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Puhallinorkestereiden suomenmestaruuskilpailut 2017
Turun konservatorio järjestää toimitiloissaan puhallinorkestereiden
suomenmestaruuskilpailut 22.-23.4.2017. Kilpailua on järjestetty
vuodesta 2005 alkaen eri paikkakunnilla ja Turun konservatoriolla
kisataan nyt jo kuudetta kertaa.

2017
TURKU

Turussa vierailee viikonlopun aikana yli 1000 puhallinmusiikin harrastajaa
ja ammattilaista, kun kaikkiaan 26 orkesteria eri puolilta Suomea kilpailee
suomenmestaruudesta neljässä eri sarjassa.
Kilpailut käydään vanhaan telakkahalliin restauroidussa upeasointisessa Sigyn-salissa Turun konservatoriolla. Lauantai-iltana
pääsemme lisäksi nauttimaan Turun konserttitalolle POSMK
Gaalakonsertista, jossa esiintyy Laivaston soittokunta
solistinaan pasunisti Pekka Laurikka.
Yleisö on tervetullut seuraamaan kilpailua. Kisakatsomoon
on vapaa pääsy ja lisäksi suoraa lähetystä kilpailupäivistä voi seurata tapahtuman verkkosivuilla.
Tapahtuma on myös osa Turun konservatorion
Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmakokonaisuutta.
Lämpimästi tervetuloa Turkuun!
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Puhallinmusiikki kansallisen
kulttuuriperinnön ytimessä
2017
TURKU

Tervetuloa Turkuun kilpailemaan puhallinorkestereiden suomenmestaruuskisoissa. Turun konservatorio
on iloinen saadessaan isännöidä isoa ja merkittävää
musiikkitapahtumaa.
Vaikka kyseessä on eri sarjoissa tapahtuva orkestereiden välinen kilpailu, toivon orkestereiden ottavan
päätavoitteikseen ennen kaikkea itsensä kanssa kilpailemisen ja maksimaalisen onnistumisen omassa esityksessä. Karkeloissamme kaikki kilpailijat ovat samalla
puolella puhallinmusiikin asialla, vastustajia ei ole ja
100-vuotias Suomi voittaa joka tapauksessa.
Puhallinorkesterin onnistunut esitys vaatii sekä ryhmän että siihen kuuluvien
yksilöiden onnistumista. Edellytyksenä hyviin tuloksiin on ahkera, sitoutunut ja
pitkäjänteinen työ. Musiikin parissa riittää runsaasti mielenkiintoista opittavaa
sekä taidon kehittämisen että tiedon lisäämisen näkökulmista.
Puhallinorkesterissa soitetaan yhdessä. Harjoituksissa ja esiintymismatkoilla orkesterista tulee parhaimmillaan tiivis yhteisö, johon kuuluminen on iloinen ja tärkeä
asia. Yhteisössä syntyneet ystävyyssuhteet voivat jatkua vuosikymmeniä.
Puhallinorkestereissa on edelleen jäljellä jotain suomalaiskansallisesta seitsikkoperinteestä. Perinteitä on osattu vaalia ja päivittää yhdessä. Säveltäjiltä tulee
koko ajan uutta suomalaista puhallinmusiikkia, kuten kaupunginjohtaja
tervehdyksessään toteaa.
Toivotan kaikille kilpailuun osallistujille ja yleisölle hyviä onnistuneita hetkiä
puhallinmusiikin parissa Turussa!
Juha Järvinen
rehtori
Turun konservatorio
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Kilpailutoimikunnan terveiset
Puhallinorkestereiden suomenmestaruuskilpailut kokoaa
jälleen yhteen suuren joukon orkestereita ympäri
Suomen. On todella hienoa, että tämä upea perinne
saa jälleen jatkoa ja mikä tärkeintä, haastaa orkestereita yli liittorajojen näyttämään parasta osaamistaan.
Monelle orkestereista kilpailut tuovat vielä entisestään
lisää tavoitteellisuutta ja ammattimaisuutta tulevaan
kevääseen.

2017
TURKU

Suomenmestaruuskilpailut ovat näinä aikoina niitä harvoja tapahtumia, jossa kaikki Suomen puhallinorkesteriliitot tekevät yhteistyötä ja tuovat oman panoksensa
kilpailujen onnistumiseen. Itselläni on ollut suuri kunnia
toimia Soitinmusiikkiliiton puolesta kilpailutoimikunnan vastuujärjestäjänä. Jo tässä
vaiheessa voidaan todeta, että liittojen välinen yhteistyö on toiminut erittäin hyvin.
Olen itse vahvasti sitä mieltä, että vaikka kilpailuissa ei arvioitaisi ketään eikä haettaisi paremmuusjärjestystä pisteytyksen kautta, on tällaisille tapahtumille suuri tilaisuus tulevaisuudessa. Yhdessä tekemisen ilo, yhteiset tavoitteet ja orkesterissa soittamisen tuomat positiiviset vaikutukset, kuten yhteisöllisyys ja sosiaalisuus, ovat asioita,
joita näinä aikoina ei voi kylliksi korostaa. Jokaisen soittajan kasvoista voi aistia sen
tunnelman, jännityksen, keskittymisen, asenteen ja halun näyttää omaa osaamistaan
niin kuulijoille kuin muillekin kilpailuun osallistuville orkestereille. Ainakin itselleni ja
uskon, että myös monelle muulle, nämä ovat asioita, joita kannattaa tulevaisuudessa
vaalia ja arvostaa.
Haluan myös tässä vaiheessa kiittää kilpailujen järjestäjää, Turun konservatoriota sekä
erityisesti Reijo Bormania. Lämmin kiitos siitä, että otitte tämä hienon tapahtuman
vastuullenne ja autatte meitä jatkamaan upeaa perinnettä. Turun konservatorio sekä
loistava Sigyn-sali tarjoavat tapahtumalle sellaiset puitteet, ettei hienojen kilpailuesityksien kuuleminen jää ainakaan tiloista sekä akustiikasta kiinni.
Näiden sanojen myötä haluan toivottaa kaikille tapahtumaan osallistujille erittäin
paljon onnea, hyvää keskittymiskykyä ja ennen kaikkea soiton riemua.
Tero Haikala
puheenjohtaja, Soitinmusiikkiliitto ry
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Tervetuloa Turkuun!

2017
TURKU

Musiikilla on voimakas vaikutus ihmisen tunteisiin.
Musiikki vaikuttaa ihmiseen ehkä suoremmin kuin
mikään muu taiteenlaji ja sillä onkin ilmiömäinen kyky
ilahduttaa, piristää, järkyttää, viedä hurmioon ja vakavoittaa. Vaikuttavinta musiikki on silloin kun sen kokee
välittömästi ja puhtaana.
Puhallinorkestereilla on ollut ja on yhä merkittävä
asema kansallisen kulttuurin ja yhteisöllisyyden luojina
ja ylläpitäjinä sata vuotta täyttävässä Suomessa. Erikokoiset soittokunnat ovat kautta aikojen luoneet
juhlallista tunnelmaa esimerkiksi valtion, armeijan,
kaupunkien, kuntien ja monien yhdistysten juhlissa.
Puhallinorkestereiden soittajat ovat omalla osaamisellaan tarjonneet kulttuuria
eri tilaisuuksiin. Moni soittaja on löytänyt puhallinorkesterista elinikäisen harrastuksen ja jotkut jopa ammatin.
Puhallinorkestereilla on kiitettävä kyky uudistaa toimintaansa. Esimerkiksi Puolustusvoimien soittokunnat ryhtyivät 1990-luvulla kehittämään kuviomarssiesityksiä ja
säveltäjiltä tulee uusia mielenkiintoisia teoksia soittajille harjoiteltavaksi ja yleisölle
kuultavaksi.
Puhallinorkestereiden suomenmestaruuskisoissa orkesterit kilpailevat eri sarjoissa
osaamisellaan. Kilpailijat ja yleisö saavat tuntumaa puhallinorkestereiden toimintaan
ja osaamiseen. Kilpailun jännityksen seassa syntyy toivottavasti myös oivalluksia ja
elämyksiä.
Toivotan Puhallinorkestereiden suomenmestaruuskisoihin osallistuvat orkesterit,
soittajat, tukijoukot ja yleisön lämpimästi tervetulleiksi Turkuun!
Aleksi Randell
kaupunginjohtaja
Turun kaupunki

6

Yhteistyöllä ylöspäin!
Laivaston soittokunnan puolesta minulla on ilo tervehtiä
kaikkia Puhallinorkestereiden suomenmestaruuskilpailuihin osallistuvia orkestereita sekä konserttiyleisöä.
Jo osallistumalla kilpailuun osoitatte halunne tähdätä
orkesterinne kanssa yhä parempiin suorituksiin.
Puhallinorkesterin kehittämiseksi tarvitaan paljon
harjoitusta, rohkeutta, yhteistyötä ja luottamusta
soittajakavereihin sekä kapellimestariin.

2017
TURKU

On selvää, että puhallinorkesteritoiminnan laatu kiinnostaa meitä Laivaston soittokunnassa. Puolustusvoimissa
toimivat maamme ainoat ammattipuhallinorkesterit ja
kehittyäksemme tarvitsemme tukea myös alalle pyrkivistä nuorista. Ammattilaisina
tiedostamme, että olemme esikuvia monille nuorille, jotka haaveilevat muusikon
urasta tai elämänmittaisesta harrastuksesta.
Puhallinorkesterikilpailut tuovat aina mukanaan myös uutta musiikkia ohjelmistoon.
Se virkistää sekä konserttiyleisön että soittajien, puhumattakaan kapellimestarien
korvia! Toivon, että kilpailut ja yleisöä kiinnostavat puhallinmusiikkitapahtumat tuovat
yhä uusia ihmisiä harrastuksen pariin. Laaja harrastajapohja takaa, että sotilassoittokunnissa on tulevaisuudessakin riittävästi korkeatasoisia muusikoita.
Laivaston soittokunta tekee kiitollisena antoisaa yhteistyötä Turun konservatorion
kanssa. Toimimme samoissa tiloissa vanhassa köysitehtaassa ja toteutamme puhallinmusiikkiprojekteja, joiden tavoitteena on tuoda varsinaissuomalaisia puhallinsoittajia
yhteen ja antaa kipinää nuorille hienon harrastuksen parissa.
Kevään aikana teemme vielä Puhallinmusiikinpäivän tempauksena Tattoo-finaalin
kaltaisen esityksen Varvintorilla, johon kokoontuu lähes 300 soittajaa, ja järjestämme
Nuori puhallus -konsertin, jossa konservatorion nuoret lahjakkuudet pääsevät haastamaan itseään ammattilaisorkesterin solisteina. On ilo toimia näin hyvässä ja läheisessä
yhteistyössä yhden maamme hienoimman konservatorion kanssa.
Toivotan onnea ja menestystä kilpailuissa! Olette voittajia jo saapuessanne Turkuun!
Petri Junna
Musiikkikomentajakapteeni
Laivaston soittokunta
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OHJELMA
2017
TURKU

SOITTOJÄRJESTYS:
lämmittelykappale* - pakollinen kappale - vapaavalintainen 1** – vapaavalintainen 2***

Lauantai 22.4. Sigyn-sali, Turun konservatorio
C-sarja
Pakollinen kappale Tielman Susato, sov. Raine Ampuja: Three Danserye Dances
Klo
9.00

9.30

C1 Turun konservatorion Minipuhaltajat joht. Mia Kuczynski
James Swearingen: Journey To The Stars, Fanfare For Band *
Jukka Viitasaari: Huhtavelho **
1. Huhtavelhon hovissa 2. Huhtavelhon tanssi 3. Huhtavelho toimii
C2 Turun Metsänkävijäin soittokunnan junioriorkesteri joht. Marika Järvi
Esko Heikkinen: Brass Jubilate *
Antti Nissilä: No Man’s Land **
Jerry Williams: Free Spirit Overture ***

10.00 C3 Fanfara Di Rondini joht. Johanna Mäntyjärvi
Antti Nissilä: Promise **
Mauri Sumén: Meri-Lappi Puhaltimet ***
10.30 C4 Haapaniemen nuorisopuhallinorkesteri joht. Harri Ulmanen
James D. Plyahar: Cool Blues For Trombones *
Ed Huckeby: Stone Mouintain Fantasy **
11.00 C5 Iloiset Buhaltajat joht. Teppo Salakka
Trad., sov. Teppo Salakka: Joe Avery’s Piece *
Timo Kuusisto, sov. Teppo Salakka: Bussilla Turkuun **
Teppo Salakka: Spring Samba 2017 ***
Tauko
11.30 C6 Lahden konservatorion puhallinorkesteri joht. Heikki Keski-Saari
John W. Bratton, sov. Kari Karjalainen: Teddykarhujen huviretki *
Alan Menken, sov. Paul Jennings: Aladdin **
12.20 C7 Lappeenrannan musiikkiopiston B-puhallinorkesteri joht. Inka Puhakka
Gary Fagan: Matrix **
Joshua V. Hinkel: Galactic Mission ***
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13.20 C9 Pohjantien koulun 5.-6. musiikkiluokkien orkesteri joht. Taina Räsänen
Jacques Morali, Henri Belolo, Victor Willis, sov. Larry Norred: Y.M.C.A. *
Michael Story: The Curse Of Tutankhamon **
13.50 C10 Spirito – Oulun seurakuntien ja konservatorion puhallinorkesteri
joht. Kaisa Ekdahl
Brad Ciecmski: Space Journey **
1. Blast Off into Orbit 2. Zero Gravity 3. Re-entry to Earth
Pjotr I. Tsaikovsky, sov. Lloyd Conley: The 3-Minute Nutcracker ***

OHJELMA

12.50 C8 Pirkanmaan musiikkiopiston WINDUS 2 -puhallinorkesteri
joht. Päivi Pöyhönen
Marja Ikonen: Entrata *
Jukka Viitasaari: Huhtavelho **
1. Huhtavelhon hovissa 2. Huhtavelhon tanssi 3. Huhtavelho toimii

2017
TURKU

A-sarja
Pakollinen kappale Lauri Porra: Near & Distant
14.40 A1 Puhallinorkesteri Louhi joht. Okko Kivikataja
Ilari Hylkilä: Unknown Legend *
Luis Pasquet: Kolme punaista tangoa **
15.25 A2 Pyynikin Puhaltajat joht. Juha Untala
Jan van der Roost: Flashing Winds *
Frank Ticheli: Vesuvius **
16.10 A3 Rauman Soittokunta joht. Anne Lehtomäki-Koskinen
Rober W. Smith: Inchon **
16.55 A4 Turun konservatorion puhallinorkesteri joht. Pekka Lyytinen
Timo Forsström: On the Circle – Ympyröissä *
Robert W. Smith: Songs of Sailor and Sea **

Vapaa sarja
17.40 V1 Porin Nuorisosoittokunta & Tuulimyllyn puhaltajat joht. Juuso Wallin
Johnnie Vinson: Music from Frozen **
POSMK Gaalakonsertti Turun konserttitalo, Aninkaistenkatu 9
18.00 Aura Brass Band, ylälämpiö
19.00 Gaalakonsertti: Laivaston soittokunta
A-, C- ja Vapaan sarjan palkintojen jako
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OHJELMA

Sunnuntai 23.4. Sigyn-sali, Turun konservatorio
B-sarja
Pakollinen kappale Jukka Viitasaari: Tall Tales
9.30

2017
TURKU

2017
TURKU

B1 Virtuoso – Oulun seurakuntien ja konservatorion puhallinorkesteri
joht. Esa Lappi
Andre Waignein: Mandel Symphonic Portrait **
Robert W. Smith: In To The Storm ***

10.10 B2 Turun konservatorion Junioripuhaltajat joht. Mia Kuczynski
Seppo Salmi, Pasi Viljanen, Antti Lauronen ja Kari Hulkkonen: Silkkii *
Jean Joseph Mouret: Rondeau **
John Edmondson: Cantilena for winds ***
10.50 B3 Jeppo Ungdomsorkester orkester joht. Fredrik Sundell
Ennio Morricone, sov. Johan de Meij: Moment for Morricone **
11.30 B4 Pohjantien Nuorisopuhallinorkesteri joht. Taina Räsänen
Juuso Wallin: Poppis *
Ed Huckeby: Acclamations **
12.10 B5 Pirkanmaan Puhaltajat joht. Anna-Leena Lumme
Timo Forsström: Groove Overture*
Etienne Crausaz: Deliverance Concert Suite **
1. Overture 2. Scherzo 3. Vivace 4. Finale
12.50 B6 Puhallinorkesteri Bofori joht. Juha Untala
Modest Mussorgsky: Night On Bald Mountain *
Owen Reed: La Fiesta Mexicana, 2. osa Mass **
Tauko
14.00 B7 Rauman Poikasoittokunta joht. Anne Lehtomäki-Koskinen
Timo Forsström: Sons of the Midnight Sun **
Chick Corea, Joaquin Rodrigo, sov. Idar Torskagerpoll: Spain***
14.40 B8 VAMOS – Vantaan musiikkiopiston A-puhallinorkesteri joht. Teemu Salmi
Timo Forsström: Castle Park March *
Jan Van Der Roost: Flashing Winds **
Ilari Hylkilä: Unknown Legend ***
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16.00 B10 Turun Metsänkävijäin soittokunta joht. Marika Järvi
Usko Kemppi, sov. Urpo Laaksonen: Turun Metsänkävijäin marssi *
Tommi Suutarinen: High & Mighty **
Jan de Haan: A Discoery Fantasy ***
16.40 B11 Turun VPK:n puhallinorkesteri joht. Hannes Merisaari
Urpo Laaksonen: Nouse mieli *
Klaus-Peter Bruchmann: Crescendo **

OHJELMA

15.20 B9 Sohon Torwet joht. Samuli Nieminen
Leevi Madetoja: Intermezzo *
Antonin Dvorak: Slovanic Dances **
Erkki Melartin: Juhlamarssi satunäytelmästä Prinsessa Ruusunen ***

2017
TURKU

Tauko
2017
TURKU

17.45 B-sarjan palkintojen jako

KIINNOSTAAKO MUSIIKKI?
Turun seudun musiikkiopisto
Klassisesta rockiin. Vasta-alkajille ja
pitemmälle ehtineille.
Musiikkileikkikoulu alle kouluikäisille.
Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa
www.tsmo.fi

ILMOITTAUDU NYT!

TURUN SEUDUN MUSIIKKIOPISTO
TAITEEN PERUSOPETUSTA
VUODESTA 1996
www.facebook.com/tsmofi
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POSMK Gaalakonsertti
Kuva: Ari Mikkola

Lauantai 22.4. klo 19.00
Turun konserttitalo, Aninkaistenkatu 9

2017
TURKU

Klo 18.00 Aura Brass Band, ylälämpiö
Klo 19.00 Gaalakonsertti
Laivaston soittokunta
Petri Junna, kapellimestari
Jarkko Aaltonen, kapellimestari
Pekka Laurikka, pasuuna
Ohjelma
Heino Eller: Koit
Derek Bourgeois: Pasuunakonsertto op. 114b

Pekka Laurikka

Jose Ignacio Blesa-Lull: Thought for do op. 29
Väliaika
John Mackey: Redline Tango
Leonard Bernstein, sov. Peeter Saan: Sinfonisia tansseja musikaalista West Side Story
Julius Fučík, sov. Jan W. Singerling: Amiraalin lipun alla op. 82
Laivaston soittokunta esittelee illan POSMK Gaalakonsertissa monipuolisen valikoiman
mielenkiintoista puhallinmusiikkia. Musiikillinen matka kulkee Viron, Englannin,
Espanjan ja USA:n kautta Tsekkeihin. Luontotunnelmia kuullaan virolaisen Ellerin
maalailevassa sinfonisessa runossa Koit (Aamunkoi). Soittokunnan omista
riveistä solistiksi nousee Pekka Laurikka, joka taituroi virtuoosisen Bourgeoisin
pasuunakonserton op. 114b. Thought for do, fantasia pasodoblen tyyliin vie kuulijat
Espanjan auringon alle.
Redline Tango aloittaa toisen puoliajan intensiivisellä otteella ja sitä seuraavilla huikaisevan tangon rytmeillä. Monille tuttuja teemoja musikaalista West Side Story sisältävä
Bernsteinin teos on energinen ja tiivistunnelmainen, ja siinä kuullaan myös hyvin
herkkiä ja romanttisia tunnelmia. Konsertin päättää juhlavasti tsekkiläisen Fučíkin
edustava marssi Amiraalin lipun alla.
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Konsertin yhteydessä jaetaan A-, C- ja Vapaan sarjan palkinnot ja kunniakirjat.

Laivaston soittokunta
Laivaston soittokunta on merivoimien edustussoittokunta, joka koostuu 32 ammattitaitoisesta ja monipuolisesta muusikosta. Soittokuntaa luotsaa päällikkökapellimestari
Petri Junna ja kapellimestari Jarkko Aaltonen. Konserttikokoonpanon lisäksi toimintaa
monipuolistavat Laivaston puhallinkvintetti, vaskikvintetti ja vaskiseitsikko. Myös
varusmiessoittajat ovat näkyvä osa soittokunnan esiintymisiä merellisessä toimintaympäristössä.

2017
TURKU

Vuonna 1919 perustettu Laivaston soittokunta toimii Aurajoen rannalla Turun linnan
tuntumassa, samassa rakennuksessa Turun konservatorion kanssa. Yhteistoiminta
musiikkioppilaitoksen kanssa on toteutunut mm. opiskelijoille suunnattujen solistikonserttien ja työharjoittelujaksojen muodossa.
Monipuolinen konserttitoiminta ja erityisesti merivoimien erilaiset tilaisuudet kuljettavat Laivaston soittokunnan muusikoita laajalla toimialueella Varsinais-Suomessa, Satakunnassa ja Pohjanmaalla. Soittokunta on tehnyt useita esiintymismatkoja ulkomaille
Lontoota ja Osloa myöten, viimeisimpänä kuviomarssi tammikuussa 2017 Musikschau
der Nationen -tattootapahtumassa Saksan Bremenissä.
Kesäisin Tasavallan presidentin siirryttyä Naantalin Kultarantaan myös valtiolliset
edustustilaisuudet kuuluvat Laivaston soittokunnalle, samoin kuin kesäkonsertit
kauniissa saaristokunnissa.

Kuva: Puolustusvoimat / Samuel Ahonen
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Tuomariston esittely
A- ja B-sarja:

2017
TURKU

Raine Ampuja, kapellimestari (puheenjohtaja)
Tero Haikala, kapellimestari
Petri Komulainen, kapellimestari
Marjo Riihimäki, kapellimestari
Juha Törmä, kapellimestari

C- ja Vapaa sarja: Hanna Lehtonen, musiikkipedagogi, kapellimestari (puheenjohtaja)
Minna Kajander, vaskipuhallinten soitonopettaja, MuM
Pekka Nebelung, musiikkipedagogi
Juha Pisto, säveltäjä, kapellimestari
Juhani Valtasalmi, kapellimestari, musiikkipedagogi
Kilpailun valvoja ja tuomariston sihteeri Conny Sundman

Kilpailusarjat
Suomenmestaruuskilpailuihin voivat osallistua säännöllisesti vähintään kahden vuoden
ajan yhtenäisesti toimineet puhallinorkesterit.
Turussa suomenmestaruuskilpailut käydään neljässä eri sarjassa, jotka on määritetty
säännöissä mm. esitettävien kappaleiden tasoluokituksen, orkestereiden koon sekä
osallistujien iän mukaan. Orkestereissa voi myös olla mukana sarjoittain määritetty
rajallinen määrä ammattilaisia ja avustajia.
A-sarja: tasoluokitus 4-6, vähintään 32 soittajaa, ei ikärajaa
B-sarja: tasoluokitus 3-4, vähintään 20 soittajaa, ei ikärajaa
C-sarja: tasoluokitus 2-3, vähintään 15 soittajaa, osallistujien yläikäraja 16 vuotta
Vapaa sarja: ei tasoluokitusta, vähintään 15 soittajaa, suunnattu tanssi-, viihde- tai
perinteistä puhallinmusiikkia soittaville harrastajille.
Lisätietoja sarjoista löytyy kilpailusäännöistä tapahtuman verkkosivuilta.
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Pakolliset kilpailukappaleet
Sarjoissa A-C orkesterit esittävät yhden pakollisen teoksen sekä yksi-kaksi vapaavalintaista teosta. Vapaassa sarjassa on vapaavalintainen ohjelma.
A-sarja: Lauri Porra: Near & Distant
B-sarja: Jukka Viitasaari: Tall Tales

2017
TURKU

C-sarja: Tielman Susato, sov. Raine Ampuja: Three Danserye Dances
Vapaa-sarja: Vapaavalintainen ohjelmisto

Palkinnot
A-, B- ja C-sarja:
1. sija:.1000 € (Turun konservatorio)
2. sija:.500 € (Turun konservatorio)
ja nuottilahjakortti 250€ (SPOL)
3. sija:.200 € (Turun konservatorio)
Paras esitys kunkin sarjan pakollisesta
teoksesta: PBone pasuuna (Soitin Laine)
Blosari-Kustannuksen Karisma-palkinto C-sarjan orkesterille, jonka
karisman viehkeys, mystiikka, positiivinen energia ja sähköisyys
välittyy maagisena yleisölle.
Turun konservatorio toivoo, että orkesterit käyttävät saamansa palkinnot Suomi 100
-teeman mukaisesti yhdessä tekemiseen ja orkesterin yhteishengen kohottamiseen,
esimerkiksi illanvieton, leirin tai matkan järjestämiseen.

Suora lähetys kilpailupäivistä posmk.fi
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A-sarja

2017
TURKU

A1 Puhallinorkesteri Louhi
Puhallinorkesteri Louhi on Vantaalla toimiva kokeneista harrastajasoittajista koostuva
sinfoninen puhallinorkesteri. Eri suunnilta Vantaalle muuttaneet puhaltajat perustivat
Kaivokselan seurakunnan tukemana pienen yhtyeen vuonna 1970. Viisivuotiskonserttiin mennessä yhtyeestä kasvoi täysikokoinen puhallinorkesteri. Toimintaa ylläpitää
soittajista koostuva orkesteriyhdistys. Orkesteri harjoittelee Vantaankosken seurakunnan tiloissa
Alkuvuosina yhtyettä johtivat Jouko Karjalainen, Juha Saarinen ja Jukka Oittinen,
vuosina 1974-2000 Raimo Voutilainen ja vuosina 2001-2010 MuM Anne Peltonen,
jonka jälkeen kapellimestarina aloitti MuM Okko Kivikataja. Louhi esittää puhallinmusiikkia laajasti klassisesta ja kirkkomusiikista tanssi- ja viihdemusiikkiin. Orkesteri
tekee myös yhteistyötä vantaalaisten kuorojen kanssa. Esiintymisiä on vuosittain
10-20. Louhi on tehnyt viisi ulkomaanmatkaa Viroon, Maltalle ja Saksaan. Vuonna 2008
julkaistiin äänilevy Louhen puumerkki. Vuonna 2011 orkesteri osallistui Puhallinorkestereiden suomenmestaruuskilpailun B-sarjaan.

A2 Pyynikin Puhaltajat
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Pyynikin Puhaltajat on Tampereen Musiikkiakatemian
sinfoninen puhallinorkesteri. Orkesterin noin 50 soittajaa
ovat opinnoissaan pitkälle edenneitä musiikkiopistotason
oppilaita sekä ammatillisen toisen asteen ja ammattikorkeakoulun opiskelijoita.
Orkesteri koostuu puupuhaltimista sekä vaski- ja lyömäsoittimista. Puhallinorkestereiden suomenmestaruuskilpailun A-sarjan Pyynikin Puhaltajat on voittanut kahdesti
vuosina 2011 ja 2014. Orkesteria johtaa Juha Untala.

A3 Rauman Soittokunta
Orkesterin historialliset juuret ulottuvat aina vuoteen 1879, jolloin kaupunkiin perustettiin vapaaehtoinen palokunta ja sen piiriin soittokunta. Vuonna 1897 perustettu
Rauman Soitannollinen Seura piti yllä soittokuntaa kunnes se siirrettiin kaupungin
hoitoon vuonna 1921. Tätä vuotta on pidetty soittokunnan virallisena perustamisvuotena. Kunnallisena soittokuntana orkesteri toimi 1990-luvun alkuun asti, josta
lähtien sitä on ylläpitänyt Rauman Puhallinorkesteriyhdistys ry.

2017
TURKU

Vuonna 2010 päätettiin yhdistää kaikki kaupungin halukkaat soittajat ja orkesterin
nimeksi muuttui Rauman soittokunta. Soittokuntaa johtaa Anne Lehtomäki-Koskinen
ja sillä on kaksi-kolme konserttia vuodessa. Lisäksi orkesteri esiintyy erilaisissa
tilaisuuksissa.

A4 Turun konservatorion
puhallinorkesteri
Turun konservatorion puhallinorkesteri on nykyisessä muodossaan perustettu vuonna
2008 ja sitä on perustamisesta
asti johtanut musiikin maisteri
Pekka Lyytinen. Orkesterin toiminnan tavoitteena on olla haastava ja motivoiva
oppimisympäristö sekä ammattiopiskelijoille että pidemmällä opinnoissaan oleville
perustason oppilaille. Usein konserteissa suoritetaan ammattiosaamisen näyttöjä
orkesterisoiton ja solististen tehtävien puitteissa.
Oma säännöllinen konserttitoiminta, Turun puhallinmusiikkijuhlat sekä konservatorion
järjestämät Lasten musiikkijuhlat ovat olleet toiminnassa tärkeällä sijalla. Orkesteri on
tehnyt esiintymismatkoja Novgorodiin ja Tallinnaan ja kotimaassa on konsertoitu mm.
Lahdessa, Tampereella, Raumalla ja Raaseporissa. Orkesteri on ollut lisäksi mukana
vuonna 2013 Puhallinorkestereiden suomenmestaruuskilpailuissa sekä vuonna 2015
Kuopion Nuori soittaa -tapahtumassa.
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B-sarja
B1 Virtuoso

2017
TURKU

Virtuoso on Oulun seurakuntien, konservatorion ja
Oulu-opiston yhteinen puhallinorkesteri, jossa soittaa
noin 60 aktiivista soittajaa kaikista puhallin- ja lyömäsoittimista. Virtuoson soittajat koostuvat pääasiassa
konservatorion opiskelijoista ja jo instrumenttiopin-tonsa päättäneistä harrastajista. Soittajille on
karttunut jo vuosia yhteissoittokokemusta.
Kesäkuussa 2015 Virtuoso vieraili Saksan Leverkusenin konservatoriossa, esiintyi
kaupunkipäivillä ja konsertoi yhdessä paikallisen nuorisopuhallinorkesterin kanssa.
Virtuoso sijoittui vuonna 2009 Puhallinorkestereiden suomenmestaruuskilpailujen Bsarjassa neljänneksi ja vuonna 2011 se voitti sarjan. Orkesterin johtajina toimivat Esa
Lappi ja Sauli Orbinski.

B2 Turun konservatorion Junioripuhaltajat
Turun konservatorion Junioripuhaltajat on nuorekas orkesteri, jonka jäsenet opiskelevat
eri puhaltimien soittoa Turun konservatoriossa. Osa soittajista on myös lähikuntien
musiikin harrastajia. Junioripuhaltajien ohjelmisto koostuu monipuolisesta puhallinmusiikista, puhallinorkestereille sävelletystä musiikista, elokuvamusiikista, klassisesta
musiikista sekä popmusiikista.
Orkesteri esiintyy säännöllisesti kapellimestari Mia Kuczynskin johdolla esimerkiksi
Turun puhallinmusiikkijuhlilla sekä omissa kevät- ja joulukonserteissaan. Junioripuhaltajat ovat myös osallistuneet Nuori puhallus -konserttiin yhdessä Laivaston
soittokunnan kanssa keväällä 2016.
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B3 Jeppo Ungdomsorkester orkester

2017
TURKU

Jeppo Ungdomsorkester on vuonna 1975 perustettu sinfoninen puhallinorkesteri.
Orkesteri koostuu noin 80 eri-ikäisistä nuoresta ja sen toimintaa ylläpitää aktiivinen yhdistys. Soittajat tulevat lähinnä Jepuan ja Uudenkaarlepyyn seuduilta. Monen
soittajan ura on alkanut jo musiikkileikkikoulussa, josta he ovat siirtyneet B-orkesterin
kautta A-orkesterin riveihin.
Konsertoimalla tiiviisti ja osallistumalla kansainvälisiin kilpailuihin ja festivaaleihin
on onnistuttu pitämään yllä korkeaa profiilia. Orkesteri on tehnyt yli 20 kiertuetta eri
puolilla Eurooppaa ja saavuttanut useita arvokkaita tunnustuksia monipuolisella ohjelmistollaan. Fredrik Sundell on toiminut aktiivisesti orkesterin riveissä alusta lähtien
ensin nuorena tuubistina ja vuodesta 1988 alkaen taiteellisena johtajana.

B4 Pohjantien Nuorisopuhallinorkesteri
Kuopiolainen Pohjantien Nuorisopuhallinorkesteri toimii yhteistyössä Kuopion
konservatorion ja Pohjantien Nuorisomusiikki ry:n kanssa. Orkesterin rivistössä on
noin 40 iältään 11–24-vuotiasta soittajaa, joista suurin osa soittajista on Pohjantien
musiikkiluokkien nykyisiä tai entisiä oppilaita.
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2017
TURKU

B5 Pirkanmaan Puhaltajat
Orkesterin rungon muodostavat musiikkiopiston nykyiset ja entiset oppilaat Tampereelta,
Kangasalta, Nokialta, Pirkkalasta, Ylöjärveltä ja Hämeenkyröstä. Orkesteri vahvuus
on noin 50 soittajaa. Pirkanmaan Puhaltajien vuosiohjelmaan sisältyy 3-4 konserttiperiodia sekä muita esiintymisiä.
Orkesteria johtavat trumpetinsoitonopettaja Anna-Leena Lumme ja huilunsoitonopettaja Päivi Pöyhönen. Orkesteria on aiemmin johtanut mm. rehtori Jouni Auramo
vuosina 2010-2015. Pirkanmaan Puhaltajat on sijoittunut puhallinorkestereiden suomenmestaruuskisoissa vuonna 2011 B-sarjan kolmanneksi sekä keväällä 2014 toiseksi.
Viimeisimmät ulkomaanmatkat suuntautuivat vuonna 2013 Tšekkeihin ja kesällä
2015 Unkariin.

B6 Puhallinorkesteri Bofori
Puhallinorkesteri Bofori on Tampereen
konservatorion puhallinorkesteri, jossa
soittavat musiikkiopiston pisimmällä
olevat soittajat. Bofori harjoittelee ja
esittää sinfonisen puhallinmusiikin
ohjelmistoa ja tilanteen mukaan myös
kevyempää musiikkia. Orkesteri konsertoi vuosittain sekä esiintyy lisäksi
erilaisissa tapahtumissa.
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2017
TURKU

B7 Rauman Poikasoittokunta
Rauman Poikasoittokunta syntyi vuonna 1949, kun kymmenkunta Karin koulun poikaa
ryhtyi opettaja Pentti ”Pepe” Jalosen johdolla harjoittelemaan torvisoittoa. Jalonen
johti perustamaansa orkesteria lähes viisi vuosikymmentä. Vähitellen mukaan tuli
soittajia muistakin kouluista ja soittokunnan nimeksi vakiintui Rauman Poikasoittokunta. Ensimmäiset tytöt tulivat mukaan vuonna 1956 ja siitä alkoi kehitys, joka on tehnyt
poikasoittokunnasta tyttövaltaisen. Orkesteri on kasvattanut soittajistaan lukuisan
joukon ammattimuusikoita.
Orkesterit toimivat Rauman musiikkiopiston alaisuudessa ja muuta toimintaa ylläpitää Rauman Poikasoittokunnan tukiyhdistys ry. Soittokunnan A-D-kokoonpanoissa
on mukana nykyään yhteensä noin 160 soittajaa. Kilpailuun osallistuvaa A-orkesteria
johtaa Anne Lehtomäki-Koskinen.

B8 VAMOS Vantaan musiikkiopiston A-puhallinorkesteri
Vantaan musiikkiopiston puhallinorkestereiden edustusorkesteri VAMOS on toiminut
kohta kuusi vuotta. Orkesterissa soittaa noin 40 puhallin- ja lyömäsoittajaa. Orkesterin
kapellimestarina toimii Teemu Salmi. VAMOS keikkailee säännöllisesti pääkaupunkiseudulla ja on käynyt ulkomaillakin näyttämässä osaamistaan. Orkesteri on myös
osallistunut niin kotimaassa kuin ulkomailla puhallinorkestereille tarkoitettuihin
kilpailuihin.

21

B9 Sohon Torwet

2017
TURKU

Sohon Torwet eli Turun suomalaisen, sittemmin
valtiollistetun, nyttemmin julkisoikeudellisen yliopiston ylioppilaskunnan Satakuntalais-Hämäläinen
Osakunta ry:n filharmoninen puhallinmusiikkiorkesteri on ainut ja monien mielestä myös paras Turun
yliopistolla toimiva puhallinorkesteri. Orkesterin
taival on alkanut vuonna 1951, ja alkuaikojen
seitsikko on laajentunut noin 50-henkiseksi
kokoonpanoksi. Torwissa soittaa opiskelijoita
kaikista Turun korkeakouluista.
Torwet tunnistaa ylioppilaslakeista ja viininpunaisista takeista ja orkesteri viihdyttää yleisöä niin yritysten, yhteisöjen kuin
yksityisten henkilöiden tilaisuuksissa. Sohon Torwien musiikillinen linja on tunnettu
tyylistä tulkita vanhaa suomalaista tanssimusiikkia, jatsia, iskelmää sekä uudempaa
musiikkia. Vuotuisissa kevätkonserteissaan orkesteri tulkitsee vaihtuvin teemoin myös
taidemusiikin klassikoita. Soittamisen ohella Torwilla on monia yhteishenkeä luovia
harrastuksia. Orkesteri suuntaa esimerkiksi vuosittain torwimatkalle Euroopan maihin.

B10 Turun Metsänkävijäin soittokunta
Turun Metsänkävijäin soittokunta on vuonna 1927
perustettu partiosoittokunta, joka täyttää tänä
vuonna kunnioitettavat 90 vuotta. Orkesteri on
osa Turun Metsänkävijät ry:tä, joka koostuu lisäksi
partiopoikalippukunnasta ja suunnistusseurasta.
Soittokuntaan kuuluu kolme eritasoista orkesteria, joissa
voi edetä taitojen karttuessa. Soittokunnan tulevaisuuden
varmistamiseksi orkesterien jäsenille tarjotaan myös yksilöllistä
ja ammattitaitoista soitin- ja teoriaopetusta kahdeksan soitonopettajan voimin.
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Soittokunnan vuotuisiin esiintymisiin kuuluvat mm. keväinen kahvikonsertti, juniorisoittajien matineat kevät- ja syyskaudella, Lounais-Suomen Partiopiirin partioparaati
sekä erilaiset tilausesiintymiset. Lisäksi orkesteri tekee säännöllisesti konserttimatkoja, joista viimeiset ovat suuntautuneet Viroon, Ruotsiin, Yhdysvaltoihin ja Kroatiaan.
Soittokunnan erityistaitoihin kuuluu marssisoitto, jota on esitelty partioparaateissa ja
ulkomaanmatkoilla. Soittokunnan kapellimestarina toimii musiikinohjaaja, musiikkipedagogi Marika Järvi.

2017
TURKU

B11 Turun VPK:n puhallinorkesteri
Vuonna 1873 perustettu Turun VPK:n Puhallinorkesteri on maan vanhin keskeytyksettä
toiminut harrastajasoittokunta. Keisarillisella määräyksellä maahamme perustettiin
1870-luvulla useita soittokuntia, joista Turun VPK:n yhteyteen syntyi yksi. Pohjana oli
vanha seitsikkoperinne. Tultaessa 1960-luvulle orkesteri oli kehittynyt niin monipuoliseksi, että siitä alettiin käyttää nimitystä puhallinorkesteri.
Noin 40 soittajaa käsittävä kokoonpano toimii aktiivisesti. Se esiintyy yritysten tai
yksityisten järjestämissä tapahtumissa Turussa ja lähialueilla. Myös keväisestä kahvikonsertista VPK:n kauniissa juhlasalissa on muodostunut perinne. Orkesterin ohjelmisto
käsittää puhallinorkesterimusiikin lisäksi tanssimusiikkia, kevyttä klassista ja viihdemusiikkia big band -sovituksia unohtamatta. Orkesteri on tehnyt esiintymismatkoja
sekä kotimaahan että ulkomaille, joista kaukaisimmat ovat suuntautuneet Pohjois- ja
Etelä-Amerikkaan ja Australiaan. Orkesterin kapellimestarina on toiminut vuodesta
2010 Hannes Merisaari.
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C-sarja
C1 Turun konservatorion Minipuhaltajat

2017
TURKU

Minipuhaltajat koostuvat Turun konservatorion puhallinopiskelijoista sekä lähikuntien
musiikinharrastajista. Ikäjakauma orkesterissa on harvinaisen laaja ulottuen 8-vuotiaista
50-vuotiaisiin soittajiin. Orkesteri esiintyy vuosittain säännöllisesti mm. Turussa järjestettävillä Lasten musiikkijuhlilla, ostoskeskustapahtumissa, konservatorion soitinesittelykonserteissa sekä omissa joulu- ja kevätkonserteissa.
Minipuhaltajien ohjelmistoon kuuluu monipuolista puhallinmusiikkia tilanteen mukaan.
Tämän vuoden kohokohta on osallistua Puhallinorkestereiden suomenmestaruuskilpailuun kapellimestari Mia Kuczynskin johdolla.

C2 Turun Metsänkävijäin soittokunnan junioriorkesteri

Turun Metsänkävijäin soittokunnan juniorisoittokunta on toiminut aktiivisesti jo yli
kaksikymmentä vuotta ja nykyään siihen kuuluu kaksi eritasoista orkesteria, joissa
voi edetä taitojen karttuessa aina A-orkesteriin asti. Soittamisen voi aloittaa melkein
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minkä ikäisenä tahansa, sillä kaikissa orkestereissa on eri-ikäisiä soittajia ja kaikille
jäsenille tarjotaan ammattitaitoista soitin- ja teoriaopetusta kahdeksan soitonopettajan voimin.
Esiintymiset ovat tärkeä osa puhallinmusiikkiharrastusta. Vuotuisiin tapahtumiin
kuuluvat mm. kahvikonsertit, juniorisoittajien matineat, Lounais-Suomen Partiopiirin partioparaati sekä erilaiset tilauskeikat. Lisäksi orkesterit tekevät säännöllisesti
konserttimatkoja myös ulkomaille. Viimeisimmät vierailut ovat suuntautuneet Viroon
ja Kroatiaan. Tulevana kesänä lähdetään Saksaan Saxoniade-musiikkifestivaalille ja
-kilpailuihin. Soittokunnan kapellimestarina toimii musiikinohjaaja, musiikkipedagogi
Marika Järvi.

2017
TURKU

C3 Fanfara di Rondini
Fanfara di Rondini on Länsi-Pohjan musiikkiopiston puhallinorkesteri. Orkesteri on perustettu vuonna 1985 ja sen soittajat ovat koko
Meri-Lapin alueelta. Orkesterin ohjelmistoon kuuluu monipuolista
puhallinmusiikkia Suomesta ja ulkomailta. Fanfara di Rondini esiintyy muutaman kerran vuodessa ja orkesteritoiminnan kohokohtia
ovat erilaiset matkat ja leirit. Tänä lukuvuonna orkesteria johtavat
Johanna Mäntyranta ja Virve Lantto.

C4 Haapaniemen nuorisopuhallinorkesteri
Haapaniemen nuorisopuhallinorkesteri on Haapaniemen Nuorisomusiikki ry:n lippulaiva. Sen soittajista pääosa on Haapaniemen
koulun musiikkiluokkien kasvatteja, mutta mukana on myös muita lahjakkaita nuoria. Osa soittajista on vielä peruskoulussa ja osa
opiskelee jo eri ammatteihin. Pääosa opiskelee omaa instrumenttiaan Kuopion konservatoriossa, jonka yhteissoitto-orkesterina
kokoonpano toimii.
Musiikkikasvatustyötä orkesteri on tehnyt jo vuodesta 1975, jolloin orkesteri perustettiin. Vuodet 1976-2006 orkesteria johti Pekka Ulmanen ja syksystä 2006 lähtien
Harri Ulmanen. Vuosittain orkesterilla on noin viisi omaa konserttia ja lisäksi muita
esiintymisiä. Äänitteitä on ilmestynyt kaikkiaan kuusi, joista viimeisin Bravo, Haapaniemi! vuonna 2009. Orkesteri toimi myös kulttuuriministerin nimeämänä Nuori
Kulttuuri -lähettiläänä vuodet 2005-2007. Orkesteri on tehnyt säännöllisesti konserttikiertueita sekä esiintymismatkoja ulkomaille mm. Keski-Eurooppaan, Pohjoismaihin,
Yhdysvaltoihin, Kiinaan ja Meksikoon.
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C5 Iloiset Buhaltajat
Vantaan musiikkiopiston B-puhallinorkesteri.

2017
TURKU

“Pyrin orkesteritoiminnassa pitämään esillä klassisen tradition lisäksi muitakin tyylejä.
New Orleans -tyyppinen paraatisoitto toimii nuotittoman soittamisen ja improvisaation avauksena, samba ja beat ovat mukana. Jopa joitakin jazzklassikkoja olemme
uskaltautuneet varioimaan. Kaiken pohjalla on klassinen instrumenttitraditio, pyrkimys
hyvään sointiin ja intonaatioon, tarkkaan rytmiikkaan ja toistemme kuunteleminen.
Iloa unohtamatta.”
Teppo Salakka, kapustelija

C6 Lahden konservatorion nuorisopuhallinorkesteri

Lahden konservatoriossa toimii kaikkiaan neljä eritasoista puhallinorkesteria: alkeispuhallinorkesteri Kiiltomato, junioripuhallinorkesteri, nuorisopuhallinorkesteri sekä
Lahden konservatorion puhallinorkesteri. Nuorisopuhallinorkesterissa on mukana 35
soittajaa ja keski-ikä on noin 13 vuotta. Orkesteria johtavat Lahden konservatorion
huilun- ja käyrätorvensoiton lehtorit Merja Kakko ja Heikki Keski-Saari.

26

C7 Lappeenrannan musiikkiopiston B-puhallinorkesteri   
Vuonna 1959 perustetun Lappeenrannan
musiikkiopiston toiminta-alueeseen kuuluvat
Lappeenranta, Lemi, Luumäki, Miehikkälä,
Savitaipale ja Taipalsaari. Puhallinorkestereita
musiikkiopistossa toimii kolme. Nuorimmat
aloittelevat Kiiltomato-orkesterissa ja siirtyvät
parin vuoden jälkeen B-orkesteriin, jonka
soittajat ovat opinnoissaan pääosin perustason
1 suorittaneita 10-15-vuotiaita lapsia ja nuoria.
Soittajia orkesterissa on noin 30. Musiikkiopiston puhallinorkestereita johtaa Inka Puhakka
ja B-orkesterin vetäjänä toimii lisäksi lyömäsoitinopettaja Timo Manninen.

2017
TURKU

C8 Pirkanmaan musiikkiopiston
WINDUS 2 -puhallinorkesteri
Windus 2 on yksi Pirkanmaan musiikkiopiston seitsemästä puhallinorkesterista.
C-orkesterin vahvuus on noin 60 soittajaa, joista suurin osa on soittanut kaksi-kolme
vuotta. Soittajat ovat iältään 9-12-vuotiaita. Aktiivinen ja energinen orkesteri harjoittelee kerran viikossa ja esiintyy 4-6 kertaa lukuvuodessa.
Erikoisuutena Windus kakkosen toiminnasta mainittakoon perinteisesti syyslukukaudella järjestettävä Talent Show, jossa soittajat pääsevät näyttämään taitojaan pienryhmissä ja soolona yleisön äänestäessä parhaan esityksen. Orkesteria johdattelevat Anu Pihl
ja Päivi Pöyhönen.
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C9 Pohjantien koulun 5.-6. musiikkiluokkien orkesteri

2017
TURKU

Pohjantien koulun 5.-6. musiikkiluokkien
orkesteri tuo tuulahduksen savolaisesta maisemasta. Kuopion sydämessä soitto on soinut
jo yli 40 vuotta ja joka vuosi koulussa aloittaa
uusi musiikkiluokka matkansa puhallinmusiikin maailmaan. Orkesterin soittajat koostuvat
perusopetuksen oppilaista. jotka harjoittelevat
luokkaorkestereissa. Suurin osa soittajista on
mukana myös Pohjantien Nuorisomusiikki ry:n
ja Kuopion konservatorion yhteisissä iltaorkestereissa.
Orkesterin soittama ohjelmisto koostuu perinteisestä puhallinorkesterimateriaalista, sinfonisesta puhallinmusiikista ja eri rytmimusiikin tyylilajeista. Pohjantien musiikkiluokat
ovat toimineet ponnahduslautana ja innoittajana monelle nykyiselle ammattimuusikolle ja aktiiviselle musiikin harrastajalle. Orkesterin tahdinpitäjinä toimivat musiikkiluokanopettajat Taina Räsänen ja Tuomas Yläkorhola.

C10 Spirito - Oulun seurakuntien ja
konservatorion puhallinorkesteri
Spirito on Oulun seurakuntien, konservatorion
ja Oulu-opiston yhteinen puhallinorkesteri,
jossa soittaa 55 aktiivista soittajaa kaikista
puhallin- ja lyömäsoittimista. Useimmat
soittajat tulevat Spiritoon hankittuaan
muutaman vuoden orkesterisoittokokemusta
alkeispuhallinorkesteri Primossa. Soittotunneilla nuoret ovat käyneet jo 3–5 vuotta.
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Spirito on saavuttanut mainetta useina
vuosina Puhallinorkestereiden suomenmestaruuskilpailuissa. Vuosina 2009 ja
2014 Spirito sijoittui kilpailujen C-sarjassa
toiseksi. Orkesterinjohtajina toimivat
Arja Ollila ja Markku Korhonen.

Vapaa sarja
V1 Porin Nuorisosoittokunta & Tuulimyllyn Puhaltajat
35-vuotias Porin Nuorisosoittokunta ja 25-vuotias Tuulimyllyn Puhaltajat yhdistävät
voimansa tähän esitykseen. Soittajisto koostuu Palmgren-konservatorion ja Huittisten
musiikkiopiston oppilaista, jotka tulevat ympäri Satakuntaa. Kokoonpanoja harjoituttavat Hanna Pajalahti ja Juuso Wallin.

2017
TURKU

320 € Helpensionsläger / Leiri täyshoidolla
220 € Dagsläger / Päiväleiri
650 € Familjepris / Perhetarjous
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Martin Wegelius-institutet

Anmälan t.o.m. 30.4.2017
Anmälan och mer information: www.mwi.fi
Viimeinen ilmoittautumispäivä 30.4.2017
Ilmoittautuminen ja lisätietoja: www.mwi.fi

I samarbete med:
Yhteistyössä:

@martinwegeliusinstitutet
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Kansainväliset huippuartistit
saapuvat jälleen vaskimusiikin
pääkaupunkiin Lieksaan!
Koe paikan päällä vaskisen valloittavat konsertit,
kurssit, kansainvälinen trumpettikilpailu sekä
ohjelmatarjonta, joka saa suut messingille.

Jouko
Harjanne

Sonus
Brass

Seraph
Brass

Velvet
Brown

Pacho
Flores

Mayumi
Shimizu

Varmista paikkasi tasokkaisiin konsertteihin
ja varaa lipusi ennakkoon!

Ohjelma, lipunmyynti ja lisätiedot: www.lieksabrass.com

17.–20.8.2017
Panimoravintola Koulun piha,
Eerikinkatu 18

Pe 18.8. klo 20.30
Verneri Pohjola Group: Pekka

www.turkujazz.fi

Panimoravintola Koulun piha, Eerikinkatu 18

LIPUT:

Soitinkorjaamo K. Lilja
Tinkimätöntä laatua takuutyönä

Veijo Åmanin opissa kisällistä mestariksi kasvanut Kari Lilja.
Vaski- ja puupuhaltimien korjaukset ja huollot
yli kymmenen vuoden kokemuksella.
Myyn myös aineet ja tarvikkeet, varaosat, sekä
täyskunnostettuja käytettyjä soittimia.

Pitkämäenkatu 9 (Cityvarasto)

• 20250 Turku • puhelin 040 527 0975 • soitinkorjaamoklilja@gmail.com

Sinitakkien marssi ry
Toimintaa merimieshengessä Laivaston soittokunnan,
sotilasmusiikkiperinteen ja puhallinmusiikkiharrasteen puolesta.

Yhteystiedot:

Eero Kunnas, puheenjohtaja
0400 524 032
eero.kunnas@finepress.fi

Reijo Borman, sihteeri
044 527 3214
reijo.borman@turunkonservatorio.fi

$5.,3(/$*

086,.,167,787086,,..,23,672
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OMXGRFKU|UHOVHI|URVVDOOD
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Turun puhallinmusiikkijuhlat
TPMJ XI 12.-23.5.2017
Puhallinorkesterit Varsinais-Suomen alueelta kokoontuvat 11. Turun puhallinmusiikkijuhlille Suomi 100 -juhlavuoden teeman, yhdessä tekemisen merkeissä.
Pe 12.5. klo 18.00 Puhallinmusiikinpäivä Varvintori, vapaa pääsy
Laivaston soittokunta ja puhallinorkesterit esiintyvät suuressa lähes 300 soittajan yhteiskonsertissa. Paikalla myös Turun sotilaskotiyhdistys.
15.–19.5. klo 18.00-20.00 Kirjastopiha soi!
Turun kaupungin pääkirjaston piha, Linnankatu 2, vapaa pääsy
Ma 15.5.

Ke 17.5.

Pe 19.5.

18.00 Turun työväenyhdis-		
tyksen soittokunta

18.00 Turun Metsänkävijäin
Soittokunta

18.00 Aninkaisten sävel

19.00 Turun VPK:n puhallin-		
orkesteri

19.00 Turun konservatorion
puhallinorkesteri

Ti 16.5.

To 18.5.

18.00 Axelbandet 60 v.

18.00 Raision VPK:n soittokunta

19.00 Sohon Torwet

19.00 Blåsaget

19.00 Maarian VPK:n jazz-		
osasto

Su 21.5. klo 15.00 BlåsLaget 20 vuotta
Vanha Raatihuone, Vanha Suurtori 3, vapaa pääsy, ohjelma 10 €
Turun ruotsinkielinen puhallinorkesteri BlåsLaget juhlii 20 ikävuottaan klassisella ja
svengaavalla puhallinmusiikilla.
Ke 23.5. klo 18.00 Nuori puhallus
Sigyn-sali, Turun konservatorio, Linnankatu 60,
15 € / 5 €, Ticketmaster
Laivaston soittokunta
Petri Junna, kapellimestari
Jarkko Aaltonen, kapellimestari
Turun konservatorion solistit ja puhallinorkesterit
Tapahtuman
järjestäjä:
Tapahtumiin on vapaa pääsy Nuori puhallus -konserttia lukuun ottamatta. Lisätietoja: turunkonservatorio.fi
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Ohjelma
Lauantai 22.4. Sigyn-sali, Turun konservatorio
C-sarja
Klo
9.00 C1 Turun konservatorion Minipuhaltajat
9.30 C2 Turun Metsänkävijäin soittokunnan 		
junioriorkesteri
10.00 C3 Fanfara Di Rondini
10.30 C4 Haapaniemen nuorisopuhallinorkesteri
11.00 C5 Iloiset Buhaltajat
11.30 C6 Lahden konservatorion nuorisopuhallinorkesteri
12.20 C7 Lappeenrannan musiikkiopiston
B-puhallinorkesteri
12.50 C8 Windus 2 -puhallinorkesteri
13.20 C9 Pohjantien koulun 5.-6. musiikki-		
luokkien orkesteri
13.50 C10 Spirito

A-sarja
Klo
14.40 A1 Puhallinorkesteri Louhi
15.25 A2 Pyynikin Puhaltajat
16.10 A3 Rauman Soittokunta
16.55 A4 Turun konservatorion puhallinorkesteri
Vapaa sarja
17.40 V1 Porin Nuorisosoittokunta &
Tuulimyllyn puhaltajat
POSMK Gaalakonsertti
Turun konserttitalo
18.00 Aura Brass Band, ylälämpiö
19.00 Gaalakonsertti: Laivaston soittokunta
A-, C- ja Vapaan sarjan palkintojen jako

Sunnuntai 23.4. Sigyn-sali, Turun konservatorio
B-sarja
Klo
9.30 B1 Virtuoso
10.10 B2 Turun konservatorion Junioripuhaltajat
10.50 B3 Jeppo Ungdomsorkester orkester
11.30 B4 Pohjantien Nuorisopuhallinorkesteri

12.10
12.50
14.00
14.40
15.20
16.00
16.40
17.45

B5 Pirkanmaan Puhaltajat
B6 Puhallinorkesteri Bofori
B7 Rauman Poikasoittokunta
B8 VAMOS-puhallinorkesteri
B9 Sohon Torwet
B10 Turun Metsänkävijäin soittokunta
B11 Turun VPK:n puhallinorkesteri
B-sarjan palkintojen jako

Muutokset aikataulussa mahdollisia.

posmk.fi

