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Suomen Saksofoniseura jatkaa juhlavuoden
jälkeenkin aktiivista linjaansa. Viime vuonna
julkaisimme vain yhden Saksofani-lehden
numeron, mutta tavallaan uudistettujen netti-
sivujen avaaminen korvasi puuttuvan lehden.
Tänä vuonna palaamme jälleen kahden nu-
meron julkaisutahtiin ja pyrimme sisäl-
lyttämään lehtiin mahdollisimman kiinnos-
tavia juttuja.

Maaliskuussa 2016 pidetty kevätkonsertti
sisälsi jälleen maailman korkeatasoisinta
saksofonismia, huhtikuussa osallistuimme
Chris Potterin klinikan järjestämiseen ja
seuraavaksi tähtäimessämme on vuoden
2017 kevätkonsertin suunnittelu. Alustavia
suunnitelmia on kehitelty myös seuraavaa
ulkomaanmatkaa varten — pyrimme löytä-

Puheenjohtajan palsta

määnTukholman,Berliinin jaPariisinmatkojen
tapaankiinnostavankohteen josta löytyymah-
dollisimman paljon ja monipuolisesti sakso-
fonisteja kiinnostavia aktiviteetteja.

Näitä odotellessa nautitaan kesästä ja lomai-
lun ohella vaikkapa niistä lukemattomista kor-
keatasoisista (saksofoni)konserteista joita voi
kuulla joka puolella kaunista maatamme!

Olli-Pekka Tuomisalo
Puheenjohtaja

Suomen Saksofoniseura ry:n hallitus 2016:
Olli-Pekka Tuomisalo, pj. (ollipekkatuomisalo@welho.com)
Perttu Nurkka, jäsenasiat (perttunurkka@gmail.com)
Seppo Olkkonen, talousasiat, jäsenasiat (sepp.olkkon@saunalahti.fi)
Jäsenet: Jari Eskola (varapj.), Jussi Kannaste, William Suvanne, Linda Fredriksson,
Joonatan Rautiola, Maaret Koskenkari.
Saksofani-lehden toimitus: Jari Eskola (saksofani@gmail.com)

Kansikuva: Chris Potter. Kuva: Talaber Tamas (chrispotter.net)



Sibis Jazz Ensembles with Lars Jansson
(SWE)
Ke 9.11. klo 19.00
Black Box, Musiikkitalo

Sibis Alumni Big Band with Michael
Formanek (basso, sävellykset)
To 24.11. klo 19.00
Koko Jazz Club (Hämeentie 3)

Max Zenger Quintet – Globus
Ti 29.11. klo 19.00
Black Box, Musiikkitalo
Max Zenger, saksofoni
Kasperi Sarikoski, pasuuna
Mikael Myrskog, piano
Heikko Remmel, kontrabasso
Anssi Tirkkonen, rummut
Konsertti lähetetään suorana verkossa:

www.uniarts.fi/uniartstv

Waltz for Debby Revisited — Musiikkia
Monica Zetterlundilta ja Bill Evansilta
Pe 16.12. klo 19.00
Camerata, Musiikkitalo
Josefiina Vannesluoma, laulu
Artturi Rönkä, piano
Heikko Remmel, kontrabasso
Sami Nummela, rummut

Syksyn konserttikalenteri Siba Jazz

DIG.-festivaali 10.–12.10.2016

DIG.-festivaali: Aaron Goldberg Trio
Ma 10.10. klo 19.00
Black Box, Musiikkitalo
Aaron Goldberg, piano
Reuben Rogers, basso
Gregory Hutchinson, rummut

DIG.-festivaali: Aaron Goldberg, piano /
Joyce Moreno & Band
Ti 11.10. klo 19.00
Black Box, Musiikkitalo
Aaron Goldberg, piano
Joyce Moreno & Band:
Joyce Moreno, laulu, kitara
Helio Alves, piano
Rodolfo Stroeter, basso
Tutty Moreno, rummut

DIG.-festivaali: Pasquale Grasso, kitara /
Fredrik Kronkvist Afro Cuban Supreme
feat. Jason Marsalis & Eliel Lazo
Ke 12.10. klo 19.00
Black Box, Musiikkitalo
Pasquale Grasso, kitara
Fredrik Kronkvist Afro Cuban Supreme
featuring Jason Marsalis & Eliel Lazo
Fredrik Kronkvist, alttosaksofoni
Martin Sjöstedt, piano
Johnny Åman, basso
Jason Marsalis, rummut
Eliel Lazo, congat

www.musiikkitalo.fi
www.kokojazz.fi



Saksofonipäivä 13.7.2016
> teksti Jari Eskola, Olli Jaakkola | kuvat Olli Jaakkola

Tänä kesänä saksofonipäivää vietetään Olli Jaakkolan pihapiirissä Veikkolassa. Ota oma foni
tai ainakin oma suukappale mukaan. Tiedossa on jo se, että halukkaat pääsevät kokeilemaan
Jaakkolan harvinaista suoraa alttoa (Keilwerth SX60).

Kesän 2016 saksofonipäivä järjestetään Seuran pitkäaikaisen puheenjohtajan Olli Jaakkolan pihapiirissä
Veikkolassa. Kauniissa järvimaisemassa voi torvia töräyttää rauhassa ja sydämen kyllyydestä.

Seura hoitaa paikalle perusvihannekset, eli makkarat ja juomat. Tarjolla on saunomista, rentoa yhdessä
oloa, soitinten testaamista yms. kesäisiä pelejä. Myös omaa grillattavaa voi tuodamukana— ja koko perhe
on luonnollisesti tervetullut mukaan!

Muistilista:
* aika: 13.7. klo 16 alkaen
* paikka: Villa Jaakkola, Perälänkuja 1, 02880 Veikkola
* junalla: Espoon asemalle ja sieltä n. tunnin välein bussilla 243, ks. pysäkki oheisesta kartasta
* ilmoittautuminen: 13.7. mennessä saksofonisti@gmail.com

LAITA KALENTERIIN!



Seuran kevätkonsertti Malmitalossa
> teksti ja kuva Jari Eskola

Saksofoniseuran perinteinen kevätkonsertti
järjestetiiinMalmitalossa 22.3.2016. Tilaisuudessa
jaettiin kaksi palkintoa: Josef Kaartinen -palkinto,
joka myönnettiin Pekka Savijoelle "huomion-
osoitukseksi 1960-luvulla alkaneesta urasta sekä
saksofonismin eteen tehdystä työstä" sekä kautta
aikain ensimmäinen Åke Forsell -stipendi Pentti
Lahdelle "ansioistaan nuorten saksofonistien kou-
luttajana ja esikuvana".

TilaisuudessaesiintyiSavijoenoppilaista koostuva
Helsingin Saksofoniorkesteri sekä soolonumerolla
Joonatan Rautiola (sax), Marko Hilpon säes-
tyksellä. Konsertin jälkimmäisellä puoliskolla
Mosabacka Big Band viihdytti Marko Rengon
johdolla, big bandin solistina taannoin 70 vuotta
täyttänyt Pentti Lahti. Pentti Lahden haastattelu
Saksofanin seuraavassa numerossa.

Mosabacka Big Bandin setti koostui amerik-
kalaissaksofonisti Earl Bosticin ohjelmistosta.
Tämä ohjelmisto löytyy myös kokoonpanon
tuoreelta levyltä "Stuck on Bostic" MBB2015.

Seuraava kevätkonsertti 21. maaliskuuta 2017 klo
19 Malmitalossa.

Mosabacka Big Band, Pentti Lahti (sax), Markku Renko (dir)



Olemme avoinna

TI-PE 10.00-17.00
LA 10.00-14.00



Chris Potter seuran haastattelussa
> teksti William Suvanne | Kuvat William Suvanne, Jari Eskola, chrispotter.net

Chris Potter (s. 1971) on yksi tämän hetken
kuumimpia jazz-muusikkoja maailmassa.
Ame-rikkalainen saksofonisti-virtuoosi vieraili
Suomessa April Jazz -festivaaleilla, ja piti
samalla klinikan saksofoniseuran jäsenille ja
Sibelius-Akatemian opiskelijoille. Pääsin
jututtamaan Downbeat-lehden vuoden tenori-
saksofonistksi valitsemaa tähteä.

”Soitan nykyään 96 xxx Selmer Mark VI:llä. Ostin
torven Iowasta, missä käymme yhtyeeni kanssa
hyvin harvoin soittamassa. Valitsin omani
neljänkymmenen upean Selmerin joukosta.
Minulla oli vapaapäivä, ja menin suoraan
lentoasemalta iltapäivällä yhden aikoihin Randy
Jonesin saksofonikauppaan (tenormadness.com).
Yöllä kahden-kolmen aikoihin vihdoin valitsin sen
torven, millä nyt soitan.”

Tapasin Potterin edellisen kerran kymmenisen
vuotta sitten silloisella Umo Jazz Clubilla. Tuolloin
hän soitti Michael Breckeriltä ostamallaan
kutosella. ”Soitin Mikeltä ostamallani 86 xxx
kutosella aiemmin, mutta möin kuitenkin kyseisen
torven. Kadun sen torvenmyymistä todella paljon,
ehkä torvia ei pitäisikään koskaan myydä. Minulla
on tällä hetkellä (tenoreita) kaksi Super Balanced
Actionia, kuutonen jolla soitan sekä yksi vanha
Conn.”

Potter on tunnettu yksin soittamisestaan, hänen
soolona soittamansa alustus satunnaiseen
kappaleeseen voi kestää kymmenenkin minuuttia,
esimerkkinä vaikka Boogie Stop Suffle Sax Intro
levyltä ”Chris PotterQuartet: Lift: Liveat theVillage
Vanguard”. Suomessa hän piti kuitenkin elämänsä
ensimmäisen soolokonsertin (!) klinikkansa jäl-
keen. ”Menenvaan ja soitan. Enole valmistautunut
ollenkaan konsert-tiin, joten katsotaan mitä
tapahtuu.” Musiikkitalon konsertti oli täysin omaa

luokkaansa, ja paikalta poistui hyvin vaikuttuneita
kuuntelijoita.

Uransa alkupuolella Potter soitti alttosaksofonia,
mutta vaihtoi myöhemmin tenoriin. ”Haluan
tenorin reagoivan yhtä nopeasti kuin alton, mutta
tenorimaisella, syvällä soundilla. Soitan alttoa
nykyään sangen harvoin, mutta luullakseni se, että
aloitin altolla kuuluu tenorilla soittaessani. Olisi
mielenkiintoista palata alttoon jossain vaiheessa.
Erilaiset kielet ja erilaiset akustiset tilat saavat
minut soittamaan eri rekistereistä. Joissain
paikoissa sopraanofoni kuulostaa hyvältä, joten

Chris Potter astumassa lavalle
klinikkaa pitämään.



haen tenorifonillakin ylärekisterin saundia enemmän
kuin kenties jossain muussa tilassa. Jos tenorin
ylärekisteri on hyvin harjoiteltu, voi soittaa samassa
rekisterissä kuin altolla, mutta pääsee silti mata-
lammalle.”

”Kun aloitin soittamisen kymmenenvuotiaana,
halusin vain soittaa. En ajatellut mihin se voi johtaa.
13-vuotiaana soitin jo keikkoja Etelä-Carolinassa ja
lukioikäisenä keikkaa pukkasi jo kolmesta neljään
kertaa viikossa. Muutin New Yorkiin 18-vuotiaana
nähdäkseni kuinka pärjään kaikkein parhaiden
soittajien seurassa. Muusikkona tavoitteenani on
päästä niin pitkälle kuin mahdollista. Olin onnekas
päästessäni soitta-maan sellaisten muusikoiden
kuten Red Rodney, Paul Motion ja Dave Holland
kanssa. Soitan yhä edelleenDaveHollandin kanssa.
Meiltä tulee tänä vuonna uusi levy ja lähdemme
myös kiertueelle. Hiljattain Herbie Hancock oli
kanssamme vierailijana rundilla. On toki monia
muusikoita, joiden kanssa olisin halunnut soittaa,
kuten Tony Williams, Elvin Jonesin tai Roy Haynes.
Tosin olen soittanut Royn pojanpojan kanssa.
Toisaalta olen ollut onnekas saadessani soittaa
esimerkiksi Freddie Hubbardin, Mckoy Tynerin, Joe

Hendersonin ja Wayne Shorterin kanssa. Nykyään
olen erityisen kiinnostunut siitä, miten nuoret
muusikot soittavat ja haluan soittaa heidän
kanssaan.”

Potter harjoittelee edelleen paljon, usein ilman
etukäteissuunnitteua. ”Pyrin soittamaanasioita joka
sävellajissa.Enharjoittelekuitenkaansäännöllisesti,
ja vietän paljon aikaa kiertueella. Joskus tuntuu, että
vasta kolmen tunnin harjoittelun jälkeen alkaa
oikeasti päästä johonkin. Joskus en harjoittele
moneen päivään — ja sitten treenaan yhden
kokonaisen päivän.”

Potter on vieraillut Suomessa muutamia kertoja
aiemminkin. Viimeisin kerta oli pari vuotta sitten
kitaristi Pat Methenyn kanssa. ”Se oli erityinen
kiertue, pisin mitä olen tehnyt. Meillä oli yli 150
konserttia eri puolilla maailmaa. Soitimme lähes
samoja kappaleita samassa järjestyksessä koko
kiertueen ajan. Se oli melkein kuin olisi näytelmässä
tekemässa samaa roolia illasta toiseen. Oli erittäin
haastavaa löytää sisältöä joka illalle. Toisaalta,
kuinka monta kertaa Stevie Wonder on esittänyt
Superstitionin? Tai Duke Ellingtonin bändi omaa

Chris Potter puhui ensin tunnin saksofonin soitosta ja saksofonismista, vastaillen
hyväntuulisesti ja perusteellisesti innostuneen yleisön esittämiin kysymyksiin. Tämän jälkeen
saatiin kokea tunnin kestoinen soolokonsertti: mies ja saksofoni.



ohjelmistoaan ollessaan kiertueella vuodesta toiseen?”

Entä mikä on Potterin oudoin keikka ikinä? ”Oudoin? Ensimmäisenä tulee mieleen, ennen kuin muutin pois
Etelä-Carolinasta, soitin vanhainkodissahyväntekeväisyyskeikan.Hepitivätmeistäniinpaljon, ettäantoivat
meille ryppyvoiteita palkkioksi. Olin tuolloin 15-vuotias joten annoin ryppyvoiteet isoäidilleni.”





Tämä Olli-Pekka Tuomisalon tekemä
haastattelu syyskuulta 2006 avaa Pekka Savi-
joen urasta kertovan juttusarjan. Avauksessa
keskitytään aikaan ennen Pekan opintovuosia
Pariisissa.

Olli-Pekka: Minkäs ikäisenä aloitit saksofonin-
soiton?

Pekka: Aloitin 16-vuotiaana — se oli siis vuosi
1968.

O-P: Keitä olivat ensimmäiset opettajasi?

P: Ensimmäinen jolla olin vähän aikaa — ehkä
vuoden, korkeintaan kaksi — oli Unto Haapa-Aho
joka soitti siihen aikaan Radion Tanssior-
kesterissa. Klarinettia hän soitti myös, ja sakso-
fonia, ja hän oli sellainen käytetty ja pidetty
yleissoittaja. Menin hänen oppilaakseen koska
asuimme Tapiolassa ja samassa talossa asui
Jukka Haavisto, joka tunsi Unton ja hänen
kanssaan oli sitten puhetta mahdollisista
tunneista. Olin sitten Unto Haapa-Ahon oppilaana
sen pari vuotta. Mutta se oli tietysti sitä aikaa ja
meininkiä että Suomessahan ei tietysti ollutmitään
klassisen saksofonin osaamista ja tuntemusta —
se oli sellaista yleistä saksofoninsoittoa.

O-P: Kuinka ylipäätään tuli valittua saksofoni
soittimeksi? Mikä innosti?

P:No se oli sen aikaisessa kevyessämusiikissa—
siis ensin oli niitä rautalankabändejä mutta sitten
juuri niinä vuosina siinä 60-luvun lopussa alkoi olla
sellaisia yhtyeitä joissa oli saksofonejakin ja ehkä
trumpetti. Sitten jotenkin olin musiikista ja
soittamisesta kiinnostunut—veli soitti kitaraa eikä
tehnyt mieli samaa soitinta valita.

Pekka Savijoen haastattelu, osa 1
> teksti Olli-Pekka Tuomisalo | kuvat:

O-P: Kävitkö nuorena miehenä kuuntelemassa
orkesterikonsertteja joissa olisi ollut saksofoni
orkesterissa?

P: En muista että olisi ollut niinä alkuaikoina
koskaan saksofonia — siihen aikaan oli perin
harvinaista että olisi ollut sellaisia teoksia — ja
saattoi olla niinkin että se seikka että kokoon-
panossa oli saksofoni esti sen ohjelmistoon
ottamisen kun ajateltiin että tästä tulee vaikeuksia
ja sillä lailla.

O-P: Missä vaiheessa Eero Linnala astui kuvaan
mukaan?

P: No sitten kun olin ollut sen vuoden kaksi Unto
Haapa-Aholla niin hän ehdotti että kannattaisi
mennä Eero Linnalan oppilaaksi Sibelius-
Akatemiannuoriso-osastolle.Sittenpyrin japääsin
ja siitä se sitten alkoi Eero Linnalan kanssa.

O-P: Minkälainen opettaja Eero oli?

P: Hänhän oli tietysti semmoinen hyvä ja kokenut
muusikko, monipuolinen muusikko. Siitähän ei ole
epäilystäkäänettä senajan ihmisillä ei ollut tällaista
musiikkioppilaitosjärjestelmää että niin sanotusti
kaikki eivät opiskelleet musiikkia niin kuin nykyään
vaansilloinvainne lahjakkaimmatkykenivät selviy-
tymään sen ryteikön läpi millä ylipäätään pystyi
soittajaksi ryhtymään. Eero oli siitä malliesimerkki
että hän oli sellainen hyvämuusikko— saksofonia
hän soitti niin kuin musikaalisuudellaan ja taiteel-
lisuudellaan saattoi soittaa. Hän oli kuitenkin hyvä
klarinetisti niin sen pohjalta tietysti tekniikka oli
sellainen jonkunlainen. Että selviytyi siitä ohjel-
mistosta kuitenkin jossain määrin. Mutta sillä
tavalla ei tietenkään voida puhua että olisi ollut
varsinainen saksofonisti että olisi ensinnäkään
tuntenut ohjelmistoa. Linnalalla oli niitä kappaleita

Josef Kaartinen -palkinto 2016



mutta ne oli melkein yhden käden sormilla lueteltu — häneltä löytyivät Ibert ja Glazunov ja Crestonin
sonaatti. Sitten katsottiin Godzinskyn Syys-runoelmaa ja muuta sellaista puoliviihteellistä.

O-P: Tapasitko koskaan vanhimman polven suomalaisia saksofonisteja, Alexander Witten-bergiä, Väinö
Koutosta tai Josef Kaartista?

P: En — Väinö Koutosen tapasin kerran kun sain häneltä Gunaropuloksen [2. saksofoni]konserton nuotit.
En muista mitä kautta tietooni tuli että häneltä ne löytyvät. Soitin hänelle ja sitten tapasimme noin vain
ohimennen.

O-P: Viimeisenä vielä: mitäs ravioli tähän kaikkeen kuuluu?

P: Ravioli. Raviolihan kuuluu kaikkeen, kuten tiedetään. Jos ajatellaan kuinka taiteessa ja musiikissa on
nyansseja ja makuja ja tuoksuja niin raviolihan täyttää nämä kaikki edellytykset — että sitä varten. Se on
ikään kuin sellainen syventävä elementti saksofonin soittoon.

Savijoki levytti ahkerasti niin vakiintunutta kuin uuttakin saksofoni-ohjelmistoa 80-luvulla.



Kiveen hakattu: Åke Forsell,
saksofoniseuran jäsen nro 12
> teksti Seppo Olkkonen | kuvat: Åke ja Marketta Forsellin kotialbumi,

Suomen Saksofoniseura jakoi tänä vuonna
perinteisen Josef Kaartinen -stipendin lisäksi
stipendinÅkeForsellinmuistorahastosta. Rahasto
muodostui, kun viime syksynä edesmenneen
jäsenemme Åke Forsellin leski Marketta Forsell
ehdotti että muistamiset osoitettaisiin Saksofoni-
seuran tilille jaettavaksi stipendeinä lahjakkaille
saksofonisteille.Saksofoniseura toteaakiitollisena
ja ylpeänä, että vaikka Åke Forsell teki huomat-
tavan uran liike-elämän palveluksessa, muistora-
hasto korostaa hänen muusikkouttaan ja on
kunnianosoitus saksofonitaiteelle. Kertyneestä
summasta voimme myöntää kaksi stipendiä.
Ensimmäinen ojennettiin Malmitalolla 22.3.2016

Pentti Lahdelle ansioista nuorten saksofonistien
kouluttajana ja esikuvana. (Lahden haastattelu
Saksofanin seuraavassa numerossa.)

ÅkeForsell syntyiHelsingissä25. toukokuuta1932
kaksikieliseen perheeseen. Hän jäi sotaorvoksi
yhdeksänvuotiaana isänsä kuoltua 1941 sotavan-
keudessa Kazakstanissa. Musiikista Åke kiin-
nostui jo lapsena, ja aloitti viulunsoiton 1942
Sibelius-Akatemiassa. Soitin oli hänen isänsä
perintöä olevaMittenwaldilainen 1700-luvun viulu.
Yksi dokumentti tuolta ajalta paljastaa kuitenkin
suunnanmuutoksen olevan alullaan. Kun Akate-
mian lapsi- ja kamariorkesteri 6.12.1947 soitti
radiossa, Åke lisäsi Ylen vieraskirjaan vielä
nimensä jälkeen taiteilijanimen Stan Phorsel.
Viulu vaihtuikin 40-luvun lopulla saksofoniin ja
klarinettiin.

Ylioppilaaksi tultuaanÅke Forsell opiskeli Svenska
Handelshögskolanissa ekonomiaa ja Helsingin
Yliopiston historiallis-kielitieteellisessä tiedekun-
nassa filosofiaa. Mutta 50-luvulla perhe kasvoi, ja
liikeelämä sekä musiikki keskeyttivät opintojen
loppuvaiheet. Aluillaan oli pitkä ura, joka vei Åken
lopulta Suomen 3M:n myyntijohtajaksi.

Åken kiinnostus filosofiaan kertoo humanistin
mielenlaadusta. Onkin luontevaa ajatella, että
hänen määrätietoisella ja tuloksekkaalla bisnes-
ajattelullaan oli humanistinen pohjavire. Suomen
3M Oy:ssä hänen vastuulleen kuuluivat mm. 3M
Scotchliten heijastavat tuotteet vaateteollisuuden,
merenkulun ja liikenteen käyttöön. Hän toimi
yhteistyössä Liikenneministeriön, Liikenneturvan
ja Merenkulkuhallituksen kanssa osallistuen
uusien turvanormien aikaansaamiseen niin Suo-
messa kuin maailmanlaajuisestikin. Åken
kädenjälki näkyy edelleen käytetyissä heijastin-
standardeissa.

Åke Forsell.

Seppo Olkkonen



Åke Forsell mainitaan työtoveriensa muistoissa
määrätietoisena johtajana ja seuramiehenä vailla
vertaa. Kuulostaa hyvältä yhdistelmältä tuloksen
tekemisen sekä työilmapiirin kannalta — niin
bisneksessä kuin sen ulkopuolisissa yhteisöissä.
Hän toi persoonansa tietenkin myös niihin
orkestereihin, joissa soitti. Intohimoinen suhde
musiikkiin tahtoo tarttua soittokavereihinkin.

Åken muusikkoikäpolvelle oli tyypillistä, että
soitettiin ammattilaisorkestereissa, mutta tehtiin
samalla uraa ns. oikeissa ammateissa. Hänellä
tämä kausi kesti 1950-luvun alkupuolelta vuoteen
1967.Åkea käyttivät orkestereissaan klarinetistina
ja saksofonisina mm. Leo Lindblom, Ossi Runne,
Topi Honkonen, Raimo Virtanen, Erik Lindström ja
Herbert Katz. Tanssikeikkojen lisäksi otti jazz —
laajasta lehtileikekokoelmasta päätellen - Åken
elämässä oman osansa. 1950-luvun ja 60-luvun
alun jazzin mekka oli Old House Jazz Club —
Mäyränkolo, jossa Åke kävi usein soittamassa
jazzmuusikoiden, sen ajan, parhaissa jameissa.

Tyypillista on myös, että karriääri- tai perhesyistä
aktiivisin soittaminen muutamaksi vuodeksi vähe-

nee tai kokonaan lakkaa, kunnes taas tulee aika
sen elvyttämiselle. Åken elämässä suvantovaihe
sattui vuosiin 1967-76. Tällaisessa tilanteessa
joukko markkinoinnin ja myynnin johtotehtävissä
toimivia perusti v. 1978 Jaso Big Bandin. Tai
oikeastaan he Kaarlo Kaartisen aloitteesta
kokosivat Suomen Markkinointi- ja Myynti-
yhdistyksen GROOVY-iltaan ryhmän ko. alan
muusikoita. Jälleennäkemisen kokemus lienee
ollut sen laatuinen, että pian perustettiin Big Band
Jazz Society ry. Orkesterin nimi SMMY Big Band
muuttui samalla JASO Big Bandiksi. Åke oli sen
perustajajäsen ja ensimmäisiä puheenjohtajia.
Jäsenlista oli nimekäs: Åke Forsell, Kaarlo
Kartinen, Nisse Nordström, Rolf Kronqvist, Lasse
Rikberg, Arto Alaspää, Pekka Leander, Raimo
Näätänen, Lauri Tornivuori, SeppoTerämaa,
joukossa muutamia musiikin ammattilaisia kuten
Sven Nygård, Yrjö Hauskala, Ilpo Kallio, nuoret
Timo Paasonen ennen UMO-aikaansa ja Antti
Sarpila ennen solistisen uransa alkamista.
Kapellimestarina oli alusta asti Radion
Tanssiorkesterin kapu Raimo Henriksson.

Ossi Runteen ork. 1956. Vasemmalta: Åke, Erkki Ertama, Olavi Virta,
Nalle Karhunen, Martti Huttunen



Itsenäistymisestä ja nimen muutoksesta huoli-
matta tämä uusi bändi aloitti Suomen
Markkinointi- ja Myyntiyhdistyksen järjestämät
Idea-päivät Dipolissa useina vuosina herät-
telemällä aamulla klo 9.00 osallistujat musiikillaan.

Puheenjohtajana ja hallituksen jäsenenä Åke oli
ideoimassa Jason toimintaa. Jason historiaan
mahtuu yksi mestaruus vuonna 1983 ja monta
palkintosijaa bigbandien SM-kisoissa Imatralla.
Orkesterilla oli sattuneesta syystä erinomaiset
kanavat liike-elämään ja paljon keikkoja yritysten
— tietenkin myös 3M:n — juhlissa. Tuota me
nykyjasolaiset voimmeenää vainmuistella haikeu-
della. Kontaktipinta yritysmaailmaan on ohentunut
ja firmojen kiinnostus tai resurssit tilata bigband-
musiikkia juhliinsa olematonta.

Åken kielitausta ja 3M-uran alku Ruotsissa 1960-
luvulla antavat aihetta arvella, että hänen
jazzmuusikkoudelleen löytyivät idolit myös siltä
suunnalta. Sainhan Jason barskapultissa ihailla
hänen Arne Domnerus -tulkintaansa ihanasta
Midnight Sun Will Never Set -standardista. Hän
puhuikin tuttavallisesri Domppanista. Ja olihan
Ruotsissa klarinetistejakin esikuviksi, vaikka se
suurin lienee ollut Benny Goodman.

Jasoa on joskus mainittu matkailu- ja soitto-
yhdistykseksi. Kuulostaa sarkasmilta, mutta mat-

koillahan ne hienoimmat muistot ovat kertyneet.
Matkaseurue saattoi olla tuplastikin orkesterin
kokoinen, kun mukana kulkivat vaimot ja lapset —
ei tosin sentäänpalvelusväki, kutenKustaaAdolfin
armeijassa Saksan maalla aikoinaan. Kohteita
olivat Espanjan Fuengirola useanakin vuotena,
Lontoo, Berliini, Unkari, Bulgaria, Praha. Florida.
Se oli oikeata jazzsosiaalista toimintaa. Marketta
Forsell muistelee sitä lämmöllä. Rouvilla oli
konserttimatkoilla tietenkin tärkeä muusan tehtä-
vä. Kaikista hienoista matkoista kannattaa nostaa
esiinNewYorkvuodenvaihteessa 1986-87.Raimo
Henrikssonin ja Esko Linnavallin kontakteilla saim-
me järjestetyksi päivän Mel Lewisin studiolla.

Edellisenä iltana olimme Village Vanguard -klubilla
kuuntelemassa Mel Lewis Orchestraa, mikä oli
huikea elämys, varsinkin aveceille, jotka jäivät
yksin kuljeskelemaan Nykin kaduille, kun me
menimme aamulla studiolle.

Itse maestro ja kolme hänen muusikkoaan, yksi
kustakin puhallinsektiosta, olivat meitä vastassa.
Kuulimme ensin maestrolta, millä tavalla hän oli
hitsannut orkesterinsa sellaiseksi kokonai-
suudeksi kuin illalla saimmekuulla.Sittenkävimme
läpi kaksi teosta orkesterin uudelta levyltä.
Fonisektiota ohjasi baritonifonisti Gary Smulyan.
Saimme neljän tunnin harjoittelulla kappaleet joten
kuten soitettavaan kuntoon. Kuulimme jälkikäteen

Jaso v. 1982, fonisektio Sven Nygård, Matti Kallio, Åke, Kari Sarpila, Antti
Sarpila, kapellim. Raimo Henriksson



iloksemme, että opettajamme olivat olleet meihin
ja harjoituksiimme tyytyväisiä. Mutta kyllähän
sessiooli yksimyrsky aivoissavain. KunMelLewis
näytti, kuinka hän soittaa rummuilla tietyn kohdan,
kommentoi Ilpo Kallio jälkeenpäin vähän petty-
neenä: ”Eihän se tehnytmitään!” Ehkäpä kuitenkin
jotkin asiat jäivät mieliimme itämään. Dolphin
Dancen ainakin toimme mukanamme Suomeen.
Kai meistäkin jäi opettajillemme jokin mielikuva.
Gary Smulyan ainakin muisti vierailumme, kun
muutama vuosi myöhemmin kävin häntä moik-
kaamassa Mel Lewis Orchestran esiintyessä
Helsingissä.

Matkan aikana vuosi vaihtui. Jasolle oli järjestynyt
keikka Imatra-haalin uuden vuoden vastaan-
ottajaisissa. Sali oli täynnä juhlivia amerikan-
suomalaisia, ja meidän 30 hengen porukkamme
jalkautui heidän keskuuteensa kertomaan
kotimaan kuulumisia. Ja samanlaista innostusta
tanssilattialle saavat Millerimme ja Basiemme
Suomessa harvoin aikaan.

Kaikki nämä yhdessä eletyt hetket jäivät yhteisiksi
muistoiksi, kun Åkelta tuli 1994 erokirje Jasolle.
Siinä hän kiitti meitä yhteisistä vuosista ja toivotti
menestystä tuleville. Liiderin lähtö jätti ison aukon
fonisektioon, mutta onneksi menetys ei ollut
korvaamaton. Ensin paikalle löytyi Hannu Saxelin
ja sitten Juhani Romppanen.

Åke Forsellin soittoharrastus jatkui kuitenkin
muissa yhteyksissä. CV:stä ilmenee, että soitot

Raimo Virtasen orkesterissa ja Happy Swing
Bandissa jatkuivat vuoteen 1999. Saksofon-
iseuran kevätkonsertissa Malmitalolla 23.3.2004
oli jazzkonkarien ilta. Åke jammaili siellä yhdessä
Kaarlo Kaartisen, Sven Nygårdin, Esa Pethmanin
ja Teuvo Siikasaaren kanssa.

Joskus 1990-luvulla vanhat muusikkokaverukset
alkoivat kokoontua kahville muistelemaan men-
neitä ja vaihtamaan kuulumisia. Åkelle nämä
viikkotapaamiset olivat rakkaita elämän loppuun
asti. Kaffilajengin puitteissamyösmusisoitiin. Sen
nimissä on julkaistu CD nimeltä ”Back To Fifties,
Kaffilajengin swingit ja swengit”.

Åke Forsell oli myös innokas urheilun harrastaja
Hän toimi Grankulla IFK:n jääkiekkojaoston ja
Kiffenin hallituksen puheenjohtajana.
Kilpapyöräily oli hänen intohimonsa, jopa niin
suuri, että hän teetti Italiassa, työmatkalla
käydessään, kilpa-pyörän, jonka jokaisessa
osassa on tekijän, mestari Masin nimi. Ko. pyöriä
valmistettiin vain noin sata kappaletta vuodessa.
Åke hoiti pyöräänsä ja muita aarteitaan pieteetillä.
Instrumentit olivat viimeisen päälle kunnossa:
Sopraano: Yanagisawa S880, Altto: Selmer Super
Action 80 Serie II kullattu, Tenori: Selmer Mark VI,
Klarinetti: Buffet Elite.

Marketta Forsellille on tärkeää, että aarteet hänen
miehensä jäämistöstä päätyvät arvostaviin ja
osaaviin käsiin.

Jaso Mel Lewisin studiolla
1986: Gary Smulyan ja fonit: Eje
Oskarsson, Matti Kallio Åke,
Joikka Lahti, Seppo Olkkonen.



Jascha Gurewich
> teksti Olli-Pekka Tuomisalo

Tämä uusi kirjoitussarja esittelee merkittäviä,
mutta vähälle huomiolle historiankirjoi-
tuksessa jääneitä saksofonisteja. Sarjan avaa
yksi ensimmäisiä amerikkalaisia klassisia
saksofonisteja eli Jascha Gurewich. Gurewich
oli myös tuottelias säveltäjä — hänen kynäs-
tään ovat peräisin ensimmäinen amerik-
kalainen saksofonikonsertto ja saksofoni-
sonaatti. Hän piti ensimmäisen klassisen
saksofoniresitaalin USA:ssa ja oli suosittu
radiotähti 1920-luvulla. Hänen uransa oli
kuitenkin hyvin lyhyt eikä hänestä löydy
juurikaan tietoja saksofoninsoiton historian-
kirjoituksesta. Tämä teksti on lyhennetty versio
laajemmasta englanninkielisestä artikkelis-
tani.

JASCHA GUREWICHIN TARINA
Jascha Gurewich

(1896 – 30.9.1938, NY, Manhattan)

”Syntyi Venäjällä, emigroitui Yhdysvaltoihin ja oli
Sousan orkesterin saksofonisolisti. Hän sävelsi
monta briljanttia, viihteellistä saksofonisooloa”.
(Yehudi Menuhin Music Guides / Saxophone. Paul
Harvey, 1995)

”Gurewich (1896-1938) syntyi Venäjällä, sävelsi
saksofonikonserton ja sonaatin sekä luke-
mattomia kevyempiä teoksia. Sousan orkesterin
solistina viettämänsä vuoden (1920-1921) aikana
kuuluisa kapellimestari ylisti solistinsa kykyjä
poikkeuksellisiksi. Gurewichin konsertto, opus
102 (sävelletty n. 1925) oli omistettu Sousalle; se
on yhä saatavissa Rubank-kustantamolta. Paitsi
yksi ensimmäisiä saksofonisteja joka esiintyi eri
sinfoniaorkesterien kanssa, hän oli myös ensim-
mäinen joka esiintyi vakavasti otettavalla
ohjelmistolla Aeolian Hall -salissa New Yorkissa
31. tammikuuta 1926. Frederick Hemken sanoin:
”Gurewich oli poikkeuksellinen taiteilija ja

amerikkalaisen klassisen saksofonismin pioneeri”.
—— ”Kouluttauduttuaan ensin viulistiksi Gure-
wichista tuli hieno saksofonisti ja hän oli kauden
1920-1921 Sousan orkesterin solisti. Aeolian
Series of Saxophone Solos –julkaisun (George
Sanders Co., 1926) takakannessa on lainaus
Sousalta:
”I have heard all of the finest saxophone players of
the last thirty years and the majority of them have
played for me, but I have never heard anyone to
equal you”.

Tunnettu lisänimellä ”alttosaksofonin Jascha
Heifetz”, Gurewich oli yksi ensimmäisiä sakso-
fonisteja joka esiintyi itärannikon sinfonia-
orkesterien kanssa ja ensimmäinen joka piti
vakavalla ohjelmistolla saksofoniresitaalin.
31.1.1926 Gurewich piti konsertin New Yorkin
Aeolian-salissa esittäen mm. oman konserttonsa,
op. 102. Hänen konserttonsa ja Sonaattinsa, op.
130, olivat ensimmäiset laajamittaiset sakso-
foniteokset jotka julkaistiin Amerikassa. Hän
sävelsi ja sovitti myös lukemattomia kevyempiä
sooloteoksia joita julkaisivat George F. Sanders ja
monet muut kustantajat; moni näistä oli kirjoitettu
altto-, tenori tai C-melody –saksofonille.” (Harry
Gee: Saxophone Soloists and Their Music,
1844-1985. Indiana University Press, 1986)

Jascha Gurewich, joka tunnettiin lisänimellä
”saksofonin Heifetz”, toimi lyhyen aikaa Sousan
orkesterissa ja teki uransa lukuisten sinfonia-
orkesterien kanssa. Hän piti myös ensimmäisen
resitaalin vakavastiotettavalla ohjelmistolla New
Yorkin Aeolian-salissa 1926.
(The Cambridge Companion to the Saxophone)

Kovin paljoa ei ole kirjoitettu tästä saksofonin
ensimmäisen ”kultakauden” ja varhaisten radio-
tähtien vuosikymmenen virtuoosista. Tämä
pienikin materiaalimäärä sisältää väärää tietoa;

Saksofonisteja historian hämärästä, osa 1:



1) Gurewich ei säveltänyt konserttoaan vuonna
1925 vaan muutamaa vuotta aiemmin. Se
julkaistiin tuona vuonna mutta hän esitti sitä jo
vuonna 1923.

2) Hän piti ensimmäisen resitaalin vakavalla
ohjelmistolla 9. joulukuuta 1923, paikkana
Carnegie Hall. Vuoden 1926 konsertti oli hänen
kolmas tärkeä resitaalinsa New Yorkissa —
ohjelmisto oli kaikissa pääosin sama.

3) ”…yksi ensimmäisiä saksofonisteja joka esiintyi
itärannikon sinfoniaorkesterien kanssa…”——”…
teki uransa lukuisten sinfoniaorkesterien kanssa
…”

Minkä orkesterien ja milloin? Mikäli nämä väitteet
perustuvat tosiasioihin, niinmitä teoksiahänesitti?

Jascha Gurewich syntyi Venäjällä ja emigroitui
Yhdysvaltoihin luultavasti 1910-luvulla. USA:n
Kansallisarkistosta löytyy maininta Jacob
Gurewichista joka oli syntynyt Venäjällä
15.10.1896 — vuosiluku täsmää joten on mah-
dollista että kyseessä olisi Jascha. Hänen
varhaisista vuosistaan tiedetään erittäin vähän.
Parissa New York Times -lehden artikkelissa (9 &
10 joulukuuta 1923) mainitaan hänen palvelleen
USA:n armeijassa Ranskassa. The Musical Trade
Review -lehdessä kirjoitettiin seuraavasti ennen
hänen vuoden 1923 konserttiaan Carnegie
Hallissa:
Jascha syntyi varakkaaseen perheeseen pienessä
kaupungissa Venäjällä. Lapsuudesta asti hän
osoitti päättäväisesti haluavansa soittaa jotain
puhallinsoitinta, huolimatta vanhempiensa ja
opettajiensa jatkuvista yrityksistä saada hänet
omistautumaan viulunsoitolle. Vuosien ajan hän
opiskeli trumpetinsoittoa, yrittäen sen jälkeen
soittaa pasuunaa. Hänen vanhempansa olivat
järkyttyneitä ajatuksesta että heidän suojatistaan
tulisi pelkkä ykköstrumpetisti tai ykköspasunisti
johonkin sinfoniaorkesteriin. Nuori Jascha osoitti
kuitenkin itsepäisyyttä asettuessaan New Yorkiin.
Täällä hän päätyi valitsemaan soittimen joka oli
syntynyt Ranskassa mutta viimeistelty täydel-
liseksi Amerikassa — saksofonin.

Ennen liittymistään John Philip Sousan orkesteriin
Gurewich työskenteli Julius Lenzbergin orkes-
terissa jonka vakituinen esiintymispaikka oli New
Yorkin Colonial Theatre. Tämän jälkeen hän soitti
vähän aikaa Kanadassa Thaviun orkesterissa.
Yhden soitantokauden jälkeen hän kuuli että
Sousan orkesteriin haettiin saksofonistia.
Gurewich vakuutti koesoitossa Sousan ja hänet
palkattiin välittömästi orkesterin saksofoni-
solistiksi. Gurewichin soolodebyytti oli 15.8.1920
Willow Grovessa jossa hän esitti oman
sävellyksensä Juliana. Kaksi päivää myöhemmin
hän esitti sovituksen Fritz Kreislerin kappaleesta
Schön Rosmarin. Tämän lyhyen kauden aikana
hänellä oli vielä kolme solistiesitystä; hän esitti
Rudy Wiedoeftin sävellyksen Valse Erica 22.
elokuuta ja H. Benne Hentonin valssikapriisin
Laverne sekä 22. elokuuta että 8. syyskuuta 1920.
Sousan seuraavan vuoden kausi alkoi 14.7.1921.
Gurewich palasi orkesteriin mukanaan viisi uutta
omaa soolosävellystä; Souvenir de Chamounix,
valssikapriisi Helen, Laughing gas, Passing
thought ja Emily. Hänen muita sooloteoksiaan
olivat Maritana (Wallace-Garing), Gypsy life (La
Thiere) sekä Zdenko Fibichin Souvenir Poetique.
Tuona kesänä hän esiintyi 13 kertaa Sousan
orkesterin solistina –neljästi esiintymispaikkanaoli
Montrealin Dominion Park (16.–25.7.) ja 9 kertaa
paikkana oli Willow Grove (7.8.–3.9.1921).
Kapellimestari Sousa loukkaantui pudottuaan
hevosen selästä 6. syyskuuta ja loput syyskuun
esitykset peruttiin.

Joidenkin lähteiden mukaan Gurewich olisi
jatkanut Sousan solistina marraskuusta 1921
maaliskuuhun 1922 kestäneellä kiertueella mutta
useimmat Sousa-tutkijat eivät usko hänen
palanneen orkesteriin syyskuun jälkeen. Toisaalta,
John (!) Gurewich mainitaan saksofonisolistina
mm. LosAngelesHeraldinmainoksissa joulukuus-
sa 1921.

Lähdettyään Sousan orkesterista Gurewich
asettui New Yorkiin. Kesällä 1922 hän esiintyi joka
iltapäivä ja ilta Coney Islandin Steeplechase Ball-
room -tanssipaviljongissa, säestäjänään ”house
band” joka oli soittanut samassa paikassa jo viisi



vuotta. Hänen soolonumeroitaan olivat mm. La
Jolei Anna [Juliana] ja Souvenir de Chamounix,
jotka olivat kuuluneet hänen ohjelmistoonsa jo
Sousan orkesterissa.

Buescher Band Instrument Co julkaisi joulukuussa
1923 lehden ”The Story of the Saxophone” josta
löytyy muutama mielenkiintoinen lause liittyen
Gurewichiin:

Mr. Gurewich has appeared as soloist with several
leading Symphony Orchestras of New York… ---
For three seasons Jascha Gurewich with his Eb
Alto Buescher Saxophone was featured at the top
of the roster of Sousa Soloists.

Nämä herättävät kysymyksiä: Mitä hän soitti,
minkä orkesterien kanssa ja milloin? Ja jälleen:
jatkoiko hän Sousan orkesterissa syyskuun 1921
jälkeen? Monissa julkaisuissa 1920-luvulta maini-
taan hänen olleen Sousan solistina kahden sijaan
kolme kautta.

Gurewich hyödynsi mainettaan Sousan ylistettynä
solistina rakentaessaan soolouraansa. Vuonna
1923 hän oli jo kuuma nimi New Yorkin musiikki-
elämässä. Hän toimi kuuluisan Mosconi Family
-varieteeryhmän musiikillisena johtajana heidän
esiintyessään Keith's Bushwickin näyttämöllä
Brooklynissa.

Gurewich teki vuonna 1920 uransa kannalta
tärkeän sopimuksen Buescher Band Instrument
Companyn kanssa. Hän markkinoi Buescherin
saksofoneja jo ollessaan Sousan orkesterin solisti,
mutta varsinainen läpimurto tämän yhteistyön
myötä tapahtui keväällä ja kesällä 1923 jolloin hän
kiersi kuukausikaupalla ympäri Yhdysvaltoja
paikallistenmusiikkiliikeiden järjestämissä resitaa-
leissa. Näiden yhteydessä Gurewich esitteli
Buescherin saksofoneja ja soitinkauppiaat pääsi-
vät moninkertaistamaan myyntilukujaan.

Tätä kiertuetta seurasi Gurewichin siihen asti
suurin menestys: loppuunmyyty soolokonsertti
New Yorkin Carnegie Hallissa. Hänen resitaaliaan
Aeolian Hallissa tammikuussa 1926 on yleisesti

pidetty ensimmäisenä klassisena saksofoni-
resitaalina Yhdysvalloissa mutta jostain syystä
tutkijat eivät ole olleet tietoisia hänen aiemmista
menestyksistään. Tähän voi olla syynä se, että
monien hänen 1926-1927 julkaistujen sävellys-
tensä ja sovitustensa takasivuilla on lainattu hänen
silloin tuoreimman menestyksensä arvosteluja ja
nämä ovat olleet aikanaan tutkijoiden merkit-
tävimpiä lähteitä. Totuus on joka tapauksessa se,
että Gurewich piti Yhdysvaltain ensimmäisen
klassisen saksofoniresitaalin 9.12.1923 Carnegie
Hallissa. Toinen Gurewichiin liittyvä virheellinen
tieto on hänen saksofonikonserttonsa
sävellysvuosi. Yleisesti väitetään hänen säveltä-
neen teoksen vuonna 1925. Sävellystyö on
kuitenkin tapahtunut viimeistään 1923 – hän esitti
teoksen Carnegie Hallin konsertissaan tuon
vuoden joulukuussa. Nuottijulkaisun ensipainos
sen sijaan on vuodelta 1925.

Tätä menestyskonserttia seurasi hyvin pian toinen
Gurewichin täyttäessä 6.3.1924 New Yorkin
Aeolian Hallin innostuneella yleisöllä. Ohjelmisto
oli päälinjoiltaan sama kuin Carnegie Hallissa.

Kriitikot olivat innoissaan tämän ”uuden” soittimen
ilmestymisestä konserttisaleihin.

The New York Tribune, March 7, 1924:
The Saxophone, generally an alien in Aeolian Hall,
had the whole of last evening to itself, in the skilful
hands of Jascha Gurewich. His tone was clear and
fluent even in the swiftest passages; display
passages aroused great admiration for the
technical brilliance displayed.

The New York American, March 7, 1924:
The Saxophone, though it does not always travel in
the best musical company these days, comes of
respectable instrumental lineage and is a
recognizedmember of the best orchestral families.
—— The Gurewich performance was that of a
virtuoso and it called forth enthusiastic response
on the part of the audience.

New York Herald, March 7, 1924:
Mr. Gurewich's playing showed admirable



technical ability and won for him much applause
from the large audience.

Vuonna 1924 Jascha Gurewich oli New Yorkin
musiikkielämän huippunimiä. Soolokonserttiensa
menestyksen siivittämänä hän pääsi esittämään
viikoittain saksofonisoolojaan New Yorkin
suosituimmille radiokanaville. Yksityiselämässä
hänellä oli kuitenkin pahoja ongelmia. Jascha oli
mennyt vuonna 1922 naimisiin tuolloin 18-
vuotiaan Idan kanssa. Tämä toimi miehensä
säestäjänä parin vuoden ajan,mutta keväällä 1924
heidän avioliittonsa oli vakavassa kriisissä.
Lukuisat New Yorkin sanomalehdet kirjoittivat
viikosta toiseen tähtipariskunnan välienselvit-
telyistä.

Esiinnyttyään soolonumeroinNewYorkin lukuisilla
radiokanavilla koko vuoden 1924 Gurewich
innostui kokoamaan oman saksofoniorkesterin.
Tammikuussa 1925 hänen sekstettinsä debytoi
radioaalloilla ja jo helmikuussa kokoonpano oli
laajentunut 18-henkiseksi kantaen nimeä Jascha
Gurewich Saxophone Ensemble. Soittajista 16 oli
saksofonisteja. Tämäkokoonpanosaavutti suuren

suosion ja sitä kuultiin viikoittain.

Gurewichin tähtäimessä oli seuraavaksi oman
soolouran jatkaminen. 31.1.1926 hän esiintyikin
jälleen loppuunmyydylle Aeolian-salille saaden
loistoarvostelut käytännössä kaikilta New Yorkin
sanomalehdiltä.

Tämän konsertin jälkeen Gurewich esiintyi
10.2.1926 Boston Saxophone Orchestran
solistina Bostonin Symphony Hallissa. Tätä 50-
henkistä saksofoniorkesteria johti Abdon Laus
joka oli perustanut orkesterin syksyllä 1924.

Vuonna 1927 Gurewich jatkoi resitaalien pitämistä
ympäri Yhdysvaltoja. Merkittävin ja näkyvin
konserteista oli 29.1.1928, tällä kertaa salina oli
New Yorkin John Golden Theatre. Konsertti keräsi
jälleen runsaasti yleisöä ja myös palstatilaa
lehdistössä, pääosin hänen tuoreen saksofoni-
sonaattinsa kantaesityksen vuoksi. Gurewichin
sonaatti onkin ensimmäinen amerikkalainen
saksofonisonaatti.



Gurewichin toiminnasta 1930-luvun puolella ei ole
paljoakaan tietoa. Hän ilmeisesti keskittyi
opettamiseen ja esiintyi toisinaan omin konsertein
sekä johti omaa tanssiorkesteriaan. Gurewichin
viimeinen tiedossa oleva resitaali oli 19.3.1935
Barbizon-Plazan konserttisalissa New Yorkissa.
Päänumerona kuultiin hänen oman sävellyksensä
Suite in E major kantaesitys. Lisäksi hän esitti
Bachin, Mendelssohnin ja Ravelin musiikkia.

Miksei Jascha Gurewich pysynyt pidempään
kuvioissa?Hän oli erittäin taitava ja karismaattinen
muusikko ja hieman ”klassisempi” kuin 1920-
luvun supertähti Rudy Wiedoeft. Hänen julkiset
konserttinsa ja radioesityksensä saavuttivat
suuren suosion. Jazzin kehitys oli kuitenkin
nopeaa ja luultavasti Gurewich ei ollut halukas
muuttamaan sointiaan ja soittotyyliään tyystin
toisenlaiseksi. Tavallaanhänoli yllättävännopeasti
jäämässä ”menneisyyden ääneksi”. Toisaalta hän

sävelsi ohjelmistonsa suurelta osin itse eikä
tilannut muilta säveltäjiltä teoksia — Sigurd
Raschér aloitti uransa kymmenisen vuotta
Gurewichia myöhemmin ja menestyi ennen-
näkemättömällä tavalla saamalla valtavan määrän
säveltäjiä kirjoittamaan hänelle teoksia. Vuoden
1929 pörssiromahdus aiheutti työttömyyttä
lukemattomille muusikoille — se ei voinut olla
vaikuttamatta myös Gurewichin elantoon. Samoin
äänielokuvan tulo jätti suuren loven muusikoiden
työmahdollisuuksiin.

Viimeisen kerran Gurewichin aktiviteeteista löytyy
maininta 28.3.1938 (The Daily Argus): ”There was
dancing to themusic of an orchestra led by Joshua
[ilmeisesti Jascha] Gurewich…”

Jascha Gurewichin viimeisistä vaiheista ei ole
löytynyt tietoa. Hän kuoli 30.9.1938Manhattanilla,
New Yorkissa.
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Seuran uudet nettisivut
> teksti Jari Eskola

Saksofoniseuranuudet nettisivut julkaistiin loppukesästä2015.Pitkään tulilla ollut hankesaatiin
näin tuotua maaliin. Sivuilla on kolme tärkeää tavoitetta:

1) yhteydenpito seuran jäseniin
2) seuran ja sen toiminnan markkinointi potentiaalisille uusille jäsenille
3) tietolähde saksofonista ja saksofonismista kiinnostuneille

Uudet sivut toimivat myös lisänä — tai nettijatkoina Saksofani-lehden sisällölle. Saksofani-
lehden kaikki numerot on saatavilla nettisivuilla.

Sivuston jutut-osioonon valittu sekä vanhoja, Saksofani-lehdessä jo julkaistuja artikkeleita, että
uutta, sivuja varten luotua sisältöä. Nettiin päivitetyissä tai suoraan sitä varten kirjoitetuissa
jutuissa käytetään hyväksi linkittämistä sekä ääni- ja kuvamateriaalin lisäämistä. Näin
lukukokemusta syvennetään taustamateriaalin avulla.

Josef Kaartinen -palkittujen lista löytyy sivuilta. Samoin lyhyt luonnehdinta tuoreimman
palkinnonsaajan ansioista.

Jos sinulla on ajatuksia, kehitysideoita tai jopa juttu tarjolla nettisivuja varten, ole rohkeasti
yhteydessä ylläpitoon: saksofani@gmail.com .

Uusien nettisivujen kuva-aihe vaihtuu satunnaisessa järjestyksessä sivulta toiselle. Kuviksi on
valittu mm. historiallisia kuvia saksofoneista, huumoria unohtamatta.

www.suomensaksofoniseura.fi



Aaltonen Juhani
Alaviuhkola Risto
Anttila Jarkko
Asplund-Jokinen Satu
Aunesluoma Simo
Berg Rauno
Churches Iain
Dunkel Manuel
Eloranta Liisa
Eskola Jari
Fagerholm Kaj
Fredriksson Linda
Freundlich Roger
Gillberg Jussi
Haapajoki Ilmari
Hagström Jussi
Hauskala Yrjö
Heikkilä Julius
Heimonen Petri
Heinilä Kari
Heinonen Pentti
Helenius Anna
Helistö Paavo
Hietala Olli
Hietamäki Petteri
Hinkkanen Esa
Hokkanen Esa
Hovi-Skrifvars, Susanna
Hovi Ville
Hänninen Anna Eveliina
Hänninen Suvi
Iiramo Pekka
Ikonen Nanna
Innanen Mikko
Jaakkola Olli
Jokelainen Ari
Joutsenvirta Aarre
Junttila Jussi
Jämsä Jari
Järvelä Jouni
Järvinen Klaus
Kaartinen Kaarlo
Kahila Jouni
Kallio Matti
Kangas Harri
Kankare Jari
Kannaste Jussi
Karamäki Jarmo
Karastie Jouko
Kaskenmäki Jorma
Kasurinen Sampo
Katainen Sami
Keikkonen Juha

Kekäläinen Jussi
Knuuttila Timo
Koivisto Pekka
Koivistoinen Eero
Kolehmainen Terttu
Koskenkari Maaret
Koskenkari Tapani
Koskipää Saara
Kotovirta Tuomas
Kuitunen Vesa
Kuosmanen Merja
Kylmäniemi Teuvo
Kymäläinen Matti
Laaksonen Rauli
Lackman Pasi
Lahti Pentti
Lahti Joel
Laine Oivi
Laitila Reijo
Lasanen Pentti
Lassy Timo
Lauronen Antti
Lehko Sikri
Lehtonen Olof
Lehtonen Hannu
Lehtoranta Pasi
Leppälä Kimmo
Leppätie Suvi
Lindell Jori
Linderborg Arne
Linnovaara Suvi
Lumme Jukka
Luomanmäki Kimmo
Löflund Robert
Madetoja Netta
Mannerla Kaisla
Marstela Markku
Martikainen Jaakko
Marttinen Petri
Mauranen Anja
Metsänen Samu
Mikkola Jussi
Murto Juha
Murto Janne
Myllys Stina
Mäkinen Mikko
Mäkinen Paavo
Nieminen Petri
Nikkilä Paavo
Nikunen Heikki
Nurila Jaakko
Nurkka Perttu
Nurmela Erkki

Nygård Sven
Oesch Marjo
Oittinen Kalle
Oksanen Timo
Olkkonen Seppo
Paakkanen Seppo
Paakkunainen Nikopetri
Paakkunainen Seppo
Pekkonen Reima
Pellinen Jorma
Perkiömäki Jari
Perko Jukka
Pesonius Kai
Pethman Esa
Pietilä Esa
Piironen Risto
Pinomaa Simo
Pohjanpalo Hannu
Puolitaival Petri
Puranen Jenni
Pykälämäki Eino
Pylkkänen Pekka
Päivinen Pertti
Rajala Matti
Ramula Tiina
Rautiainen Harri
Rautio Joonatan
Rautiola Joonatan
Reijomaa Lasse
Repo Juha
Reponen Juhani
Rinne Matti
Rinne Tapani
Rissanen Ismo
Romppanen Juhani
Rouvinen Jarmo
Ruohonen Marita
Ruskeepää Kai
Saarinen Matti
Saikkonen Reijo
Saksa Jussi
Salmi Risto
Salminen Kari
Salo Lasse
Salomaa Johannes
Sarpila Antti
Saunamäki Eero
Savijoki Pekka
Savolainen Matti
Seppänen Pekka
Siirala, Kaisa
Silvonen Simo Pekka
Sipilä Ilkka

Sipilä Timo
Siponen Pekka
Sipponen Tuomas
Soro Ville
Sorsakivi Milla
Stürzenberger Detlev
Summanen Heikki
Suomalainen Sirpa
Suomela Matti
Suutela Olli
Suvanne William
Tammiaho Pentti
Teräväinen Kari
Toikka Rauno
Toivanen Mikko
Toivonen Annika
Tuomisalo Olli-Pekka
Tuomola Veli-Pekka
Tuovinen Raimo
Tyynismaa, Matti
Törrönen Kari
Uusimäki Tuomo
Vainio Vallas
Vaivila Yrjö
Vannemaa Kari
Vannemaa Ville
Vilmi Laura
Vilo Jyrki
Virtanen Esko
Virtanen Sonja
von Hertzen Heikki S.
Välimäki Pekka
Wanamo Tom
Wuori Timo
Vuorjoki Saara
Åkerblom Christer

Yhteisöjäsenet:

F-Musiikki

Finlandia Woodwind
Specialist

RoHi Oy —
Puhallinkorjaamo

Soitinkorjaamo Timo
Rantanen

Soitin Laine

Woodwinds KY
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"Etunimi" "Sukunimi"
"Osoite"
"Postitoimipaikka"
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