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Puheenjohtajan palsta
Saksofonirintamalla ollaan jo pitkällä kuluvan vuoden tapahtumien järjestelyissä. Seuran uudet
toimintamuodot ovat alkaneet vakiintua traditioiksi ja niitä pyritään kehittämään entisestään.
Tukholmaan ja Berliiniin suuntautuneet matkat saavat syksyllä 2013 jatkoa, kun vierailemme
Pariisissa. Konsertit, soitintehdasvierailut ja muut aktiviteetit tulevat tekemään matkasta takuulla
äärimmäisen mielenkiintoisen. Kun näihin lisätään vielä erinomaiset nuotti-, levy- ja soitinkaupat
niin nyt kannattaa jäsenten käyttää tilaisuus hyväksi ja varata paikkansa!
Muita merkittäviä tapahtumia kuluvuna vuonna ovat ainakin perinteinen kevätkonsertti Malmitalolla Helsingin Saksofoniorkesterin ja Jukka Perkon vetämänä. Tämä konsertti pidettiin 26.3., ja
samassa tilaisuudessa jaettiin myös Josef Kaartinen -palkinto. Tänä vuonna sen sai Sami Katainen,
palkinnon saajasta lisää seuraavassa numerossa. Myös vintage-saksofonien päivää ollaan
edelleen laajentamassa. Tulevista tapahtumista lisää tämän lehden sivuilla.
Saksofoniseuran hallituksen puolesta kaikille aurinkoista kevättä!
Olli-Pekka Tuomisalo

Suomen Saksofoniseura ry:n hallitus 2012:
Olli-Pekka Tuomisalo, pj. (ollipekkatuomisalo@welho.com)
Seppo Olkkonen, jäsenasiat ja talous (sepp.olkkon@saunalahti.fi)
Jäsenet: Jari Eskola, Jussi Gillberg, Jussi Kannaste, Kaisla Mannerla, William Suvanne
Saksofani-lehden toimitus: Jari Eskola (jari.eskola@gmail.com)

Kannessa: Sami Katainen, tuore Josef Kaartinen -palkinnon saaja.
Kuva: Olli Laasanen, Olli Laasanen Photography. www.ollilaasanen.wordpress.com

Matti Rajulan elämänkerta ilmestynyt
1900-luvun alkupuolen monipuolisimman ja kansainvälisestikin korkeatasoisimman
suomalaismuusikon – Matti Rajulan – elämäkertakirja ilmestyy helmikuun alussa.
Saksofoniseuran puheenjohtaja, Musiikin tohtori Olli-Pekka Tuomisalo on työskennellyt
aiheen parissa vuodesta 1995 asti ja aktiivisesti kirjoittanut tätä teosta pari vuotta. Tämä
merkittävä muusikkoelämäkerta on nyt saatavilla saksofoniseuran jäsenille hintaan 20
euroa + postikulut.
Saksofonisti ja klarinetisti Matti Rajula saavutti molempien soittimiensa hallitsijana oloissamme
ainutlaatuisen taitavuuden. Rajula loi jo 1920-luvun lopulla näyttävää uraa Saksan suosituimmassa
viihdeorkesterissa, toimi Suomessa Radio-orkesterin sooloklarinetistina 1932–1944, loi käytännössä yksin klassisen saksofonikulttuurin Suomeen ja esiintyi jatkuvasti sekä sinfoniaorkesterien
solistina että parhaiden kotimaisten jazz-yhtyeiden riveissä. Vuonna 1938 Rajula koki varsinaista
menestyksen huumaa, kun hän kiersi esittämässä Yrjö Gunaropuloksen hänelle säveltämää
saksofonikonserttoa Helsingin, Tampereen, Viipurin, Oulun ja Vaasan kaupunginorkesterien sekä
Oslon, Riikan, Tallinnan ja Suomen radio-orkesterien solistina.
Jatkosodassa syksyllä 1941 Rajula joutui
kahdeksi kuukaudeksi rintamalle pahimpiin
mahdollisiin paikkoihin Erillispataljoona 21:n
mukana ja sairastui psyykkisesti. Tämän jälkeen
hän yritti päästä yli sotakokemuksistaan
tekemällä entistäkin hurjemmalla tahdilla töitä.
Huolimatta uudesta menestymisen aallonharjasta viimeisinä kuukausinaan hän päätti
elämänsä 24.5.1944 vain 39-vuotiaana.
Kirjan voi tilata sähköpostitse osoitteesta
ollipekkatuomisalo@welho.com
tai puhelimitse 0400-704089. Maininta seuran
jäsenyydestä.

Vintage: Joel Lahden haastattelu
> teksti Timo Rantanen | kuvat Joel Lahden kokoelma

Pajallani käy paljon Saksofoniseuralaisia asiakkaita
ja monet heistä jäävät odottelemaan työni valmistumista. Usein tuo soittajan luppoaika ja korjaajan
työaika hoituu keskustelun merkeissä, ja keskusteluja käydessämme harmittelen äänen tallentimen
puuttumista. Iäkkäimpien soittajien tarinointi on osa
suomalaista saksofonin historiaa ja tässä 4.3.2009
tapahtuneessa jutustelussa korjaamolla soitintaa oli
hoidattamassa Joel Lahti.
Joel on yksi sellaisista asiakkaista, jonka pajalle
jääntiä aina toivonkin.
Timo: Missä ja koska olet syntynyt?
Joel: 14.7.1927 Viipurissa Tiiliruukilla, Kolikkoinmäen vieressä. Vuonna 1939, 12-vuotiaana jouduin
sitten lähtemään Viipurista kesken kansakoulun
Lahteen ja anoin pääsyä Tampereen Rykmentin
Soittokuntaan, mutta en päässyt, kun puuttui se
päästötodistus. Seuraavana vuonna jo sitten
pääsinkin kun olin saanut päästötodistuksen.
T: Soititko jo Viipurissa?
J: Viipuriin perustettiin Kansakoulujen Soittokunnat,
toinen keskikaupungille ja toinen Kolikkoinmäelle, ja
pääsin siihen. Soittimeni oli nyrkkikornetti ja meitä
opetti yksi eläkkeellä oleva armeijan kersantti. Siitä
lähti nuotteihin tutustuminen. Sitä ennen olin
Pelastusarmeijassa Tiiliruukilla vahvistetussa laulukvartetissa, mutta kun kuulin, että Kolikkoinmäen
Pelastusarmeijassa soitetaan kitaraa, menin sinne.
Viipurissa alkoi kiinnostus musiikkiin. Radioitahan ei
vielä silloin ollut meikäläisillä, ne tulivat paljon paljon
myöhemmin.

T: Viipurista tuli sitten lähtö.

J: No niin tuli, avolava kuorma-autolla lähdettiin,
kyydissä oli äitejä, lapsia ja vanhuksia. Ei me tiedetty
mihin olimme menossa, mutta pois oli päästävä.
Avolavamatkan päämäärä oli Lappeenranta, matkan varrella jonkin koulun urheilusalissa yövyimme,
sali oli yöpyjiä täynnä. Seuraava yöpymispaikka oli
iso tupa jossain maalaistalossa. Menimme äidin
kanssa nukkumaan tuvan peränurkkaan ja yöllä oli
tuvankin lattia täyttynyt. Muistelisin että ruokapuoli
hoitui eväillä, koska mitään ei saanut kotoa mukaan
ottaa.
T: Olitko äitisi kanssa kahdestaan evakossa,
onko sinulla sisaruksia?
J: Äidin kanssa olin, ei ole sisaruksia. Äiti oli syntynyt
vanhalla Venäjällä ja hän tuli sieltä Lempaalasta
vuonna 1918, paikan nimi oli todellakin Lempaala
(kylä Pohjois-Inkerissä). No kuitenkin, Lappeenrannassa meidät lyötiin härkävaunuun ja osoite
meidän osalta oli Parola. Parola oli jonkinlainen
jakopaikka, täytyi saada tilapäisasunto. Sen jälkeen
vasta alettiin ajattelemaan mihin kukakin menisi.
Äidin kanssa pääsimme aika isoon maalaistaloon
Jokivarren tienoille. Sitten kun Lappeenrantaa
evakuoitiin, taloon tuli lisää evakkoja. Äiti lähti
hakemaan töitä Tampereelta ja minä jäin sinne maalaistaloon rengiksi.
T: Et tainnut kovin vanha renki olla?
J: Kaksitoista olin, olin kovin kiinnostunut hevostöistä. Sainkin ajella itsekseni hevosella. Kerran
talvella menin parireellä metsään hakemaan kaadettuja puita, tein kuorman, enkä huomannut että
lumen alla parireen välissä oli kanto. Etu- ja takareki
täynnä puita sanoin pollelle että lähdetään. Eihän se
kanto laskenut, vaan jouduin tyhjentämään koko
kuorman. Ja lastaamaan uudelleen. Se oli kaupunkilaispojalle hyvin ”mielenkiintoista”.

Nyrkkikornetin soittajat keskirivissä.
T: Minkä ikäisenä menit Tampereen Rykmenttiin?
J: Allekirjoitin neljän vuoden sitoomuksen
14.12.1941. 14-vuotiaana siis menin armeijaan, olisin mennyt vuotta aiemmin, mutta se päästötodistus
puuttui. Teknillisellä Opistolla soitto-oppilaita oli 12,
ruoka oli järjestetty johonkin kuppilaan kuponkeja
vastaan.

siinä joukossa oli kolme jotka ei olleet käyneet
rippikoulua. Ilman konfirmaatiota ei päästetty
rintamalle, niinpä kävimme papin luona muutaman
kerran ja sitten pääsimme lähtemään.
T: Teille siis järjestettiin lapsuuden loppu, jotta
voisitte lähteä katsomaan sodan kauhuja?

J: Muistan. Ainahan joistakin tulee läheisempiä
kavereita, Pinkke Airaskorpi oli tällainen. Minä
ajauduin kevyemmälle puolelle ja hän meni
Oopperan orkesteriin klarinetistiksi.

J: Kyllä. Mutta kyllä sitä lapsuutta vielä jatkui…
monta, monta vuotta… Kannaksella sijaintipaikkamme oli Raivola, kaksikerroksinen iso hirsihuvila puulämmitteisillä uuneilla, mutta ei ollut
kukaan tehnyt halkoja, oppilaat tekivät sitten. Kuiva
puu loppui nopeasti, onneksi saimme sotasaalishevosen, jolla kävimme hakemassa lähimetsistä
kuivia mäntyjä. Ei niitäkään sitten kauaa kestänyt.

T: Mikä soitin sinulla oli silloin?

T: Silloin oli siis talvi?

J: Klarinetilla aloitin armeijassa. Olin ihastunut
siihen, siinä oli paljon läppiä ja muuta, ajattelin että
tuolta tulee paljon ääniä. Salaperäinen soitin. Kun
yksi klarinetistioppilas sai potkut, menin sanomaan
Pälville, että minua kiinnostaisi. Se sanoi että siitä
vaan.
Sitten tuli määräys Kannakselle, ensin meiltä lähti
puolikas iskujoukko, mutta sitten huomattiin, että

J: Joo, elo-syyskuussa sinne jouduimme ja olimme
ensimmäisen talven siinä hirsihuvilassa. Hirmuisessa pakkasessa minulta jäätyi kerran tuo poskikin,
neljän kilometrin matkalla kanttiiniin 40 asteen
pakkasessa. Poskeeni tuli valkoinen läntti, niin kuin
50 pennin raha ennen sotia.
Saunomista ja pesua ei juuri tapahtunut, sittenhän
me saimme uudet ystävät, täit ja luteet.

T: Muistatko ketä oli silloin oppilaina?

Matkalla sotilaskotiin oli sauna, mihin tuotiin
kaatuneet sotilaat. Kerran satuimme näkemään
kuorma-autollisen jäätyneitä sotilaita asetakeissaan, jotka olivat raahattu rintamalta niissä
asennoissa, mihinkä olivat kuollessaan jääneet. Sen
takia heidät täytyi sulatta siellä saunalla. Siinä
saunassa me ei käyty, se oli aina varattu…
Kaksi ja puoli vuotta siellä meni. Kaikki nämä asiat
mitä siellä näki tuntui luonnolliselta lapsen mielessä,
ruumiit ja sota ympärillä. Ei sitä osannut ajatella.
Näin vuosia myöhemmin kun asiaa ajattelee, on
vaikea sanoa, haittaavatko silloiset näkemiset ja
kokemiset nykyistä elämää. Kaikki koetut ovat
kuitenkin hyvin muistissa. Sieltä on kaikennäköisiä
muistoja, ei pelkästään pahoja..
T: Olitko Kannaksella loppuun saakka?
J: Kun iso hyökkäys alkoi, ei klarinetin soitto
auttanut. Vaikka soitti kuinka huonosti, kyllä se tuli
sieltä. Pääsimme onneksi alta pois. Otimme instrumentit mukaan ja siirto tuli Päämajan Soittokuntaan Mikkeliin.
Meillehän lyötiin kenttävarusteet silloin ja ruoka
syötiin pakeista. Rasva, mikä oli näissä sopissa
kertyi pakkiin, koska pakit pestiin kylmällä vedellä ja
lumella. Pakki pieneni viikko viikolta, piti melkein
temmiraudalla hakata rasva irti, jos olisi halunnut
täyden annoksen. Rintamalla kaikki sai saman
ruoan, oli sitten natsoja tai nappeja kaulassa.

Soittokunnassa sitten kannettiin ruoka aliupseerin
nokan alle ja oppilaat söivät viimeisenä. Sen tiesi
mitä sinne soppaan viimeiselle jäi, pelkkä liemi.
Kerran yllättäen tuli ihan kuoriperunoita, löin taskut
täyteen kuumia pottuja. Silloin söin hyvin vaikkakin
meinasi tulla palovammat ikävään paikkaan.
No siellä Mikkelissä oli muitakin herroja, Mannerheim käveli vanhalla kasarmilla meidän ikkunan alta,
olimme hyvin innoissamme. Mikkelissä oli paljon
töitä, oli Kannaksellakin, mutta lähinnä seitsikkohommia. Keikkapaikat Kannaksella oli usein korsuja, joten ei sinne montaa soittajaa mahtunutkaan.
Kannakselta vielä, Hoosianna-päivänä menimme
Terijokea Valkeasaareen päin, sieltä löytyi joku
isompi lämmitetty talo, jossa oli sähköt. Siellä
teimme tämän Hoosianna-jutun ja venäläinen ampui
johonkin lähistölle sillä seurauksella, että tuli
sähkökatko. Varmaankin pelästyimme niin että pystyimme soittamaan kappaleen ulkoa loppuun. Ihme
kyllä. Lähdimme sieltä takaisin hyvin hiljaisin äänin
meren rantaa pitkin Raivolaan, ja myöhemmin kuulimme. että siihen samaan taloon oli tullut
täysosuma samana yönä. Olen sitä mieltä, että
venäläinen oli tietoinen aina missä tapahtui jotain.
Mikkelissä soitimme puistossa, sotasairaalassa ja
Otavan sotasairaalassa. Sinne Mikkeliin alkoi sitten
tulla ilmeisesti samaa porukkaa puulaatikossa, jotka
olivat kuulleet soittoamme Kannaksella.

Nuorena tositoimiin.

Eräs loppukesän 1944 päivä on jäänyt mieleen. Oli
hirvittävän kuuma, ja soitimme koko päivän Otavan
hautausmaalla Integer Vitae -kappaletta. Juna tuli
rintamalta ja se vuoti… ihmistä.

että mietin soittaessa mitenhän tässä käy. Kyllä siinä
hyvin taisi käydä, arvosteluteksti oli ainakin hyvä.

T: Jätetäänkö sota nyt?

J: Neljän vuoden oppilasaika oli ohi 1945. JR 5:ssä
ei ollut kessun paikkoja tarjolla, mutta sain tietää
Oulussa olevan. Olin siellä marraskuusta
tammikuuhun ja taas oli kylmä… Kun ei ollut asuntoa
tarjolla, asuin saksalaisten lautaparakissa. Parakissa oli peltikamiina ilman minkäänlaista varaajaa.
Ruokaa onneksi oli aliupseerikerholla, sinnehän ne
rahat menivät. On se kumma kun se ruoka näyttelee
niin suurta osaa tuona aikana; osaan kyllä arvostaa
sitä. Oulun kaupunginorkesterissa kävin soittelemassa sijaisena.

J: Jätetään vaan, siihen kahteen ja puoleen vuoteen
mahtuu niin paljon tarinoita, pitäisi olla vähän isompi
lehti. Rauhan tultua saimme siirron Lappeenrantaan
kotiuttamisen ajaksi. Lappeenrannassa alkoivat
ohjelmalliset iltamat (jos ilta sisälsi ”arvokasta”
ohjelmaa, oli mahdollista tanssia puolitoista tuntia
illan päätteeksi; tällä kierrettiin huvivero), ja meillä oli
bändi, jossa oli kolme saksofonia, kaksi trumpettia,
kaksi pasuunaa ja komppi. Kevyt musiikki alkoi
viedä mennessään vaikkakin klarinetin harjoittelu
jatkui vielä. Kannaksen reissulla opetus puoli jäi
aliupseereilta, me olimme aina jossakin halkohommissa. Opiskelu alkoi oikeastaan vasta sodan
jälkeen.
Kun kotiuttamiset olivat Lappeenrannassa ohi,
alettiin hakemaan soittokunnille sijoituspaikkoja.
Meidän seuraava olinpaikka oli Loviisa ja taas oli
ruoasta pula. Seuraava oli Hyrylä, joka muuttui
jossakin vaiheessa JR 5:si. Kenttäpostiosoite oli
1794. Hyrylän jälkeen Santahaminaan ja sieltä
Suomenlinnaan.
T: Olitko Suomenlinnassa soitto-oppilaana?
J: Anoin Konservatorioon, koska tiesin että
kaveritkin siellä kävivät, mutta silloinen musiikkiluutnantti Lehmuskallio sanoi, että ei täältä pääse.
Minun täytyi saada edes jonkinlaista opetusta
klarinetissa, niinpä menin yksityisesti Kansan
Konservatoriolle soittotunneille. En muista mistä
rahat siihen sain, olisiko äiti avustanut, sillä päivärahoistahan sitä ei voinut maksaa. Siellä oli
opettajana Sven Lavela. Teoriapuoli jäi oppimatta,
olisi pitänyt olla enemmän aikaa ja rahaa. Se oli
vahinko ja suuri vahinko oli kun Lehmuskallio ei
päästänyt minua.
Lavela opetti kotonaan ja loppunäytössä soitin
Webernin consertinon. Säestäjänä oli Gerda
Weneskoski ja hän laittoi loppuun sellaisen tempon,

T: Koska sinun soittajakoulu loppui?

Lopulta JR 5:stä tuli puhelu, että täällä olisi kessun
paikka auki, ano sitä. Elämäni muuttui siitä soitosta;
pääsin Helsinkiin. Toukokuussa 1947 perustettiin
Poliisisoittokunta ja syyskuun 15. päivä menin sinne
yhden kaverini kanssa soittajaksi.
Harjoittelin silloin jo alttosaksofonia, ja joku oli
varmaankin kuullut soittoani, koska minua pyydettiin keikalle Heimolan saliin (valtava tanssipaikka
Vuorikadun ja Yliopistokadun kulmassa; tietenkin
purettu…) joka oli sen ajan pop-paikka. Muistan
hyvin kun menin sinne keikalle, Kaarlo Valkama soitti
tenoria, minä soitin 2. tai 3. alttoa ja siellä soitettiin In
the Mood. Hyvinhän se meni, mutta he eivät sanoneet minulle, että kappaleen välissä olevaa pitkää
matalaa ääntä ei soiteta... Minä vedin oikein
nuoruuden innolla matalan Bb:n, tämä oli minun
läpilyöntini. Se oli sisäänajo saksofonin puolelle.
Poliisisoittokunnassa kävin alokaskoulunkin, koska
palkka paranisi. Koulu kesti kaksi kuukautta ja se oli
Valkoisessa salissa, jossa myös soitimme. Minulle
tarjottiin liikennepoliisin hommia, mutta epämääräiset työajat eivät houkutelleet. Siihen aikaan juuri
näitä ala-Bb-keikkoja alkoi olemaan paljon…
Trumpetisti Olavi Koskela soitti myös poliiseissa
ennen Radion sinfoniaorkesteria ja hänellä oli myös
tanssibändi. Soitin hänen kanssaan 40-luvun lopussa Hämiksellä (nykyinen Tavastia), joka oli suosittu
tanssipaikka. Olavin orkesterissa soittivat foneja

Jaakko Salon orkesteri, fonit vasemmalta Joikka, Esa Pethman, Rauno Lehtinen ja Unto Haapa-aho.
Heikki Laurila gtr, Erkki Karjalainen ja Tane Virtanen trp, Jussi Aalto ja Emppu Peltola trb, Valaste dr,
Erkki Seppo basso ja Linnavalli pno.
Göran Ödner, Onni Hovi ja Erkki Eloranta. Pääsin
kiinni sektioihin, mitä käytettiin levytyksissä, radiossa ja televisiossa. Soitin Radion Tanssiorkesterissa
koko orkesterin olemassaolon ajan.
Sitten pääsin Ulosottoviraston ”orkesteriin”. Se oli
taas hyvä asia, pääsin pois päiväduunipaikasta,
mikä olikin ollut aakkostamista aamusta iltaan. Ulosotossa piti olla kaksi tuntia viikossa kassalla päivystämässä ja tämä sopi minulle mainiosti. Olin aina
vapaa lähtemään studiolle kun puhelimella soitettiin.
Otin jostakin syystä joskus selvää asiasta; äänitettyjä raitoja on noin pari tuhatta.
T: Keitä sektioissa soitti?
J: Leo Kähkönen, Onni Hovi, Göran Ödner, Ossi
Malinen ja minä. Samoista miehistä sektio kasattiin
tarpeen mukaan. Sitten myöhemmin tulivat Rauno
Lehtinen, Pentti Lasanen, Hannu Saxelin, Esa
Pethman ja Unto Haapa-aho. Tämä oli siis 60-lukua.
Ulosottovirastosta ja soittamisesta tuli mieleen kiva
yhteensattuma. Soitin Kaivohuoneella Ossi Runneen bändissä ja kun olin viraston toimistolla, huomasin ison veronipun Kaivohuoneen johtajalta
jääneen maksamatta. Siis työnantajaltani. Tuli

määräys, että minun on mentävä ulosmittaamaan
Kaivohuone, otin kokeneemman kaverin mukaan ja
me ulosmittasimme koko Kaivohuoneen. Häveliäisyyssyistä laitoimme leimat pöytien alle piiloon,
sillä illalla oli asiakkaita tulossa. Mittauksen jälkeen
johtaja soitti minulle ja ilmoitti maksavansa verot
pois. Menin sinne nippu lappuja mukanani ja johtaja
tarjosi paukkua. Sanoin laskevani ensin korot,
johtaja löi rahat näppiini ja kirjoitin kuitin. Johtaja toi
hyvin ystävällisesti paukun, kiitin ja poistuin. Johtajalla oli tapana illalla kymmenen aikaan tulla tervehtimään asiakkaita ja niinpä olinkin lavalla soittamassa,
kun hän saapui smokki päällä saliin. Käveli ja morjesteli, mutta kun hän näki minut, hän jäykistyi muutamaksi sekunniksi, ilmekään ei värähtänyt ja jatkoi
matkaansa. Jouduin ulosmittaamaan työnantajani.
Kaupunginteatterissakin meni monta vuotta;
Candine, Zorbas, Viulunsoittaja katolla, Miten menestyä vaivatta liike-elämässä, jne…
Kinopalatsissa alkoi ohjelmasarja ”Aikamme huiput” ja siellä solisteina oli Shirley Bassey, Vico
Torriani, Caterina Valente, oli mukavaa olla säestämässä tuollaisia tähtiä.
Peacockissa aloitimme Backlundin bändillä ensimmäisenä suomalaisena orkesterina Mario Weberin
jälkeen, siellä taisimme olla vuoden. Sitä ennen,

Muistatko Lauantaitanssit?

Karelia-talolla 2007
vuonna-52 olin yhden kesän Olavi Koskelan bändin
kanssa Linnanmäen Tanssipaviljongilla, sekin on
purettu… Kyllä noita soittotapahtumia on ollut
valtavasti. Not So Bigband, Karelia, Mosabacka Big
Band, JASO Big Band. Karelia-puhallinorkesterissa
soittoa olen nyt jo vähän lopettelemassa, siinä soitin
90-luvun alusta.
T: Jutellaan vielä soittimista, muistatko ensimmäisen fonisi?
J: Ensimmäinen oli Selmer Mark VI tenori. Ostin sen
Arpiaiselta (musiikkiliike Korkeavuorenkadulla
aikoja sitten…) Se kärsi onnettomuuksista jotka
varmaankin nykyisin olisivat olleet korjattavissa.
Kerran matkalla Radion Tanssiorkesterin kanssa
Ouluun soitin oli vääntynyt pahoin pakaasissa ja
ennen keikkaa yhdessä väänsimme soittimen suurin
piirtein suoraksi.
Toinen tenorini oli ja on edelleenkin King Super 20,
Ossi Runneen bändi toi sen Ruotsista 1960.
Sopraano oli hopeoitu Selmer MK VI, mutta ajattelin

että annetaan se jollekin ammattimiehelle käyttöön,
myin sen siis pois. Klarinettini olivat ensin Albertsysteemillä, sitten alkoi tulla Böhmiläistä. Nykyinen
klara on Buffet RC. Alttoni on myös MK VI, 180XX
sarjanumeroltaan. Sen ostin 70-luvulla, kun alkoi
tulla keikkoja. Altolla olen saanut nykyisin soittaa
useamman kerran solistina Midnight sun will never
set -kappaletta, Klassisen kvintetin ja Karelian
kanssa. Se on ihan mukavaa kun ihmiset taputtaa.
T: Musiikki on ollut sinulla hieno vastapaino
tuolle virkamiehen työlle. Ulosottopuuhassa ei
ihmiset taputtaneet.
J: Ihme kyllä monikin asiakkaista tunnisti minut
Lauantaitansseista (Joel soitti siinä koko ohjelman
historian ajan (toim. huom.)). ”Ai sä soitat siellä!”
Meni kivasti ne perintähommat kun juteltiin musiikista.
Eläkkeelle virastosta jäin 1986…kovasti ne lääkärit
on koettanut tehdä remonttia ja ihan kohtalaisesti on
mennyt.

Olavi Koskelaisen orkesteri, vas.takana Santtu Lintunen, Onni Hovi, Joikka, Iivonen ja Rolle Ekman.
Eturivi Olavi Koskelainen, Erkki Eloranta ja Jack Manuel.

Peacockissa Kaj Backlundin orkesterissa, oikealta Backlund, Jussi Aalto trb, Joikka, Junnu Aaltonen
asax, nimetön basisti, Tane Virtanen trp, Ilpo Kallio dr ja nimetön pianisti.

Saksofoniseuran nettisivut uudistuvat
> Jussi Gillberg
www.suomensaksofoniseura.fi
Suomen Saksofoniseuran nettisivut uudistuvat kevään aikana. Erittäin uskollisesti palvelleet verkkosivut
ovat teknisesti auttamattomasti vanhentuneet, ja kehittämällä sivustoa voidaan jäsenistöä jatkossa palvella
paremmin. Uudistuksessa verkkosivujen sisältö lisääntyy. Saksofani-lehden numerot ovat jatkossa
ladattavissa sähköisessä muodossa. Sivuille myös kerätään linkkejä mielenkiintoisille saksofoni-aiheisille
verkkosivuille.
Tarkoituksena on myös ottaa käyttöön tapahtumakalenteri, jonne kootaan saksofonitapahtumia ja
-konsertteja. Jos haluaa oman konserttinsa/tapahtumansa kalenteriin, on tiedot siitä (mitä, missä, milloin,
esiintyjät sekä mahdollinen linkki tapahtuman varsinaisille kotisivuille) lähetettävä seuran hallitukselle, joka
lisää tapahtuman kalenteriin.
Sivuston klassikkoteemat, kuten Josef Kaartinen -palkinto sekä perustiedot seurasta, toki säilyvät. Kuvausta seurasta ja sen historiasta on tarkoitus hiukan laajentaa.
Sivuston ulkoasun nykyaikaistamisen ohella helpottuu sivuston päivittäminen. Näin myös rajoitetummalla
tietoteknisellä osaamisella varustettu hallitus pystyy jatkossa pitämään sivuston ajan tasalla.
Päivitys mahdollistaa sivujen helpon jatkokehittämisen tulevaisuudessa. Esimerkiksi mahdollisuus liittyä
seuran jäseneksi nettilomakkeella voidaan myöhemmin lisätä, jos ominaisuudelle ilmenee tarvetta.
Verkkosivujen ohella Suomen Saksofoniseuraa voi seurata myös facebookissa.
Vinkkejä ja toiveita koskien nettisivujen sisältöä otetaan vastaan sähköpostitse osoitteeseen
jussi.gillberg@aalto.fi.

Soitinkorjaamo K. Lilja
Lemminkäisenkatu 36
20520 TURKU

p. 040-527 0975

Kaulasta fonia Glogerin pajassa
> teksti William Suvanne | kuvat www.gloger-handkraft.com
> käännös Jari Eskola
William Suvanne: Kuinka kauan olet valmistanut
kauloja? Mistä sait ajatuksen alun perin?
Gloger: Olen tehnyt kauloja noin kahdentoista
vuoden ajan. Alkuperäinen ajatus tuli halustani
tehdä suukappaleita huiluille ja myöhemmin sitten
kokonaisia huiluja. Huilun suukappaleista tulikin
sitten saksofonin kauloja. Eräs saksofonisti pyysi
minua tekemään soittimeensa kaulan. Kieltäydyin,
ja lähetin hänet soitinkauppaan. Hän kuitenkin
palasi, ja pyysi uudelleen, ja minä lähetin hänet
uudelleen kauppaan. Hän jankutti asiasta kahden
vuoden ajan. Lopulta päätin yrittää ja tein kuparisen
kaulan Martin-alttoon. Se toimi.
WS: Kuinka monta kaulaa olet valmistanut?
Ketkä ovat kuuluisimmat soittajat, jotka
käyttävät tekemiäsi kauloja?
G: Olen valmistanut tähän mennessä yli 800 kaulaa.
Esim. Jan Garbarek, Level 42 -yhtyeen Sean
Freeman, Courtney Pine (bassoklarinetti-koukulla),
ja Royal Quartet, siinäpä muutama asiakas. Myös
Professori Detlef Bensmann Berliinin saksofonikvartetista on useamman Gloger-kaulan omistaja.
WS: Minkälainen vaikutus kaulalla on saundiin ja
intonaatioon?
Onko
valmistusmateriaalilla
vaikutusta?
Suora vaikutus on nopeampi attakki ja tasaisempi
intonaatio. Erityisesti altissimo-rekisterin äänet ovat
tasaisempia.
Lisäksi
tulee
vahva
äänen
projisoituvuus ja tunnistettava ydinsoundi. Kuparista tehty malli kuulostaa kirkkaalta fortissimodynamiikassa, hopeinen taas tulee suoraan läpi
vaikka big bandistä, kuin nuoli. Dynaaminen
vaihteluväli on todella hyvä, ppp-dynamiikka tulee
helposti sopivalla tuella ilman, että ääni katoaa tai
että ääntä joutuu pinnistämään.

Kaulat on tehty tiheästä kuparista ja hopeasta.
Hopea- tai kultapäällyste on myös mahdollinen.
Myös metallin, siis kaulan seinän paksuus voi
vaihdella. Esim. paksumpi metalli antaa tummemman soundin ja vähemmän yläsäveliä.
WS: Onko jokainen kaula uniikki, oma yksilönsä,
vai onko mahdollista valmistaa kaksi identtistä
kappaletta?
G: Tätä nykyä jokainen kaula on oma, uniikki
kappaleensa, mutta kun aloittelin näitä hommia,
tarkoituksenani oli tehdä kaikista samanlaisia. Se
paljastui kuitenkin huonoksi ideaksi, sillä jokainen
soittaja haluaa oman tunnistettavan soundin. Eihän
kukaan halua ajaa samanlaisella autolla, tai asua
samanlaisessa talossakaan. Jokainen haluaa olla
erilainen.
Tärkeintä on, että intonaatio, suuntaavuus, dynamiikka ja soundin modulaatio toimivat.
WS: Jos teet kaulaa esim. Mark VI -soittimelle,
kuinka Gloger-kaula eroaa alkuperäisestä?
G: Kuten totesin edellä, nopeampi atakki, hyvin
tasainen intonaatio, omanlaisensa suuntaavuus läpi
tilan, jolloin soittamiseen ei kulu niin paljon energiaa.
Todellakin soitin käyttäytyy ja kuulostaa erilaiselta.
Mutta jotkut asiat ovat tietenkin makuasioita.
WS: No entäs sopraano sitten. Kerro, millainen
valmistusprosessi oli? Kuinka kauan valmistaminen kesti?
G: Näin unen vuosia sitten. Siinä unessa oli sopraanosaksofoni. Unimaailma oli tumma. Unessa
menin oven läpi pimeään huoneeseen, jossa oli
pöytä ja sen päällä sopraano. Kävelin pöydän luo,
otin soittimen, soitin yhden sävelen ja sanoin: TÄMÄ
se on, ja poistun huoneesta.

Kesti kuitenkin vielä kaksi vuotta ennen kuin ryhdyin
valmistamaan soitinta. Tein ensin testikappaleen ja
muutama kuukausi myöhemmin kuparisen rungon.
Kesti vielä hetken ennen kuin aloin tehdä koneistoa.
Pyynnöstä tein prototyypin valmiiksi vauhdilla
Jupiter-sopraanon koneistolla, koska useat soittajat
halusivat tietää, miltä sopraano kuulostaisi.
Onneksemme meillä oli mahdollista kokeilla prototyyppiä yleisön edessä.
Muutamaa viikkoa myöhemmin tehtiin uusi runko.
Tässä prototyypissä oli hienostuneempi metallinen
rakenne ja ohuemmat seinät, silti se oli paksumpi
kuin useimmat yleiset mallit. Metallin sisäinen
jännite on hyvin matala, sen tiheys on kolminkertainen normaaliin malliin nähden. Tämä on tärkeä
aspekti yläsävelsarjojen suhteen. Soittimen seinien
värähtelemään saaminen vie vähemmän energiaa,
tavoitehan on että soittaminen ei vie paljoa energiaa,

sillä sitä [puhallusenergiaa] tarvitaan äänipatsaan
resonoimiseen.
Juuri tällä hetkellä kehitämme valumenetelmää,
jotta pystyisimme valmistamaan soittimen koneiston pronssista. Laatu on huomattavasti parempi.
Emme halua tehdä mitään myönnytyksiä soittimen
laadun suhteen. Soittimen täytyy olla ammattimainen high tech -soitin. Menetelmämme on
sellainen, että soittaja kertoo millaisen soittimen tai
soundin hän kuvittelee, ja me pystymme valmistamaan hänelle juuri sellaisen soittimen. Tässä
olemme tänään.
WS: Kuinka moneen maahan olette myyneet
tuotteitanne?
Lähes 20 maahan kaikkalle maailmaan. Viimeksi
kauloja lähetettiin Venäjälle ja Kiinaan.

HUOM! Gloger vierailee
seuran
fonipäivässä
11.5. klo 14. Tuolloin voit
itse
kokeilla
hänen
valmistamiaan customkauloja! Lue lisää kevään
tapahtumia -osiosta.

Yllä: mestari Gloger,alla mestarin käden jälkeä baritonille (vas.) ja tenorille (oik.). Eleganttia!

Kevään tapahtumia
> HUHTIKUU
Suomen Saksofoniseura ry:n sääntömääräinen vuosikokous 13.4. klo 14 Sokos Hotelli
Vaakuna, Helsinki. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.
> TOUKOKUU
Jo perinteeksi muodostunut fonitestipäivä järjestetään 11.5. klo alkaen 14 Keski-Helsingin
musiikkiopistolla.
Tule kokeilemaan vanhoja foneja, ja tuo oma vuosikertarännisi näytille. Paikalla myös
soitinrakentaja Gloger, jonka rakentamia custom-kauloja voi testata (ja tilata!).
Ilalla jamit Nyyrikissä Tonite at Noon -yhtyeen johdattelemana.
Osoitteet:
Keski-Helsingin musiikkiopisto, Helsinginkatu 3-5 (Kallio).
Teatteriravintola Nyyrikki, Pohjolankatu 2 (Käpylä).

Paris est
merveilleux!

Pariisi kutsuu lokakuussa!
Saksoniseuran vuotuinen jäsenmatka tehdään tänä vuonna Pariisiin, tuohon satumaiseen
kaupunkiin, joka synnytti saksofonin! Matkan ajankohta on to-su 10.-13.10.2013.
Matkan alustava ohjelma:
Torstai 10.10.:
Perjantai 11.10.:
Lauantai: 12.10:
Sunnuntai: 13.10:

menomatka, vierailu Selmerin tehtaalle
konsertti
juhlaillallinen ja klubi-ilta
kotimatka

Matkalle mahtuu 15 henkeä. Matkan alustava hinta on 480 euroa/hlö, sisältää lennot HelsinkiPariisi-Helsinki (Air France), majoituksen kahden hengen huoneessa Ibis Budget Porte
Vicennes -hotellissa (2, ave. Léon Gaumont). Matkanjohtajana Joonatan Rautiola.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset seuran hallitukselle:
suomensaksofoniseura@gmail.com

Puupuhaltimien korjausta vuodesta 2001

Soitinkorjaamo Tmi Timo Rantanen
Pihlajatie 38
00250 Helsinki
puh. 041 530 1969
fax 09 2410 125
timo@soitinkorjaamo.fi
www.soitinkorjaamo.fi

SAKSOFONISEURAN JÄSENET 3/2013:
Aaltonen Juhani
Airisto Jarmo
Alaviuhkola Risto
Anttila Jarkko
Asplund-Jokinen Satu
Aunesluoma Simo
Berg Rauno
Churches Iain
Dunkel Manuel
Eloranta Liisa
Eskola Jari
Fagerholm Kaj
Forelius Ghita
Forsell Åke
Fredriksson Linda
Freundlich Roger
Gillberg Jussi
Haapajoki Ilmari
Hauskala Yrjö
Heikkilä Julius
Heimonen Petri
Heinilä Kari
Heinonen Pentti
Helistö Paavo
Hietala Olli
Hietamäki Petteri
Hinkkanen Esa
Hokkanen Esa
Hotti Joona
Hovi Susanna
Hovi Ville
Hyytinen Jarmo
Hänninen Anna Eveliina
Hänninen Suvi
Iiramo Pekka
Ikonen Nanna
Innanen Mikko
Jaakkola Olli
Jaatinen Jari
Jokelainen Ari
Joutsenvirta Aarre
Junttila Jussi
Jussila Erkko
Jämsä Jari
Järvelä Jouni
Järvinen Klaus
Kaartinen Kaarlo
Kahila Jouni
Kallio Matti
Kangas Harri
Kankare Jari
Kannaste Jussi
Kannisto Tane
Karamäki Jarmo
Karastie Jouko

Kaskenmäki Jorma
Katainen Sami
Katajamäki Juha-Matti
Keikkonen Juha
Kekäläinen Jussi
Knuuttila Timo
Koivisto Pekka
Koivistoinen Eero
Kolehmainen Terttu
Korpela Tapio
Koskenkari Tapani
Koskipää Saara
Kotovirta Tuomas
Kuitunen Vesa
Kuosmanen Merja
Kylmäniemi Teuvo
Kymäläinen Matti
Laaksonen Rauli
Lackman Pasi
Lahti Pentti
Lahti Joel
Laine Annu
Laine Oivi
Laitila Reijo
Lasanen Pentti
Lassy Timo
Lauronen Antti
Lehko Sikri
Lehtimäki Stina
Lehtimäki Erkki
Lehtonen Olof
Lehtonen Hannu
Lehtoranta Pasi
Leppälä Kimmo
Lindell Jori
Linderborg Arne
Linnovaara Suvi
Lumme Jukka
Luomanmäki Kimmo
Madetoja Netta
Mannerla Kaisla
Marstela Markku
Martikainen Jaakko
Marttinen Petri
Mauranen Anja
Metsänen Samu
Mikkola Jussi
Mrozowski Witold
Murto Juha
Murto Janne
Mäkelä Erik
Mäkilä Johanna
Mäkinen Mikko
Mäkinen Paavo
Nieminen Petri

Niiranen Pauli
Nikkilä Paavo
Nikunen Heikki
Nuorivuori Antti
Nurila Jaakko
Nurmela Erkki
Nyberg Maaret
Nygård Sven
Nyquist Jouko
Oesch Marjo
Oksanen Timo
Olkkonen Seppo
Outakoski Joonas
Paakkanen Seppo
Paakkunainen Nikopetri
Paakkunainen Seppo
Paarma Anni
Pekkonen Reima
Pellinen Jorma
Pennala Jarmo
Perkiömäki Jari
Perko Jukka
Pethman Esa
Piironen Risto
Pinomaa Simo
Pohjanpalo Hannu
Pulkkinen Satu
Puolitaival Petri
Puranen Jenni
Pykälämäki Eino
Pylkkänen Pekka
Päivinen Pertti
Rajala Matti
Ramula Tiina
Rautiainen Harri
Rautio Joonatan
Rautiola Joonatan
Reijomaa Lasse
Repo Juha
Reponen Juhani
Rinne Matti
Rinne Tapani
Rissanen Ismo
Romppanen Juhani
Rousku Mikko
Rouvinen Jarmo
Ruohonen Marita
Ruskeepää Kai
Saari Petri
Saarinen Matti
Saikkonen Reijo
Saksa Jussi
Salmi Risto
Salminen Kari
Salo Lasse

Salomaa Johannes
Sarpila Antti
Saunamäki Eero
Savijoki Pekka
Savolainen Anna
Savolainen Matti
Seppänen Pekka
Siikasaari Teuvo
Silvonen Simo Pekka
Sipilä Timo
Siponen Pekka
Sipponen Tuomas
Soro Ville
Sorsakivi Milla
Summanen Heikki
Suomalainen Sirpa
Suutela Olli
Suvanne William
Takanen Teemu
Tammiaho Pentti
Teräväinen Kari
Toikka Rauno
Toivanen Mikko
Toivonen Annika
Topelius Tarja
Tuomainen Olli
Tuomisalo Olli-Pekka
Tuomola Veli-Pekka
Tuovinen Raimo
Uski Veli-Markku
Uusimäki Tuomo
Vainio Vallas
Vaivila Yrjö
Vannemaa Kari
Vannemaa Ville
Vilmi Laura
Vilo Jyrki
Virtanen Esko
von Hertzen Heikki S.
Välimäki Pekka
Wanamo Tom
Wuori Timo
Ylinen Pekka
Yhteisöjäsenet:
F-Musiikki
Finlandia Woodwind
Specialist
Soitinkorjaamo K.Lilja
Soitinkorjaamo Timo
Rantanen
Woodwinds KY

"Etunimi" "Sukunimi"
"Osoite"
"Postitoimipaikka"

Shanghain Music China
-ammattilaistapahtumassa esiteltiin
Vibrato-merkinnen muovinen
saksofoni. Tästä ihmeestä lisää
seuraavassa Saksofanin
numerossa.

