä, että näin
kielten värähtely jatkuu myös kielenpitimessä, eli
kielenpidin ei demppaa ääntä. Jotteivät vaijerit
värähtelisi niin kovasti, että kolisisivat toisiaan vasten,
tulee vaijereiden päälle kevyt tarrakangas. Kangas myös
auttaa friikkikielenpidintä
maastoutumaan edes aavis-
tuksen verran. Tosin Marvin
itse oli keksinyt tehdä tarra-
kankaaseen vaikka minkä-
moista taidetta, esimerkiksi
leikkaamalla kangasta eri
kuvioihin tai koristamalla
sitä kirkkailla neonväreillä.
Tuo tuunailu varmaankin
sopii rokkipuolen keikoille
paremmin kuin konsertti-
saliin. Sinänsähän  friikki-
kielenpidin jo itsessään
saattaa ulkonäöllisesti olla
liikaa vanhaan hyvään
luottavalle.

Mukamas-ennakkoluulotto-
muudestani huolimatta pidin
itsekin kielenpidintä mel-
koisen epäilyttävänä, mutta
edullinen hinta auttoi
tekemään ratkaisun. Päätin siis antaa Marvin’s Tailpiecelle
mahdollisuuden. Saavuttuani festivaaleilta kotiin ryhdyin
askartelemaan kielenpidintä paikoilleen. Se ei ollut ihan
niin näppärää, kuin kauppamies oli antanut olettaa. Kaikki
kielet pitää tietysti irrottaa kokonaan, jotta vanhan
kielenpitimen saa pois. Ja tottakai tallakin irtoaa samalla.
Hyvässä lykyssä pinna pysyy paikoillaan, varsinkin jos
basson on laittanut makuulle vaihdon ajaksi. Vanha
pidin siis pois stakkelin ympäriltä ja uusi vaijeriviritelmä
tilalle. Jokainen kieli pujotetaan vaijerin päässä olevan
rinkulan läpi, ja sitten kielet voi kiinnittää takaisin
viritystappeihin. Omalla kohdallani tämä projekti kesti

odotettua pidempään, sillä varotoimista huolimatta
pinna irtosi (ja omakin pinna paloi), ja sen saaminen
paikoilleen vaati kääntymistä ammattiauttajan puoleen.
(...siis basson pinnan!)

Kun liian pitkältä tuntuvan ajan päästä sain pinnan ja
kielenpitimen ja bassonkin soittokuntoon, odotin
härpäkkeeltä paljon ja pelkäsin pahinta. Olin jo ehtinyt
katua koko kielenpidinjuttuun mukaan lähtemistä.
Mutta heti ensimmäisestä äänestä alkaen olin
vakuuttunut: tämä härpätin todellakin parantaa
soundia! Soundi muuttuu pyöreämmäksi ja
pehmeämmäksi, mutta samalla mureammaksi, eli ei
lainkaan suttuisemmaksi. Ääniin tulee jonkinlaista
staminaa lisää (muttei suttubotnea), ja myös yläsävelet
erottuvat selkeämmin kuin aikaisemmin. Soundi parani
sekä jousisoitossa että pizzicatossa. Lisäksi kielituntuma

vasemmassa kädessä muut-
tui kevyemmäksi ja jousta-
vammaksi. Kaiken kaikkiaan
olen todella tyytyväinen!

Aikani soitettuani tällä
ihmepitimellä ajattelin,
että onkohan hypetys
sittenkin vain omassa
päässäni ja päätin huvik-
seni testata, miltä tuntuu
vaihtaa takaisin alkuperäi-
nen kielenpidin. Ja voi
huh sentään, että soitto ja
soundi meni tuhnuiseksi
ja vaikeaksi! Piti tehdä
kamalan paljon töitä
molemmilla käsillä, että
sai edes jonkinlaista tyy-
dyttävää soundia aikaan
(bassonsoittoa perintei-
simmillään?).

Vaihdoin vaijerihärpäkkeen saman tien takaisin ja johan
helpotti. Ehkäpä ihmepidin hemmotteli minut pilalle ja
unohdin kaiken sen hikisen tekniikan, jolla soundia oikeasti
tuotetaan. Mutta oma filosofiani on, että ihan sama millä
tekniikalla soittaa, jos se kuulostaa hyvältä. Ja jos soundia
kerran kaupasta saa, niin ostan kyllä, plussaahan se vain on!
Vanhaan en siis aio palata, paitsi silloin kun soitan
barokkiorkesterissa. Ei siksi, että vaijeripidin olisi
epäautenttinen – viis siitä! – ongelma on enemmänkin
käytännöllinen: reiät, joista kielet pujotetaan, ovat liian
pienet suolikielille!

Kummajaispidin Marvin’s Tailpiece

Näin se toimii... ...ja näin se maastoutuu.

Henrica Fagerlund



c  15KONTRA

Keskiviikkona 10.4.2013 saimme jälleen kuulla
lahjakkaita nuoria Radion sinfoniaorkesterin
Nuorten solistien konsertissa. Tämän vuoden
nuoriksi solisteiksi oli hakenut ennätykselliset 82
soittajaa ja keskinäinen taso oli korkea. Tämän
kevään nuorten solistien konsertti oli erityinen juuri
kontrabassopiireissä, sillä solistiriveihin valittiin
myös basisti Iikka Järvi, 19-vuotias ensimmäisen
vuoden opiskelija Sibelius-Akatemialta. Iikka soitti
kaksi ensimmäistä osaa Koussevitzkyn kontra-
bassokonsertosta op. 3.

Iikan soitto on aina ollut erittäin varmaa ja
vakuuttavaa. Jo ensimmäisten orkesteri-
harjoituksien läpimeno oli teknisesti ja
musiikillisesti virheetön ja ammattimainen.
Kapellimestari Atso Almilakin kehui Iikan
tulkintaa toisesta osasta kauneimmaksi, mitä hän
on koskaan kuullut. Esiintymisvarmuutta toi
myös aikaisempi solistikokemus samasta
konsertosta Sibelius-lukion sinfoniaorkesterin
solistina syksyllä 2011.

RSO:n konsertin alla Iikka ei ottanut turhia paineita
Koussevitzkyn harjoittelusta vaan valmisti samalla
ensi syksyn Janácek-kilpailuiden ohjelmistoa.
Viimeisinä päivinä hän harjoitteli noin puoli tuntia
päivässä, hän halusi välttää ylikuntoa ja liikaa

RSO:n nuorisolisti Iikka Järvi
stressaamista. Konserttipäivän aamuna Iikka
kuitenkin myönsi, että aamiaisleipien alassaaminen
tuotti hieman vaikeuksia.

Konsertti oli vaikuttava kokonaisuus. Kaikki solistit
onnistuivat esityksissään hienosti. Konsertin
ohjelma oli monipuolinen, klassismin ajasta
nykypäivään. Musiikkitalon konserttisali täyttyi
nuorista ja vähän vanhemmistakin, jotka tulivat
kannustamaan ystäviään ja läheisiään. Tunnelma oli
jännittynyt, mutta samalla innostusta täynnä.

Solistit vastaanotettiin raikuvin
aplodein ja vislauksin.

Konsertti oli loppuunmyyty, minkä
vuoksi osa nuorista muusikoista
kerääntyi Sibelius-Akatemian basso-
luokkaan seuraamaan Iikan ja
muiden solistien esityksiä. Kun h-
hetki oli ohi, kaikkensa antanut
Iikka oli hieman hämmentynyt,
mutta tyytyväinen suoritukseensa.
Iikka kertoi olleensa niin syventynyt
soittoonsa, ettei muistanut siitä
jälkeenpäin juuri mitään. Muuta-
man lasillisen jälkeen hän pystyi
rentoutumaan sekä nauttimaan
illasta.

Iikka sai oikein hyvät arvostelut,
HBL oli erityisen vaikuttunut

hänen soitostaan. Hänen sanottiin mm. ylittäneen
ennakkoluulot kontrabasson kykenevyydestä
soolosoittimeksi. Nyt tästä on hyvä jatkaa.
Seuraavana tavoitteena Iikalla on Janácek-
kilpailuihin valmistautuminen sekä Youtube-
kissavideoiden katselu.

Kiitos Iikka, että toit kontrabasson Musiikkitalon
konserttisalin lavalle ensimmäistä kertaa soolo-
soittimena. Esiintymisesi oli laadukasta ja aitoa. Kuulin
väliajalla jonkun sanovan, että näytit aivan kuin olisit
syntynyt soittamaan bassoa, ja olen aivan samaa mieltä.
Jokainen ääni soi kauniisti ja kirkkaasti. Olen ylpeä
sinusta ja tiedän, että tulet vielä saavuttamaan kontra-
bassonsoitolla jotakin suurta!

Terveisin,
bassosiskosi Helka
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Kevät Suomessa on
myöhässä. Elämme
huhtikuun puolta-
väliä, ja lunta on vie-
lä siellä täällä. Meri-
kin on jäässä. Mitäpä
jos sitä olisikin basis-
tina jossain lämpi-
mämmässä paikassa,
vaikkapa Espanjassa?
Risto Vuolanne on.
Hän työskentelee
kontrabasson äänen-
johtajana Galician
sinfoniaorkesterissa A
Coruñan kaupungis-
sa. Galician maakun-
ta sijaitsee Atlantin
rannikolla Espanjan
luoteisnurkassa. Valtameri ei ole jäässä, ja ilman läm-
pötila on kahdenkymmenen hujakoilla. Kuulostaa
mukavalta. Risto tosin toppuuttelee, ettei paikka
varsinaisesti mikään lämmin ole. Suomalaista
basistikollegaa Kauppisen Teemua lainaten hän to-
teaa, että nyt ollaan Espanjan Lapissa.

Säästä ja ilmastosta voitaisiin jauhaa loputtomiin.
Ristolla on kuitenkin takanaan antoisa konsertti-
viikonloppu, josta haluamme kuulla tarkemmin.
Hän on esittänyt Einojuhani Rautavaaran
kontrabassokonserttoa oman orkesterinsa solis-
tina kahdessa konsertissa, ja suomalainen musiik-
ki tuntuu uponneen galicialaisyleisöön. Kriiti-
kotkin pitivät Riston soitosta. Konsertit olivat-
kin omiaan nostamaan suomalaisen musiikkielä-
män imagoa. Sen lisäksi, että konsertissa kuul-
tiin suomalaista sävellystä ja suomalaista solistia,
koko pläjäyksen johti suomalainen kapellimes-
tari Hannu Lintu.

Rautavaaran konsertto Angel of Dusk on raskas teos,
joka vaatii huolellista valmistautumista. Risto ker-
too aloittaneensa valmistautumisen 1½–2 vuotta
sitten. Toki nuottia oli tullut silmäiltyä ja kokeil-
tua aikaisemminkin.

Risto Vuolanne, Suomen kontrabasso-
lähettiläs Iberian niemimaalla

Teoksen fyysinen vaativuus tuli varsin konkreetti-
sesti ilmi viime vuoden tammikuussa, jolloin va-
semman käden etusormesta katosi tunto. Risto oli
päättänyt laittaa toisen osan kuudestoistaosina ete-
nevän sekvenssipaikan kuntoon, ja rajun
treenaamisen jälkeen matkalle lähdettyään hän to-
tesi yhden sormensa kadonneen. Jokin hermo oli
jäänyt nipistykseen, ja kyllähän sormi toki palautui
vähitellen, mutta tässä oli taas hyvä muistutus siitä,
miten tärkeää soittajan on huolehtia fysiikastaan ko-
konaisvaltaisesti.

Risto on aina venytellyt ja harrastanut joogaa sekä
taijia, mutta sekään ei pelkästään riitä, kun soitta-
minen asettaa vaatimuksia kestävyydelle. Niinpä
hän alkoi tehdä juoksulenkkejä säännöllisesti ja on
myös käynyt lähes viikoittain hierojalla, mitä hän
on pitänyt todella hyvänä apuna rasituksesta
palautumiselle. Hän on löytänyt hyvän hierojan,
joka osaa keskittyä käsivarsien ja selän kohtiin, jot-
ka soittaessa joutuvat koville. Aikamoista
urheiluahan kontrabassonsoitto on.

Ennen Galiciaan asettumistaan Risto ehti asua use-
assa eri paikassa. Portugalissakin hän vietti tovin, ja
siellä alkoi yhteistyö pianisti Nuno Caçoten kans-

Isabel Gonzilez



c  17KONTRA

sa. Vuolanne–Caçote-tiimi on vuosien varrella soit-
tanut yhdessä monet resitaalit, ja tästä olikin Ris-
tolle paljon apua myös Rautavaaran parissa. Risto
piti etukäteen muutaman konsertin, joissa hän
soitti konserton pianistin kanssa. Rautavaaran
konserttohan on oikeastaan niin suurta musiik-
kia, ettei siitä edes ole versiota pelkästään
kontrabassolle ja pianolle. Säveltäjä on sen sijaan
tehnyt kamarimusiikkiversion kontrabassolle,
kahdelle flyygelille ja lyömäsoittimille.

Ristolle Portugalissa Aveiron konservatoriolla
ja Lontoossa suomalaisella kirkolla järjesty-
neisiin konserttipaikkoihin oli kuitenkin
roudausteknisesti hankalaa saada vaadittuja
soittimia, joten näissä konserteissa soitettiin
”köyhän ritarin versiota”, jossa pianisti poimi
kamarimusiikkiversion partituurista tärkeim-
mät asiat. Näitä konsertteja edelsivät tietysti esi-
tykset kollegoille Espanjassa, ja Lontoo oli
myös tärkeä paikka jo siinä vaiheessa. Risto
sai konserttoa työstäessään paljon apua Lon-
don Symphony Orchestran soolokontrabasisti
Rinat Ibragimovilta, ja erityiskiitokset saavat
Lontoossa työskentelevät suomalaisbasistit
Jani Pensola ja Simo Väisänen.

Varsinaiset konsertit Galician sinfoniaorkesterin
kanssa soitettiin orkesterin kotisalissa A Coruñassa.
Tila on melko iso, noin 1 700-paikkainen sali, ja
siellä soittaminen on aivan toisenlaista kuin pienem-
missä paikoissa. Kun mukana vielä on pianistin si-
jasta koko orkesteri, on solistin tehtävä paljon työ-
tä saadakseen itsensä kuuluviin. Pianot ja fortet on
toteutettava ainoastaan soinnillisina eroina, sillä
äänenvoimakkuden on koko ajan oltava hyvinkin
reipas.

Konserttiviikolla ei silti enää isompia vammoja tul-
lut – mitä nyt yksi kynsi vähän aukesi ja pakotti
Riston soittamaan konsertit kakkossormi
teipattuna. Pitkä valmistautuminen ja rankat kon-
sertit olivat palkitsevia, ja Ristolle jäi oikein hyvä
maku suuhun. Hän pitää Rautavaaran konserttoa
erinomaisen hyvänä musiikkina toisin kuin monia
muita kontrabassolle sävellettyjä kappaleita. Ja ku-
ten sanottu, esitys sai myös yleisöltä ja kriitikoilta
hyvän vastaanoton.

Riston tie Suomesta Espanjaan ei ole kulkenut
aivan suoraan. 1990-luvun lopulla hän lähti en-
sin Erasmus-opiskelijavaihtoon Amsterdamiin
vuodeksi. Vuosi venähti muutamaksi, ja suori-

Vari Caramés

”Jazzin soitto on minun tapani olla eri tavalla yhteydessä soittimeeni ja soittaa jotakin omalle sielulleni ja sydämelleni.”
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tettuaan Hollannissa maisterintutkinnon hän
palasi vuonna 2002 Suomeen. Vielä samana
vuonna eräs hänen hollantilaisista basisti-
ystävistään soitti ja kertoi aloittaneensa työsken-
telyn Portugalissa vastaperustetussa Algarven or-
kesterissa. Orkesteriin etsittiin vielä toista basistia,
ja ystävänsä ehdotuksesta Risto lähetti sinne nau-
han. Seurasi koesoitto ja muutto Portugalin etelä-
rannikolle Faroon.

Algarven orkesteri on 31 soittajan kamariorkes-
teri, jossa on kaksi kontrabassoa. Siellä Risto viet-
ti muutaman vuoden. Hän kertoo kamari-
orkesterissa työskentelyn olleen sangen opetta-
vaista. Wieniläisklassisen ohjelmiston stemmat
kahdella bassolla soitettuna käyvät hyvistä
etydeistä. Yhtäältä Risto olisi voinut jatkaa beach-
elämää Algarven rannoilla, mutta koki tarvitsevan-
sa vielä jotakin muuta kehittyäkseen muusikkona.

Vuonna 2005 hän lähti jälleen Amsterdamiin ja
työskenteli siellä freelancerina. Erityisesti
NedPhO (Nederlands Philharmonisch Orkest)
työllisti häntä paljon. Galician sinfonia-
orkesterissa tuli pian äänenjohtajan paikka auki,
ja sitä Risto haki seuraavaksi. Paikan saaminen
sopi siinäkin mielessä hyvin, että hänen silloinen
tyttöystävänsä oli Pohjois-Portugalista kotoisin,
ja matka tämän kotikonnuille oli A Coruñasta
lyhyempi kuin Farosta, vaikka oltiinkin Espan-
jan puolella.

Nykyisessä työpaikassaan Risto viihtyy hyvin. Eri-
tyisesti hän kiittelee sitä, että hänen on sopimuk-
sensa mukaan soitettava vain 75 % soitantokauden
kaikista töistä, mikä jättää aikaa solistisen soitto-
kunnon ylläpitämiselle ja kehittämiselle. Korkeam-
malla soittovelvollisuudella olisi Rautavaarakin tain-
nut jäädä esittämättä. Orkesterin kausi päättyy hei-
näkuussa, ja konserttoa valmistellessaan Risto on
käyttänyt kaikki tämän kauden vapaat ja jo viikon
seuraavaltakin kaudelta.

Orkesterissa on seitsemän vakituista kontra-
bassonsoittajaa, ja he jaksavat huolehtia ryhmänsä
yhdessä viihtymisestä. Kerran tai pari vuodessa
he kokoontuvat hyvälle aterialle saman pöydän
ääreen, ja konserttien jälkeen käydään usein ai-
nakin pikaisesti lasillisella konserttisalin ulkopuo-
lella sijaitsevassa baarissa. Ryhmässä on Riston
lisäksi soittajia Uruguaysta, Portugalista, Ukrai-

nasta ja Amerikasta, ja erilaiset temperamentit
lienevät ryhmän suurin rikkaus.
Yhteentörmäyksiltäkään ei aina voida välttyä,
mutta kaikilla on aina halua sovitella kahnaukset
nopeasti. Risto kertoo, että kun hän aluksi or-
kesteriin tultuaan antoi suomalaiseen tyyliin rau-
hallisesti puhuen palautetta ryhmälleen, eivät
kollegat oikein ymmärtäneet asiaa. Pian hän kui-
tenkin oppi, että äänensävyä on muutettava ja
on reagoitava nopeasti, jos haluaa viestinsä me-
nevän perille.

Eivät Riston näpit työajan ulkopuolellakaan pysy
irti basson kaulalta. Hän vilauttaa saman tien
paria sähköbassoa ja osoittaa huoneen nurkkaan,
jossa on nojallaan hänen jazz-kontrabassonsa.

”Jazzin soitto on minun tapani olla eri tavalla yh-
teydessä soittimeeni ja soittaa jotakin omalle
sielulleni ja sydämelleni.”

Improvisointitaitoa Risto pitää hyvin tärkeänä ja
toteaa sen lisäävän itsetuntemusta. Hän soittaa
bassosta, saksofonista ja rummuista muodostu-
vassa triossa, joka on juuri julkaissut levyllisen
improvisoitua musiikkia, ja pian on tulossa keik-
koja erään ruotsalaisen saksofonistin kanssa. Ris-
ton sosiaalinen elämä pyöriikin pitkälti muiden
kuin klassisen musiikin soittajien piireissä.

Lisäksi Risto matkustelee paljon. Hän lähtee
usein Galiciasta Espanjan ja Portugalin
lämpimämpiin kolkkiin, ja Madridissa hän käy
mielellään. Ison maan sisällä on helppo liikkua
halvoilla lennoilla. Pelkästään Espanjan alueella
on hyvin erilaisia paikkoja. Autonomisilla alu-
eilla on voimakas oma identiteetti ja kulttuuri.
Omasta asuinseudustaan hän toteaa:

”Pohjois-Espanjassa on vähemmän aurinkoa ja
kylmempi vesi, mutta hyvää ruokaa.”

Suomessakin Risto käy vähintään kerran vuodes-
sa, ja suomalaiset tuulet puhaltavat myös orkes-
terissa. Vuolanteen, Linnun ja Rautavaaran lisäksi
kovasti innostusta herättää suomalaistunut ka-
pellimestari Dima Slobodeniouk, joka aloittaa
Galician sinfoniaorkesterin taiteellisena johtaja-
na syyskuussa. Suomalaisten invaasio Galiciassa
on täydessä käynnissä.

Johannes Raikas
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Kaj Lindén kuoli pitkällisen sairauden jälkeen
11. tammikuuta 2013. Hän oli syntynyt 15.
elokuuta 1931.

Kun MTV monen väännön kautta sai aloittaa
uutislähetykset, tuli Kajsta sen ensimmäinen
uutisankkuri. Valtaosa suomalaisista hänet oppi
tuntemaan jokailtaisena vierailijana olo-
huoneissaan.

Muusikko, kontrabasisti Kaj on suurelle yleisölle,
varsinkin niille, joille konserteissa käynti ei
kuulunut harrastuspiiriin, jäänyt tuntematto-
mammaksi. Kaj oli lukenut uutisia STT:ssä jo
vuosia ennen kuin hänet napattiin MTV:hen.
Jo STT:n aikoina hän tanssi-
keikkojen ohella kävi avusta-
massa HKO:ssa. Kello kym-
menen uutiset STT:ssä ehti
vielä lukemaan konsertin
jälkeen, kun piti kiirettä.

Voitettuaan koesoiton hänestä
tuli HKO:n vakinainen basson-
soittaja, meidän ”Kaitsu”.
Kaikki basistit orkesterissa
olivat varsin nuoria silloin.
Minä olin äänenjohtajana
joukon vanhin ennen Kaitsun
tuloa ryhmään. Meillä oli
Kaitsun kanssa vain viiden
vuoden ikäero, mutta hänen
lämmin elämänkatsomuksensa antoi tunnun
paljon suuremmasta ikäerosta. Arvostin häntä
ihmisenä todella paljon.

Bassoryhmä oli innokas, eloisa ja monin tavoin
aktiivinen. Tätä joskus vähän rönsyilevääkin
intoa Kaitsun rauhallinen, ymmärtäväinen
suhtautuminen piti hienolla tavalla aisoissa.
Kaitsu oli hyvä ammattilainen basson takana,
luotettava ja joustava.

Harvalla ihmisellä samaan persoonaan yhdistyy
niin monia hyviä ja arvostettavia ominaisuuksia.
Kaitsu oli sivistynyt ja monista asioista
kiinnostunut ihminen. Hän oli myös herrasmies
kiireestä kantapäähän, kohtelias ja aina
ystävällinen kaikille. Ystävällinen huomen
sanottiin kaikille aamulla, ja on/off-päiviä ei ollut
koskaan. En muista yhtään tilannetta, jolloin hän

”vaan yksi on joukosta poissa...”

olisi ollut pahalla tuulella tai olisi sanonut
pahasti joistain asiasta.

Kaitsu oli erittäin huumorintajuinen ja laski
leikkiä monista asioista, eikä hän silloin
säästellyt itseäänkään. Monasti lähdimme lavalta
harjoituksista vedet silmissä, kun jokin sutkaus
oli pallottelun seurauksena vähän lähtenyt
”lapasesta”.

Kaitsulla oli myös aivan oma tapansa reagoida.
Hän ei juurikaan nauranut ääneen vaan hiljaa
käpertyi itseensä, väri kasvoilla vaihtui ja
kyyneleet alkoivat valua. Hän vain hiljalleen
tikahtui nauruun. Mainio mies!

Kaitsulle musiikki oli suuri
rakkaus, ja onni oli meille, että
basso oli se instrumentti, joka
toi meidät muut musiikin
rakastajat yhteen. Monia
yhteisiä ja antoisia vuosia
meillä oli HKO:n rivissä.

MTV3 nappasi meiltä hyvän
ja sympaattisen basso-
kumppanin, mutta bassoa
Kaitsu ei  jättänyt,  vaikka
toimenkuva muuttuikin.
Soittamista hän jatkoi ja
i lahdutti  ystäviä pieni-
muotoisi l la ”bassokonser-

teil la”, t ietenkin höystettyinä huumori-
pitoisilla juonnoilla ”à la Kaj Lindén”.

Idea suomalaisten basistien yhteisestä klubista
innosti Kaitsua, ja hän oli yhtenä Klubin
syntysanoja sorvaamassa.

Helsingin kaupunginorkesterin ensimmäisellä
Amerikan matkalla 1968 Kaitsu oli mukana
rivissä, jossa hänen lisäkseen soittivat Jorma
Katrama, Juha Ertamo, Matti Kuoppamäki,
Timo Miettinen, Teppo Hauta-aho, Martti
Kankkunen  ja Seppo Uurtimo. (Ks.
kuvakollaasi s. 13)

Siltä matkalta jäi monia hienoja muistoja,
yhdessäoloa, iloa ja naurua. Tänään läsnä on
Suru. Jälleen kerran yksi hieno ystävyyssuhde
on katkennut.

Jorma Katrama
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Tässä juttusarjassa tar-
kastelemme suomalai-
sen bassomaailman his-
toriaa aina tasan 30
vuotta sitten ilmesty-
neen Basisti- tai Kontra-
C-lehden kautta. Van-
hat lehdet ovat luettavis-
sa klubin nettisivuilla.

* * *

Näin kesän kynnyksellä i lmestyneitä
jäsenlehtiämme on kautta aikojen yhdistänyt
kaksi asiaa: terveiset klubin vuosikokouksesta
sekä lista kesän bassoleireistä. Kuten tämä kädes-
säsi oleva tuorein Kontra-C, ei myöskään Basisti
2/1983 muodostanut poikkeusta tähän perintee-
seen. Jälkimmäisen lehden leirilistassa oli monia
sittemmin jo hävinneitä kursseja mutta myös vä-

Olipa kerran 30 vuotta sitten...
hintään yhtä monta edelleenkin hyvin elinvoi-
maista leiriä. Ulkomaalaisina vieraina Suomen
kesää kävivät rikastamassa František Pošta,
Entcho Radukanov ja Barry Guy.

Vuosikokous 1983 pidettiin nykyäänkin mo-
nen muusikon ja basistinkin suosiman ravin-
tola Ostrobotnian juhlakerroksessa. Kuten
myös useasti myöhemmin, ihmeteltiin jo sil-
loin kokouksien vähäistä osallistujamäärää.
Odotukset ovat vissiin ajan saatossa muuttu-
neet tai vaihtoehtoisesti en ymmärrä sarkasmia,
mutta silloista 22 basistin saapumista koko-
ukseen oltaisiin voitu pitää poikkeuksellisen
suurena yleisömenestyksenä nyttemmin jo use-
amman vuoden!

Lehden sivuillekin painetusta kokouksen pöytä-
kirjasta lukuisine liitteineen voidaan lukea kuu-
mina puheenaiheina olleen muun muassa

HKO:n bassoryhmä v. 1983: Jorma Katrama (vas.), Jiri Parviainen, Jorma Härkönen, Martti Kankkunen, Jussi Javas, Juhani
Rantanen ja Juha Ertamo – kuvasta puuttuu Martti Pyrhönen. Bongaa heistä neljä myös kollaasin kuvasta sivulla 13!
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kontrabassojen hankkiminen soitinpankkeihin,
tutkintovaatimusten kehittäminen sekä koe-
soittotilanteiden ongelmat, joihinka liittyen klu-
bin puheenjohtaja peräti laati kirjeen Suomen
Muusikkojen Liiton hallitukselle! Kokouksen
musiikillisesta annista vastasivat Björn Malm-
qvist ja Saara Hakkila sekä myöhemmin illalla
myös Peter Grans, Lasse Lagercrantz ja Mar-
jut Vuorento.

Puheenjohtajan palstallaan Jiri Parviainen kiit-
teli vuolaasti edellistä taloudenhoitajaa Hanne
Katramaa loistavasta työstä sekä ihmetteli, miksi
niin harva suomalainen jazzbasisti kuuluu Suo-
men kontrabassoklubiin samalla kun jazzareiden
osuus kansainvälisessä klubissa on niin suuri. Yli-
päänsä klubilaisten vähyys (silloin noin 75, ny-
kyään 195) oli esillä myös Juha Pesosen pääkir-
joituksessa. Erityisesti opiskelijoiden vähyys
kummastutti häntä. Sittemmin kehitys on kään-
tynyt päälaelleen, ja pahimmillaan klubin toimin-
ta on ollut parin aktiivisen sibeliusakatemialaisen
harteilla.

Pääkirjoituksessa ilmoitettiin myös Basisti-leh-
den toimituksen irrottautumisesta klubin halli-
tuksesta erillään toimivaksi yksiköksi. Näin
molemmat voisivat keskittää voimavaransa omi-
en vastuualueidensa kehittämiseen. Samalla Pe-
sonen toivoi lehteen lisää jäsenkunnan kriittisiä
kommentteja ja arvioita. Tällaisena voidaan pi-
tää lehdestä löytynyttä kirjoitusta ”Sappitatteja
ja ruusuja”, jossa Jorma Katrama yrittää tuulet-
taa miehistä ilmapiiriä sekä ihmettelee, miksi
Basistissa ei ole ollut mainintaa Saara Hakkilan
ensimmäisenä suomalaisena naisbasistina erin-
omaisin arvosanoin suorittamasta ylimmästä
opinnäytteestä.

Aikaisemmin Basisti-lehden sivuilla oli esitelty
kattavasti Tampereen ja Turun orkestereita ja nii-
den bassoryhmiä. Nyt vuorossa oli Helsingin kau-
punginorkesteri. Erityisen mielenkiintoisena voi-
daan pitää pitkää listaa kaikista HKO:ssa vähän
pitempään soittaneista basisteista. Huomion-
arvoista on myös se, että puolet silloisesta
sektiosta soittaa edelleenkin samassa basso-
ryhmässä!

Toinen pitempi asiapitoinen artikkeli tarkasteli
J. M. Spergeriä (1750–1812), jota voidaan pi-

tää yhtenä tärkeimmistä ja ensimmäisistä
kontrabassovirtuooseista. Tekstin oli koonnut
Meyerin, Planyavskyn ja Trumpfin tutkimusten
pohjalta Jorma Katrama.

Lisäksi lehdestä löytyi Soitin Laineen mainos,
kauppapalsta (jolla muun muassa ryhmä Sibelius-
Akatemian oppilaita etsi i  epätoivoisesti
”ruotsinhartsia”) sekä hauskana kuriositeettina
vielä kauempaa menneisyydestä, Suomen
Musiikkilehden numerosta 13/1930 napattu kir-
joitus, joka ratkaisee erään bassonsoittoon liitty-
vän ikuisuuskysymyksen. Tekstissä nimittäin ker-
rotaan, miksi ranskalainen jousiote on yksiselit-
teisesti saksalaista parempi. Hieno juttu,
Hermanni!

Ari Mansala

Lue lehti kokonaisuudessaan osoitteessa

www.kontrabassoklubi.fi/vanhatlehdet
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Itä-Helsingin musiikkiopisto järjestää Colour-
strings-kurssin soitonopettajille. Kurssia on pidetty
monesti englannin kielellä, mutta ensimmäistä
kertaa kurssi tarjotaan näin laajasti suomenkielisenä
kokonaisuutena. Kurssilla perehdytään Colour-
strings-pohjaisiin metodeihin ja siihen, kuinka
nämä metodit kootaan yhteen kaikkien yhteisillä
solfatunneilla.

Koulutus koostuu soitinryhmän kesken
pidettävistä luennoista, ja kaikilla on mah-
dollisuus seurata muiden soitinryhmien ohjel-
maa. Kontrabassolle omaa ohjelmaa on 2–3
päivää, ja tämä on huomioitu kurssimaksussa.
Basistien perehdyttämisestä vastaa Itä-Helsingin
musiikkiopiston sekä Sibelius-Akatemian
opettaja Lasse Lagercrantz.

Kurssi pidetään Helsingissä, Itä-Helsingin
Musiikkiopiston toimipisteessä Roihuvuoressa tai
läheisessä Porolahden peruskoulussa. Sunnun-
taina 2.6. ohjelma alkaa kello 14 ja 2.6.–7.6. kello
9. Tarkka ohjelma ja aikataulu selkeytyvät il-
moittautumisten päätyttyä. Basisteille kurssin
hinta on 250 euroa. Opiskelijoille kurssi on 50 %
halvempi.

Kurssin oikea
i l m o i t t a u t u -
mispäivä on jo
mennyt 19.4.,
mutta voit lait-
taa sähköpostia
o s o i t t e e s e e n
minna.launonen@
ihmo.fi  ja tie-
dustella ti lan-
netta. Basisteille
löytyy varmasti
tilaa, joten nyt
kaikki hankki-
maan lisää eväitä
alkuopetukseen!

Colourstrings-metodi perustuu unkarilaisen Zoltán
Kodályn filosofiaan ja pedagogiseen ajatteluun.
Metodin pohjana on relatiivinen solmisaatio, joka
on läsnä sekä soitto- että teoriatunneilla. Tämä tähtää
lapsen kokonaisvaltaiseen musiikilliseen kehitykseen
musikaalisuuden (”kuulo ja äly”), soittotekniikan
ja tunnemaailman kehittyessä käsi kädessä. Tältä
pohjalta unkarilaissyntyiset jousipedagogiveljekset
Géza ja Csaba Szilvay ovat rakentaneet
opetusmetodinsa Itä-Helsingin musiikkiopistossa
1970-luvulta alkaen.

Szilvayt ovat kehittäneet lapsilähtöisen värikkään
opetusmateriaalin, joka sisältää monenlaisia
hauskoja ja kivoja kappaleita, joiden lomassa
huomaamatta opitaan tekniikkaa ja musiikin-
lukutaitoa. Jousisoittimille, pianolle sekä
muutamille puhaltimille on kaikille oma
soittoaapisensa. Kaikille löytyy myös paljon
kamarimusiikkia, jota voi soittaa jo hyvin
varhaisessa musiikkiopintojen vaiheessa. Kontra-
bassoaapisen on laatinut Lasse Lagercrantz.

Lisätietoja: www.ihmo.fi
                  www.colourstrings.fi

Colourstrings-koulutusta kontrabasson
soiton opettajille 2.6.–7.6.2013






