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MIKSI OVET EIVÄT AUKENE BASSOLLE? 

Kontrabasson kuljetus julkisissa kulkuneuvoissa on usein 
vaikeata. Varsinkin Helsingissä ruuhka-aikaan bassonsa 
kanssa matkaava soittaja kohtaa monenlaisia ongelmia. 
Täpötäysissä busseissa ja raitiotievaunuissa hän joutuu 
hartiavoimin varjelemaan kallista soitintaan ja kuljetta
jien jääräpäisyyttä vastaan hän saa usein taistella 
voimakkain sanankääntein. Monelle lienee tuttu seuraava 
keskioven kohteliaaseen avauspyyntöön saatu tyly vastaus: 
"Ei ne mitkään lastenvaunut ole." 

Kuljettajien joskus hyvinkin töykeätä käytöstä on vaikea 
ymmärtää. Ovien avaaminen nappia painamalla ei liene 
ylivoimaisen raskasta puuhaa, ja toisaalta luulisi, että 
kuljettajat pyrkisivät auttamaan matkustajia mahdollisimman 
hyvin. Ongelmat johtuvatkin nähtävästi vain tiedon puuttees
ta. Kaikki kuljettajat eivät ymmärrä, että kontrabasso on 
erittäin herkästi särkyvä soitin ja että jo pienetkin 
kolhut voivat sitä pahasti vahingoittaa. Ja toiseksi 
kaikki kontrabassot eivät yksinkertaisesti suuren kokonsa 
takia mahdu HKL:n bussien etuovista. 

Tilanteen korjaamiseksi kontrabassoklubi voisi lähettää 
HKL:lle ystävällisen kirjeen, jossa pyydettäisiin 
informoimaan kuljettajia kontrabassojen kuljetusongelmista. 
Koska HKL:n kuljettajat eivät tunnu vierastavan lastenvau
nuja, on heiltä voitava edellyttää myös yhtä asiallista 
suhtautumista kontrabassoihin. 

UUSI SOITIN 

Sibelius-Akatemian kontrabassoluokalle on ostettu ensimmäinen 
viisikielinen kontrabasso. Soittimen hankinta on erittäin 
perusteltua, sillä viisikieliseen bassoon on jokaisen hyvä 
tutustua jo opiskeluaikana. Toivottavasti Sibelius-Akatemiaan 
saadaan myöhemmin vielä lisää viisikielisiä ja myös C-koneella 
varustettuja soittimia. Samaten konservatorioiden on syytä 
harkita tällaisten erityistekniikkaa vaativien instrumenttien 
hankintaa. 



PUHEENJOHTAJAN PALSTA 

Talven aikana käydyissä keskusteluissa on orkesteri-
soiton asema opetuksessa saanut piirteitä,joissa unoh
detaan instrumenttimme monipuoliset mahdollisuudet musii
kin tekemiseen.Keskustelua on usein sävyttänyt solisti
sen kontrabassonsoiton väheksyminen. 

Korostettaessa orkesterisoiton merkitystä ei pidä ummis
taa silmiään siltä kehitykseltä,joka on tapahtunut solis
tisen kontrabassonsoiton seurauksena orkesterisoitossa. 
Bottesinin - aikansa huomattavimman kontrabassosolistin— 
vaikutusta Verdin tapaan käyttää kontrabassoa orkesterissa 
tuskin kukaan voi kiistää. 

Tulevaisuudessa monipuolisuuden merkitys tulee korostu
maan - siis kehittäkäämme itseämme ja instrumenttiamme 
yhä rikkaampaan ilmaisuun. 

Hyvää kesää Jiri Parviainen 



SUOMEN KONTRABASSOKLUBI RY 

Vuosikokous 

PÖYTÄKIRJA 1(2) 

aika 1.4.1984 klo 14-00 - 15 . 1 5 
paikka Lahden konserttitalo, Salpaus-sali 
läsnä 21 hlöä, liitteenä luettelo 

1 
Kokouksen avaus 

Jiri Parviainen avasi kokouksen ja toivotti kaikki 
osanottajat tervetulleiksi. 

2 
Henkilöasiat 

Jyrki Hiilivirta valittiin vuosikokouksen puheenjohtajaksi, 
Peter Grans sihteeriksi ja Jussi Javas ja Eero Munter 
pöytäkirjantarkastajiksi. 

3 
Laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokouksesta oli ilmoitus maaliskuun Muusikko-lehdessä. 
Basisti-lehti ilmestyi vähän myöhässä, lähinnä uuden 
postitusluokituksen takia. 

Vuosikokous todettiin laillisesti kokookutsutuksi ja 
päätösvaltaiseksi. 

4 
Toimintakertomus 1983 (liitteenä) 

Puheenjohtaja esitteli toimintakertomuksen. 
Siitä keskusteltiin: 

- Kysyttiin bassopussitilanteesta. Uutta pussinompelijaa 
etsitään. Ulkomaisia pusseja on saatavana, esim. Sibelius-
Akatemia on tilannut erän hyvälaatuisia länsisaksalaisia 
pusseja Risto Wainion kautta. - Klubi haluaa valmistaa 
pusseja kotimaassa edullisen hinnan takia. 

- Todettiin, että englantilaisia bassokoneistoja ei tällä 
hetkellä ole saatavana. Pyydettiin hallitusta tutkimaan 
markkinoilla olevia amerikkalaisia malleja. 

5 
Tilit ja tilintarkastajien lausunto (liitteenä) 

Rahastonhoitaja Erkki Tuura esitteli tuloslaskelman ja 
tilintarkastajien lausunnon. 

6 
Tili- ja vastuuvapaus 

Tili- ja vastuuvapaus myönnettiin hallitukselle. 



2(2) 

7 
Muut asiat 

1. Uusi sihteeri. Sihteerin tehtävistä keskusteltiin. 
Todettiin, että sihteerin on käytännön syistä oltava 
pääkaupunkiseudulta. Nimeltä mainittiin Tapio Lydecken. 
Asia jätettiin hallituksen käsiteltäväksi. 

Keskusteltiin eroavan sihteerin toimintakertomuksessa 
esittämistä ideoista. 

Oman LP:n tekeminen olisi hieno asia, ja hyvä käynti
kortti klubille. Levyn mahdollisesta sisällöstä keskus
teltiin. Laajamuotoisia kontrabassosävellyksiä on Suomessa 
kyllä tehty, mutta pienimuotoisia teoksia kaivataan lisää. 
Risto Mikkola toivoi kokoelmalevyä, johon tulisi myös 
vanhempaa kotimaista eikä vain "nykymusiikkia". 

Hallitusta pyydettiin tutkimaan, mitä taloudellista 
tukea voidaan saada levyn tekemiseen. 

2. Syyskokous pidetään Helsingissä 12-14.10. Siihen on 
kutsuttu Thomas Martin Lontoosta. Hän pitää Bottesini-
seminaarin ja konsertoi. Aikataulua laadittaessa 
pyydettiin huomioimaan klo. 16.00 pohjoiseen lähtevä juna. 

3. Kesäpaidat. Toivottiin hyvälaatuista paitaa, vain yhtä 
väriä (valkoinen), klubin merkki musta tai tummansininen. 
Jätettiin hallituksen päätettäväksi. 

4. Kunnia- ja vapaajäsenyys. Jussi Javas toi uudelleen esiin 
mielipiteensä kunniajäsenyydestä. Hänen mielestään 
jokaisen, joka "kunniakkaasti saavuttaa eläkeiän" on 
päästävä klubin kunniajäseneeksi. Asiasta keskusteltiin. 

Jo edellisessä vuosikokouksessa 27.3.1983 Helsingissä 
päätettiin pitää erillään käsitteet kunniajäsenyys ja 
vapaajäsenyys. Kunniajäseniltä vaaditaan enemmän kuin 
eläkeikä. Hallitukselle voi ehdottaa kunniajäsennimiä. 

Peter Grans 
sihteeri 

Pöytäkirjan 
tarkistus 

Jussi Javas Eero Munter 

Läsnä olivat: 

Erkki Tuura 
Juha Noenkivi 
Marjut Vuorento 
Eero Munter 
Jyrki Hiilivirta 
Jiri Parviainen 

Matti Kuoppamäki 
Marjo-Riitta Helske 
Marianne Pesonen 
Jussi Javas 
Matti Jaro 

Peter Grans Risto Mikkola 
Heikki Helske Juha Pesonen 
Tapio Lydecken Mikko Rautanen 
Lauri Antila Hannu Murto 
Tuomo Kinnunen Jukka Nuuttila 
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SUOMEN KONTRABASSOKLUBI RY TOIMINTAKERTOMUS 1983 1(2) 

Suomen Kontrabassoklubi ry:n 8. toimintavuonna 
jatkettiin Basisti-lehden toimittamista. Kyseessä 
oli 2. vuosikerta ja lehti ilmestyi neljä kertaa. 
Klubin jäsenmäärä kasvoi edellisestä vuodesta 
noin kolmanneksella ja ylti siten lähes sataan 
maksaneeseen. Jäsenmäärän kasvu voitiin tulkita 
suurelta osaltaan lisääntyneeksi kiinnostukseksi 
Basisti-lehteä kohtaan ja toisaalta myös tehostetun 
jäsenkampanjan ansioksi. 

Kansainvälistä väriä bassoklubille toi Berliinin 
Filharmonikkojen basisti Klaus Stoll vieraillessaan 
sellisti Jörg Baumannin kanssa elokuussa Helsingin 
Juhlaviikoilla. Klaus Stoll piti antoisan ja korkea
tasoisen kontrabassoworkshopin Finlandia-talolla 
25.8.1983 ja tilaisuus oli avoin kaikille kiinnostu
neille. 

Ajankohtainen aihe basistipiireissä ovat olleet 
koesoittoolosuhteet ja kiinnitysmenetelmät, joihin 
myös klubi on ottanut kantaa ja tehnyt parannus
ehdotuksensa. 

Vuosikokous Vuosikokous pidettiin Helsingissä 27.3. ja syyskokous 
Syyskokous 30.10. Seinäjoella. Kummankin kokouksen yhteydessä 

järjestettiin julkiset konsertit. Helsingissä 
esiintyivät Saara Hakkila sekä Björn Malmqvist ja 
Seinäjoella Sari Savolainen sekä Timo Miettinen. 
Osanottajamäärät kokouksissa olivat tyydyttävät. 
Seinäjoen syyskokouksessa oli ilahduttavaa tapahtuman 
saama myönteinen julkisuus paikallisessa lehdistössä. 

Hallituksen puheenjohtaja Jiri Parviainen 
kokoonpano varapuheenjohtaja Erkki Tuura 

jäsen Lasse Lagercrantz 
jäsen Juha Pesonen 
jäsen Marjut Vuorento 
jäsen, sihteeri Peter Grans 

Syyskokouksen henkilövalintojen jälkeen hallituksen 
kokoonpano oli seuraavanlainen: 

puheenjohtaja Jiri Parviainen 
varapuheenjohtaja Tapio Lydecken 
jäsen Matti Kuoppamäki 
jäsen Lasse Lagercrantz 
jäsen Mikko Rantalainen 
jäsen Marjut Vuorento 
sihteeri Peter Grans 

Kokoukset Hallitus on kokoontunut 6 kertaa. 



SUOMEN KONTRABASSOKLUBI RY TOIMINTAKERTOMUS 1983 2(2) 

Klubin Vuoden 1983 jäsenmäärä oli 98, joista yksi kannatus
jäsenet jäsen. Lisäksi 6 vapaajäsentä. 

Klubin Klubin paitoja tilattiin 50 kpl erä. 
paidat 

Bassopussit Klubi on välittänyt bassopusseja jäsenilleen. 

Äänilevyt Kokouksissa on ollut äänilevyjä myytävänä 
alennettuun hintaan. 

Nuottikirjasto Klubin kirjasto käsittää puolen kymmentä konsertto-
orkesteri säestystä. 

Erotessani nyt sihteerin tehtävistä kiitän 
saamastani luottamuksesta ja toivotan basso-
klubille ja sen hallitukselle intoa ja menestystä 
uusiin haasteisiin. Haluan myös toivottaa nykyistä 
parempaa työjärjestystä hallituksen kokouksiin. 
Seuraavan kokouksen aika ja paikka olisi voitava 
sopia jo edellisessä kokouksessa. 

Saanen myös tässä yhteydessä esittää eräitä 
ideoita ja haaveitani bassoklubin hallituksen 
edelleen kehiteltäväksi: 

- oman LP:n julkaiseminen klubin toiminnan 10. 
juhlavuoden kunniaksi, 

- uuden kontrabassomusiikin sävellyskilpailun 
järjestäminen, jota satoa voitaisiin käyttää 
em. levyllä, 

- sävellyskilpailun nuottien julkaiseminen 
bassoklubin omakustantamina, 

- historiikki kontrabassonsoitosta Suomessa, 
totta ja tarua soittajista ja soittimista. 

Haluan pysyä hengessä mukana siirtyessäni 
sihteerin tehtävistä Basisti-lehden toimitukseen. 

30.3.1984 

Sihteeri 
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KONTRABASSOKONSERTTI LAHDEN KONSERTTITALOLLA 1.4.1984, klo 16.00 

G. Bottesini Muunnelmia G. Paisiellon teemasta 
"Nel cor piú non mi sento" 

Eero Munter 

B. Romberg Duo kahdelle kontrabassolle 
Allegro 
Andante 
Allegretto 

Eero Munter 
Jyrki Hiilivirta 

F. Czerny Nocturno & Intermezzo 

S. Koussevitski Konsertto 
Allegro 
Andante 
Allegro Hannu Murto 

Eero Munter ( 1 9 5 4 ) aloitti kontrabassonsoiton Turussa 
Antti Kujanpään johdolla 1 9 7 2 , Vuodesta 1979 alkaen hän 
opiskelee Sibelius-Akatemiassa Olli Kososen oppilaana. 
II-kurssi 1981. Lahden kaupunginorkesterin äänenjohtaja 
vuodesta 1982. 

Jyrki Hiilivirta ( 1 9 5 5 ) aloitti kontrabassonsoiton Seppo 
Uurtimon oppilaana Rovaniemellä. Hän on opiskellut 
Helsingin konservatoriossa Jussi Javaksen johdolla sekä 
kesäkursseilla Frantisek Postan johdolla. II-kurssi 1 9 7 9 . 
Savonlinnan orkesteri 1978-81. Lahden kaupunginorkesterin 
varaäänenjohtaja vuodesta 1982. 

Hannu Murto ( 1 9 5 7 ) aloitti kontrabassonsoiton Erkki Silvan-
maan johdolla Oulussa 1 9 7 3 . Vuodesta 1979 hän on opiskellut 
Helsingin konservatoriossa Jussi Javaksen oppilaana. 
II-kurssi 1 9 8 4 . Opiskellut kesäkursseilla Frantisek Postan 
johdolla. Oulun kaupunginorkesterissa vuodesta 1 9 8 3 . 



Eero Munter ja Jyrki Hiilivirta 

Hannu Murto kuvat:T.Lydecken 



Lahden KO:n basistit 

Lahden kaupunginorkesteri kunnallistettiin syksyllä 1949, mutta orkes
teritoimintaa kaupungissa on harjoitettu jo vuosisadan alkukymmeniltä 
lähtien. Syksyllä 1909 pantiin Lahdessa toimineista yksittäisistä kama
riyhtyeistä kokoon 14-jäseninen jouhiorkesteri, joka antoi ensimmäisen 
konserttinsa loppiaisena vuonna 19lO. Orkesterissa soitti mm. toimitus
johtaja Gunnar Ahfelt-Arjamo, josta Lahden ensimmäisen orkesterihisto-
riikin kirjoittaja mainitsee, että hän " soitti etupäässä viulua, mutta 
tarvittaessa oli valmis tarttumaan bassoviuluunkin ja torvisoittokun
nassa hän oli myös rumpalina erikoisalanaan 'Porilaisten marssi'." Myö
hemmin 1930-40-luvui11a johtaja Ahfelt-Arjamo toimi orkesteriyhdistyk
sen aktiivisena ja optimistisena puheenjohtajana ja kutsuttiin sen en-
simmäiseksi kunniapuheenjohtajaksi. 

1930-luvulla n. 20 henkisen orkesterin basistina toimi Kosti Pakkanen. 

Orkesteritoiminta oli Lahdessa epävakaista aina vuoteen 1940 asti, jol
loin Viipurin musiikkiopisto siirtyi kaupunkiin. Sen johtaja Felix Krohn 
valittiin myös orkesterin kapellimestariksi ja toiminta vilkastui. 1940-
luvulla orkesteri vakiintui kokoonpanoltaan. Soitantokauden 1946 päätty
essä mainitaan 44-jäsenisessä soittajaluettelossa kolme kontrabasistia: 
Kosti Pakkanen, Sulo Kainulainen ja Veikko Kiiskilä. 

Kun orkesteri monien vaiheiden jälkeen kunnallistettiin vuonna 1949, 
valittiin sen ensimmäisiksi muusikoiksi konserttimestarit Fritz Kilanto 
ja Erland Sundqvist, soolosellisti Olavi Viippola ja soolobasisti Orvo 
Hyle. Ensimmäisen sinfoniakonsertin johti 20.9. Martti Similä. Arvoste
lija kirjoitti Etelä-Suomen Sanomissa 9.10 pidetystä kansankonsertista: 
"Hyvästä tuloksesta saamme kiittää paitsi orkesteriyhdistystä ja samoin 
kaupungin kantajoukkoa, musiikkikapteeni Parantaisen kouluttamaa päte
vää joukkoa, joka miehittänee vähintäin puolet orkesterin palleista. Ja 
kolmeksi kasvanut kontrabasistijoukko alkoi jo saada äänensä kuuluvil
le. " 

Orkesterissa jo ennen kunnallistamista soittaneelle Veikko Kiiskilälle 
perustettiin bassonsoittaja-jarjestajän vakanssi vuonna 1963. Sitä hän 
hoiti eläkkeelle siirtymiseensä asti vuonna 1982, jolloin järjestäjän 
tehtävät erotettiin toimesta ja siitä tehtiin varaäänenjohtajan vakans-
si. 

Kolmantena basistina soitti vuosina 1971-83 orkesterioppilas, ensin Vesa 
Lattunen ja sitten Marjo Riitta Helske, kunnes oppilasvakanssi viime 
vuonna muutettiin soittajan toimeksi. 

Neljäs kontrabasso Lahden kaupunginorkesteriin saataneen syksystä 1985 
alkaen. 

Lahden kaupunginorkesterin kontrabassonsoittajat 

Hyle Orvo, I kontrabasso 1949-53 
Leinonen Johan, I kontrabasso 1954-54 
Kari Jaakko, I kontrabasso 1954-63 
Huttunen Martti, äänenjohtaja 1963-65 
Kiiskilä Veikko, soittaja-järjestäjä 1963-82 
Sulasalmi Artturi, äänenjohtaja 1965-82 

varaäänenjohtaja 1982-83 
soittaja 1983-

Lattunen Vesa, oppilas 1971-79 
Helske Marjo Riitta, oppilas 1980-83 
Munter Eero, äänenjohtaja 1982-
Hiilivirta Jyrki, varaäänenjohtaja 1983-



Nykyiset basistit 

Munter Eero (s. 1954) äänenjohtaja syksystä 1982. 

Eero aloitti kontrabassonsoiton opiskeluun vuonna 1973 Ari Hakulisen 
johdolla Turun konservatoriossa. Vuonna 1979 hän siirtyi Sibelius-Akate 
miaan Olli Kososen oppilaaksi ja suoritti seuraavana vuonna II-kurssi-
tutkinnon. Hän on osallistunut eri kamariyhtyeiden kiertue- ja leiritoi-
mintaan kotimaassa ja eri puolilla Eurooppaa. 

Hiilivirta Jyrki (s. 1955) varaäänenjohtaja syksystä 1983. 

Jyrki on opiskellut bassonsoittoa Rovaniemen musiikkiopistossa Seppo 
Uurtimon johdolla sekä vuodesta 1976 lähtien Helsingin konservatoriossa 
Jussi Javaksen johdolla. II-kurssitutkinnon hän suoritti vuonna 1979. 

Hän on osallistunut useana vuonna Frantisek Postan mestarikursseille. 
Hiilivirta on toiminut Savonlinnan orkesterin äänenjohtajana 1978-81 

sekä hoitanut sijaisuuksia Kansallisoopperan orkesterissa ja Helsingin 
kaupunginorkesterissa. 

Sulasalmi Artturi (s. 1928) äänenjohtaja vuodesta 1965, siirtynyt työ
ehtosopimuksen perusteella varaäänenjohtajaksi syksyllä 1982 ja soitta
jaksi syksyllä 1983 äänenjohtajan palkkaeduin. 

Artturi aloitti kontrabasistin uransa ravintolamuusikkona Helsingissä. 
Vuodesta 1962 lähtien hän otti yksityistunteja Pekka Paasiolta. Syksyn 
1964 hän toimi avustajana Radion Sinfoniaorkesterissa. 

Bassomusiikki orkesterin ohjelmistossa 

Kontrabasisti on ollut Lahden kaupunginorkesterin solistina kolme ker
taa. 3.3.1982 kantaesitti Olli Kosonen Einojuhani Rautavaaran konserton 
Angel of Dusk. 

Kesäkonsertissa 9.6.1983 soitti Eero Munter Bottesinin muunnelmat Paisi 
ellon teemasta "Nel cor piu non mi sento" 

ja 11.1.1984 kantaesitti Esko Laine Teemu Hauta-ahon konserton "Hippo-
variaatioita putkessa tai ilman". 

Lahden KO:n 
bassokolmikko: 
Eero Munter, 
Artturi Sulasalmi 
ja Jyrki Hiilivirta. 



Petri Lehto käväisi Tsekkoslovakiassa 
valitsemassa Sibelius-Akatemialle 
uuden viisikielisen kontrabasson. 
Prahassa hän tapasi professori 
František Poštan ja tutustui maestron 
johdolla vanhaan kulttuurikaupunkiin. 
Seuraavassa joitakin Peten ottamia 
valokuvia. 

Tšekkiläisen Filharmonian kontrabassoryhmä. 



Taiteilijoiden talo 

Vltava-joki ja sillat 



TIESITKÖ 

että viulunkorjaaja Jarmo Heinisen uusi osoite 
on Tarkk ampujankatu 1 ja puhelin 666912 

että englantilainen bassotaiteilija Thomas Martin 
vierailee Helsingissä 12-14. 10. Hän pitää 
13. 10. Bottesini-seminaarin ja oman soolo-
illan. 

että Basisti ilmestyy tästedes seuraavan aikataulun 
mukaisesti: 

n:o 1 20. 2. 

n:o 2 20. 5 . 

n:o 3 20. 9 . 
n:o 4 20. 1 2 . 

Materiaalin oltava toimituksessa lehden 
ilmestymistä edeltävän kuukauden loppuun 
mennessä. 



VASKET JA JOUSET, HUOMIOITA ERILAISISTA 
PERSOONALLISUUKSISTA MUUSIKOIDEN JOUKOSSA 

Saattaa joistakin tuntua hieman yllättävältä, että niinkin 
kuuluisassa ja ulospäin sopusointuisessa orkesterissa kuin 
Glasgovin sinfoniaorkesterissa, on muusikoilla toisistaan 
varsin stereotyyppiset, klisheemäiset kuvat. Tämä kävi ilmi 
tehtäessä psykologista tutkimusta eri ihmisten kyvystä muis
taa tonaalisia sekvenssejä. Yhtenä vertailuryhmänä oli 
korkean ammattitason ihmisten joukko. Tietenkin silloin 
käännyttiin lähimmän hyvän sinfoniaorkesterin puoleen. 
Keskusteluissa "muusikon elämästä" tuli hyvin usein ja 
yllättäen ilmi eri soitinryhmien edustajien käsityksiä 
toisista soitinryhmistä. Erityisesti jousisoittajilla ja 
vaskipuhaltajilla tuntui olevan hyvin erilaiset käsitykset 
toisistaan. 

Kommentit olivat niin yhteneväisiä ja samansuuntaisia, että 
päätimme tutkia ilmiötä lujemmalta pohjalta. Saimme mukaan 
haastatteluun 20 soittajaa, 9 jousta, 7 vaskea, 4 puupuhal-
tajaa, kaikkiaan siis kolmannes koko orkesterista. Aioimme 
alunperin nauhoittaa keskustelut, mutta suurin osa haasta
teltavista kieltäytyi, myöhemmin ilmeni miksi. Jotkut kom
menteista olivat henkilöön kohdistuvia ja jopa loukkaavia. 
Selkein kahtiajako esiintyi jousten ja vaskien välillä, 
heillä oli hyvin selkeät mielipiteet toisistaan. Jostain 
syystä kontrabassonsoittajat eivät sopineet jousien stereo
tyyppiin, samoin kuin käyrätorvet erosivat muista vaskista 
hieman. Kaksi alla olevaa listaa antavat hieman kuvaa anne
tuista lausunnoista: 

Vasket jousien silmin ovat: 
- hieman karkeita ja epähienostuneita 
- kovia juomaan 
- vähemmän älykkäitä ("He ovat tyhjiä tynnyreitä joista 

lähtee suuri melu") 
- suurisuisia 



- he soittavat liian voimakkaasti ("He pitävät parras
valoissa olemisesta") 

- he ovat orkesterin pellejä 
- ulospäin suuntautuneita, meluajia, siksi he soittavat 

vaskisoittimia 
- he eivät harjoittele tarpeeksi ahkerasti ja tunnolli

sesti 
- he eivät ota mitään vakavasti 

Jouset ovat vaskien silmin: 
- he ovat kuin lammaslauma 
- he luulevat olevansa jotain erikoista 
- he ovat ylitunteellisia ja -herkkiä 

- he ajattelevat olevansa "Luojan lahja musiikille" 
- he ottavat musiikin ja itsensä liian vakavasti 
- he ovat fyysisesti liian herkkiä, hienohelmoja 
- he ovat vastahakoisia kaikelle fyysisesti raskaalle ja 

vaikealle "kallisarvoisten sormiensa" takia 

Jotkut, vaikkeivät kaikki, osanottajista tunnustivat tosiasian, 
että heidän vaikutelmansa olivat stereotyyppisiä ja klisheitä 
ja antoivat esimerkkejä "poikkeuksina säännöistä". Tämä 
toisaalta vain vahvistaa stereotyyppisäännön... 

Useimmat historialliset dokumentit ovat valitettavasti epä
suoria ja hajanaisia "persoonallisuusinformaation" kohdalta. 
Suurin osa orkesterimuusikoista ei tietenkään ole mitään 
Mozarteja tai Tsaikovskeja, eikä nykypäivän klassisen musiikin 
soittajista kirjoiteta juuri mitään. Eräs kiinnostava kirja on 
kuitenkin Malcolm Tillisin teos "Chords and Dischords", joka 
kuvailee elämää Hallen sinfoniaorkesterissa. On selkeästi 
nähtävissä, kuinka karkea huumori tulee juuri vaskisektiosta, 
kuinka usein trumpetisti Sydney King ("Kuningas Sydney") 
pilailee leveällä Lancashiren murteella ja kuinka usein 
Beechamin nuhtelu, sisältäen "olutta ja katarria", kohdistuu 
pasunistiin jne. Jousikaskut ovat erilaisia, ja rivien välistä 
lukien löytyvät taas tutut kaavamaiset tyypit ja asenteet. 



Kuten alussa mainitsin, jotain erityistä sisältyy kontra-
basisteihin ja hornisteihin. On sanottu, että vaatii hyvää 
huumorintajua soittaa kontrabassoa. Kontrabasistien tur
hauttava ja kauhea ristiriita soitossaan on se, että orkes
terin suurin ja näyttävin soitin pystyy tuottamaan kaikkein 
vähiten äänen volyymia eli voimaa. Eräs basisti kertoi 
matkustaneensa pakon sanelemana bussilla soittimensa kanssa. 
Bussiin sisäänpääsyn ehtona oli kuitenkin, että hän kuljet
taisi soittimensa kaksikerroksisen ajoneuvon yläkerrassa. 
Basso tietenkin juuttui portaikkoon arvattavin seurauksin. 

Käyrätorvet eroavat muista vaskista siinä, että heidän 
ympärillään (omastakin mielestään) leijuu "prima donnan" 
ilmapiiri. Lisäksi he pitävät käyrätorvea liioitellun vaike
asti hallittavana instrumenttina tämän johdosta diivaillen. 
Käyrätorvien ja viulujen välejä ei edellä mainittu kuitenkaan 
lämmitä: "Tunsin kerran hornistin joka avioitui prostituoidun 
kanssa. Kesti vain pari viikkoa, kun hornisti oli saanut 
vedettyä vaimonsa alas omalle tasolleen..." Tämä oli kasku, 
mutta se sisältää viestin. 

Puupuhaltajien asema orkesterissa on epäselvempi. Muutamia 
kommentteja tehtiin oboisteista, sekä soitin että soittajat 
ovat neuroottisia. 

Todellinen ero jousten ja vaskien välillä ilmenee orkesterin 
eri soitinryhmien organisaatioissa. Viulut ja sellot esiin
tyvät laajoina joukkoina, joissa moni henkilö soittaa samaa 
"stemmaa". Vaskisektiot muodostuvat pienestä ihmisjoukosta, 
joista jokaisella on oma osansa soitettavana. Selkeänä 
seurauksena tästä on se, että vaskisektio on vähemmän nimetön 
ryhmä verrattuna jousisektioihin. Jonkin kakkosviulistin 
tekemä virhe hukkuu muiden soiton joukkoon, kakkostrumpetistin 
tehdessä virheen on hän heti tunnistettavissa ja huomattavissa. 
Toisaalta juuri kovaa persoonallisuutta vaaditaankin erityi
sesti vaskipuhaltajilta, että he kestäisivät virhemahdolli
suuden ja -todennäköisyyden aiheuttaman henkisen ennakko-
paineen. Jousisoittaja, konserttimestaria lukuunottamatta, 



on paljon vähemmän silmätikkuna. Puupuhaltajiin kohdistu
nevat samankaltaiset ennakkopaineet kuin vaskiinkin kuiten
kaan tämän soitinryhmän kuulumatta selkeään vaskipuhaltaja-
stereotyyppiin. 

Edellä mainittuun saattaa olla useitakin syitä. Ensiksikin, 
puupuhaltajissa useimmissa orkestereissa esiintyy kumpaakin 
sukupuolta, ja kaljaveikon stereotyyppi yhdistetään selkeäm
min mieheen kuin naiseen. Tämä sopii tietysti myös jousi-
sektioihin. Toiseksi, vaskilla on hallussaan orkesterin 
suurin voima, kolme kovaa pasunistia ja pari trumpettia voi 
peittää koko muun orkesterin soinnin. Historiallisena syynä 
tietenkin tässä maassa (Englannissa) on se, että vaskipuhal-
linmusiikki, torvisoitto, on aina ollut työväenluokan harras
tus, etenkin pohjoisissa tehdas- ja kaivoskaupungeissa. 
Soittokunnat Lancashiressa, Yorkshiressa ja Koillis-Englannis-
sa ovat erityisen tunnettuja. Kuka vain sattuu vierailemaan 
kaivosmiesten kemuissa Durhamissa, ei voi olla ihmettelemättä 
soittokuntien lukumäärää ja laatua. 

Vaikkei tietenkään kaikilla hyvillä vaskipuhaltajilla ole 
työläistaustaa, suurella osalla on. Vaskipuhaltajien 
stereotyyppi vastaa siis myös pohjoisenglantilaisen 
stereotyyppiä yleensä. Jousisoittajat ovat erilaisia. 
Kun Black Dyke- ja Grimethorpe-vaskiyhtyeet (Musta Pato 
ja Nokitorpan Hiilikaivosmiehet-) ovat milteipä kansallisia 
instituutioita, ei ole vertailtavana esimerkiksi Seaton 
Sluice String Ensembleä tai Blackhall Colliery Amadeus 
Playersiä (Seatonin kanavamiesten jousiyhtye tai 
Blackhallin hiilikaivoksen Amadeus-soittajat). 

Kuvitelmissa vaskisoittajat yhdistetään oluttuoppeihin, 
lippalakkeihin, sianlihapiirakkaan ja ostoskassissa 
kannettaviin kornetteihin. Vastaavasti jousisoittajat 



yhdistetään giniin ja toniciin, 
frakkiin ja rusettiin, kei
karimaisiin käsiin ja sor-
menkynsiin sekä keltai
siin pölyriepuihin. 
Myös instrumenteista 
löytyy ero, jokainen 
viulisti ikävöi ja 
kaipaa Stradivarius
ta, soittokunnan 
miehelle kelpaa 
Boosey & Hawkes. 
Kiinnostava on 
myös viulistien 
ja alttoviulistien 
välinen suhde, 
johtuen siitä, että 
useimmat alttoviu
listit ovat uransa 
alkuvaiheessa soitta
neet "pikkuviulua". 
Viulistit pitävät alt-
toviulunsoittajia epäon
nistuneina viulisteina, 
ja altistit ovat sitä miel
tä, että viulistit ovat epäon
nistuneet siirrossa haluttuun alt
toviuluun. Molemmat ryhmät pitävät toisiaan hieman itseään 
alempiarvoisena. 

Vaikka muusikot yksimielisesti esittivät stereotyyppien eri
laisuuden jousissa ja vaskissa, ei se merkitse sitä, että 
soitinryhmät aina käyttäytyvät eri tavalla eivätkä koskaan 
toimi yhtenäisesti. Orkesterissa sosiaalinen sopusointu 
toimii yhtä hyvin kuin musikaalinen harmoniakin hyvään esi
tykseen pyrittäessä. Pidemmälle vietyjä johtopäätöksiä tulee 
myös välttää, koska 20 henkilön otosta ei voi sanoa kovin 
kattavaksi. Kuitenkin haastatellut muusikot olivat soittaneet 
monissa eri orkestereissa eri paikkakunnilla. Heidän kokemuk
sensa eivät siis perustuneet vain yhteen orkesteriin vaan 



pitkällä muusikkouralla kerääntyneisiin kokemuksiin. Eri 
stereotyypit esiintyivät heidän haastatteluissaan eri 
paikkakunnilla, josta ehkä voidaan vetää jo pidemmälle 
meneviä päätelmiä luonteen ja soittimen yhteydestä. Esi
merkiksi vaskipuhaltajat lienevät todellakin enemmän 
ekstroverttejä (ulospäinsuuntautuneita) ja vähemmän 
neuroottisia kuin jousisoittajat. 

On ehkä tehtävä selväksi, että edellä mainitut päätelmät 
ovat melko teoretisoivia ja spekulatiivisia ja saatiin 
toisen tutkimuksen sivutuotteena. Kuitenkin parempienkin 
tutkimusten ja omani välillä on paljon yhteistä. Ehkä 
syvällisin tutkimus on tri Anthony Kempin (Readingin 
Yliopisto) tekemä, jossa hän tutki 625 päätoimista musii
kinopiskelijaa 20 brittiläisessä korkeakoulussa. 
(Kemp A, E. (1980) Jousi-, puupuhallin-, vaski- ja koske
tinsoittajien persoonallisuuden erot. 8. kansainvälinen 
tutkimusseminaari, Dresden.) ((Kemp A. E, 1980: Personality 
differences between the players of string, woodwind, brass 
and keyboard and singers. 8th International Research Seminar, 
Dresden.)) 

Tässä tutkimuksessa erityisen suuriksi nousivat jousi- ja 
vaskisoittajien väliset erot. Käyttäen standardi persoonal
lisuuden mittausta (16 PF, Cattell, Eber ja Tatsuoka 1970) 

hän löysi viulisteista välinpitämättömyyden ja kylmäkiskoi-
suuden (introversion, sisäänpäinkääntyneisyyden faktori), 
lisäksi altistit osoittautuivat tunne-elämältään tasapainoi-
semmiksi kuin muut jousisoittajat. Vastakohtana vaskipuhal-
tajat osoittautuivat vähemmän älykkäiksi ja vähemmän herkiksi 
sekä enemmän ryhmähenkisiksi ja estottomiksi kuin jousisoitta
jat. 

Kiinnostavaa myöskin, Kempin mielestä klassisen musiikin 
opiskelijat olivat kotoisin keskimääräistä enemmän ns. parem
mista perheistä (Vertailukohtana Britannian muut korkeakoulut). 
Tämä osoittanee sen, että huolimatta vaski- ja jousisoittajien 
erilaisista "luokkaleimoista", klassisen musiikin opiskelu 
Yhdistyneessä Kuningaskunnassa on riippuvainen yhteiskunta
luokasta (Instrumentista riippumatta). 



Tutkimus on siis jo tuonut ja voi tulevaisuudessa tuoda 
lisää eroja eri soitinryhmien soittajien persoonalli
suuksissa. Tämä tuo myös uutta valoa konserttitilantees-
sa olevaan siististi pukeu
tuneeseen, korrektiin ja 
hyvin käyttäytyvään 
sinfoniaorkesteriin. 
Ensi kerralla kon
sertissa katsel
lessanne ja kuun
nellessanne 
Mozartin sin
foniaa esi
merkiksi, 
ja nähdes
sänne pa-
sunistien 
hurskaina 
ja vaka
vina odot
tamassa 
seuraavaa 
sisääntuloa, 
voitte miettiä, lukevatkohan he parhaillaan "Playboyta"... 

Jälkihuomiona edelliseen kirjoitukseen voitaneen mainita, 
että kirjoittaja on paitsi psykologian opettaja, myös 
free-lance trumpetisti. Voisin puhua itsestäni enemmänkin, 
mutta kello on jo 11 ja kulman takana oleva pub on auki. 
Sieltä saa pintin olutta ja hyvää lihapiirakkaa... 

teksti: John Davies 
piirrokset: Matti Viitala 



KESÄKURSSIT 1984 

KÄLVIÄN MUSIIKKILEIRI 6. - 17 .6 

Entcho Radukanov - Stockholm 

Keski-Pohjanmaan mus. opisto 
Pitkänsillank. 16 
67100 KOKKOLA 

RAUDASKYLÄN MUSIIKKILEIRI 6. - 17*6 

- Jussi Javas - Helsingin KO 

Musiikkileiri 
84880 YLIVIESKA 

KLEMETTI OPISTO 10. - 30.6 

Orivesi 
- Olli Kosonen - RSO 

Petri Juutilainen 
Laajalahdent. 16 B 16 
00300 HELSINKI 

MUSIIKIN KESÄSEMINAARI 25 . 6 . - 7 .7 

Savonlinna 
- Jiri Parviainen - Helsingin KO 

Suomen Musiikinoppettajain 
Liitto ry 
Asemapäällikönk. 12 B 
00520 HELSINKI 

LIMINGAN MUSIIKKILEIRI 26 .6 . - 8.7 

- Jussi Javas - Helsingin KO 

Hilkka Hyyryläinen 
p. 981-441242 
Esa Pääkkönen 
P. 981-441353 

TAMPEREEN MUSIIKKIKESÄ 2 .7 . - 13.7 

- Frantisek Posta - Praha 

Tampereen kesäyliopisto 
Vuolteenk. 11 B 
33100 TAMPERE 

RIISTAVEDEN MUSIIKKILEIRI 9. - 21 .7 

- Jyrki Hiilivirta - Lahden KO 

Kuopion konservatorio 
Kauppiaank. 40-42 

70100 KUOPIO 



LAPUAN MUSIIKKIVIIKOT 
Leiri I 1. - 6.7 

- Marjo-Riitta Helske -

Leiri II 10. - 20.7 
- Juha Mononen - Tampereen KO 

Lapuan musiikkiopisto 
Poutunt. 26 
62100 LAPUA 

JUUAN MUSIIKKILEIRI 1 5 . 7 . - 28.7 

- Juha Pesonen - Kansallisooppera 

Veikko Väänänen 
Laiduntie 21 
80230 JOENSUU 

SUOLAHDEN MUSIIKKILEIRI 29.7 - 9.8 

- Frantisek Posta - Praha 

Keski-Suomen Opisto 
44200 SUOLAHTI 

VAMMALAN MUSIIKKILEIRI 2 9 . 7 . - 8.8 
Jousileiri 

Karkun Evankelinen Opisto 
38100 KARKKU 

MARTIN WEGELIUS INSTITUTET 29 .7 . - 10.8 

- Peter Grans - Åbo SO 

Eja Tollet 
Runebergsgatan 29 A 28 
00100 HELSINGFORS 10 



KONSERTTEJA KONSERTTEJA KONSERTTEJA KONSERTTEJA KONSERTTEJA KONSERTTEJA KON 

29. 5 . Hannu Sokka ja Jiri Parviainen 
klo 16.30 Sibelius-Akatemian konserttisalissa, 

Mozart: Per questa bella mano. 

23. 6. Duo-matinea Naantalissa 
klo 14.00 Kari Lindstedt ja Jorma Katrama 

Giardini - Couperin - Mozart -
Barriere - Rossini 

Maskun kirkko 

1. 7. Kamarikonsertti Savonlinnassa 
klo 17.00 Musiikin Kesäseminaarin kamariorkesteri 

joht. Petri Sakari 
sol. Jiri Parviainen 
Frescobaldi: Canzona n:o V 

Mertalan koulu 

11. 8. Barry Guyn sooloilta Turussa 
klo 22.00 Stuppner - Xenakis - Guy - Lombardi 

Åbo Svenska Teater 





Puhaltimen ja 
jousisoittimien 
erikoisliike 

Lapinlahdenk.21 00180 HELSINKI 18 

- PUHALLINSOITTIMET 

- JOUSISOITTIMET 

- KLASS. KITARAT 

Puhallinorkesteri sovituksia 
(myös "Big Band" sov.) 

Laaja valikoima soitintarvikkeita 
(suukapp., lehdet, sordiinot, telineet, 

kielet, kotelot ym.) 

Soitinkauppa Y. Latva Oy 
Lapinlahdenkatu 21 00180 Helsinki 18 

puh . 694 6504 

Tervetuloa tutustumaan! 


