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SIEMEN

Rasmus
Soini

Rasmus Soini on savonlinnalaislähtöinen säveltäjä, sovittaja ja pedagogi. Soini on 
toiminut Sointi Jazz Orchestran taiteellisena johtajana ja kapellimestarina sen 
perustamisesta syksystä 2013 lähtien.

”Konsertissa kuultava sävellys Siemen on omistettu idolilleni Maria Schneiderille, joka 
on jo kolmenkymmenen vuoden ajan johtanut omaa jazzorkesteriaan. Schneider on 
niin musiikillisesti kuin oman yhtyeensä kautta osoittanut kuinka asioita voi tehdä 
omalla, totutusta poikkeavalla tavalla. Luonto ja eräänlainen orgaanisuus on usein 
hänen musiikissaan läsnä, mihin myös sävellyksen nimi viittaa.”

-Rasmus

DREAMS AND DESIRES

Oskari
Siirtola

Vuodesta 2016 Sointi Jazz Orchestrassa soittanut Oskari Siirtola on 
tamperelaislähtöinen basisti, säveltäjä ja sovittaja, jonka musiikissa kauniit, lyyriset 
sävyt yhdistyvät synkkään ilkikurisuuteen ja monitasoiseen rytmiikkaan. Viime vuonna 
Helsinki International Big Band Composing Contestissa toisen sijan voittanut Siirtola on 
SJO:n lisäksi sovittanut muun muassa UMO Helsinki Jazz Orchestralle ja vaikuttaa 
basistina mm. yhtyeissä Elena Mîndru Finnection, Juho Valjakka Trio sekä Viba.

"Olen aina saanut inspiraatiota taitavien tarinankertojien ja uudenlaisia maailmoja 
luovien taiteilijoiden töistä, olivatpa teokset musiikkia, kirjoja, sarjakuvia tai elokuvia. 
Nyt kantaesitettävä sävellykseni Dreams & Desires on omistettu kirjailija Neil 
Gaimanille, mutta yhtä hyvin olisin voinut tehdä kunnianosoituksen vaikkapa Tove 
Janssonille, J.R.R. Tolkienille, Guillermo del Torolle tai Hayao Miyazakille."

-Oskari



YESTERDAY YOU

Aurora
Hentunen

Pianisti-säveltäjä Aurora Hentunen liidaa omaa jazz-yhtyettään (Aurora Hentunen 
Quintet) ja säveltää sen ohella tilaustöitä eri big bandeille sekä klassisen puolen 
yhtyeille. Hentunen haluaa kappaleellaan Yesterday You kunnioittaa jazzin 
varhaisempien aikojen naissäveltäjiä ja -instrumentalisteja, joiden toiminta ja työ 
jazzmusiikin kehittäjinä on jäänyt vähälle huomiolle heidän sukupuolensa ja 
ihonvärinsä vuoksi. Seuraavien kolmen säveltäjän nimet kuullaan kappaleen 
improvisaatio-osan rytmiikassa:

-Irene Higginbotham (1918 – 1988, pianisti-säveltäjä, työskenteli mm. Tin Pan Alleylla 
pseudonyymilla Glenn Gibson)
-Mary Lou Williams (1910-1981, pianisti-säveltäjä, sävelsi mm. Duke Ellingtonille ja 
Benny Goodmanille)
-Melba Liston (1926-1999, pasunisti-säveltäjä, työskenteli mm. Dizzy Gillespien ja 
Count Basien orkestereissa)

THREE'S A CROWD

Bianca
Rantala

Bianca Rantala on virolais-suomalainen säveltäjä, muusikko ja kapellimestari, joka 
viljelee vahvoja melodioita, värikästä harmoniaa yhdistettynä monisyiseen, mutta silti 
helposti koettavaan rytmiikkaan. Rantala johtaa Virossa useampaa big bandia ja toimii 
sovittajana erilaisille orkestereille ja yhtyeille. Vuonna 2020 hän voitti ”Baltic big band 
composition”-kilpailun, ja vuonna 2021 hän valittiin Kölniin jazzorkesterin ”European 
Composers” projektiin säveltäjäksi.

”Kappaleeni “Three’s A Crowd” kertoo kahdesta joka muuntautuu kolmeksi. Yksi niistä ei 
ole yhtälöön tervetullut, mutta yrittää silti eri tavoin löytää tiensä sinne väliin.
Kappaleen inspiroi pianistin ja säveltäjän Jim McNeelyn rohkea sävelkieli ja 
yllätyksellisyys. Sovelsin musiikkiin hänen tapojaan eri aikakausilta jolloin hän käsitteli 
harmoniaa ja käytti instrumentteja eri tavoin.”

-Bianca



POHJOLA

Markus
Pajakkala

Markus Pajakkala (s.1986) on monipuolinen säveltäjä/tuottaja/multi-instrumentalisti, 
joka häärii mm. Yousicianin hovisäveltäjänä, johtaa Utopianisti-yhtyettään ja on 
soittanut mm. Ellipsissä, Von Hertzen Brothersissa, Njet Njet 9:ssä sekä Black Motorin, 
Kingston Wallin, Waltteri Torikan ja Laura Moision kanssa.

Konsertissa kuultava teos "Pohjola" on nimensä mukaisesti Pekka Pohjolan inspiroima 
ja tälle omistettu teos, jossa jylhää melodiikkaa ja polveilevia kaaria kuljettaa 70- 
lukuisen jazz-rockin poljento.

FROM ANOTHER WORLD

Pekka
Seppänen

Pekka Seppänen on monipuolinen ja ilmaisuvoimainen 
saksofonisti/klarinetisti/huilisti. Sointi Jazz Orchestran lisäksi hän soittaa mm. yhtyeissä 
Tsuumi Sound System, Njet Njet 9, Great Helsinki Swing Big Band ja Hästäkki. Hän 
opettaa Töölön musiikkiopistossa.

”Idolilleni sävellyskonsertin sävellystyöni ”From Another World” aiheen valinta ajoittui 
aikaan, jolloin katsoin ja harjoittelin paljon frisbeegolfia. Opiskeluaikojen 
tenorisaksofonisankarit ja kuunnellut levyt toki välkkyivät mielessä, mutta jotenkin 
ajatus tuntui luisuvan frisbeegolfiin ja modernin ajan menestyneimpään pelaajaan Paul 
McBethiin, joka voitti juuri kuudennen maailmanmestaruutensa. McBethin videoita 
katsoessa kuuluu usein termi McBeast Mode, joka tarkoittaa kilpakumppanien 
näkökulmasta lähestulkoon yli-inhimillistä keskittymis- ja suorituskykyä. Kappaleessani 
on McBeast Mode ja tätä käsitettä maistellessani eräs usein mieleen tuleva muusikko 
on Chris Potter, jonka huikaiseva tenorisaksofonisolismi on parhaimmillaan aivan 
käsittämätöntä. Potterin innoittamana kappaleessa on tenorisaksofonisoolo.”

-Pekka
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