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Basisti-lehteen voit kirjoittaa myös nimimerkillä. Toimituskunnan tiedossa on
kuitenkin oltava nimesi ja osoitteesi. Nämä tiedot jäävät ainoastaan toimituksen
käyttöön, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille. Tarvittaessa alkuperäismateriaali
palautetaan.
Toivottavasti uusia näppäriä kynänkäyttäjiä löytyisi täydentämään lehden juttutarjontaa. Toimituskuntaankin uudet kyvyt olisivat tervetulleita.
Mieluiten otamme vastaan koneella kirjoitettua tekstiä, mutta selkeät käsinkirjoitetut tekstit kelpaavat yhtä hyvin. Mikäli teet juttusi Macintosh-tietokoneella
lähetä sekä tulostettu teksti että MacWrite-muotoinen tiedosto levykkeellä.

Kannessa Vuoden basistit -90 ja hallituksen jäseniä

Pääkirjoitus

Jälleen aloiteltaessa syksyn aherrusta
basson takana on hyvä myös tarkastella
kulunutta kautta—löytää omat huippuhetket ja miettiä, mitkä olivat ne tekijät, joiden ansiosta joku konsertti—tai ehkä
harjoitus—sujui erinomaisesti. Jostain
syystä erityisen mieleenpainuvia soittotilanteita on todella vähän.
On varsin tavallista, että orkesterisoitossa ainoana tavoitteena on soittaa oikeat
äänet, rytmit ja nyanssit. Valitettavasti
useimmiten lopputulos on karu ja rumasti
soiva. Joskus harvoin, ehkäpä hyvän
ohjelmiston, kenties solistin tai kapellimestarin ansiosta muusikot innostuvat
soittamaan vapaammin, unohtaen jatkuvan kontrollin omassa soitossa, ja tekemään
soivasta
kokonaisuudesta
mukaansatempaavan ja hyvältä kuulostavan. Näin ei kuitenkaan käy joka päivä,
tuskin edes kerran kuukaudessa, miksi?
Syytä lienee hyvä etsiä, jälleen kerran,
perussuomalaisesta jäykkyydestä. Emme
uskalla tai kehtaa panna koko kroppaa peliin ja soittaa "fiiliksellä" vaan soittaminen tapahtuu tiukan itsekurin alaisena,
eikä keskittymiseltä edes suu värähdä, "ettei vain menisi pieleen."
Toiseksi kapellimestarin asenne orkesteria kohtaan on, ainakin meille suomalaisille muusikoille, onnistumisen ja hyvän
lopputuloksen kannalta todella tärkeä.
Todella hiljaisen pianissimon ehdoton ja
tiukka vaatiminen johtaa uskomattoman
helposti yliarkaan ja mitäänsanomattomaan soittoon, mikä ei varmasti ole kenenkään pinnanheiluttajan päämäärä;
yhdenkin soittajan arkuus on yleisön ais-

tittavissa. Vaikka kapellimestari edellyttäisikin hiljaista soittoa, on tärkeätä säilyttää
hyvä äänenottotapa. New Yorkin filharmonikkojen 2. viulun äänenjohtaja sanoi
kesällä eräässä koulutustilaisuudessa taitavasti: "Teistä täytyy tuntua hyvältä, vaikka soitatte hiljaa."
Jokaisen kannattaa tarkastella oman orkesterisoiton laatua säännöllisesti.
Soittoasennon täytyy olla mukava, muuten
jousen käyttö on väistämättä rajoittunutta,
eikä hiljaa soittaminen ole helppoa. Yhtä
tärkeää on hyvän ryhmätyöilmapiirin ylläpitäminen kaikissa harjoituksissa, vapautunut ja keskittynyt tunnelma helpottaa
huomattavasti asennoitumista omaan soittamiseen ryhmässä, jossa jokaisella soittajalla on velvollisuus soittaa hyvin.
Hyvinsoittamisessa oikeat äänet, nyanssit
ja rytmit ovat vasta yksi osatekijä, muut
tekijät, kuten kapellimestarin toivoma fraseeraus, vaativat muutakin kuin vain kylmän teknisen toteutuksen. Soittamiseen
täytyy löytyä paljon "potkua", muuten ei
synny huipputulosta.

Syyskokous lähestyy jälleen, ja hallituksen on aika miettiä ensi vuoden talousarviota ja
toimintasuunnitelmaa.
Kulunei-na vuosina toiminta on ollut varsin laimeaa, ja sääntömääräisissä kokouksissa on ollut hämmästyttävän vähän
jäseniä.
Bassoklubin toiminta on tähän asti ollut
yksinomaan lehden julkaisemisen, kurssien järjestämisen ja paitojen teettämisen

varassa. Toki takavuosilta löytyy bassoworkshop, mutta siitäkin on niin kauan...!
Kontrabassoklubin säännöt (ks.
Basisti 2/90) määrittelee klubin toiminnan
huomattavasti monipuolisemmaksi:
"Yhdistyksen tarkoituksena on
• Kehittää kontrabasson soittoa
• laajentaa kontrabasson tuntemusta
• toimia suomalaisten kontrabassonsoittajien yhdyssiteenä
• luoda ja kehittää yhdistyksen ja suomalaisten kontrabassonsoittajien yhteyksiä
ulkomaille."
Ensi vuoden toimintasuunnitelmassa tulisi kiinnittää erityishuomiota kontrabasson tuntemuksen laajentamiseen.
Kontrabassokonsertteja järjestettäessä
tulee aina eteen tilanne, ettei ole kunnollisia taustatietoja lehtien kulttuuritoimittajille. Olisi hyvä, että edes keskeisimpiin
säveltäjiin, merkittäviin soittajiin, soittotekniikkaan jne. liittyvää materiaalia saataisiin klubille arkistoon, jolloin tarvittaessa tekstejä/valokuvia voitaisiin lainata
ja näin parantaa lehtijuttujen tasoa. Kovin
usein turvaudutaan häthätää kyhättyihin
puffeihin. Parhaassa tapauksessa toimittaja
joutuu kopioimaan suoraan ohjelmalehtisen tekstiä.
Lehdistö ei kuitenkaan ole enää vuosiin
ollut ainoa media. Kontrabassonsoittoa
esittelevä tv-ohjelma tai video takaa huomattavasti suuremman julkisuuden kuin
vain harvojen lukukynnyksen ylittävä sanomalehden kulttuurisivu. Kouluille jaettava esittelyvideo herättää varmasti
oppilaiden huomiota enemmän kuin sivu
tai aukeama kirjassa.
Kannattaa pitää mielessä sekin tosiasia,
että soitin ilman tunnettuja soolosoittajia
ei ole soolosoitin. Ja, kuten jo tiedämme,
soolosoittajia saadaan kilpailuista, ei orkestereiden koesoitoista. Kiireen vilkkaa
pitäisi organisoida Turun sellokilpailun tapainen kontrabassokilpailu, ehkä viiden
vuoden välein. Voittajalle rahapalkinnon
lisäksi levytyssopimus.

Klubin toiminnalle ei ole asetettu mitään ylärajaa. Kaikki on kiinni puuhahenk i l ö j e n määrästä ja innostuksesta. Tarvitaan utopistisia ideoita, ja niille rohkeita
toteuttajia. Sitäpaitsi—hallituksen ei tarvitse olla klubin ainoa toimiva yksikkö.

Puheenjohtajan palsta

Toivotan koko jäsenkunnalle hyvää
kauden alkua. Kesä oli monelle basistille
kolmas lukukausi, kenelle opiskellen, kenelle opettaen. Monelle leiriorkesteri on
ainoa tilaisuus tutustua basistin arkeen ja
juhlaan. Omassa menneisyydessään hellittelen muistoja Klemetti-opiston leireiltä.
Ja Juukan ja Riistaveden ja Suolahden.
Kaikkia tuskin muistan tähän hätään.
Menipähän rahaa mutta tulipahan elämyksiä, musiikillisia ja muita, joiden tärkeyttä
en voi riittävästi korostaa.
Eväänä alkanutta lukukautta varten olkoon: Opetelkaamme opiskelemaan!
Välttäkäämme turhaa työtä! Harjoittelun
täytyy todella tähdätä oppimiseen eikä
olla ajankulua. Kulttuurissammehan arvostetaan työntekoa sinänsä, itseisarvona,
mutta sanoisin, että mitä tehokkaammin
työskentelee, sitä enemmän jää vapaaaikaa. Tai lisää työaikaa, harjoitteluaikaa,
miten vain halua vapaa-aikansa viettää.
Pidemmittä puheitta, syyskokouksessa
tavataan.
Puhis

Hallitus tiedottaa

Sääntömääräinen syyskokous

Vuoden basisti 1989

pidetään Helsingissä 18.11. kello 14 alkaen. Käsiteltäviä asioita mm. ensi vuoden
talousarvio ja toimintasuunnitelma, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä
uusien jäsenien valitseminen hallitukseen
erovuoroisten tilalle.

Reliefi ja kunniakirjat luovutettiin
Pikkubasisti-kirjan työryhmälle toukokuussa Finlandia-talolla. Viereissä kuvassa vip-henkilöt: (vas.) Raimo Ahonen,
Kari Ovaskainen, Marjut Vuorento,
Martti Pyrhönen, Iiris Pyrhönen ja Jussi
Javas. Kameran takana Tapio Lydecken.

Kokouksen jälkeen luvassa on mm.
Pikkubasisti-demonstraatio. Lisäksi
Teppo Hauta-aho on lupautunut esittelemään Amerikanmatkalta löytynyttä nuottikirjaa soittaen.
Kaikille jäsenille lähetetään kutsukirje,
jossa on tarkat tiedot ohjelmasta ja kokouspaikasta.

Nuorten sinfoniaorkesteri Vivon matkalla
Gruusiassa

Tuskinpa kovinkaan moni nykyisin on kiinnostunut Kaukasusvuoriston eteläpuolelle matkustamisesta, onhan alue tullut viime
vuosina tunnetuksi paitsi maanjäristyksistä myös alati kiristyneestä poliittisesta tilanteesta.
Ennakkoluuloista huolimatta ja
vain kuukauden varoitusajalla
Vivo-orkesteri kykeni vastaamaan Gruusian kansallisen nuorten sinfoniaorkesterin
lähettämään vierailukutsuun.
Määränpäänä Tbilisi, jossain
Mustanmeren ja Kaspianmeren välissä,
autoilijan karttakirjan mukaan 150 km
Jerevanista pohjoiseen. Majoitus sikäläisen nuoriso-orkesterin jäsenten kodeissa.
"Eivät ne ainakaan ihmissyöjiä ole", sanoi
joku. Seuraavassa kuukauden kypsytysajalla kirjoitettu päiväkirja tärkeimmistä tapahtumista.

-9.30

Matkalaiset ja delegaatio poimitaan vähitellen mukaan
Hyvinkäältä, Riihimäeltä,
Lahdesta, Kouvolasta ja Kotkasta.
Kouvolassa bassosektio kasassa.
Kotkassa kuljettajanvaihto—
Leningradspesialisti töihin.

n. 10

Vaalimaa. Kahvia ja munkki.
Vessaan! Puuttuva altisti saapunut
paikalle: oli nukkunut pommiin,
yritti Lappeenrannan aamukoneeseen—myöhästyi. Taksilla
Vaalimaalle.

n. 12

Tullimuodollisuudet ohi kohtalaisen ripeästi. Kollit jälleen pakattu.

n. 13

Viipuri. Valokuvata saa taas.
Lyhyt pysähdys asemalla.
Halukkaat vessaan. Oopperan avustajat (tuuba, timpani): torilta
evästä. Kaupungin rappio sanoinkuvaamaton. Vaarin taulut... Tätä
ei voi uskoa ennen kuin sen itse
näkee.

Maanantai 4.6.
Passi on, viisumit saatu. Biofiluspurkki
vatsalääkkeeksi. Gammaglobulin-piikki.
Tuliaisia! Kuulemma voi viedä mitä tahansa mitä muuallekin NL:oon. Ideoiden
puuttuessa hätäisesti matkaan serviettejä.
Herätyskello mukana?

13-17 Töyssyinen Bussimatka jatkuu.
Eväitä syödään tasaiseen tahtiin.
Kuljettajalla hyvät tiedot alueesta.
"Karjala takaisin" —ei hullumpi
ajatus.
17

Leningrad. Ylimalkainen kiertoajelu keskustassa. Prospekt—
valtakatu.

18

Pulkovo 1, kansallinen kenttä.
Saattajat löytyivät heti. Koneen
lähtöaika auki. 19.30 saadaan lisä-

Tiistai 5.6.
4.30

Helsingin linja-autoasema.
Nivelbussi. Parikymmentä lähtijää—Karri, altisti, puuttuu. Joku
lupautui soittamaan perään.

Yhdessä reikä kyljessä, toisesta
kansi halki. Löytyi kuitenkin neljä
ehjää. Yksi viisikielinen ilman viidettä kieltä, Tikkalan Kalevin lahjoitus (C-kieli ja hartsipurkki)
paikallaan. Hartsistakin kuulemma
pulaa. Ei jaksa soittaa. Ei millään.
Laskuvirheitä, pumppauksia. Joo,
kai se sitten konsertissa.

tietoja.
Valuuttakauppa: jääkylmää
Fantaa. Kahdentoista tunnin bussimatkan jälkeen upea nautinto.
Odottelua. Vessaan.
TUPOLEV! Olihan se tiedossa, ja
onhan niitä nähty, eikä niitä kai
kovin usein tipahtele. Vähän vatsanpohjassa perhosia itse kullakin.

20

19.30 Kone lähtee 22.00, myöhässä edellisten päivien kovan tuulen takia.
Odotellaan lisää.
22

Kone lähtee. Turvatarkastuksesta
läpi vaikka kuinka piippaisi. Kai
se ilmassa pysyy, onhan Neukuilla
avaruusaluksiakin.

Konsertin jälkeen illanvietto sillankannen alla sijaitsevassa ravintolassa. "Maanalainen"
kokoontumispaikka, jossa
Georgialaisia kansanlauluja voi
huoletta esittää.

Keskiviikko 6.6.
2.30

Tbilisi. Kellot käännetty. "Mä oksalla ylimmällä", kun lentokenttäbussin ovet avautuvat.
Isäntäperheen luo. Kerrankin: delegaatio ei tiedä missä soittajat
ovat.

3.00

Päivällinen oik. Yöllinen.
Shamppanjaa, paistettuja perunoita, vihanneksia paljon, juustoa, leipää (niistähän varoitettiin!).

5.00

24 ja puoli tuntia valvottu.
Nukkumaan.

Torstai 7.6.
8.00

Bussien lähtöaika Batumiin
Mustanmeren rannalle.
Allekirjoittanut paikalla vasta
8.30. Georgialaisen (eivät halua
käyttää venäläisten antamaa
Gruusia-nimeä) huolettomuuden
takia useimmat muutkin myöhässä. "No problem".

9.15

Bussit matkaan kun vielä yksi lista
on tehty. Väsyttää enemmän kuin
koskaan, mutta kuitenkin valvon,
koska nähtävää on paljon.
Ensimmäisellä pysähdyspaikalla
uni voittaa.

14

Kutaisi. Liki tunnin paussi.
Aurinko porottaa lähes suoraan
päältä. Varjoon. Paikalliset miehenalut suomalaisten tyttöjen perään... T-paidat kävisivät hyvin
kaupaksi. Turisteja ei ole ollut vuosiin. Ruokailu venyttää paussia
edelleen. Ruokana saslikkia ja todella makeaa mehua. Maut outoja.

11.30 (Runsas) Aamiainen.
13-17 Kaupungilla. Väsyttää. Isäntä on
pasunisti, jo ammattilainen, mutta
myös nuoriso-orkesterissa. Puhuu
saksaa, onneksi huonommin kuin
minä. Kansallismuseo, jne. jne.
Matkamuistoja. Jostain syystä ruplani eivät kulu—isännät tarjoavat. Liikenteessä mielenkiintoinen
etuajo-oikeussäännön tulkinta: se
joka ensin painaa torvea, ajaa ensin. . .myös punaista päin.
18

Harjoitukset. Haa, Rubnereita.

Konsertti. Mistähän se johtuu,
mutta pitkästä aikaa paras fiilis
soittaa. Orkesteri todella venyi
parhaimpaansa. Korkealle trimmatuista kielistä huolimatta helppo
soittaa. Finlandia, suurempaa latausta en koskaan siinä ole tuntenut kuin nyt.

16

Matka jatkuu. Klarinettisolisti sairastunut—lääkärille töitä.

dilla sijaitsevasta grillistä: saslikkia ja kahvia.

19

Batumi. Ollaan tuntitolkulla sovitusta saapumisajasta myöhässä.
Paikallisessa baarissa vanha tarjoilijarouva hermostuu ruuhkaan
"Njetu, njetu". Pepsiä ostetaan
pullotolkulla.

Salakuuntelumikrofoneja ei kuulemma (ja näemmä) ole.
Torakanmetsästyksen jälkeen nukkumaan! Viimein.

Sovittuna saapumisaikana vastassa
olisi ollut tanssijoita, Batumin
kaupungin edustajat, kukitus. Sääli
(delegaation kanta, soittajat tyytyväisiä ohjelman lyhentymiseen).

Perjantai 8.6.
8.30

Aamiainen hotellissa.
Aamupäivällä vapaata ohjelmaa.
Mennään porukalla ("bättre folk")
läheiselle rannalle. Lähes 40°C
varjossa. Suomessa ei ole koskaan
tosi hellettä. Ranta hämmästyttävän siisti, ei roskia eikä särjettyjä
pulloja. Muutamalle haavoja jalkoihin—rantavahti heti veneellä
etsimään mahdollisia lasinsiruja.
Rannan nyrkinkokoiset kivet kuitenkin todennäköinen syy.
Paikallinen ensiapu pelaa. Toisen
majapaikan porukka ostoksilla
kaupungilla.

16

Harjoitukset. Paikallisen konservatorion bassot: Kaikkien lakkauk-

Hotelliin, oikeammin kommunistipuolueen kurssikeskukseen!
Varttuneemmat soittajat ja delegaatio pääsevät normaalisti diplomaattikäyttöön varattuun
sikäläisittään korkeatasoiseen hotelliin, jonka vieressä
"Neuvostoliiton paras kasvitieteellinen puutarha".
Parinkymmenen hengen porukallemme illallinen Batumin bulevar-

sessa hirveitä naarmuja. Joku raapustanut kaikkiin tekstin:
"Yamaha KX-4". Yhdestä talla
kaatumaisillaan, kestää kuitenkin
juuri ja juuri soittamista. Joku basisti, ilmeisesti konsiksen opettajia
tarjoaa Thoma-jousestani ruplia.
"1000$" tappaa ostohalut lyhyeen. Valitettavasti. Instrumentti ja
-tarvikepula nähtävissä kaikkialla.
—Klarinetistit lahjoittavat kieliä.
Konsertti onnistuu kurjasta akustiikasta, helteestä, auton melusta ja
tuulesta, joka heitti solistin nuotit
maahan, erinomaisesti.
Ylimääräinen Sibeliuksen Valse
triste bassoryhmän osalta nappiin.
Olisi vain ollut paremmat soittimet!
Illanvietto paikallisessa hotellissa.
Tiukat turvatoimet, koska
Armenian maanjäristyksen uhreja
on edelleen majoitettuna. Miliisit
vaativat ehdotonta hiljaisuutta.
Miliisin saattamana hissillä 13.
kerrokseen, josta vielä kaksi kerrosta kävellen ylös. 14. kerroksen
jälkeen vahva rauta-ovi, jossa suuri munalukko ja miliisi. Ylös vain.
Melkoinen piilopaikka tanssiravintolalle. Yhtyeellä länsimaiset soittimet, syntetisaattorit ja
rumpukone viimeistä huutoa.
Paikallisen konservatorion johtaja
järjesti melkoisen Georgialaisen illan. Vakioiskelmien jälkeen yhtye
esitti Georgian kansallislaulun, johon myös suomalaiset yhtyivät
kurkku suorana, ei sanoista niin
väliä. Hurja meininki.
Hotellin ulko-ovella viritellään kesäpäivää kangasalla miliisin kielloista huolimatta. Paikallinen
pariskunta, joka tulee kuuntelemaan siirretään pampun voimalla
pois paikalta. Turvatoimet ymmärtää, koska vuosi sitten keväällä
Tbilisissä "agitaatiotilaisuuden"
hajottamiseksi sotilaat ampuivat
15 georgialaista.

Lauantai 9.6.
8.30

Aamiainen hotellissa.

n. 10

Kaupungille, jossa epätoivoinen
yritys tuhlata 200 ruplaa. Alle 5
ruplaa meni. Kun Pepsikin maksaa
vain 50 kopeekkaa. Yhden kaupan
edessä hupaisa juttu: limupullon
kaula avauksessa rikki, joten laitoin pullon roskiin. Paikalliset katsoivat pitkään.

n. 12

Delfinaarioesityksen jälkeen paluumatka. Sanoinkuvaamattoman
kuuma. Onneksi bussin (ikaros) sivuikkunat puhaltavat ilmaa suoraan naamalle. Pepsi kuin kahvia.
Loppupäivä rattoisasti linjaautossa, Kutaisissa ruokailu ja puoliltaöin takaisin Tbilisissä.
Viimeinen ilta isäntäperheiden
kanssa.

Sunnuntai 10.6.
10.00 Kaikkien piti olla paikalla ehdottomasti kello 10 hotelli Iberian edessä. Allekirjoittanut paikalla 10.35.
Monet muut vasta 11.00. "No
Problem".
Lentokoneen lähtöaika auki, joten
odotellaan. Odottelun kuluessa
hankkiudun eroon mustasta basisti-paidasta ja ainoasta hartsipurkistani tietoisena, että Orivedellä olen
pulassa.
15.30 Bussilla lentokentälle, jossa kellot
Moskovan aikaan, joten 14.30.
Koneen lähtöaika 16.30.
Lentokentällä kahvilassa
Tikkaloiden kanssa kahvilla.
Puhutaan mm. Vivon basistien
määrän lisäämisestä, ja syksyn
vastavierailun kieli ym. soitintarvikkeiden keräämisestä.
16.30 Kone lähtee kohti Leningradia.
19.30 Leningrad Pulkovo 1.

Tarkoituksena ajaa tuhatta ja sataa
Vaalimaalle ennen klo 24.
Kuljettajan mukaan ennätys on 4
tuntia. Puoli yhdeksän jälkeen todetaan, ettei onnistu.
Allekirjoittanut hankkii kiireesti
pizzan (lämmitettynä) ja tölkin limua (jääkylmän). Delegaatio pyytää intouristilta apua ruokailun
järjestämiseksi. Kello 24
International Airportilla ruoka
odottaa. Ruokarahakeräyksen tuotto n. 800 ruplaa, josta allekirjoittaneen lahjoittamia 150. Väliin jää
pari tuntia odottelua, seuraa kiertoajelu.
Kapellimestari Tikka kunnostautuu myös matkaoppaana.
Talvipalatsin edustalla kävely
kruunaa reissun. Monelle, myös
minulle, ensimmäinen kerta naapurimaassa.
24

Matkan ehdottomasti paras ravintola-ateria International Airportin
toisen kerroksen ravintolassa.

Maanantai 11.6.
n. 01

Viisumeihin varattiin ylimääräinen
päivä, jota näköjään tarvitaan.
Yötä myöten ajellaan kohti
Viipuria ja Vaalimaata. Pysähdys
mm. Terijoella, jossa jaloittelua
hiekkarannalla. Uimistakaan ei
kielletty, mutta halukkaita ei puoli
kahden aikaan löytynyt.

4.30

Viipuri. Viimeiset ruplat jaetaan
paikallisille aamuvirkuille.

5.30

Raja-aseman puomilla. Odottelua.

7.00

Puomi aukeaa.
Rajamuodollisuudet ripeässä tahdissa.

9.00

Kello taas uuteen aikaan. Suomi.
Vaalimaa. Puheluja koteihin.
Kunnon kahvia, sämpylä, jogurttia, tuoremehua.

n. 10

Jatketaan kohti Helsinkiä.

Allekirjoittaneen muistiinpanot
päättyvät Riihimäelle, jossa vaihto
junaan kohti Tamperetta ja edelleen sieltä linja-autossa kohti kotia
Virroille.

Nuorten sinfoniaorkesteri Vivo on soittajien nuoresta keski-iästä (17) huolimatta
ehtinyt saavuttaa jo melkoisen tason.
Riitta Nisosen, orkesterin sihteerin, mukaan mm. puhaltajiin on onnistuttu saamaan ikäluokkiensa parhaat soittajat.
Soittajien taso pysyy myös jatkossa korkeana, koska soittajat valitaan koesoiton perusteella. Vakituisia kontrabasisteja on
kolme. Avustajina ovat toimineet Kalevi
Tikkala, joka myös on huolehtinut ryhmän
jousituksista, sekä allekirjoittanut, sikäli
kuin muu aikataulu sallii. Basisteja kaivataan kuitenkin lisää, koska muun jousiston
koko edellyttää myös suurempaa bassoryhmää. Kiinnostuneet voivat ilmoittautua
koesoittoon, Vivon puhelinnumero on
(914) 722 722. Koesoittoja järjestään orkesterin harjoitusten yhteydessä.
Orkesterilla on harjoitukset kerran kuukaudessa Helsingissä tai konserttipaikkakunnalla. Orkesterin syksyn ohjelmassa
ovat konsertti Helsingissä, jossa soitetaan
mm. Sibeliuksen 1. sinfonia sekä
Brahmsin viulukonsertto, solistina Ilja
Grubert. Kevätpuolella on konsertti
Tampere-talossa. Ensi kesänä on ohjelmassa matka Kanadaan.
Vivo-orkesterin soittomotivaatio on vertaansa vailla—soittajat eivät ole ammattilaisia, mutta innostus korvaa puutteet:
kapellimestarin ohjeita noudetaan mukisematta ja niitä kyseenalaistamatta.
Miika Asunta

Basistilehden

Bassosika palsta
toim.

Sampo Lassilа

Päivää taas. Olinpa tuossa jokin aika
sitten Sysmän metsissä poimimassa musti
koita. Olinkin jo h yvän aikaa siinä poimi
nut, ja aloin olla jo kylläinen, kun kuulin
äkkiä takaani jylisevän äänen: "No h uo
mentapäivää!".
VäinöIisakki Isoköyrimäh än se siinä
koko karvaisessa olemuksessaan seisoa jö
kötti. Hän kertoi olevansa matkalla
"Tsernobiilin" seudulle opintomatkalle ja
talvehtimaan. Tshernobylissä on nimittäin
kehitetty uusi sormitussysteemi, jossa
käytetään molempia vasemman käden
peukaloita. Nielaisin kauh usta.
Isoköyrimä kertoi keh ittelevänsä uu
denlaista h artsiseosta, työnimeltään "sisu
pihkaa". Tätä erityistä monikäyttöh artsia
voi käyttää paitsi h artsina, sitä voi syödä
välipalaksi, käyttää paistorasvana, sillä
voi paklata autoa, sitä voi käyttää nitro ja
potenssilääkkeenä ja xylitolsisupih ka on
erinomaisen terveellistä purukumia.
Käytetyn purukuminh an voi tietysti laittaa
takaisin purkkiin, ja h artsin pölyn voi ke
rätä ja käyttää pastaruokien h erkullisena
mausteena. (Vrt. Parmesanjuusto).
VäinöIisakki kertoi vielä lyh yen neu
von, että jos bassonne puuosissa on mato
ja, niin menkää ongelle.
Äkkiä Isoköyrimä, tuo jylhien korpien
harvasanainen bassotaituri vilkaisi aurin
koa, virkah ti ykskantaan: "Aika mennä.",
ja läh ti h irvimäisen jouheasti tallustamaan

kaakkoon. Kaukaa vielä kuului h uuto:
"Basson olemus löytyy meh tästäää...",
kun Isoköyrimä katosi aapasuon h uurui
lun. Tapaaminen oli ohi.
Se kesästä. Näin h eti syksyn aluksi
olemme saaneet suuren kunnian julkaista
tässä Ch ristina Långströmin psykologisen
tutkimuksen "Kontrabasistin verbaalis
kognitiiviset käyttäytymismallit konflikti
tilanteissa". Tutkimuksen suurta arvoa on
turha korostaa, ja tästä syystä toimitus on
kin päättänyt myöntää Ch ristinalle v. 1990
Bassosikapalstan psykologian Noble
palkinnon. Palkinto käsittää ko. arvoni
men, loistavan pystin, jonka saaja voi h a
lutessaan omin varoin h ankkia, sekä
pullakahvit tavattaessa. Onneksi olkoon.
(Toimittaja keh ottaa tarkoin tutkiskele
maan seuraavaa tutkimusta, ja jos mah dol
lista opettelemaan se ulkoa.)

Långström:
Kontrabasistin verbaalis-kognitiiviset
käyttäytymismallit konfliktitilanteissa.

1

Tutkimus on kliinisesti testattu ja
Väestöliiton suosittelema.
Assistenttina toiminut S. Lassila.

2.1 Työn yleisenä hypoteettisena teoreemana on pidetty väittämää:
"Kontrabasistilla ei ole Koussevitsit
vähissä." (Nk. Långströmin teoreema
toim. huom.)
2.2. Tästä väittämästä on johdettu seuraava lohkokaavio: "Konfliktin looginen
eteneminen".
3.

Taustaa sekä käytäntöönsovelluksen
metodi.
Kontrabasso on niin iso ja pelkoa herättävä esine, että harva ohikulkija sivuuttaa sen ilmaisematta kunnioituksensa sanallisesti. Näihin huomionosoituksiin pitää osata vastata "kohteliaasti", valitse tästä kokoelmasta
tilanteeseen sopiva.

3.1 Tilanne A: ONPAS SINULLA ISO
VIULU (MUUNNELMINEEN)
- En takerru pikkuasioihin.
- Edullisempi kilohinta kuin pienessä.
- Faija osti aina kaikkea kasvunvaran
kanssa.
- Pienempi ei riitä.
- Juu, mutta se on kiltti.
- Osta itse, näet mitä maksaa.
- Väittivät liikkeessä että kutistuu pesussa, tää vain sattui oleen hyvää
laatua.
- Olen ujo, tämän taakse voi piiloutua.
- Ei se ollut näin iso postimyyntiluettelossa.

3.2. Tilanne B: EIKÖ TUO OLE
PAINAVA (MUUNNELMINEEN)
-

Ei, se on ontto.
Siinä on paljon tyhjää tilaa.
Kuten näet, ei leiju.
Kaikki on suhteellista, ajattele vaikka pianonsoittajaa.
- Tää on voimalaji.
- Se ei suostu dieetille.
- Tällä ei soiteta kevyttä musiikkia.
- No vastapainoksi soitan kevyttä musiikkia.
- Kyllä on, ja otan muutenkin asiat
hyvin raskaasti.
- No, vastapainoksi olen hieman kevytmielinen.
- Raskas työ vaatii raskaat huvit
(amatöörin vastaus).
3.3. Tilanne C: KIERTUEELLA
- Joko ette tallaa bassoa, tai tallaatte
bassoa ilman etuhampaita.
- Joko te ette tallaa bassoa, tai huomaatte, että on hankala poimia hampaita lattialta, kun kädet ovat vielä
kipsaamatta. (Vakava konflikti).
3.4. Hartsinkäyttöön liittyviä käyttäytymismalleja:
- Laitatko pitoa vai luistoa?
- Mitähän pantiin jouselle ennenkuin
oli Flooraa...(hankalissa paikoissa)
- Enemmän hartsia! Vähemmän tekniikkaa!

3.5. Teoria-konfliktin eräs käyttäytymismalli:

kysymys: "Mikä sävellaji?"
- Guess duuri.
3.6. Tilanne D:
Kapellimestari: "Anteeksi, mutta basso on puoli sävelaskelta liian matala."
Basisti:
- Älähän rähjää senteistä, tässä on
tuuma pienin mitta.
- Odota, päästän stakkelia vähän ulos.
Yhteenveto
Näiden käyttäytymismallien avulla
selviää useimmista konfliktitilanteista. Jos konflikti kuitenkin etenee nk.
animaalis-fyysiselle tasolle, voidaan
käyttää seuraavaa, erittäin vältettävää
toimintamallia: (Nk. Neanderthalin
laki) "Ota jousi käteen ja sahaa vastustajaasi silmään."

Rauhaisaa syksyä.
Basistin
aivotoiminta

Alkutila

Havainto 1

Kyllästymispiste

Verenpaineen
nousu & punoitus

Havainto 2

Herja

Hämmentynyt
Hiljaisuus tai
Kyllästymispiste

Vastaherja

Basistin
toiminnot

Teoreema

Käyttäytymismallit

Konfliktin looginen eteneminen

Mökötys

nk. Långsrömin teoreema
(toim. huom.)

nk. Långströmin lait
(toim. huom.)

Emanuel Wilfer
Länsisaksalainen mestariverstas,
jonka bassoilla on vuosikymmenien
takainen hyvä maine kautta koko
maailman.
Tilauksesta myös 1/4,1/2,4/4
- viulumallisia
- 5-kielisiä

Wilfer

Schicker
Seifert
- jousia

Tarvikkeita:
Pirastro
Thomastik
Gon Pops
Nyman
Kolstein
Petz
Gewa
Tervetuloa tutustumaan tai
soita ja sovi henkilökohtainen
esittelyaika puh. (90)611 104
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