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Turun Soitannollinen Kerho r.y.
Tähtitorninkatu 5 E 26 20700 Turku, Puh. 02-233 5225
Pankkiyhteys: FI94 5710 0440 1820 46

Lassi Forsström Puheenjohtaja, Soundi 040 7425601
Rauli Salmi Varapuheenjohtaja  0400 822261 
Taina Laiho Sihteeri, TSK Turku Accordeon 040 7676363 
Kristiina Mäki Jäsenkirjuri, syntymäp. ja fb vast.  0400 570886 
Pertti Aho   0400 785077 
Pauli Lehtonen Web-sivut
Antti Saarinen Web-sivut
Terttu Honkaranta  0400 478848 
Jussi Lempiäinen

Kristiina Rimpinen Taloudenhoitaja 044 5945019
Pertti Tamminen:  Yhteislaulut 0500 124715 
Timo Rautala Pihasoitto, katutanssit,  konsertit 0400 878041
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HALLITUS 2018 

www.soitannollinenkerho.com
tsk@soitannollinenkerho.com

Perustettu 1934

SOUNDIN TOIMITUS JA TAITTO:
lassi.forsstrom@gmail.com 

Lähetä Soundiin sopivia juttuja, kuvia tms. yllä olevaan sähköpostiin

Toiminnan tarkastajat: Harry Lindström, Klaus Vasama

FACEBOOKSIVUT
Kristiina Mäki: Lähetä esim. kuvia TSK:n tapahtumista.

kristiina@kristiinamaki.fi

Turun Soitannollisen Kerhon

KEVÄTKOKOUS 
pidetään 27.3. klo 19.00 kerholla. 

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.
Tervetuloa!



Puheenjohtajan 
palsta
Eletään vielä sy-
däntalvea, kun kir- 
joittelen tätä pals-
taa. Kerhon nä-
kyvämpi toiminta 
on vielä vähän tal-
viunessa. Kevään 

yhteislaulutilaisuudet Raatihuoneella 
ovat jo vauhdissa, kerran kuukaudes-
sa.  Tästä lehdestä näät kevään tapah-
tumat tarkemmin.
  Kevyen musiikin sarka on pitkä ja le-
veä. Miten kerhon toimintaa voitaisiin 
kehittää? Nykyisin ollaan tukevasti 
”pääsävellajissa” ja asiat ovat hoituneet 
mallikkaasti. Tarkoitan mm. vahvaa 
soittajien talkoohenkeä eri tilaisuuksis-
sa pitkin vuotta. 
  Tulisko toimintaan väriä,  jos poiket-
taisiin rinnakksaissävellajin puolelle. 
Vastuuta toiminnasta  voitaisiin siirt-
tää erilaisille toimikunnille hallituksen 
rinnalla. Tunnettua on, kun tehtäviä  

jaetaan, niin toiminan sarka levenee ja 
erilaiset näkymykset tulevat paremmin 
esille.
   Mielessäni on käynyt ajatus mm. 
mieskvartetin perustamisesta kerhon 
sisälle. (Turun Pojat ovat toki esiinty-
neet tässä muodossa)
  Upea neliääninen laulu sopisi mi-
hin vaan tilaisuuteen. Sellaiset keikat 
voisivat olla pääosin akustisesti toteu-
tettavissa. Aikaa vievä laitteiden rou-
daaminen olisi minimaalista. Laulajille 
nuotit mukaan ja johtajalle äänirauta.    
Tällaisia tilaisuuksia voisivat olla esim. 
äitienpäivät, synttärit, häätilaisuudet 
kirkoissa.
  Jos tunnet asian omaksesi, niin ota 
”koppi” edellisistä lauseista. Asian tot-
teuttamisella ei saa olla kiire. Heräte-
tään ajatus ensin henkiin.
  Kansisivulla on hieno talvinen kuva 
Ruissalosta merelle päin. Voisiko sen 
pukea säveliksi....

Lassi
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RAATIHUONEEN YHTEISLAULUT 
TIISTAISIN KLO 16.45-17.45

27.2. Eero Laiho, Kalle Kivelä, Markku Fredriksson
27.3. Kirsti ja Eero Leppänen

24.4. Lassi Forsström, Timo Heinonen
15.5. Timo Rautala

KATUTANSSIT 2018
Soivat juhannuksen jälkeen tiistaisin. 

Ilmoittaudu esiintymään, Timolle.
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Puh. 050 552 3488
ma-pe 8.30-18 .00,  kesällä 8.30-17.00

Tervetuloa!

TSK Turku Accordeon

Turun Soitannollisen kerhon perinteikkäät, valtakunnalliset ja ikärajattomat 
harmonikkakilpailut 

sunnuntaina 11.3.2018  klo 11.00 alkaen Ruusukorttelissa, Puistokatu 11

8-vuotiaat (2010 ja nuoremmat), 11-vuotiaat (2009-2007 syntyneet), 
14-vuotiaat (2006-2004 syntyneet) ja 18-vuotiaat (2003-2000)  
+ yleinen sarja (19 v. ->)

Osallistumismaksu on tänä vuonna 5 €. Yleisön lippu maksaa 7 € aikuisilta, 
alle 12 vuotiaat pääsevät ilmaiseksi. 

Paikalla myös koko kisapäivän 2 harmonikkanäyttelyä!

Kilpailuun pitää ilmoittautua kirjallisesti viimeistään 28.2.2018 mennessä 
osoitteessa www.soitannollinenkerho.com. 

Lisätietoja kilpailusta saa kisajärjestäjiltä:
Taina Laiho:   tainatalvikki@gmail.com,   p. 040 767 6363
Elina Ukkonen:  elina.ukkonen@gmail.com,  p. 050 5051282
Juha Simola:   jsjuhasimola@gmail.com,  p. 050 5286496

Arvonta           Kahvio
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Turun Soitannollisen Kerhon

Kevätkonsertti
Ruusukorttelissa 

sunnuntaina 8.4.2018 klo 14.00 alkaen

Nostalgiset 
1970-luvun iskelmät 

käännösiskelmät/kotimaiset

Ilmoittaudu pian Timo/Lassi

ALOUNASBUFF
salaattipöytä, maito/kotikalja/

vesi, leipä ja voi, monipuolinen 

ruoka valikoima, kaffee ja pieni makea

arkisin
9.50€

lauantaisin
10€

Suuren suosion saavuttanut

STOP
KÄÄNNY

MANHATTANILLE

Nyt myös LAUANTAISIN
LBUFFA AVOINNA MA- A 10-15

Ark 7-16,
la 10-16

Kysy myös lounas-
kuljetuksia

työpaikoille!

Teemana
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Jokaisella muusikolla on laulu tai 
lauluja, jotka ovat vaikuttaneet 

paljon muusikon uran alkamiseen 
tai sen eri vaiheisiin. Itselläni erityis-
asemassa on Tangomarkkinoiden 
sävellyskilpailun voittolaulu vuodelta 
1995, joka ei ehkä muiden laulamana 
olisi saanut erityisasemaa mutta Sauli 
Lehtosen laulamana se osui suoraan 
sydämeen. Laulu on yksi Mika Toiva-
sen suurimmista hiteistä ja ehdotto-
masti Saulin suurin hitti ennen kohta-
lokasta kolaria.
  Lukion aikana ja sen jälkeen olin 
ollut monta vuotta lähes laulamatta, 
kiitos lukion musiikinopettajan ”hyvi-
en kommenttien”. Neljä vuotta luki-
on jälkeen, vuonna 2002, kuitenkin 
uskaltauduin laulamaan karaokes-
sa ensin Hallikaisen Kuu-
rankukan, joka upposi 
hyvin pieneen yleisöön. 
Kun tuon jälkeen aloin 
laulaa Mun aika mennä on, oli ensim-
mäinen kerta, kun tunsin, että minua 
seurataan (mukavalla tavalla ajateltu-
na).
 Tutut ihmettelivät, miten osasin lau-
laa tuollaista laulua noin hyvin. En 
siihen silloin osannut oikein mitään 
sanoa mutta jälkeenpäin olen tajun-
nut, että sekä sävelessä että sanoissa 
täytyy olla jotain, joka kolahtaa esittä-

jään ennen kuin yleisö huomaa, että 
esiintyjä on laulussa sisällä. Tuo laulu 
oli minulle jo siinä vaiheessa todella 
tuttu ja lauleskelin sitä yksikseni mil-
loin missäkin.
   Vuonna 2007 laulu sai uusia tuu-
lia häissäni. Olin pitkin talvea mietti-
nyt, uskaltaisinko laulaa jotain omis-
sa häissäni. Koska bändi oli minulle 
entuudestaan tuntematon, ajattelin 
ottaa osittain varman päälle ja vali-
ta tutun sävelen mutta tuoda siihen 
oman tuntuman. 
   Koska olen huono keksimään alku-
ja, mietin, missä lauluissa olisi omaan 
elämään sopivat alkusanat. Mun aika 
mennä on -laulussa kerrotaan: ”Iltam-
me ensimmäisen taas muistoista löy-

dän, heräävän rakkauden ja 
kahvilan pöydän.” 
   Tapasin vaimoni Auran 
Nuortentalolla tansseissa 

ja kahvilan puolella tutus-
tuimme toisiimme. Se oli heti menoa. 
Niinpä laulu oli luonteva valinta esi-
tettäväksi mutta sanat alkusanojen 
jälkeen laitoin tietenkin uusiksi. Lop-
putuloksena syntyi laulu ”Oot aina 
rakkainpain”, joka sai monissa hää-
vieraissa aikaan onnen kyyneleitä.

Pauli Lehtonen

Mun aika mennä on

Iskelmä-
klassikkoni

TSK:n jäsen!
Kirjoita oma tarinasi jostain laulusta, iskelmästä

mikä on jättänyt sinuun syvän vaikutuksen.
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Näin kysyttiin Kello- ja kultaliike 
Lindholmin palvelutiskillä hel-

mikuisena iltapäivänä. Pitkän päivä-
työn kahdessa sukupolvessa tehnyt 
monelle kerholaisellekin tuttu liike 
lopettaa toimintansa.
   Yrityksen perusti Lasse Lindholm yh-
dessä Terttu Lindholmin kanssa Tu-
run Nummenmäelle vuonna 1954. 
Vuonna 1993 liike siirtyi heidän tyt-
tärensä Riitta Andersso-
nin omistukseen.  
Vuonna 1998 
liike muutti 
uusiin ti-
loihin Itä-
harjun Pris-
maan. 
   Kävin jututta-
massa Riitta ja Tom 
Anderssonia jutuntekomielessä. Las-
se Lindholmin nimeä kantavalla yri-
tyksellä on ollut tärkeä rooli myös 
Turun Soitannollisen Kerhon histo-
riassa. Lindholmin Kelloliike lahjoitti 
TSK:n harmonikkakilpailuihin palkin-
toja vuosikymmenien ajan, joten yh-
teistoiminta on ollut todella aktiivista. 
Samoin mm. TSK:n ansioituneille jä-
senille lahjoitetun viirin laatan kaiver-
rukset ovat tehty samassa paikassa.
  Lassen tytär Riitta Andersson muis-
teli isänsä Lassen aikaa yrityksessä. 

Innokkaana  harmonikan soittajana 
tunnettu Lasse yhtyeineen  teki  soit-
tokeikkaa kellosepän töiden ohella. 
Tai pitäisikö sanoa jopa niin, että tär-
keämpää päivätyön rinnalla Lasselle  
oli päästä keikalle ainakin kolme ker-
taa viikossa. Tällöin elettiin 1950 - ja 
1960 -lukua. Ilmeinen taiteilijasielu 
on asunut kellosepässä vahvana. Las-
se oli myös luonnollisesti TSK:n jäsen.

  Riitta muisteli hymyssä suin 
myös isänsä humo-

ristista tapaa 
palvella asi-
akkai taan. 
Mm. seu-
raavanlaisen 

kevennyksen 
ostava asiakas 

saattoi kuulla tiskin 
takaa: ”Tuleeko lahja vaimolle, vai 
laitetaanko jotain arvokkaampaa”. 
Tämäntapainen palvelu vaatii pelisil-
mää, jota Lasselle oli vuosien saatos-
sa kertynyt.
   Paljon tuli hyviä muistoja mieleen 
Riitalle ja Tomille noin puolen tunnin 
aikana, kun juttelimme. Samalla asia-
kaspalvelu pelasi mutkattomasti. 
  Aikamoinen ”pala” turkulaista kel-
loseppäliikkeen historiaa jää taakse, 
kun  nykyiset omistajat siirtyvät viettä-
mään vapaa-aikaa mm. kesämökille.

...Onko Neliapilakaulakoruja 
vielä jäljellä...

TSK:n puolesta Riitta ja Tom Andersssonia kävivät tervehtimässä Timo 
Rautala ja Ola Mikola tammikuun lopussa.



HYVÄN FIILIKSEN MUSAKAUPPA
SINUA VARTEN

Palveleva musakauppa Turussa Puutarhakatu 14
Klikkaa	ne 		kauppaan:	www.soi 	nasema.fi	


