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Puhallinkorjaamomme sijaitsee nykyisin Helsingin myymälässä!



PUHEENJOHTAJALTA

Kun edeltäjäni Olli Jaakkola viime syksynä tiedusteli kiinnostustani Suomen 
Saksofoniseuran puheenjohtajuuteen, oli yhtenä argumenttina ”kun nyt valmistut 
tohtoriksi, olisiko seuraava askel seuran puheenjohtajuus”. Hetken pohdittuani tulin siihen 
tulokseen, että voin tällä paikalla saada hyvän hallitusporukan kanssa aikaan paljon 
merkittäviä asioita rasittamatta itseäni sen enempää kuin rivijäsenenä aiempien vuosien 
hallituksissakaan.

Tässä vaiheessa pitää tietysti olla selkeä mielikuva tulevista linjanvedoista, eikä niiden 
suhteen suuria vaikeuksia ilmennytkään. Olli Jaakkolan pitkän puheenjohtajakauden 
jäljiltä seura on kaikin puolin hyvässä iskussa – hienot julkaisuprojektit ja asemansa 
vakiinnuttanut vuotuinen kevätkonsertti ovat luonnollisesti päällimmäisenä mielessä. 
Linjauksia onkin turha muuttaa näiltä osin mihinkään. Ehkä tuonkin tässä vaiheessa vain 
esille suuren intohimoni historian tutkimiseen ja kirkastamiseen: tulevina vuosina 
pyrimme julkaisemaan edelleen vanhoja suomalaisia saksofoniäänitteitä ja toivottavasti 
myös DVD-projekti tulee jossain vaiheessa ajankohtaiseksi. Filmimateriaalien 
julkaisuoikeuksien saaminen lukemattomiin pieniin filminpätkiin on urakka, joka tulee 
vaatimaan melkoisesti voimavaroja. Historian kirkastamisprojekteihin lukeutuvat myös 
Saksofani-lehteen tulevat haastattelut vanhemman polven saksofonistilegendoistamme. 
Seuraavan CD-levyn sisällöstä paljastettakoon jo tässä vaiheessa lähes 20-minuuttinen 
nauhoite, jolla soittaa varsinainen aikansa all star –joukkio: Leo Kähkönen, Göran Ödner, 
Joel Lahti, Ossi Malinen ja Unto Haapa-aho. Tämän nauhan lisäksi on käynnissä jatkuva 
kartoitus 50 ikävuoden ylittävistä nauhoituksista.

Lopuksi lyhyt katsaus kevään 2010 huippuhetkeen. Josef Kaartinen –palkinnon saanut 
Timo Rantanen oli koonnut seuran kevätkonserttiin sekä klassisen että jazz-puolen 
ohjelman ja saanut kasaan taiteellisesti tinkimättömän ja erittäin korkeatasoisen 
kokonaisuuden. Timon loistelias esitys Christian Lauban baritonisaksofonille ja 
ääninauhalle säveltämästä teoksesta sai jo ihmiset sekä salissa että salin takana viritettyä 
hyvään tunnelmaan. Akateemisen Saksofonikvartetin tulkinnat Jarmo Sermilän, Sebastian 
Fagerlundin ja Paavo Heinisen kvartetoista antoivat puolestaan vahvan kuvan klassisen 
nykymusiikkimme valoisasta tulevaisuudesta. Jazz-osuudesta vastanneet Petri Puolitaival, 
Mikko Innanen ja Timo Lassy vahvistivat entisestään ainakin allekirjoittaneen käsitystä 
siitä, että suomalaisten saksofonistien tekninen ja taiteellinen taso ovat koko maailman 
mittakaavassa suvereenia kärkiluokkaa. Näitä konsertteja ei pitäisi kenenkään 
musiikinystävän jättää väliin!

Tästä on hyvä jatkaa!

O-P Tuomisalo
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Uutuus! Käsintehdyt BORGANI-saksofonit nyt F-Musiikissa,
Kaisaniemenkadun myymälässä. Tervetuloa koesoittamaan

ja ihastumaan upeaan jäljittemättömään soundiin.

Joe Lovano: “Music is the Breath of Life...
The sound of joy comes through in every
note I play on my new custom-made
Borgani-Lovano Tenor. This beautiful instru-
ment, with its Pearl Silver body and Gold
24K keys, gives me such a warm, brilliant
sound, with a dynamic range, beyond my
wildest expectations. My very special
thanks go to Orfeo Borgani, Borgani family
and the Team all. This is the most beautiful
powerfull, deeperst new saxophone I’ve
ever played. I love it!”

Sopraanosaksofonit 3.900,-

Alttosaksofonit 3.990,-

Tenorisaksofonit 4.300,-

alkaen

Ilmoitus09.pmd 12/18/2009, 3:08 PM2



OLLI-PEKKA TUOMISALON JA RISTO-MATTI 
MARININ KOLMAS YHDYSVALTAIN-KIERTUE 2009.

Kolmas kiertueemme Yhdysvaltoihin alkoi 
varhain torstaiaamuna 29.10.2009. 
Ensimmäinen etappi oli lento Helsingistä 
Tukholmaan. Vaihtoaikaa oli vain tunti, 
joten suurin jännitys menomatkan osalta 
kohdistui matkatavaroiden ehtimiseen 
jatkolennolle. Kaikki meni kuitenkin 
nappiin ja kenttähenkilökunta piti meidät 
ajan tasalla laukkujemme saapumisesta 
New Yorkin –koneeseen. Lento meni 
kuten Atlantin yli yleensä menee – aika 
mateli ja niin tuntui myös kone matelevan 
pientä monitoriruudun karttaa seuratessa. 
Laskeuduimme joka tapauksessa 
Newarkin kentälle hieman etuajassa ja 
hetken mielijohteesta päätimme käydä 
Manhattanilla syömässä lounasta. 
Lentokentältä pääsi kolmessa vartissa 
keskustaan. Söimme tukevan aterian Macy
´sin alakerran hyvässä grilliravintolassa. 
Tämän jälkeen soitin vaimoni veljelle, 
joka asuu New Yorkissa. Aikataulut ja 
sijainnit olivat kohdallaan, joten ehdimme 
yhdessä kahville. Sitten olikin aika palata 
kentälle ja jatkaa matkaa kohti New 
Orleansia. Laskeuduttuamme ja ovien 
avauduttua vastaamme humahti niin 
valtava kuumuus ja kosteus, etten ollut 
mokomaa aiemmin kokenut. Tuskaisaa 
oloa ei auttanut Suomesta lähdettäessä 
päälle kiskottu kerrospukeutuminen. Pitkät 
kalsarit, villasukat, t-paita, poolopaita, 
pikkutakki ja nahkatakki saivat hien 
virtaamaan melko vuolaasti. Edessä oli 
vielä kahden tunnin automatka 
Hattiesburgin kaupunkiin, joka oli 
ensimmäinen kohteemme. 
Yliopistokampukselta löytyi tulevan 
viikonlopun majapaikkamme, jossa 

kohtalaisen väsyneinä saimme hyvät unet 
24:n tunnin matkustuksen jälkeen.

Perjantai valkeni ja ilma oli edelleen 
melkoisen tukala. Hengittäminen moisessa 
kosteudessa ja kuumuudessa ei ollut järin 
kevyttä, mutta vähitellen ilmastoon tottui 
ja päivä meni mukavasti. Illalla oli 
ensimmäinen konsertti. The University of 
Southern Mississippi kätki kampukselleen 
hyvän konserttisalin, johon pakkautui 
satakunta kuulijaa. Metallifonian 
ensimmäinen esiintyminen Amerikassa sai 
innostuneen vastaanoton ja kiertueen 
ensimmäinen standing ovation lämmitti 
mieltä. Heavy-osion lisäksi Paavo 
Heinisen sonaatti osoittautui 
”jäänmurtajaksi”, vaikkei paikallinen 
yleisö kovin jäässä ollut missään 
vaiheessa. Joukko opiskelijoita lähti 
seuraksemme nauttimaan pari hyvin 
ansaittua olutta paikalliseen ravintolaan. 
Juttu lensi kun saksofonistit istuivat 
samaan pöytään.

Lauantaina oli vuorossa mestarikurssi ja 
luento. Opiskelijat olivat valmistaneet 
joitakin kappaleita, joita sitten lyhyesti 
kommentoin. Aamupäivän aikana kuultiin 
Jouni Kaipaisen soolokappale, Vilho 
Luolajan-Mikkolan sarja, Sampo 
Haapamäen Avenue, Darius Milhaud´n 
Scaramouche sekä kvartetin esittämä 
Matthew Rosenblumin Möbius Loop. 
Lyhyen ohjaussession jälkeen pidin tunnin 
mittaisen esitelmän suomalaisen 
saksofonismin historiasta. Iltapäivällä 
nautimme isäntämme Lawrence Gwozdzin 
kotona erinomaisen aterian. Ilma oli jo 
hieman viilentynyt ja se alkoi tuntua 



samalta kuin Suomen kesä 
parhaimmillaan.

Sunnuntai oli harvoja täysin vapaita päiviä 
koko kiertueella. Vietimme leppoisan 
iltapäivän ja illan lyhyellä mutta 
mielenkiintoisella tutustumiskäynnillä 
New Orleansiin. Muutaman vuoden 
takaisen myrskytuhon jälkiä ei hirveästi 
ollut enää näkyvissä ja elämä näytti 
palanneen aivan normaaleihin uomiinsa. 
Illalla palasimme takaisin 
majapaikkaamme Hattiesburgiin.

Pakkasimme tavaramme maanantain 
alkajaisiksi ja saimme jälleen kyydin New 
Orleansiin. Dr Gwozdzin oppilas Noah vei 
meidät lentokentälle ja jätimme 
taaksemme Hattiesburgin. Ensimmäisestä 
kohteesta jäi mieleen hieno konsertti, 
mukavat oppilaat ja kaikin puolin hienot 
järjestelyt. Lento New Orleansista 
Houstoniin oli melko lyhyt, mutta 
siihenkin sisältyi jotain mielenkiintoista: 
Mississippin suistoalueen näkeminen 
yläilmoista auttoi erinomaisesti 
ymmärtämään miksi tämä alue on niin 
haavoittuvaista. Konetta vaihdettuamme 
matka jatkui vanhaan tuttuun Chicagoon. 
O´Haren kentällä meitä oli vastassa 
seuraava isäntämme, säveltäjä Robert 
Kritz. 84-vuotias herra oli yskän kourissa 
ja tämä oli hieman heikentänyt hänen 
jaksamistaan, joten viikon aikana hän ei 
pystynyt osallistumaan kaikkiin 
aktiviteetteihin niin paljon kuin olisi 
halunnut. Kävimme joka tapauksessa 
iltapalalla ja sen jälkeen majoituimme 
Union league club –hotelliin. 

Tiistai oli suunniteltu melko verkkaiseksi 
päiväksi. Muuta varsinaista ohjelmaa ei 
ollut kuin parin tunnin harjoitus Preston 
Bradley –salissa. Tämän jälkeen 

kiersimme hiukan ostoksilla ja nautimme 
kaupungin maisemista.

Keskiviikkona oli kiertueen pääkonsertti, 
Dame Myra Hess Memorial Concert –
sarjan konsertti Chicagon 
kulttuurikeskuksen Preston Bradley –
salissa. Sali oli täysi – n. 400 ihmistä – 
minkä lisäksi konsertti radioitiin suorana 
koko Yhdysvaltoihin. Ohjelmisto – 
jazzahtavaa musiikkia säveltäjiltä Robert 
Kritz, George de Godzinsky, Duke 
Ellington ja Richard Rodney Bennett – oli 
erinomaisesti valittu. Koko salintäysi 
yleisö taputti viimeisen teoksen jälkeen 
seisaallaan ja ihmisten kasvoilta loisti aito 
hyvänolon tunne. Tällaiset kokemukset 
antavat voimia!

Torstaina kiertue jatkui Evanstonin 
puolelle. Northwestern Universityn 
saksofoniluokka ja joukko muuta yleisöä 
sai kuulla Metallifonian lisäksi Maija 
Ruuskasen ja Robert Kritzin musiikkia. 
Northwesternin saksofonistit ovat selvästi 
ylpeitä opinahjostaan – ehkä jopa 
ylemmyydentuntoa havaittavissa – eivätkä 
näytä kovin helposti ihastustaan. 
Varautuneen ”rock-poliisi”-kuoren alta 
pystyi kuitenkin vaistoamaan positiivisen 
vastaanoton.

Perjantain ohjelmassa oli ensin 
saksofonistiystävämme David Pituchin 
tarjoama erinomainen lounas 
ravintola ???:ssa. Iltapäivällä pidin 
Roosevelt Universityn tiloissa tunnin 
esitelmän suomalaisen saksofonismin 
historiasta ja illalla olikin vuorossa 
konsertti samaisessa yliopistossa. Erittäin 
kaunis Ganz Hall täyttyi varsin mukavasti 
innokkaasta yleisöstä, joka sai kuulla 
ensimmäisellä puoliskolla Kritzin, 
Godzinskyn, Ruuskasen ja Lunden 



musiikkia ja toisella puoliskolla 
Metallifoniaa. Götterdämmerung-
sävellyksen aikana alttosaksofonini alkoi 
oikutella ja kappale hyytyi vähän ennen 
loppua kun soittimesta katkesi yksi jousi. 
Loput konsertin alttosaksofoniosuuksista 
soitin baritonisaksofonilla. Yngwie 
Malmsteenin kitarasoolotranskriptiot 
saivat uutta väriä kun ne jyrisivät oktaavin 
totuttua alempaa.

Lauantaina palattiin taas Evanstonin 
puolelle kun soitinkorjaamolla käynnin 
jälkeen konsertoimme St. John´s –
kirkossa. Monipuolinen valikoima 
Arbanin, Godzinskyn, Kritzin, Ferde 
Grofen, Rudy Wiedoeftin, Jimmy 
Dorseyn, Robert Planelin, Maija 
Ruuskasen ja Vilho Luolajan-Mikkolan 
säveliä sai yleisön jälleen haltioihinsa. 
Iltapäivän päätteeksi nautimme 
uskomattoman hyvää italialaista ruokaa 
Dinotto´s-ravintolassa ennen kuin 
siirryimme kuuntelemaan Chicagon 
orkesterin konserttia.

Sunnuntaina oli viimeinen esiintyminen 
Chicagon seudulla: uskomattoman 
lämminhenkinen kotikonsertti säveltäjä 
Kritzin kotona. 40 ihmistä oli pakkautunut 
avaraan olohuoneeseen ja tunnelma oli 
katossa. Illan kruunasi huikea herkkupöytä 
josta saimme reilusti osamme.

Jäähyväisten aika. Hyvä ystävämme Bob 
jäi ihastuttavine perheineen Chicagoon 
kun jatkoimme O´Haren kentältä kohti 
Minneapolis – St. Paul -kaksoiskaupunkia.  
Jos olimme tähän asti saaneet mahtavaa 
kohtelua osaksemme niin nyt vasta 
ällistyimmekin. Minnesotan isäntämme 
Kurt Claussen iski Volvon avaimet 
kouraani lähes kättelyssä todeten samalla, 
että bensan huvetessa hän kyllä hoitaa 

asian. Hänen muun perheensä ollessa 
työkomennuksella Sveitsissä riitti 
hulppeassa omakotitalossa lääniä. Ainoa 
miinus oli perheen kissa, joka tietysti 
aiheutti minulle päivittäin allergiaoireita. 
Nämä olivat tosin lievempiä kuin pelkäsin, 
joten viikko meni melko helposti senkin 
puolesta.

Tiistaina otimme Volvon ja navigaattorin 
käyttöömme ja lähdimme tutustumaan St. 
Paulin kaupunkiin. Yksi merkittävimpiä 
löytöjä oli luonnollisesti uskomattoman 
hyvä levykauppa. Valikoimaltaan se 
peittosi kaikki New Yorkin ja Chicagon 
vastaavat, mikä oli melkoinen yllätys.

Keskiviikkona jatkui työnteko. 
Suunnistimme itään ja ensimmäinen 
pysähdyspaikkamme oli Hudsonin 
pikkukaupunki, jossa liityimme sen päivän 
emäntämme Nancy McMillanin seuraan. 
Matka jatkui saman tien Wisconsiniin Eau 
Clairen kaupunkiin, jossa Nancy opettaa 
yliopiston saksofoniluokkaa. Jälleen 
kerran pidin tunnin esitelmän jo tutusta 
aiheesta. Illalla oli sitten konsertti, jossa 
esitimme melko laajan ohjelman. 
Ruuskasen, Godzinskyn, Luolajan-
Mikkolan, Alex Freemanin ja Paavo 
Heinisen teosten jälkeen rävähti jälleen 
ilmoille Metallifonia-ohjelmisto. 
Vastaanotto oli jälleen innostunut eikä 
rock-poliisimaisesta kyräilystä ollut 
tietoakaan. Konsertin jälkeen ajelimme 
Wisconsinista takaisin Minnesotan Apple 
Valleyhin.

Torstaina oli päätösjuhlan tuntua ilmassa. 
Ajoimme St. Olaf collegen kampukselle 
Northfieldiin ja vielä kerran luennoin 
suomalaisesta saksofonismista paikallisille 
opiskelijoille. Illan konsertti oli huikea. 
Avausnumerona soittamamme Heinisen 



sonaatti loksahti niin hyvin kohdalleen, 
että avaustahdista alkaen tunsimme 
molemmat jonkinlaisen flow´n: nyt lähtee! 
Tämän jälkeen Risto-Matti tulkitsi upeasti 
Alex Freemanin pianosoolon Night on the 
prairies, joka toimi kauniina siirtymänä 
todella energiselle Metallifonia-setille. 
Yleisö oli alusta alkaen täysillä mukana ja 
nautti estoitta hauskasta virtuoosi-
showstamme. Täydellinen päätös kahden 
ja puolen viikon kiertueen konserteille! 
Konsertin jälkeen Paul Niemistö kutsui 
meidät kotiinsa saunomaan ja syömään.

Perjantaina pidimme Apple Valleyssa pari 
koulusessiota. Yksi lyhyt luento ja yksi 
luentokonsertti joka sai innostuneemman 
vastaanoton kuin mitä olen missään 
koulukonsertissa nähnyt. 

Lauantaina oli St. Olafissa 
puhallinorkesteripäivä. Kävin 
kuuntelemassa parin tunnin väliajattoman 
konsertin, jossa esiintyi kolme orkesteria. 
Suomalaisen mittapuun mukaan kaikki 
olivat kokoonpanoiltaan isoja, suurin hipoi 
jopa 150:n soittajan haamurajaa. 16 
saksofonia ja 28 klarinettia tarkoittaa jo 
parhaimmillaan neljää soittajaa stemmaa 
kohti. Ohjelmisto on amerikkalaisilla 
orkestereilla vielä sellaista että massa 
tekee musiikille hyvää. Uljaasti soivaa 
maailmansyleilyä, ei niinkään yksittäisten 
soittajien huippusuorituksia. Tämän 
ainutlaatuisen kokemuksen jälkeen 
ajoimme Kurtin kanssa St. Pauliin ja 
kävimme syömässä nepalilaista ruokaa. 
Vertailua Helsingin nepalilaisiin 
ravintoloihin tuli toki tehtyä, mutta 
lopputuloksesta voi sanoa vain että: 
erilaista. Jälkiruoan nautimme paikassa, 
jonka valikoima saisi minkä tahansa 
ravintolan listan näyttämään säälittävältä. 

Tämä oli tosin jo liikaa, sillä seurauksena 
oli ähky, joka piti melko tehokkaasti 
valveilla koko seuraavan yön.

Varhainen herätys onnettomasti nukutun 
yön jälkeen oli karu. Olimme jo 
seitsemältä lentokentällä. Yhdeksältä lähti 
lento Chicagoon, jossa odotti muutaman 
tunnin vaihtoaika. Sieltä seuraava etappi 
suuntautui New Yorkiin Kennedyn 
kentälle. Tällä kertaa emme lähteneet 
Manhattanille päivälliselle vaan jäimme 
odottamaan seuraavan lentomme lähtöä. 
Finnairin juuri alkanut lakko vaikutti 
ensimmäisenä meihin: New York – 
Helsinki –lento oli peruttu. Seuraava 
kohteemme oli Zürich.

Maanantaiaamun valjetessa aloimme 
lähestyä Zürichiä, jossa saimme jälleen 
tappaa aikaa. Vielä viime metreillä meinasi 
tulla kapuloita rattaisiin kun emme 
meinanneet päästä koneeseen. New 
Yorkissa meiltä oli nimittäin portilla otettu 
lipun kantojen lisäksi paperi, jota nyt 
olisimmekin tarvinneet tälle 
uudelleenjärjestetylle lennollemme. 
Kapteeni odotti ne pulssia nostattavat 
minuutit kun ystävällinen virkailija soitti 
muutamia puheluita järjestääkseen meidät 
koneeseen. Lopulta asia selvisi ja 
viimeinen etappi kohti Helsinkiä alkoi. 
Kotimatka kesti kaikkiaan 26 tuntia.

Uusintakutsut ja uudet kontaktit 
yhteenlaskettuina tarkoittaa sitä, että 
seuraava kiertueemme Yhdysvaltoihin 
tulee jälleen laajenemaan.

Olli-Pekka Tuomisalo
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Niille, jotka ajattelivat otsikon viittaavan 
Helsingin sihteeriopistoon, joudun 
tuottamaan karvaan pettymyksen, sillä 
kyseessä on Helsingin Saksofoniorkesteri. 
Marraskuussa 2007 istuin pitkällä 
lounaalla Marcus Walshin kanssa ja 
tuolloin puhe kääntyi monen mutkan 
kautta puhallinorkestereihin. Luonnollinen 
aasinsilta puhalliorkestereista oli päätyä 
ihmettelemään, että miksi maassamme ei 
toiminut aktiivista saksofoniorkesteria, 
sillä onhan se jos mikä oikea 
puhallinorkestereiden puhallinorkesteri. 
Illan jatkuessa alkoi tuntumaan suorastaan 
pyhäinhäväistykseltä, ettei maassamme ole 
yhtään saksofoniorkesteria, vaikka taitavia 
soittajia on ainakin tuhansia, ellei 
kymmeniä tuhansia, ei nyt ihan miljoonia, 
mutta ainakin melkein.

Illan edetessä keskustelun saadessa entistä 
suuremmat mittasuhteet, päätimme tehdä 
asialle jotain. Näin ollen 12.3.2008 
pidettiin Helsingin Saksofoniorkesterin 
kannatusyhdistyksen perustamiskokous. 
Tuosta kokouksesta alkoi kiihkeä 
toimitilojen metsästys ja niiden tuhansien 
soittajien kartoitus. Toimitilat löytyivät 
monen mutkan ja pitkän puhelun jälkeen 
Vuosaaresta monitoimitalo Rastiksesta. 
Niiden kaikkien tuhansien saksofonistin 
tavoittaminen on vielä, suuresta määrästä 
johtuen, ymmärrettävästi työn alla. 

Varsinainen toiminta alkoi syksyllä 2008 
kolmen orkesterin voimin. Kipinäorkesteri 
oli tarkoitettu nuorille soittonsa 
alkutaipaleella oleville saksofonisteille. 
Hallittu Kaaos oli vanhemmille, jo 
soitossa edenneille rytmimusiikista 
kiinnostuneille soittajille ja Le Grand 
Orchestre oli aikuisille, klassisesta 

musiikista kiinnostuneille. Huikean 
suosion saavuttanut ensikonsertti pidettiin 
jo 27.11.2008 ja kolmen kuukauden 
aherrus oli tuottanut jo melkein tunnin 
mittaisen musiikki-iloittelun. 

Paljon on virrannut vettä Vantaassa tuon 
konsertin jälkeen ja asiat ovat menneet 
höyryjunan lailla eteenpäin. Seuraavana 
toimintavuotena konserttien määrä sen 
kuin kasvoi ja Kipinäorkesteri 
muunmuassa teki konserttimatkan aina 
Kuopioon asti käyden esiintymässä 
valtakunnallisessa Nuori soittaa! -
tapahtumassa, josta tuliaisina oli 
kullanarvoisia neuvoja tulevaisuuden 
varalle. Sen jälkeen neuvoja on pyritty 
toteuttamaan käytännössä useissa eri 
konserteissa ja Kipinäorkesteri lienee 
aktiivisin konsertoija yhdistyksemme 
orkestereista.

Lisäksi yhtyeet kokivat muutamia 
muutoksia. Hallitusta Kaaoksesta 
erkaantui Kahlittu Hallitus ja Hallittu 
Kaaos jatkoi ns. aikuisten 
harrasteorkesterina, jonka suurimpana 
kriteereinä ovat ikä: noin 45+ ja halu 
soittaa musiikkia yhdessä toisten kanssa. 
Orkesteri sai hienon startin ja soitti 
ensikonsertissaan tänä keväänä mm. Duke 
Ellingtonin Caravanin ja Satin Dollin 
sellaisessa hurmiossa, ettei olisi millään 
uskonut orkesterin olleen toiminnassa vain 
muutamia kuukausia. Koska orkesteri 
aloitti viime keväänä ns. puhtaalta 
pöydältä, se toivottaa tervetulleeksi kaikki 
uudet soittajat. Eli jos tunnet itsesi jo 
aikuiseksi ja haluat lämmitellä 
soittoharrastustasi tai olet aloittanut 
soittamisen hiljattain ja etsit sopivaa 
porukkaa missä soittaa, ota reilusti 



yhteyttä allekirjoittaneeseen ja tule 
rohkeasti tutustumaan toimintaan.

Kahlittu Hallitus koostuu siis nuoremmista 
soittajista, joilla on jo ikäänsä nähden 
paljon kokemusta musiikin saralla. 
Orkesteri toimii lähinnä saksofoni-
kvartetti-/kvintettipohjalta, jota tukee 
kitara, basso ja rummut. Orkesterin 
nuorekkaasta ilmeestä huolimatta musiikki 
on ehtaa tavaraa ja kevään konsertissa 
kuulimme musiikkia aina Dizzy Gillespien 
Night in Tunisiasta Stevie Wonderin 
Superstitioniin. Orkesteri on nuori ja 
energinen, joten odotamme 
mielenkiinnolla tulevaa.

Tämän lisäksi myös Le Grand Orchestre 
koki muutoksia ja muuttui yhdistyksen 
nimeä kantavaksi HSO:ksi. Orkesteri otti 
myös taiteellisella puolella suuren 
harppauksen eteenpäin uusien soittajien ja 
kapellimestari Jarkko Aaltosen myötä. 
Myös äänellisesti orkesteri täydentyi, sillä 
se sai kokeiltavaksi subkontrabasso-
saksofonin, eli Bb-Tubaxin Saksasta. 
Kyseisiä soittimia valmistaa saksalainen 
soitinrakentaja Benedikt Eppelsheim ja ne 
ovat todellisia käsityön helmiä. Soittimella 
päästään ns. äänen alkulähteille, eli 
soittimen matalin ääni on soiva subkontra 
As. Tämä on käsittääkseni matalin ääni 
mihin puupuhaltimella päästään. HSO:n 
konsertissa Balder-salissa tuon soittimen 
muhkea ääni vakuutti, niin yleisön kuin 
sen soittajan Olli-Pekka Tuomisalon niin 
hyvin, että soitin ei enää matkannut 
takaisin Saksaan, vaan löysi uuden kodin 
orkesterimme huomasta täältä Suomesta. 
Tätä kirjoittaessani pakkaan myös 

laukkujani ja olen lähdössä vierailulle 
Saksaan. Toivottavasti tuomisina olisi uusi 
soitin orkesteriimme, pienenpieni Soprillo, 
joka taas edustaa toista ääripäätä kuin 
Tubax, koska se soi oktaavin sopraanoa 
korkeammalta. Näin orkesterin ääniala 
kasvaisi huikeaan kuuteen oktaaviin ja 
olisi verrattavissa sinfoniaorkesterin 
äänialaan. 

HSO:n seuraava konsertti on 2.10.2010. 
Konsertti on varmasti vierailun arvoinen jo 
edellä mainittujen soittimien vuoksi, mutta 
myös soittajien vuoksi. Orkesterissa 
soittaa tuttuja nimiä mm. Akateemisesta 
saksofonikvartetista (Olli-Pekka 
Tuomisalo, Saara Koskipää ja Maaret 
Nyberg), Akatemian saksofonikvartetista 
(Samu Metsänen, Sikri Lehko ja Kalle 
Oittinen) sekä Con Sax -kvartetista (Kaisla 
Mannerla, Jussi Gillberg, Tuukka Verho ja 
Sari-Anna Ikonen). Heidän lisäkseen 
orkesterissa soittavat mm. Tarja Lampinen, 
Lauri Peltonen, Eero Saunamäki, Jenni 
Puranen, Paulina Kupiainen, Petteri 
Kivioja, Heli Mahkonen, Anna-Sofia 
Anttonen, Juho Korpela ja Matti Leskinen. 
Kyse on siis isosta ja erittäin osaavasta 
saksofoniorkesterista!

Soittamisen iloa!

Sami Katainen
HSO ry:n puheenjohtaja, saksofonisti

HelsinginSaksofoniorkesteri@gmail.com, 
www.saksofoni.fi
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Suomen Klarinettiseura, Suomen Huiluseura, Suomen Saksofoniseura ja Suomen 
Käyrätorviklubi järjestävät 

KAMARIMUSIIKKIMATERIAALIN TUTKIMISPÄIVÄN 

Espoon kulttuurikeskuksessa lauantaina 6.11. klo 9.00 alkaen. Tapahtuma on tarkoitettu 
kaikille perustason puhaltajien kamarimusiikista kiinnostuneille. Osallistujat tuovat 
nuotteja mukanaan ja teoksiin tutustutaan jakautumalla sopiviin kokoonpanoihin ja 

soittamalla ne läpi. Espoon kulttuurikeskuksen päälämpiössä alkaa klo 15 konsertti jossa 
soitetaan mielenkiintoisimmat kappaleet. Tapahtuma on ilmainen.

Ilmoittautumiset 15.10.2010 mennessä osoitteeseen: Anni Ollila, Maapallonkatu 3 J 75, 
02210 Espoo. Lisätietoja: anni.ollila@keravanmusiikkiopisto.fi.

Suomen Saksofoniseuralla on nyt omat sivut myös Facebookissa! Siellä tullaan 
tiedottamaan seuran asioista ja tapahtumista. Kaikki kiinnostuneet ovat lämpimästi 

tervetulleita liittymään sivulle! Saksofoniseuran omat www-sivut 
(www.suomensaksofoniseura.fi) ovat myös uudistumassa.

SUOMEN SAKSOFONISEURAN HALLITUS 2010:
Jussi Gillberg (jussi.gillberg@tkk.fi)  050-538 0987
Jussi Kannaste (jussi.kannaste@gmail.com)  050 541 0044
Saara Koskipää (saara.koskipaa@gmail.com)  040-513 6734
Kaisla Mannerla (kaisla.mannerla@helsinki.fi)  050-338 6684
William Suvanne (william.suvanne@gmail.com) 045-650 2809
Olli-Pekka Tuomisalo (olli-pekka.tuomisalo@kolumbus.fi) 0400-704 089
Seppo Olkkonen (seppo.olkkonen@suomensaksofoniseura.fi) 050-3222 359

Soitinkorjaamo K. Lilja

Lemminkäisenkatu 36
20520 TURKU

p. 040-527 0975



Suomen Saksofoniseuran jäsenet 19.6.2010
Juhani Aaltonen
Jarmo Airisto
Risto Alaviuhkola
Fred Andersson
Jarkko Juhani Anttila
Simo Aunesluoma
Rauno Berg
Manuel Dunkel
Liisa Eloranta
Kaj Fagerholm
Ghita Forelius
Åke Forsell
Roger Freundlich
Jussi Gillberg
Ilmari Haapajoki
Oskari Halla
Suvi Hänninen
Yrjö Hauskala
Julius Heikkilä
Petri Heimonen
Kari Heinilä
Paavo Helistö
Olli Hietala
Petteri Hietamäki
Esa Hokkanen
Joona Hotti
Susanna Hovi
Ville Hovi
Nanna Ikonen
Mikko Innanen
Olli Jaakkola
Jari Jaatinen
Jari Jämsä
Jouni Järvelä
Marjatta Järvinen
Timo Järvinen
Klaus Järvinen
Ari Jokelainen
Aarre Joutsenvirta
Jussi Junttila
Erkko Jussila
Kaarlo Kaartinen
Jouni Kahila
Matti Kallio
Harri Kangas
Jari Kankare
Jussi Kannaste
Tane Kannisto
Jarmo Karamäki
Jouko Karastie
Heikki Kasari
Jorma Kaskenmäki
Sami Katainen
Juha-Matti 
Katajamäki
Juha Keikkonen
Jussi Kekäläinen
Timo Knuuttila

Eero Koivistoinen
Terttu Kolehmainen
Tapio Korpela
Tapani Koskenkari
Saara Koskipää
Kasper Kosteczko
Tuomas Kotovirta
Vesa Kuitunen
Merja Kuosmanen
Teuvo Kylmäniemi
Matti Kymäläinen
Rauli Laaksonen
Pasi Lackman
Joel Lahti
Pentti Lahti
Annu Laine
Reijo Laitila
Pentti Lasanen
Timo Lassy
Martti Lauhio
Antti Lauronen
Sikri Lehko
Erkki Lehtimäki
Stina Lehtimäki
Olof Lehtonen
Hannu Lehtonen
Pasi Lehtoranta
Alvian Leppälä
Jori Lindell
Arne Linderborg
Jukka Lumme
Kimmo Luomanmäki
Netta Madetoja
Erik Mäkelä
Johanna Mäkilä
Mikko Mäkinen
Kalervo "Endo" 
Mäkinen
Esa Mangeloja
Kaisla Mannerla
Saara Markkanen
Markku Marstela
Jaakko Martikainen
Petri Marttinen
Anja Mauranen
Samu Metsänen
Jussi Mikkola
Witold Mrozowski
Janne Murto
Juha Murto
Kati Näppäri
Pauli Niiranen
Paavo Nikkilä
Antti Nuorivuori
Jaakko Nurila
Erkki Nurmela
Maaret Nyberg
Sven Nygård

Jouko Nyquist
Marjo Oesch
Timo Oksanen
Seppo Olkkonen
Joonas Outakoski
Seppo Paakkanen
Seppo 
Paakkunainen
Sari Päivärinne
Pertti Päivinen
Kauko Paljakka
Reima Pekkonen
Jorma Pellinen
Jarmo Pennala
Jari Perkiömäki
Jukka Perko
Esa Pethman
Olli-Heikki 
Pietikäinen
Risto Piironen
Simo Pinomaa
Hannu Pohjanpalo
Marko Portin
Satu Pulkkinen
Petri Puolitaival
Jenni Puranen
Eino Pykälämäki
Pekka Pylkkänen
Tiina Ramula
Timo Rantanen
Harri Rautiainen
Joonatan Rautio
Joonatan Rautiola
Lasse Reijomaa
Juha Repo
Juhani Reponen
Matti Rinne
Tapani Rinne
Ismo Rissanen
Juhani Romppanen
Mikko Rousku
Jarmo Rouvinen
Marita Ruohonen
Kai Ruskeepää
Päivi Rusula
Petri Saari
Matti Saarinen
Reijo Saikkonen
Jussi Saksa
Kari Salminen
Lasse Salo
Johannes Salomaa
Tapani Salonen
Hanna Salonen
Antti Sarpila
Eero Saunamäki
Pekka Savijoki
Anna Savolainen

Teuvo Siikasaari
Simo Pekka 
Silvonen
Andrei Sinenko
Timo Sipilä
Pekka Siponen
Tuomas Sipponen
Ville Soro
Milla Sorsakivi
Heikki Summanen
Olli Suutela
Wiljami Suvanne
Teemu Takanen
Pentti Tammiaho
Kukka Teittinen
Kari Teräväinen
Rauno Toikka
Mikko Toivanen
Tarja Topelius
Olli Juhani 
Tuomainen
Olli-Pekka Tuomisalo
Veli-Pekka Tuomola
Raimo Tuovinen
Veli-Markku Uski
Tuomo Uusimäki
Jorma Väänänen
Vallas Vainio
Oivi Väisänen
Yrjö Vaivila
Pekka Välimäki
Kari Vannemaa
Ville Vannemaa
Leo Vapalahti
Matti Vilen
Laura Vilmi
Jyrki Vilo
Esko Virtanen
Heikki S. von 
Hertzen
Tom Wanamo
Eimer Wasström
Timo Wuori
Pekka Ylinen
Tommi Ylinen
Yhteisöjäsenet:
Finlandia Woodwind 
Specialist
F-Musiikki
Master Edit Oy
Millbrook Musiikki
Soitin Laine
Soitinkorjaamo K. 
Lilja Ky
Woodwinds Ky



KESÄN JA ALKUSYKSYN MENOVINKIT

2.-10.7.2010! Imatra Big Band Festival

9.-11.7.2010! Baltic Jazz, Taalintehdas

7.7.2010! Mc Coy Tyner Trio feat. Joe Lovano
! ! Imatra Big Band Festival

8.7.2010! Aholansaari Sinfonietta, Jukka Perko: Kaanaanmaa
! ! Urkuyö ja aaria, Tapiolan kirkko, Espoo

9.7.2010! Manu Dibango & Soul Makossa Gang
! ! Imatra Big Band Festival

15.7.2010! Ville Vannemaa, Henna-Maija Kuki: Ranskalainen iltapäivä
! ! Pyhän Laurin kirkko, Vantaa

17.-25.7.2010! Pori Jazz

27.7.2010! Jukka Perkon Nelitahti, Tuomas Nevanlinna
! ! Tuusulanjärven kamarimusiikki, Ainolan metsä

28.7.2010! Akateeminen Saksofonikvartetti, levynjulkaisukeikka
! ! Levykauppa Digelius, Helsinki

29.-31.7.2010! Raahen Rantajatsit

10.8.2010! Akateeminen Saksofonikvartetti
! ! Tapiolan kirkko, Espoo

11.8.2010! Akateeminen Saksofonikvartetti
! ! Aino Acktén huvila, Helsinki

21.9.2010! Akateeminen Saksofonikvartetti
! ! Wäinö Aaltosen museo, Turku


