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Vuosi 2014 on pian paketissa ja Suomen Saksofoniseura ry alkaa valmistautua juhlavuoteen. Ensi
vuonna tulee nimittäin kuluneeksi 20 vuotta siitä kun perustimme soitinseuramme silloisen Jumo
Jazzclubin tiloissa Helsingin asematunnelissa.

Malmitalon perinteisessä kevätkonsertissa juhlitaankin 3.3.2015 harvinaisen mittavalla all star
-miehistöllä. Lisäksi ensi vuodelle on suunnitteillamuutakin jo hyväksi havaittua aktiviteettia uusilla
mausteilla höystettynä. Pyrimmemyös tiedottamaankansainvälisten supertähtien vierailuista pian
päivitettävillä nettisivuillamme. Pysykää kuulolla!

Puheenjohtajan palsta

Kannessa: Perttu Nurkka Belgian Dinant'ssa Adolphe Sax vierellään.

Suomen Saksofoniseura ry:n hallitus 2014:
Olli-Pekka Tuomisalo, pj. (ollipekkatuomisalo@welho.com)
Perttu Nurkka, jäsenasiat (perttunurkka@gmail.com
Seppo Olkkonen, talousasiat (sepp.olkkon@saunalahti.fi)
Jäsenet: Jari Eskola, Jussi Kannaste, William Suvanne, Linda Fredriksson, Joonatan
Rautiola. Saksofani-lehden toimitus: Jari Eskola (jari.eskola@gmail.com)

Yllä seuran hallitus lokakuun kokouksen jälkeen. Oikealta: Seppo Olkkonen,
Joonatan Rautiola, Olli-Pekka Tuomisalo, Linda Fredriksson, William Suvanne,
Jari Eskola, Perttu Nurkka, Jussi Kannaste.



Saksofoniseuran jo perinteiseksi muodos-
tunut saksofonien ja suukappaleiden kokeilu-
ja vertailupäivä järjestettiin tänä vuonna
tiistaina 8. heinäkuuta Furuvikin huvilassa
Helsingin Laajasalossa.

Paikalle tulleita noin kymmentä seuran jäsentä
perheineen helli lämmin sää, aurin-gon
paistaessa keskikesän pilvettömältä taivaalta
ja meren ulapan siintäessä saarien väleistä.
Voi sitä eroa muutaman viikon takaiseen.

Ennen kuin kurvikkaiden kumppaniemme
testailu alkoi nurmikkoisen rinteen uusre-
nessanssihuvilassa, ehtivät saksofonistien
lapset villeihin vesileikkeihin, jolleivät vielä
liikuntakyvyttöminä nököttäneet vanhem-pain
syleissä, tai harjoittaneet ansatsiaan vau-
nuissa kumiviihdyke suussaan.

Saksofonipäivä Furuvikissa 8.7.2014
> teksti Joonatan Rautiola | kuvat Seppo Olkkonen

Kokeilun kuumimman kiihkon laskettua tuli
aika kypsentäägrillikatoksen suojissa kesäiset
"vihannekset" ja viimeistään aloittaa mui-
denkin hyödykkeiden nauttiminen. Kokkina
kunnostautui allekirjoittaneen lisäksi ainakin
W. Suvanne. Hiukan myöhemmin hilpeä
seurue pääsi nauttimaan rannassa läm-
menneen saunan pehmoisistä löylyistä
Santahaminan sillan editse ajavien veneiden
kulkuakatsellen, pulahtaenvälillä vilvoittavaan
aallokkoon.

Oma illanviettomme loppui lyhyeen parikuisen
perheenlisäyksemme vaatimuksista, mutta
hämärtyvään kesäiltaan jäivät vielä muutamat
seuran jäsenet tarinoimaan.

Tapahtuma on tarkoitus järjestää uudelleen
Furuvikissa myös kaukana häämöttävänä
tulevana kesänä.

Furuvikin huvila
on mainio
paikka
kesäisen
päivän viettoon.



Ylinnä: grillaushommissa
William Suvanne ja Joonatan
Rautiola.
Oikealla: Merellinen maisema
tervehtii Furuvikissä kävijää.
Alla: Päivä oli koko perheen
tapahtuma, kukin nautti siitä
tavallaan.



Klassisen saksofonin piirissä Ranskaa on
pidetty aivan 1800-luvun puolenvälin tapahtu-
man jälkeen soittimen itseoikeutettuna keski-
pisteenä. Klassisen saksofonin ystävien, harr-
astajien, opiskelijoiden ja ammattilaisten
pyhinvaelluskohteena se on säilynyt nyky-
päiviin.

Lähdimmekin siis matkaan suurin odotuksin,
joskin kielimuurin edessä murtuminen epäilytti
itseäni sekä Sibelius-Akatemialla yhtä
vuosikurssia edelläni olevaa matkatoveriani
Joona Hottia. Syytä huoleen oli antanut ainakin
yliopiston järjestävän oppilaitoksen, Gapin
konservatorion saksofoniopettajan kanssa
käymämme muutaman sähköpostin kirjeen-
vaihto. Kirjoitin englanniksi ja sain vastauksen
ranskaksi, kirjoitin huonoa ranskaa, en saanut
vastausta.

Saavuimme Etelä-Ranskaan, Italian rajan
lähelle Gapiin muutaman varsin vaiherikkaan
matkailukokemuksen jälkeen. Tämä piti sisäl-
lään perinteikkään lentokentällä yöpymisen
sekä automaatista väärien lähikulkinelippujen
hankinnan. Gapin asemalla kanssamme
samassa junassa matkustanutta espanjalaista
odotti niinikään espanjalainen matkasaattue,
josta osa oli osallistumassa kurssille jo kolmatta
kertaa. Heidän kanssaan etenimme läheiseen
ravintolaan Gapin keskustaan lounastamaan.
Samalla vaihdoimme kuulumisia opiskelusta
omissa maissamme ja puhuimme saksofonin-
soitostamyös yleisemmällä tasolla. Pian tuohon
samaiseen toriravintolaan alkoi putkahdella
ihmisiä Euroopan lisäksi muista maanosista, ja
kurssin todellinen suosio ja mittakaava alkoi
hahmottua. Osallistujia saapui paikalle Suomen

ja Espanjan lisäksi Norjasta, Tanskasta,
Saksasta, Ukrainasta, Ranskasta, Italiasta,
Yhdysvalloista, Kanadasta, Yhdistyneistä
Arabiemiirikunnista, Kolumbiasta, Portugalista,
Japanista ja Australiasta.

Ilmoittautumisen yhteydessä meille jaettiin
hyvin yksityiskohtaiset ohjelmat, jossa kahden
viikon kurssi oli aikataulutettu minuutti-
aikataululla. Tapoihin kuuluen aikataulut olivat
kuitenkin enemmän viitteellisiä kuin kiveen
hakattuja. Vaikka ohjelmaa tuntui olevan
aamuvarhaisesta aina iltamyöhään, ei yksikään
osa-alue tuntunut ylimitoitetulta tai pitkästyt-
tävältä. Ohjelma oli jäsennelty kahdeksi viikoksi
samalla kaavalla: Aamupäivällä saimme
opettajilta soittotunteja sekä saimme seurata
muiden opiskelijoiden tunteja. Iltapäivällä ohjel-
maan kuului mestarikursseja, joiden sisältönä
olivat muun muassa säveltäminen, barokki-
musiikki, musiikkiteatteri sekä kamarimusiikki.
Kaikkia aihealueita pyrittiin lähestymään
kuitenkin saksofonististin näkökulmasta, vaikka
joissakin tapauksissa se ei ollutkaan aivan
yksinkertaista. Muutamana päivänä mestari-
kurssin sijaan pääsimmemyös nauttimaan leirin
sponsoreiden, Selmerin ja Vandorenin, tarjoa-
mastamahdollisuudesta tutustua yrityksiin sekä
uusiin tuotteisiin, joita olikin tarjolla runsaasti.

Iltapäivää jatkettiin kamarimusiikin merkeissä,
jonka suorittamiseen oli tarjolla useita
mahdollisuuksia: Kvartetti, ensemble tai sound
painting. Jokaista kokoonpanoa johti joku leirin
professoreista. Itse valitsin ensisijaisesti turval-
lisen tuntuisen kvartetin,mutta päädyinkin hyvin
eriskummalliseen saksofonikvintettiin. Saimme
jopa soitettavaksemme alkuperäistä saksofoni-

Euroopan Saksofoniyliopisto Gapissa
> teksti ja kuvat Perttu Nurkka



kvintetti-musiikkia, sillä Pariisin konservatorion
professorille sävelletty A tout le sax -teos sisälsi
sopraanon, alton, kaksi tenoria ja baritoni-
saksofonin.

Iltaisin pääsimme nauttimaan professoreiden ja
muiden kurssiin vaikuttaneiden konserteista, ja
olikin uskomatonta kuulla maailman parhaisiin
kuuluvien saksofonistien konsertteja kahden
viikon ajan. Jokaisen ohjelma oli suunniteltu
erilaiseksi, joten yksikään konsertti ei toistanut
elementtejä toisista konserteista.
Yllätykseksemme havaitsimme, ettei ainutkaan
konsertti sisältänyt vanhoja klassikoita sakso-
fonille, vaan transkriptioita sekä hiukan
tuntemattomammiksi jääneitä, joskin
mielenkiintoisia teoksia. Kamarimusiikista vas-
tasivat useat professorit, sekä ranskalainen
saksofonikvartetti Leloi.

Leirin parasta antia oli kuitenkin huomat kuinka
ystävällinen, yhteistyöhaluinen ja lämmin-
henkinen koko klassisen saksofonin ympärillä
työskentelevä yhteisö on. Jokainen soittaja
tuntui kunnioittavan muita. Yhteinen kanssa-
käyminen oli lämminhenkistä ja toverillista,
kansallisuudesta, iästä tai vuorokaudenajasta
riippumatta. Paluumatkalla muistan ajatelleeni
saksofonilla soitettavan musiikin tulevaisuutta.
Onko transkriptioiden innoittamana saksofonille
sävellettävä musiikki lähestymässä kohti
romantiikan ajan ihanteita vai onko musiikista,
soittimista ja äänistä vielä löydettävissä uutta
vireää tyyliä, jota säveltäjät haluavat säveltää,
muusikot soittaa ja yleisö kuunnella.

Yliopiston hienoihin kokemuksiin lukeutui Arno
Bornkampin Adolphe Saxin testaus.

Kurssin opetustarjonta ei koostunut vain
saksofonistien toisilleen tarjoamasta tietotaidosta,
vaan mukaan mahtui myös barokki-experttin
mestarikurssi.



Pakollinen vapaapäiväkin oli vietettävä kahden viikon mittaisen kurssin aikana.

Adolphe Saxin kaiverrukset.



autamme 
toteuttamaan 

unelmia

WWW.F-MUSIIKKI.FI

HELSINKI-VANTAA-ESPOO-KUOPIO-LAPPEENRANTA-TURKU



Adolphe Sax -kilpailut Belgiassa
> teksti ja kuvat Perttu Nurkka

Kuten muillakin soittimilla, myös saksofonilla
on maailmalla arvostettuja kilpailuja. Adophe
sax -kilpailu on yksi merkittävimmistä. Kilpai-
luissa menestyville on luvassa merkittävän
rahasumman lisäksi myös konsertteja,
mainetta ja rahtusen verran kunniaakin.
Adophe sax -kilpailusta on kehkeytymässä
merkittävä spektaakkeli, sillä ensimmäistä
kertaa mukana oli DVD-kierros, jolla huimaa
400 hakijan joukkoa karsittaisiin. Lopulta
valinta kohdistui 109 kandidaattiin, joiden
joukossa suomalaisiakin oli mukavasti peräti
kolme henkeä.

Jo valmiiksi varsin juhlavan kaksiviikkoisen
kruunasi tänä vuonna suuren keksijäneron
Adophe Saxin 200. syntymäpäivä. Instru-
mentin keksijää muistettiinkin hänen
syntymäpäivänään 200 soittajan kulkueella.
Soitinvalmistaja Selmerin lanseerasi juhlan
kunniaksi uuden soittimen Kyseessä oli
rajoitettu "limitée”-editio, joista jokainen soitin
on erillisellä sarjanumerolla merkitty. Kilpailun
voittajalle Selmer lahjoitti uuden mallin
ensimmäisen kappaleen. Soitin oli varustettu
numerolla 001.

Kilpailuun osallistuminen ei ollut kevyt proses-
si, se oli selvää jo puolitoista vuotta sitten, kun
projektia aloiteltiin. Ohjelmiston tilaus,
vapaavalintaisten teosten valinta sekä hirvit-
tävä määrä työtä vaadittiin jo ennen kuin oli
edes selvillä pääseekö jatkoon DVD-
karsinnasta. Prosessista teki vielä raskaam-
man se seikka, että esikarsinnan ja itse
kilpailun välissä oli 9 kuukautta. Tämä olisikin
kannattanut huomioida valmistautumisessa ja
omista virheistäni suurimpana aloitinkin opis-

kelemaan koko kahden tunnin ohjelmistoa
kerralla. Huomasinkin kisaväsymyksen iske-
vän jo maaliskuussa, kun vasta nauhat oli
lähetetty. Seuraavalla kerralla muistan var-
masti aikatauluttaa teosten harjoitusajat jo
hyvissä ajoin, ja seurata suunnitelmaa hyvin
säntillisesti. Ei ole mitään syytä yrittää viimeis-
tellä finaalikappaleita viiden kuukauden ajan,
jos toinen kierros on vielä aivan alku-
tekijöissään.

Kun sitten lokakuun lopussa lopulta pääsimme
Dinant’iin oli tunnelma jo hyvin odottava.
Toisaalta tiesin, että toiselle kierrokselle
eteneminen 109 kandidaatin joukosta saattaa
olla utopiaa, toisaalta jännitin puolestaan
omien hermojeni, kilpailuorganisaation tarjoa-
manpianistin ja suomalaisten kollegojen suori-
tuksista. Kilpailujärjestys oli arvottu etukäteen
alkamaan jostakin sattumanvaraisesta aak-
kosesta. Tällä kertaa valinta osuiN-kirjaimeen.
Tämä taas tarkoitti sitä, että esiinty-
misjärjestyksessä pääsin lauteille hyvin var-
haisessa vaiheessa. Viidentenä, jos tarkkoja
ollaan. Stressitasoa ei varsinaisesti laskenut
tieto siitä, että viime kerran finalisti Evgeni
Novikov soittaisi juuri ennen minua.

Mieli alkoi kuitenkin rauhoittua, kun tapasimme
isäntäperheemme, jossa olisimme kilpailun
ajan vieraina, ja kun saimme 40 minuutin
harjoituksen pianistiemme kanssa. Kaikki oli
organisoitu erittäin hienosti minuutti-
aikataululla, joka myös piti kutinsa. Kilpaili-
joiden elämästä oltiin tehty mahdollisimman
helppoa jokaisella osa-alueella. Musiikin ulko-
puolella siis. Jopa vaelluksemme loungesta
lämmittelyhuoneen kautta backstagelle oli



tarkkaan laskettu ja jokahetki joku käveli vierellä
opastamassa ja huolehtimassa, että oikea
paikka löytyy varmasti haluttuna ajankohtana.

Ohjelmistosta, sen esitystavoista ja niiden
merkityksistä voisi puhuavarmasti useita päiviä,
mutta mainitsen tässä artikkelissa vain, että
hillittömän jännittyneenä soitto tulee oikeastaan
varsin selkärängasta eikä pieniä finessejä tule
edes ajatelleeksi.

Oman soittoni jälkeen olo oli varsin euforinen.
Tunsin tehneeni jotakuinkin sellaisen suorituk-
sen, johon pystyin. Tiesin, että jatkopaikka on
kiven takana, mutta harjoittelin kuitenkin kovasti
semifinaali-ohjelmaa aina lauantai-illan
tulosjulkistukseen saakka. Kun kävi selväksi,
että tie oli noussut pystyyn, pystyin huokai-
semaan ja suuntaamaan ajatuksia maallisem-
piin iloihin, kuten Belgian laajaan ja maineik-
kaaseen olut-kulttuuriin. Toki oli myös huikea
kokemus seurata kilpailut loppuun saakka ja
arvuutella, ketkä etenevät semi-finaalista
finaaliin, ja mikä tulee olemaan finalistien
keskenäinen järjestys. Iloksemme pystyimme
toteamaan, että tuomaristo kallistui pitkälti
samoille kannoille kuin mekin, muutamaa

yksityiskohtaa lukuun ottamatta.

Näin jälkeen päin mietin, lähtisinkö uudestaan
kilpailemaan, vai riittikö yhden kerran kokemus
varmistamaan ettei musiikki ole alue, jossa
kilpailu on mielekästä. Olen päässyt itseni
kanssa lopputulokseen, että aivan varmasti
lähden uudestaan kilpailemaan. Mitä nopeam-
min sitä parempi. Vaikkakin soittokilpailuista voi
olla monta mieltä, haluan ajatella asian posi-
tiiviselta kantilta: Noin vuoden intensiivinen
panostus valtavan laajamittaisen ohjelman
kanssa, kilpailutunnelma ja juhlahenki leviää
myös normaalin kuulijakunnan ulkopuolelle, ja
näin kasvattaa kuulijakuntaa sekä harrastajia.
Jopa tulevaisuudenammattilaisia saattaaeksyä
kilpailuihin, ja voipa joku saada kipinän
soittamiseen. Ja tietenkin on aina mukava
tavata uusia saksofonisteja ja huomata, että
kaikki ovat uskomattoman mukavia ihmisiä
taustasta riippumatta. Yhtä suurta perhettä.

Kaikki Adophe Sax-kilpailun esitykset ovat
nähtävillä YouTubessa kanavalla
ADOLPHESAXTV. Lisätietoja myös osoitteissa
www.adolphesax.com sekä sax.dinant.be.

Alkuerien ja semifinaalien sali. Vaikka Huoneeseen mahtui ääntä, eivät salin pehmeät seinät antaneet
ainuttakaan virhettä anteeksi.



Eliminoitu.

Jatkosta putoamisen jälkeen olikin aikaa sitten muille harrastuksille.





Olemme avoinna

TI-PE 10.00-17.00
LA 10.00-14.00



Kansainvälisesti tunnetuimpiin klassisiin saksofonisteihin lukeutuva Vincent David (Ranska)
esiintyy Tapiola Sinfoniettan solistina perjantaina 13. maaliskuuta 2015 klo 19 Tapiolasalissa,
esittäen Jacques Ibert'n kamarikonsertiinon alttosaksofonille sekä oman sovituksensa Maurice
Ravelin viulurapsodiasta Tzigane sopraanosaksofonille ja orkesterille. Konsertissa kuullaan lisäksi
Kurt Weillin viulukonsertto, jonka solistina esiintyy konsertin kapellimestari Gordan Nikolić. Myös
fagotisti (ja saksofonisti!) Jaakko Luomalla on soolo-osuus konsertissa.

Vincent David pitää konserttinsa yhteydessä mestarikurssin Sibelius-Akatemian opiskelijoille.
Tarkat päivämäärät selviävät alkuvuodesta 2015.

Lisätietoja: Joonatan Rautiola (j.rautiola@gmail.com)

Vincent David solistina Tapiolassa
> teksti Joonatan Rautiola

Vincent David, kuva: www.vincentdavid-sax.com





Konserttikalenteri kevät 2015
Valikoima klassisia ja jazz-konsertteja:

Foniseuran 20-vuotisjuhlakonsertti
Ti 3.3. klo 18 Malmi-talo. Mm. Saksofoni-
bigbandin ensi-esiintyminen!

Sibis Swings with Antti Sarpila — Musiikkimatka jazzin historiaan
To 5.3. klo 19.00 Black Box, Musiikkitalo
Läpileikkaus klassisen jazzin vaiheista. Musiikkia Louis
Armstrongista Charlie Parkeriin.
Antti Sarpila, klarinetti ja saksofonit
Sibelius-Akatemian jazzmusiikin aineryhmän opiskelijat

Janne Levy Quartet
Ke 11.3. klo 19.00 Black Box, Musiikkitalo
Janne Levy, piano, Manuel Dunkel, saksofoni
Eero Seppä, basso, Ville Pynssi, rummut

Klassista Tapiolassa!
13.3. klo 19 Espoon Kulttuurikeskus
Vincent David, Tapiola Sinfonietta,

Sibis Alumni Big Band & Darcy James Argue, sävellys ja musiikinjohto
To 26.3. klo 19 Black Box, Musiikkitalo
Sibelius-Akatemian jazzalumneista koostuvan Sibis Alumni Big Bandin vieraaksi saapuu nuori
kanadalainen jazzsäveltäjä- ja kapellimestari Darcy James Argue (s. 1975).
Sibis Alumni Big Band
Darcy James Argue, sävellykset ja musiikinjohto

In The Spirit of Sibelius – Sibis Alumni Big Band
Ti 5.5. klo 19.00 Sonore, Musiikkitalo
Sibis Alummi Big Band kunnioittaa Sibeliuksen 150-vuotisjuhlaa konsertilla, jossa esitetään uutta
big band -musiikkia Jean Sibeliuksen sävellysten innoittamana.
Sibis Alumni Big Band, Tim Hagans, kapellimestari

The sounds of my life – Sampo Hiukkanen, tenorisaksofoni
Pe 22.5. klo 19.00 Black Box, Musiikkitalo
Jazzsaksofonisti Sampo Hiukkasen A-tutkintokonsertti sisältää Hiukkasen omia sävellyksiä ja
yllätysvieraita.
Sampo Hiukkanen, tenorisaksofoni, Tuomas J.Turunen, piano
Eero Seppä, basso, Tuomas Timonen, rummut

Joe Zawinul's improvisational concept and it's legacy
To 28.5. klo 19.00 Black Box, Musiikkitalo
Konsertti esittelee fuusiojazzin parissa jazzpianistina ja -säveltäjänä toimineen Joe Zawinulin
(1932–2007) maailmanmusiikkivaikutteista, improvisatoorista yhtyesoittokonseptia.
Visa Oscar, koskettimet, Jussi Lehtonen, rummut
Vesa Ojaniemi, basso, Janne Halonen, kitara
Noel Saizonou, perkussiot ja laulu, N.N., saksofonit
N.N., perkussiot



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



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
Helenius Anna
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
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
Kasurinen Sampo
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
Leppätie Suvi
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
Nurkka Perttu

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
Siirala, Kaisa
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
Åkerblom Christer

Yhteisöjäsenet:

F-Musiikki

Finlandia Woodwind

Specialist

RoHi Oy - Puhallinkorjaamo

Soitinkorjaamo Timo
Rantanen

Soitin Laine

Woodwinds KY
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"Etunimi" "Sukunimi"
"Osoite"
"Postitoimipaikka"


