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PUHEENJOHTAJALTA 
 
 
Taas on vuosi vaihtumassa. Vuosi meni 
perinteisten aktiviteettien merkeissä. 
Vuoden tapahtumat alkoivat helmikuun 
alussa suuren suosion saavuttaneella 
jamitapahtumalla Juttutuvassa. Keväällä 
oli perinteinen konsertti ja syksyllä 
kiitosta saanut suukappaleiden 
viilailutapahtuma. 
 
Ensi vuoden tapahtumista sen verran, että 
kevään konsertin ajankohta on jo varattu 
ja se on tiistai 6.3.2006 klo 19.00 
Malmitalossa. Ohjelmistoa valmistellaan 
parasta aikaa ja tästä ja muista 
tapahtumista pyritään päivittämään 

kotisivuillemme tietoa, nehän löytyvät 
osoitteesta www.suomensaksofoniseura.fi. 
 
Saksofonistit ovat muuttavaa väkeä ja 
tämäkään lehti ei taas tavoita kaikkia, 
joten muistakaa ilmoittaa 
osoitteenmuutoksenne, niin saatte tämän 
lehden jatkossakin. Tulevaisuudessa 
yritetään saada DVD-projekti valmiiksi, 
minkä myös saatte sitten jäsenetuna 
kotiinne. 
 
Rauhallista  Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta. 
 
Olli Jaakkola

 
 
PAULI OKSALAN SUUKAPPALEPÄIVÄ 8.11.2006 
 
 
Tällä kertaa tilaisuus pidettiin 
yksipäiväisenä. Pop&Jazz Konservatorio 
oli jälleen luovuttanut tilan seuran 
käyttöön, ja klo 10.00-16.00 välillä Oksala 
tarkasti ja suoritti pikku hiontoja 9 
muusikon 15 suukappaleeseen. Jälleen 
kerran oli todettavissa, että eniten " 
sanomista " on metallisissa 
suukappaleissa, jotka näyttävät lähtevän 

valmistajilta melko viimeistelemättöminä. 
 
Tuntuu siltä, että tämän tapaisille 
tilaisuuksille on tarvetta, joten 
järjestämme näitä myös jatkossa. 
Suurkiitokset Paulille. 
 
Teuvo Siikasaari, sihteeri 
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VANHA KEINO VOI PARANTAA 
METALLISUUKAPPALEEN SOINTIA
 
 
Ajattelin kertoa asiasta joka on 
varmaankin useille vanhemman polven 
muusikoille tuttu. On nimittäin ollut aika, 
jolloin tenorisaksofoniin sai kaupasta vain 
Otto Linkin ja Berg Larsenin 
suukappaleita – aina ei näitäkään. Linkin 
hyvänä puolena on tunnetusti ollut paksu 
pyöreä soundi varsinkin alarekisterissä, 
mutta huonona puolena on usein soiton 
raskaus etenkin isoaukkoisilla (8-10) 
suukappaleilla. Ne, jotka eivät halunneet 
hankkia rinnalle kirkassointista ja 
suurivolyymisempaa Berg Larsenia, 
joutuivat miettimään miten parantaa oman 
Linkin ominaisuuksia. 
 
Apu löytyi suukappaleen kynnyksestä eli 
ns. wedgestä. Vahasta voi muotoilla 
korotuksen, mikä parhaimmillaan kirkasti 
sointia ja lisäsi volyymiä. Monet ’uusista’ 
suukappavalmistajista (mm. BARI, 
Ponzol, Sugal, Barone) hyödyntävät juuri 
tätä alkuaan Berg Larsenin käyttämää 
ratkaisua, testausvaiheessa wedge tehdään 
vahasta ja oikean muotoilun/soundin 
löytämisen jälkeen vaha korvataan 
oikealla metallilla. 
 
Puhtaasta uteliaisuudesta päätin kokeilla 
kyseistä vanhaa keinoa oman Otto Linkin 
suukappaleen ominaisuuksien 
parantamiseksi. Kyseessä oli 1960-luvulla 
valmistettu Linkin no. 8 tenorin 
suukappale johon muotoilin wedgen 
sinitarrasta. Sinitarran etuna on se, että se 
on helppo muotoilla uudelleen ja helppo 
myös poistaa kokonaan. Useita 
muotoilukertoja nimittäin tarvitaan! 

Tuloksia alkoikin syntyä päästyäni noin 
viidenteentoista versioon: enemmän 
volyymiä ja parempi hyötysuhde, 
enemmän diskanttia ja altissimoäänten 
herkempi intonaatio. Tästä soivasta 
versiosta on oheinen kuva. 
 
Matkan varrella törmäsin monenlaisiin 
ongelmiin, useimmin esiintyneitä olivat 
joittenkin yksittäisten äänten sortuminen 
sekä liiallinen diskantti ja volyymi.  
 
Tässä kuvattu lyhyt retki 
suukappaleenvalmistuksen maailmaan oli 
hyvin valaiseva ja suosittelen sitä 
muillekin. On paljon helpompi ymmärtää 
miksi hyvin soivia suukappaleita on niin 
harvassa. 
 
Heikki Kasari 
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RANTASEN TENTISSÄ JOONATAN RAUTIOLA
 

 
 

Jälleen klasarisaksofonistien virallisessa 
haastattelupaikassa Meilahdessa. 
Lukuisten yritysten jälkeen viimeinkin 
pöydän ääressä naamatusten vuoden 2006 
Joosef Kaartinen-palkinnon saaja Joonatan 
Rautiola ja allekirjoittanut. 
 
Timo: Miten aloit soittaa saksofonia? 
Joonatan: Olin nähnyt niitä 
musiikkiliikkeen ikkunassa ja se vaan oli 
hyvän näköinen soitin. Meillä kotona on 
kuunneltu kaikenlaista musiikkia ja isä on 
harrastelijabasisti, kaikki lapset ovat olleet 
Länsi-Helsingin Musiikkiopistossa 
oppimassa kitaraa (Juhana), kontrabassoa 
(Jesper), viulua (Juuli-Anna) ja minä 
aloitin nokkahuilulla. Opettajani oli Pekka 
Silén. 10-vuotiaana (ei onnistunut 
aikaisemmin!) otin sivusoittimekseni 
saksofonin ja ensimmäinen foniopettaja 
oli Keikkosen Juha. Juhan opetuksessa 
foni alkoi nopeasti tuntua omalta 
soittimelta. Vanhempani ovat sanoneet 
että olin pienempänä halunnut soittaa 
rumpuja ja tuubaa mutta tuubaan 
suhtauduttiin kotona sillä tavalla että ”älä 
nyt ainakaan sitä aloita”. Sitten se oli 
saksofoni. Juha tietysti käski vaihtamaan 
sen pääsoittimeksi parin vuoden jälkeen. 
T: Hyvä niin, kiitos hänelle. Sitten 
vaihdoit ja pääsitkin Sibelius-Akatemian 
nuoriso-osastolle, milloin se tapahtui? 
J: Se oli vuonna 2000, 17-vuotiaana. 
Vuonna 2002 pääsin solistiselle linjalle, 
mutta siellä olen ollut vain vuoden 
läsnäolevana opiskelijana. Koko 
Akatemia-ajan opettajani on ollut Pekka 
Savijoki. 2003 menin inttiin ensin 
Santahaminaan ja alokaskauden jälkeen 

Kaartin Soittokuntaan. Heti palveluksen 
jälkeen lähdin Pekan kannustuksesta 
Ranskaan. Olin hakenut Pariisin 
Taiteilijakaupunkisäätiön asuntoa 
maaliskuussa ja huhtikuussa tuli tieto että 
saan sen. Sitten alkoi mietintä että mitähän 
siellä tekisin. Keksin onneksi kesäleirin 
jossa oli Habanera-saksofonikvartetin 
soittajat opettamassa. Tutustuin leirillä 
heihin ja hain syksyllä niihin kouluihin 
joissa he opettivat. Leirillä oli 50-60 
osallistujaa iältään 12-25 vuotta ja he 
kaikki halusivat klassisen saksofonin 
ammattilaisiksi. Se oli aika omituista, sillä 
töitä klasarifonisteille on ihan liian vähän, 
Ranskassakin. Ja moni ranskalainen ei voi 
ajatellakaan työskentelevänsä muualla 
kuin Ranskassa luonteenlaadustaan 
johtuen. Leirillä oppilaat tosin soittivat 
tosi hyvin, tai ainakin ohjelmisto oli 
vaikeaa. Siellä oli esimerkiksi eräs 13-
vuotias poika, joka soitti Bonneaun 
kapriisia. 
T: Ärsyttävän vaikea teos. 
J: Ei se hänellä tietenkään ihan putkeen 
mennyt, mutta oli se minulle aikamoinen 
shokki. Tulin leiriltä takaisin Suomeen ja 
aloin valmistella lähtöä Pariisiin, jonne 
palasin syyskuussa -04. Lokakuussa 
pääsin oppilaaksi Christian Wirthille, joka 
on todella hyvä opettaja. Hänen 
tunneillaan puhutaan paljon musiikista ja 
fraseerauksesta ja sitä kautta tullaan 
teknisiin asioihin. Samaan aikaan pääsin 
myös Pariisin alueella sijaitsevaan Saint 
Maurin Konservatorioon, jossa opettaa 
Nicolas Prost. Hän on rohkaiseva tyyppi 
joka ei puutu pikkuseikkoihin paljoakaan. 
Kahdella opettajalla käyminen toimi 
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minulle oikein hyvin, koska he olivat niin 
erilaisia opettajia. Välillä oli tosin 
vaikeuksia esimerkiksi kappalevalinnoissa 
pääsykokeisiin ja konsertteihin. Wirth oli 
sitä mieltä että melkein mikä tahansa käy, 
kun sen soittaa hyvin, kun taas Prostin 
mielestä teoksen täytyy olla tilaisuuteen 
tarkasti mietitty. Pariisin Konservatorion 
pääsykokeen tein kolme kertaa, 
ensimmäisen kerran inttiaikaan, seuraavat 
kerrat olin jo ollut näillä opettajilla opissa. 
Pääsykoe oli vuoden päätavoite, 
suunnilleen kaikilla ikäisilläni ja 
nuoremmilla se on niin. Kolmannella 
kerralla sitten pääsin sisään ja siellä siis 
opettaa professori Claude Delangle. 
 
T: Missä olet tsekannut ranskankielen? 
J: Olin lastentarhasta lähtien 
ranskankielisissä kouluissa. Ensimmäinen 
vuosi Ranskassa oli aika hankalaa kun 
arkiranska ei oikein taittunut, mutta kyllä 
se nyt alkaa onnistua. 
T: Kävit myös  konsertoimassa Carnegie 
Hallissa? 
J: Joo, se oli mieletön mahdollisuus. Se 
kuvio meni siten, että vuosittain siellä 
debytoi yksi muusikko Sibelius-
Akatemialta. Jokainen Akatemian osasto 
valitsee ehdokkaan ja esittelee sen 
rehtorille, joka silloin valitsi minut. Se oli 
kyllä hirveä stressi, puolitoista vuotta siitä, 
kun tämä tieto tuli, niin se ei kertaakaan 
poistunut mielestä kunnolla. 
T: Aina kun menit koppiin, niin se oli 
piiskana takaraivossa? 
J: Kyllä, vaikka en edes välttämättä 
harjoitellut niitä kappaleita. Kuulin siitä 
maaliskuussa -04 ja sitten alkoi 
välttämätön tarve mennä roimasti 
eteenpäin voidakseen edes ajatella 
soittavansa siellä. En tiedä missä määrin 
sellainen ajattelu on järkevää… 
Ohjelmiston valinta aiheutti myös 
paineita,  

 
 
teokset vaihtuivat jatkuvasti ja 
järjestäjäkin jo melkein hermostui, kun ei 
ollut kappaleet tiedossa.Konsertti meni 
kuitenkin hienosti. Pianistini oli Marko 
Hilpo. 
 
T: Sitten kamoista, millä vedät ja millä 
aloitit? 
J: Ensimmäinen fonini oli sellainen 70-
80-luvun Conn; ei todellakaan mikään 
tavoiteltu soitin. Sillä soitin kolme vuotta 
ja sen jälkeen sain Buffet S1:n, jolla soitin 
-03 saakka. Buffetin jälkeen hankin 
Selmer Super Action Serie II:n, joka on 
ihan hyvä soitin. En tiedä vaikuttaako se 
soundiin niin hirveästi millä soittaa, mutta 
on siinä joitain ärsyttäviä juttuja. Se on 
todella ylävireinen ylhäältä ja koneistoa ei 
voi laskea koska kovaa soitettaessa se on 
sitten matala. En tiedä liittyykö se minun 
soittotapaani. Se on joka tapauksessa 
sellainen asia joka minun on ratkaistava 
jotenkin. 
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T: Oliko S1:ssä tuollaista ongelmaa? 
J: Ei, mutta toisaalta silloin ehkä avasin 
naamaa ja kurkkua ylä-äänissä. Sitä en 
nykyään paljoa tee, koitan soittaa ne 
mahdollisimman kiinteällä soundilla.  
Ensimmäinen suukappale oli Vandoren 
A27 ja lehti oli myös ennen pitkää 
Vandoren 3,5. Ajauduin lehtiin, jotka 
olivat minulle liian jäykkiä ja se ei ollut 
hyvä juttu; miksi vaikeuttaa asioita?. 
Tietysti kovaa soittaminen on jäykällä 
helpompaa. 
T: Altissimorekisteri taitaa helpottua 
jäykällä lehdellä? 
J: Kyllä se minullakin helpottuu, mutta on 
se myös tottumuskysymys. Vandoren 
A35:llä soitin jonkin aikaa, mutta siinä oli 
minulla paljon suhinaa, joka varmaankin 
taas johtui jäykästä lehdestä. Kun menin 
sinne kesäleirille Ranskaan, niin 
huomasin, että kaikki soittivat paljon 
hiljempaa kuin minä, alaäänet tulivat 
helposti ja äänessä ei ollut mitään 
ylimääräistä. Tietysti tuntui, että eihän 
noista lähde tarpeeksi ääntä, mutta se oli 
kuitenkin aika hienoa, kun he pystyivät 
soittamaan homogeenisesti kaikki 
rekisterit. Siellä oltiin hieman kummissaan 
minun volyymistäni. 
Kun aloitin Ranskan opinnot niin Prost 
kokeilutti minulla Vandoren AL3 -
suutinta, jolla oli heti helppo tehdä 
kaikkea. Tietysti siitä ei lähde paljoakaan 
ääntä, joten ei sillä voi orkesterin solistina 
soittaa, mutta pianistin kanssa voi. 
T: Saksofoniseuran konsertissa soitit siis 
sillä? 
J: Joo. Sen etu on, että se ei ole tarkka 
lehtivalinnasta ja sillä saa helposti puhtaan 
soundin. Altossa on kokeilussa tällä 
hetkellä Selmerin S90-sarjan 170-
suukappale, se on samantyyppinen kuin 

AL3, mutta lehdissä voi käyttää puolta 
numeroa jäykempiä ja siitä on tiettyjä 
etuja – voi puhaltaa hyvällä paineella, 
suutin ei ”täyty” heti. 
T: Onko nyt kuitenkin rauha 
suutinmaassa? 
J: Toivottavasti jonkin aikaa. En usko, 
että asiat jatkuvalla vaihtamisella 
ratkeavat, mutta suukappalevalinta on 
kuitenkin tärkeä asia, kuten myös lehden 
paksuus. Tällä hetkellä soitan Vandorenin 
kolmepuolikkailla, siitä sinisestä paketista. 
Käytän paljon lehtileikkuria; sillä saan 
loppuun soitetun hyvän lehden jälleen 
toimimaan. Pärekulutus laski leikkurin 
oston jälkeen puoleen.  
Kiristimenä minulla on BG:n 
yksiruuvinen sekä altossa että 
sopraanossa, joka on myös Selmer, Serie 
III. Barskaa en ole soittanut pitkään 
aikaan, mutta silloin kun soitin, niin soitin 
oli Selmer Serie II ja suukappale 
Vandoren B35. 
 
T: Onko konsertteja luvassa lähiaikoina? 
J: Kantaesitän Suomessa ensi kesänä Olli 
Virtaperkon uuden biisin fonille ja 
pianolle sekä Tapio Tuomelan Pilke 1:n, 
jonka soitin Carnegie Hallissa. Myös 
Lontoossa ja Pariisissa olisi tarkoitus 
soittaa resitaalit noin vuoden sisällä. 
Soitan myös alttoa kvartetissa, jolla 
olemme pyörineet aika paljon Ranskassa. 
Ensi vuonna lähdemme Saksaan, Sveitsiin 
ja Venäjälle. 
 
Toivottavasti saamme Joonatanin äkkiä 
takaisin rikastuttamaan upealla soitollaan 
Suomen saksofonielämää! 
 
Timo Rantanen
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VAIHTO-OPPILASVUOSI HOLLANNISSA 
 
170 000 asukkaan Groningen on hieno 
kaupunki. Vietin siellä yhteensä noin 10 
kuukautta vaihto-oppilaana, syyskuusta 
2005 kesäkuun loppuun 2006. 
Valintakriteereinä ennen lähtöä pidin 
lähinnä kolmea asiaa: koulutusohjelma 
(New York comes to Groningen), 
englannilla pärjääminen sekä 
maantieteellinen sijainti. Oikeastaan 
ennen lähtöä en tiennyt paljoakaan itse 
kaupungista mutta pelkkiä positiivisia 
asioita näin jälkeenpäin mieleen tulee. On 
todella haastavaa kiteyttää vuoden 
kokemukset yhteen kirjoitelmaan joten 
edetään aluksi hieman kronologisesti. 
 
Saavuttuani Amsterdamista junalla 
Groningeniin suuntasin ensimmäiseksi 
vaihto-oppilastaloon, jossa student 
manager odottikin sovittuna ajankohtana. 
Talo missä asuin oli vaihto-oppilastalo, 
118 ulkomaalaisen sekä kahden 
hollantilaisen student managerin asuttama. 
 
Talossa asui siis ihmisiä oikeastaan mistä 
tahansa päin maailmaa, eniten Espanjasta 
ja Saksasta. Ehkä ainut ei-edustettu 
kansallisuus minkä olisi luullut löytyvän 
oli USA. Tässä yhteydessä on todettava, 
että jos joku vaihtoon aikoo lähteä 
suosittelen lämpimästi syyslukukautta, 
mielellään koko lukuvuoden kestävää 
ohjelmaa. Syksyllä saapuvien selkeä etu 
on siinä että kaikki samassa talossa ovat 
uusia kasvoja. Näin ollen kavereita on 
paljon helpompi tehdä, keväällä tulleet 
jäävät helposti kaveriporukoiden 
ulkopuolelle sillä kaikki ovat jo 
tutustuneet niin moneen sataan uuteen 
ihmiseen ettei enempää yksinkertaisesti 
pysty vastaanottamaan. 

Talossa oli yksi suuri yhteiskäyttöön 
tarkoitettu tila missä mm. katsottiin tv:tä 
ja  elokuvia. Parhaat muistot noista 
taitavat olla euroviisujen voitto 
(kansallistunne nousee ulkomaalaisten 
seurassa yllättävän korkeaksi), 
huonoimpia jääkiekon olympialaisten 
finaali sekä lähes kaikki formulakisat (n. 
20 espanjalaisen seura on yllättävän 
raskasta…). Luonnollisesti yhteisissä 
tiloissa myös järjestettiin bileitä, 
illanistujaisia oli käytännössä joka ilta. 
 
Kaikilla asukkailla yhtä huonetta lukuun 
ottamatta oli yhden hengen huone. Noin 
16 m2 tila oli hyvin pelkistetty, sängyllä, 
pöydällä, tuolilla ja vaatekaapilla 
varustettuna. Omien huoneiden lisäksi 
käytössä olivat tietysti yhteiset keittiöt 
joissa oli n käyttäjää kutakin kohti. 
Keittiössä käytössä oli systeemi, jossa 
jokainen käyttäjä oli viikon kerrallaan 
vastuussa siisteydestä. Omassa 
 

  
Don Braden ja William Suvanne 
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kerroksessamme oli myös ylimääräinen 
yhteinen tila, jota usein käytettiin 
kansainvälisiin illallisiin sekä jopa joskus 
opiskeluunkin. 
 
Pääsääntöisesti voisi sanoa, että 
ensimmäisen lukukauden viihdyin lähinnä 
talossa asuvien kanssa. Samassa 
tilanteessa oleviin oli helppo tutustua, 
opiskelukavereihin tutustuminen vei 
paljon enemmän aikaa. Toisella 
puoliskolla taas vietin paljon aikaa 
musiikinopiskelijoiden kanssa. Talossa 
asui siis minun lisäkseni vain kaksi muuta 
musiikinopiskelijaa. 

 
”New York comes to Groningen” on 
Euroopassa ainutlaatuinen 
koulutusjärjestelmä. Prince Claus 
Konservatorion jazz-osaston rehtorina 
toimii puoliksi New Yorkissa asuva 
ansioitunut basisti Joris Teepe. Systeemi 
perustuu kahdeksan amerikkalaisen 
rotaatiojärjestelmästä, jossa jokainen 
viettää vuorollaan viikon opettamassa. 
Jokainen viikko alkaa vierasopettajan 
konsertilla sekä mestarikurssilla. Osaston 
opiskelijamäärä on ainoastaan 50 
hujakoilla, joten kaikki tuntevat toisensa.  
 

 
Prince Claus conservatorium Big Band 
 
Konsertilla opetusviikon aloittaminen on 
mielestäni kertakaikkisen hieno idea ja 

toivon että myös suomalaisissa kouluissa 
näin tehtäisiin. Merkittävimpiä NY-
opettajia olivat Ralf Petersson, Don 
Braden, Brian Lynch sekä David 
Bergman. 
 
Oma viikkoni sisälsi kaikille yhteisten 
tuntien lisäksi soittotunteja, work shopeja, 
big bandia, sekä kerran viikossa 
lounaskonsertin, jonka idea oli tuoda 
esiintymiskokemusta opiskelijoille. 
Oppilaat oli siis jaettu viiteen eri ryhmään, 
jokaiselle arkipäivälle, ja kerran viikossa 
kaikki soittivat ainakin yhden kappaleen 
lounasyleisölle. Oma vakituinen opettajani 
oli Miguel Martinez, pätevä soittaja ja 
hieno ihminen. Lisäksi joka kahdeksas 
viikko Don Braden antoi 2 tuntia 
yksityisopetusta. Muiltakin New York –
opettajilta sai tunteja kun vaan pyysi (jos 
heillä oli aikaa). Lisäksi kouluvuoteen 
sisältyi varsinkin saksofonisteja 
kiinnostava Lee Konitzin vierailu. 
 
Soittajien taso koulussa oli vaihteleva, 
erittäin hyvistä aina sinne asti missä 
ihmetellään, miksi ei kukaan pyydä 
soittamaan. Suomalaisittain katsottuna 
ihailtavaa oli asenne ”soittaminen on 
kivaa”. 170 000 ihmisen kaupungissa oli 
jameja viisi kertaa viikossa joka viikko. 
Kävipä yhdet jamit avaamassa itse Rick 
Margitza. Fakta, että pääkaupunkiseudulla 
Suomessa on yli miljoona ihmistä ja 
jameja ei juurikaan ole pistää miettimään 
missä vika. Jamisoittaminen myös kuului 
monien kanssaopiskelijoiden soitossa 
mielettömänä varmuutena soitossa. 
Uskon, että nimenomaan jamien takia 
kehityin eniten muusikkona tämän vuoden 
aikana. 
 
Muusikon urani sai myös Groningenin 
vuotena aivan uuden ulottuvuuden 
alettuani säveltää sävellys-workshopin  
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vuoksi. Vaihto-oppilasvuoden parhaita 
puolia lieneekin se, että on kerrankin aikaa 
treenata ja myös säveltää. Vuoden 
suurimpana ammatillisena saavutuksena 
sain näin ollen kymmenisen kappaletta 
omia jazz-sävellyksiä levylle, sekä paljon 
arvokasta kokemusta bändiliiderinä. 
 
Yhdessä vuodessa ehtii tapahtua hyvin 
paljon asioita. Muistan kun Jussi Kannaste 
sanoi pari vuotta sitten, ettei olisi siinä 
asemassa missä nyt on ilman vaihto-
oppilasvuotta. Oman vaihtovuoden 
jälkeen on helppo ymmärtää mitä hän 

tarkoitti. Vaihto-oppilasvuoden aikana 
ehtii tutustumaan moniin tuleviin 
kollegoihin ja nämä kontaktit tulevat 
varmasti olemaan erittäin arvokkaita. 
Helppo on todeta, että kyseessä oli paras 
vuosi. 
 
William Suvanne 
 
Kirjoittaja opiskelee Stadiassa 
musiikkipedagogilinjalla. 
 
www.myspace.com/williamsuvanne 
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14th WORLD SAXOPHONE CONGRESS 
Ljubljanassa Sloveniassa 5.–9. heinäkuuta 2006 

 
Kolmen vuoden välein 1960-luvulta 
lähtien järjestetty World Saxophone 
Congress kokoaa nykyään noin 1000 
saksofonistia ja muuta esiintyjää joka 
puolelta maailmaa. Tapahtumassa on 
kymmeniä soolo-, solisti- ja 
kamarimusiikkikonsertteja, luentoja, 
keskusteluja ja mestarikursseja sekä 
uusien teosten, levytysten ja tuotteiden 
(soittimien, suukappaleiden ym.) 
esittelyjä. Jokaisen päivän päätteeksi 
esiintyvät kansainvälisesti tunnetut 
saksofonistit gaalakonserteissa 
orkestereiden solisteina. Tänä vuonna 
14:ttä kertaa järjestetty kongressi oli 5.–9. 
heinäkuuta Slovenian pääkaupungissa 
Ljubljanassa. Edelliset kongressit olivat 
Minneapolisissa vuonna 2003 ja 
Montrealissa vuonna 2000. 
 
Melko vasta EU:iin liittynyt Slovenia on 
pienehkö entisen Jugoslavian maa Italian 
itäpuolella. Pinta-alaltaan se on vain noin 
20 000 neliökilometriä, pisin etäisyys on 
noin 150 km. Asukkaita on pari 
miljoonaa. Maassa on vuoristoa, vehreää 
maaseutua ja pieni kaistale Adrianmeren 
rantaviivaa. Pääkaupungissa Ljubljanassa 
on noin 300 000 asukasta. Slovenia ei 
kärsinyt vakavasti Jugoslavian 
hajoamisesta, länsimainen bisnes tuli 
sinne heti tilanteen rauhoituttua ja maa on 
nykyään tärkeä talouden edelläkävijä 
Balkanin alueella. Sloveniassa toimii 
kuusi ammattiorkesteria. Musiikinopetusta 
järjestetään kymmenissä 
musiikkikouluissa, useissa 
konservatorioissa ja Ljubljanan yliopiston 
musiikkiakatemiassa. 
 

Sain virikkeen osallistua kongressiin 
entiseltä opettajaltani Nicolas Prostilta. 
Hän ei ehtinyt harjoitella amerikkalaiselta 
Gerald Shapirolta tilaamaansa teosta 
Breath Etude ja pyysi minua 
kantaesittämään sen Sloveniassa. Koska 
konserttiohjelmaan mahtui muutakin, sain 
hyvän tilaisuuden esittää 
saksofonistiyleisölle uutta suomalaista 
saksofonimusiikkia. Ilmoitin siis lisäksi 
ohjelmaani Sebastian Fagerlundin 
Groundin sooloaltolle sekä Tapio 
Tuomelan Pilke 1 :n altolle ja pianolle. 
Oma konsertti ei ollut ainoa syyni lähteä 
Sloveniaan. Kaverini Quatuor Ellipsosista 
olivat myös huomanneet kongressin ja 
päätimme ilmoittaa 
saksofonikvartettimme sinne.  
 
Lähtö Ranskasta oli tervetullut rankahkon 
kevään jälkeen. Pariisin Charles de 
Gaullelta startannut pieni Airbus täyttyi 
erimaalaisista saksofonisteista. Ihailimme 
ikkunasta tenorien ja baritonien 
ilmalentoja ruumaan lentokenttäjermujen 
käsittelyssä. Lento ei ollut kovin pitkä ja 
taksimatka Ljubljanan lentokentältä 
majapaikkaan sujui kätevästi reilua 
ylinopeutta balkanteknon soidessa. 
Kvartettimme sekä pianistini Marko Hilpo 
oli mukavasti sijoitettu retkeilymajaan 
vartin kävelymatkan päähän 
kongressikeskus Cankarjev Domista. 
 
Ljubljanan vanhan kaupungin kapeilla 
kaduilla risteilevä väki näytti 
eurooppalaiselta suurine aurinkolaseineen 
ja tatuointeineen. Niukasti pukeutuneiden 
sloveenittarien ja heidän pilottitakkisten 
kumppaneidensa lisäksi kaduilla tuli 
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jatkuvasti vastaan tuttuja kasvoja 
ranskalaisesta saksofoniyhteisöstä, 
kikattavia japanilaisseurueita 
digikameroineen ja rentoja amerikkalaisia 
bermudoissaan. Nuo kolme ovat klassisen 
saksofonin nykyhetken suurimmat maat, 
joissa viimeistä lukuunottamatta klassisen 
ja jazzin ammattilaisten määrät eivät 
ilmeisesti paljonkaan eroa toisistaan.  
 
Ljubljana on viehättävä, vehreiden ja 
kumpuilevien maisemien ympäröimä 
kaupunki.  Sitä vartioi kukkulan laelta 
keskiaikainen linna, josta on hienot 
näkymät pienten kylien täplittämälle 
maaseudulle sekä punaisten harjakattojen 
peittämälle vanhalle kaupungille, jolle 
harmaiden lähiöiden betoniviidakko luo 
mielenkiintoisen kontrastin. Kaupunkia 
halkoo Ljubljanica-joki, jonka väylää 
reunustavat hienot itävaltalaistyyliset 
rakennukset. Melojat ja turistilaivat 
risteilevät siellä täällä ja rannoilla kelluu 
ponttoneilla olutbaareja. 
 

 

Ljubljana sijaitsee keskellä Sloveniaa - 
yhden päivän aikana voi käydä vaikka 
viinitiloilla tai meren rannalla ja palata 
illalla kaupungin tohinaan. Harmi ettei 
kiertokäynneille jäänyt aikaa.  
 
Kongressin organisaatio oli erittäin 
tehokas. Saavuttuamme 
kongressitoimistoon saimme heti 
kulkupassin sekä yksityiskohtaisen 
kongressiohjelman. Tiedossa ei ollut 
minuuttiakaan lepoa seuraavien 
vuorokausien valoisina tunteina. Konsertit 
alkoivat joka päivä yhdeksältä ja ohjelmaa 
oli iltamyöhään saakka neljässä 
konserttisalissa. Suurimmassa, Gallus 
Hallissa olivat iltakonsertit orkesterien 
kanssa, Linhart Hallissa esiintyivät 
isoimmat yhtyeet sekä tunnetummat 
saksofonistit soolokonserteissa, 
kellarikerroksen Kosovel Hallissa pidettiin 
elektroniikkaa, nauhoja ja erikoisia 
soittimia hyödyntäneet konsertit sekä 
useat resitaalit ja pienessä Stih Hallissa, 
jossa yleisö oli portaittain kohoavassa 
katsomossa esiintyjien ympärillä, soittivat 
useat kvartetit ja muut 
kamarimusiikkikokoonpanot. Koko 
tapahtuman aikana vain yksi konsertti 
peruuntui järjestäjien kömmähdysten 
takia. 
 
Keskiviikkona 5. heinäkuuta, kongressin 
ensimmäisenä päivänä, ohjelman 
mielenkiintoisimpia esiintyjiä olivat 
OS5IA-saksofonikvintetti, joka kantaesitti 
omalaatuista ranskalaista nykymusiikkia, 
Habanera-saksofonikvartetti Ligeti-
sovituksineen sekä illan avajaiskonsertissa 
Eugene Rousseau Claude Bakerin 
Lamentationsin ja Claude Delangle Henri 
Tomasin saksofonikonserton solisteina. 
Päivän eksoottisimpia esiintyjiä olivat  
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israelilainen Tel Aviv –saksofonikvartetti 
ja kiinalainen Han Xiao. 
 
Torstaina oli kvartettimme vuoro esiintyä. 
Stih Hallissa oli mukavasti yleisöä vaikka 
konsertti oli jo yhdeksältä aamulla. 
Ohjelmassamme oli sovituksia 
pianomusiikista: Mendelssohnia, 
Prokofievia, Schumannia ja Debussya. 
Kaikki sujui melko hyvin, vaikka lehdet 
hieman kuivuivat kuumalla lavalla. 
Palaute ohjelmasta, sovitustyöstä ja 
soitosta oli myönteistä.  
 
Päivän konserttipaljoudessa oli useita 
hienoja esiintymisiä. Belgiassa Dinantin 
saksofonikilpailussa (klassikoiden 
Thelonius Monk –kisa) vuonna 2002 
menestynyt Julien Petit kantaesitti 
Karlheinz Stockhausenin uuden teoksen 
Entführung sopraanolle ja nauhalle, 
Géraud Etrillard ja Gilles Tressos soittivat 
Sofia Gubaidulinan vaikuttavan Duo-
sonaatin kahdelle baritonille ja EuroCASS 
–tapahtumassa 2001 Suomessa vieraillut 
ranskalainen Jean-Yves Fourmeau soitti 
yhdessä slovenialaisen Lev Pupisin kanssa 
Nenad Firštin konserton kahdelle 
saksofonille ja jousille. Torstaina 
esiintyivät myös mm. Yamahan 
sponsoroima armenialainen Koryun 
Asatryan ja merkittävää solistiuraa tekevä, 
Suomessakin esiintynyt italialainen 
Federico Mondelci. Päivän päätteeksi Bob 
Mintzer ja Yellowjackets soittivat 
ulkoilmakonsertissa Slovenian Radion ja 
TV:n Big Bandin kanssa. 
 
Perjantaina oli oma vuoroni soittaa 
konsertti, Kosovel –salissa. Yleisöä oli 
kiitettävästi ja teokset saivat hyvän 
vastaanoton. Päivän muita esiintyjiä olivat 
mm. ranskalaiset Jean-Yves Chevalier ja 
Marie-Bernadette Charrier, 
alankomaalainen Arno Bornkamp sekä 

Tallinnassa 2003 kilpailleita suomalaisia 
tuomaroinut Joël Versavaud. Kongressin 
hienoimpia kokemuksia oli japanilaisen 
Mi-bémol–yhtyeen konsertti. Ilman 
kapellimestaria esiintyvän 25 saksofonin 
yhtyeessä oli vain 3 sopraanoa ja sen 
sointivalikoimasta löytyi lämpöä ja 
läpikuultavuutta, joita 
orkesterisovituksista koostunut ohjelma 
kaipasikin. Ennen japanilaisia esiintyneet 
Pariisin konservatorion ja Thaimaan 
saksofoniensemblet soivat myös hienosti. 
Illalla Slovenian armeijan orkesterin 
solisteina soittivat mm. Kenneth Tše ja 
John Harle. 
 

 
Claude Pascal ja Quatuor Ellipsos 
 
Lauantaille, viimeiselle täyspitkälle 
päivällekin riitti loistavia konsertteja. 
Yhdeksältä aamulla 16-vuotias 
ukrainalainen Asya Fatejeva tulkitsi 
tyylikkäästi Koechlinin Etydejä sekä Piet 
Swertsin Klonosin. Myöhemmin 
esiintyivät mm. tämän vuoden Dinant–
voittaja Sergei Kolesov Moskovasta, 
latvialainen Oskars Petrauskis, sekä 
sveitsiläinen nykymusiikkikonkari Marcus 
Weiss, jonka ohjelmassa oli 20-
minuuttinen, pelkkiä multiääniä käyttävä 
osa Giorgio Nettin 70-minuuttisesta 
sooloteoksesta Necessità d'interrogare il 
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cielo sopraanolle. Parhaita Sloveniassa 
näkemiäni esiintyjiä ja 
mielenkiintoisimpia muusikoita oli 
amerikkalainen Kenneth Tše. 
Amerikkalaisilla muusikoilla tuntuu 
muutenkin olevan hyvä lavakarisma ja 
välitön suhde yleisöön.  
 
Lauantain iltakonsertti oli upea. 
Kanadalainen Daniel Gauthier tulkitsi 
intensiivisesti Pierre-Philippe Bauzinin 
jälkiromanttisen Poèmen saksofonille ja 
orkesterille. Kongressin 
tekniikkademonstraatioista ällistyttävin oli 
mielestäni väliajan jälkeen kuultu Pierre 
Boulez’n sooloteos Dialogue de l’ombre 
double altto- ja sopraanosaksofonille sekä 
elektroniikalle ranskalaisen Vincent 
Davidin soittamana. Teos on luultavasti 
hankalinta mitä saksofonille on sävelletty. 
Tietokoneen vääristämät muistumat 
saksofonin heikkohermoisesta tikutuksesta 
ja vaikuttava lavastus saivat 
änkyrämodernismin kuivakkuuden 
unohtumaan. Tunnelma vaihtui täysin kun 
israelilainen tenoristi David El-Malek 
soitti sinfoniaorkesterille ja jazztriolle 
sovittamiaan juutalaisia lauluja 
koskettavasti ja persoonallisella saundilla. 
Lopuksi Arno Bornkamp esiintyi Jacob ter 
Velhuisin Tallahatchie –konserton 
solistina.  
 
Sunnuntaiaamun avasi kongressikokous, 
jossa päätettiin kansaivälisen 
saksofonikomitean (International 
Saxophone Committee) jäsenet 
seuraaviksi kolmeksi vuodeksi sekä 
seuraava kongressipaikka, Thaimaa. 
Kokouksen jälkeen mm. Hiroshi Hara ja 
Philippe Geiss esiintyivät Slovenian 
Poliisisoittokunnan solisteina 
viihteellisessä päättäjäiskonsertissa.  
Konserttien lisäksi kongressissa oli 
päivittäin konferensseja, luentoja ja 

mestarikursseja monista eri aiheista. Niitä 
pitivät mm. Jean-Marie Londeix, Bob 
Mintzer ja Claude Delangle. Selmerin 
showroomissa oli kokeiltavana ja 
myytävänä kymmeniä saksofoneja eri 
metallirungoilla ja -pinnoituksilla sekä 
erilaisia suukappaleita. Kongressitalon 
suuri aula oli täynnä soitin- ja 
materiaaliesittelyjä, joista vaikuttavimpia 
oli saksalaisen Benedikt Eppelsheim 
Blasinstrumenten soitinkokoelma. Paja on 
erikoistunut basso –ja kontrabassofoneihin 
ja esittelyssä olivat modernien 
edellämainittujen lisäksi Eb- ja Bb- 
Tubaxit, jotka näyttävät baritonifonilta 
tuplapitkällä putkella mutta soivat 
vähintään oktaavia alempaa.  
 
Ljubljanan kongressi oli mielenkiintoinen 
tilaisuus kuulla erilaisia soittotapoja ja 
tavata soittimen kuuluisia nimiä ja 
kaikenmaalaisia saksofonisteja erittäin 
rennossa ilmapiirissä. Saksofoni näyttää 
voivan hyvin. Innostuneita ammattilaisia 
ja harrastajia on paljon ja soittimelle 
sävelletään satoja uusia teoksia vuosittain. 
Lisäksi kansainvälisellä kentällä on jo 
useita merkittävää solistiuraa tekeviä 
klassisia saksofonisteja.  
 
Seuraava saksofonikongressi on 
Thaimaassa Bangkokissa 8.–12. 
heinäkuuta 2009. Thaimaan valtio tukee 
kongressiin osallistumista suurin summin. 
Suosittelen lämpimästi! 
 
Joonatan Rautiola 
 
www.worldsax.net, www.eppelsheim.com 
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 Saksofoniseuran hallitus 
 Sukunimi Etunimi Sähköposti Puhelin koti Puhelin työ 
 Jaakkola Olli olli.jaakkola@suomensaksofoniseura.fi 09-512 1732 040-549 5166 

 Koskipää Saara saara.koskipaa@lmo.fi 09-256 5938 040-513 6734 

 Martikainen Jaakko jaakko.k.martikainen@helsinki.fi 040-536 5205 

 Rantanen Timo timo.rantanen@surfeu.fi 09-241 0125 041-530 1969 

 Siikasaari Teuvo teuvo.siikasaari@suomensaksofoniseura.fi 09-298 5456 0500-419 548 

 Soro Ville ville.soro@roschier.com 040-755 5545 020-506 6638 

 Tuomisalo Olli-Pekka olli.-pekka.tuomisalo@kolumbus.fi 0400-704 089 

 Rahastonhoitaja 

 Olkkonen Seppo seppo.olkkonen@suomensaksofoniseura.fi 09-665 877 050-322 2359 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hatullinen suht siistejä 
suuttimia myytävänä. Alttoon: 
Conn (USA), Rousseau JDX6, 
Meyer 6M(M); Tenoriin: Otto 
Link 5 (NY met.), Dukoff D8, 
myös vaihto Selmer as (C* tai 
C**) ja ts (C**) suutt. mahd. 

Kysy lisää: 050 – 3837410 
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   "Jäsenmaksuvuosi 
   "Etunimi" "Sukunimi" 
   "Osoite" 
   "Postitoimipaikka" 
 

 
 

Suomen Saksofoniseuran 
perinteinen kevätkonsertti 

 
Malmitalolla 

 
tiistaina 

6.3.2007 klo 19.00 
 

Ohjelmassa mm. 
 

Nuoret saksofonikvartetit 
Saksofoniorkesteri 

 
 

William Suvanne Quartet: 
William Suvanne, saksofonit 

Tuomas Turunen, piano 
Mikko Pellinen, basso 
Niko Votkin, rummut 

 
Konsertissa julkistetaan myös vuoden 2007 

Josef Kaartinen –palkinnon saaja. 
Vuorossa on jazz-saksofonisti. 

 


