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Syksy on taas vierähtänyt kuin siivillä – suurena avittajana tietenkin Suomen Saksofoniseura
huikeine aktiviteetteineen. Pariisiin suuntautunut syysretki onnistui kaikin puolin erinomaisesti, ja
kyseisestä matkasta onkin tarkemmat selostukset toisaalla tämän lehden sivuilla. Muutenkin
saksofonirintamalla on tapahtunut valtavasti mielenkiintoisia asioita. Kansainvälisiä huippunimiä
on vieraillut maassamme, uusia hienoja levyjä on julkaistu jne.

Seuramme tuntuu löytäneen aktiivisia ja idearikkaita hahmoja toimintansa monipuolisuuden ja
laadun varmistamiseksi. Vuosi 2015 on seuran 20-vuotisjuhlavuosi, ja siihen on tarkoitus satsata
hieman ”tavallisia” vuosia enemmän.Mutta sitä odotellessakin on tulossa kiinnostavia tapahtumia
ja vierailuja. Kevätkonsertissa tiistaina 11.3.2014 pääesiintyjiä ovat amerikkalainen Greg
Banaszak ja oma improvisaatiovelhomme Esa Pietilä. Banaszak on opiskellut sekä Jackie
McLeanin että David Pituchin johdolla. Hän on luonut vahvaa uraa niin klassisen musiikin kuin
jazzinkin parissa. Levytyksistä voimainita suurenmäärän saksofonikonserttoja sekämm.Birdwith
strings -projektin. Banaszakin ohjelmisto tässä konsertissa on hänen ydinosaamisaluettaan eli
kuulemme mm. Phil Woodsin sonaatin.

Lisäksi jaetaan vuotuinen Josef Kaartinen –palkinto nuorelle ja lupaavalle saksofonistille.

Olli-Pekka Tuomisalo

Puheenjohtajan palsta

Kannessa: saksofoniseuralaiset vieraisilla Selmerin soitintehtaalla. Tehtaan johtaja kuvassa
vasemmalla. Kuva: Seppo Olkkonen

Suomen Saksofoniseura ry:n hallitus 2013:
Olli-Pekka Tuomisalo, pj. (ollipekkatuomisalo@welho.com)
Seppo Olkkonen, jäsenasiat ja talous (sepp.olkkon@saunalahti.fi)
Jäsenet: Jari Eskola, Jussi Kannaste, William Suvanne, Linda Fredriksson, Joonatan
Rautiola. Saksofani-lehden toimitus: Jari Eskola (jari.eskola@gmail.com)



Suomessa puhutaan yleisesti Selmer Mark VI "Jubilee" -mallista. Kyseessä on siis trilli-Gis:n,
apulusikka-Es:n ja ylimääräisen viritysaukon sisältävä erikoismalli. Saksofoniseuran retkellä
Selmerin tehtaille tiedusteltiin Jubilee-mallien valmistusmäärää Selmerin edustajalta, joka ei
ymmärtänyt kysymystä!

Salainen työryhmä on nyt selvitellyt asiaa ja tullut lopputulokseen, ettei mitään "Jubilee"-nimistä
mallistoavanhoistaSelmereistäolekoskaan tehtykään.Missäänmuuallamaailmassaei nähtävästi
tunneta tätä yleisesti Suomessa käytössä olevaa nimitystä.

Kyseisiä erikoisvarustuksia esiintyy sekä 50- että 60-luvun Selmereissä. Näitä lisäominaisuuksia
on nähtävästi voinut tilata pienellä lisäinvestoinnilla halutessaan.

Omistatko tällaisen mallin? Keskustelu aiheesta jatkuu osoitteessa

> www.facebook.com/saksofoniseura

jossa pyritään selvittämään kuinka paljon näitä soittimia on Suomessa.

Jubileen metsästys
> teksti William Suvanne | kuva Internet





Suomen Saksofoniseuran vuotuisessa kevät-
konsertissa on tapana jakaa Josef Kaartisen
nimeä kantava tunnustus/kannustuspalkinto
vuorovuosin jazzissa ja klassisessa saksof-
oninsoitossa ansioituneelle saksofonistille.
Jako saattaa olla veteen piirretty viiva, ainakin
tämän vuotisen stipendinsaajan kohdalla, Sami
Kataisenmieltymykset kun viittaavatmolempiin
suuntiin.

Malmitalolla 26.3.2013 pidetyssä konsertissa,
jossa stipendi jaettiin Sami Kataiselle, hän soitti
Helsingin Saksofoniorkesterissa subkontra-
saksofonia. Konsertissa kuultiin ensin Sakso-
foniorkesteria sellaisenaan ja sitten uutta puhal-
linorkesteria. Sen ideana oli sinfoniaorkesteri,
jonka jousistemmat oli sovitettu saksofoneille.
Puhallinstemmat olivat alkuperäiset, ja niitä
soittamassa oli Sibelius-Akatemian puhaltajia.
Kapellimestareina oli Akatemian puhallin-
kapellimestariluokan oppilaita. Ohjelmassa oli
Mozartia, Fauré'a, Beethovenia, Musorgskia ja
Sibeliusta. Jazz-osuudessa soitti Jukka Perko
saksofonikvartetin säestyksellä.

Helsingin Saksofoniorkesteri HSO, jonka tilille
stipendi Samin pyynnöstämaksettiin, on Samin
luomus ja lempilapsi. Alun luova oivallus, että
maassamme on tuhansia taitavia soittajia
(ainakin satoja, Saksofoniseuran jäseniäkin on
runsaat 200, kirjoittajan huom.) eikä yhtään
saksofoneista koostuvaa puhallinorkesteria,
johti pari kuukautta kypsyttyään HSO:n – tai
pikemminkin Helsingin Saksofoniorkesterin
kannatusyhdistyksen perustamiseeen 12.3.
2008 (ks. Saksofani 1/2010).

Toiminta alkoi vauhdilla, ja yhdistyksen
puitteissa toimi syksyllä 2008 jo kolme
orkesteria. Yksi Samin perusideoista oli luoda
puitteet, jotka genreistä riippumatta tarjoavat

saksofonistille tilaisuuden mielimusiikkinsa
soittamiseen. Kipinäorkesteri oli tarkoitettu
nuorille aloitteleville soittajille, Hallittu Kaaos jo
soitossa edenneille rytmimusiikista kiinnos-
tuneille ja Le Grand Orchestre aikuisille
klassisesta musiikista kiinnostuneille.

Pian pidettiin konsertteja kaikilla rintamilla:
Kipinäorkesteri Kuopiossa valtakunnallisessa
Nuori soittaa! -tapahtumassa, Hallittu Kaaos
iloitteli Ellintonin Caravanilla, siitä erkaantunut
Kahlittu Hallitus rytmiryhmän avustuksella
Dizzy Gillespien Night In Tunisialla.

Sami Kataisen haastattelu
> teksti Seppo Olkkonen | kuva Olli Laasanen, Olli Laasanen Photography

JOSEF KAARTINEN -PALKINNONSAAJA 2013



Le Grand Orchestre on ajan myötä muuttunut
yhdistyksen nimikko-orkesteriksi HSO:ksi.
Orkesterin korkean taiteellisen tason takaavat
kapellimestarit Jarkko Aaltonen, Juha Puhakka
ja Peter Larsen sekä siinä soittavat klassisen
saksofoninsoiton taiturit, mm. Akateemisen
Saksofonikvartetin jäsenet. Orkesterin soit-
timiin kuuluu subkontrabassosaksofoni eli Bb-
Tubax, ainoa Suomessa. Siitä ja Samista on
kuva edellisellä sivulla.

Toinen Samin toiminnan kantava ajatus on
joukkueurheilusta lainattu: ilman juniorityötä ei
ole pelaajia aikuisten sarjoihin. Ilman soittajia ei
ole orkesteria.

Tämä oivallus on selkiyttänyt alkuaikojen
kolmevaiheista toimintaa seuraavasti:

1. Juniorityö tehdään ala-asteikäisten
orkesterissa nimeltään Mikrofoni. Se
tapahtuu orkesterin ja musiikkiopiston
vuorovaikutuksessa. Sami johtaa
Mikrofonia ja opettaa Itä-Helsingin
musiikkiopistossa Vuosaaren Rastik-
sessa ja Länsi-Helsingin musiikki-
opistossa Munkkiniemessä.

2. Mikrofonit liittyvät yläaste-/lukioikään
tullessaan Megafoniin, jonka jälkeen
erkanevat kahteen suuntaan, 1) ammat-
tiopintoihin konservatorioon tai Sibelius-
Akatemiaan ja 2) aikuisten harrastaja-
orkesteriin Gramofoniin (jazz, viihde),
johon kaikki kiinnostuneet ovat terve-
tulleita. Sami johtaa myös Megafonia ja
Gramofonia.

3. HSO on Helsingin konservatoriassa ja
Sibelius-Akatemiassa opiskelevien ja
niistä valmistuneiden saksofonistien
klassisen musiikin orkesteri. Sami
soittaa HSO:ssa subkontrabasso-
saksofonia, Eppelsheimin Tubaxia
runkomikillä (välttämätön pohja isossa
orkesterissa).

Näissä töissä ja HSO:n kannatusyhdistyksen
puheenjohtajana Samilla riittää vapaa-
ajoiksikin harrastusta. Silti hän keikkailee
ravintoloissa Cuernos Rojos-kvartetissa O-P
Tuomisalon, Kai Ruskeepään ja Jenni Purasen
kanssa soittaen siinä Yamaha 32 -barskaa.
Mainittujen soitinten lisäksi Samilla on tenori
Yamaha 62 ja altto Selmer Serie 2. Viimeksi
mainitun myötä Sami, soitettuaan jo klarinettia
ja alttofonia, varsinaisesti innostui saksofonista,
kun hän 1990 kävi Rantasen Timon kanssa
hakemassa Turun Soitin Laineelta kunnon
instrumentit. Se altto on hänellä edelleen.

Lomilla hän hyppää ”mopon” selkään ja lähtee
kauas muihin maisemiin. Foniseuran
Tukholman matkalla pari vuotta sitten hän
lastasi pyörän laivaan ja jatkoi Ruotsin läpi
Saksaan. Viime kesän mopomerkki oli Honda
XRV Africa Twin, legendaarinen Paris-Dakar-
rallin voittaja. Kesällä tätä haastattelua
tehdessämme Sami oli purkanut pyörän osiin
kunnostaakseen sen Laatokalle ajoa varten.

Samin ajatuksia

Klassisesta musiikista:
Melodiaottaa kuunteljanhyppysiin ja johdattaa
harmoniamaiseman läpi.

Jazzista:
Rytmi viemusiikkia eteenpäin,melodia värittää
harmoniaa.

Työstä nuorten parissa:
Nuorten kanssa täytyy olla järjestäjä, pitää
huolehtia, että on tapahtumia ja että kaikki ovat
paikalla ja että kaikilla on nuotit yms.asiat
mukana.



Osallistujat

Pentti Heinonen,Olli Jaakkola,Maaret ja Tapani
Koskenkari, Suvi Linnovaara, Katriina ja Seppo
Olkkonen,Eila jaEsaPethman, JenniPuranen ja
Timo Rantanen sekä paikan päällä Anne ja
Joonatan Rautiola.

Matka

Matkamme päätavoite, käynti Selmerin
tehtaalla, oli mahdollista toteuttaa vain
menopäivänä torstaina. Se oli sovittu alkavaksi
klo 13:30. Siihen olisimmekin hyvin ehtineet
ilman meistä riippumattomia sattumuksia.
Ensiksikin koneen lähtö klo 7:45 oli myöhässä
40 minuuttia Ranskan lennonjohtajien lakon
vuoksi. Tuloajasta Charles de Gaulle
-lentokentälle 9:40 myöhästyimme puoli tuntia.
Luovuimme suunnitelmasta ottaa kentältä
tilataksi hotellille ja jatkaa sieltä tehtaalle ilman
matkatavaroita.

Alkoi kilpajuoksu aikaa vastaan matkalaukkuja
kiskoen koettaen ihmisvilinässä pysyä kaukana
edellä menevän Joonatanin perässä, joka kyllä
päätään pitempänä hyvin erottui tungoksessa.
Se, että Pariisi on miljoonakaupunki näkyi juna-
ja metroasemilla. Joonatanilla oli tarkka tieto
junien lähtöajoista, joilla juuri ehtisimme ajoissa
perille. Ensin junalla kentältä keskustaan Gare
du Nordin rautatieasemalle. Sitten kahdella
metrolla Saint-Lazaren rautatieasemalle ja
sieltä junalla määräasemalle (Mantes la Jolie).
Aikataulu oli niin tiukka, että juna- ja
metrolippujen ostaminen yksitellen olisi käynyt
aivan liian hitaasti. Niinpä ostimme auto-
maatista liput kaikille yhdessä nipussa sillä

aikaa kun toiset ostivat kioskista lounaak-
semme maukkaat täytetyt patongit. Näin pää-
simme jo Pariisin kulinarismin makuun.
Pariisin ja metrot toimivat automaattisesti ilman
kuljettajia. Siksi melkein kaikilla asemilla on
laitureilla suoja-aidat ja -portit. Juniin noustessa
ja niistä poistuessa on toimittava ripeästi, sillä
ovet sulkeutuvat automaattisesti. Ihmis-
vilinässä voi helposti sattua, että jää kyydistä,
joten sitäkin voi pitää force majeurina, että niin
kävi Suville. Tästä ei aiheutunut isoa viivästystä,
kun hän tuli seuraavalla metrolla perässä, ja
junia kulkee todella tiheään.

Juna, jolla läksimme Saint-Lazaren rauta-
tieasemalta, oli pikajuna eikä pysähtynyt
Selmerin pysäkillä, vaan oli palattava Mantes la
Joliesta paikallisjunalla muutama kilometri
taaksepäin.

Sellainen seisoikin tyhjänä asemalla; lähtöaika
tuli ja meni, ja Joonatan lähti kyselemään
viivästyksen syytä. Juna ei lähtenyt, koska joku
oli jäänyt jossakin edessä jonkin junan alle.
Eikun etsimään takseja 13 hengelle.

Selmerin tehdas

Onneton tapahtuma jossakin kohtaa Pariisin
rataa oli lopulta syy siihen, että johtaja Jérôme
Selmer, Henri Selmerin pojanpojanpoika, joutui
odottelemaan meitä puolisen tuntia. Hän otti
meidät kuitenkinerittäinystävällisesti vastaan ja
kertoi ensin lyhyesti tehtaan historiasta. Henri
Selmer Paris on perustettu 1885. Alkuun firma
valmisti ruokolehdyköitä, sitten klarinetteja.
Saksofonien valmistus alkoi vuonna 1921 ja
Selmer osti Adolphe Saxin yhtiön vuonna 1929.

Saksofoniseura Pariisissa 10.-13.10.
> teksti Seppo Olkkonen | kuvat Seppo Olkkonen



Tämän jälkeen johtaja esitteli ylpeänä tehtaansa
eri osastot ja jotkut saksofonintekijä-
mestarinsa. Kun puoli tuntia oli poissa
muutenkin rajoitetusta ajasta, kierros tehtiin
melkoisen hengästyttävää vauhtia. Kuitenkaan
mitään olennaista siitä, miten meidän
Selmerimme on tehty (tai miten ne nykyään
tehdään), ei jäänyt näkemättä. Kierros alkoi
isosta varastosta, jonka hyllyillä messinki-
levyrullat (seos on tietysti salainen) odottivat
pääsyä muuttumaan sulosointuisiksi sakso-
foneiksi, ja päättyi pieneen huoneeseen, jossa
tarkkakorvainen soittaja testasi uunituoretta
alttoa. Jokupukikin ihmetyksensä sanoiksi, että
miten ihanat sävelet soitin tuottaakaan
kärsittyään pitkän prosessin aikana tulta,
vasaraa ja happokäsittelyjä. Tässä yhteydessä
keksimme laskea kuinka monta selmeriä meillä
vierailla on yhteensä käytössämme. Tulos
runsaat 20 huvitti selvästi johtajaa ja fonin-
testaajaa.

Tehdaskierroksella johtaja Selmer kertoi
saksofonin tekovaiheista, ja Joonatan tulkitsi
ansiokkaasti. Läheskään kaikkea ei päässyt
korviini asti tehdasmelusta y.m.s. johtuen.
Millintarkkuutta vaativat työvaiheet hoitavat
robotit tietokoneen ohjauksessa. Runko
leikataan koneessa kartionmuotoiseksi

kappaleeksi ja taivutetaan käsikäyttöisellä
koneella kartiomaisen metallitangon päälle
putkeksi. Reunat liitetään muutamasta
kohdasta pistehitsauksella yhteen ja sulatetaan
lopuksi yhtenäiseksi ”saumattomaksi”
rungoksi. Reiät leikataan tarkasti paikalleen
robotilla. Läppien sijat tehdään erikoisella
tavalla nostamalla reikien reunat rungosta ylös.
Rungon sisään reikien kohdalle asetetaan
sopivan kokoinen kuula, joka imaistaan
rungosta ulos paineilmalla.

Altto- ja tenorisaksofonien kellon molemmat
kyljet prässätään metallilevystä kouruksi
yhtenäisenä kappaleena, jonka keskellä on jo
kourumainen kellon reunan aihio. En ihan heti
oivaltanut mitä nämä bumerangin näköiset
erikokoiset esineet kauniissa rivistöissä
työpöydillä olivat; fotogeeninen näkymä, mutta
kuvauskielto oli ehdoton. Ahaa-elämys tuli
vastakunnäin,miten ”giljotiini” naps-leikkasi ne
keskeltä kahtia tehden kellon sivut toistensa
peilikuvaksi. Kun ne on liitetty yhteen edellä
kuvatulla tavalla (katsopa erotatko saumaa
oman fonisi kellossa), kellon reuna muotoillaan
käsikäyttöisellä paineilmakoneella. Baritonin ja
basson kellot muotoillaan yhtenä kappaleena,
niin että niihin tulee vain yksi sauma. Työ
tehdään käsin vasaralla pakottamalla, vieläpä

Jérôme Selmer



kahta levyä päällekkäin työstämällä! Näimme
mestarin tätä tekemässä. Sen täytyy olla paitsi
vaativaa myös raskasta ja käydä pitemmän
päälle ranteisiin – ja korviin.

Robotti piirtelee kellon kirjailut. Näimme
tässäkin puuhassa mestarin korjailemassa
käsin robotin jälkiä.

Saksofonissa on1100osaa, joten näimmekoko
valmistusprosessista vain murto-osan. Samaa
messinkipeltiä ovat läpät, tuet, vahvikkeet y.m.
pikkuosat, joita meille mestari esitteli ja antoi
jokaiselle muistoksi bassoklarinetin
messinkisen Selmer-tunnuksen. Läpänvarret,
lusikat ja varsien tapit rungossa ovat tietenkin
vahvempaa materiaalia, puhumattakaan
jousista, helmiäisistä ja erilaisista ruuveista.
Tyynyt tilataan alihankkijoilta. Olli, Pentti ja
Timo kävivät erikseen yhden tyynynvalmistajan
luona. (Timon juttu tästä vierailusta toisaalla
tässä lehdessä.)

Miten paljon työtä antaa 12.000 soittimen
vuosituotanto, alkoi käydä selville kierroksen
edetessä varsinaisten mestarien pajasta
viimeistelyosastoille. Yllätyimme väen
määrästä: suurissa saleissa pöytien ääressä
vieri vieressä naisia työssä – useimmat
ulkonäöstä päätellen ranskattaria. Kuulimme,
että tehtaalla työskeltelee 430 ihmistä.

Kulttuuria ja kulinarismia

Olimme hotellin päästyämme rättiväsyneitä
päivän jälkeen, joka oli alkanut kotona jo klo 4.
Sen olimme toki osanneet etukäteen arvata
emmekä olleet torstai- illalle varanneet muuta
ohjelmaa.
Kävimme kuitenkin porukalla illallisella
intialaisessa ravintolassa hotellin naapurissa,
missä isäntä pani parastaan ja piristi
”sutkimaisella” meiningillä tunnelmaa.
Kulttuuria saimme tuhdin annoksen perjantai-

iltana Louvren auditoriossa, missä Ebène-
jousikvartetti ja alttoviulisti Antoine Tamestit
esittivät kaksi Mozartin jousikvintettoa ja
Ranskan nykysäveltäjien eturiviin kuuluvan
Bruno Mantovanin uuden jousikvinteton.
Saimme paikan päällä todentaa Joonatanin
antaman ennakkotiedon, että esiintyjät ovat
Ranskan ehdotonta huippua. Varsinkin
Mantovani ja sen huippuvirtuoosimainen esitys
tuotti meille elämyksen, joka ei unohdu.
Lippujen hankinta konserttiin oli Joonatanin ja
Annen taidon ja ennenkaikkea sitkeyden näyte.
Konserttiin ei enää voinut varata lippuja, vaan
niitä oli jonotettava kassalla, joka avasi tuntia
ennen. Joonatan oli jonossa jo pari tuntia ennen
sitä, jamemuutkin tulimme seisomaan Louvren
pyramidin alle hyvissä ajoin. No, siellä oli ihan
mukavaa jännittää lippuja. Nehän saatiin – ja
nautinto! Sitä oli jälkeenpäin hyvä sulatella -
ranskalaisten taitureiden kunniaksi - ranska-
laisessa ravintolassa.

Lauantai-illaksi oli Joonatan valinnut juhla-
aterian paikaksi marokkolaisen ravintolan "Le
Souk" Bastillen aukion lähistöllä. Marokko-
laiseen ruokaan kuuluvat mm. täytetyt brik-
taikinanyytit ja viininlehtikääryleet, tajine-
uuniruoat ja kuskusit, erilaiset keitot ja salaatit ja
baklawa-hunajaleivokset. Kasvisruokavaihto-
ehtoja on paljon. Koska näitä ei Suomessa taida
useinkaan päästä maistelemaan, luulen, että
pöydässämme oli edustava kattaus tuosta
valikoimasta.

Koska ranskantaito matkaseurueessamme oli
olematon (lukuunottamatta Penttiä, joka oli
aikanaan töissä Buffet'n tehtaalla), olimme
Annen ja Joonatanin varassa ruokalistoja
tutkiessamme. Tästä ja muusta korvaa-
mattomasta panoksesta matkamme eteen,
varsinkin Joonatanin suhteilla järjestyneestä
Selmerin tehdasvierailusta, luovuttivat Maaret
ja Tapani illallisella puolestamme Annelle
värikkään huivin ja Joonatanille kauniisti



kirjaillun valkoisen paidan. Näin halusimme
jättää jälkemme Pariisin katukuvaan – vähäksi
aikaa. Pian matkamme jälkeen he näet monen
vuoden jälkeen muuttivat takaisin Suomeen.

Myöhemmin lauantai-iltana kävimme
kuuluisalla Duc des Lombards -jazzklubilla
kuuntelemassa amerikkalaisen tenorisakso-
fonistin Eric Alexanderin Organ Quartet -ko-
koonpanoa. Juttelin konsertin jälkeen saksa-
laisen kitaristin kanssa. Alexander oli koonnut
kvartettinsa – urut, kitara ja rummut euroop-
palaisista muusikoista ja tehnyt kiertueen eri
maissa, viimeksi Saksassa. Tasokkaita muusi-
koita, joiden taitoa voi ihailla. Mutta – olimmeko
vielä Mantovanin lumoissa – soitto oli paitsi
tarpeetoman kovaäänistä myös mielestämme
jokseenkin hengetöntä tuottamatta erikoi-
sempaa elämystä.

Episodi lentokentällä

Odotellessamme sunnuntaina Charles de
Gaullen kentällä lähtöportin avautumista sattui
jotakin ikäänkuin pisteeksi i:n päälle
vahvistamaan matkan aikana kokemaamme
erinomaista yhteishenkeä. Istuimme Katriinan
kanssa samassa kahvilapöydässä mies-
henkilönkanssa, jokaoli syventynyt läppäriinsä.
Äkkiä hän kysyy, voisimmeko vähän aikaa pitää
silmällä hänen tavaroitaan. Hetken kuluttua hän
palaa kädessään viinipullo ja ehdottaa, että
jakaisimme sen hänen kanssaan. Roséta
maistellessamme hänelle selviää, keitä ihmiset
siinä lähipöydissä ovat ja millaisen hienon
matkan olemme tehneet. Hänen kysymyk-
seensä, onko joukossamme tunnettujakin
alansa edustajia, vastaa filmifriikki Katriina
yllättäen: ”Ei yhtä tunnettuja kuin sinä”. Näin on
kuuluisuus paljastunut. Seuraa hieno hetki, kun
Peter Franzenin pullosta riittää läksiäimalja
koko porukalle. Tämä tuleva Pro Finlandia
-mitalisti ilahduttaa siinä meitä vielä kertomalla,
että hän on vastikään hankkinut tenorisakso-
fonin ja osaa jo soittaa Pink Pantherin.





Soitinkorjaamo K. Lilja
Lemminkäisenkatu 36

20520 TURKU
p. 040-527 0975

jKevään tapahtumia ja konsertteja
> TAMMIKUU 2014

Sibafestin avajaisklubi: Jari Perkiömäki Organic Baritone Quartet
La 25.1. klo 21 Musiikkitalon ravintola, liput: 12,50 € (Lippupiste), 10 € (ovelta) K-18
Svengaavaa soitantaa Suomessa harvoin kuullulla urkutrio + baritonisaksofoni -instrumentaa-tiolla. Ohjelmistossa
on George Bensonin 1960-luvun levytysten innoittamia sävellyksiä sekä ikivihreitä jazzsävelmiä. Jari Perkiömäki,
baritonisaksofoni, Sami Linna, kitara,Mikko Helevä, Hammond-urut, Heikki Sandren, rummut

> MAALISKUU

Ti 11.3. klo 19 Saksofoniseuran kevätkonsertti Malmitalossa, Greg Banaszak, Esa Pietilä

> TOUKOKUU

Unleashing the innovations behind Michael Brecker's EWI
Ti 6.5. klo 19, Black Box, Musiikkitalo, Liput: 17,50/12,50/6,50 € (Lippupiste)
Konsertti esittelee jazzsaksofonisti Michael Breckerin rikasta sävellys- ja improvisaatiokieltä kosketinsoittajan
näkökulmasta. Ohjelmistossa kuullaan monipuolinen otanta hänen uransa eri vaiheista. Yhteisenä nimittäjänä
toimivat innovaatiot, joita Michael Brecker teki soveltaessaan jazzperinnettä syntetisaattoreille sähköisellä EWI
(Electric Wind Instrument)-puhallinsoittimella. Konsertti on Visa Oscarin taiteellisen tohtorintutkinnon toinen osa.
Joonatan Rautio, saksofoni, Vesa Ojaniemi, basso, Jussi Lehtonen, rummut, Visa Oscar, koskettimet, N.N., kitara

Artturi Rönkä Quartet & Ensemble
Ti 13.5. klo 19, Camerata, Musiikkitalo, Liput: 17,50/12,50/6,50 € (Lippupiste)
Jazzpianisti Artturi Rönkä laajentaa jo pitkään yhdessä soittaneen kvartettinsa tavanomaisesta poikkeavaksi big
band -kokoonpanoksi. Konsertin ohjelmisto koostuu Röngän omista sävellyksistä. Kokoonpanossa big bandin
tavanomaisen, sointiväriltään yhtenäisen saksofonisektion korvaa klassinen puupuhallinkvintetti, jossa jokaista
instrumenttia on vain yksi kappale. Kontrasti pienyhtyeen ja laajemman kokoonpanon välillä on myös yksi
konsertin teemoista. Puupuhallin- ja big band -sointivärien yhdistäminen tuo mukanaan mielleyhtymän Gil
Evansiin, joka onkin yksi Röngän tärkeimmistä esikuvista säveltäjä-sovittajana. Quartet: Artturi Rönkä, sävellykset
ja piano, Sampo Kasurinen, saksofonit, Eero Seppä, basso, Jonatan Sarikoski, rummut & Ensemble

> KESÄ-HEINÄKUU

Saksofoniseuran kesäinen aktiviteettipäivä Helsingin saaristossa - lisätietoa keväällä!



Pentti tiesi Pariisista löytyvän GCL-merkkisiä
(Glotin-Chedeville-Lelandais) puupuhaltimien
tyynyjä valmistavan tehtaan. Hän oli käynyt
tehtaalla joskus 2000-luvun alussa ja osoitekin
oli selvillä, noin puolen tunnin junamatka
Pariisista pohjoiseen Écouen–Ézanville-
pikkukylään.

Ennen hotellilta tyynymekkaan lähtöä
Googlettelin aihetta ja löysin tiedon, että Glotin
löytyy Pariisin keskustan tuntumasta. Julistin
tiedon Pentille ja hän kummasteli asiaa. Soitin
sivuilta löytyvään numeroon ja niinpä asiat
selvenivät: Glotin hallinto on tosiaan keskus-
tassa, mutta tyynytehdas on juuri siellä, missä
Pentti sen kertoi olevan. Sain puhelimitse
tyynytehtaan numeron ja niin lähdimme
matkaan, Pentti, Olli ja minä.
Juna Écouen–Ézanvilleen lähti Paris-Nord
asemalta, matkaa oli taitettavana n. 20 km.
Perillä oli vielä noin vartin kävelymatka
kauniissa pikkukylässä, kunnes saavuimme
Pentin muistelemaan osoitteeseen: Tässä sen
piti olla… Piti piti, Liperissä piti olla Alko vaan ei
ole. Tyynytehtaan paikalla oli isohko autotalli.
Onneksi Pentti taitaa ranskan, hän kysyi
naapuritontilla olleelta herralta tyynytehtaan
sijaintia ja herra uikutti (oui,oui) että siinäpä se,
autotallissa. Autotallin ovi oli lukossa, eikä
sisällä näkynyt eikä kuulunut mitään elämää
olevan.
Onneksi olin saanut Glotin-toimistosta
tyynytehtaan numeron, soitimme numeroon ja
puhelimenhälytys kuului autotallin sisäpuolelta.
Juuri kun olin sulkemassa linjaa, puheluun
vastattiin: ”Michel Ryckeböer”. Kerroin
englanniksi asiamme ja lopulta Michel ymmärsi
olevamme tehtaan ulkopuolella.

Ovet aukesivat yhtä vaatimattoman näköiseen
tyynytehtaaseen, kuin autotallimainen ulko-
kuorikin vihjaili. Tehtaassa ei näkynyt ollenkaan
valtavia prässejä ja CNC-koneita, joita olisi
luullut tyynytehtaasta löytyvän. Näkymä oli
vanhoja tummuneita erikokoisia rautalävistimiä
ja stansseja, huopa-ja pahvikakkaroita ja nahan
riekaleita. Mutta ulko-ja sisäkuori pettivät
totaalisesti tällä kertaa; herra Ryckeböer
valmistaa käsityönä aivan high-end laatuisia
tyynyjä puupuhaltimiin. Hän oli ostanut firman
itselleen vuonna 2006. Koska kyseessä on
tosiaankinmuutaman ihmisen yritys, ei tuotanto
ole valtaisaa. Michel kertoi, kuinka Buffet oli
pyytänyt tarjousta 600.000 tyynyn
valmistamista. Hän ei pystynyt antamaan tar-
jousta, mutta hän kuitenkin valmistaa tyynyt
Buffet altto- ja bassoklarinetteihin.

Erityisesti klarinetin tyynyjen laatu jäi mieleen,
noin skarppia työtä en ole vielä missään
klarinetin tyynyssä nähnyt. Michel on jollakin
tavalla saanut tyynyn säämiskänahkan
taittumaan upeasti tyynyn porrastukseen.
Nahan ja huovan laatu oli myös uskomattoman
hienoa.

Ostimme herra Ryckeböeriltä vielä pois
lähtiessämme Chedeville-Lelandais-merkkistä
”Pad-Juicea”, se on siis neste, jota levitetään
saksofonin tyynyihin. Neste estää tyynyjen
tahmaamisen, maiskumisen ja se puhdistaa
myös ääniaukkoja.

Vierailu tyynytehtaalle ei ollut seuran
matkasuunnitelmassa ollenkaan, kiitos Pentin,
että herra Ryckeböer sai uuden asiakkaan.

Retki tyynytehtaalle
> teksti Timo Rantanen



Seppo Toivo Juhani Paakkunainen, paremmin
tunnettuna ”Paroni” täytti tänäkuluvanavuonna
70 vuotta. Juhlakalun toivomuksesta mitään
suuria rymistyksiä ei merkkipäivän johdosta
järjestetty. Aihetta juhlittiin lähinnä perhe-
piirissä, ja varsinaisena merkkipäivänäkin
Paroni oli piilossa julkisuudelta muusansa
kanssa mökillään. Tämä haastattelu on tehty
Skypen avulla Paronin ollessa Uukuniemen
residenssissään, ja haastattelijan ollessa
omissa kotoisissa oloissaan Porvoossa.

Suomen musiikkielämässä Paroni on yksi
afroamerikkalaiseen musiikkiperinteeseen no-
jaavien tyylienpioneereista.Uralla onkäytymm.
perinteisen jazzin, modernin jazzin, vapaan
jazzin, soulin, etnisen musiikin, popin, fuusion,
sekä hengellisen musiikin saroilla.

- Mä olen ollut aina sellainen, että on ollut
mukava hakea uusia juttuja. En ole
jämähtänyt silleen yhteen hommaan
paikoilleen.

Perustavat musiikkiopinnot ovat pääosin
klassisen musiikin puolelta. Paroni opiskeli
teini-ikäisenä viulua Aarne Nurmisen ja Erkki
Pohjolan johdolla, ja myöhemmin huilua
Sibelius-akatemiassa Reijo Veijalaisen ja Olli
Ruottisen johdolla. Teoreettisesti jazzia on
opiskeltu 1966-67George Russelin johdolla ja
1975-76 The Berklee College of Music
opinahjossa. Paroni on yksi ensimmäisistä
Amerikkaan oppimaan lähteneistä suoma-
laisista jazz-muusikoista.

Paronin putket - 57 vuotta fonin
varressa kiinni
> teksti Nikopetri Paakkunainen | kuvat Olli Laasanen ja Internet

... baritonisti, bariton, baron, paroni



Rakkain soitin on aina ollut saksofoni. Siinä
Paroni on itseoppinut. Tarina alkaa Korsosta,
rintamamiestalosta, jonka kohtalaisen vähä-
varainen perhe pystytti 2. maailmasodan
myllerryksien jälkeen.

- Ihan ensimmäinen soitin mulla oli
nokkahuilu. Varmaan noin 10-vuotiaana
aloin tapailla nokkahuilulla iskelmiä ja
soitella niitä korvakuulolta. Yhteiskoulu-
aikaisten viuluopintojen myötä aloin
sitten hallita jo vähän nuottejakin, ja 13-
vuotiaana hankin ensimmäisen
alttosaksofonin, joka oli saksalainen
Weltklang, eli ”maailman soundi”.

Mistä rahat saksofoniin?

- Sunnuntaisin jaoin hesareita polku-
pyörällä. Aikaisin aamulla lähdin. Fillarin
tarakalla oli puinen omenalaatikko, mistä
hesarit jaoin. Sillä tavalla sain sitten
alkupääoman, ja isä ja sisko lainasivat
loput. Saksofoninsoiton oppikirjana
mulla oli W. H. Tuomikosken sakso-
fonikoulu.

Niin kuin kaikilla, myös Paronilla alku oli tuskien
taival. Soittoinnostusta pönkitti kuitenkin ”King
of Swing” -elokuva, minkä Paroni näki 15-
vuotiaana. Benny Goodmanin innoittamana
Paroni hankki klarinetin, otti jopa yhden
soittotunninkin. Pian klarinetin jälkeen hankin-
tavuoroon tuli tenorisaksofoni, jonka
hankkimiseen Paroni sai rahat työskenneltyään
kesät Rekolan Elannon myymälässä myymälä-
apulaisena. Tähän aikaan tulivat kuvioon
mukaan ensimmäiset soittoansiot tanssi-
keikkojen muodossa. Bändikuvista päätellen
Paronin ensimmäinen työkalu oli Selmerin
Balanced Action -tenori. Ensimmäisessä yhty-
eessään, Raimo Viita-Ahon kvintetissä, Paroni
soitti tenorin ohella myös klarinettia ja viulua.
Weltklang-altto ei päässyt keikoille mukaan.

- Sitten -59 tai -58, en ihan tarkkaan muista,
mulle tapahtu se, että ostin sattumalta
Lars Gullinin EP-levyn, ja ihastuin aivan
valtavasti. Voiko fonista saada näin
hienon äänen? Ja noin suuresta fonista?
Seuraavana päivänä mä painuin heti
Helsinkiin etsimään baritonisaksofonia.
Ja sellainen löyty. Sen merkki oli New
King. Göran Melenin bändissä soitin
sitten myös baritonisaksofonia.

16-vuotiaana Paronilla oli jo kohtalaisen selvillä
mikä se pääinstrumentti tulisi olemaan. Lars
Gullinin soitto jätti lähtemättömän vaikutuksen.

- Miten sen kuvailis parhaiten? Gullin on
sellainen äärimmäisen sensitiivinen,
lyyrinen, mutta käy tarvittaessa siellä
alaluukuilla... hienosti.

Kyse ei ollut pelkästään soundista.

- Sattumalta kuuntelin juuri vinyyliltä eilen
sen saman raidan joka oli sillä EP:llä.
Kappaleen nimi on Soho, minkä Gullin
sävelsi 1955 tai 1956 Englannissa
vieraillessaan. Tallenteessa on erittäin
upea, hienosti rakennettu melodinen
soolo, jossa on ikään kuin sävel-
lyksellinen jatkuvuus. Niin uskomat-
toman pitkälle ajateltuja, sävellettyjä,
vaikkakin improvisoiden sävellettyjä
fraaseja, että se soolokokonaisuus on
sellainen, että en muista keneltäkään
jazz-artistilta kuulleeni niin hienoa
kokonaisuutta.

Varhainen kiinnitys tanssibändeihin verotti
luonnollisesti kiinnostusta koulunkäyntiin.
Koulu jäi hiemankesken. EnnenarmeijaaParoni
ehti soittaa alaikäisenä vielä Tikanpojat-
yhtyeessä.



Paronilla oli Korsossa erittäin hyvä
taiteilijaystävä; Juhani Peltonen. Nuoret
taiteilijat keskustelivat usein jazzista,
kirjallisuudesta, joskus jopa punaviinin voimin
Korson puistikossa. Juhani oli kauhuissaan
Paronin joutumisesta armeijaan: ”Tekeydy
hulluksi, kävele laahustaen, älä katso silmiin,
puhu outoja” oli taiteilijaveljen käyttäytymis-
neuvot, jotta Paroni vapautettaisiin palveluk-
sesta. Paroni yritti toteuttaa neuvoja ensim-
mäisen armeijavuorokauden aikana soittamalla
mukanaan tuomallaan Weltklang-altolla freetä
keskellä yötä komppanian käytävällä. Kanta-
henkilökunta ei ollut tempauksesta vakuut-
tunut: ”Alokas Paakkunainen, olemme ottaneet
teistä selvää. Te yritätte harhauttaa meitä.
Jollette ryhdistäydy, niin joukkokurilla saamme
teidät kyllä ruotuun.” Paroni palvelikin sitten
täyden ajan tykistön alikersanttina.

Heti armeijan jälkeen baritoni vaihtui New
Kingistä Selmerin pitkäputkeen. Se oli Helge
Pahlmanin (Kai Pahlmanin isä) vanha torvi.

Armeijasta päästyään Paroni otti härkää
sarvista ja suuntasi Polille, missä Jaakko
Jahnukainen isännöi suoraa viikoittaista
maanantaisin lähetettävää jazzradio-ohjelmaa.

- Aika rohkeasti vaan sitten sinne mukaan
mentiin. Mä soitin barskalla Parkerin Au
Privave:n. Rumpuja soitti Schwindtin
Chrisse, voi olla että Tammisen Tapsa
soitti kontraa, pianistia en muista, mutta
joka tapauksessa, Schwindtin Chrissellä
oli sellainen erittäin luonnollinen draivi
jazz-kompissa. Se Chrissen komppi, ja
itse tilanne innosti mua aivan valtavasti.
Mä vetäsin sitten oikein kunnon soolon.
Biisin jälkeenChrisse kysy :”Kuka sä oot?
Ja mistä?”. Mä vastasin : ”Mä oon
Paakkunainen, Korsosta”. Chrisse rupes
nauramaan: ”Jaa että Paakkunainen
Korsosta, jaaha, että tällasii jätkii tulee
Korsosta!” No siitä alko sitten pikku hiljaa
sana leviämään viidakkorummun kautta,
että tuolta Korsosta on tullut baritonin-

Paroni Vaasassa 1971
(kuva Olli Laasanen)



soittaja Paakkunainen, ja pääkaupunki-
alueella alkoi ilmestymään kiinnityksiä ja
keikkoja. Tällaisia olivat mm. Donnerin
Oton Treatment, Kaj Backlundin Big
Band, Radion tanssiorkesteri jne.

Tanssimusiikin, bebopin, swingin oheen
tarjoutui mahdollisuus siirtyä pop-musiikin
pariin, kun Raittisen Jussi halusi Eero, Jussi &
the Boys -yhtyeeseen puhaltimia. Toki syvin
kiinnostus Paronilla oli musiikillisesti alati
kehittyvän jazzin piirissä; Miles, Coltrane,
Dolphy, Ayler... Coltrane näistä rakkain, mutta
rahan takia oli tehtävä muutakin. Paroni otti
tilaisuudesta vaarin, ja tukka sai kasvaa
pitkäksi. Coltranen innoittamana myös
sopraano liittyi soittoarsenaaliin

- Joku ranskalainen pilli se oli. Merkkiä en
todellakaan muista.

60-luvun puolivälissä muodostui myös
lempinimi Paroni.

- Se oli soittokaveri Teemu Hauta-Aho joka
kehitteli sen baritonisti, bariton, baron, paroni
sanakehitelmästään. Alkusointuinen yhdistel-
mä Paroni Paakkunainen rimmaa aika hyvin, ja
siitä tuli sellainen taiteilijalempinimi, joka jää
helposti mieleen.

Suuri yleisö oppi tuntemaan nimen Kirka & The
Islandersien ja Soulsetin riveistä. Esimerkiksi
Kirkan biisi ”Hetki lyö” on Paronin sovitus tuolta
ajalta.

- Hyötyä siitä nimestäonollut enemmänkuin
haittaa. Kuitenkin lempinimi on
aiheuttanut myös sen, että ihmiset eivät
välttämättä tiedä kuka tämä ihminen
oikein on.

Nimi on hieman kyllä jo myyttinen, onko nimen
yllä sädekehää?

- No, ei varmaan sädekehää, mutta se
nostaa hetkittäisen mielenkiinnon: ”Joo.
Oon mä jotain sen juttuja kuullu.”

70-luvun alussa puskaradion kautta tuli tieto,
että Kemissä oli jostain syystä kaksi uutta
SelmerinMark VI lyhytputkista barskaa kaupan.
Paroni ajoi autolla Kemiin ja haki molemmat
kokeiltaviksi. Helgen pitkäputkesta tuli
luovuttua, ja työkaluksi vakiintui messinkinen
Mark VI -lyhyt barska hopeisin läpin. Tämä
instrumentti oli se, jolla Paroni teki ison osan
kansan tuntemasta instrumentalistin urastaan.

- Kuulin just vähänaikaasittenbarskasooloni
Pohjolan Pekan levytykseltä ”Elämä
jatkuu”. Mä olin, että MITÄ? Onpa jätkä
vetänyt aikanaan komean soolon.

On hyvä merkki, jos taikuri hämmästyy
jälkeenpäin temppua itsekin, ja tämä kyseessä
ollut Mark VI -taikomisväline on se Paronin
torvista, mistä luopuminen on jäänyt jälkeen-
päin oikeasti harmittamaan.

Paronin uraan instrumentalistina vaikutti
vahvasti 1980-luvulle tultaessa Buffet-
Crampon. Perinteisesti Buffet on ollut klassisen
musiikin saksofoninsoiton välinekeidas.
Buffetin konsultin houkuttelemana Paroni
vaihtoi kaikki pillinsä Buffeteihin. Vaihdossa
meni myös Mark VI lyhyt barska. 1980-luvun
alussa Buffetilla oli missio saada ns. kevyen
puhaltajia Buffet-piiriin.

- Joo, ja mä olin sen mission evankelista...
80-luvun alusta alkoi kausi että mä soitin
pelkästään Buffetin pillejä. Ne on ihan
hyväsoundisia, itse asiassa oikein
hyväsoundisia ja hyviä pillejä. Ne ovat
kylläkin klassisen soittamiseen tehtyjä.
Mulla on paljon löysempi huuliote kuin
klassisilla, eikä ne sen takia oikein mulla



loppuun asti toimi. Koneisto on hieman
kömpelö ja ergonomia muutenkin aika
huono. Buffet jäi vähän ergonomian
kehityksessä jalkoihin suhteessa
Selmeriin ja japanilaisiin pilleihin.

Paronilla oli täysi setti; baritoni, tenori, altto,
sopraano Buffetin S1-sarjaa.

Tältä aikakaudelta on vielä jäljellä hopeinen S1-
tenori, ja messinkinen S1-sopraano.
Myöhemmin Paroni hankki Buffetilta vielä
pitkäputkisen kuparibaritonin, mikä on soitto-
arsenaalissa vieläkin, sekä materiaalin innoit-
tamana kuparitenorin, joka tuli myytyä jossain
vaiheessa, jotta vaimolle saatiin keramiik-
kauuni. S1-baritoni vaihtui Richard Scotton
avulla Selmerin Mark VI -lyhytputkeen, ja S1-
alton tilalle tuli Bueschereitä, ja Keilwerthin
suora altto.

Soittohommaa on rajoittanut kaksi tervey-
dellistä seikkaa vuosien varrella. Paronilla oli
vakaviakilpirauhasen toimintahäiriöitä80-luvun
lopulla, ja ennen kuin ne saatiin hallintaan mies
oli murtua monta kertaa.

- Sen kuulee näin jälkeenpäin nauhoituksista
hyvin. Kilpirauhasen toimintahäiriöt
vaikuttavat lihastoimintaan, ja varsinkin
barskan kohdalla pystyy huomaamaan,
että joissain kohdin ei lihaskunto ole ollut
sellainen kuin pitäisi.

Toinen ikävä seikkaonollut nivelrikko, jokaalkoi
vaivata 2000-luvun alussa. 2005 tilanne oli jo
niin paha, että Paroni joutui jäämään
varhaiseläkkeelle. Nivelrikon takia ensimmäi-
seksi loppui huilun soitto, sittemminpienet pillit.
Barska on pöräjänyt, mutta sormitusnopeus on

luonnollisesti hieman kärsinyt.

Mutta... eihän koira mihinkään karvoistaan
pääse. Tänä vuonna Paroni ihastui Soitin
Laineella Yanagisawan pronssibarskaan.

- Se on ergonomisesti sellainen, että pystyn
sitä hyvin soittamaan. Se on puhdas, ja
altissimoäänet lähtee helpommin kuin
missään tapaamassani fonissa.

Tämähännytenteileesitä, ettäpensseleitäei ole
vielä lyöty santaan...

- Joo, ja olen menossa just kokeilemaan
noita Trevor Jamesin ylistettyjä tenoreita.
Mua vähän vielä himottais soitella
tenoriaki.... (Coltranea siis...)

Sawolaisella neuvokkudella Paroni onnistui
nivelrikkoa uhmaten soittamaan huiluakin
Savoy-teatterin keikalla 7.11. Paroni liimasi
huovasta korotukset poikkihuilun läppien
päälle, ja näin sormet pystyivät olemaan
vähemmän kipua aiheuttavassa asennossa.
Tämä kaikki nyt viittaa siihen, että tulemme
kuulemaan Paronia instrumentalistina vielä.
Eikä siinämitään. On se barskasoundi ollut aina
sellainen, mikä on kanssasoittajissa herättänyt
tervettä ihastusta. Tulevia barskasooloja
odotellessa 70-vuotisonnittelut Paronille!

Ja lopuksi Paronin pieni vinkki:

- Mikäli mahdollista, hankkikaa se Gullinin
Soho jostain. Tutkikaa se läpi, siitä on
hyvä jatkaa eteenpäin, Sohotellen...

Paronia haastatteli 1.12. Nikopetri Paak-
kunainen



Yllä shamaanirummun kimpussa,
alla Vaasassa 1971 (kuva Olli Laasanen)



Roberto Romeo esittelee Mark VI -huonettaan

New Yorkissa käyvän saksofonistin kannattaa piipahtaa osoitteessa 149 West 46th Street
sijaitsevassaRoberto'sWindsissä.Studion ja korjauspajanyhteydessäolevan liikkeenyhteydessä
olevasta kaupasta löytyy nimittäin maailman suurin Mark VI -kokoelma. Roberto kertoo vuodessa
kauttaan liikkuvan noin kolme vanhaa Selmeriä kuukaudessa, varaston koko liikkuu myös 40
paikkeilla.

Kaupan instrumentit ovat erittäin laadukkaita, joka näkyy myös hinnoittelussa. Suunnilleen paras
ikinä kokeilemani tenori (85 xxx) maksaa $18.000 joten Suomeen tuotuna alveineen ja tulleineen
ollaan jo noin 17.000 euron paikkeilla.

Roberto'sWindsvalmistuttaamyösomia,Rigottin valmistamiakieliään, joista voi allekirjoittaneelta
pyytää yksittäiskappaleen jäsenetuna kohdatessamme. Nämä siis eroavat Rigottin omista
nimikkokielistä.

Katso Roberton haastattelu osoitteesta

> www.facebook.com/saksofoniseura
> www.robertoswinds.com

Roberto's Winds - Mark VI -taivas!
> teksti William Suvanne | kuva Antti Rissanen
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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
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 Maaret
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
Lamberg Katja
Lasanen Pentti
Lassy Timo
Lauronen Antti
Lehko Sikri
Lehtimäki Erkki
Lehtonen Olof
Lehtonen Hannu
Lehtoranta Pasi
Leppälä Kimmo
Lindell Jori
Linderborg Arne
Linnovaara Suvi
Lumme Jukka
Luomanmäki Kimmo
Löflund Robert
Madetoja Netta
Mannerla Kaisla
Marstela Markku
Martikainen Jaakko
Marttinen Petri
Mauranen Anja
Merilä Kari
Metsänen Samu
Mikkola Jussi
Mrozowski Witold
Murto Juha
Murto Janne
Myllys Stina
Mäkelä Erik
Mäkilä Johanna

Mäkinen Mikko
Mäkinen Paavo
Nieminen Petri
Niiranen Pauli
Nikkilä Paavo
Nikunen Heikki
Nurila Jaakko
Nurmela Erkki
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
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 Ilkka
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
Åkerblom Christer

Yhteisöjäsenet:

F-Musiikki
Finlandia Woodwind
Spesialist
Soitinkorjaamo Timo
Rantanen
Soitin Laine
Woodwinds KY
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"Etunimi" "Sukunimi"
"Osoite"
"Postitoimipaikka"


