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SOUNDIN TOIMITUS JA TAITTO:
lassi.forsstrom@gmail.com
Lähetä Soundiin sopivia juttuja, kuvia tms. yllä olevaan sähköpostiin

WEBSIVUT

Oskari Rautala: oskari.rautala@gmail.com

FACEBOOKSIVUT

Kristiina Mäki: Lähetä esim. kuvia TSK:n tapahtumista.
kristiina@kristiinamaki.fi

TSK:N KESKEISET TAPAHTUMAT

Katutanssit, toritapahtumat, yhteislaulutilaisuudet, teemakonsertit.
Mm. nämä edellämainitut ovat kerhon vuotuisia tapahtumia.
Niistä lähemmin aina tilaisuuden mukaan uusimmassa
Soundissa, tai kerhon nettisivuilla.
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Puheenjohtajan
palsta
Tervehdys kaikki
Turun Soitannollisen Kerhon jäsenet. Tiedän, että
minulle tuli aika
isot saappaat täytettäviksi, kun ajattelen, millaiset henkilöt ovat aiemmin
hoitaneet tätä kerhon toimenkuvaa.
Kiteytettynä; lämmin kädenojennukseni kerhon menneille vuosille.
Muutama sana kuluneesta ajasta. Takanani on reilun 20 vuoden kokemus
yhdistystoiminnasta. Se aika on opettanut paljon järjestötoiminnan keskeisiä
asioita. Tärkeintä on kuunnella mahdollisimman monia jäseniä ja muodostaa sen jälkeen ajatuslinkki, mitä viedä
eteenpäin, kehittää ja jalostaa samanhenkisten ihmisten kanssa. Tämä on
ollut ns. punainen lanka niissä ydistyksissä, joiden toiminnassa olen ollut aiemmin mukana.
TSK:n jäseneksi tulin 2010 ja aika pian
huomasin kerhon toiminnan mieluisaksi. Ensimmäinen hallituksen kokous
mihin menin vielä juurikaan ketään
tuntematta, oli melkein kuin olisin tullut kotiin. Tunnelma oli todella välitön
ja avoin.
Asiaan. TSK on toiminut ja tulee
toimimaan näkyvästi Turussa. Mielestäni jokainen katutanssi-ilta, toritapahtuma, yhteislaulutilaisuus
tai
konsertti on kulttuuriteko ja sen myös
Turun kaupunki huomioi. Pihasoittotempaus on ollut vielä oma lukunsa näissä tapahtumien kirjossa.
Yhteistä näille on vahva talkoohenki

ja soittoveljeys. Toivon, että näitä voimia riittää edelleenkin.
TSK kaipaa nuorempaa väkeä toimintaansa. Varttuneemmat konkarit jaksavat vuodesta toiseen tulla esiintymään
eri tilaisuuksiin ja sitä tahdonvoimaa
kyllä kannattaa ihailla ja kiittää. Tänä
vuonna aktivoidaan nuoria näiden
vanhempien rinnalle esiintymään ainakin katutansseihin.
Turun kaupungin kulttuuritahot tykkäävät em. ideasta ja heidän avullaan
voidaan saada yhteyksiä ”uusiin” soittajiin, jotka tuovat mukanaan myös
uutta yleisöä. Tässä kohden sosiaalinen
media toimii kuriirin lailla lähettinä. Uskon, että tulevan kesän katutanssi-illat
saavat uutta väriä ja mikä tärkeintä,
kerhoon uusia jäseniä.
Kevään näkyvämpi toiminta käynnistyy tämän kuun lopulla leikkimielisellä
musavisalla. Maaliskuussa kisaillaan
perinteisesti TSK Turku Accordeon.
Uusia jäseniä tullaan huomioimaan
mm. kutsumalla heitä tutustumaan
kerhon tiloihin. Tämän lehden sivuilla
on yksityikohtaisempaa tietoa tulevista
tapahtumista. Kesän tapahtumat ovat
seuraavassa Soundissa.
TSK on perinteikäs kerho, se elää ja
muuttuu ajan myötä. Mihin suuntaan
se kehittyy, siitä me kerholaiset olemme vastuussa. Yhdessä tekemisen tunne saakoon jatkua huomiseen ja myös
ylihuomiseen....
Näiden korkealentoisten sanojen
päätteeksi totean, että haluan olla helposti lähestyttävä TSK:n jäsen. Kun sinulla on asiaa, niin soita, meilaa tai ota
vaikka hihasta kiinni, niin jutellaan.
Lassi
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Turun Seudun Kehitysvammaiset ry ja alueen tunnetuimmat
tanssiseurat järjestivät yhdessä

Kaikenkansan Suurtanssit
Brankulla 11.1.2017

V

iihdykettä härkäviikolle oli tarjolla
varsinkin tanssiväelle tammikuun
puolessa välissä. Hienosti ihmiset lähtivät liikenteeseen, vaikka oli arki-ilta.
Brankulle saapui lähes 400 tanssin
ystävää ja meno oli mukavaa koko
illan. Myös yksi järjestäjistä, Veijo Lehtonen oli tyytyväinen myytyjen
lippujen määrään ja illan
tunnelmaan.
Turun Soitannollisen
Kerhon
laulosolistit
olivat suurella joukolla
ja suurella sydämellä
mukana Atlas-Orkesterin
säestämänä.
Kappalejärjestys oli
ajateltu etukäteen järkevästi, turhia taukoja
ei tullut esitysten väliin.
Illan juontaja Seppo Helenius osaa ottaa yleisön
huomioon ja hän sepitti uskomattomia juttujaan laulujen välissä.
Juha Kinnusen liidaama Simple
Rock popitti ja rokitti illan puolessa
välissä rennolla otteella.
Brankun tunnelmalliset puitteet
luovat esityksille oman juhlavan sä-

väyksensä ja näin sekä soittajat että
laulajat laittavat ”parhaansa peliin”.
Illan laulujen kavalkadin voi esittää
vaikka näin kuvainnollisesti.
”Yön väistyessä saavuimme satamaan, jossa On hetki Mustasukkaisuutta. Merimies osti Kaksi kolpakkoa.
Täysikuun alla hän sai Tulisuudelman. Sydän sanoi Poing,
Poing, Poing.
Turun Surusilmä viipyi
vielä hetken, mutta sitten tuli Ihmisen ikävä
toisen luo. Itämaista
rakkautta tunnettiin Illan viimeisessä tangossa. Kuuleeko yö miten
Proud Maryn kanssa
Ollaan lähekkäin. Sitten
Moskovan valot tekivät
Unohtumattoman illan.
Hymyhuulet muistuttivat
Ruissalon Sinikelloja. Sata kesää,
tuhat yötä menivät Tuulensuojaan tai
Amarilloon. Kenties Moon river totesi
Valkokyyhkyselle: Untill it’s time for
you to go”
Yks mukana ollut

TULLAAN TUTUIKSI-kirjoitusteema alkaa.
Kerro esim. keikkakokemuksistasi Soundissa.
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Turun Soitannollisen Kerhon järjestämä

TSK Turku Accordeon
pidetään tämä vuonna sunnuntaina 12.3.2017 Ruusukorttelissa
klo 11.00 alkaen. Kilpailut pidetään erikseen sekä standardi- että melodiabassosoittajille. Kilpailijat voivat halutessaan osallistua myös molempiin
sarjoihin ikäryhmässään.
Kilpailijat saavat esittää kaksi kilpailukappalettaan peräkkäin
Pian jo
kunkin sarjajaon sisällä ja esitysten maksimipituus on yhaa
50 kert
teensä 4 minuuttia kahdessa ensimmäisessaä sarjassa ja
tty
järjeste
6 minuuttia muissa sarjoissa. Ikäryhmät ovat tänä vuonna seuraavat:
8-vuotiaat (2009 ja nuoremmat), 11-vuotiaat (2008-2006 syntyneet),
14-vuotiaat (2005-2003 syntyneet) ja 18-vuotiaat (2002-1999) + yleinen
sarja (19 v. +) Kilpailuun pitää ilmoittautua kirjallisesti viimeistään
28.2.2017 mennessä osoitteessa www.soitannollinenkerho.com.
Osallistumismaksu on tänä vuonna 5 €. Yleisön lippu maksaa 7 € aikuisilta, alle 12 vuotiaat pääsevät ilmaiseksi. Yhdelle huoltajalle yhtä kilpailijaa
kohti annetaan yksi vapaalippu. Opettajat voivat myös tuoda nuottikirjojaan, cd-levyjä yms. myytäväksi myyntipöydälle tapahtuman ajaksi. Paikalla
on myös koko kisapäivän harmonikkamyynti
Traditunen harmonikkanäyttely.

Harmonikkaterveisin: Elina, Taina ja Juha

TURUN HARMONIKKAKERHON VIIHDEORKESTERI
ottaa uusia jäseniä!
Tervetuloa samalla SM-tasolle; orkesterimme on menestynyt valtakunnallisissa kilpailuissa jo monta vuotta (2016 sijoitus 2.).
Ohjelmistossa monipuolisesti jazzia, musikaaleja, poppia, elokuvamusiikkia yms. Harjoitukset keskiviikkoisin klo
18.30-21.00 osoitteessa Luhakatu 1, Littoinen. Harjoituksiin voi tulla tutustumaan porukkaan ja nuotteihin
ilman sitoumuksia. Myös tanssiorkesteri ottaa uusia
soittajia!
Soita tai meilaa: orkesterin johtaja
Taina Laiho p. 040 767 6363
info@turunharmonikkakerho.net, www.turunharmonikkakerho.net
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TSK pyrkii järjestämään
noin kerran kahdessa kuukaudessa

MUSAVISAN

Kerholla, Tähtitorninkatu 5
Tarkoitus on, että jokaisella kerralla visailussa on joku teema.
Ensimmäinen visa on helmikuun 28. päivä klo 18.30

TEEMANA EUROVIISUT
Tervetuloa

Turun Soitannollisen Kerhon

Kevätkonsertti
Ruusukorttelissa

lauantaina 8.4.2017 klo 16.00 alkaen

Teemana Euroviisut
Juhlistetaan samalla myös
Aulis Kotaviidan 80-v synttäreitä.
ILMOITTAUDU ESIINTYMÄÄN PIAN.
Kysele tarkemmin Timo/Lassi

TSK:n jäsen
Huomio yritykset, jotka mainostavat Soundissa!

KÄYTÄ HEIDÄN PALVELUJAAN
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Petri Turvanen
Täytämme
mustesuihkutulostimen
patruunat!
Mustepalvelu
Yliopistonkatu 32
20100 Turku

GSM 040-8451 185
www.mustepalvelu.fi
turku@mustepalvelu.fi

www.ohjelmatoimisto-atlas.com
0400-878 041

MYYDÄÄN
Äänentoistolaitteet eli Kustom-merkkinen

mikserivahvistin ja kaksi kaiutinkaappia
80 wattia + virtajohto
Pieneen keikkailuun / harrastekäyttöön.
Hinta yhteensä 100 €. Yhteydenotot: Eero Laiho, p. 0400 81 6543.
7

Puh. 050 552 3488

ma-pe 8.30-18 .00, kesällä 8.30-17.00

Tää on mun juttu
1980-luku
oxetten The Look soi kaksipesäisestä Tec-merkkisestä soittimesta hypätessäni alakouluikäisenä keinusta pituutta. Sisko kuuntelee sisällä
Dingon hittejä, joita itsekin ”joutui”
kuuntelemaan. Tanssikäsitys liikkui
Eino Grönin, Reijo Taipaleen ja Matin
ja Tepon välimaastossa. Vanhempien
tanssimatkoilla minua hoitoon viedessä auton lattia tömähteli miesten
jalkojen ja tangojen tahtiin.
1990-luku
Ensin tekivät tuloaan Scorpionsin
kaltaiset rockballadit, joita yläkoulussa
soitettiin, sekä suomalaiset kestosuosikit, kuten Eput. Siinä sivussa techno

ja ensimmäiset ”amissubbariautot” tekivät tuloaan. Tangomarkkinat alkoivat myös imaista mukaansa erityisesti
1994, jolloin Sauli Lehtonen kruunattiin kuninkaaksi. Tangotuli sai ikuisen
kipinän. Vaikka lukion musiikinopettaja sanoikin laulukokeen päätteeksi,
että osaat laulaa mutta sinulla ei ole
lauluääntä, silti tuntui siltä, että ”mun
aika mennä on” mutta estraadeille.
Vuosikymmenen lopulla myös HIM:n
melodinen rock alkoi kiinnostaa.
2000-luku
Tähän mennessä kaikki muu oli jo
alkanut olla ”ok” paitsi jazz ja klassinen musiikki. Ensimmäinen ei oikein
iske edelleenkään mutta pikku hiljaa

R
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vuosikymmenen alun karaokeimun
vetämänä Tangomarkkinat ja klassiset laulutunnit vetivät puoleensa.
Ensimmäisestä ei tulosta ole tullut
mutta jälkimmäisestä kyllä. Karaokessa soivat sekä tangot että melodinen
rock. Tanssikurssin myötä myös lavat
alkoivat vetää puoleensa. Niitä tuli
koluttua muutamassa vuodessa aika
monessa eri paikassa moneen kertaan esiintyjässä hirveästi välittämättä.
Ensimmäinen esiintyminen bändin
kanssa tapahtui 2007 omissa häissä
Mun aika mennä on kappaleen tahdeissa mutta omilla sanoilla. Se oli
lopullinen niitti. Mikään ei koskaan
tulisi viemään tätä kipinää pois. Ennen vuosikymmenen vaihtumista
tuli kokeiltua vielä iskelmäkaraokekilpailuakin. Niistä erityisesti jäi mieleen alkukilpailujen palkinnoksi saatu
muutaman kappaleen studiolevytys
vaikkei itse finaalista mitään erityistä
tulosta tullutkaan.
2010-luku
Tangomarkkinoiden yrityksiä jatkoin, vaihdoin laulunopettajaa ja
aloitin kuorolaulunkin mutta mitään
erityistä tulosta ei vaan Tangomarkkinoilta tullut. Yleensä jo ensimmäinen
karsinta oli tällaiselle tuntemattomalle maalaispojalle mahdoton läpäistä,
lähinnä hermoilun ja huonon sanamuistin takia.
Kuitenkaan muut laulukilpailut
(Idols yms.) eivät vetäneet puoleensa, kun jotenkin olen vähän outolintu
oman ikäisessäni porukassa.
TSK tuli mukaan kuvioihin monen

sattuman kautta. Ensin muutamien
yksittäisten laulujen kautta, myöhemmin jopa koko illan laulajana erilaisissa kokoonpanoissa. Koska raha ei
ikinä ole ollut laulamisessa se juttu,
olen ollut innokkaasti mukana kaikissa mahdollisissa hyvätekeväisyyskeikoissa, mihin vaan mukaan olen
päässyt. Tämä on ollut toisaalta sekä
itseni että TSK:n vahvuus ja samalla
heikkous. Aina miettii, lähtevätkö ihmiset kuuntelemaan yhtä artistia vai
erityisesti monipuolista ohjelmistoa
ja esiintymiskaartia. Toisaalta se on
aivan sama, miksi ihmiset lähtevät,
kunhan lähtevät ja nauttivat.
TSK
Aloittelevan ja miksei kokeneemmankin laulajan keikkakalenterissa
TSK:n tilaisuudet ovat mukava piristys. Tällaisen aloittelijan tilanteessa
ne antavat mahdollisuuksia tuoda
osaamistaan esille ja nauttia yleensä
aika suuristakin yleisömääristä. Kun
on kokemusta keikkalavoista tanssijana aika paljonkin, yleisömäärällä
ei sinänsä ole merkitystä, kunhan
huomaa sen yleisössä havaittavan
kiinnostuksen esiintymiseen. Tällöin
tietää ja tuntee laulajana onnistuneensa.
TSK:n yksi suurimmista ongelmista
on sama kuin tanssipaikoilla ja kuoroillakin. Uutta verta ei tahdo riittää
mukaan sitä mukaa, kun vanhimmat
lopettavat. Ehkä karuin tilanne oli kesällä 2016 Forssassa pidetyssä tangokaraokekilpailussa, jossa osallistujia
oli yhteensä varmaankin sata mutta
heistä noin 90% osallistui seniorisar9

jaan. Tanssipaikkoja on vuosikym- nuoria mukaan tilaisuuksiin. Miksemmenten aikana sulkeutunut todella me vie tilaisuuksia nuorien luo? Jos
paljon ja tämän hetken nuorisoa ei mennään ajassa reilusti taaksepäin,
perinteinen lavatanssi yleensä kiin- tanssipaikat olivat paikkoja, joissa
nosta. Sen olen huomannut lanuoriso vietti aikaa
si
li
tu
n
a
voja kiertäessäni sekä
yhdessä.
a
”Mikään ei kosk
.”
is
o
tanssien että laulaNykyään suurin
p
ä
ä
in
ip
viemään tätä k
en, että yleensä vain
osa nuorisosta viettää
nuoret esiintyjät saavat
aikaansa mm. iltaisin ja öisin yömukaansa nuoria kuulijoita ja tanssi- kerhoissa mutta toisaalta päivisin ja iljoita.
taisin ostoskeskuksissa. Jälkimmäinen
Mitä sitten pystytään tekemään voisi olla hyvä vaihtoehto tuoda esilsen eteen, että nuoria saadaan TSK: le, mitä TSK on: Yhdessä tekemisen ja
n toimintaan mukaan? Ehkä on vää- esiintymisen iloa!
rin ajatella niin päin, että haluamme
Pauli Lehtonen

Turun Soitannollisen Kerhon

KEVÄTKOKOUS

pidetään 30.3. klo 19.00 kerholla.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.

Tervetuloa!

RAATIHUONEEN YHTEISLAULUT
TIISTAISIN KLO 17.00-18.00
21.2. Pertti Aho/Mauno Kuusisto
7.3. Kirsti ja Eero Leppänen
21.3. Keijo Lehto/Pertti Tamminen
4.4. Eero Laiho/Kalle Kivelä
18.4. Hannu Mäkilä/Pekka Rantanen
2.5. Heikki Saari, 16.5. Juha Simola, 30.5. Lassi Forsström

Kerhon uudet nettisivut avautuvat maaliskuussa.
Uusituille TSK:n nettisivuille kaikki jäsenet voivat laittaa linkin omalle sivustolleen. Tieto sähköpostiin kristiina@kristiinamaki.fi
Käy tutustumassa www.soitannollinenkerho.com
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AUTOHUOLTO
HURME
• HUOLLOT • KORJAUKSET
• TESTAUKSET

PAKOKAASUN MITTAUKSET
EDULLISESTI
Akselintie 14, Puh. 02 230 4920
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