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Suomen Saksofoniseura jatkaa hyviksi havai-
tuilla linjoilla: vuoden 2017 ensimmäinen suuri
etappi on jälleen perinteinen kevätkonsertti
Malmitalolla. Se pidetään tänä vuonna 21.
maaliskuuta ja lavalle saadaan mm. Adele
Sauros ja Koryun Asatryan. Luvassa on siis
jälleen monipuolista ja tasokasta maailman-
luokan saksofonismia. Konsertin yhteydessä
jaetaan jälleen Josef Kaartinen -palkinto sekä
toinen Åke Forsell -stipendi. Kesätapahtumien
ja matkojen järjestäminen alkaa myös olla jo
perinteeksi muodostunutta toimintaamme,
joten todennäköisesti tänäkinvuonna tapahtuu
taas kiinnostavia asioita tällä saralla.

Allekirjoittanut on jatkanut soittokiireiden ohel-
lamyös hyperaktiivista tutkimustyötään ja vuo-
den 2017 aikana tulen julkaisemaan levyllisen

Puheenjohtajan palsta

todellisia harvinaisuuksia eli mm.
ensimmäisen suomalaisen saksofonikon-
serton, ensimmäisen amerikkalaisen sakso-
fonikonserton, yhden legendaariselle Sigurd
Raschérille vuonna 1938 sävelletyn konser-
ton, jotamaestro ei koskaan esittänyt sekä pari
muuta yhtä lailla paitsioon jäänyttä mutta
erinomaisen korkeatasoista konserttoa. Kaikki
ovat ensilevytyksiä.
Mutta asia kerrallaan – täytetään maaliskuus-
sa jälleen kerran Malmitalo ääriään myöten ja
nautitaan jalon soittimemme nuorien huippu-
kykyjen taatusti loisteliaista esityksistä!

Olli-Pekka Tuomisalo

Suomen Saksofoniseura ry:n hallitus 2016-2017:
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: The Boston Saxophone Orchestra (osa).



Sibis Jazz Ensembles & Will Vinson, sax
To 23.3. klo 19.00, Black Box, Musiikkitalo

Sibis Jazz Ensemblet saavat vieraakseen
häikäisevän saksofonistin, Will Vinsonin.
Alunperin Lontoosta kotoisin oleva, mutta jo
pitkään New Yorkissa vaikuttanut Vinson on
tällä hetkellä uransa kovimmassa
nousukiidossa. Hänen kuudes soololevynsä
ilmestyi keväällä 2016 ja tällä hetkellä hän
soittaa myös legendaarisen pianistin
Gonzalo Rubalcaban kvartetissa.
Konsertissa kuullaan Vinsonin omia
sävellyksiä sovitettuna kahdelle eri
opiskelijaensemblelle.

Jere Haakana Varjosto
Ke 26.4. klo 19.00, Black Box, Musiikkitalo

Konsertissa kuullaan Jere Haakanan jazz- ja
rockmusiikin laareista ammentavia uusia
sävellyksiä. Yhtyeen muusikot lukeutuvat
maan kärkikastiin ja ryhmän iskukyky takaa,
että lepikkoa kaatuu.

Jere Haakana, kitara
Artturi Rönkä, kosketinsoittimet
Juho Kivivuori, basso
Ville Pynssi, rummut

Kevään konserttikalenteri Siba Jazz

Sibis Jazz Faculty: Dizzy 100 years!
Ti 28.2. klo 19.00, Black Box, Musiikkitalo

Sibelius-Akatemian jazzmusiikin aineryhmä
juhlii 100-vuotiasta Dizzy Gillespietä (1917–
1993). Dizzy Gillespie oli jazzmusiikin suuria
uudistajia, ja huikeana intrumentalistina hän
vei myös trumpetinsoiton uudelle tasolle.
Tinkimättömän taiteellisen ilmaisun lisäksi
Dizzy oli myös showmies huumorin ollessa
läsnä hänen musiikissaan. Juhlakonsertissa
kuullaan seitsemää Suomen
ilmaisuvoimaisinta trumpetistia, jotka
valitsevat omat suosikkinsa Gillespien
sävellyksistä.

Jukka Eskola, Mikko "Gunu" Karjalainen,
Kalevi Louhivuori, Teemu Mattsson, Mikko
Pettinen, Verneri Pohjola ja Tero Saarti,
trumpetti, Sibis Jazz Faculty Quartet

In the Spirit of Betty Carter – Emma
Larsson Quartet feat. Bruce Barth (NYC)
Ke 15.3. klo 19.00, Black Box, Musiikkitalo

Tutkimusmatka yhdysvaltalaisen jazzlaulaja
Betty Carterin (1929–1998)
tarinankerrontatyyliin hänen sävellyksissään
ja sovituksissaan. Konsertissa kuullaan
taitavana improvisoijana ja scat-laulajana
tunnetun Betty Carterin musiikkia, tuttuja
jazzstandardeja sekä Emma Larssonin omia
kappaleita – kaikki tietysti Betty Carterin
tyyliin.

Emma Larsson, laulu
Bruce Barth, piano
Muut muusikot ilmoitetaan myöhemmin



Sibis Jazz Faculty: Monk 100 years!
La 6.5. klo 19.00, Black Box, Musiikkitalo

Sibelius-Akatemian jazzmusiikin aineryhmä
juhlii 100-vuotiasta Thelonious Monkia
(1917–1982), jonka musiikki elää yhä
ajattoman tuoreena ja inspiroivana. Monkin
sävellyksissä tuttu ja tuntematon yhdistyvät
tavalla, joka kiehtoo yhä uusia
muusikkosukupolvia ja kuulijoita ympäri
maailman. Konsertin tähtivieras on
amerikkalainen basisti Darryl Hall, joka voitti
arvostetun Thelonious Monk -kilpailun
vuonna 1996.

Darryl Hall, kontrabasso
Sibis Jazz Faculty Quartet + vierailijoita

Jesse Ojajärvi on puu
Ti 23.5. klo 19.00, Black Box, Musiikkitalo

Uusia kulmia rumpujen soittoon
metamorfoosin kautta. Kuinka puu ja
jazzmuusikko kommunikoivat keskenään?
Voiko puu olla jazzmuusikko? Miten ja miksi
puu musisoisi?

Puu:
Jesse Ojajärvi, rummut
Puuta huojuttamassa:
Mikko Puhakka, sähkökitara
Eero Tikkanen, kontrabasso
Jarno Tikka, tenorisaksofoni

Samuli Kivelä Band
Ke 31.5. klo 19.00, Black Box, Musiikkitalo

Samuli Kivelä soittaa A-tutkinto-
konsertissaan omia sävellyksiään sekä
itselleen tärkeimpiä jazzstandardeja.

Samuli Kivelä, kitara
Max Zenger, saksofoni
Eero Seppä, basso
Anssi Tirkkonen, rummutSibaJazzin lavana toimii Musiikkitalon BlackBox

-sali. Se sijaitsee talon pohjakerroksessa.
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Helsingin Saksofoniorkesteri ry
tiedottaa

Yhdistyksemme etsii soittajia Gramofonit- ja Megafoni-orkestereihin!

Megafoni-orkesteri toimii jousiorkesterin tavoin ja keskittyy klassiseen musiikkiin. Gramofonit
on saksofoni-"bigband”, jonka ohjelmisto koostuu rytmimusiikista. Jos kaipaat soittoseuraa ja
aktiviteettiä musiikin parissa, ota soitin mukaan ja tule tutustumaan toimintaamme!

Mahdolliset kysymykset allekirjoittaneelle.

Terveisin

Sami Katainen, yhdistyksen pj
helsinginsaksofoniorkesteri@gmail.com
040-5716269

Saksofoniorkesteri Megafoni konsertin jälkeen Tampereella (huhtikuu 2013).
Kuva: HSO ry:n nettisivu, www.saksofoni.fi



Olemme avoinna

TI-PE 10.00-17.00
LA 10.00-14.00



Värikkäästi barskalla – "Multikolor"
> haastattelu Jari Eskola | Kuvat ja nuottiesimerkit Olli Virtaperko

Eskola: Mistä ja milloin ajatus konsertosta
lähti? Missä vaiheessa TampereRaw astui
kuvaan? Määrittelikö tilaaja kokoonpanon ja
keston/sisällön, vai oliko toimeksianto va-
paa?

Virtaperko: Tässä menee kaksi asiaa limittäin.
Tein Joonatanille ja Marko Hilpolle vuonna
2006 alttosaksofoni-pianoduon Crimes of the
Past, ja siitä lähtien olin hautonut mielessäni
ajatusta kokonaisen konserton säveltämisestä
Joonatanille.

TampereRaw'n sävellystilauksesta alettiin
keskustella keväällä 2012, ja siinä yhteydessä

aloin pohtia, olisiko nämä kaksi pyrintöä –
Raw-tilaus ja pitkään itunut konserttohaave –
mahdollista yhdistää. Rawlaisilta löytyi jousta-
vuutta ja luottoa ideaa kohtaan, joten ensemb-
lekappale metamorfoitui luontevasti konser-
toksi baritonisaksofonille ja kymmenhenkiselle
ensemblelle.

Eskola: Entä kuinka baritonisaksofoni vali-
koitui soolosoittimeksi? Keskusteltiinko ns.
perinteisempien saksofonien käytöstä, vai
oliko asia alusta saakka selvä baritonille?

Virtaperko: Baritonisaksofoni ei alun alkaen
ollut lainkaan mielessäni soolosoittimeksi, ja

Olli Virtaperkon konsertto baritonisaksofonille ja yhtyeelle, Multikolor, kanta-
esitettiin Tampereella lokakuun lopussa 2016. Aamulehden arviossa TampereRaw-
yhtyeen ja saksofonitaiteilija Joonatan Rautiolan kantaesittämä konsertto nostettiin
”viiden tähden konsertoksi”, ja yhdeksi ”hienoimmista uusista suomalaisista
taidemusiikin teoksista aikoihin”. Uuden kotimaisen saksofonikonserton säveltä-
minen ja esittäminen on aina Tapaus isolla T:llä. Saksofani selvitti, mistä on kyse.

Säveltäjä ja solisti: Olli Virtaperko ja Joonatan Rautiola



kun Joonatan esitteli ajatuksen ensi kertaa, olin
äärettömän epäileväinen. Joonatanilla oli kui-
tenkin hyvät musiikilliset perusteet. Hän tiesi
kiinnostukseni multifoneja ja yleistä äänen-
värillistä musiikillista lähestymistapaa kohtaan
ja osoitti pian vakuuttavasti, että näistä es-
teettisistä mieltymyksistä ja lähtökohdista käsin
baritonisaksofoni olisi instrumenttina varteen-
otettava vaihtoehto.

Rautiola: hankittuani omanbaritonifonin vuonna
2010 (Selmerin Series 2), kiinnostukseni soit-
timeen syveni entisestään, ja aloin soitellessa
löytää siitä kiehtovia saundeja. Barskan soin-
nilliset resurssit ovat todella mittavat: erilaisia
tapoja värittää ääntä ja artikuloida on paljon ja
multifonimaailma on hyvin luontevasti soittajan
ulottuvilla. Kun Olli kertoi, että olisi halukas
säveltämään saksofonikonserton, mieleeni tuli
hänenorkesteriteoksensaKuru (2009), jossaon
todella kiehtova sointivärimaailma. Ajattelin,
että Olli voisi innostua barskan sointiväreistä
alttoakin enemmän - kuten sitten kävikin!

Eskola: Joonatan, kerroit, että löysit bari-
tonifonista kiehtovia soundeja. Onko barska
mielestäsi aliarvostettu - tai ehkä pikemmin
aliarvioitu -petons. vakavankonserttimusiikin
lavoilla? Onko barskasta muuhunkin, kuin
röhkivän alapään tuuttaamiseen? Millaisia
löytöjä teit? Onko se (löydöt) heijastunut
sinulla esim. alton soittoon?

Rautiola: Minusta vaikuttaa siltä, että barskasta
löytyy saksofonien monipuolisin äänten kirjo,
ainakin kaikkiin korkeampivireisiin soittimiin
verrattuna. Kuvittelisin kyllä bassosaksofonin
omaavan yhtä runsaatmahdollisuudet. Barskan
äänen syvyys ja toisaalta läpikuultavuus ovat
uskomattoman hienoja. Matalalle ulottuva
ääniala ja putken resonanssi jopa ilman puhall-
usta mahdollistavat kiehtovanmoniäänisyyden,
esimerkiksi multifonien ja slap-kielityksen
avulla.

Mielestäni barskan mahdollisuuksia ei tunneta
tarpeeksi hyvin sen soittoon vihkiytyneiden
saksofonistien piirin ulkopuolella. Basso-
klarinetti on monien säveltäjien suosima karis-
maattinen matala puhallin, mutta barskassa sa-
mat ominaisuudet on kuin korotettu toiseen po-
tenssiin.

En osaa sanoa, onko syventyminen barskaan
vaikuttanut muuhun soittooni, mutta se sel-
vinnee viimeistään kun alan harjoitella Ollin
tulevaa teosta alttosaksofonille ja harmonikalle,
jonka kantaesitämme sunnitelmien mukaan
ensi syksynä Niko Kumpuvaaran kanssa. Us-
kallan nimittäin arvella uudenkin teoksen hyö-
dyntävän saksofonin laajaa sointimaailmaa.

Eskola: Kuinka paljon suoraan barskalle
sävellettyämusiikkia ylipäätäänon?Tunnetko
sitä hyvin?

Rautiola: Barskalle on sävelletty vähemmän
musiikkia kuin sopraanolle, altolle ja tenorille,
mutta esimerkiksi Espanjassa ja Ranskassa on
sen ohjelmiston laajentamiseen tähtääviä yhtei-
söjä. Toivottavasti sitä siis kuullaan tulevai-
suudessa yhä enemmän!

Eskola: Olli, mikä oli suhteesi saksofoniin
ennenkonserton sävellystyötä?Kuinka suhde
muuttui prosessin aikana?

Virtaperko: Crimes of the Pastin säveltämisen
aikaan mielenkiintoni saksofonia kohtaan oli
enemmän tai vähemmän mielenkiintoa
Joonataninmuusikonpersoonaakohtaan,mutta
konserton prosessin myötä 2014-2016 kokem-
ukseni ja tietoni saksofonin instrumentaalisista
ja musiikillisista mahdollisuuksista laajenivat
merkittävästi. Sikäli suhteeni saksofoniin on sy-
ventynyt.



Eskola: Tuoko saksofoni sellaisia värejä
palettiisi, että voisit ajatella jatkossakin käyt-
täväsi sitä esim. ensemblen osana, tai vaikka
suurelle orkesterille säveltäessä? (Esim.
Paavo Heininen ja Kalevi Aho sisällyttävät
alttosaksofonin orkesteriteoksiinsa osana
orkesteria aivan säännönmukaisesti.)

Virtaperko: Kyllä toisi ja käyttäisin saksofonia
mielelläni orkesteriteoksissa, jos minulle suo-
taisiin sen käyttämisen mahdollisuus.

Ongelma on, että talousvaikeuksien kanssa
painiskelevien orkestereiden näkökulmasta
saksofoni on peruskokoonpanoon kuulumaton
lisäsoitin, mikä tarkoittaa freelancer-muusikon
palkkaamista ja sitä kautta ei-toivottuja lisä-
kustannuksia. Ja jos kohta teoksen kanta-
esittävän orkesterin kanssa kenties saisikin
neuvoteltua esitykseen edes yhden lisä-
soittajan, hankaloittaa tämä teoksen olemuk-
seen pysyvästi tatuoitu esittämisen lisäkus-
tannus lähtökohtaisesti sen leviämisen mah-
dollisuuksia ja sitä kautta vähentää sen eloon-
jäämisen mahdollisuuksia tavattoman anka-
rasti kilpaillulla alalla.

Saksofonin kaltaisten soittimien käyttämisen
vaikeus/mahdottomuus on yksi esimerkki sin-
foniaorkesterin kokoonpanollisesta jähmey-
destä, mikä on vakava ja tulevaisuudessa aina
vain vakavammaksi kehittyvä ongelma orkes-
tereille, joiden lähtökohtaisesti pitäisi olla osa
elävää ja alati uusiutuvaa kulttuuria, mutta
jotka nyt ritualisoivat musiikkia, joka heijasteli
elinvoimaisesti omaa aikaansa 100-250 vuotta
sitten. Sinfoniaorkesteri on 1800-luvun soitin-
maailmaan keinotekoisesti jäädytetty muse-
aalinen musiikintuottoyksikö, jonka soitin-
valikoima resonoi heikosti nykypäivän ja sen
musiikillisten ajattelijoiden ideoiden ja visi-
oiden kanssa. Surullista, eikö totta?
Kaiken tämän jälkeen täytyy kuitenkin todeta,
että orkestereiden oletettu taloudellinen ahdin-

ko on suhteellinen käsite – kun esitetään Mah-
leria, Wagneria, Ravelia, Debussytä, Stra-
vinskia tai Bruckneria ei olla köyhiä eikä ki-
peitä. Kuuden lyömäsoittajan, harpistilauman
taiWagner-tuubueenpalkkaaminenon tuolloin
äärettömänok.Kuolleidenhistoriallistensävel-
täjien tarpeet ovat orkestereille pyhiä ja vas-
taansanomattomia, elävien säveltäjien koh-
tuullisetkin toiveet puolestaan pelkkiä lisä-
rasitteita, joita vastustetaan viimeiseen asti.

Eskola: Joonatan, kuinka varhaisessa
vaiheessa sävellystyötä pääsit keskus-
telemaan konserton soolo-osuudesta sävel-
täjän kanssa?

Rautiola: Oikeastaan alusta asti. Tapasimme
useita kertoja konserton sävellysprosessin ai-
kana; ensimmäisillä kerroilla soittelin eri
tavoilla, Olli äänitti ja poimi kiinnostavia soin-

Kantaesitys.



teja ja tekstuureita, joihin sitten palasi sä-
vellystyössään. Myöhemmin Olli toi kokeilta-
vakseni erilaisia ideoitaan.

Eskola: Olli, kuinka kuvailisit solistin ja säes-
tävän ensemblen suhdetta?

Virtaperko: Olen aina vierastanut romanttista
ajatusta konsertosta solistin ja orkesterin väli-
senä "taisteluna". Rakentava, tasa-arvoinen
kumppanuus on lähempänä omaa ajatustani.
Konsertoissa ei ole kyse virtuositeetista tai
näyttävyydestä – kyse onmusiikista. Sellainen
itseisarvoinen solistinen akrobatia, joka ei le-
pää kestävien musiikillisten ideoiden päällä on
näkökulmastani aivan yhdentekevää. Multi-
kolorin solistiosuus on kommunikoiva ja
vuorovaikutteinen. Solistinen ja kamarimu-
siikillinen lähestymistapa elävät rinta rinnan,
musiikin sisäisten vaatimusten määrittämänä.

Eskola: Kuinka haastava soolo-osuudesta
tuli? Onko teknistä vipellystä, vai enemmän
altissimoa ja multifoneja?

Rautiola: Soolo-osuus on melkoisen vaativa,
mutta aina luontevaa soitettavaa. Soittimel-
lisuus johtuu ehkä osaksi siitä, että useat
tekstuurit ovat sukua omille improvisaatiolleni
teoksen kirjoitusprosessin alkuajoilta. Erilaisia
soittotapoja on runsaasti: melodioita korkeim-
masta altissimorekisteristä, alimmille äänille
pohjautuvia multifoneja, intervalleja soittaen ja

laulaen, slap-nakutuksia sekä jonkin verran
sormivirtuositeettiä. Pelkällä kaulalla ja suu-
kappaleellakin pääsee soittamaan, toki laula-
en samaan aikaan. Eräs siisteimmistä asioista
onmielestäni teoksen alkupuolella oleva kohta
(ks. nuottiesimerkki yllä) jossa saan soittaa
bassosäveltä orkesteriosuudelle ala-A:lla
samaan aikaan hajottaen sitä erilaisiksi multi-
fonisoinneiksi.

Kaikille saundeille ja tekniikoille on musiikil-
linenperusta janeovat vuorovaikutuksessaor-
kesteriosuuden kanssa. Soolo on tosi inten-
siivinen ja vaatii soittotekniikoiden hallitse-
misen lisäksi kestävyyttä.

Eskola: Olli, jos leikitään ajatuksella, että
saksofoni olisi keksitty aikaisemmin kuin
1840-luvulla, ja siten olisi todennäköisesti
vakiin-nuttanut asemansa soitinten ken-
tässävarhemminniin, luuletkoettäsaksofoni
olisi päätynyt ns. normaaliksi orkes-
terisoittimeksi omana puupuhallinsektio-
naan?

Virtaperko: Ajatus kokonaisesta sakso-
fonisektiosta tuntuu epätodennäköiseltä, kun
katsotaan mitä laajoille elinvoimaisille instru-
menttiperheille on orkesterin kehitys-
historiassa tapahtunut. Kaikki äänialatyypit
kattavista huilu-, oboe- ja klarinetti-perheistä
on nykyisessä orkesterin perus-käytössä vain
2-3 soitinta, muut ovat lisä-soittimia. En siis

Virtaperko:
Multikolor (2016).
Solisti antaa ensemblelle
bassoa (ala-A), loihtien
samalla multifoni-kirjoa



usko että missään olosuhteissa orkesteiden
puupuhallinsektio olisi laajentunut 4-6 eri
kokoisesella saksofonilla. Sen sijaan esim
kahden saksofonin laajuisen "sektion"
muodostuminen – todennäköisesti altto ja te-
nori – olisi ollut hyvinkin mahdollinen ske-
naario, jos soittimen kehityshistoria olisi
alkanut aiemmin ja jos soitin olisi jo varhai-
sessa vaiheessa levinnyt kaikkiin Euroopan
keskeisiin musiikillisiin keskuksiin. Jälkeen-
päin katsottuna saksofonin historiallinen
ongelma on ollut sen sitoutuneisuus ranskan-
kieliseen kulttuuripiiriin aikana, jolloin nykyinen
romanttinen orkesterimusiikin kanta-reper-
toaari sävellettiin. Jos brahmsit, mahlerit,
brucknerit ja muut vastaavat germaanisen
kielialueen säveltäjäheerokset olisivat laaja-
mittaisesti suosineet saksofonia, olisi se
nykyään itsestäänselvä osa sinfoniaorkes-
terin peruskokoonpanoa.

Eskola: onko Multikolorille tiedossa lisäesi-
tyksiä?

Virtaperko: Jyväskylä Sinfonia levyttää Ville
Matvejeffin johdolla teoksen Joonatanin
kanssa huhtikuussa 2017 Ondinen julkai-
semalle, kolme instrumentaalikonserttoa sisäl-
tävälle sävellyslevylleni. Levytystä edeltää
todennäköisesti myös teoksen konserttiesitys
Jyväskylässä.

Multikolor-teoksen kattava esittely, partituuri ja
soolostemma sekä video kantaesityksestä
nähtävissä säveltäjä Olli Virtaperkon netti-
sivulla: virtaperko.fi/multikolor

Yllä ja alla: multifoneja ja
ryöpsähdyksiä solistin
stemmassa.
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Orkesterikameleontti
> teksti Olli-Pekka Tuomisalo | nuottinäytteet Jari Eskola

Kun minulta keväällä 2015 pyydettiin
artikkelia orkesterisaksofonistin työstä tuli
välittömästi mieleeni lähestyä asiaa pohti-
mallaniitä lukuisia rooleja ja tilanteita joihin
saksofonisti joutuumukautumaan – joskus
identiteetin muutokset tapahtuvat hyvinkin
nopeasti.

Perinteinen tapa, jolla säveltäjät ovat
hyödyntäneet saksofonin sointia on luon-
nollisesti soolotehtävä. Hyvinä esimerkkeinä
kaksi ylimaallisen kaunista ja soitetuinta soo-
loa ohjelmistostamme: Ravelin orkestrointi
Mussorgskin Näyttelykuvista sekä Sergei
Rahmaninovin Sinfoniset tanssit. Näissä

teoksissa suurimman haasteen asettaa se,
ettei teosten kauneimpien soolojen lisäksi
saksofonistilla ole mitään muuta soitettavaa.
Usean minuutin odottaminen ja soittimen
pitäminen lämpöisenä ja täydellisesti vireessä
– sekä suuri vastuu esityksen nostamisesta
rutiininomaisen sijaan ainutlaatuiselle tasolle.
Samankaltaisia tunnelmia olen kokenut myös
mm. Alfred Schnittken Viulukonsertto No. 4:n
ja Kalevi Ahon Sinfonia nro 13:n kohdalla.
Näiden teosten saksofonisoolot ovat niiden
sydän.

Ohessa nuottinäytteitä mainittujen teosten
saksofonisooloista:

Saksofoni -
Teksti on julkaistu aiemmin Saxophone

Today -lehdessä 2015.

Yllä: Kuuluisa soolo Mussorgskin
Näyttelykuvien "Vanha linna" -osasta
Ravelin orkestroimana.
Vieressä: Rahmaninovin Sinfoniset
tanssit -teoksen alttosooloa.

Alla: Kalevi Aho: Sinfonia nro 13,
alttosaksofonin osuutta.

Kalevi Aho: Sinfonia nro 13.
© Fennica Gehrman Oy, Helsinki
Julkaistu kustantajan luvalla.



Muita klassikoita joissa on erittäin tärkeä
saksofoniosuus ovat mm. Ralph Vaughan
Williamsin Sinfonia nro 6 (poikkeuksellisen
suuri ja vaativa osuus tenorisaksofonille),
William Waltonin Belshazzarin pidot, Sergei
Prokofievin Luutnantti Kijé, Benjamin Brittenin
Sinfonia da Requiem sekä Leonard
Bernsteinin Symphonic Dances from West
Side Story ja On the Town. Näissä kaikissa
teoksissa on sekä sooloja että tuokioita jolloin
saksofoni kuuluu johonkin puupuhallin- tai
vaskisektioon.

Ehkä suurin ”hitti” ohjelmistossamme on
kuitenkin Maurice Ravelin Bolero. Ravel
kirjoitti partituuriin alunperin kolmesaksofonia
mutta käytännössä se esitetään aina kahdella
– sopraano- ja tenorisaksofoneilla. Samat
teemat esitetään lukuisilla soittimilla joten
tämä teos tarjoaa hienon tilaisuuden soin-
nillisten hienouksien esittelemiseen.

Eräs mielenkiintoinen aarre on Karl Amadeus
Hartmannin Sinfonia nro 2. Teoksesta löytyy
kaunis, säestyksetön baritonisaksofonisoolo.
Soolon lisäksi teoksessa ei ole saksofonille
muuta soitettavaa ja osuuden onkin varmasti
aikoinaan soittanut joku orkesterin klarine-
tisteista. Muita vastaan tulleita solistisia
osuuksia sisältäneitä teoksia ovat olleet
ainakin Dimitri KabalevskinSellokonsertto No.
2, Toshiro Mayuzumin Ksylofonikonsertto,
Erich Korngoldin Sea Hawk ja Robin Hood
sekä Nino Rotan Amarcord Suite.

Toinen yleinen saksofonien käyttötapa
orkesterisoittimena on ”normaali sektio-
soundi” – mikä se normaali milloinkin on.
Hyvinä esimerkkeinä tästä ovat Richard
Straussin Sinfonia Domestica (4 saksofonia) ,
Bernd Alois Zimmermannin trumpet-
tikonsertto Nobody knows the trouble I see (5
saksofonia) sekä useat George Gershwinin

Oikealla:
tenorisaksofonin soolo
Ravelin Bolerossa, alla
myös tenorisaksofonin
soolo Vaughan
Williamsin 6. sinfonian
Scherzo-osassa.



teokset – An American in Paris, Rhapsody in
Blue ja I got Rhythm Variations. Näistä
esimerkeistä näkee helposti säveltäjien
erilaiset soinnilliset ajatukset sektion suhteen.
Straussin sävelkieli huutaa näistä puhtaimmin
perinteistä klassista sointia, Gershwin puo-
lestaan heittää mukaan jazz-mausteita
päästämättä kuitenkaan tämän yhden sektion
sointiväripalettia pursuamaan tekstuurista
muusta orkesterikudoksesta liikaa poikkea-
valla sointiestetiikalla. Zimmermann on vielä
oma lukunsa – vaikka hänen trumpetti-
konsertossaan on jazz-vaikutteita ja teokseen
on jopa kätketty Nobody knows… -teema, on
sävellyksen kielioppi ja tumma sävy tiukasti
Darmstadtin koulukunnan sekä Saksan syn-
keän lähimenneisyyden peruja.

Dimitri Shostakovits kirjoitti saksofoni-
osuuksia useisiin teoksiinsa. Hänen saksofon-
isektionsa vaihtelevat kooltaan – Tahiti Trot-
orkestraatiossa on kaksi b-vireistä saksofonia
kun vaikkapa Jazz-sarjoissa on neljä stem-
maa. Shostakovitsin oopperassa Orango
teoksen orkestroinut Gerard McBurney
käyttää sopraano- ja alttosaksofoneja. Siinä
missä Shostakovits itse kirjoitti kenties sen
aikaisten soittajien kyvyt tietäen teknisesti
melko maltillisia saksofoniosuuksia on
McBurney kirjoittanut orkestraatioonsa erit-
täin virtuoosimaista materiaalia.

Kolmatta roolikategoriaa voisi kutsua
orkesterikameleontiksi. Yksi parhaita esi-
merkkejä on Alban Bergin Viulukonsertto.
Soitinteknisesti teos ei ole millään mittapuulla
vaikea, ”sointiteknisesti” sen sijaan haasteita
riittää. Saksofonistin on jatkuvasti oltava tie-
toinen sektiosta johon hän milläkin hetkellä
kuuluu. Tämä vaihtelee jatkuvasti. Yhden
hetken olet klarinettisektion jäsen, yhtäkkiä on
sulauduttava osaksi käyrätorvien sointia.
Yhden tahdin ajan soitat duettoa viulusolistin
kanssa, seuraavassa tahdissa pitääkin jo

mukautua sellojen ääneen. Jälleen hienoinen
sointivärin muutos ja muutama ääni täydel-
lisessä symbioosissa huilun kanssa. Teoksen
lopussa on lyhyt fraasi joka alkaa saksofonin
osalta klarinettisektion osana ja yhden pitkän
äänen aikana muuttuu osaksi käyrät-
orvisektiota (mitKlarinettakkorden –mitBleck-
akkorden). Mielestäni tämänkaltainen
saksofonin hyödyntäminen on täydellisesti
soittimen keksijän alkuperäisen idean mu-
kaista ja osoittaa säveltäjänkin ymmärtävän
saksofonin luontaisen roolin orkesterin eri
sektioita yhdistävänä sointivärikameleonttina.

Jotkut muutkin säveltäjät ovat hyödyntäneet
teoksissaan tätä saksofonin ylivertaista
ominaisuutta ja kykyä muiden instrumenttien
imitoimiseen tai sointiväriin mukautumiseen.
Yhtenä hienona esimerkkinä vaikkapa Sergei
Prokofievin Romeo ja Julia -baletti ja -sarjat.

Tämän päivän säveltäjät hyödyntävät
saksofonia monin eri tavoin. Jotkut ovat
ottaneet saksofonin jopa vakituiseksi
orkesterisoittimekseen. Näistä menesty-
neimpiä on Mark-Anthony Turnage joka
kirjoittaa osuuden sopraanosaksofonille lähes
jokaiseen orkesteriteokseensa. Turnagen
sointiestetiikka vaatii voimakasta, puhdasta ja
suoraa sopraanosaksofonin sointia joka
sijoittuu johonkin ”klassisen” ja ”jazzin”
välimaastoon – rouhea mutta silti klassiseen
orkesterisointiympäristöön istuva. Viime
vuosina hän on edennyt saksofonille kirjoit-
tamisessa samalle tielle jota Alban Berg kulki
linkittäessääneri puupuhallin- ja vaskisektioita
saksofonin avulla.

…ja jälleen – mikä ajatus Adolphe Saxilla oli jo
1840-luvulla!

Suomalaisista säveltäjistä Kalevi Aho on sa-



moilla linjoilla Turnagen kanssa, sillä
erotuksella että Aho kirjoittaa lähes kaikkiin
orkesteriteoksiinsa alttosaksofoniosuuden.
Useat Ahon saksofonistemmat sisältävät
orkesterikirjallisuutemme hienoimpia sooloja,
hyvinä esimerkkeinä vaikkapa 13. sinfonia
sekä lyömäsoitinkonsertto Sieidi.

Säveltäjät kuten Gerard Grisey (Quatre
Chants…), Sampo Haapamäki (Kirjo,
Velinikka), Chaya Czernowin (Maim), Thomas
Adès (Powder Her Face), Enno Poppe (Markt),
Luciano Berio (Stanze, Sinfonia, Canto),
Magnus Lindberg (Kinetics, Sculpture 2,

Kraft), Liza Lim (Street of Crocodiles, The
Alchemical Wedding) ja Dietrich Eichmann
(Prayer to the unknown gods…) ovat tietoisia
saksofonin ylivertaisesta potentiaalista
”erikoisefektien” kuten mikrointervallien,
multifonien ja kielipizzicatojen toteuttamiseen
ja tästä suuri kiitos kuuluu aktiivisille soittajille
jotka ovat jatkuvasti esittelemässä tätä
taipuisaa soitinta aikamme säveltäjille.

Lopuksi lienee loogista kirjoittaa muutama

lause oman maamme orkesterisaksofonismin
varhaishistoriasta. Saksofonit esiintyivät
suomalaisessa partituurissa ensi kerran
vuonna 1925 kun Uuno Klami kirjoitti osuudet
altto- ja tenorisaksofoneille pianokonsert-
toonsa Une nuit à Montmartre. Perimätiedon
mukaan orkesterin muusikot olivat kieltäytyä
esittämästä teosta sen vuoksi että tällaisia
”uusia, halpahintaiseen jazziin ja tans-
simusiikkiin assosioituvia soittimia” kehdattiin
tuoda orkesteripyhättöön. Klami oli juuri
opiskellut Pariisissa ja mahdollisesti kuullut
Marcel Mulen soittavan jossain orkesteri-
konsertissa. Hän käytti saksofonia sittemmin

muutamassa muussakin teoksessaan.
Muutamat muutkin säveltäjämme – Erkki
Melartin, Sulho Ranta, Väinö Hannikainen,
Ernest Pingoud ja Emil Kauppi – seurasivat
pianKlamin jalanjälkiä ja lisäsivät tämänuuden
”lisävärin” joihinkin partituureihinsa. 1930-
luvun lopun jälkeen innostus kuitenkin laantui
muutamaksi vuosikymmeneksi. Nämä
varhaiset teokset ovat joka tapauksessa
tärkeä ja kaunis lisä soittimemme klassiseen
ohjelmistoon.

Romantic Saxophone Prokofjevin tapaan: Luutnantti Kijé -sarja, Romanssi.



SEURAN KEVÄTKONSERTTI
31.3.2017 KLO 19 MALMITALO

Suomen saksofoniseuran vuoden 2017 kevätkonsertin klassisen osuuden soittaa armenia-
laissyntyinen, Saksassa asuva Koryun Asatryan yhdessä pianisti Marko Hilpon kanssa.

Lukuisissa kansainvälisissä kilpailuissa palkittu Koryun esiintyy säännöllisesti orkestereiden
solistina ja resitaalein eri puolilla maailmaa. Koryun pitää konserttinsa lisäksi mestarikurssin
Sibelius-Akatemian saksofonisteille.

Lisätietoa Koryunista, mukaan lukien hänen käsivarren pituinen CV:nsä löytyy kotisivuilta:

http://www.koryun-asatryan.com/

Kevätkonsertissa esiintyy myös jazz-saksofonisti Adele Sauros. Tilaisuudessa myönnetään
vuotuinen Josef Kaartinen -palkinto sekä kautta aikain toinen Åke Forsell -stipendi.

Richard Strauss oli perehtynyt saksofoneihin vain soitinnusoppaiden kautta, tuloksena Sinfonia
Domestican sopraano in C-, altto in F-, tenori in C- ja baritoni in F -stemmat.
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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
Heimonen Reima
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
Junnola Reijo
Junttila Jussi
Jämsä Jari
Järvelä Jouni
Järvinen Klaus
Kaartinen Kaarlo
Kahila Jouni
Kallio Matti
Kangas Harri
Kankare Jari
Kannaste Jussi
Karamäki Jarmo
Karastie Jouko
Karlsson Markus
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
Pohto Harri / Ad Acustica Oy
Pudas Kauko
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
Saaristo Pete
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:
Ad Acustica Oy Ltd
F-Musiikki
Finlandia Woodwind
Spesialist
RoHi Oy - Puhallinkorjaamo
Soitinkorjaamo Timo
Rantanen
Soitin Laine
Woodwinds KY
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