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PUHEENJOHTAJALTA

On aika summata vuosi 2011 Suomen Saksofoniseuran osalta. Edellisessä 

numerossa käytiin tarkasti läpi kevään ja kesän tapahtumat, joten niistä ei 
tässä sen tarkemmin. Todettakoon vain, että kulunut vuosi on vahvistanut 
entisestäänkin sitä käsitystä, että seuramme on oikealla tiellä mitä tulee 
toiminnan korkeaan tasoon ja aktiviteettien tarjonnan monipuolisuuteen. 
Viimeisin toteutetuista ideoista eli elokuussa järjestetty Fonitestipäivä oli 

menestys ja tullee vakiinnuttamaan paikkansa jokavuotisena tapahtumana. 
Tästä sekä toisesta uudesta aluevaltauksesta – kesäretkestä – lisää tämän 
lehden sivuilla. Vuoden 2012 kalenteriin kannattaa siis jo merkata nämä 
kesäkuulle sijoittuvat tapahtumat. Lopuksi voin ilokseni todeta, että 
viimekesäinen isäntämme, Stockholm Saxophone Quartet tulee 

vierailemaan perinteisen kevätkonserttimme pääesiintyjänä. Näin olemme 
seuran puolesta saaneet kansainvälisten kontaktien hyödyntämisen hyvin 
käyntiin. Rauhallista Joulua ja onnellista vuotta 2012 toivottaen,

Olli-Pekka Tuomisalo

Tästä numerosta alkaen Saksofani-lehden toimitusvastuu on siirtynyt 
varapuheenjohtaja Jari Eskolalle. Kommentteja, vinkkejä jne. voi lähettää 

osoitteella jari.eskola@gmail.com .
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mailto:jari.eskola@gmail.com


SAKSOFONITESTIPÄIVÄ 2011

Seuran fonitestipäivä järjestettiin 
24.8.2011 lämpimässä tunnelmassa. 
Paikalle saapui monia asiasta kiin-
nostuneita alan harrastajia ja am-
mattilaisia sekä ennen kaikkea todella 
paljon huipputason saksofoneja. 
Päivän testitorvista suurin osa oli 
aikaväli l tä 1940-1970, lähinnä 
Selmereitä, Bueschereita, Martineita ja 
Conneja.

Soittajan näkökulmasta testipäivä oli 
mitä mielenkiintoisin. Koska lähes 
kaikki kokeiltavissa olleet  torvet olivat 
korkealaatuisia vintage-saksofoneja, 
riitti kokeiltavaa helposti useiksi 
tunneiksi. Siis ilman että soitti 
yhdelläkään yksilöllä 15 minuuttia 
pitempään. Erittäin hauskaa oli 
esimerkiksi kokeilla perätysten kolmea 
vuoden 1957 Mark VI barskaa (!) tai 
vaikkapa viittä 1950-luvun Selmer-
tenoria aikajärjestyksessä. Paikalta 
löytyi myös pari erittäin soitto-
kelpoista yksilöä kirjoittajalle täysin 

tuntemattomilta valmistajilta. Päivän 
sivuvaikutuksena hyvin monelle 
osallistujalle tuli tietysti akuutti sakso-
fonikuume.    

Laajasta huomiosta johtuen seuran 
hallitus on päättänyt jatkaa fonitesti-
päivän perinnettä. Seuraavan kerran 
vertailuja pääsee tekemään lauantaina 
9.6.2012 klo 10-14. Tuolloin reper-
tuaaria pyritään laajentamaan myös 
sopraniinoon, soprilloon sekä muuta-
maan baritonisaksofonin isoveljeen. 
Myös pikahuolto-nurkkausta on 
suunniteltu.  

Päivämäärä kannattaa merkitä muistiin 
jo nyt. Fonipäivän tapahtumapaikka on 
Helsingin uudessa Musiikkitalossa 
sijaitsevat Sibelius-Akatemian jazz-
osaston tilat. Tarkempaa tietoa ke-
väämmällä. 

William Suvanne

  
 Kirjoittaja haluaa ostaa Pope 
 Puolitaipaleen Mark VI -alttosaksofonin



Puolitaival & Suvaenne testin pauloissa. 
(Kuva Maaret Nyberg)

Vintage-foneilla on vintage-laukut.
(Kuva Maaret Nyberg)
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SAKSOFONISEURAN KESÄMATKA 
BERLIINIIN 11.-13.6.2012

Viime kesäinen suursuosion saanut Tukholman reissu 
saa ensi vuonna jatkoa Berliinin matkan muodossa. 
Berliini, tuo Euroopan sykkivä sydän, tarjoaa 
jokaiselle jotain, myös meille saksofonisteille. 

Matka on omitoimimatka, jonka 
ohjelmallinen osuus ajoittuu välille 
ma-ti 11.-12.6. Tämä tarkoittaa sitä, 
että jokainen matkustaa paikalle itse ja 
hoitaa itse majoituksensa, mutta on 
tervetullut ottamaan osaa seuran 
järjestämään ohjelmaan. Joku saattaa 
haluta saapua paikalle jo edellisenä 
perjantaina, turisteerata hieman, nähdä 
fonisti-kollegoita alkuviikosta, ja 
jatkaa lomailua vielä loppuviikon. 
Omatoimisuus antaa tähän hyvän 
mahdollisuuden!

Ohjelmaa ei ole vielä lyöty täysin 
lukkoon, mutta alustavan suunni-
telman mukaan tiedossa on sekä jazzia 
että klassista, nuotteja ja vintage-foni-
asiaa.
 

Jazz-klubit eivät ole vielä julkaisseet 
ohjelmiaan kesäkuulle saakka, tästä 
syystä klubia ei olla vielä valittu. 
Tiistain lounaskonsertti on ilmainen 
konsertti Philharmoniessa, ohjelmassa 
kamarimusiikkia Berliinin filhar-
monikkojen muusikoiden soittamana. 
Tilaisuuteen on vapaa pääsy. 
Illan sinfoniakonsertti on Sir Roger 
Norringtonin johtama Deutsches-
Symphonie-Orchester Berlin -orkeste-
rin konsertti. Liput maksavat  21-44 
euroa, ja ovat  suoraan ostettavissa 
orkesterin nettisivujen kautta:
 www.dso-berlin.de

http://www.dso-berlin.de
http://www.dso-berlin.de


William Suvanne johtaa joukkomme 
vanhoja saksofoneja kauppaavaan 
liikkeeseen. Siitä enemmän tietoa 
matkan lähestyessä. Olli-Pekka 
Tuomisalo on luvannut näyttää 
kaupungin parhaat nuottiapajat  Musik 
Riedel -musiikkikaupassa. 

Majoituksen jokainen siis järjestää 
itse. Seuran hallitus majoittuu Domus-
hotell i in Uhlandsstrasselle. Yö 
Domuksessa maksaa n. 50 eur.
www.hotel-domus-berlin.de 

Berliiniin on useita päivittäisiä lentoja 
Helsingistä. Finnair, Lufthansa ja 
AirBerlin tarjoavat  suoria lentoja 
uudelle Brandenburgin kentälle (myös 

Tegel-kentälle), josta on hyvät ja 
nopeat yhteydet  kaupunkiin. SAS/
Blue1 kierrättää joko Tukholman tai 
Kööpenhaminan kautta. Lentoja voi 
saada hyvinkin edullisesti, jopa alle 
sadan euron.

Matkalle voi jo ilmoittautua. Se 
kannattaa tehdä suoraan seuran 
s i h t e e r i l l e S e p p o O l k k o s e l l e , 
s ä h k ö p o s t i s e p p o . o l k k o n e n @ 
suomensaksofoniseura.fi . Lähetämme 
postia kaikille matkalle ilmoit-
tautuneille kevään edetessä! 

Nähdään Berliinissä!

Jari Eskola

SU 10.6.

Saapuminen

MA 11.6.

Nuottikauppa

Jazzklubi

TI 12.6.

Lounaskonsertti

Vintage-fonien
kauppa

Sinfoniakons.

KE 13.6.

Paluu

http://www.hotel-domus-berlin.de
http://www.hotel-domus-berlin.de
mailto:seppo.olkkonen@pp3.inet.fi
mailto:seppo.olkkonen@pp3.inet.fi
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SIBELIUS-AKATEMIAN JAZZOSASTON 
KEVÄÄN 2012 KONSERTIT

HELMIKUU

1.2. klo 21.00 Black Box, Musiikkitalo
Dave Liebman (sax) & Sibis Jazz All Stars

4.2. klo 19.00  Musiikkitalon konserttisali
Sibafestin päätöskonsertti 

Sibelius-Akatemian sinfoniaorkesteri, kapellimestarina Santtu Rouvali
solisteina David Liebman, saksofoni ja Anssi Koskela, viulu

MAALISKUU

9.3. klo 19.00  Black Box
Sami Linna Quartet
Sami Linna, kitara
Jussi Kannaste, saksofoni
Mikko Helevä, urut
Dana Hall, rummut

HUHTIKUU

9.4. klo 19.00 Camerata
Panu Savolainen Proprius featuring Jukka Perko

Jukka Perko, saksofoni
Panu Savolainen, vibrafoni



Aili Ikonen, laulu
Timo Kämäräinen, kitara

Jori Huhtala, basso

11.4. klo 19.00 Camerata
David Friedman, vibes ja Peter Weniger, sax 

20.4. klo 19.00 Black Box
Tuomas Timonen Lifetime

Tuomas Timonen – rummut
Timo Kämäräinen - kitara & laulu

Mikko Helevä - hammond 
Joonas Riippa - basso & perkussiot

TOUKOKUU

17.5. klo 19.00 Camerata 
Tuomas Juhani Turunen - Trio Reflections
Tuomas Juhani Turunen, piano
bass TBA 
drums TBA 
with special guest TBA

23.5 klo 19.00 Camerata
Risto Toppola - kitara
Timo Hirvonen - basso 
Jussi Lehtonen - rummut

HUOM!

SEURAN KEVÄTKONSERTTI 
3.4. KLO 19 MALMITALOLLA

Pääesiintyjä 
Stockholm Saxophone Quartet!



KADONNEEN KASARIFONIN METSÄSTYS

 
K e s ä k u u s s a m e n e h t y i B r u c e 
Springsteen & E Street  Bandin 
jättiläismäinen saksofonisti Clarence 
Clemons. Hänen viimeiseksi julkiseksi 
esiintymisekseen jäi toukokuussa 
esitetty American Idolsin finaali, jossa 
Clemons soitti Lady Gagan kera 
menestyshitin "The Edge of Glory", 
kappaleen, jonka hän myös soittaa 

Gagan tuoreella levyllä. Jo aiemmin 
oli levyarvioissa ja nettipalstoilla 
julistettu suureellisesti, että Lady Gaga 
toi 80-luvun saksofonin takaisin pop-
musiikkiin. Lausunto on kovin mahti-
pontinen, mutta se sai minut  nostal-
gisesti muistelemaan 80-lukua ja sen 
ikonista pop- ja rocksaksofonia. En 
toki ole nostalgiassani yksin; netti on 

Clarence Clemons ja Bruce Springsteen



pullollaan aihetta käsitteleviä sivuja, 
gallupeja ja erilaisia top 10 -listoja.
 
Rock on monien musiikkityylien 
sekoitus ja suuri osa sen juurista on 
syvällä mustassa musiikissa. Siksipä 
ensimmäiseksi rocksaksofonisooloksi 
on joskus provosoivastikin mainittu 
Illinois Jacquetin soolo Lionel 
Hamptonin bändissä kappaleessa 
"Flying Home" vuodelta 1942. Siinä 
on kosolti piirteitä, jotka reilut  10 
vuotta myöhemmin määrittelivät 
swingistä ja rhythm & bluesista 
vaivattomasti rockiin siirtyneen 
saksofonin. Tööttäävä honkin' sax oli 
syntynyt. Kovaa ja korkealta, rytmisiä 
riffejä. Kyseinen soolo vakiintui siinä 
määrin, että myös seuraavat sakso-
fonistit  soittivat sen aina samalla 
tavalla. Soolosta tuli sävellys tai 
ainakin kiinteä sovituksellinen ele-
mentti.
 
Rockin alkutaipaleella saksofonilla oli 
siis varsin näkyvä ja kuuluva osa, 
kunnes 60-luvun puolelle tultaessa 
parrasvalon valtasivat  kitaravetoiset 
bändit, Beatlesin tavoin usein kvartetit. 
Vuosikymmenen lopulla Jimi Hendrix 
teki kitaralla sen rockille, minkä 

Charlie Parker oli tehnyt  saksofonilla 
jazzille; hän muotoili soittimen ja 
musiikkityylin kokonaan uudelleen. 
Vaikutus ei jäänyt  pelkästään kitaraan, 
vaan porautui kaikkialle ja ylitti 
tyylirajat. Hendrix ei tokikaan ollut 
ainoa kitaravelho, blues-pohjaisen 
hard rockin maailmanvalloitus oli 
alkanut ja siitä haarautui monenlaisia 
raskaan musiikin alalajeja.
 
Ei saksofoni suinkaan minnekään 
hävinnyt. Kitaran valta-asemasta vain 
tuli murskaavan ylivoimainen, ja 
sellaisena se on säilynyt siitä lähtien. 
Etupäässä soul ja muut  mustan 
musiikin suunnat  pitivät saksofonia 
mukana kuvioissa. Big Bandien 
torvisektiot vain olivat  kutistuneet 2-5 
soittajaan, pienimmillään sektion 
ollessa saksofoni ja trumpetti kah-
destaan. Seuraavalla vuosikym-
menellä jatkui sama kehitys. Soulista 
syntyi vielä funk, jossa torvet ja foni 
viihtyivät mainiosti, samoin oli asian 
laita vielä discon alkuaskeleilla.
 
Tyhjästä ei saksofoni 80-luvun 
populaarimusiikkiin ilmestynyt. Pohja-
työtä oli tehty monella rintamalla ja 
tyylillä aina punkkia ja Clashin 



”London Callingia” myöten. Glam-
rockin kameleontti David Bowie käytti 
fonia jo 70-luvulla ja soitti sitä aika 
ajoin itsekin. 

Varsinaisen varaslähdön suoritti Gerry 
Rafferty vuonna 1978 hitillään ”Baker 
Street”. Siinä alkaa olla tulevan 
vuosikymmenen soundilliset ja tyy-
lilliset palaset  paikallaan. Raidan avaa 
terävä ja kirkas altto-melodia joka 
toistuu keskellä ja johon kappale myös 
päättyy. Alunperin saksofo-nistiksi oli 
merkitty levyn tuottaja, myöhemmin 
kunnia soolosta on annettu sessio-
muusikko Raphael Ravenscroftille. 
Viimeisimpien tieto-jen mukaan 
soittaja olisi kuitenkin Al Newman, 
eikä Ravenscroft. Menestys oli 
kuitenkin valtava. Sekunneilla laskien 
saksofonilla on pieni rooli, mutta sen 
vaikutus on silti niin hallitseva, että 
kappale ei olisi sama ilman sitä. 
Soolosta tuli ilmiö. Väitetään jopa, että 
saksofonien myynti lisääntyi. Ainakin 
se vaikutti edistävästi soittimen 
suosioon valta-virran popissa ja tv-
mainoksissa. 
 
80-luvun uuden aallon musiikki käytti 
uusinta musiikkiteknologiaa, synteti-

saattorit olivat  kehittyneet  hurjasti, 
samoin rumpukoneet ja sähkö-
rummutkin. Visuaalisuus oli tärkeä 
elementti, vaikutteita haettiin paitsi 
glamista ja Bowielta, myös suoraan 
20-luvun dekadenssista. Kalpea 
androgyyni puski hetkeksi valta-
virtaan. Musiikkivideoiden suosio ja 
näkyvyys kasvoivat, ja areenalle 
ilmestyi videoilla rahaa takova Music 
TV. 

Tältä alustalta ponnisti Duran Duran, 
joka valtasi listakärjen vuosikymme-
nen alkupuolella. Yhtyeen ehkä suurin 
hitti, ”Rio” vuodelta 1982, päättyy 
Andy Hamiltonin vangitsevaan sakso-
foniin. Ei ollut  mikään ihme että jo 
aiemmin visuaalisestikin kiinnostava 
soitin nousee esiin myös videoissa. 
Tropiikin meri, purjelaiva, vähä-
pukeiset  naiset  ja saksofonisti lautalla. 
Visuaalinen alleviivaaminen entises-
tään korostaa sitä, että niukoista 
sekunneista huolimatta saksofoni vie 
huomion, ja jää vääjäämättä mieleen.
 
Balladeihin saksofoni on sopinut  aina 
mainiosti, eikä olekaan ihme, että yksi 
aikakauden suosituimmista ja mieleen-
painuvimmista saksofonivetoisista 



kappaleista on George Michaelin 
poski-slovari ”Careless Whisper”. 
Studiossa sooloili Steve Gregory, ja 
vaikka tulos kuulostaa hieman altolta, 
on se silti tenorilla soitettu. Nauhaa on 
pyöritetty nopeam-min ja sävelkorkeus 
nousi vain 1/2 askelta, mutta äänikuva 
muuttuu alttomaiseksi. Keikalla 
puhaltajana oli Andy Hamilton. 
Samainen Hamilton soittaa myös 
vähemmän tunnetun Corey Hartin 
levyllä kappaleen ”Never Surrender”.
 
Dire Straits kuuluu ehdottomasti 80-
luvun suuriin ja omaperäisiin nimiin, 
vaikka se edellä mainituista poiketen 
profiloitui joskus kirosananakin käy-
tettyyn aikuisrokkiin. Menestyslevyllä 
Brothers in Arms taituroi Michael 
Brecker unohtumattoman saksofonin 
kappaleeseen ”Your Latest Trick”. 
Laulunomainen melodia on hyvä 
vastapooli Mark Knopflerin mono-
toniselle laululle. Kiertueella soitti-
meen tarttui Chris White. Dire Straits 
oli jo aiemminkin turvautunut sakso-
foniin sillä Alchemy-livelevyllä soi 
instrumentaali ”Going Home Theme”, 
jonka loppuosassa mukaan tuli Mel 
Collins. Kappale on alun perin 
sävelletty elokuvaan Local Hero, 

mutta liveversio herättää sen todella 
eloon.
 
Levyllä siis on useimmiten kyseessä 
studiomuusikon soittama osuus, joka 
live-tilanteessa toteutettiin mahdolli-
sesti keikkamuusikon soittamana. Pop-
rock-ympyröissä, ellei mukana ole 
torvisektiota, on saksofonilla nor-
maalisti aika vähän soitettavaa. 
Saksofonisti bändin vakituisena jäse-
nenä on haasteellinen yhtälö. Se 
edellyttää lähes aina myös jonkin 
muun soittimen hallintaa - ja usein se 
toinen on varsinainen pääsoitin, 
useimmiten kosketinsoittimet  tai 
perkussiot, joskus myös kitara.
 
Charles DeChant soitti Hall & Oatesin 
riveissä mm. listamenestystä saavut-
taneen kappaleen ”Maneater”. Austra-
lialaisen Men At Workin Greg Ham on 
vastuussa ”Who Can It  Be Now” 
-biisin foniosuudesta. Samasta maasta 
on myös INXS, jonka kitaristi-fonisti 
Kirk Pengilly puhaltaa mm. kappa-
leissa ”Never Tear Us Apart” ja ”What 
You Need”. Myös futuristisen britti-
yhtye Spandau Balletin Steve Norman 
kuuluu samaan joukkoon, esimerkkinä 
käyköön raita ”True” vuodelta 1983. 



Quarterflash taas oli amerikkalainen 
yhtye, jonka laulajan ja saksofonistin 
pestiä hoiti Rindy Ross, aviomiehensä 
Marv soitti kitaraa. Esimerkkinä 
”Harden My Heart”.
 
Bruce Springsteenin ensimmäiset  levyt 
olivat hieman hippihenkisiä, vahvasti 
r&b-, soul-, jopa jazz-vaikutteisia 
tuotoksia. Varsinkin keikoilla sakso-
foni oli suuressa roolissa. Clemons 
soitti torvisektiomaisia riffejä, obli-
gaatiomelodioita, teemoja ja sooloja. 
Läpimurtolevy Born To Run vuodelta 
1975 oli urbaani ja massiivinen wall-
of-sound-äänivalliin nojaava albumi, 
mutta sitä seuraava Darkness On The 
Edge Of Town siihen verrattuna 
askeettinen ja ilmaisultaan tiivistetty. 
Saksofonin osuus jäi määrältään 
aiempaa paljon pienemmäksi, mutta 
oli sitäkin näkyvämmässä asemassa: 
Se kuulostaa enemmältä kuin on.
 
Samoin on lai ta vuonna 1984 
ilmestyneen Born In The USA:n 
kanssa, jonka myötä yhtye nousi 
suosiossa maailmanlaajuiseen stadion-
luokkaan. ”Dancing In The Dark” oli 
eräänlainen provosoinnin tulos kun 
tuottaja kinusi Springsteeniltä tanssit-

tavaa ja MTV:hen sopivaa kappaletta. 
Biisin lopun saksofoni ja videolla 
tanssiva nuori Courteney Cox (mm. tv-
sarja Frendit) ovat jääneet 80-luvun 
kollektiiviseen muistiin lähes ikoni-
maisena kuvana. Clemonsin räkäinen 
rocksoundi muodostui tavaramerkiksi. 
Hän soi t t i myös esim. Aretha 
Franklinin levyillä sekä omalla 
soololevyllään, yhdessä Jackson 
Brownen kanssa, pienoisen hitin 
”You're A Friend Of Mine”.
 
The Policesta soolouralle siirtynyt 
Sting otti riveihinsä Branford Marsa-
liksen, jonka työskentely sopi upeasti 
Stingin jo valmiiksi jazzhenkiseen 
musiikkiin. Jazzpuristit, mukaanlukien 
veljensä Wynton, tosin hieman nyr-
pistivät nokkaansa Branfordin uudelle 
aluevaltaukselle. Silti varsinkin sop-
raano oli oiva mauste esim. kappa-
leessa ”Englishman in New York”. 
Suorastaan maaginen lataus kehittyy 
Hendrixin ”Little Wingissä” jossa 
Hiram Bullockin kitara ja Marsaliksen 
sopraano oivasti täydentävät toisiaan 
sooloissa.
Pitkän linjan artisteista mm. Rolling 
Stones on usein käyttänyt saksofonia, 
ja 80-luvulle laajasta tuotannosta osuu 



esim. löysänletkeä ”Waiting On A 
Friend”, jonka soolossa tenoria 
puhaltaa ei enempää eikä vähempää 
kuin mestari Sonny Rollins. Keikka-
fonistina Rollareilla on ollut Bobby 
Keys. Bowien kasarikappaleista 
kannattaa mainita ”Modern Love” ja 
Pink Foydilta ”The Gunners Dream”. 
Tina Turnerin ”We Don't Need 
Another Hero” soi Mad Max -elo-
kuvankin tunnarina.
 
Eri tyylejä lainailevista yhtyeistä voisi 
mainita rockabillyorkesteri Stray 
Catsin debyyttilevyltä kappaleen 
”Wild Saxophone” sekä David Lee 
Rothin vallan mainion uudelleen-
lämmittelyn Louis Priman rallista 
”Just  A Gigolo” Edgar Winterin soit-
taman tyylinmukaisen soolon kera. 
Ränttätänttä-boogien osastolta pääsee 
George Thorogood listoille kappaleella 
”Bad To The Bone”, etnomusiikin 
puolella menestystä sai ”Saden 
Smooth Operator” sekä lattaripop-
genrestä Gloria Estefanin ”Get  On You 
Feet”, ja Paula Abdulin ”Forever Your 
Girl”.
Saksofoni vakiintui myös 80-luvun 
visuaaliseen koodistoon. Musiik-
kivideot lienevät  osaltaan vaikuttaneet 

siihen, että saksofoni näkyi myös 
mainoksissa ja elokuvissa. Kun ko-
mediassa Poliisiopisto kouluttaja 
Harrisin tyhmät apurit  huijataan Blue 
Oyster -homobaariin, muu seurue 
siirtyy rantabileisiin jossa kovanaama 
Tackleberry soittaa saksofonia nuotion 
vierellä. Se kuuluu siis erotta-
mattomasti kasariin. Saksofonivetoista 
musiikkia käyttäviä elokuvia on lukui-
sia, ja niistä päädyn tässä yhteydessä 
filmiin Paluu tulevaisuuteen. Taustalla 
soiva Huey Lewis & The Newsin 
iloinen surffimusa sisältää paljon 
saksofonia. Yhtyehän teki tiivistä 
yhteistyötä Tower Of Power -torvi-
sektion kanssa. TV-sarjoista ei voi 
mitenkään ohittaa vuosikymmenen 
summaavaa Miami Viceä. Jan Ham-
merin alkuteeman lisäksi sen ääni-
maisemaan kuuluu Glenn Freyn ”You 
Belong To The City”, saksofonissa Bill 
Bergman.
  
Eddie & The Crusaders -elokuva 
vuodelta 1983 kertoo 60-luvun alun 
samannimisestä bändistä, jonka 
keulahahmo kuolee traagisesti auto-
onnettomuudessa. Yhtyeen sakso-
fonistilla soittimineen on leffassa 
tärkeä osa. Itse musiikki on enemmän-



kin 80- kuin 60-lukulaista, jota sen 
tietenkin pitäisi esittää. Soundtrackilla 
musiikin soitti kovin Springsteenin 
oloinen John Cafferty, fonia puhalsi 
Mike Antunes. Pari kappaletta eloku-
vasta nousi USA:ssa listoillekin. 
Jatko-osa tehtiin vuonna 1989. 
Muutamista juonellisista heikkouk-
sistaan ja epähistoriallisuuksistaan 
huolimatta oivia saksofonifilmejä 
molemmat. 
 
Kasari vaihtuu viimein ysäriin ja 
saksofoni jää pikku hiljaa taus-
temmalle. John Laughter on koostanut 
vaikuttavan listan saksofonia sisäl-
tävistä kappaleista pääosin USA:n Top 
40 -listoilla vuosilta 1955-2011. Lista 
kertoo myös saksofonistin nimen, jos 
se on saatu selvitettyä. Sen perustella 
näyttää todella siltä, että saksofonin 
osuus Top 40 -listan kappaleista 
pienenee dramaattisesti tultaessa 
uudelle vuosituhannelle. Mielen-
kiintoista olisi tutkia, minkälaisia 
kappaleita noilla listoilla saksofonin 
häviämisen jälkeen on, että voisi asiaa 
tarkemmin kommentoida. Siihen ei 

tässä yhteydessä kuitenkaan valitet-
tavasti ollut aikaa
 
Kuten edeltä käy ilmi, tyylien kirjo on 
varsin laaja. Pakotan itseni silti 
tekemään karkean yleistyksen, ja 
kasaamaan tyypillisen esimerkin 
kasarifonista. Saksofoniosuus on 
pikemminkin sävelletty kuin impro-
visoitu, se ei ole kovin pitkä, mahdol-
lisesti toistuva ja riffinomainen. Tai se 
on kappaleen lopussa fiilistelevä 
ehkäpä blues- tai jazztyylinen mauste. 
Sanbornmainen alttosoundi on plussaa, 
tenoripuolella joko räkäinen rockfoni 
tai kontrastina puhdas ja siisti soolo. 
Altissimorekisterissä käynti on suo-
tavaa. Pentatonisella asteikolla pärjää 
pitkälle, ja melodisuus on suuressa 
arvossa. Taustalle laitamme mm. 
Yamahan DX7-syntikan sekä kaiutetun 
ja geitatun virvelisoundin. Pukeu-
tumisen lainaamme tietysti Miami 
Vicesta, ei vähiten sen tähden että 
toinen päähahmo on lempinimeltään 
Rico!
 
Pekka Koivisto



> NETTIJATKOT! 
Tule foniseuran Facebook-sivulle katsomaan artikkelissa mainittuja videoita 
ja keskustelemaan niistä sekä rokkifonista! 
> www.facebook.com  etsi siellä käyttäjä ”suomensaksofoniseura”. Jos et 
vielä ”tykkää” foniseuran Facebook-sivusta, nyt on aika tulla tykkäämään!

Soitinkorjaamo K. Lilja
Lemminkäisenkatu 36

20520 TURKU
p. 040-527 0975

http://www.facebook.com
http://www.facebook.com




Olemme avoinna

TI-PE 10.00-17.00
LA 10.00-14.00
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Juhani Aaltonen
Jarmo Airisto
Risto Alaviuhkola
Jarkko Juhani Anttila
Simo Aunesluoma
Rauno Berg
Iain Churches
Manuel Dunkel
Liisa Eloranta
Jari Eskola
Kaj Fagerholm
Ghita Forelius
Åke Forsell
Linda Fredriksson
Roger Freundlich
Jussi Gillberg
Ilmari Haapajoki
Suvi Hänninen
Yrjö Hauskala
Julius Heikkilä
Petri Heimonen
Kari Heinilä
Paavo Helistö
Olli Hietala
Petteri Hietamäki
Esa Hokkanen
Joona Hotti
Susanna Hovi
Ville Hovi
Pekka Iiramo
Nanna Ikonen
Mikko Innanen
Olli Jaakkola
Jari Jaatinen
Jari Jämsä
Jouni Järvelä
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
Jorma Kaskenmäki
Sami Katainen
Juha-Matti Katajamäki
Juha Keikkonen
Jussi Kekäläinen
Timo Knuuttila
Eero Koivistoinen
Terttu Kolehmainen
Tapio Korpela
Tapani Koskenkari
Saara Koskipää
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
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



Saksofonipäivänä nähtiin jos jonkinlaista soittovälinettä. Tapahtuma uusitaan myös 
vuonna 2012. (Kuva Maaret Nyberg. Myös etukannen kuva on Maaretin ottama.)

SUOMEN SAKSOFONISEURAN HALLITUS 2011:

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

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

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


