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Saksofoniseura 20 vuotta
Josef Kaartinen -palkinto Olli Jaakkolalle
Jazzlegenda Pentti Lasanen
Saksofoni-bigband esiintyi
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Puheenjohtajan palsta

Suomen Saksofoniseura viettää tänä vuonna
20-vuotisjuhlaa – juhlinta aloitettiin komeasti
perinteisellä kevätkonsertilla Malmitalon
salissa maaliskuussa. Konsertti osoittautui
todelliseksi voimannäytöksi ja saksofonistien
kollegiaalisuuden ja talkoohengen osoitukseksi – oman panoksensa Helsingin
Saksofoniorkesterin ja Saksofoni Big Bandin
riveihin toi valtava määrä Suomen – ja koko
maailman – parhaita saksofonisteja. Tuntuu,
että asetamme rimaa vuosi vuodelta
korkeammalle mitä tulee kevätkonserttimme
profiiliin.
Tässä vaiheessa tuntuu kiinnostavalta
tarkastella
seuran
historiaa.
Suomen
Saksofoniseura on siis ollut nykymuodossaan
olemassa 20 vuotta. Tätä ennen ”klasariporukka” ehti kuitenkin jo pyörittää saman
nimistä yhteisöä kahden vuoden ajan. Tämä
ajanjakso on jäänyt historiankirjoituksen
ulkopuolelle. Valaisen tässä hieman tapahtumia vuosilta 1993-1995.

Syksyllä 1994 julkaistussa Saksotorvilehdessä (Saksofanin ensimmäinen versio)
kirjoitin pienen esittelytekstin seurasta mm.
seuraavin lausein: ”Suomen saksofoniseura
on keväällä 1993 perustettu seura, jonka
tarkoituksena on parantaa saksofonin asemaa
suomalaisessa musiikkielämässä ja tehdä
instrumenttia tunnetuksi myös klassisena
soittimena. Seuralla on tarkoitus järjestää
erilaista koulutus- ja konserttitoimintaa sekä
edistää esim. nuottien ja levyjen saatavuutta
Suomessa.” Ensimmäisiä aktiviteetteja edellä
mainittujen asioiden parissa oli saksofonileirin
järjestäminen Hyvinkäällä 28.–31.7.1994.
Leiritoiminta sai vielä myöhemmin jatkoa,
mutta organisaatioon liittyvät suuremmat
tapahtumat olivat tuolloin jo hyvinkin lähellä.
Vuonna 1994 Saksofoniseuralla oli jo 25
henkilöjäsentä ja 2 yhteisöjäsentä. Joulukuussa ehdin vielä kasata yhdessä Maria
Ollilan (o.s. Roivas) kanssa toisen jäsenlehden
– tällä kertaa nimellä Saksofobia (!). Kuluvan

Suomen Saksofoniseura ry:n hallitus 2015:
Olli-Pekka Tuomisalo, pj. (ollipekkatuomisalo@welho.com)
Perttu Nurkka, jäsenasiat (perttunurkka@gmail.com)
Seppo Olkkonen, talousasiat, jäsenasiat (sepp.olkkon@saunalahti.fi)
Jäsenet: Jari Eskola, (varapj.) Jussi Kannaste, William Suvanne, Linda Fredriksson,
Joonatan Rautiola, Maaret Koskenkari.
Saksofani-lehden toimitus: Jari Eskola (jari.eskola@gmail.com)
Kansikuva: Josef Kaartinen 2015 -palkittu Olli Jaakkola saksofoni-bigbandin solistina
seuran 20-vuotisjuhlakonsertissa Malmitalolla 3.3.2015. Kuva Teemu Möttönen.

kevään aikana pohtiessani tähän kirjoitettavaa
tekstiä löysin vanhoja päiväkirjamerkintöjäni
vuodelta 1995. Nämä tuovat toivottavasti
pientä lisävaloa nykymuotoisen seuran
perustamiseen:

10.1.1995 ”Iltapäivällä oli kokous jazz-puolen
työmyyrien eli Paroni Paakkunaisen, Pentti
Lahden, Aslak Allinniemen ja Julius Heikkilän,
kanssa. Kai [Ruskeepää] ja Maria [Ollila] olivat
myös mukana. Tuloksena lienee sitten se, että
seuran pohja laajenee jazzarien suuntaan”.

esityksiä valtavalta määrältä kotimaisia
huippusaksofonisteja. Siitä alkoi yhä jatkuva
kevätkonserttiperinne.
Keväältä 1995 löytyy muitakin merkintöjä:
7.3. ”…illan päätteeksi vielä Bottalle seuran
kokoukseen”.
18.3. seuran vuosikokous.
23.3. ”…iltapäivällä oli seuran johtokunnan
kokous”.
11.4. seuran kokous.

4.2.1995 ”Jumolla oli seuran kokous, johon
ilmestyi meikäläisten lisäksi 15 jazzaria. Hyvä
henki oli alusta lähtien”.

Vanhassa muodossaan seura laitettiin
samoihin aikoihin pakettiin – 12.2.1995 olen
merkinnyt
muistiin
seuraavan:
”Kävin
heittämässä Olli-Heikki Pietikäiselle tilinpäätösasiakirjat”.

Uusi uljas Suomen Saksofoniseura aloitti
sitten vauhdikkaasti toimintansa:
21.2.
pidettiin
Saksofoniseitsikkotreenit
Kanneltalolla ja 23.2. ”…oli sitten Adolphe Sax
-muistokonsertti”. Konsertissa kuultiin erittäin
laaja ja monipuolinen valikoima saksofoni-

7.6. ”…muuten tässä on ollut fonileiriin liittyviä
kiireitä ja tulee olemaan; eli kaikki tiedotusmatskun väsääminen ja sitten hillitön
postitus”.
Näistä merkinnöistä voi päätellä Saksofoniseuran saaneen toiminnalleen lentävän ja
huippuaktiivisen lähdön – ja 20 vuotta
myöhemmin uusia ideoita pursuaa yhä
kiihtyvään tahtiin.
Juhlavuoden toiseen Saksofani-numeroon
tulee lisää muisteloita seuran edellisiltä
puheenjohtajilta.
Olli-Pekka Tuomisalo

Saksofonipäivä Furuvikissa 2.7.2015
> teksti Joonatan Rautiola | kuva Seppo Olkkonen
Suomen saksofoniseuran kesätapahtuma järjestetään myös tänä vuonna
merellisellä
Furuvikin huvilalla Helsingin Laajasalossa (Furuvikintie 5)
torstaina 2.7. kello 15-24.
Ohjelmassa on mukavaa yhdessäoloa, saunomista rantasaunassa, grillausta
sekä perinteinen fonitestisessio, jota varten osallistujia pyydetään tuomaan
mukanaan soittimiaan ja suukappaleitaan.
Seura tarjoaa kesän vihannekset, kuten makkaroita ym. pientä purtavaa. Myös
seuran jäsenten perheet ovat tervetulleita tapahtumaan.
Jotta ruokaa riittäisi kaikille, toivomme 30.6. mennessä tietoa osallistujista.
Ilmoittaudu siis osoitteeseen j.rautiola@gmail.com
Nähdään heinäkuussa!

Furuvikissä ei autiota hiekkarantaa nähdä, sillä mikäli viime vuoden tapahtuman suosion
perusteella voi päätellä, tiedossa on mitä hauskin saksofoni-aiheinen kesäpäivä kauniin
pääkaupunkimme kainalossa.

Seuran 20-vuotisjuhlakonsertti /
Saksofoni-bigband
> teksti seuran hallitus | kuvat © Teemu Möttönen
Saksofoniseuran
20-vuotisjuhlakonsertissa
esiintyi Helsingin Saksofoniorkesteri HSO sekä
saksofoneista ja kompista kasattu big band!
Mukaan oli pyydetty vuosien varrelta Josef
Kaartinen -palkinnon voittaneita fonisteja sekä
muita alansa huippuja.
Loppuunmyydyn konsertin bigband-osuuden
kapellimestarina ja sovittajana toimi Erno
Tiittanen.
Jäikö konsertti kuulematta? Ei hätää,
saksofoni-bigbandin osuus on kuultavissa
seuran Facebook-sivulla. Myös HSO:n osuus
ladataan nettiin lähiaikoina.

www.facebook.com/saksofoniseura

Saksofoni-bigband:
Solisti: Olli Jaakkola, asax
William Suvanne, asax
Linda Fredriksson, asax
Manuel Dunkel, tsax
Sampo Kasurinen, tsax
Timo Rantanen, bsax
Joonatan Rautio, tsax
Jussi Kannaste, tsax
Olli-Pekka Tuomisalo, tsax
Pepa Päivinen, bssax
Jouni Järvelä, ssax
Ville Vannemaa, asax
Ari Jokelainen, asax
Max Zenger, asax
Juho Kivivuori, b
Artturi Rönkä, pno
Ville Pynssi, drs

Kuva harjoituksista: Fredriksson, Suvanne, Dunkel.

Maailmanluokan solistivoimaa oli lavalla, kun saksofoni-bigband avasi hanat. Erno Tiittanen
oli tilauksesta sovittanut ja säveltänyt ohjelmiston seuran juhlakonserttia varten.

Helsingin Saksofoniorkesteri HSO tarjoili nautinnollisia hetkiä konsertin ensimmäisellä puoliajalla.
Romanttisen orkesterikirjallisuuden sovitusten lisäksi kuultiin Kirmo Lintisen säveltämän tilausteoksen
kantaesitys.

Olemme avoinna
TI-PE 10.00-17.00
LA 10.00-14.00

Jazzlegenda Pentti Lasanen
> teksti William Suvanne | Kuvat Internet

Pentti Lasanen (s. 1936) on kevyen musiikin
saksofonisti-pioneeri, jonka aktiivinen
muusikon ura on jatkunut kuuden
vuosikymmenen ajan. Tapasin Lasasen
Arabialla joulukuussa 2014.
Nuori Lasanen sai ensimmäisen kosketuksen
soittamiseen ja jazz-musiikkin kuusivuotiaana
sotalapsena Ruotsissa. Ruotsissa oltiin askel
edellä: Lasanen kuuli mustaa jazz-musiikkia ja
opetteli itse soittamaan. 14-vuotiaaksi asti
instrumentti oli nokkahuilu, kunnes hän sai
ylipuhuttua Helmi-tädin ostamaan itselleen
rikkinäisen klarinetin. Pian tämän jälkeen
soitinvalikoima laajentui tenorisaksofoniin,
alttosaksofoniin ja trumpettiin. ”Ensimmäisen
esiintymiseni tein kaksi kuukautta klarinetin
soiton
aloitettuani.
Soitimme
kolme
kappaletta, joista yksi oli ainakin Meksikon
pikajuna ja toinen Kultainen nuoruus. Kolmatta en enää muista”, Lasanen muistelee.
1950-luvulla kysyntä muusikoille oli kova.
Töitä oli paljon; radio-, tv- ja studiotyöskentelyä muiden keikkojen lisäksi.
Lasanen kertoo, että töitä oli oikeastaan niin
paljon, että monelta soittajalta jäi tekninen
puoli hataraksi. ”Jokainen, joka osasi korvakuulolta jotakin soittaa, sai jollakin tasolla
duunia. Oli 3000 tanssipaikkaa ja kaikki
ravintolat tämän lisäksi. Ravintoloissa oli
kausikiinnityksiä kolmesta neljään kuukautta
kerralla. Vaikkei keikkoja ollut kuin kahdesta
kolmeen viikossa, elanto oli turvattu”. Lasanen
asui Suomeen palattuaan ja sotaväen
käytyään Loviisassa ja vaikutti lukuisissa eri
yhtyeissä. ”Yksi aikakausi oli vuodesta 1956

yksitoista vuotta eteenpäin, jolloin soitin
kiinteästi Ronnie Kranckin bändissä, joka oli
Suomen suosituin”. Lasanen muutti Helsinkiin
Loviisasta 1959.
Vuoden 1967 jälkeen Lasasen päätyötä oli
sovittaminen ja studiomuusikkona toimiminen. Lasanen keikkaili toki edelleen, muun
muassa solistina säestäjän kanssa. 1970-luku
oli Lasasen mukaan vaikeinta aikaa, koska
vähän päälle kolmekymppiset ihmiset tulivat
hyvin auliisti kertoomaan, että soitatte
vanhanaikaisesti. 1970-luvun alussa Lasasella
oli ajan hengen mukaan viisimiehinen
humppabändi, joka toimi runkona myös radion
Lavalauantai lähetyksissä. Radion tanssiorkesteri oli hyvä paikka harjoitella myös
sovittamista. Sinne oli kerääntynyt aikansa
parhaat soittajat. ”70-luvulla yleinen musiikki-

Ronnie Kranckin orkesterin levyttämä Letkis valloitti maailman ensimmäisenä suomalaisena
pop-hittinä. Kuvassa vasemmalta Rauno Lehtinen, Olli Mäkelä, Jörgen Petersen, Per Wallenius,
Ronnie Kranck ja Pentti Lasanen. (kuva: Jazz & Pop arkisto)
virtaus oli jo rock-voittoista. Alunperinhän rockmusiikki oli kolmimuunteista ja jazzmuusikot
soittivat soolot”.

nuotteja. Perusedellytys on, että genressä
missä tahansa kuulet sen äänen ennen kuin
soitat sen”.

”Täytyy sanoa, että olen äärettömän onnellinen
siitä että olen alalla, jossa sekä saa olla mukana
että voi oma-ehtoisesti sen asian suorittaa ja
ennen kaikkea siitä, että eri ikäiset soittajat
yhdistyy, on se mikä staili tahansa. Tämä on niin
pieni ala, että kaikki keskinäinen tuki tarvitaan”.
Nykyisin Lasanen keikkailee kolmesta neljään
kertaa kuukaudessa. ”Useimmiten keikat ovat
konserttiluonteisia. Kaikki keikat on sikäli
tervetulleita, että joutuu ylläpitämään eri
aspekteja,
muistelemaan
biisejä.
Tanssikeikoilla on osattava biisit ulkoa. Sävellajit saa olla mitä vaan”. Lasanen puhuu paljon
korvakuulolta soittamisen tärkeydestä.
Riippumatta genrestä tulee soittajan opetella
soittamaan kaikki mitä osaa laulaa. ”Aivan liian
paljon tapahtuu niitä, että kun pyytää jonkun
soittamaan jotain ilman nuotteja, niin ilmenee
että ei oo koskaan edes yrittänyt soittaa ilman

Entä miten Lasanen on ottanut niin monta eri
soitinta haltuun ilman opettajaa? ”Alusta pitäen
mä oon lähestynyt näin jokaista puhallinta, että
soitan läpi kaikki äänet ja jos jotkun näistä on
matalia suhteessa muihin niin mä viritän näiden
matalien mukaan, jolloin saattaa olla niin et siinä
on kolme-viisi matalaa ääntä, useimmiten
foneissa alapäässä. Kaikki muut on ylävireisiä.
Mä opettelen soittamaan ne muut äänet
kohdalleen. Mä saan paljon paljon leveämmän
leveämmän äänen, mä saan agogiikkaa siihen,
mä saan vibraattoa siihen. Kaikki mitä tarvitaan
soiton elävöittämiseen.”
Muusikot eivät ole Lasasen mukaan hänen
pitkän uransa aikana mihinkään muuttuneet.
”Kyllä soittaja tunnistaa toisen soittajan. Sen
minkä oppii tällä sektorilla on, että hyviä ja
huonoja ihmisiä ei kategorisoida maailman-

katsomuksen mukaan, vaan toiminnan mukaan. Onneksi ei ole hirveästi nurkkakuntaista
näkemystä soittajien kesken. Soittajat näkevät ja tapaavat niin paljon ihmisiä, jotka ovat täysin
ookoo, vaikka niillä on täysin vastakkaiset mielipiteet.”

Kuuntele Pentti Lasasen haastattelu kokonaisuudessaan Saksofoniseuran
Facebook-kanavalta www.facebook.com/saksofoniseura

Yllä: Pentti Lasanen Big Swing Orchestra,
alla ja sivulla Lasanen klarinetin ja trumpetin
varressa

Olli Jaakkola:

"Kun Saksofani siirtyi sähköisesti painoon,
tarvittiin nörtti linjan kummassakin päässä."

> teksti Seppo Olkkonen

Mukana alusta asti
Kevättalvella 1995 kokoontui Asematunnelin
JUMO-jazzklubiin joukko saksofonisteja
perustamaan uutta yhdistystä. Kokoonkutsuja
oli Paroni Paakkunainen, ja mukana tässä
Suomen Saksofoniseura ry:n perustavassa
kokouksessa oli Olli Jaakkola, joka 20vuotisjuhlakonsertissa 3.3.2015 sai Josef
Kaartinen -palkinnon tunnustuksena pitkäaikaisesta ansiokkaasta toiminnastaan seuran
hyväksi.
Ennen vuotta -95 olivat jo ”klasarit”
keskuudessaan aloitelleet yhdistystoimintaa,
mutta sitä ei ollut saatu vielä virallistetuksi
yhdistysrekisterissä. Nyt oli uuden yhdistyksen piiriin tarkoitus kutsua kaikki saksofoninsoiton harrastajat yli genre-rajojen.
Koska musiikki, jota saksofonilla soitetaan,
jakaantuu selkeästi kahteen tyylilajiin, oli
alusta pitäen ajatuksena kohdella ”klasareita”
ja ”jazzareita” tasapuolisesti puheenjohtajia,
hallituksen jäseniä ja Josef Kaartinenpalkinnon saajia valittaessa. Puheenjohtajien
kohdalla tämä toteutui neljänä ensimmäisenä
vuotena seuraavasti: Paroni v. 95, Pentti Lahti
v. 96, Juha Keikkonen vv. 97–98. Kun Ollista
oli v. 1999 tullut puheenjohtaja, hänet valittiin
vuosi vuodelta uudelleen. Sen, että
vuorotteluperiaate tavallaan unohtui, hän
perustelee Itselleen niin, että hänen harrastuneisuutensa kohdistui molempiin suuntiin.
Hän pysyi tehtävässä vuoteen 2010 saakka,
jolloin hän siitä luopui talonrakennuskiireidensä takia – ja kun vasta väitellyt OlliPekka Tuomisalo oli riittävän pätevä ottamaan
nuijan vastaan.

Josef Kaartinen -palkinto 2015

Olli on Suomen Saksofoniseuran jäsen nro 007
ja järjestöaktiivi alusta asti. Kun Olli-Pekka
Tuomisalo oli ensimmäisen v. 95 hallituksen
rahastonhoitaja, tarkasti Olli tilintarkastajana
hänen pitämänsä tilit. Osat ovat vaihtuneet:
Olli valvoo nyt toiminnantarkastajana O-P:n
johtamaa toimintaa.
Olli oli jo rahastonhoitajana vuoden 96 hallituksessa, jossa muut jäsenet olivat Pentti Lahti
pj., Pekka Savijoki, varapj., Jari Perkiömäki,
siht., Pauli Niiranen (Lappeenranta), Juha
Keikkonen, Teuvo Siikasaari ja Kai Ruskeepää. Tasapuolisuus näkyi siis hallituksen
kokoonpanossa, eikä sitä silloin eletty täysin
Helsinki-kuplassakaan. Kiinnostus uuden
seuran
toimintaan
oli
suurta,
ja
vuosikokouksiin tultiin Kehä III:n ulkopuoleltakin, Kotkasta ja Lappeenrannasta asti.
Seuran jäsenmäärä kasvoi nopeasti , 1996 Olli
kirjasi 88 jäsenmaksua (nyt jäsenmäärä on
215). Yhteisö- eli kannatusjäseniäkin oli
tuolloin jo kuusi (tällä hetkellä viisi).

Puheenjohtajuus
Olli oli v:sta 96 toiminut rahastonhoitajana,
kirjanpitäjänä ja jäsenkirjurina sekä v:sta 97
lehden tekijänä. Kun hän v. 1999 sai harteilleen puheenjohtajuuden, jäivät nämä hommat
hänelle
edelleen.
Onneksi
hallituksen
sihteerinä oli Teuvo Siikasaari. Hänen työpanoksensa puheenjohtajan ”oikeana kätenä”
oli mahtava. Hän järjesti ja juonsi Malmitalon
konsertit, toimi jami-isäntänä, kävi kuuntelemassa jazz-puolen Kaartis-ehdokkaat,
Saksofanit ovat täynnään hänen kirjoituksiaan. Ja onneksi oli Ollilla hartioissa leveyttä
– ja päässä ymmärrystä delegoinnista. 80-

luvulla perusteellisesti opiskeltu Commodore
64 ja sitten oman 286-PC:n rakentaminen
olivat antaneet valmiudet kehittää ohjelmat
niin lehden taittoon kuin kirjanpitoon ja
jäsenrekisterin ylläpitoonkin. Ne syntyivät
Microsoft
Access-tietokantasovelluksen
avulla. Tulin v. 2000 Ollin houkuttelemana
mukaan seuran toimintaan ja sain saman tien
tehtäväkseni jäsenrekisterin ja tilien hoidon.
Kirjanpitoa varten minulla oli Hansa Worldiltä
ostamani First Office, mutta jäsenrekisteriohjelma oli Ollin tekemä. Sillä pystyi
kätevästi kirjaamaan muutokset jäsenistössä,
laatimaan ja printtaamaan jäsenmaksukirjeet
ja osoitetarrat. Ohjelma teki laskuihin viitenumerot, joiden avulla merkitsin jäsenmaksut
maksetuiksi. Olli kävi minua auliisti tukihenkilöna Albertinkadulla opettamassa. Kun
Microsoft uudisti Access-systeemiään, kävi
liian työlääksi pitää ohjelma ajan tasalla. Niin
ostimme seuralle suomalaiselta WebMedialta Jäseri-ohjelman, jota ei-nörtinkin on
helppo käyttää.
Nörttiys oli sen sijaan kova sana lehden
taitossa ja sähköisessä siirtämisessä painoon.
Tekniikka, jolla Eskolan Jari nyt homman
hoitaa, on jo niin kehittynyttä, että on vaikea
kuvitella, miten työlästä se oli 15 vuotta sitten.
Olli taitoi lehden wordilla, ja siinä oli oltava
tarkkana pikseleiden kanssa, että kuvat
mahtuivat niille tarkoitetuille palstoille. 10
Mb:n tiedoston siirtäminen modeemilla
painoon kesti tunnin, kun se nyt menee 10
sekunnissa (nykyään käytössä on teho-Mac,
iStudio Publisher, 2 x 24-tuuman näyttö, ja
350Mb-nettiyhteys; kansikuvan tiedostokoko
on yleensä n. 15 Mb, toim. huom.). Tietokone
saattoi kaatuakin, jolloin homma oli aloitettava
alusta. Vastaan-ottopäässä oli toinen nörtti
tarkastamassa, että kuvat ja palstat olivat
pysyneet paikoillaan.
Kaiken kukkuraksi
tarvittiin kaksi puhelinlinjaa, toinen modeemia
ja toinen keskusteluyhteyttä varten. Joskus
homma venyi yömyöhään.

Soitto - ammatti vai harrastus?
Olli Jaakkola (s. 1963) aloitti soittajan
elämänsä
nokkahuilulla
Ollarannan
musiikkileikkikoulussa Itä-Helsingissä. Siellä
opetttaja sanoi, että Ollista voisi tulla huilisti.
Poikkihuilun - Yamahan - hän sai 10-vuotislahjaksi ja pyrki pian sen kanssa Itä-Helsigin
musiikkiopistoon. Rehtori Ahti Sonninen oli
ottamassa koesoiton vastaan ja hyväksyi
pojan kouluun. Opettajaksi siellä tuli Markku
Marstela, sittemmin Saksofoniseuran jäsen no
134. Vuonna 1977 seurasi muutto Hämeenlinnaan ja sikäläiseen musiikkiopistoon.
Saksofonikin tuli kuvaan mukaan, kun
rippikoululeiri johti seurakunnan nuorisosoittokuntaan. Instrumentti oli seurakunnan
Paris-merkkinen tenori, mutta ensimmäinen
oma kunnon peli oli Conn M10, jonka tarina
kannattaa kertoa. Olli osti sen tutulta armeijan
muusikolta/soitinkorjaajalta, jolle sen oli
myynyt Aulangon hotellinjohtaja, joka oli
saanut sen pantiksi poikaystävältään siitä, että
tämä oli ajanut hänen autonsa ruttuun. Olli
maksoi fonista 1200 markkaa. Kaupanpäällisiäkin tuli: Kotelossa oli ainakin 100
käytettyä saksofoninkieltä! - Jos joku tekisi
tutkimuksen vaikkapa Suomessa olevien
Mark-kutosten omistajahistorioista, minkälaisia tarinoita löytyisikään!
Soiton opiskelu oli innokasta ia aikaa myöten
Ollille alkoi tulla huilistina tehtäviä Hämeenlinnan kaupunginorkesterissa, jossa hän sai
soittaa sellaisten vierailevien kapujen kuin
Osmo Vänskän ja George de Godzinskyn
johdolla. Piccolonsa ansiosta hänellä oli
kakkoshuilistin paikka kaupunginorkesterissa
80-luvulta 90-luvun alkuun asti. jolloin hän jo
asui Helsingissä. Piccolon soittajana hänellä
on ollut myös elämänsä suurin yleisö, nimittäin
80-luvun
puolivälissä
Hämeenlinnan
Soitannollisen Kerhon Big Bandin mukana
vakiotanssien MM- ja lattareiden EM-kisoissa
Helsingin jäähallissa. Piccolo kuuluisassa

pasodoblessa, ”España Cañissa”, kuului
varmasti suorana 20:een ja jälkilähetyksenä yli
70 maahan.

Ollin nopeat

Josef Kaartinen -palkinto
Ura rupesi urkenemaan myös solistina.
Kaupunginorkesterin
nuorten
solistien
konsertissa v. 1985 hän soitti Cécile
Chaminaden D-duuri huilukonserton Op. 107.
Hieno kokemus oli kuulua Jarmo Sermilän
avantgardistiseen Arx-kamariyhtyeeseen (arx,
lat. = linna), jossa
treenattiin mm.
avantgardisti Vinko Globokarin oppien
mukaan. Olli sai solistitehtäviä Tauno
Marttisen ja Jukka Tiensuun sävellyksissä,
kuten Marttisen kappaleessa huilulle ja 7
lautaselle.
Olli treenasi täysillä vakaana aikomuksenaan
tulla ammattimuusikoksi. Läheisetkin olivat jo
sen toteutumisesta varmoja. Lukio meni
soittamisen ehdoilla tyyliin yo-kirjoitusten
äidinkieli maanantaina, illalla kaupunginorkesterin harjoitukset, tiistaina konsertti,
keskiviikkona reaali.
Hän pyrki Sibelius-Akatemiaan ja oli orkesterikokemuksensa ansiosta koesoitossa 20
pyrkijän, mutta ei enää kahden Akatemiaan
valitun joukossa. Oli siis harjoiteltava vielä
kovempaa. Sitten iski kramppi sormiin.
Treeniä piti koventaa, mutta sormiin sattui.
Ristiriita kypsytti vähitellen päätöksen, joka
johti toiseen uravalintaan.Mutta nykyinen työ
suuren suomalaisen rakennusalan konsultti- ja
suunnittelutoimiston rakennuttamisjohtajana
sallii näköjään myös musisoinnin harrastamisen: Toimintasäde soittokunnissa ja
bigbandeissa altto-, tenori- ja baritoni-fonistina, huilistina ja (basso)klarinetistina on tällä
haavaa Helsinki – Hämeenlinna – Lahti Tammisaari. Ja näköalapaikka rakennusalalla
antaa mahdollisuuden myös kulttuuritekoihin:
Orkesteri, jossa olemme sektiokavereita, on
vuosien varrella soittanut lukuisat harjannostajaiset.

Idea palkinnosta, jonka Suomen Saksofoniseura vuosittain jakaa nuorelle lupaavalle
saksofonistille, syntyi heti toiminnan alussa.
Idean isä oli Aslak Alliniemi. Hän kävi
neuvottelut Josef Kaartisen perikunnan
kanssa nimen käyttöoikeudesta. Palkinto
jaetaan vuorovuosin klasarille ja jazzarille
kevätkonsertissa, jossa palkinnon saaja
esiintyy. Seuran 20-vuotisjuhlakonsertissa
3.3.2015 soittaneessa saksofoni-bigbandissa
oli paljon näitä vuosien varrella palkittuja.

Saksofani
Seuran jäsenlehti on ilmestynyt alusta asti 2-3
kertaa vuodessa. Ensimmäiset lehdet 1/95,
1/96 ja 2/96 toimitti Aslak Alliniemi. Vuosina
1997 -2006 lehdet teki Olli, 2007–2011 Saara
Koskipää ja vuoden 2011 lopusta lähtien Jari
Eskola.

Kanneltalon konsertti 1995
Saksofoniseuran toimintaan ovat alusta asti
vakiintuneet konsertti kevät- ja jamit syyskaudella. Ensimmäinen konsertti oli v. 95
Kanneltalossa. Innostus oli valtava. Sali oli
loppuunmyyty ja yleisöä oli kahvilan puolella
katsomassa
konserttia
monitoreista.
Ohjelman päätösnumero ja kliimaksi oli
Paronin suunnittelema saksofonien kokeellinen performanssi: Kymmeniä foneja lavalla
improvisoimassa kollektiivisesti, vapaasti
mutta kuitenkin sovitun rungon ympärillä.

Malmitalo

Eurocass Conference 2001

Kontakti Ollin ja Malmitalon ääniteknikon
Maukka Siiralan välillä johti neuvotteluihin
Malmitalon kanssa, ja se vakiintuikin kevätkonserttien paikaksi. Malmitalon kanssa
neuvoteltu edullinen tappiontakuusopimus
poistaa
konserteista oman riskin, joten
jäsenmaksutulot voidaan budjetoida muuhun
toimintaan.
Malmitalon konserteista muistetaan Paronin,
julius Heikkilän ja Pekka Pylkkäsen ideoima
SaxPat 3226-teemakonsertti 10.3.1996. Adolf
Sax oli 150 vuotta sitten, 28.6.1846, saanut
saksofonille patentin nro 3226. Konsertin
yhteydessä järjestettiin myös saksofoninäyttely.
Pentti Lahden puheenjohtajavuoden 1997
tapahtuma oli konsertti, jossa solisteina olivat
Maarit Hurmerinta ja Aki Sirkesalo. Harva
tietää, että he lauloivat orkesterin solisteina,
joka oli saksofoni-bigband. Tämänvuotinen
idea ei siis ollutkaan ihan uusi. Silloin tosin
brassin stemmat oli sellaisinaan kopioitu
foneille, eikä sovituksia ollut tehty vartavasten
saksofoneilla soitettaviksi.

Saksofoniseura järjesti v. 2001yhdessä
Suomen Klarinettiseuran kanssa kansainvälisen tapahtuman saksofonisteille ja klarinetisteille. Ohjelmassa oli korkeatasoisia esityksiä, mutta yleisöä olisi saanut olla enemmän.
Tapahtumalla oli oma budjetti, ja se oli seuralle
täysin riskitön. Seurojen yhteistyö, jossa Olli
vaikutti yhdessä klarinettiseuran Antti
Nuorivuoren kanssa, on sittemmin hiipunut
sen sijaan, että se olisi kehittynyt kiinteämmäksi, esim. The Clarinet And Saxophone
Society of Great Britainin tapaan.

Alla: ote Cécile Chaminad'n huilukonserton
soolostemmasta. Sorminäppäryyttä vaaditaan.

Ote Lauri Karvosen konserttiarvostelusta
Hesarissa 12.11.1985
Hämeenlinnan Soitannollisen Kerhon 40vuotisjuhla...
"Varsin erilaisia polkuja tallasi HSK Big Band,
joka esiintyi muhkeassa kokoonpanossa
täysine puhallinsektioineen... Neljä muuta
teosta olivat Jarmo Sermilän säveltämiä.
Yhdessä Sermilä flyygelitorvineen vieraili myös
solistina. Sävellyksenä kiinnostavin
oli
rohkeasti soinnutettu ja rytmisesti imponoiva
”Selim”. Olli Jaakkola huiluineen oli virkistävä
ilmiö niin sektiossa kuin soolossa."

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

Sampo Kasuriselle menestystä
> teksti Suomen Bigband-yhdistyksen tiedote 19.5.2015

Sampo Kasurinen VI Esko Linnavalli big band –sävellyskilpailun voittajaksi
Kuudennen Esko Linnavalli big band -sävellyskilpailun finaalikonsertti kuultiin suorassa
radiolähetyksessä YLE 1-radiokanavalla tiistaina 19.5.2015. UMO soitti konsertissa 10 uutta teosta
kapellimestari Antti Rissasen johdolla. Esikarsinta, johon saapui määräaikaan mennessä 22 teosta,
käytiin anonyymisti teokset nimimerkein varustettuna. Finaalikonsertissa säveltäjät kilpailivat
omilla nimillään ja heitä haastateltiin radiolähetyksessä.
Kilpailun tuomariston jäsenet Jukka Linkola (puheenjohtaja), Heikki Sarmanto ja Pessi Levanto
pitivät erittäin positiivisena suomalaisen big band -musiikin kehityskaaren osana Esko Linnavalli
–big band sävellyskilpailun antia. Kilpailu nostaa esille tuntemattomia säveltäjiä ja rohkaisee
muusikoita uudistamaan suomalaisten big band -sävellysten kirjoa.
Kilpailu sisälsi tuomariston mukaan monipuolista, uutta modernia jazzmusiikkia, joskin mukaan
mahtui myös perinteisiä teoksia ja tuttuja elementtejä. Tuomaristo jakoi palkinnot yksimielisesti
seuraavasti:

1. palkinto (1500 euroa): Sampo Kasurinen: Samson
2. palkinto (1500 euroa): Teemu Halmkrona: An Evening at River
3. palkinto (500 euroa): Sid Hille: Hashtag

Tuomariston mukaan Kasurisen Samson -afrojazzteos on salaperäinen ja hyvin svengaava.
Kappale imee mukaansa ja johdattelee tuoreille poluille. Se sisältää vahvaa jazzmeininkiä ja
säveltäjän juurevan jazzin tuntemus yhdistyy variointikykyyn ja melodiseen ilmaisuun. Kappale on
hyvin orkestroitu, sen balanssi ja rakenne on hyvä ja big band -sointi pääsee oikeuksiinsa.
Halmkronan An Evening at River -kappaleessa puolestaan harmoniat ovat mielenkiintoisia ja ne on
hyvin mietitty. Teos on tasapainoisesti kirjoitettu ja siinä on eleganssia, sekä tyylikkäästi
dynaamisia vaihteluita. Tuomariston mielestä kolmanneksi sijoittuneessa Sid Hillen Hashtagissa
on tiukka funk-meininki, joka on riittävän röyhkeä, ja jossa on selkeä tarina. Riffit ovat hauskasti
persoonallisia ja teos on mukaansa tempaava.

Finaalikonsertissa esitettiin myös kappaleet (säveltäjä & teos):
Aleksis Liukko: Mind the Gap
Matias Långbacka: The Bliss of Ignorance (Tiedoton)
Vesa Pisto: Santtu
Johannes Salomaa: Soon I’ll be Gone
Tuomas J. Turunen: On a Winter Night
Martti Vesala: Piper’s Park
Janne Vihavainen: Cat Heaven
Suomen Big Band -yhdistys, UMO ja YLE järjestivät ”Esko Linnavalli” big band -sävellyskilpailun
nyt kuudetta kertaa. Kilpailu järjestetään joka toinen vuosi.
Lisätietoja: www.sbby.com, www.umo.fi
Konsertti on kuultavissa YLE Areenassa 17.6. saakka.

Sampo Kasurinen
Saksofonisti Sampo Kasurinen on
opiskellut sävellystä Jazz Instute
Berliinissä, jossa hänen opettajaan toimi
John Hollenbeck. Hän valmistui keväällä
2015. Suomessa hänet tunnetaan
parhaiten yhtyeestä AR Quartet, joka
julkaisi esikoislevynsä syksyllä 2014.
Kasurisella on myös oma yhtye,
Zazambor, joka keskittyy soittamaan
hänen
sävellyksiään.
Yhtyeessä
soittavat
Kasurisen
lisäksi
Harri
Kuusijärvi (haitari), Eero Tikkanen (basso)
ja Tuomas Timonen (rummut).
Sampo Kasurisen haastattelu löytyy
Saksofoni-lehden numerosta 1/2014.

SAKSOFONISEURAN JÄSENET 6/2015:

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
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
Pietilä 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
Suomela Matti
Suutela Olli
Suvanne William
Tammiaho Pentti
Teräväinen Kari
Toikka Rauno
Toivanen Mikko
Toivonen Annika
Topelius Tarja
Tuomainen Olli
Tuomisalo Olli-Pekka
Tuomola Veli-Pekka
Tuovinen Raimo
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
Vuorjoki Saara
Åkerblom Christer

Yhteisöjäsenet:
F-Musiikki
Finlandia Woodwind
Specialist
RoHi Oy - Puhallinkorjaamo
Soitinkorjaamo
Timo Rantanen
Soitin Laine
Woodwinds KY

Mies ja bassosaksofoni. Pepa Päivinen Saksofoniseuran
juhlakonsertissa maaliskuussa 2015. Kuva Teemu Möttönen.

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

