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Pääkirjoitus

Opiskelu Sibelius-Akatemiassa—
ajantuhlausta?

laajuudeksi tulee 96 opintoviikkoa, pääaineen kokonaislaajuuden ollessa 89 ov.

"Turhauttavaa" lienee tällä hetkellä ainoa oikea sana kuvaamaan opiskeluani
Suomen ainoassa musiikkikorkeakoulussa. Turhautuminen ei johdu millään tavalla oman instrumentin opinnoista vaan,
kuten hyvin arvata saattaa, täydellisestä
kyllästymisestä iänikuiseen ravaamiseen
teoriatunnilta toiselle.

En lainkaan ihmettele, miksi niin monet muut ovat jo jättäneet opintonsa kesken. Kolme vuotta olen ruljanssissa ollut,
neljäs menossa. Enää ei tee mieli opiskella; soittaminen on mukavampaa.

Teoria-aineiden opiskeluun tuhlataan
akatemiassa järjettömästi aikaa, rahaa ja
opiskelijoiden kärsivällisyyttä. Esimerkkiaineeksi käy vaikkapa satsioppi, jota orkesterisoitinten opiskelijat opiskelevat
periaatteessa yhden vuoden joka viikko 45
minuutta + varttitunnin mittaisen tarkistustunnin. Nämä tunnit on viime aikoina
pääsääntöisesti sijainneet Kotkankadun
toimipisteessä, jonne muista akatemian
toimipaikoista täytyy matkustaa vähintään
20 minuuttia—yhteen suuntaan.
Pahimmassa tapauksessa kaksi kertaa
viikossa täytyy käyttää yhteensä 40+40
minuuttia=lähes puolitoista tuntia matkustamiseen.
Jos näitä reissuja aletaan ynnätä vuoden osalta yhteen saadaan aika monta hukkaan heitettyä opintoviikkoa, korkeakoulujen laskuopin mukaan noin 4. Ja ottaen huomioon, että muita luentoja ja aineita varten voidaan laskea yhtä paljon—
tunnit ovat eri päivinä, eri aikoina ja eri
paikoissa, päästään 4 teoriaaineen tapauksessa yli 16 opintoviikkoon, jotka oikeuttavat opintorahaan ja -lainaan. Kuudessa
vuodessa matkustaminen-opintojakson

En ymmärrä, miksi teoria-aineiden
opetusta ei ole jo ajat sitten tehostettu.
Koko vuoden kestävässä tyhjän jauhamisessa ei ole mitään järkeä. Yhden vuoden
kaikki teoria-aineet olisi täysin mahdollista sijoittaa kahden viikon tehoperiodiin,
jonka aikana solistista opetusta ei ole.
Loppuvuosi omistettaisiin sitten pelkästään omille instrumenttiopinnoille, orkestereille, kamarimusiikille jne.
Sibelius-Akatemian tilanteen muuttumattomuudesta voidaan tehdä ainoastaan
yksi johtopäätös. Opetusministeriössä akatemian opetuksen tehottomuus on tiedostettu, ja sen takia määrärahakirstun kantta
pidetään tiukalla. Sibelius-Akatemian valtaosaltaan teoreetikoista koostuvat opetussuunnitelman laatijat eivät tätä ole
ymmärtäneet, vaan härkäpäisesti kulkevat
samaa linjaa, ja nerokkaasti vedetään opiskelijat tukemaan hallinnon tavoitteita nostamalla äläkkä tuntiopetusmäärärahojen
loppumisesta.
Toisaalta turhauttuvaa on itse luentojen
pitkäveteisyys. Esimerkiksi puolestatoista
tunnista vajaa varttitunti on todellista asiaa—musiikin kuuntelua. Muu aika on luennoitsijan joutavaa löpinää, jonka
omaksumista eitippaakaanedesauta joka
luennon aikana säästelemättä jaettavat

monisteet. Pelkkää paperin tuhlausta. Ja
kun luennoitsija vielä puhuu vähäisten
musiikkinäytteidensä päälle, alkavat silmäluomet väkisin painua kiinni—
huonolla omallatunnolla siitä, että tämänkin puolitoistatuntisen olisin voinut käyttää oman soittimen parissa.
Olen ihmetellyt sitä, että musiikin kandidaatin tutkintoon kuuluu kirjallinen työ
tai tutkielma, sekä siihen liittyvä kypsyysnäyte, ts. yleisenä tenttipäivänä kirjoitettu aine samasta aiheesta. Musiikkikasvattajien ja teoreetikoiden kohdalla
tutkielman tekeminen on ymmärrettävää,
mutta orkesterimuusikon tai soolosoittajan soittotaidolle sillä ei ole mitään merkitystä. Pääsääntöisesti kaikki akatemiaan
hyväksytyt opiskelijat ovat ylioppilaita,
jotka ovat kypsyysnäytteensä antaneet ylioppilastutkinnon suorittamalla.
A-tutkinto on musiikinopiskelijan ammatillisen osaamisen näyttötilaisuus, se
on ehdottomasti vaativampi kuin pro gradu-työ yliopistossa. Tiettävästi sen arvo
on kuitenkin mitätöity ammattiorkestereiden palkkojen palvelulisän perusteena;
vaaditaan loppututkinto. Tutkielma ja
muut teoreettiset aineet eivät kuulu muusikon ammatin harjoittamiseen millään tavalla, eivätkä siten saisi vaikuttaa palkan
määrään. A-tutkinto on muusikon loppututkinto.
Valmistumatta jättäminen on täysin hyväksyttävä ja oikeutettu vaihtoehto, etenkin kun joudumme kilpailemaan
kotimaisista työpaikoista ulkomailta tulevien huippumuusikoiden kanssa. On pakko keskittyä pääinstrumentin opintoihin,

jos mielii jonain päivänä itsensä soittamalla elättää. Realiteetit on tunnustettava
myös Sibelius-Akatemiassa: solistisen
koulutusohjelman opetussuunnitelma on
heti—vielä tänä keväänä—järkeistettävä.
Kaiken teoriaopetuksen pakkaaminen
kahteen viikkoon/vuosi on ainoa tapa taata suomalaisille nuorille muusikoille tasavertaiset mahdollisuudet kilpailla
ammattiorkesteripaikoista ulkomaisten
muusikoiden kanssa.
Miika Asunta
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PÖYTÄKIRJA

Jäsenmaksut päätettiin pitää ennallaan.

Jäsenmaksut

Talousarvio vahvistettiin.

Keskustelussa pj. Jorma Katrama esitti, että kontrabassoklubi voisi kurssien
rahoitusta järjestettäessä toimia yhteistyössä Sibelius-Akatemian koulutuskeskuksen
kanssa.

Talousarvio

Tapio Lydecken totesi, että toimintasuunnitelma on aiempaa suppeampi, ja
peräänkuulutti aktiivisia henkilöitä hallitukseen.
Vahvistettiin toimintasuunnitelma.

Toimintasuunnitelma

3§
TOIMINTASUUNNITELMAN VAHVISTAMINEN.
TALOUS ARVIO VUODELLE 1991,
LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSUJEN SUURUUS

2§
KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Todettiin, että kokouksesta on ilmoitettu basisti-lehdessä ja henkilökohtaisella
kirjeellä, joten kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jorma Katrama ja sihteeriksi Miika Asunta.
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jussi Javas ja Raimo Ahonen.

1§
KOKOUKSEN AVAUS
Hallituksen puheenjohtaja Martti Pyrhönen toivotti läsnäolijat tervetulleiksi ja avasi
kokouksen.

Aika
Paikka
Läsnä

Syyskokous 1990

Suomen kontrabassoklubi ry.

Martti Pyrhönen
Marjut Vuorento
Jyrki Hiilivirta
Lasse Lagercrantz
Tapio Lydecken
Kari Ovaskainen
Miika Asunta

Pöytäkirjantarkastajat

Puheenjohtaja

Jussi Javas

Jorma Katrama

Sihteeri

Raimo Ahonen

Miika Asunta

KOKOUKSEN PÄÄTÖS
Pj. Jorma Katrama kiitti osanottajia kehittävistä, valaisevista ja innoittavista
puheenvuoroista ja päätti kokouksen.

7§

Miika Asunta kaipasi lisää kirjoittajia basistilehteen. Pj. Jorma Katrama ehdotti Sari
Savolaisen ja Marjut Vuorennon tutkielmien julkaisemista lehdessä.

6§
MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT
Lasse Lagercrantz ehdotti, että kontrabassoklubin nuottikirjaston ja äänitearkiston
luettelot julkaistaan basistilehdessä.

5§
TILINTARKASTAJAT
Tilintarkastajiksi valittiin Kaarina Snellman ja Marko Mikkola. Varatilintarkastajiksi
valittiin Sampo Lassila ja Mirja Loikala.

Sihteeri

Hallituksen kokoonpano vuonna 1991:
Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Jäsenet

Uusiksi jäseniksi erovuoroisten tilalle valittiin Lasse Lagercrantz ja Jyrki Hiilivirta.

4§
HALLITUS
Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin edelleen Martti Pyrhönen.
Varapuheenjohtajaksi valittiin edelleen Marjut Vuorento.

Suomen kontrabassoklubi ry.

TOIMINTASUUNNITELMA 1991

Vuosi 1991 on Suomen kontrabassoklubi ry:n 15.
toimintavuosi, jota juhlistetaan risteilyllä lauantaina ja
sunnuntaina 1.-2.kesäkuuta 1991.
Etsitään sopiva paikka, jossa voidaan syksyllä järjestää
aiempien vuosien tapaan viikonlopputapahtuma.
Anotaan apurahoja klubin toiminnan tukemiseksi.
Julkaistaan Basisti-lehteä.
Etsitään uusia toimintamuotoja.

SUOMEN KONTRABASSOKLUBI RY

TALOUSARVIO VUODELLE 1991

Varsinainen toiminta
1. Tuotot
Paidat

1000,-

+ 1000,-__

2. Kulut
Nuottikirjasto
Koulutus

300,6000,-

Lehti

5300,-

Kokoukset

2000,-

Toimistokulut

400,-

Äänitearkisto

500,-

Kulunkitili

300,-

Varsinaisen toiminnan kulujäämä

-

14800,-

- 13800,-

Varainhankinta
Jäsenmaksut
Korot

Tilikauden yli/ alijäämä

13400,400,-

+ 13800,-

Tallinnan konservatorion kontrabassoluokka
50 vuotta

Virossa on ilmestynyt vähän aineistoa
kontrabassosta, sen soittajista ja opettajista. Löytyy kuitenkin kirjoituksia Ludvig
Juhtin elämästä ja toiminnasta. Tallinnan
konservatoriosta on kirjoitettu huomattavasti enemmän.
Vuosisadan alussa toimi Tallinnassa
useita yksityismusiikkikouluja (Meyer,
Segal ym.), joissa virolaisopiskelijoita oli
vähän. Estonia-seuran ideasta järjestää
musiikkikursseja vuonna 1914 kehittyi vuoteen 1918 mennessä tarve perustaa musiikkikorkeakoulu. Uuden koulun
avajaistilaisuus pidettiin 28. syyskuuta v.
1919 Estonia-konserttisalissa. Opetustyö
alkoi jo seuraavana päivänä konserttisalin
vieressä sijaitsevissa tiloissa. Uusi koulu
oli Tallinnan musiikkikorkeakoulu, koska
Estonia-seuran perussäännön mukaan seuralla ei ollut oikeutta konservatorion perustamiseen. Koulunjohtajaksi valittiin
Mihkel Lüdig.
70 vuotta kestäneen toimintakautensa
aikana konservatorio on kokenut useita
muutoksia. Kontrabassoluokka kärsi pahiten saksalaisten miehityksestä Toisen
maailmansodan aikana sekä vuosina 1948
ja 1950 Moskovassa hyväksytyistä päätöksistä.
Opettajilla on oppilaitoksen toiminnassa tärkeä rooli. Nuori Viron Tasavalta oli
siinä suhteessa hyvässä asemassa, koska
siellä oli Pietarissa, Moskovassa, Berliinissä, Pariisissa ja muissa paikoissa koulutuksensa saaneita nuoria muusikoita.
Valitettavasti heitä ei riittänyt kaikille
konservatorion lukille, myös kontrabassoluokka sai toimia ilman "diplomia".

Tallinnan musiikkikorkeakoulun ensimmäiseksi kontrabassonsoitonopettajaksi kutsuttiin nuori Ludvig Juht
(24.7.1894—20.1.1957). Hänen henkilötietoihin kirjoitettiin "valmistunut Helsingin musiikkikoulusta". Ludvig Juht
pysyi kontrabassoluokan johtajana vain
20. tammikuuta 1920 asti. Hänellä oli kolme opiskelijaa, joista Artur Anderson oli
lahjakkain. Koulun rehtori Mihkel Lüdig
on kirjoittanut opiskelija Andersonista,
että "hän oli lahjakas ja ahkera opiskelija".
Säveltäjä ja teoreetikko Adolf Vedro johti
kontrabassoluokkaa yli 20 vuotta.
Adolf Vedro on syntynyt 16. lokakuuta
v. 1890 Narvassa puusepän perheessä.
Hän kävi Narvan Pietarin kirkkokoulun
(1899-1901) ja kaupunkikoulun (190107). Ensimmäisen musiikkiopetuksen hän
sai isältään Johanilta, joka oli Narvassa
tunnettu soitinmestarina. Myöhemmin
Adolf soitti useita soittimia Narvan seurataloissa: viulua, kornettia, rumpuja. Vuodeta 1906 lähtien Adolf Vedro soitti
kontrabassoa Kreenholmin tehtaan orkesterissa.
Kaupunkikoulun päätyttyä Vedro oli
töissä tie- ja rakennusosaston toimistossa
Tallinnassa, vuodesta 1909 lähtien saman
yhtiön Pietarissa sijaitsevassa toimistossa.
Siihen aikaan hän soitti myös Suomen
asematalon ja Pietarin koulun harrastelijaorkesterissa sekä opiskeli kontrabassonsoittoa hoviorkesterin ensimmäisen
bassovirtuoosin A. Zirjakovin luona. Vuonna 1912 Vedro erosi toimistosta. Hän
kuitenkin jatkoi musiikkiopintojaan N Fominin, A. Topmanin, P. Südan ja luultavasti myös V. Bechin luona.

Vuosina 1915-17 A. Vedro opiskeli
Pietarin konservatoriossa professori V.
Bechin, myöhemmin opettaja Krasnopilskin luona kontrabassoluokalla. Samanaikaisesti hän opiskeli musiikinteoriaa V.
Beljajevin johdolla.
Tallinnan konservatorion vuosipäiväksi
julkaistua aineistoa selailtaessa huomaa,
että Adolf Vedron nimi on vuonna 1936
valmistuneiden joukossa. Kyseessä ei ole
virhe. Kun Tallinnan konservatorio valtiollistettiin vuonna 1935, vaadittiin kaikilta opettajilta heidän koulutustaan
todistavia asiapapereita. Vedro oli jättänyt
aikoinaan kesken opintonsa Pietarin konservatoriossa ja näin ollen hänellä ei ollut
muuta vaihtoehtoa kuin valmistua eksternina Tallinnan konservatoriosta.
Viroon palatessaan Vedro soitti jokin
aikaa Estonia-teatterin orkesterissa, jossa
hän viimeksi oli soittanut vuonna 1926.
A. Vedro on tunnettu säveltäjänä, musiikkiteoreetikkona ja opettajana. Hänen
säveltuotannossaan on noin 170 nimikettä, joista oopperoita pidetään kaikkein tärkeimpinä. Mainittakoon tässä oopperat
Kaupo, Muinainen miekka ja Ihmissusi.
Vedro on laatinut kaksi musiikinteorian
oppikirjaa ja häneltä on ilmestynyt lähes
30 sanomalehtiartikkelia. Vedrolla on ollut runsaasti musiikinteorian, säveltapailun ja harmonian opiskelijoita. Vuonna
1937 hänet nimitettiin professoriksi.
Vain kolme prof. Vedron lähes kolmestakymmenestä kontrabasson opiskelijasta valmistui konservatoriosta: Johannes
Kuusemets (1931), Hugo Lukas (1939) ja
Toomas Liblik (1939). Boleslav Kotsenski ei suorittanut jostakin syystä loppututkintojaan.
Toomas Liblik (s. 2.2.1904) on ollut
prof. Vedron parhaita kontrabasson opiskelijoita. Vuodesta 1939 lähtien Toomas
Liblik toimi konservatorion musiikkipedagogiikan opiskelijoiden kontrabassoopettajana. Tarpeen vaatiessa hän opetti
myös kontrabassoluokalla. Hän menehtyi
ensimmäisen kyydityksen aikana vuonna
1941.

Syksyllä 1941 myös professori Adolf
Vedro sai lähteä konservatoriosta. Työ
kontrabassoluokalla keskeytyi melkein
neljäksi vuodeksi. Hän kuoli 27. syyskuuta vuonna 1944.
Konservatorion opetusjärjestelmään
tehtiin sodan jälkeen suuria muutoksia.
Tästä lähtien opetus perustui Neuvostoliitossa käytettävään järjestelmään. Opettajat, jotka suostuivat jatkamaan uusissa ja
vakiintumattomissa olosuhteissa, ovat ansainneet syvän kunnioituksen. Mainittakoon tässä Johannes Kuusemets,
kontrabassoluokan opettaja.
Johannes Kuusemets on syntynyt 24.
huhtikuuta v. 1900 Harjumaalla Raikulan
kunnassa maanviljelijän perheessä. Hän
kävi Raikulan kunnankoulun sekä ministeriönkoulun, jonka hän päätti 1916. Vuonna -18 hän aikoi jatkaa opintojaan
Tallinnan iltakoulussa. Terveydellisistä
syistä hän ei kuitenkaan päättänyt oppikoulua ja työskenteli pari vuotta isänsä tilalla.
Johannes Kuusemets jatkoi opintojaan
vuonna 1920 Tallinnan musiikkikorkeakoulussa Professori Vaksin (myöhemmin
prof. Tammen) trumpettiluokalla. Vuoteen
1925 mennessä kävi ilmi, ettei Johannes
Kuusemetsasta tule trumpetistia ja näin ollen hän siirtyi Adolf Vedron kontrabassoluokalle. Johannes kuusemets valmistui
Tallinnan konservatoriosta vuonna 1931.
Muusikon ammattinsa Kuusemets aloitti
vuonna 1923 Marcell-nimisen kahvilan
orkesterissa. Myöhemmin hän jatkoi Endla-elokuvateatterin (1925) sekä Estoniateatterin orkestereissa( 1930). Vuosina
1944-1957 Johannes Kuusemets toimi Estonia-teatterin sinfoniaorkesterin kontrabassoryhmän äänenjohtajana. Hänet
muistetaan velvollisuudentuntoisena kollegana ja hyvänä soittajana. Mainittakoon
tässä Giuseppe Verdin Rigolettooopperasta kauniilla ja puhtaalla intonaatiolla esitetty kontrabassosoolo.
Sodanjälkeisellä kontrabassoluokalla
opetusaika oli jaettu kahteen osaan: alkeiskurssi ja yläkurssi eli musiikkikoulu ja
konservatorio. Nämä kaksi eritasoista op-

pilaitosta toimivat 50-luvun alkuun saakka samassa talossa. Johannes Kuusemets
opetti sekä musiikkikoulussa että konservatoriossa (1945-49). Hänellä oli jo ensimmäisen oppivuoden lopussa 11
oppilasta, joista Paul Sarv valmistui vuonna 1948. Mainittakoon vielä Aleksis Avasalu, Vladimir Luht, Robert Ots sekä
kuoronjohtajana tunnetuksi tullut Lembit
Verlin.
Moskovan käskyt ja määräykset vaikuttivat myös kontrabassoluokan toimintaan. Osa opiskelijoista sai lähteä
koulusta. Syksyllä 1948 kouluun jätettiin
taitavammat soittajat Keskküla, Luht, Niine, Ots ja Viluoja. Johannes Kuusemets
joutui vainoamisen uhriksi ja keväällä
1949 lähti hänkin.
Johannes Kuusemetsillä oli neljän oppetusvuoden aikana 16 oppilasta. Tämä
on merkittävä luku muihin soittimiin sekä
Viron oloihin nähden. Opiskelijat Avasalu, Keskküla, Luht, Ots, Sarv ja Viluoja
soittivat myöhemmin sinfoniaorkestereissa.
Johannes Kuusemetsin vainoaminen
jatkui myös Estonia-teatterissa ja hän sai
lähteä sieltäkin huhtikuussa 1957. Hän
siirtyi eläkkeelle tavallisena työmiehenä.
Hän kuoli 7. syyskuuta 1968.
Vuosina 1949-1951 konservatorion
kontrabassonsoiton opettajana toimi Paul
Sarv.
Paul Sarv on syntynyt 22. huhtikuuta
1916 Tartossa. Hänen isänsä Jaan oli Tarton yliopiston geometrian professori, äitinsä Julie romaanisten kielten filologi.
Perheessä oli kuusi lasta.
Paul Sarv kävi koulua Tartossa Treffnerin lukiossa (1924-1933). Kouluvuosina hän soitti kontrabassoa lukion
orkesterissa. Orkesterinjohtajana toimi
Adalbert Virkhaus. Koulun päätettyään
Paul Sarv oli töissä Saarenmaan verovirastossa. Vuosina 1935-1945 hän opiskeli
Tarton yliopistossa metsätiedettä.
Vuonna 1938 Paul Sarv aloitti sisaren-

sa Malien pyynnöstä Tarton musiikkikorkeakoulussa kontrabassonsoiton opiskelun. Hänen opettajansa oli vanha tuttu
Saarenmaan kesäkurssien ajoilta, Unkarista täydennyskurssilta saapunut sellisti
Mart Kuusna. Musiikkikoulun opettaja
Eduard Oja järjesti Paul Sarven tapaamisen Tartossa vierailevan bassovirtuoosin
Ludvig Juhtin kanssa. Ludvig Juhtilta
Paul Sarv sai paljon hyviä ohjeita. Vanemuine-teatterin tuonaikainen kapellimestari pyysi Paul Sarvin Saksan
miehitysvallan aikana teatterin orkesteriin, minkä takia Paul Sarv välttyi värväämiseltä Saksan armeijaan.
Tutustuttuaan vuonna 1945 Eesti Sönaaikakauslehdessä ilmestyneeseen artikkeliin "Viron ensimmäinen sinfoniaorkesteri
1900-07 hän päätti jatkaa opintojaan konservatoriossa. Hän opiskeli yhtaikaa musiikkitiedettä ja kontrabassoa.
Samanaikaisesti hänet pyydettiin soittamaan Estonia-teatterin orkesteriin. Näin
ollen Paul Sarvilla oli liikaa tehtäviä ja
hän lopetti jo ensimmäisenä oppivuotena
musiikkitieteen opiskelun. Paul Sarvilla
oli jo hyvä soittotaito ja näin ollen hänet
siirrettiin syksyllä 1946 neljännelle vuosikurssille. Hän valmistui konservatoriosta
keväällä 1948.
Vuonna 1950, olessaan jo konservatorion opettaja, tuon aikainen Taidehallinnon (Kunstide Valitsuse) johtaja Max
Laosson ilmoitti Paul Sarville hänen määräämisestään Narvan musiikkikoulun rehtoriksi. Tuon ajan käskyt olivat karmeita.
Paul Raud isänmaallisena ihmisenä alkoi
toimia sekä Narvassa että Tallinnassa. Se
oli kuitenkin liian vaikea tehtävä. Paul
Sarv alkoi myös Narvassa opettaa bassonsoittoa, mutta Max Laosson moitti häntä
siitä. "Emme ole pyytäneet Teitä opettamaan kontrabassoa", totesi Max Laosson.
Lasten musiikkikoulun rehtorina Paul
Sarv toimi vain muutaman vuoden. Myöhemmin hänellä oli useita ammatteja, vuosia hän toimi oppikoulun opettajana.
Paul Sarv asuu nykyisin Narvan lähiseudulla Peeterristilla.
Konservatorion kontrabassoluokan op-

pilaiden loppututkinnot vastaanotti avustajana toiminut Hugo Lukas. Sen jälkeen,
vuoteen 1952 sakkaa kontrabassoluokka
pysyi tyhjänä. Kun Semjon Gingsburg
Mogiljovista kertoi haluavansa opiskella
kontrabassonsoittoa, siihen suostuttiin
suurella mielihyvällä.
Vladimir Luht syntyi 8.5.1912 maalari
Johannes Luhtin perheessä. Peruskoulutuksen hän sai Tallinnan 8. kansakoulussa, jonka hän päätti vuonna 1926. Vuosina
1928-1939 Vladimir Luht opiskeli Tallinnan konservatoriossa prof. Vaksin trumpettiluokalla. Luhtin perheellä oli
taloudellisia vaikeuksia janäin ollen nuorukaisen oli usean kerran keskeytettävä
opintonsa tehdäkseen tavallista virkatyötä.
Vuosina 1928-1930 hän oli mekaniikan
oppilas Hans Feierbachin tehtaalla Jaamakadulla.
Ammattisoittajana Luht aloitti kuten
myös Kuusemets, Marcell-kahvilassa.
Elokuussa 1933 Luht alkoi suorittaa asevelvollisuuttaan Viron tasavallan armeijassa Tapalla. Kesälomiensa aikana hän
soitti Narva-Jöesuun, Haapsalun ym. kylpyläkaupunkien orkestereissa. Vuodesta
1937 lähtien hän soitti Tallinnan varuskunnan orkesterissa. 1940 käänteentekevien tapahtumien jälkeen orkesteri
nimitettiin Baltian erikoissotilaspiirin esikunnan orkesteriksi. Vladimir Luht joutui
orkesterista rintamalle, sieltä vuonna 1942
Eestin valtiollisten taideyhtyeiden (Eesti
Riiklikud kunstiansamblid) puhallinorkesteriin. Kehittyvä keuhkotauti pakotti hänet
jättämään trumpetinsoiton ja aloittamaan
kontrabassonsoiton.
Sodanaikaisissa taideyhtyeissä Luhtia
opasti sinfoniaorkesterin kontrabassonsoittaja Kalju Viluoja.
Sodan jälkeen Vladimir Luht jatkoi
opintojaan Johannes Kuusemetsin ja Paul
Sarven luona. Musiikkikoulusta hän valmistui keväällä 1951. Samanaikaisesti hän
työskenteli Viron radion sinfoniaorkesterissa. Vuodesta 1957 lähtien hän toimi Estonia-teatterin sinfoniaorkesterin
kontrabassoryhmän äänenjohtajana kuolemaansa 18. joulukuuta 1969 saakka.

Luht aloitti opettajana vuonna 1954
Tallinnan musiikkikoulussa, vuoden kuluttua myös Tallinnan konservatoriossa.
Hänen luokallaan oli vuosina 1955-69 yhdeksän opiskelijaa. Suuri osa heistä myös
valmistui konservatoriosta. Moskovan
suuressa teatterissa, keskustelevision ja radion Suuressa sinfoniaorkesterissa soittanut Aare Suss, Estonia-teatterin
sinfoniaorkesterin nykyinen kontrabassoryhmän äänenjohtaja sekä Tallinnan Georg Ots-nimisen musiikkikoulun opettaja
Meeme Saareväli ja Moskovan konservatorion sellistinä valmistunut, nykyisin Tallinnan konservatorion selloluokan dosentti
Peeter Paemurru ovat Vladimir Luhtin
parhaita oppilaita.
Vladimir Luht oli ahkera ja toimelias
ihminen, joka ehti vapaa-aikanaan hankkia lisätietoja soittimista ja solmi hyviä
suhteita Moskovan ja Leningradin opettajien kanssa. Hänellä oli hyvä yhteistyö
Moskovan Gnessinin-nimisen instituutin
professorin Vladimir Homenkon kanssa.
Vladimir Luht perusti uudentyyppisen
kontrabassonsoitonopetuksen. Huomattavinta hänen toiminnassaan oli se, että hän
vaihtoi saksalaisen jousen ranskalaiseen
jouseen. Professori Homenkon opetusmenetelmien käyttöönottaminen Tallinnassa
oli huomattava askel eteenpäin. Luht täydensi myös kontrabassonsoittajien ohjelmistoa. Hänen oppilaansa Meeme
Saareväli ja Kaupo Olt ovat jatkaneet
opettajansa työtä konservatoriossa.
Kaupo Olt
Käännös Mari Maasik

Lämminhenkinen oppilasilta Tikkurilassa

H-hetkeen on aikaa reilu tunti, "vähän
se voisi olla vielä liikkuvampi", Ossi sanoo, ja oppilas aloittaa alusta. Ossi käveleskelee salissa, heiluttelee käsiään,
napsuttelee sormiaan ja polkee välillä jalkaansakin saadakseen soittoon lisää yritystä.
Pianisti riitta Hiltunen tulee paikalle ja
testaa läsnäolijoiden huumorintajua kertomalla, että kaikki säestysnuotit jäivät kotiin. Kukaan ei usko, ja soitto alkaa.
Saliin valuu koko ajan uusia oppilaita
odottamaan harjoitteluvuoroaan. "Ei ole
jousta mukana. Mä unohdin sen", joku sanoo ja Ossi vakavoituu. Lainajousi löytyy
kuitenkin nopeasti ja tilanne ratkeaa.
Klo 17.45 salissa on jo melkoinen hulina. Oppilaita tulee ja menee, soittimia riisutaan pusseistaan, isiä, äitejä,
pikkusiskoja ja -veljiä saapuu paikalle
sankoin joukoin. On rusettia ja juhlamekkoa, on pitsikaulusta ja kukkakoristetta,
on jännityksestä punaisia poskia ja pikkuisen huolestuneen näköisiä äidinkasvoja.
Kymmenen minuuttia ennen konsertin
alkua Ossi virittää kaikki soittimet vielä
kertaalleen. Säestäjälle jää hetki omaa aikaa, ja hän menee ulos. Soittimet kököttävät flyygelin molemmin puolin siten, että
kontrabassot ovat oikealla, sellot vasemmalla puolella.
Kun konsertti alkaa, kamarimusiikkisalissa on yli 70 henkilöä. Ossi istuu etupenkissä, seuraa kasvattiensa esityksiä
tarkasti ja huolehtii siitä, että tilaisuus etenee sujuvasti. Kun pikkuruinen basisti on

vähän pyörällä päästään aplodeista—
"taputtavatko ne minulle"—ja jää esityksen jälkeen seistä nöpöttämään lavalle,
opettajan apu on tarpeen. Jonkun isä ikuistaa tapahtumia videolle.
Kaikkiaan puolitoista tuntia kestävässä
konsertissa on kymmenen minuutin väliaika. Kun 17 esiintyjää on kuultu, naulakoilla käy innostunut puheensorina:
konserttijännitys on lauennut.
Juha Pesonen
Viereisellä sivulla olevan konserttiohjelman kannen on suunnitellut Ilpo Härmä.

Oppilasilta

Kamarimusiikkisalissa
Pe 1.2. klo 18.30
Ossi
Koikkalaisen
oppilaat

-sello
-kontrabasso VANTAAN MUSII
Vantaan musiikkiopisto

2(2)

1 ( 2 )

Ossi J. Koikkalaisen oppilaiden luokkamatinea perjantaina 1. helmikuuta 1991 klo 18.30 Kamarimusiikkisalissa.
OHJELMA:

P.Tschaikowsky

Tuiki t u i k i , tähtönen
Chanson
Ranskalainen triste
Tomas
Takolander, kontrabasso

Saija Laihio,
kontrabasso, (mk)
Englantilainen
HELJÄ

M

L

Sonaatti 3 : , osa I
Reetta Virtanen, s e l l o (mk)

W.de Pesch

Allemande

B.Marcello

Sonaatti No. 5, osa I I

K.Baklanova

Teema d: ja variaatiot 1,2 j a 3

K.Baklanova
A.Dvorak

leema d: ja variaatiot 4,6 ja 7
Humoreski
kontrabasso ( m )
Tuomo S a l o , kontrabasso (mo)

(vo)

Vanha
englantilainen
tanssi
HÄGGMAN,
SSELLO
(

B.Romberg

)

Ukko-Nooa
Niina
sello (mk)
Eero
Peltola,Porvari
kontrabasso (vo)
J.S. Menuett No.3
F.Keyper Romanssi

C.M.Bellman
A.Järnefelt Berceuse

Bach

Reino Takala,
kontrabasso
Leena
Pullinen,
sello (vo)(mk)
J.K.Leclair

Sarabanda

F . K e y p e r

Anna Rytkönen, sello (m1)
J.Exaudet

K a t i

S a l o v a a r a ,

Säestykset: Riitta Hiltunen

Minuet

Terhi Kortelainen, sello (ml)
F.Couperin

L y h e n t e e t :

Gavotte

mo = musiikkiopisto

Sanna Anttila, sello (mk)
C.Saint-Saéns

Allegretto pomposo

Selja Anonen, kontrabasso (mk)
H.Monteclair

Minuet

vo = varhaisopetus

ml
= ala-asteiden
mk = musiikkikoulu

VÄLIAIKA

10

M I N .

Outi Nordberg, sello (mk)

Tre giorni
Sonaatti No.1, osa

G.B.Pergolesi

Mia Jauhiainen,
(mk)un
D.Gabrielli
A.Vivaldi
Markus
G.Faure
Ricercar IIIkontrabasso
Vihavainen,
Aprés
Tuomo
Salo,
révekontrabasso
IV
kontrabasso
(mo)

(mk)

m u s i i k k i l u o k k a

Ossi Koikkalainen:
"Eletään murroksen aikaa"

Ossi kertoo haastattelussa opetustyöstään. Hän muun muassa pohtii suhdettaan opetukseen, puhuu
hyvän opettajan tunnusmerkeistä
ja määrittelee vaikean oppilaan.
Ossi analysoi myös omaa luonnettaan.
"Ulospäin suuntautumisen ele tässä on
tärkeää", Ossi (38), sanoo ja pakkaa kontrabassoja pusseihinsa. Hänen järjestämänsä luokkamatinea on juuri päättynyt,
ja vaikutelmista on hyvä puhua tuoreeltaan.

Oppilaat ovat saaneet jälleen esiintyä,
ovat "suuntautuneet ulospäin", ovat "tulleet ulos kuorestaan", siitä Ossi on iloinen. Ajattelemisen aihetta sen sijaan antoi
matinean pituus. Esiintyjiä oli paljon, ja
pieneltä "tasapaksuuden vaikutelmalta" ei
voitu välttyä. Ensi kerralla Ossi järjestää
luokkamatineansa "ehkä vähän pienemmällä porukalla".
Ossi on opettanut Vantaan musiikkiopistossa jo lähes kymmenen vuotta. Päätoimisena opettajana hän on toiminut
vuodesta 1 9 8 5 , ja tällä hetkellä hänellä on
sekä basso- että sello-oppilaita. "Tavoitteena on nyt jatkossa pelkkä bassoon keskittyminen", Ossi sanoo.
Ossi on opiskellut bassonsoittoa Pekka
Sarmannon, Oiva Nummelinin ja Jorma
Katraman johdolla. Bassonsoiton opettajaksi hän valmistui Helsingin konservatoriosta vuonna 1983. Enne Vantaalle
siirtymistään hän toimi opettajana Imatralla.
Luontevuus kaiken A ja O
Ossi istahtaa bassojakkaralle ja innostuu seivästi opetustyötä koskevista kysymyksistä. Hän nojaa kyynärpäillään
flyygelin kanteen ja selittää asioita välillä
myös suurilla käsillään. Saan kysymyksiini selkeät ja perustellut vastaukset; Ossi
puhuu kokemuksen mukanaan tuomalla
varmuudella.
Opetustyö vaatii kokonaisvaltaista keskittymistä oppilaisiin. Opettaja vaikuttaa
oppilaansa koko persoonaan ja välittää
tälle kulttuuriarvoja. Soittaminen on Os-

"Hyvä opettaja on luonteva."

sin mielestä "näyttelemistä, pelaamista ja
leikkimistä jalostuneessa muodossa". Oppilaan tunne-elämä on koko ajan vahvasti
esillä ja opettajalta vaaditaan myös kovasti empatiaa.

opiston määrärahat ovat lopussa, opettajan
järjestelytaito on kovilla. Myös oppilaiden
fyysiset edellytykset aiheuttavat toisinaan
päänvaivaa. Pieni käsi on pieni käsi, eikä
sille opettajakaan juuri mitään mahda.

Leena ia Ossi. Ennen esitystä opettajalle on mukava kertoa päivän tapahtumista.

Ossin mielestä yksi hyvän opettajan
tärkeimmistä piirteistä on luontevuus.
Vaikutteita ahnaasti imevien oppilaiden
kanssa on osattava olla oma itsensä, "fuskaaminen" ei onnistu. Opettajan luontevuus näkyy selvästi esimerkiksi hänen
tavassaan koskettaa oppilastaan. Hyvällä
opettajalla on myös "näkemys asiastaan".
Opettajan "Persoonassa on oltava sen verran kapasiteettia", että hän kykenee toteuttamaan musiikilliset visionsa "oppilaan
kautta".
Ei pahaa oloa oppilaille
Käytännön asiat ovat opetustyössä
usein niitä vaikeimpia. Oppilaille on saa
tava sopivat soittimet, ja tilanteessa, jossa
vanhemmat eivät halua ostaa bassoa, ja

Ossi vakuuttaa tulevansa hyvin toimeen oppilaidensa kanssa. Luokkamatineassa tarkkailijakin pani erityisesti merkille
opettajan ja oppilaiden välittömän suhteen. Opettajalle tultiin ylpeänä esittelemään uutta juhlaleninkiä tai
kukkakoristetta. Sylissäkin sai istua.
Ossi sanoo, että hän ei vaadi "oppilailtaan kovinkaan paljon", eikä ole "koskaan
aiheuttanut oppilaalle pahaa oloa", vaikka
tämä olisi tullut tunnille harjoittelematta.
Opetustyö on ihmisen kokonaisvaltaista
kasvattamista, ei hänen nujertamistaan.
Väsymyksen hetkiin totuttava
Ossi pitää itseään sulkeutuneena luonteena. Toisaalta hän innostuu aina kovasti

Huoltojoukot seuraavat harjoituksen kulkua tarkkaavaisesti. Kukahan soittaa seuraavana?

"uusista asioista, ilmiöistä, ihmisistä".
Ossi sanoo olleensa aikaisemmin "aika
helposti haavoittuva" ja solmineensa vähän kontakteja toisiin bassonsoittajiin.
Vaikka opetustyö on innostavaa, väsymyksen hetkiä siinäkään ei voi välttää.
Ossi kokee raskaimpina "pettymykset oppilaiden suhteen". Kaikki ei mene aina
niin kuin on suunnitellut, ja opettajan on
totuttava siihen, että oppilaat tekevät
muutakin kuin vain soittavat bassoa. Tosin Ossi sanoo oppineensa "ajan oloon ottamaan asiat rennommin".
Ossin mielestä hyväksi oppilaaksi voi
määritellä sellaisen, joka "oppii työjärjestyksen". Oppilaan on opittava käyttämään
käsiään, hänen on opittava harjoittelemaan. Vaikka hän olisi musiikillisesti vähän lahjatonkin, hän yrittämisellään
korvaa paljon. Vaikeana oppilaana Ossi
pitää sellaista, joka ei harjoittele yhtään,
ei opi työjärjestystä.

"Rakkaus on hivenen voitolla"
Kontrabasson soitonopetuksessa eletään Ossin mielestä "murroksen aikaa":
Kun kymmenen vuotta sitten piti jokaisesta bassoa vähänkin soittavasta ihmisestä
yrittää tehdä ammattilaista, nyt tällaista
ajattelutapaa ei enää ole. Bassosta on tullut tässäkin mielessä tasaveroinen soitin
muiden rinnalle.
Ossi on onnellinen saadessaan opettaa
bassonsoittoa. Päätoimisuus mahdollistaa
kokonaisvaltaisen keskittymisen, ja asioita ei voi, eikä haluakaan jättää puolitiehen. Ossi on "omistanut elämänsä
opetukselle". Hän puhuu naurahtaen
"viha-rakkaussuhteesta kontrabassoon,
jossa rakkaus on hivenen voitolla".
Juha Pesonen

Kontrabasistit kokoontuvat
Kallio-Kuninkalaan
22.—24.3.1991
Mielenkiintoisen tapahtuman ainekset ovat kasassa. Viikonloppu SibeliusAkatemian kurssikeskuksessa Järvenpäässä tarjoaa alustuksia, keskusteluja, näytetunteja, teosesittelyjä, konsertteja.
Seminaarissa käsitellään kontrabassonsoiton opetukseen liittyviä kysymyksiä, ja
se on tarkoitettu kontrabassonsoitonopettajille, pedagogiikkaopiskelijoille ja kaikille bassopedagogiikasta kiinnostuneille. Osallistumismaksu on noin 250 markkaa, ja siihen kuuluu täysihoito.
Kurssilla pidetään seuraavat alustukset:
Ritva Enäkoski:
Jussi Javas:
Ossi Koikkalainen:
Olli Kosonen:
Jukka Kuha:
Lasse Lagercrantz:
Heikki Virtanen:

Elekieli/sanaton viestintä opetustapahtumassa
Kontrabassonsoiton opetuksen lähtökohdat
Kodaly-metodi alkuopetuksessa
Oppilaan valmentaminen esitykseen
Kontrabassonsoiton opetus Suomessa
Vibraton opetus
Jazz alkuopetuksessa

Viikonlopun aikana Sibelius-Akatemian pedagogiikkaopiskelijat esittelevät suomalaisten säveltäjien peruskurssitasoisia teoksia, Kari Ovaskainen ja Marko Mikkola konsertoivat ja näytetunteja pitävät Peter Grans, Ossi Koikkalainen ja Jiri
Parviainen.
Jos ja kun päätät osallistua Sibelius-Akatemian järjestämään viikonlopputapahtumaan, ota yhteyttä allekirjoittaneeseen 1. maaliskuuta mennessä. Annan myös
mielelläni lisätietoja seminaarin ohjelmasta.
Juha Pesonen
Helsinginkatu 15 A 27
00500 HELSINKI
puh. 90—7014089

Huippunykymuusikko Stefano Scodanibbio
Viitasaarelle ensi heinäkuussa

Erityisesti nykymusiikkiin keskittynyt
kontrabasisti Stefano Sconabbio tulee ensi
kesänä Viitasaarelle esiintymään ja pitämään kontrabassokurssin.
Hän on pitänyt lukuisia mestarikursseja ja
esiintyy jatkuvasti eri puolilla maailmaa,
tänä vuonna mm. Brysselissä, Barcelonassa, Meksikossa, New Yorkissa, Los
Angelesissa, Oslossa ja Milanossa.
Hänen repertoaarinsa kuuluu niin
sooloteoksia kuin kamarimusiikkia sekä
teoksia kontrabassolle ja orkesterille.
Teppo Hauta-Ahon mukaan hän on kysytyimpiä nykymusiikkiin keskittyneistä
kontrabasisteista.
Viitasaaren tapahtuma on 25.—31.7. Lisätietoja löytyy esitteestä, jota on tiettävästi
saatavista musiikkioppilaitoksista.
MA

Basisti-paitoja
on vielä jäljellä seuraavasti:
musta XL 2 kpl
valkoinen XL 10 kpl, XXL 5 kpl
L-kokoiset ovat valitettavasti loppu.
Paidan hinta on 80,- + postikulut.
Tilaukset hallituksen jäsenille tai sihteerille.

KONTRABASSOJA
JOKA LÄHTÖÖN
1/10, 1/4, 1/2, 3 / 4
Myös v a n h o j a b a s s o j a , k o r j a u s p a l v e l u
sekä tarvikkeet.

Woodwinds

Albertinkatu 17
00120 HELSINKI
90-666 785
90-666 796

