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Tiivistelmä

Kirjallinen työni on Suomen kontrabassoklubin 25-vuotis historiikki. Historiikki kuvaa 
Suomen kontrabassoklubin vaiheita perustamisvuodesta 1976 vuosituhannen vaihteeseen 
saakka. Tämä ensimmäinen Suomen Kontrabassoklubin historiikki selvittää monin tavoin 
klubin toimintaa ja tehtäviä. 

Ensiksi historiikki kuljettaa lukijansa klubin perustamistunnelmista varsinaiseen 
järjestäytymiseen. Tarkoituksena on selvittää kontrabassoklubin päätehtäviä. Nämä 
mainitaan ytimekkäästi yhdistyksen säännöissä: yhdistyksen tarkoituksena on kehittää 
kontrabasson soittoa Suomessa ja laajentaa kontrabasson tuntemusta. Sen tehtävänä on 
vaalia kontrabassonsoiton perinnettä ja toimia suomalaisten kontrabassonsoittajien
yhdyssiteenä. Yhdistyksen tarkoituksena on myös luoda ja kehittää yhdistyksen ja 
suomalaisten kontrabasistien yhteyksiä ulkomaille.  
Näihin päämääriin yhdistys pyrkii pitämällä kokouksia, koulutustilaisuuksia myös muille 
kuin jäsenilleen, järjestämällä yhteissoittoja ja muita vastaavia yhteisiä tilaisuuksia, 
anomalla toimintaansa varten apurahoja, ottamalla vastaan lahjoituksia ja myöntämällä 
apurahoja jäsenilleen. Yhdistyksen jäsenyyttä voi anoa jokainen kontrabassonsoittaja sekä 
henkilö, joka on kiinnostunut kontrabassonsoitosta ja/tai kontrabassosta. 

Kontrabassoklubi on onnistunut tehtävässään ja saanut paljon aikaan. Kontrabasistit ja 
kontrabasson ystävät, ovat saaneet tukea työlleen ja harrastukselleen monin tavoin. Se on 
ennen kaikkea koonnut basistit ja heidän suuret voimansa yhteen. Jäsenistö ja klubimme 
työrukkanen; puheenjohtaja-sihteeri-hallitus, on kokoontunut ahkerasti suunnittelemaan ja 
päättämään tapahtumista, kilpailuista, mestarikursseista, matkoista, kirjaston hoidosta, 
tiedottamisesta, Vuillaume- kontrabasson kierrosta, klubipaidoista, bassopusseista ja 
mainostamisesta.
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Johdanto

Kontrabassoklubi piti kokousta Ostrobotnialla. Kokouksessa minulle ehdotettiin: ”Mitä jos 
kirjoittaisit kontrabassoklubin historiikin?” Idea kuulosti hauskalta ja helpolta – ja miten 
hyödylliseltä!
Niinpä keräsin kirjanpitokansiot, valokuvat, konsertti-ilmoitukset ja klubimme lehdet. Kaikki 
materiaali minkä irti sain, kärräsin kotiini. Sitten istuin ja luin. Kirjastossa kääntelin vanhoja 
Basisti-lehtiä, ja manasin, kun en saanut niitä lainattua. Valokuvien katselu tuotti 
suunnatonta huvia! Miten komeita ja hemaisevia basisteja! Kaiken tämän hartaan 
tonkimisen jälkeen tuntuu siltä, että tietoa puuttuu edelleen paljon. Suurin osa on kuitenkin 
nyt käsissäsi. Ehkä joku innokas saa tästä hyvän pohjan seuraavalle, vielä tarkemmalle 
historiikille. Mutta kaikesta subjektiivisuudesta huolimatta: 

Tervetuloa! Tässä se nyt on. Suomen kontrabassoklubin historiikki 25-vuoden ajalta. 
Kaikki mitä sitkeässä klubissamme tapahtui vuosien 1976 - 2000 aikana, on näiden 
kansien välissä. Klubin historiikki on antoisaa luettavaa. Kokeneemmat klubilaiset voivat 
puhaltaa pölyt muistojensa lokeroista ja muistella tapahtumia kokemuksen ja viisauden 
valossa. Uudet klubin jäsenet ja klubin toiminnasta kiinnostuneet voivat löytää 
ainutlaatuista tietoa klubin hetkistä ja sukeltaa sulavammin basistien maailmaan. 
Historiikista löydät vastauksia, joita olet ehkä mielessäsi pohtinut. Faktojen lisäksi olen 
heittänyt joukkoon helmiä, jotka ovat osaltaan piristäneet klubin toimintaa. Vaikka olihan 
klubilla myös omat aallonpohjansa. Mutta sen jälkeen onnistumiset maistuivat vielä 
paremmilta!
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1. Miksi Suomen kontrabassoklubi perustettiin? 

Klubi perustettiin erittäin monista syistä. Se perustettiin täyttämään niitä toiveita ja 
odotuksia, jotka silloin vuonna 1976, kokosivat joukon innostuneita basisteja Hotelli 
Haagan tiloihin Helsinkiin perustamaan yhteistä yhdistystä kontrabasson soittajille ja 
ystäville. Käyrätorvensoittajat olivat jo osoittaneet millainen kokoava ja mieliä rikastuttava 
vaikutus omalla yhdistyksellä oli. Lähtökohdat olivat samankaltaiset. Sekä cornisteilla että 
basisteilla oli molemmilla oma voimanpesänsä, jonka ympärille yhdistys oli luontevaa 
perustaa. Lähes poikkeuksetta uusien klubien jäsenkunta oli kokonaisuudessaan heidän, 
prof. Holger Fransmanin ja dir.mus. Oiva Nummelinin, oppilaita. Oiva Nummelin valittiin 
Suomen kontrabassoklubin ensimmäiseksi kunniajäseneksi juuri tästä ainutlaatuisesta 
syystä. Yhdistys perustettiin toimimaan yhdyssiteenä kontrabasistien välillä, sekä 
levittämään tietoa kontrabassosta yli basistirajojen. (Jorma Katrama 1982 Basisti) 

Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää kontrabasson soittoa Suomessa ja laajentaa 
kontrabasson tuntemusta. Sen tehtävänä on vaalia kontrabassonsoiton perinnettä ja 
toimia suomalaisten kontrabassonsoittajien yhdyssiteenä. Yhdistyksen tarkoituksena on 
myös luoda ja kehittää yhdistyksen ja suomalaisten kontrabasistien yhteyksiä ulkomaille.
Näihin päämääriin yhdistys pyrkii pitämällä kokouksia, koulutustilaisuuksia myös muille 
kuin jäsenilleen, järjestämällä yhteissoittoja ja muita vastaavia yhteisiä tilaisuuksia, 
anomalla toimintaansa varten apurahoja, ottamalla vastaan lahjoituksia ja myöntämällä 
apurahoja jäsenilleen. Yhdistyksen toimintaan osallinen ei saa palkkiota esiintymisestään 
yhdistyksen järjestämissä tilaisuuksissa. Yhdistyksen jäsenyyttä voi anoa jokainen 
kontrabassonsoittaja sekä henkilö, joka on kiinnostunut kontrabassonsoitosta ja/tai 
kontrabassosta.
Yhdistys voi ottaa myös kunnia- ja yhteisöjäseniä. Kunniajäseneksi voidaan hyväksyä 
yhdistyksen kokouksen päätöksellä kontrabassotaiteen edistämiseen merkittävästi 
vaikuttanut henkilö. Yhteisöjäseneksi voidaan hyväksyä hallituksen päätöksellä 
oikeuskelpoisia yhteisöjä, jotka maksavat niille määrätyn jäsenmaksun. (kontrabassoklubin 
säännöt, pykälä 2 ja 3) (ks. LIITE 1, säännöt) 

Kontrabassonsoittaja ja opettaja dir.mus. Oiva Nummelinin jättämä vaikutus hänen 
oppilaisiinsa oli merkittävä, tästä kertoo hänen oppilaansa Jorma Katrama: ”Hän kokosi 
omalla persoonallisuudellaan basistit ympärilleen ja loi ilmapiirin, joka mahdollisti Suomen 
kontrabassoklubinkin perustamisen. Vaikka hän ei ollut sitä perustamassa, 
Kontrabassoklubi perustettiin oikeastaan hänen ympärille. Hänhän oli klubimme 
ensimmäinen kunniajäsen.” (Basisti 1/82) (ks. LIITE 2, Oiva Nummelin)

Kontrabassoklubi perustettiin 23.5.1976. Yhteensä 26 kontrabasistia kokoontui 
perustavaan kokoukseen, jonka avasi Jorma Katrama. Ensimmäisessä perustavassa 
kokouksessa suunniteltiin yleisesti klubin toimintaa. Yksimielisen sääntöjen hyväksymisen 
jälkeen päätettiin perustaa yhdistys. Kokouksessa puheenjohtajana toimi Juha Mononen ja 
sihteerinä oli Helena Kuoppamäki. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jiri Parviainen ja Ilkka 
Hanski. Puheenjohtajaksi toimintakaudelle 1976-77 valittiin Jorma Katrama, 
varapuheenjohtajaksi Matti Kuoppamäki, hallituksen jäseniksi Juha Mononen, Ari 
Hakulinen, Erik Lindström ja Mikko Rautanen. Jäsenmaksuista päätettiin samassa 
kokouksessa ja valittiin tilintarkastajat. (kokouspöytäkirja) (ks. LIITE 3: perustava kokous) 

5



Perustavassa kokouksessa valittiin klubin ensimmäinen kunniajäsen, Suomen 
bassonsoiton isä, Oiva Nummelin (1903-1981). Kokouksen pöytäkirjassa todettiin, että 
Oiva Nummelinille järjestetään jokin sopiva huomionosoitus kiitokseksi hänen 
suuriarvoisesta ja pitkäaikaisesta työstään. 
Samassa kokouksessa esitettiin erilaisia ideoita klubin oman nuottikirjaston 
perustamisesta. Jäsenten tuli tutkia omat nuottivarastonsa, kirjat, levyt ja nauhat, jotta 
nuottikirjasto olisi mahdollista perustaa. Klubissa keskusteltiin myös mahdollisuuksista 
järjestää basistien yhteistapaamisia silloin, kun ulkomainen orkesteri vierailee Suomessa. 
Kansainvälisyyttä kannattavat jäsenet ehdottivat liittymistä kansainväliseen International 
Society of Bassists –klubiin. (kokouspöytäkirja)  

Ensimmäinen sääntömuutos, jota esitettiin hallituksen kokouksessa 12.9.1991 astui 
voimaan 24.11.1991. §9 muutettiin näin:  
"Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle ilmoittamalla siitä kiertokirjeellä tai Basisti-
lehdessä vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta." (arkisto) 

2. Basistit järjestäytyvät 

Yhdistyksen hallitus valitaan syyskokouksessa ja sen muodostavat puheenjohtaja ja 
varapuheenjohtaja, jotka valitaan vuodeksi kerrallaan. Lisäksi hallituksessa istuu myös 
neljä jäsentä, jotka valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että joka vuosi eroaa kaksi 
jäsentä. Hallitus nimeää vuodeksi kerrallaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut 
tarpeelliset toimihenkilöt. 
Klubimme alkuvuosina puheenjohtajan kausi oli pisin; Jorma Katrama oli puheenjohtajana 
6 kaudella vuosina 1976- 1981. Sen jälkeen puheenjohtajan kaudet lyhenivät ja olivat 
enimmillään kolmen kauden pituisia. Normaali puheenjohtajan kausi klubissamme on ollut 
kahdesta kolmeen kauteen. Lyhimmillään puheenjohtaja viihtyi työssään vuoden. (arkisto) 
(LIITE 4: hallituksen ja puheenjohtajan kaudet)

Kontrabassoklubin jäsenistä suurin osa on tavallisia maksavia jäseniä. Vähemmistöön 
kuuluvat vapaajäsenet, kunniajäsenet, kannatusjäsenet, kirjastot, alle 18-vuotiaat jäsenet 
ja lehden jakelussa toimivat henkilöt ja instanssit. Klubin ensimmäiseksi kunniajäseneksi 
valittiin 23.5.1976 Oiva Nummelin. Muita vuosien varrella valittuja kunniajäseniä; Frantisek 
Posta, Todor Toshev, Jorma Katrama ja Olli Kosonen. 
Jäsenmäärät pysyivät alle 100 vuosina 1976-1983. Sen jälkeen jäsenmäärät ovat olleet 
reilusti yli sadan. (Anna Krohn, Basisti 2/85, 2/86, 2/87, 1/88). (LIITE 5: jäsenmäärät) 

Melkein poikkeuksetta jokaisen kevät- ja syyskokouksen yhteyteen järjestettiin 
kontrabassokonsertti, matinea tai esitelmä. Alkusysäyksen tähän iloiseen perinteeseen  
antoi "Hallituskvartetti": Peter Grans, Risto Mikkola, Jiri Parviainen ja Erkki Tuura. Yleinen 
käytäntö oli, että kun kokouksen viralliset asiat oli käsitelty, saatiin nauttia klubilaisten 
solistisesta ja kamarimusiikillisesta musisoinnista. Joskus pyydettiin luennoitsijoita paikalle 
kertomaan kontrabassonsoittajaa koskettavista asioista, mm. soittimen huollosta, 
soitumerkeistä soittamisesta ja improvisoinnista.
Alkuaikoina kokousten pitopaikkana oli lähinnä Helsinki. Kokouksia järjestettiin 
myöhemmin myös muilla paikkakunnilla, esim. Tampereella, Turussa, Porissa ja 
Jyväskylässä, jotta pääkaupunkikeskeisyydestä päästäisiin eroon. Näistä kokouksista 
tulikin aina tapahtumarikkaita ja merkittäviä tilaisuuksia klubimme historiassa. (arkisto) 
(LIITE 6: matineaohjelmat; Sibelius-museo, Turku. Poriginal Galleria, Pori) 
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Klubin alkuvuosien lähdeaineistolle kävi huonosti. Vasta perustetun klubimme pöytäkirjat 
varastettiin Christina Långströmin autosta Lauttasaaresta. Tämän onnettoman tapauksen 
pimentämänä vuosien 1977-80 tapahtumien kulku on täysin klubilaisten muistin varassa. 

Muutoin klubin lähdeaineisto koostuu kirjallisista lähteistä, yksityisluontoisesta kirjallisesta 
lähteistä, julkisesta kirjallisesta lähteistä, henkisistä lähteistä ja kuvallisista lähteistä. 

3. Klubi toimii! 

3.1. Bassoklubissa sattuu ja tapahtuu 

Klubimme toimijat voidaan lajitella kolmeen eri ryhmään. Klubimme työrukkasen 
muodostavat puheenjohtaja, sihteeri ja hallitus, jotka pyörittävät klubin peruselintoimintoja, 
suunnittelevat peruslinjaukset, pitävät hallituksen kokoukset ja huolehtivat että klubi pyörii 
ja hengittää. Seuraava ulottuvuus on jäsenistö joka osallistuu klubin toimintaan tai jättää 
osallistumatta. Ulommaisimman renkaan muodostavat heidän kontaktinsa, kansainväliset 
suhteensa ja elinpiirinsä. (arkisto) 

Aina ei klubin toiminta ole ollut itsestään selvää. Klubin historiaa leimaa hallituksen suuri 
vastuu klubin toiminnasta. Valitettavan usein, melkein poikkeuksetta, juuri nämä muutamat 
hallituksessa istuvat työmyyrät ovat yksinään kantaneet vastuuta klubista. He ovat 
kokeneet uurastuksen raskaana, mutta erittäin tärkeänä työnä kontrabassoklubin hyväksi. 
Alkuaikoina mm. Basisti-lehden toimitus ei ollut oma yksikkönsä, vaan hallitus oli täysin 
lehden julkaisun takana. Lähemmäs 2000-lukua tultaessa hallitus on pyrkinyt jakamaan 
vastuuta useammalle henkilölle. (arkisto) 

Kontrabassoklubi on täyttänyt onnistuneesti tehtäviään monella eri sektorilla. Klubimme 
pippurinen hallitus ja aktiiviset jäsenet ovat järjestäneet tapahtumia, koulutustilaisuuksia,
konsertteja, kokous-matineoita, ulkomaisia vierailijoita, mestarikursseja, 
viikonlopputempauksia, ulkomaanmatkoja ja kontrabassokilpailuja. Klubi on julkaissut 
omaa lehteään, kasvattanut jäsenmääräänsä, levittänyt kontrabasson tuntemusta ja 
innostanut kuulijakuntaansa. Lisäksi klubimme on kerännyt teoksia nuotistoonsa, myynyt 
klubipaitoja ja bassopusseja, huomioinut ansioituneita kontrabasisteja, avustanut 
jäseniään mestarikurssien kustannuksissa ja lainannut OKO-taidesäätiön mahdollistamana 
Viullaume-kontrabassoa jäsenten käyttöön. (arkisto) (ks. LIITE 7, tapahtumakalenteri!)   
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3.2. Basisti-lehdestä Kontra-C lehteen 

Suomen kontrabassoklubi ry:n 7. toimintavuosi 1982 toi klubille oman lehden, Basistin,
joka ilmestyi neljä kertaa vuodessa. Lehteä lähetettiin kaikille mahdollisille tiedossa oleville 
bassonsoittajille, orkestereille ja konservatorioille, yhteensä n.150 kappaletta. Lehden 
myötä klubiin saatiin lisää jäseniä. 

Ajatus klubin oman lehden julkaisemisesta ponnahti esiin 29.11.1981 syyskokouksessa, ja 
tammikuun 1982 istunnossaan klubin hallitus päätti yksimielisesti aloittaa toimitustyöt. Tätä 
rohkeata ratkaisua tuki se, että klubin toimintaa haluttiin kehittää ja uudistaa. Tarvittiin 
yhteinen keskustelukanava, jonka kautta bassonsoittoon liittyvää erityistietoa voitiin jakaa. 
Lehti antoi myös jäsenilleen konkreettisen rahan vastineen, erityisesti niille jäsenille, jotka 
eivät päässeet pääkaupunkiseudun kokouksiin pitkän välimatkan takia. 

Ensimmäisen Basisti-lehden 1/82 päätoimittajana toimi Juha Pesonen, ja sen 
toimituskuntaan kuuluivat Peter Grans, Matti Bergström, Risto Mikkola, Jiri Parviainen ja 
Erkki Tuura. Kannen suunnittelusta vastasi Saara Hakkila. (LIITE 8, kansi) 
Pääkirjoituksesta selvisi yleensä ajankohtaiset ja mieltä liikuttaneet asiat. Puheenjohtajan 
palstalta löytyi kokouksiin liittyviä puheenaiheita. Erillistä ilmoitustilaa saivat useasti 
kokouskutsut, kilpailumenestykset, konsertit, mestarikurssit, ja mainokset. Erityisen 
mielenkiinnon kohteena olivat varmasti tapahtumaraportit kotimaasta ja ulkomailta, 
haastattelut ja kilpailutulokset. Täyttä faktaakin lehdestä löytyi, lukija sai vastauksia milloin 
huiluääniin, soitinkorjaukseen, sormituksiin tai muihin koskeviin kysymyksiin. Joskus 
lehden toimitus julkaisi tietoa kirjauutuuksista ja klubin nuotiston tilanteesta. Lehden 
loppupuolelta löytyi useasti jäsenmaksukehotuksia ja muutamia musiikkiliikkeiden 
mainoksia. (Basisti 1982-87)

Basisti- lehdessä 2/83 julkaistiin monenlaisia artikkeleja, tässä riemastuttava artikkeli 
jousen käytöstä vuodelta 1930. Artikkeli ilmestyi aikoinaan Suomen Musiikkilehden 
kahdeksannessa vuosikerrassa 1930. 
”Kontrabasisteille:
Soitatteko oikein kun sahaatte suurta soitintanne käyrällänne vinosti? Vanha saksalainen 
orkesterimuusikko ja säveltäjä Hans Hermann väittää A.M.Z:ssa, että olette väärässä jos 
niin teette. ”Tiedän etukäteen, että saarnaan kuuroille korville, mutta ehkäpä tässäkin 
toteutuu sananlasku, että monta pisaraa kovertaa kiveen vähitellen reiän. Selitän muitta 
mutkitta, että tämä tällainen jousenkäyttö on väärä, vielä enemmän, se on huono. Pidän 
itseäni pätevänä tarpeeksi uskaltaakseni väittää niin, sillä minä itse olen kahdeksan vuotta 
soittanut kontrabassoa ja myöskin ”ollut opissa”. Jo vinosti oikealle antava kädenasento on 
luonnoton, jonka paraiten huomaa E-kielellä soitettaessa. Tähän voidaan ehkä 
huomauttaa, että Dragonetti jo 150 vuotta sitten käytti oikeaa monstrumia jousenaan 
(sahan muotoista). Mutta nythän tämä muoto on jo kokonaan poistettu käytännöstä: sitä 
paitsi hän soitti kolmekielistä kontrabassoa. Yhä enemmän alkaa nyt maailmassa saada 
etusijan vahvistettu sellon jousi(jossa peukalokin pidetään jousen varren, froschin alla) Jos 
sanotte, ”eihän sillä mitään voimaa saa”, sanon minä ”enemmän sillä saa voimaa.” Tietysti 
tarvitaan viikkokausia ennen kuin muutokseen tottuu. Mutta siihen tottuu kumminkin. 
Harjoitellessa uuden jousen pitotapaa, on ensimmäinen ehto, että ranne on notkea, silloin 
saadaan aikaan keveämpi ja myöskin komeampi veto. Vanhanaikainen möräyttely ja 
pöksäyttely fortissimo-kohdissa jää silloin kokonaan pois, jos nimittäin jousen käyttelijä on 
taiteilija. Koettakaapa Beethovenin viidennen sinfonian Scherzoa tai Figaron alkusoiton 
alkua, huomaatte parhaiten koskettelemani jousen käytön edut. Heittäkää pois vanha 
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jousenkäyttötapa, opettakaa oppilaillenne uusi, varmasti tulos on oleva taiteellisesti 
tyydyttävämpi!” Näin Hermann. 

Basisti-lehti oli usein muutosten ja uudistusten kourissa. 1984 lähtien Basisti-lehden 
toimitus erotettiin hallituksesta omaksi yksikökseen. Se helpotti hallituksen työtaakkaa. 
Ennen vuotta 1988 Basisti-lehti ilmestyi neljä kertaa vuodessa. Kuitenkin Basisti-lehdessä 
4/87 julkaistussa päätöksessä Basisti-lehden julkaisutiheyttä päätettiin harventaa neljästä 
ilmestymiskerrasta kahteen kertaan. Myös lehden ulkoasua ja sisältöä luvattiin kehittää. 
Basisti-lehden 1/88 ulkoasun uudesta suunnittelusta vastasi Pekka Saarinen. Sisällön 
parissa puuhasivat jäsenet ja hallitus. 
Lehti ilmestyi vuodesta 1982 lähtien A5 kokoisena. Vuonna 1993 kokoa muutettiin 
suuremmaksi A4. Yleisesti ottaen lehden ilmestymiskerrat kuvasivat osaltaan klubin 
aktiivisuuden tasoa. 90-luvun puolivälissä klubin toiminta oli muihin ajanjaksoihin 
verrattuna jokseenkin kankeaa. Basisti-lehti koki nimenmuutoksen ja vaihtoi nimeään 
Kontra-C:ksi vuoden 1996 alusta alkaen. (Basisti 4/87,1/88, 1/93) 

3.3. Vuoden suomalainen basisti – sinäkö? 

Kontrabassoklubin vuosikokouksessa 8.3.1987 Porin Poriginal Galleriassa keskusteltiin 
"Vuoden Suomalainen Basisti" -palkintoperinteen aloittamisesta. Tässä kokouksessa Jyrki 
Kangas luovutti Pori Jazz 66 ry:n lahjoituksen Suomen kontrabassoklubille. Lahjoitus oli 
arvometallireliefi, josta tuli vuosittain kiertävä "Vuoden Suomalainen Basisti" -palkinto. 
(arkisto)

Hallitus keskusteli kokouksessaan 28.4.1987 palkinnon saajan valintatavasta. Siitä 
kirjoitettiin klubin seuraavassa lehdessä ja pyydettiin jäseniltä ehdotuksia, kenelle 
vuosittainen kiertävä tunnustuspalkinto kuuluisi. Porin Jazz 66 ry ehdotti seuraavaa:  

1. Reliefi on vuosittain kiertävä tunnuspalkinto ja se annetaan yhdistyksen hallituksen 
valitsemalle suomalaiselle kontrabasistille. 

2. Saajan tulee olla musiikillisin keinoin kyseisenä kautena ansioitunut. Hän voi olla 
yhtä hyvin solisti, pedagogi, jazzmuusikko, mies tai nainen. 

3. Saaja esiintyy vuosikokouksen tai muun tapahtuman yhteydessä järjestettävässä 
tilaisuudessa ilman palkkiota ja luovuttaa mahdolliset pääsylipputulot 
kontrabassoklubille tai sen osoittamalle konsertin järjestäjälle. 

4. Kontrabassoklubi kehittää kiertävän reliefin täydennykseksi muun palkinnon saajalle 
pysyvästi jäävän tunnustuksen. (arkisto) 

Hallitus nimesi syyskokouksessaan 22.11.1987 vuoden 1987-basistiksi Esko Laineen. Hän 
sai tunnustuspalkinnon vakituisesta kiinnityksestään Berliinin Filharmonikkojen 
bassoryhmään. Saavutusta pidettiin Basisti-lehden 4/87 mukaan ylivoimaisena. Jyrki 
Kankaan suunnittelema reliefi luovutettiin Eskolle 5.12. Saara Hakkilan suunnitteleman 
kunniakirjan kanssa. (Basisti 4/87) (LIITE 9, kuva Eskosta) 

Vuosikokouksessa 9.4.1989 klubi päätti nimittää Vuoden Basistiksi 1988 Heikki "Häkä" 
Virtasen. Heikki Virtasesta tuli yksi tunnetuimmista jazzbasisteista Suomessa. Hänen 
asemansa Suomen jazzelämässä on merkittävä. Vuonna 1987 hänet valittiin Georgie 
Awardin saajaksi. Hän on vaikuttanut työllään mm. Juhani Aaltosen, Jarmo Savolaisen, 
Severi Pyysalon, Jukkis Uotilan, Olli Ahvenlahden ja käytännössä jokaisen jazzmiehen ja 
naisen musiikkiin.  
(http://www.fimic.fi/fimic/fimic.nsf/mainframe?readform&B93B47F9FC1845A8C22566C100
4632FF, 7.8.2005. @Petri Silas, 1998.)
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Bassoklubin hallituksen kokouksessa 15.3.1990 luovutettiin Vuoden 1989 Basistin 
arvonimi poikkeuksellisesti työryhmälle. Vuoden Basistin reliefin jakoivat Raimo Ahonen, 
Jussi Javas ja Marjut Vuorento. He olivat puurtaneet yhdessä kirjan, Pikku-Basistin, josta 
tuli tärkeä opetusmateriaali aloittaville bassonsoittajille. (arkisto) 

Jorma Katramasta tuli Vuoden Basisti 1990. Hän julkaisi ensimmäisen suomalaisen 
kontrabassolevyn. Samalla tavoin arvostettiin hänen opetustyötään mestarikursseilla ja 
edustusta kansainvälisissä kilpailutuomaristoissa. (arkisto)  

Kevätkokouksessa 26.4.1992 saatiin uusia ideoita Vuoden Basistin nimeämisestä. Jorma 
Katrama ehdotti, että vuoden basisti nimettäisiin siksi vuodeksi, jolloin hänet valitaan, tai 
jopa etukäteen, eikä takautuvasti. Kokouksessa keskusteltiin myös mahdollisuudesta 
velvoittaa Vuoden Basisti pitämään konsertti. (arkisto)

Lähdemateriaali ei anna tietoja Vuoden Basistin 1991 ja 1992 nimeämisestä. Klubin 
hallitus vaihtui 90-luvun alussa tiuhaan tahtiin ja ns. lyhyemmät puheenjohtajan kaudet 
sattuivat juuri tähän. Ehkä se oli osaltaan vaikuttamassa asiaan. Oliko se klubin hallituksen 
kömmähdys, vai eikö kukaan kunnostautunut bassorintamalla? Toista voi sanoa Janne 
Saksalasta. Hän selvitti tiensä Berliinin Filharmonikkojen bassosektioon. Näin bassotaituri 
Saksala sai Vuoden Basistin 1993 arvonimen ja reliefin itselleen. Sen jälkeen vuoden 
basistin arvonimeä ei ole saanut kukaan. Miksi perinne unohtui? Seuraava merkintä 
perinteen henkiinherättämisestä ilmestyi kirjanpidon mukaan kokouksessa 20.10.1999. 
(arkisto)

3.4. Vuillaume-kontrabasso kiertää 

Hallituksen kokouksessa 10.1.1985 selvisi, että Osuuspankkien keskuspankki Oy (OKO) 
julistaa haettavaksi Vuillaume-kontrabasson. Kokouksessa tartuttiin tähän kuumaan 
vinkkiin, ja niinpä klubi päätti anoa instrumenttia käyttöönsä. Toive toteutui, kun 16.5.1985 
tehdyn sopimuksen mukaan Suomen kontrabassoklubi ry sai OKO:n omistaman 
kontrabasson käyttöönsä. Klubin hallituksessa sovittiin, että hallituksen nimeämä 
toimikunta antaisi instrumentin suomalaisten kontrabassonsoittajien käytettäväksi 
konserttitoimintaan. Klubi luovutti soittimen ensimmäiseksi Jiri Parviaisen käyttöön. 
Sopimuksen mukaan Vuillaume-kontrabasso olisi Suomen kontrabassoklubin käytössä 
30.5.1987 saakka. Kun Jiri Parviainen luopui klubin hallinnassa olevasta bassosta vuoden 
kuluttua, päätettiin kokouksessa 28.5.1986, että klubin jäsenet voisivat anoa kontrabassoa 
käyttöönsä. Kokouksessa ehdotettiin, että se olisi tilapäisesti Björn Malmqvistin käytössä 
kunnes hakemukset oli käsitelty ja päätös tehty. (arkisto) 

Jo syyskokouksessa 29.11.1986 huomattiin, että Vuillaume-kontrabasson laina-aikaa 
haluttiin pidentää. Siitä tehtiin anomus OKO:lle. OKO:n taidesäätiö oli valmis jatkamaan 
sopimusta kahdella vuodella 5.9.1989 asti. Björn Malmqvist jatkoi edelleen yhteistyötään 
Vuillaume- basson kanssa, koska muita hakijoita ei ollutkaan ilmaantunut. Kuten basson 
kuljettamisessa usein käy, sai Vuillaume-kontrabassokin pienen halkeaman matkallaan 
Norrköping-Helsinki 27.5.1988. Sen matkavaurioita korjasi Jarmo Heininen. Klubi ilmoitti 
lehdessään 1/88, että kiinnostuneet voivat hakea kirjallisesti Vuillaume- bassoa vuodeksi 
itselleen. Klubin postiluukkuun kolahti 19.5.1988 Panu Pärssisen anomus. Hallituksen 
päätöksen mukaan (31.5.1988) Vuillaume- basso annettiin Panun käyttöön ajalle 1.6.1988 
- 5.9.1989. Panu Pärssisen jälkeen arvosoitinta ei kukaan kummemmin kaipaillut.
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Kuitenkin hakuajan päättymiseen mennessä (20.3.1990) postia oli tullut ainoastaan Miika 
Asunnalta, joten hän sai kunnian soittaa bassolla vuoden 1990 loppuun asti eli kunnes 
klubille myönnetty laina-aika päättyi. Mitä sitten tapahtui? Minne basso katosi? Kysyin 
Miikalta basson kohtalosta ja hän kertoi tarinan kuitenkin jatkuvan: Parin vuoden kuluttua 
soittimen palauttamisesta OKO:n taidesäätiölle Mikko Multamäki (Turun 
kaupunginorkesteri) osti Vuillaumen itselleen. (Basisti 1/88) 

3.5. Klubin rahoitus 

Kontrabassoklubi tarvitsi kipeästi rahaa toimintaansa. Suurimman osan rahoista klubi sai 
jäsenmaksuista. Klubin lehdessä ilmestyvät mainokset kartuttivat myös osaltaan varoja. 
Budjetin suunnittelussa tarvittiin tarkkaavaisuutta, jotta pieniltäkin virheiltä vältyttäisiin. 

Ensimmäinen maininta apurahan tarpeellisuudesta putkahti esiin syyskokouksessa 
29.11.1981. Taloudellista tukea haluttiin kontrabassoklubin kurssitoimintaa ja seminaareja 
varten. Kokouksessa mainittiin järjestöt, joista tukea voisi hakea, mm. Helsingin Muusikot 
ry, Gramex -esittävän säveltaiteen edistämistoimikunta ja Vilho ja Lahja Koposen säätiö. 
Vuosia kestänyt ikuisuusprojekti sai vihdoin päätöksensä, kun bassoklubi anoi 2.5.1984 
Helsingin muusikot ry:ltä 2000mk Bottesini- seminaarin järjestämiseksi ja erityisesti Prof. 
Martinin matkakulujen osarahoitukseen. Tukea kysyttiin myös RSO:lta, HKO:lta, 
Oopperalta, Sielius-Akatemialta, ja Helsingin konservatoriolta sekä säätiöiltä. (arkisto) 

Apurahaa anottiin myös Kontrabassoklubin 10-vuotis-juhlakokoukseen, joka järjestettiin 
Turussa 13.4. 1986. Klubi sai Muusikkojen Liitolta 1500mk ja Kansallisooppera tuki 
helsinkiläisten matkakustannuksia 500mk:lla. (arkisto) 

Klubi lähetti anomuksensa 27.4.1987 Suomen Kulttuurirahastolle, jotta mahdollisuus Prof. 
Todor Toshevin mestarikurssin järjestämiseen toteutuisi. Bassoklubi yllättyi iloisesti, sillä 
Kulttuurirahasto myönsi (27.2.1988) Kerttu ja Eino Uuskallion rahastosta 20000mk kurssin 
järjestämiseen. Samaa kurssia varten anottiin apurahaa myös Esittävän Säveltaiteen 
Edistämiskeskukselta 6000mk, ja saatiin se täydentämään kokonaiskustannuksia. 
Toshevin kurssia varten saadut apurahat olivat Klubin historian ensimmäiset 
koulutustarkoitukseen saadut apurahat. Kulttuurirahasto myönsi myös Jussi Javakselle ja 
kumppaneille apurahan kontrabasistien alkeiskoulun tekemistä varten. (arkisto, Basisti 
1/88)

Kaikesta tästä innostuneena apurahaa yritettiin saada myös klubin lehden ja toiminnan 
kehittämiseen, mutta laihoin tuloksin. Siitä syystä klubissa yritettiin luoda metsästyshenkeä 
sponsorin löytämiseksi. 
Suomen Kulttuurirahasto myönsi 25000mk apurahan Esko Laineen mestarikurssin 
järjestämiseen 30.11.-5.12.1998. Osallistujina oli 11 opiskelijaa ja heitä säesti Anu Silvasti. 
(arkisto)

Basisti-lehdessä ja Kontra- C- lehdessä mainostivat mm. Soitin Laine, F-musiikki, Firma 
Sven G. Söderberg, Woodwinds, Jasemusiikki, ja Silja- Line. Mainostulot auttoivat klubin 
taloudellista tilannetta joka vuosi. 
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3.6. Nuotisto ja äänitearkisto 

Ensimmäisessä perustavassa kokouksessa 23.5.1976 päätettiin perustaa kontrabasistien 
musiikkikirjasto. Jokaista jäsentä pyydettiin kartoittamaan omat levynsä, nauhansa ja 
nuottinsa. Nuotiston toiminta-ajatus oli kerätä ja välittää säestysmateriaalia ja 
kamarimusiikkia.  Säestysmateriaaliin kuuluvat soolokonserttojen orkesterisäestykset ja 
kamarimusiikkiin duot, triot, kvartetot, kvintetot ja kokoonpanot, joissa kontrabasson osuus 
on merkittävä. Varsinainen soolokirjallisuus jätettiin toiminnan ulkopuolelle sen 
yksityisluonteesta johtuen. Ensimmäisessä Basisti-lehdessä 1982 selvitettiin nuottikirjaston 
sääntöjä seuraavasti: Lainaaminen on ilmaista klubin jäsenille; lainaaja maksaa vain 
postitus- ja palautuskulut. Myös ulkopuoliset esim. kaupunginorkesterit voivat lainata 
teoksia, jolloin bassoklubi noudattaa Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n vuokraustaksoja. 
(pöytäkirjat, Basisti 1/82, 2/91) (ks. LIITE 10, kirjasto) 

Klubin alkutaipaleen aikana kirjasto alkoi hiljalleen hahmottua. Seuraavassa artikkelissa 
Peter Grans selvittää tilannetta: 
"Nuotinvälityksen ja kirjaston tarve on jo pitkään ollut ajankohtainen klubimme 
toiminnassa. Tekijänoikeussuojaa (copyright) kunnioittaen ei ole niin helppoa välittää 
kiinnostavaa ja hinnaltaan edullista materiaalia jäsenillemme." Kokouksissa sivuttiin 
useasti kirjaston tulevaisuutta koskevia asioita. Vaikka alku näyttikin vaatimattomalle, 
kirjasto nähtiin tärkeänä, toimivana ja klubia rakentavana systeeminä. Materiaalia 
lahjoittivat omat jäsenet ja muut muusikot. (arkisto) 

Vuoden 1981 toimintakertomuksessa todettiin, että nuottikirjasto on saatu jo 
kehityskelpoiseksi. Kuulemma myös ääniteosastolla oli silloin kaikki mahdollisuudet 
edessään. Nuottikirjaston teosluettelo kasvoi 1982-83 aikana huomattavasti. Kirjasto sai 
tuolloin upeita lahjoituksia ja osti muutamia säestysmateriaaleja. Sen jälkeen valikoima 
pysyi ennallaan monet vuodet, muutaman materiaalin lainausta lukuunottamatta sen 
käyttö ei ollut kovin vilkasta.
Vuoden 1987 neljännessä Basisti-lehdessä raportoitiin suuresta nuottilahjoituksesta. 
Suomen kontrabassoklubin vapaajäsen ja Radion Sinfoniaorkesterissa vuosina 1947-1972 
soittanut kontrabasisti Ivan Putilin teki Sibelius-Akatemian kirjastolle 146 teoksen 
nuottilahjoituksen. Ne kaikki olivat lainattavissa Sibelius-Akatemian kirjastossa. (Basisti 
4/87) (LIITE 11, Ivan Putilinin nuotisto) 
Basisti-lehtien 1/82 ja 2/91 mukaan klubin nuotisto kasvoi vuoteen 1991 mennessä 
kolmella teoksella. 

Basisti-lehti 2/82 julkaisi tietoa myös muista kirjastoista, joista nuottimateriaalia 
säestyksineen oli mahdollisuus lainata. Niitä olivat mm. Sibelius-Akatemia, Yleisradio, 
Helsingin kaupunginorkesteri, ja Vantaan Orkesteri. 

Nuottien arkistoinnista vastasi Peter Grans. Kevätkokouksessa 26.4.1992 Jorma Katrama 
ehdotti nuottien arkistoimista Sibelius-Akatemian kirjastoon. Hallitukselle annettiin 
tehtäväksi kerätä kalusto, nuotisto ja äänitearkisto yhteen paikkaan ja raportoida 
sijoituspaikasta Basisti-lehdessä. (arkisto) 
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4. Näkeekö tulevaisuuteen?  

”Perinteen vaalimisessa meidän tulee jatkaa Oiva Nummelinin viitoittamaa tietä. Oiva oli 
basisti, joka eli oppilaidensa kautta ja vaikutti kontrabassonsoiton perinteeseen. ”Jessus, 
sehän maksaa miljoonan!” –on perinnettä parhaassa muodossa vaalittavaksi. Oiva 
Nummelin oli myös aikanaan se linkki, joka yhdisti kaikki kontrabassonsoittajat, koska hän 
oli tavalla tai toisella jokaisen opettaja. Myöhemmässä kehitysvaiheessa, jossa sekä 
opiskelijoiden että opettajien määrä on lisääntynyt, on yhdistyksellämme entistä tärkeämpi 
tehtävä: Ne voimavarat, joilla suomalainen kontrabassonsoitto ponnistaa eteenpäin, on 
yhdistettävä.” (Basisti 1/81, pj. Jiri Parviaisen palsta) 

Nämä voimavarat ovat toden totta tuloksellisesti yhdistyneet! Bassoklubin vankka kivijalka 
rakentui näiden 25-vuoden aikana. Sen jälkeen eivät tuulenpuuskat ole vieneet 
bassoklubia mennessään. Voin hyvin uskoa, että klubi kestää ajan vaihtelut jäseniensä ja 
hallituksen yhteisin voimin sekä uudistaa ilmettään edelleen. Klubimme hallitus on jo 
pitkään ymmärtänyt perinteen mutta myös uusien tuulien merkityksen. Rohkeat päätökset 
tuovat vastaisuudessakin lisämaustetta klubimme toimintaan. Olen varma, että jäsenten 
pienetkin teot klubimme hyväksi jatkuvat entiseen malliin ja rikastuttavat meidän kaikkien 
elämää! Nämä tarmokkaat basistit ovat jo teoillaan todistaneet klubimme tarpeellisuuden 
ja merkityksen! 

5. Basisti pohtii 

Silloin pikkubasistina, kun en erottanut Mozartia Mahlerista, en pystynyt edes 
aavistamaan, että Suomessa voisi olla bassohistoriaa. Että joku silloin muinoin soitti ja 
kamppaili samojen asioiden kanssa kuin minä! Että oma opettajakin! Tämä klubimme 
ensimmäinen historiikki on vain raapaisu Suomen bassohistoriasta. Kirjeitä, lehtiä ja 
haastatteluja lukiessani olen huomannut kuinka kukin vuorollaan on toiminut klubimme 
hyväksi. Aika ajoin joku on panostanut klubiimme valtavasti, uhrannut aikansa ja 
hermonsa, raapustanut apurahahakemuksia, koonnut väkeä kokouksiin, kasannut juttuja 
lehtiin ja lentänyt ulkomaille kilpailemaan. Basisteista on tullut kosmopoliitteja. Joku on 
tosin ikävöinyt kavereita Suomessa, välillä on voitettu kilpailuja, tapeltu soolokirjallisuuden 
parissa, on naurettu ja kiivetty puuhun ja soitettu maailman lavoilla. Aikamoisia basisteja 
Suomesta löytyy! Miten ihania basisteja! 

Vaikka muutamina vuosina klubi on kitunut ja nuupahtanut, se on herännyt aina uudelleen. 
Sydämellinen kiitos arvokkaasta työstä jokaiselle. Liikuttavaa, kuinka monta ihmiskohtaloa 
olen saanut tällä tutkimusmatkallani seurata. Basistit ovat aina olleet kytköksissä toisiinsa. 
Joskus vihaten, joskus rakastaen. Niinhän se taitaa olla tänäänkin. Mutta bassoklubissa 
elettiin mukana. Elettiin ja elämöitiin. Joinakin vuosina nyhrättiin kepposia omissa nurkissa, 
eikä klubi jaksanut kiinnostaa. Aina oli kuitenkin joku joka jaksoi. Tai ainakin näytti 
jaksavan. Sinulle kiitos. 

Vaikka en nimeäsi maininnutkaan, kiitos kaikille klubilaisille ja ystäville, jokainen teistä 
piirtää oman jälkensä klubin historiaan. Meitä kaikkia yhdistää näin hieno klubi! 
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Lähdeluettelo

Kontrabassoklubin arkisto   

Kuvalliset lähteet 
valokuvat; Oiva Nummelin, Esko Laine, perustava kokous (arkisto)
yhdistyksen logo (arkisto) 
piirustukset (arkisto) 

Yksityisluontoiset kirjalliset lähteet 
yksityiskirjeet
muistiinpanot 

Julkiset kirjalliset lähteet 
Basisti-lehdet 1982-1995 
artikkelit johon viitataan kirjoittajan nimen mukaan aakkostettuna 
Peter Grans 
Jyrki Hiilivirta 
Jorma Katrama 
Kari Korpinen 
Olli Kosonen 
Anna Krohn 
Jukka Kuoppamäki 
Lasse Lagercrantz 
Mirja Loikala 
Tapio Lydecken 
Christina Långström 
Juha Nääppä 
Jiri Parviainen 
Juha Pesonen 
Erkki Tuura

Kontra-C-lehdet 1996-2000 
Juho Martikainen 
(http://www.fimic.fi/fimic/fimic.nsf/mainframe?readform&B93B47F9FC1845A8C22566C100
4632FF, 7.8.2005. @Petri Silas, 1998.)
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LIITELUETTELO

1. Suomen kontrabassoklubi ry:n säännöt (arkisto) 
2. Kuva Oiva Nummelinista (Basisti 1986,1)  
3. Kuva perustavasta kokouksesta (arkisto) 
4. Hallituksen ja puheenjohtajan kaudet (arkisto) 
5. Jäsenmäärät (arkisto) 
6. Matineaohjelmat; Poriginal Galleria, Sibelius-Museo. (arkisto) 
7. Tapahtumakalenteri! (arkisto, Basisti, Kontra-C) 
8. Basisti-lehden 1982/1 kansi 
9. Vuoden Basisti, Esko Laine (arkisto) 
10. Kontrabassoklubin kirjasto (arkisto) 
11. Ivan Putilinin nuotisto (arkisto) 
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LIITE 1 
Suomen Kontrabassoklubi ry:n säännöt 

§1 Yhdistyksen nimi on Suomen kontrabassoklubi ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 

§2 Yhdistyksen tarkoituksena on:  
 - kehittää kontrabassonsoittoa Suomessa 
 - laajentaa kontrabasson tuntemusta 
 - vaalia kontrabassonsoiton perinnettä 
 - toimia suomalaisten kontrabassonsoittajien yhdyssiteenä 
 - luoda ja kehittää yhdistyksen ja suomalaisten kontrabassonsoittajien yhteyksiä    
ulkomaille. 

Näihin päämääriin yhdistys pyrkii pitämällä kokouksia, koulutustilaisuuksia myös muille 
kuin yhdistyksen jäsenille, järjestämällä yhteissoittoja ja muita vastaavia yhteisiä 
tilaisuuksia, anomalla toimintaansa varten apurahoja, ottamalla vastaan lahjoituksia ja 
myöntämällä apurahoja jäsenilleen. Yhdistyksen toimintaan osallinen ei saa palkkiota 
esiintymisestään yhdistyksen järjestämissä tilaisuuksissa. 

§3 Yhdistyksen jäsenyyttä voi anoa jokainen kontrabassonsoittaja sekä henkilö, joka on 
kiinnostunut kontrabassonsoitosta ja/tai kontrabassosta. 

Yhdistys voi ottaa myös kunnia- ja yhteisöjäseniä. Kunniajäseneksi voidaan hyväksyä 
yhdistyksen kokouksen päätöksellä kontrabassotaiteen edistämiseen merkittävästi 
vaikuttanut henkilö. Yhteisöjäseneksi voidaan hyväksyä hallituksen päätöksellä 
oikeuskelpoisia yhteisöjä, jotka maksavat niille määrätyn jäsenmaksun. 

§4 Yhdistyksen syyskokouksessa päätetään jäsen- ja liittymismaksujen suuruudesta 
henkilö- ja yhteisöjäsenille. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua. 

§5 Yhdistyksen hallitus valitaan syyskokouksessa ja sen muodostavat puheenjohtaja, 
varapuheenjohtaja, jotka valitaan vuodeksi kerrallaan sekä neljä jäsentä, jotka valitaan 
kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että joka vuosi eroaa kaksi jäsentä. Ensimmäisenä 
vuonna erovuoroisuuden määrää arpa. Hallitus nimeää vuodeksi kerrallaan sihteerin, 
rahastonhoitajan ja muut tarpeelliset toimihenkilöt. 

§6 Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan 
kutsusta heidän katsoessaan sen tarpeelliseksi tai kahden hallituksen jäsenen sitä 
pyytäessä. Hallitus on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja 
vähintään kahden jäsenen ollessa läsnä. 

§7 Yhdistyksen nimen on oikeutettu kirjoittamaan hallituksen puheenjohtaja tai 
varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin kanssa. 

§8 Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilinpäätös ja vuosikertomus on 
annettava tilintarkastajille vähintään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien 
tulee antaa kirjallinen lausunto ennen vuosikokousta. 

§9 Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle ilmoittamalla siitä kiertokirjeellä vähintään 
kaksi viikkoa ennen kokousta sekä ilmoittamalla siitä kokousta edeltävässä vähintään viisi 
päivää ennen kokousta ilmestyvässä Suomen muusikkojen liiton ammatillisessa 
jäsenlehdessä.
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§10 Yhdistyksen sääntömääräisiä kokouksia ovat syyskokous marras-joulukuussa ja 
vuosikokous helmi-maaliskuussa. 

Syyskokouksessa:
1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkistajaa, jotka 
tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina. 
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
3. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus sekä talousarvio 
seuraavalle vuodelle. 
4. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä hallituksen jäsenet 
erovuoroisten tilalle. 
5. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa. 
6. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

Vuosikokouksessa:
1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkistajaa, jotka 
tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina. 
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
3. Esitetään vuosikertomus, tilit ja tilintarkastajan lausunto. 
4. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle. 
5. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

§11 Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi yhdistyksen omaisuus ja varat 
lahjoitetaan Sibelius-Akatemialle tai yhdistyksen viimeisen kokouksen tekemällä 
päätöksellä käytettäväksi kontrabassonsoiton edistämiseen. 

§12 Yhdistyksen toiminnassa noudatetaan näiden sääntöjen lisäksi voimassaolevia 
yhdistyslain säännöksiä.  
(arkisto)
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LIITE 2 

(Oiva Nummelin, Jorma Katraman artikkeli Basisti 1/1986) 
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LIITE 3 

(Kontrabassoklubin arkiston kuvamateriaali) 
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Edessä Oiva Nummelin

Vasemmalta: Pauli Tammiaho, Jussi Javas, Olli-Pekka Vasama, Ilmari 
Ahia, Helena Ahonen, Jorma Katrama, Matti Kuoppamäki, Juha Ertamo, 
Mikko Rautanen, Juha Noenkivi, Juha Mononen, Teppo Hauta-aho, Matti 
Jaro, Ari Hakulinen, Timo Lehtonen, Risto Ojantakanen, Tapio Salo, 
Aimo Mansnerus, Risto Mikkola, Markku Lindfors
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LIITE 4 

Hallitus 1976-77:
puheenjohtaja: Jorma Katrama 
varapuheenjohtaja: Matti Kuoppamäki 
jäsenet: Juha Mononen 

Ari Hakulinen 
            Erik Lindström 
            Mikko Rautanen 
tilintarkastajat: Tuomo Lapinleimu 
                       Kati Melen 
varatilintarkastajat: Åke-Erik Renquist 
     Teppo Hauta-Aho 

Hallitus  1977- 80 
pj. Jorma Katrama 
asiapaperit hallituksen kaudesta puuttuu 

Hallitus 1981 
pj. Jorma Katrama 
vpj. Juha Pesonen 
jäsenet: Jiri Parviainen 
      Peter Grans 
      Matti Bergström 
      Risto Mikkola 
siht. Christina Långström 

Hallitus 1982 
pj. Jiri Parviainen 
vpj. Juha Pesonen 
jäsenet: Peter Grans 
      Erkki Tuura 
      Matti Bergström 
      Risto Mikkola 
siht. Christina Långström 

Hallitus 1983 
pj. Jiri Parviainen 
vpj. Erkki Tuura 
jäsenet: Lasse Lagercrantz 
      Juha Pesonen 
      Marjut Vuorento 
      Peter Grans 

Hallitus 1984 
pj. Jiri Parviainen 
vpj. Tapio Lydecken 
jäsenet: Matti Kuoppamäki 
      Marjut Vuorento 
      Peter Grans 
siht. Anna Krohn 

Hallitus 1985 
pj. Jyrki Hiilivirta 
vpj. Tapio Lydecken 
jäsenet: Matti Kuoppamäki 
     Eero Munter 
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Mikko Rantalainen 
Pekka Sarmanto 

siht. Anna Krohn 

Hallitus 1986 
pj. Jyrki Hiilivirta 
vpj. Tapio Lydecken 
jäsenet: Raimo Ahonen 
      Eero Munter 
      Pekka Sarmanto  
      Sari Savolainen 
siht. Anna Krohn 

Hallitus 1987 
pj. Tapio Lydecken 
vpj. Sari Savolainen 
jäsenet: Raimo Ahonen 
      Jiri Parviainen 
      Juha Pesonen 
      Pekka Saarinen 
siht. Anna Krohn 

Hallitus 1988 
pj. Tapio Lydecken 
vpj. Sari Savolainen 
jäsenet: Pentti Huhtinen 
        Jiri Parviainen 
      Juha Pesonen 
      Pekka Saarinen 
siht. Anna Krohn 

Hallitus 1989 
pj. Tapio Lydecken 
vpj. Sari Savolainen 
jäsenet: Miika Asunta 
      Marko Mikkola 
      Jiri Parviainen 
      Pekka Saarinen 
siht. Avoin 

Hallitus 1990 
pj. Martti Pyrhönen 
vpj. Marjut Vuorento 
jäsenet: Miika Asunta 
         Marko Mikkola 
      Tapio Lydecken 
      Kari Ovaskainen 

Hallitus 1991 
pj.Martti Pyrhönen 
vpj. Marjut Vuorento 
jäsenet: Jyrki Hiilivirta 
      Lasse Lagercrantz 
      Tapio Lydecken 
      Kari Ovaskainen 
siht. Miika Asunta 
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Hallitus 1992 
pj. Lasse Lagercrantz 
vpj. Tarja Nyberg 
jäsenet: Jyrki Hiilivirta 
      Panu Pärssinen 
      Teppo Hauta-Aho 
      Lauri Parikka 
siht. Miika Asunta 

Hallitus 1993 
pj. Jussi Javas 
vpj. Mirja Loikala 
jäsenet: Pentti Mutikainen 
      Panu Pärssinen 
      Teppo Hauta-Aho 
      Lauri Parikka 

Hallitus 1994
pj. Jussi Javas 
vpj. Mirja Loikala 
jäsenet: Lauri Parikka 
      Petja Wagoner 
      Panu Pärssinen 
      Pentti Mutikainen 

Hallitus 1995 
pj. Kari Räsänen 
vpj. Juha Pesonen (siht.) 
jäsenet: Jussi Javas 
      Petja Wagoner 
      Panu Pärssinen 
      Pentti Mutikainen 

Hallitus 1996 
pj. Kari Räsänen 
vpj. Juho Martikainen 
jäsenet: Henri Dunderfeldt 
      Jussi Javas 
      Pentti Mutikainen 
      Niko Ukkonen 

Hallitus 1997 
pj. Kari Räsänen 
vpj. Juho Martikainen 
jäsenet: Miika Asunta 
      Teppo Hauta-Aho 
      Tuure Koski 
      Atro Mikkola 

Hallitus 1998 
pj. Miika Asunta 
vpj. Juho Martikainen 
jäsenet: Teppo Hauta-Aho 
      Niko Ukkonen 
      Tuure Koski 
      Atro Mikkola 
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Hallitus 1999 
pj. Miika Asunta 
vpj. Jani Pensola 
jäsenet: Tuure Koski 
      Niko Ukkonen 
      Antti Heroja 
      Sami Koivukangas 

Hallitus 2000 
pj. Miika Asunta 
vpj. Jani Pensola 
jäsenet: Sami Koivukangas 
      Antti Heroja 
      Petri Ainali 
      Anna Rinta-Rahko 
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LIITE 5 

Jäsenmäärät:

1976-1983: alle 100. 
1984: 117 
1985: 134, joista 5 kannatusjäsentä ja lisäksi 9 vapaajäsentä 
1986: 149 jäsentä, joista 8 kannatusjäsentä ja lisäksi 8 vapaajäsentä. 
1987: 128, joista 3 kannatusjäsentä ja lisäksi 8 vapaajäsentä.
1990: 153, joista 3 kannatusjäseniä ja lisäksi 11 vapaajäsentä. ja 3 kunniajäsentä.
(arkisto, Basisti 2/85, 2/86, 2/87, 1/88) 

Jäsenrekisterin tilanne 1.2.2000: 

4 kirjastoa 
5 alle 18-vuotiasta 
6 lehden jakelussa (henkilöitä ja instansseja) 
13 vapaajäsentä 
2 kunniajäsentä 
3 kannatusjäsentä 
78 tavallista jäsentä 
= 90 maksavaa jäsentä 

Jäsenmaksujen tuotto vuosina 1981, 1985-2000 

1981: 895mk 
1985: 8010mk 
1986: 9150mk 
1987: 9900mk 
1988: 10480mk 
1989: 12940,30mk 
1990: 11370,20mk 
1991: 10574,40mk 
1992: 10381,02mk 
1993: 9190mk 
1994: 8230mk 
1995: 6915mk 
1996: 10540mk 
1997: 8880mk 
1998: 5550mk 
1999: 7580mk 
2000: 8430,02mk 
(2001: 10570,01mk) 
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LIITE 6 

(kontrabassoklubin arkisto) 
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LIITE 6
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LIITE 7 
KLUBIN TAPAHTUMAKALENTERI 1981-2000 

1981
28.4. Konsertti: ”Tule ja tutustu kontrabassoon” Helsingin säätytalo 

2.11. Oiva Nummelin poistui keskuudestamme. 

1982
Basisti-lehti ilmestyy ensimmäisen kerran 

23.3. ”Nuorten solistien konsertti”: Jari Valo, viulu. Björn Malmqvist kontrabasso: Bottesini: 
Gran Duo, Vantaan Orkesteri 

28.3. Vuosikokous ja konsertti, Tampereen konservatorio
Hallituskvartetin (= Jiri Parviainen, Risto Mikkola, Peter Grans ja Erkki Tuura)  
Menuetti B. Altin kvartetosta ja sävellys tuntemattomalta säveltäjältä.
Kvartetti J. Hiilivirta - T. Lydecken - E. Laine - J. Pesonen soittivat Lauberin kvarteton. 
Esko Laine soitti Zbindenin teoksen Hommage a J.S. Bach. 

27.4. ”Ensikonsertti”, Martti Pyrhönen, kontrabasso. Sibelius-Akatemia. 

18-26.8. Man-saaren kontrabassokilpailu ja kontrabassotapahtuma 
Man-saaren kontrabassokilpailujen 18-26.8.1982 kokemuksista kertovat Jiri Parviainen ja Esko 
Laine, jotka soittivat menestyksekkäästi kisoissa. Esko Laine ylsi kolmanteen sijaan ja Nottingham 
Prizen pokkasi Jiri Parviainen. Tässä virkistävä ote Jirin ja Eskon haastattelusta: 
Jiri: ” Homma lähti käyntiin tietysti esiintymisjärjestyksen arvonnalla. Ensin nautittiin juhlavasti 
vähän viiniä, ja sen jälkeen käytiin aakkosjärjestyksessä nostamassa pienestä kupista oma 
soittonumero. No Eskolta juttu ei tietenkään sujunut ilman pientä kommervenkkiä. Kun nimi Laine
huudettiin, lähti Esko reiluun hyvinkääläiseen tapaan mennä hunttasemaan ja fvit…..mennä humisi 
pitkin lattioita kansan töllistellessä ja huo….” 
Esko: ”Mut siellä oli niin hirvee tungos ja pöytä täynnä laseja…” 
Jiri: ”Selitystä, selitystä.” 
Esko: ”No kummiskin arpalippu nousi ihan pokkana kun samaan aikaan mammat potkiskeli 
lasinsiruja. ”(Basisti3/82) 

12.5. Kamarimusiikkikonsertti, Tomi Pietikäinen, kontrabasso, Bottesini: Konsertto h-molli. 
Porin kaupunginorkesteri 

7.11. Syyskokous ja bassomatinea, Turun Sibelius-museo. 
Peter Grans ja Jiri Parviainen. (LIITE 6) 

1983
27.3. Vuosikokous ja kontrabassomatinea. Esiintyjinä: Saara Hakkila, Björn Malmqvist, 
Peter Grans, Lasse Lagercrantz ja Marjut Vuorento) 

25.8. Klaus Stoll, (Berliinin Filharmonikot) Kontrabasso- workshop, Finlandiatalon 
konserttisali
25.8. Konsertti: Filharmoninen Duo; Klaus Stoll ja Jörg Baumann. Hämeen Linnan 
juhlakerros
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26.8. Helsingin juhlaviikot. Konsertti: Filharmoninen Duo; Klaus Stoll ja Jörg Baumann. 
Villa Valmögård 

18.10. Ensikonsertti, Björn Malmqvist, kontrabasso 
Sostakovits, Hindemith, Haydn, Vivaldi, Bottesini. 

26.10. Kokkolan orkesterin kamariyhtye, Timo Miettinen 
mm. Haydn: divertimento kontrabassolle ja jousikvartetille 

30.10 Suomen kontrabassoklubi ry:n konsertti Seinäjoella 
Sari Savolainen, kontrabasso ja Mike Peltola, piano 
Fauree: Elegia, Eccles: Sonaatti a 
Timo Miettinen ja Kokkolan orkesterin kamariyhtye 
T. Hauta-Aho; Konsertto 3., Rossini: Duetto 

18.11. Nuorten solistien konsertti, Juha Pesonen 
Bottesini: konsertto 

25.11. Vantaan orkesteri, Pekka Laurila 
Dittersdorf: konsertto 

Jorma Katraman soololevy: “Contrabasso con amore“ ilmestyy 

1984
11.1. Lahden kaupunginorkesterin konsertti, 
sol. Esko Laine – T.Hauta-aho: kontrabassokonsertto 

Sibelius-Akatemian kontrabassoluokalle ostettiin ensimmäinen viisikielinen kontrabasso. 

16.1. Jussi Javaksen oppilasmatinea Helsingin konservatoriossa 

25.1. Kotkan kaupunginorkesterin konsertti 
sol. Esko Laine – T. Hauta-aho: kontrabassokonsertto 

1.4. Kontrabassoklubin konsertti Lahden konserttitalossa 
Bottesini: Nel cor piu non mi sento. Eero Munter. 
B.Romberg: Duo kahdelle kontrabassolle. Jyrki Hiilivirta ja Eero Munter 
F.Czerny: Nocturno ja Intermezzo. S. Koussevitsky: Konsertto. Hannu Murto 

7.4. Sibelius - Akatemian kontrabasistien oppilasmatinea Wegelius-salissa 

11.4. Sibelius - Akatemian kontrabasistien oppilasmatinea Wegelius-salissa 

30.4. Konsertti Sibelius-Akatemian konserttisalissa. Mozart: Per questa bella mano. Hannu 
Sokka, basso ja Jiri Parviainen, kontrabasso 

23.6. Duo-matinea Naantalissa. Kari Lindstedt ja Jorma Katrama 
Giardini – Couperin – Mozart – Barriere – Rossini 

1.7. Kamarikonsertti Savonlinnassa. Musiikin kesäseminaarin kamariorkesteri. Joht. Petri 
Sakari, sol. Jiri Parviainen.  Frescobaldi: Canzona no. V  
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11.8. Barry Guyn sooloilta. Åbo Svenska Teater, Turku 
Stuppner – Xenakis – Guy - Lombardi 

19.9. Mozart: Per questa bella mano, 
Jaakko Ryhänen, basso ja Jiri Parviainen, kontrabasso. Helsinki 

12-14.10. Thomas Martinin vierailu. 

13.10. Bottesini-seminaari, Thomas Martin 

13.10. Thomas Martinin sooloilta, Sibelius-Akatemian konserttisali. 
Giovanni Bottesini: Romanza Drammatica, Fantasia ”Beatrice di Tenda”, Passione 
Amoroso kahdelle kontrabassolle (Thomas Martin, Jorma Katrama, ja Anthony Halstead, 
piano) Introduzione e Bolero, Fantasia ”Lucia di Lammermoor” 

6.11. Vantaan orkesteri. Sol. Seppo Tukiainen, viulu ja Jorma Katrama, kontrabasso. 
Bottesini: Gran Duo. 

7.11. Timo Miettinen, kontrabasso ja  Kokkolan orkesterin jäseniä.
Hoffmeister: Kontrabassokvartetto

1985
3.3. Soitinkorjausseminaari, Jarmo Heininen. Lahti, konserttitalo. 

3.3. Kontrabassomatinea Lahden konserttisalissa 
Gaetano Rossini: Une Larme pour Basse, Nino Rota: Divertimento Concertante. Tomas 
Gertonsson, kontrabasso (Tukholman Filharmonikot) ja Ilkka Sivonen, piano. 
Johann Matthias Sperger: Kvartetto D. Eero Munter, cb. Eeva Heikkilä, huilu, Hannu 
Parviainen, alttoviulu. Hannu Kivilä, sello. 

12.3. Ensikonsertti. Jukka Räikkönen, kontrabasso ja Mikko Anttila, piano. Helsinki 

20.3. Porin kaupunginorkesteri, sol. Olli Kosonen. Pori 
A.Almila kontrabassokonsertto 

20.5. Kontrabassomatinea Turun konservatoriossa 
Esiintyjinä: Jorma Saarinen, Tero Toivanen, Aarne Hartelin, Pasi Lyysaari, Sampo Lassila, 
Pentti Vesala ja Peter Grans. 

17.11. Kontrabassomatinea Ravintola Ostrobotnialla: Esiintyjinä; Jiri Parviainen, Panu 
Pärssinen, ja Mikko Lehtola. Frescobaldi – Bottesini - Koussevitsky 

1986
28.1. Duo konsertti: Kari Lindstedt, sello ja Jorma Katrama, kontrabasso. Helsinki 

5.2. Kokkolan kamariyhtye, sol. Timo Miettinen, kontrabasso. Kokkola. 

11.2. Suomalainen jousikvartetti, Jiri Parviainen, kontrabasso. Helsinki 

19.2. Pekka Laurila, kontrabasso ja Pekka Vapaavuori, piano. Turku. 
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4.4. Tampereen kaupunginorkesteri, sol. Saara Hakkila, kontrabasso. Tampere 

3-7.4. Euroopan Suzuki-opettajien koulutuskurssi. Luennoitsijoina: Jussi Javas ja Raimo 
Ahonen.

13.4. Kontrabassoklubin 10-vuotisjuhlatapahtuma, Turun konservatorio. 
Syyskokous ja Turun konservatorion kontrabassoluokan matinea, "aikamme musiikki".
Segerstam – Hauta-aho – Sermilä – Linna Matti Rag Paananen: 5 bassoa 
Volkswagenissa.
Soitinnäyttely ja Bassokellari – sävel ja sana on vapaa. Alkeis-sävel oy:n tiloissa. 

13.4. Solistikonsertti. Entcho Radukanov, kontrabasso ja Ilmo Peitso,piano. MAP-kirkko. 

23.4. Lappeenrannan kaupunginorkesteri. Sol. Ari Rasilainen, viulu ja Olli Kosonen,  
kontrabasso.

29.11. Maraton – matinea Ackté-sali, Sibelius-Akatemia 

1987
8.3. Vuosikokous ja konsertti Porissa Poriginal Galleriassa, jossa Jyrki Kangas luovutti 
Reliefin, josta tuli vuosittain kiertävä tunnustuspalkinto ansioituneelle 
kontrabasistille.(LIITE 6) 

8.3. Konsertti Poriginal galleriassa. Esiintyjinä: Sibelius-Akatemian kontrabassokvartetti 
(Savolainen, Lagercrantz, Pärssinen, Saarinen) Helsingin Uusi kontrabassokvartetti: 
Katrama, Parviainen, Malmqvist, Lydecken)  

21.05. Ivan Putilinin merkittävä kontrabasso - nuottilahjoitus Sibelius-Akatemian kirjastolle. 
(LIITE 11) 

10 – 18.9. Franco Petraccin mestarikurssi. Sibelius-Akatemia 

22.11. Syyskokous. Erik Siikasaari ja ”Häkä” Virtanen esittelivät kontrabasson käyttöä 
jazz-musiikissa.

5.12. Esko Laineesta Vuoden basisti 1987. Esko Laine kiinnitetään Berliinin 
Filharmonikoihin vakituiseksi jäseneksi. (LIITE 9) 

1988
Heikki ”Häkä” Virtasesta vuoden basisti. 

15 -17.4. Kontrabassoviikonloppu Kallio-Kuninkalassa. Tapahtumaan sisältyi 
kamarimusiikkia, orkesteristemmojen soittoa ja luentoja. Opettajina toimivat Olli Kosonen, 
Jorma Katrama ja Jussi Javas. Luennoimassa olivat Teppo Hauta-Aho aiheenaan 
pizzicatosoittotunti ja huiluäänidemonstraatio” ja Olli Kosonen aiheenaan Äänenlaadun 
filosofia.

19 – 30.9 Todor Toshevin mestarikurssi. 
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20.11. Syyskokous, Luento esiintymisjännityksestä. Psykiatrian erikoislääkäri ja 
diplomisellisti Hannu Naukkarinen. 

1989
Vuoden basisti Heikki ”Häkä” Virtanen 
28.2. Viron Valtionorkesterin vierailu Helsingissä. Illanvietto Viron Valtionorkesterin 
basistien kanssa. 

9.4. Kevätkokous ja kontrabassokonsertti. Kouvola. 

4 – 22.6. Todor Toshevin mestarikurssi. Klemetti-opiston ja kontrabassoklubin 
yhteistyöprojekti.

29.9 – 1.10. Kallio-Kuninkalan bassoviikonloppuleiri. 
Yksityis-, ryhmä-, sekä kamarimusiikkiopetusta. Ohjelmassa oli stemmasoittoa, 
konsertteja, luentoja, saunomista, keskusteluja ym. Olli Kosonen luennoi aiheesta 
"ryhmätyöskentely". Lauauntaina konsertoivat oppilaat ja sunnuntaina olivat vuorossa 
eestiläiset Jüri Lepp, Olga Perevjorfkina ja Ulrika Kristian. Opettajina toimivat: Olli 
Kosonen (Siba, RSO), Jorma Katrama (Helsingin konservatorio, HKO), Jiri Parviainen 
(Länsi-helsingin musiikiopisto, HKO), ja Jussi Javas (Keravan Musiikkiopisto, HKO) sekä 
erikoisvieraana Kaupo Old. (Tallinnan Konservatorio, ESO). 

29.10. Syyskokous ja konsertti. Adlon, Helsinki. 
1900-luvun säveltäjien konsertti. Esiintyjinä kontrabasistit säestäjineen; Marko Mikkola ja 
Marja Mutru, Juha Pesonen ja Keijo Puumalainen, Teppo Hauta-Aho ja Karita Holmström.

1990
Vuoden basisti: Jorma Katrama 

8.4. Vuosikokous ja Peter Gransin oppilaiden matinea. Auran panimon nuorisotila, Turku. 

Syksy: Päiväkurssi kontrabassonsoiton opettajille. Kerava. Luennoitsijana: George Vance, 
USA.

18.11. Syyskokous ja tapahtumailta. Adlon, Helsinki.  
Petja Bakovska piti pikkubasistidemonstraation, Pikkubasisti-kirjan tekijäryhmä kertoi 
työstään, Teppo Hauta-Aho esitti uutta kontrabassomusiikkia, ja tutustuttiin Jorma 
Katraman levyihin. Ja tietysti herkuteltiin! 

1991
22. - 24.3. Peditapahtuma ja Kevätkokous. Kallio-Kuninkala. Peditapahtumassa 
luennoitsijoina: Jussi Javas, Lasse Lagercrantz, Ossi Koikkalainen, Olli Kosonen, Heikki 
Virtanen ja Ritva Enäkoski. 

Esko Laine HKO:n solistina. Tubinin konsertto. 

5.6. Miika Asunta Vivo-sinfoniaorkesterin solistina. Lohjan Laurentius-sali. Bottesini: h-
molli konsertto. 
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18.7. Frantisek Posta poistui keskuudestamme. 

24.-25. 8. Bassoklubin 15-vuotisristeily.

7.9. Sari Savolainen ja Lasse Lagercrantz Kouvolan kaupunginorkesterin solistina. 
Bottesini: Passione Amoroso. 

6.-9.9. Thomas Martinin orkesterikurssi. 

24.11. Syyskokous ja Frantisek Postan muistokonsertti. Sibelius-Akatemian 
Kamarimusiikkisali.

1992
Basisti-lehti täyttää 10 vuotta. 

3.3. TomTom-duon laskiaistiistaihappening. Arbetets Vänner-sali. Esiintyjinä: Juha 
Pesonen, kontrabasso ja Keijo Puumalainen, lyömäsoittimet 

12.4. Munkkiniemen orkesterin solistina Jorma Katrama ja Martti Pyrhönen. Bottesini: 
Passione Amoroso. Händel: Sonaatti kahdelle kontrabassolle ja orkesterille. 
Munkkiniemen yhteiskoulu, Helsinki. 

26.4. Kevätkokous ja konsertti, Tampere-talo 

15.11. Rossini 200 vuotta – konsertti. Matteuksen kirkko. Rossinin sonaatteja. Katinka 
Korkeala, vl. Katja Korkeala, sello. Stephan Kemetter, vla. Lasse Lagercrantz, cb. Esa-Veli 
Riuttamäki, huilu. 

1993
25.3. Kevätkokous. Kallio Kuninkala. Järvenpää. 

27. – 28.3. Viikonlopputapahtuma. Mm. kontrabassonsoittajien alkeiskirjan esittely. Kallio - 
Kuninkala. Järvenpää. 

Vuoden basisti: Janne Saksala. Hänet valittiin Berliinin Filharmonikkojen 
kontrabassosektioon ja koevuodelle -94 alkaen. 

Klubin ”Basisti” –lehti kokee muodonmuutoksen, koko A4. 

18.9. Itä- ja keski-Suomen alueen kokous. Kuopion konservatorio. Luennoitsijoina ja 
opettajina: Kari Räsänen ja Jussi Javas.

10. – 13.11. Duncan McTierin mestarikurssi. P-talo. Sibelius-Akatemia. 

13.11. Syyskokous 

1994
24.4. Kevätkokous ja konsertti. Hyvinkään musiikkiopisto. Esiintyjinä: Matti Tegelman, 
Janne Kangas ja Assi Karttunen. 
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23.-25.9. Hyvinkää Black-tapahtuma.
pe 23.9. Esko Laineen konsertti.
la 24.9. Pentti Raition sävellysteoksen kantaesitys kontrabassolle ja lyömäsoittimille.
su 25.9. Pikkubasistikilpailu peruskurssitasoisille soittajille. 

10-11.12. Teppo Hauta-ahon tehoviikonloppu basisteille. Kuinka hänen sävellyksiään 
esitetään.

1995
12.3.1995, Kevätkokous. Suomen Kansallisoopperan orkesterin lämpiö. Esiintyjinä mm. 
Kati Salovaara, Niko Ukkonen ja Teemu Kauppinen. 

9.-15.10 Kolmas Tulindberg – viikko, teemasoittimena kontrabasso. Oulu. 
Esiintyjinä: Sami Koivukangas, Tapio Tekoniemi, Hannu Murto, Harri Sarkkinen, Juho 
Nääppä. Tomtom- duo, eli Juha Pesonen ja Keijo Puumalainen. 

26.11. Syyskokous ja viikonlopputapahtuma. Kallio-Kuninkala 
la: kamarimusiikkipainotteinen kontrabassomatinea, ja Jussi Javaksen esitelmä aiheesta 
"Äänen kvaliteetti kontrabassonsoitossa".
su: kokous ja kontrabassokonsertti 

1996
Klubi täyttää 20 vuotta! 

1.-  4.2. Jorma Katraman Bottesinin musiikkia käsittelevä kurssi Jussi Javaksen 
bassoluokan oppilaille Sibelius-Akatemiassa.   

17.3. Vuosikokous ja päivämatinea, Joensuun Konservatorio.  
Wanhan kirjaston kamariorkesteri, solistina Lassi Hiltunen. L. E. Larssonin konserttino 
kontrabassolle ja orkesterille.
Koko perheen konsertti: TomTom - kaksikko Juha Pesonen ja Keijo Puumalainen. 

8.6. Juhlavuoden suurhappening Riihimäellä ja Järvenpäässä 
Avauspäivä: "basistit valtasivat kaupungin" ja jalkautuivat kaduille soittamaan duoja ym. 
Kontrabassokonsertti, Riihimäen kirjasto. (Musiikkijuhlat ostivat konsertin klubilta.) 
TomTom-duon lastenkonsertti musiikkiopistolla. 
Jorma Katrama ja Margit Rahkonen konsertoivat vanhan lasitehtaan salissa.
9.6. Ylimääräinen kokous Kallio-Kuninkalassa. Jorma Katramasta tuli klubimme 
kunniajäsen. Seppo Heinon luento: psyykkinen valmentautuminen. 

 18.-23.11. Francois Rabbathin mestarikurssi kontrabasisteille. Järjestäjinä Sibelius-
Akatemian koulutuskeskus ja Suomen kontrabassoklubi. Opetuspaikkana Finlandiatalon 
harjoitussali.
23.11. Francois Rabbathin soolokonsertti Sibelius-Akatemian konserttisalissa. 
Lisäksi Mestarikurssin oppilaiden matinea. 
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1997
21.1. Hallituksen perustava kokous. Oopperan kahvio. 

23.3. Vuosikokous ja bassomatinea. Kamarimusiikkisali, Sibelius-Akatemia. 

23.11.Klubin syyskokous, pikkubasistikonsertti ja sooloresitaali. Suomen 
Kansallisoopperan orkesterin harjoitussali. 

Kontrabassoklubin jäsenkorttien ja jäsenpaitojen suunnittelu ja toteutus alkaa.

1998
3.5. kevätkokous Pop/Jazz – konservatoriossa. 

Kallio-Kuninkalassa järjestetyssä peditapahtumassa 1998 oli ohjelmaa kaikille 
bassonsoiton opettajille. 

1999
23.5. Tallinnan risteily ja tutustuminen Aaro Altperen verstaaseen. 
Vuoden molemmissa 1998 kevät-, ja syyskokouksissa järjestettiin matinea ja 
syyskokouksessa Mikko Oinonen esitteli MIDI-sekvensseriä harjoitussäestäjänä. 

2000
14.4. Veli-Matti Puumalan kontrabassokonserton kantaesitys Espoossa. Sol. Panu 
Pärssinen. 
17.4. Helsingin bassot Tallinnan Juht-festivaaleilla, yhteistyö Sibelius-Akatemian kanssa. 
Suomalaisten basistien konsertti. 

5.-7.5. 2000 kontrabasistien pedagogiikkaseminaari Kallio-Kuninkalassa. 

 .
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LIITE 8

Lähde: Basisti 1/82
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LIITE 10 

Suomen kontrabassoklubi ry:n nuottikirjasto ja äänitearkisto: 

Nuotisto 1982: 
Václav Pichl: Concerto in D no 1.  - sovitus jousille ja cembalolle 
Václav Pichl: Concerto in D no 2.  (2000/2000+jouset+cembalo) 
Karl Ditters von Dittersdorf: Konzert in E (2000/2000+jouset+cembalo) 
G. Bottesini: Passione Amoroso per due contrabassi e octetto 1010/1000+jouset 
(Basisti 1/82) 

Nuotiston täydennys 1983: 
G. Bottesini: Grand Duo viululle ja kontrabassolle (sovitus jousiorkesterille) 
Karl Ditters von Dittersdorf: Konsertto Es-duuri (2000/2000+jouset+cembalo) 
J. Haydn: Divertimento kontrabassolle ja jousikvartetille 
G. Ustvolskaya: Composition for 8 double-basses, percussion instrument and piano 
A. Vivaldi: Konsertto D-duuri (jousiorkesteri ja cembalo) 

(Basisti 1983/1) 

Äänitearkisto 1989: 
Avokelanauha bassoworkshopista 
30.9-1.10.1989 Kallio-Kuninkalan tapahtumasta 2 videonauhaa, konsertit, luento ja 
opetusta.

Nuotiston täydennys 1991: 
G.Bottesini: Tarantella (sov 1111/1000+jouset) 
J.Sermilä: Konsertto kontrabassolle ja jousiorkesterille 
Karl Ditters von Dittersdorf: Sinfonia concertante (vla+cb soli, 0200/2000+jouset) 

Muut kirjastot:
Sibelius-Akatemia:
G.F. Händel: Konsertto a-molli (oboekonsertto g-molli) 
S. Koussevitsky: Konsertto kontrabassolle ja orkesterille 
D. Schostakovits: Adagio for Double-bass and Orchestra 
Yleisradio:
G.Bottesini: Grand Duo viululle, kontrabassolle ja orkesterille 
W.A. Mozart: Konsertto A-duuri (fagottikonsertto) kontrabassolle ja orkesterille 
E.Rautavaara: Angel of Dusk, konsertto kontrabassolle ja orkesterille 
Helsingin kaupungin orkesteri: 
G.Bottesini: konsertto h-molli kontrabassolle ja orkesterille 
J.B. Vanhal: konsertto kontrabassolle ja orkesterille (orkesterisäestys Es:) 
Vantaan Orkesteri: 
G.Bottesini: konsertto h-molli kontrabassolle ja orkesterille 
(Basisti 1982/2) 
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