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PUHEENJOHTAJALTA

Vuosi 2011 on lähtenyt vauhdikkaasti käyntiin. Seuran ensimmäinen ”kesäretki” 
eli tutustumismatka Tukholmaan ja Ruotsin saksofonipiireihin oli täydellinen 
napakymppi: mukavien laivamatkojen välissä saatiin nauttia mm. Stockholm 
Saxophone Quartet –kokoonpanon vieraanvaraisuudesta. Retkestä tarkemmin 
tämän lehden sivuilla.

Suunnitelmia tulevaisuuden varalle kehiteltiin matkan aikana runsaasti. 
Kalentereihin kannattaa merkitä välittömästi 24.8. klo 10-14. Tuolloin seura 
järjestää Espoon Leppävaarassa Fonitestipäivän. Tarkoituksena on päästä 
kokeilemaan saksofoneja, joita ei niin sanotusti kauppojen hyllyiltä löydy. 
Osanottajat voivat tuoda omia saksofonejaan Musiikkiopisto Juvenalian tiloissa 
kauppakeskus Sellossa pidettävään tapahtumaan. Suukappaleet ja lehdet mukaan! 
Allekirjoittanut on paikalla isännöimässä ja tuo paikalle ainakin muutamia 
alttojaan: Selmer Mark VI (tammikuulta 1956), Martin Handcraft (1926, Matti 
Rajulan vanha soitin) ja Kohlert (1928). Lisäksi paikalla on ainakin idean isä 
William Suvanne.

Saksofanin toimitus muuttuu osittain jo tästä numerosta. Hallituksen uusi jäsen, 
Jari Eskola, koostaa lehden sisällön. Saara Koskipää, joka on luopunut hallitus- ja 
Saksofani-pestistään, taittaa vielä tämän numeron, josta hänelle lämmin kiitos. 
Muilta osin hallitus jatkaa edellisvuoden kokoonpanossaan. 

Kuumaa kesää 2011 toivottaa

Olli-Pekka Tuomisalo
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LINDA FREDRIKSSON, VUODEN 2011 JOSEF 
KAARTINEN -STIPENDIAATTI

En valitettavasti ollut tilaisuudessa kuulemaan Malmitalolla 22.3. Lindan ja hänen 
yhtyeensä esityksiä, mutta kun hän on saanut altollaan soolotilaa The Great Helsinki 
Swing Big Bandin konserteissa, olen välittömästi saanut vaikutelman jazzin perinteet 
ymmärtäneestä, mutta omaperäisestä ja taitavasta soittajasta. ”Harvoin on tämän 
ikäisiltä soittajilta kuultu niin kypsää taiteellista jäsentelyä ja tempaavaa ilmaisua”, 
kirjoitti Jukka Hauru äskettäin Hesarissa Lindasta ja hänen Mopo-triostaan. Haurun 
kanssa on tässä asiassa helppo olla samaa mieltä.

Meillä eri-ikäisillä saksofonisteilla, joilla 
kullakin on oma paikkamme amatööriyden 
ja ammattilaisuuden akselilla, on ollut 
omat haaveemme siitä, mitä haluaisimme 
soittajina olla - ja kokemuksemme siihen 
pyrkimisen vaikeudesta. Kuinka asiat 
Lindalle ja monelle muulle suomalaiselle 
jazz-muusikolle jo noin nuorella iällä ovat 
loksahtaneet paikalleen?

Tapasin Lindan tätä haastattelua varten 
kahvila Briossissa Helsingin 
Kalevankadulla ja kuuntelin 
kiinnostuksella hänen ajatuksiaan.

Seppo: Miten tulit aloittaneeksi 
saksofonin soiton? Saitko kotoasi 
virikkeitä?
Linda: Perheeni ei ollut varsinainen 
muusikkoperhe. Isoveljeni soitti huilua ja 
kitaraa. Musiikkikasvatukseni alkoi 
musiikkiluokalla Oulunkylän ala-asteella. 
Yläasteen kävin niinikään 
musiikkiluokalla Kruunuhaassa ja lukion 
Sibelius-lukiossa. Ylioppilaaksi tulin v. 
2004.  Soitinvalmennuksessa 7-8-
vuotiaina soitettiin nokkahuilua ja 
kellopeliä. 9-vuotiaana innostuin ensin 
klarinetista, mutta halusta olla erilainen 
kuin muut valitsinkin sitten saksofonin. 
Sitä aloin soittaa Oulunkylän Pop-jazz-

opistossa, siis 9-vuotiaana.

S: Miten sait ensimmäisen saksofonisi?
L: Äiti osti. Se oli altto, käytetty 
Yanagisawa. Se oli minulla lukioon asti ja 
olisi ehkä vieläkin, jos sitä ei olisi 
varastettu. Se tuntui kamalalta. Tilalle 
kuitenkin onnekkaasti löytyi Selmer mark 
6, vuosikertaa 59-60.

S: Tähän tehdäänkin samantien pois alta 
näiden haastattelujen pakollinen kysymys 
välineistä. Me saksofonistithan tiedämme, 
että tässä on jossain määrin kysymys 
välineurheilusta.
L: Siis minulla on tuo mark 6 -altto, 
suukappale on Selmer soloist C*. Baritoni 
on Jupiter. (Kauhee luuska, sanoi Linda, 
mutta juuri barskan soitosta sanoi Hauru: 
väkevää ja kauniisti ajateltua soittoa. 
Toim.huom.) Baritonin suukappale on 
Pillinger. Tenori on The Martin, 
suukappale Berg Larsen 110. Sopraano on 
Selmer, suukappale Selmer. Kaikissa 
foneissa käytän yleensä La Vozin lehtiä 
2½.

Melkein samat välineet minulla on ollut 
koko ajan. En ole esim. kokeillut ja etsinyt 
paljonkaan uusia suukappaleita, vaikka 
varmasti niistä saattaisi saada uutta 



soittoonsa. Mutta voi siinä joutua pahasti 
suohonkin.

S: Kerro vähän opettajistasi. Missä ja 
keiden johdolla olet opiskellut?
L: Aloitin siis 9-vuotiaana Oulunkylän 
Pop-jazz-opistossa. Ylioppilaaksi tultuani 
opiskelin Pop & Jazz Konservatorion 
ammattimuusikkolinjalla Arabiassa vv. 
2004-2007. Vuodesta 2005 olen myös 
opiskellut Sibelius-Akatemiassa 
musiikkikasvatuksen osastolla. Minulla on 
ollut paljon opettajia. Ensimmäinen ja yksi 
tärkeimmistä on ollut ehdottomasti Antti 
Snellman, joka antoi nuoren ihmisen 
kehittyä rauhassa. Hän ei tyrkyttänyt 
väkisin oppejaan vaan tuki oppilaan omaa 
oivallusta. Paljon olen oppinut monilta 
muiltakin: Ari Jokelaiselta Pop-jazz-
konservatoriossa, Petri Puolitaipaleelta 
Sibiksessä, Jussi Kannasteelta Sibelius-
lukiossa, sekä Jari Perkiömäeltä ja Manuel 
Dunkelilta.

Tärkeätä Sibelius-lukiossa oli se, että sain 
paljon ystäviä, joiden kanssa soitin paljon 
yhdessä ja soitan vieläkin.

Lukuvuoden 2008-2009 vietin 
Hollannissa. Siellä opettajani oli 
Ferdinand Powel. (Tässä palautui 
haastattelijan mieleen kesä 1977. Kuulin 
Hampurissa tuota loistavaa tenoristia Peter 
Herbholzheimerin Big Bandissa. Toim. 
huom.) Tärkeintä Hollannin ajassa oli 
kuitenkin, että siellä oli aikaa harjoitella. 

S: Olet varmasti saanut opettajiltasi 
monipuolista opastusta soittimen 
hallintaan ja jazzin tärkeimpään taitoon, 
improvisointiin, eikä olekaan ihme, että 
olet siinä jo niin etevä. Kerro, miten sinä 
olet oppinut tuon kaiken. Tiedän soittajia, 

jotka soittavat tyylikkäitä jazz-sooloja 
mutta väittävät, että eivät ymmärrä 
soinnuista eli ”laulun sanoista” mitään, 
vaan ovat oppineet kuuntelemalla. Omalta 
osaltani voin sanoa, että yhdessä vaiheessa 
minun oli pakko perehtyä sointujen 
maailmaan päästäkseni eteenpäin. Kumpaa 
tietä sinä olet kulkenut?
L: Luulisin, että se on yhdistelmä 
korvakuuloltasoittoa ja teoriaa. Koetan 
soittaa ulos sen mitä päässäni soi. Teorialla 
on myös paljon merkitystä ja siitä on apua, 
mutta pelkästään siitä ei välttämättä synny 
musiikkia.

S: Mitä esikuvia olet kuunnellut? Mitkä 
ovat tärkeät levysi?
L: Saksofonistien levyistä tärkeitä ovat 
esimerkiksi John Coltranen levy 
”Crescent”, Cannonballin ”In The Land of 
Hi Fi” ja Jan Garbarek Keith Jarretin 
levyllä ”My Song”.

Musiikkimaussani ei ole paljonkaan genre-
rajoja. Tykkään kaikenlaisesta hyvästä 
musiikista, oli se sitten Charlie Parkeria tai 
Paula Koivuniemeä.

S: Sanoit, että opiskelet Sibiksen 
musiikkikasvatuksen osastolla. Sinusta 
tulee siis musiikin opettaja.
L: Kyllä, opettaminen tuntuu 
merkitykselliseltä. Haluaisin erityisesti 
opettaa saksofoninsoittoa 
musiikkioppilaitoksissa. Minulla oli 
ensimmäiset omat oppilaat kuluneena 
lukuvuonna Vuosaaren musiikkikoulussa 
sekä Pop-jazz-konservatoriolla.

S: Kumpaa pidät tärkeämpänä, opettamista 
vai soittamista? 
L: Yritän optimaalista yhdistelmää.



S: Kerro tämän hetken bändeistäsi.
L: Tällä hetkellä aktiivisimpia yhtyeitä 
ovat tuo edellä mainittu Mopo, jossa 
soitamme omia sävellyksiämme. Sitten on 
Pyhimys & Medium, jossa säestämme rap-
artistia jazzbändillä, sitten yhtye 
solistinaan soul-laulaja Sara Sayed. 
Kahteen viimemainittuun teen myös 
sovituksia. Soitan myös Kalevi 
Louhivuoren The Northern Governors -
yhtyeessä sekä keikkailen tuuraavana 
muusikkona erilaisissa kokoonpanoissa.
S: Oletko opiskellut sävellystä ja 
sovittamista?
L: Enpä erityisemmin. 

S: Nyt on puhuttu vain jazzin 
soittamisesta. Mitä muuta teet, mitä 
harrastat?
L: Lukemista. Niin, ja sitten soitan kitaraa 
punk-yhtyeessä.

S: Mitä olet viimeksi lukenut?
L: Luen parhaillaan Herman Hessen 
Arosutta. (Haastattelu päättyi keskusteluun 
Hessen tuotannosta. Tässä kohtaa tuli 
mieleen toinen tyyliniekka saksofonisti 
Andrei Sinenko. Hän tähdensi minulle 
kerran kaunokirjallisuuden merkitystä 
saksofonistille.Toim.huom.)

Lindan bändejä voi kuulla tänä kesänä: 

Pyhimys: 18.6. Korjaamo ja 13.7. Pori 
Mopo: 25.7. Jazz-Espa. 
Northern Governers: 16.7. Ilosaari-rock 

Seppo Olkkonen

Kuvat: Maarit Kytöharju





KESÄRETKI TUKHOLMAAN

Suomen Saksofoniseuran ensimmäinen 
kesäretki alkoi aurinkoisissa merkeissä 
Helsingin Olympiaterminaalista. 
Laivamatka avattiin juhlallisessa 
aloitustilaisuudessa kuohuviinin 
siivittämänä. Seurueemme koostui 
yhdeksästä innokkaasta retkeilijästä ja 
mukana niin klassisen kuin jazzpuolenkin 
edustajia. Myöhemmin nautimme yhdessä 
maittavan aterian laivan buffet-
ravintolassa.

Seuraavana aamuna heräsimme virkeinä 
uuteen päivään Tukholmassa. Aamupalan 
jälkeen siirryimme hotelliimme 
Tukholman keskustaan ja asetuimme 
huoneisiimme. Lounastimme oivallisessa 
italialaisessa ravintolassa, joka täytti 
monikasvoisen ja vaativan ryhmämme 
toiveet. 

Myöhemmin päivällä koitti retkemme 
kohokohta: tutustuminen Tukholmalaisiin 
kollegoihimme. Tukholman 
saksofonikvartetti (Sven Westerberg, Leif 
Karlborg, Per Hedlund ja Jörgen 
Pettersson) kestitsi meitä studiollaan ja 
tarjosi meille pienimuotoisen 
yksityiskonsertin, jonne oli kutsuttu myös 
muita ruotsalaisia saksofonisteja. Mukana 
oli mm. maineikas Gösta Ringström, 
Marcel Mulen oppilas ja ruotsalaisen 
saksofoninsoitannan merkkihenkilö. Yhtye 
on itse rakentanut toimitilansa keskustan 
tuntumassa sijaitsevan kerrostalon 
kellariin. Yrityshuoneistoon kuuluu mm. 
n. 20 henkeä vetävä äänieristetty studio, 
jossa yhtye järjestää usein pienimuotoisia 
konsertteja.

Tukholman saksofonikvartetti esitti heille 
sävellettyä musiikkia ja kertoi 
toiminnastaan, joka herätti suurta 
kiinnostusta. Yhtye on yksi harvoista 
kamarimusiikkikokoonpanoista, joka on 
elättänyt jäsenensä jo yli 15 vuoden ajan 
pelkällä kvartettisoitolla. Esiintymisiä 
yhtyeellä on vuodessa n. 100 ja heille on 
sävelletty yli 500 teosta. Kokoonpanon 
toiminta on taiteellisten ansioiden lisäksi 
myös muuten hyvin kunnioitettavaa: 
kamarimusiikilla eläminen edellyttää 
musiikillisen osaamisen lisäksi 
markkinointitaitoja. Ajatusten vaihto oli 
hyvin hedelmällistä ja opittavaa löytyi 
puolin ja toisin. Illan lopuksi myös 
nuorista ruotsalaisista soittajista koostuva 
saksofonikvartetti esiintyi ja valotti meille 
paikallisten ammattiopiskelijoiden tasoa.

 



Tukholman saksofonikvartetin kestitystä 
seurasi yhteinen illallinen läheisessä 
ravintolassa.

Ilta kruunattiin Glenn Miller Caféssa, 
jossa esiintyi saksofonisti Fredrik 
Nordström yhtyeineen. Erittäin suosittu, 
pieni ja intiimi musiikkiravintola on 
tunnettu erinomaisesta ruoastaan ja 
tasokkaasta musiikista. Paikka ei tuottanut 
pettymystä.

Seuraava päivä Tukholmassa koostui 
pitkälti vapaasta oleskelusta. Iltapäivällä 
ennen lähtöä ohjelmassa oli kuitenkin 
tutustuminen Tukholman legendaariseen 
konserttitaloon, joka on tunnettu myös 
Nobel-palkintojen jakopaikkana. 
Yksityiskiertueen osana pääsimme mm. 
istumaan kuninkaalliseen aitioon, jossa 
kuningasperhe seuraa tapahtumia.

Paluumatkalla Helsinkiin seurueemme 
nautti laivan spa-palveluista ja tunnelmoi 
onnistunutta matkaa hyvän ruoan äärellä.

Kokonaisuutena matka oli riemastuttava 
kokemus, joka ylitti kaikkien osallistujien 
jo entuudestaan korkeat odotukset. Reissu 
oli hyvin tuottoisa: uudet solmitut 
kontaktit ruotsalaisiin kollegoihimme 
poikivat jo muutaman maidemme välisen 
yhteistyökonserttiprojektin. Vireillä on 
mm. yhteiskonsertti Tukholmassa sekä 
Tukholman saksofonikvartetin vierailu 
Suomeen ensi vuonna. Tukholmasta opitut 
toimintamallit liittyen kamarimusiikin 
tuotteistamiseen ja markkinointiin ovat 
varmasti avuksi myös suomalaisen 
saksofonitoiminnan edistämisessä. 
Onnistuneen matkan inspiroimana uuden 
retken suunnittelu on aloitettu. Ensi 
kerralla kohteena on mitä 
todennäköisimmin Berliini. Toivomme 
mahdollisimman monen yhdistyksemme 
jäsenen innostuvan osallistumaan ensi 
vuoden matkalle! Saksofoniseuran uusi 
perinne on syntynyt!

Jussi Gillberg & Kaisla Mannerla

         



KUNINGASSAKSOFONI

Vuosina 1954-1974 valmistettu Selmer 
Mark VI on kaikkien aikojen legendaarisin 
saksofonimalli. Kyseisillä instrumenteilla 
ovat soittaneet ainakin Michael Brecker, 
David Sanborn, Paul Desmond, Sonny 
Rollins ja monet muut legendaariset 
soittajat. Sarjan saksofoneja valmistettiin 
yhteensä noin 176 000 kappaletta, joista 
erityisesti ”5-digits”-yksilöitä pidetään 
suuressa arvossa. Tuolla tarkoitetaan siis 
torvia, joiden sarjanumero on alle 100 000 
-  toisin sanoen vuonna 1962 ja sitä ennen 
valmistettuja Mark Vi -saksofoneja.

Mikä tekee kyseisistä saksofoneista niin 
hyviä? Mark VI -sarjan paras ominaisuus 
lienee soundi. Useasti näitä on myös 
luonnehdittu käteen sopiviksi. Moniin 
muihin torviin verrattuna Mark VI:ta 
soitettaessa soundi tuntuu jotenkin olevan 
paljon enemmän paketissa. Koska 
kyseessä on käsin valmistettu instrumentti, 
yksilöiden erot voivat olla suuriakin. Itse 
en tosin luonnehtisi huonoksi saksofoniksi 
yhtäkään kokeilemaani Mark VI -
instrumenttia. 

Suomalaisista saksofonisteista asiasta 
eniten tietävien joukossa on Heikki Pohto, 
jolta tiedustelin asiasta hiljattain: - Oma 
havaintoni on, että vuoden -54-60 torvissa 
on useimmiten kiinteämpi soundi. Soivan 
äänen yläsävelsarjassa on sekä lämpöä, 
kiinteyttä että sopivasti kirkkautta. 60- ja 
70- lukujen torvissa soundin yläsävelsarja 
ei ole samanlainen, vaan se on jollain 
tapaa leveämmin soiva ja ei niin 
keskittynyt kuin vanhemmissa 
Selmereissä. Haluan kuitenkin täsmentää, 
että nämä em. havaintoni ovat yleissuuntaa 

antavia, ja on muistettava, että jokainen 
saksofoni vuosimalliin katsomatta on oma 
persoonallinen yksilönsä ja soi omalla 
tavallaan. Jokaisen saksofonin soundiin 
vaikuttaa materiaalin koostumus, paksuus, 
lujuus (taontajännitys), torven sisäputken 
tilavuus ja se, miten torvi on tyynytetty, 
trimmattu ja säädetty. Saksofonin sointiin 
vaikuttaa esim. tyynyjen korkeuden säätö 
erittäin radikaalilla tavalla. Mitä 
matalammalla tyynyt ovat, sitä 
putkimaisemmaksi ja tummemmaksi sointi 
menee, kun taas tyynyjen ollessa 
korkeammalla torvi soi kirkkaammin ja 
avonaisemmin. On huomattava, että 
jokaisessa torvessa optimaalinen tyynyjen 
korkeus täytyy löytää testaamalla, kertoo 
Heikki Pohto.

Itse olen huomannut nimenomaan soundin 
fokuksessa olevan eroa vanhempien Mark 
VI:n eduksi. Joudun työssäni useasti 
tilanteisiin, missä itseään kuulee lavalla 
hyvin rajallisesti tai ei ollenkaan. Tällöin 
vanhemman torven paketissa olevan 
soundin ikään kuin tuntee paremmin, 
vaikkei ääntä desibeleissä yhtään enempää 
omaan korvaan tulisikaan. Joku voi sanoa, 
ettei ulkopuolinen huomaa mitään eroa, 
jos hyvä soittaa kahdella eri saksofonilla. 
Näin voi jopa ollakin, mutta toisaalta kyse 
on mielestäni jopa enemmän fiiliksestä 
kuin soundista: jos soittajasta tuntuu, että 
torvi resonoi loistavasti ja kuulostaa 
hyvältä, tällöin on myös miellyttävämpi 
soittaa, mikä taas saa soiton oikeastikin 
kuulostamaan paremmalta!

Mielestäni on käsittämätöntä, ettei 
nykymaailman laitteilla saada oikeasti 



rakennettua käsin tai koneellisesti yhtä 
hyvää saksofonia kuin lähes 60 vuotta 
sitten. Heikki Pohto näkee asian näin: 
- Mikäli haluttaisiin tehdä ns. hyvä Selmer 
Mark VI –saksofoni (tänä päivänä), uskon, 
että se olisi mahdollista, sillä piirustukset 
saksofonista ovat olemassa Selmerin 
tehtaalla ja myös samanlaista materiaalia 
on saatavilla nykyisinkin, myös rungon 
osien takomiseen ja valmistamiseen 
tarvittava työstämisen ammattitaito on 
olemassa. Kysymys on enemmänkin 
rahasta, sillä käsityönä torven 
valmistaminen vaatii niin paljon 
henkilöresursseja, ettei se ole 
taloudellisesti kannattavaa. 
Soitintehtaatkin tavoittelevat voittoa ja on 
järkevämpää valmistaa koneellisesti 
mahdollisimman vähällä käsityöllä 
tehtäviä torvia.

Miksi sitten eri Mark VI:t ovat joskus 
hyvinkin erilaisia yksilöitä? Pohto jatkaa: 
- Metallilevystä piirustusten mukaan 
leikattujen messinkikappaleiden 
muuttuminen käsityövaiheitten kautta 
putkiksi on väkivaltainen prosessi, jossa 
metalli hakataan vasaroilla muotoon ja 
kovajuotetaan saumat kiinni. 
Ääniaukkojen ulosvetäminen putkesta on 
myös raakaa puuhaa, ja kun koneisto 

juotetaan putkiin kiinni ja torvi vihdoin on 
kasassa, on läpikäyty monimutkainen 
prosessi, jossa jokainen vasaranisku ja 
muu työstäminen ovat vaikuttaneet 
kuhunkin torveen omalla yksilöllisellä 
tavallaan. Siinä on ehkä tärkein syy, miksi 
jokainen Mark VI on oma yksilönsä.”

Saksofoniseura järjestää torvipäivän 
keskiviikkona 24.8 klo10-14, missä 
halukkaat voivat kokeilla minun sekä 
monien muiden Mark VI -saksofoneja ja 
myös muita saksofoneja. Päivään 
osallistuvat tuovat siis omat torvensa myös 
muiden testattavaksi. Paikkana on 
musiikkiopisto Juvenalian tilat Espoon 
Sellossa. Kaikki asiasta kiinnostuneet siis 
sinne mukaan!

Kommentteja Mark VI-aiheeseen voi 
lähettää osoitteeseen 
william.suvanne@gmail.com (otsikoksi 
Mark VI). Heikki Pohdon haastattelu on 
luettavissa kokonaisuudessaan 
saksofoniseuran uudistuneilta nettisivuilta 
lähiaikoina.

William Suvanne
kirjoittaja on hurahtanut vanhoihin 
Selmereihin

Soitinkorjaamo K. Lilja

Lemminkäisenkatu 36
20520 TURKU

p. 040-527 0975



Olemme avoinna

TI-PE 10.00-17.00
LA 10.00-14.00
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Reijo Laitila
Pentti Lasanen
Timo Lassy
Antti Lauronen
Sikri Lehko
Erkki Lehtimäki
Stina Lehtimäki
Olof Lehtonen
Hannu Lehtonen
Pasi Lehtoranta
Alvian Leppälä
Jori Lindell
Arne Linderborg
Suvi Linnovaara
Jukka Lumme
Kimmo Luomanmäki
Netta Madetoja
Erik Mäkelä
Johanna Mäkilä
Mikko Mäkinen
Kaisla Mannerla
Saara Markkanen
Markku Marstela
Jaakko Martikainen
Petri Marttinen
Anja Mauranen
Samu Metsänen
Jussi Mikkola
Witold Mrozowski
Janne Murto
Juha Murto
Pauli Niiranen
Paavo Nikkilä
Heikki Nikunen
Antti Nuorivuori
Jaakko Nurila
Erkki Nurmela
Maaret Nyberg
Sven Nygård
Jouko Nyquist
Marjo Oesch
Timo Oksanen
Seppo Olkkonen
Joonas Outakoski
Seppo Paakkanen

Seppo Paakkunainen
Pertti Päivinen
Kauko Paljakka
Reima Pekkonen
Jorma Pellinen
Jarmo Pennala
Jari Perkiömäki
Jukka Perko
Esa Pethman
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
Petri Saari
Reijo Saikkonen
Jussi Saksa
Kari Salminen
Lasse Salo
Johannes Salomaa
Antti Sarpila
Eero Saunamäki
Pekka Savijoki
Anna Savolainen
Teuvo Siikasaari
Simo Pekka Silvonen
Timo Sipilä
Pekka Siponen
Tuomas Sipponen
Ville Soro
Milla Sorsakivi
Heikki Summanen
Olli Suutela
Wiljami Suvanne
Teemu Takanen
Pentti Tammiaho
Kari Teräväinen
Rauno Toikka

Mikko Toivanen
Tarja Topelius
Olli Juhani Tuomainen
Olli-Pekka Tuomisalo
Veli-Pekka Tuomola
Raimo Tuovinen
Veli-Markku Uski
Tuomo Uusimäki
Vallas Vainio
Yrjö Vaivila
Pekka Välimäki
Kari Vannemaa
Ville Vannemaa
Matti Vilen
Laura Vilmi
Jyrki Vilo
Esko Virtanen
Heikki S. von Hertzen
Tom Wanamo
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



SUOMEN SAKSOFONISEURAN HALLITUS 2011:

Puheenjohtaja: Olli-Pekka Tuomisalo (olli-pekka.tuomisalo@kolumbus.fi)
Jäsenasiat ja talous: Seppo Olkkonen (seppo.olkkonen@suomensaksofoniseura.fi)

Jäsenet: Jari Eskola, Jussi Gillberg, Jussi Kannaste, Kaisla Mannerla, William Suvanne

“Etunimi” “Sukunimi”
“Osoite”
“Postitoimipaikka”


