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Harrastuksena musiikki
Pelimanni Jorma Salmelan musiikin harrastus vuosien 1950 – 2015 välisenä aikana.
1950 luku
Musiikin harrastukseni alkoi kotiseudullani Räyringissä 1950 luvun lopulla. Meidän perheessä on musiikki ollut aina
kaikista harrastuksista etusijalla. Isä–Jussi ja äiti (Aino) olivat molemmat musikaalisia ja isä hankki soittimia meille sitä
mukaa kun vartuimme sen verran, että kykenimme aloittamaan musiikin harrastuksen. Isä soitti viulua, kanteletta
sekä huuliharppua ja äiti puolestaan oli innokas laulaja ja soitti myös kanteletta. Isä hankki 50 – luvulla mm. haitarin,
kitaran, trumpetin ja laadukkaan huuliharpun. Minä innostuin eniten trumpetin soitosta ja opettelin sormituksen ja
skaalat korvakuulolta, koska siihen aikaan ei paikkakunnalla ollut saatavana minkäänlaista musiikin opiskeluun liittyvää
kirjallista materiaalia nuoteista puhumattakaan. Innokkaalla harjoittelulla opin soittamaan ja soittelin kotini vintin
avoimesta ikkunasta kesäisin niin, että koko ranta kaikui. Naapurin tyttö luulikin, että hänelle serenadeja soittelin.

1960 luku
Trumpetin soittelu jatkui edelleen – 60 luvun alussa. Taisi olla -63 tai – 64 kun kuulin eka kerran radiosta The Beatles
yhtyeen musiikkia. Erityisesti jäi mieleen heidän esittämänsä biisi nimeltään ”Rock and Roll Music”. Se olikin todella
komeaa kuultavaa ja teki heti lähtemättömän vaikutuksen. Jotakin uutta oli tapahtumassa musiikin maailmassa.
Vuonna 1964 muutin Kauhavalle ja liityin hetimiten Kauhavan puhallin orkesterin riveihin. Kauhavalla aloitti tuohon
aikaan toimintansa kansalaisopisto ja ryhdyin opiskelemaan musiikin teoriaa ja soittoa seinäjokelaisen Antti Vainion
oppilaana. Vainio toimi myöhemmin mm. Seinäjoen Tangomarkkinoitten taiteellisena johtajana ja orkesterin kapellimestarina. Edistyin mukavasti ja vaihdoin melko pian trumpetin saksofoniin. Into oli niin kova, että harjoittelin joka
päivä muutaman tunnin. Edistyin saksofonin soitossa niin, että pääsin puhallinorkesterin saksofonisektioon. Oli tosi
mukavaa soittaa aikamiesten rinnalla. Ohjelmistoon kuului myös paljon swing- ja blues musiikkia. Lähtemättömän
vaikutuksen teki Glenn Millerin big bandin levyttämä ”American Patrol” – niminen evergreen swing, joka kuului myös
ohjelmistoomme. Pääsin ensimmäiselle ulkomaan reissulle jo vuonna 1965 Kauhavan Puhallinorkesterin mukana.
Matka suuntautui Saksaan ja tapahtuma oli ”Kieler Woche”. Siellä oli musisoimassa kymmenkunta orkesteria eri
maista. Matkustimme meritse Finn Partner -aluksella ja reissu kesti reilun viikon verran. Kyseinen Finn Partner alus
myytiin myöhemmin virolaisille ja oli juuri sama surullisen kuuluisa Estonia alus, joka makaa nykyään Itämeren
pohjalla. No siltä Kielin reissulta selvisin onneksi aivan kuivin jaloin.

”Kauhava Swinging Saxophones” v. 1965. Minä olen neljäs kaveri vasemmalta.
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1965 liityin saksofonistiksi paikalliseen rokki bändiin, joka oli nimeltään The Wages. Tämä bändi soitteli rokin ohella
myös perinteistä tanssimusiikkia ja soitin taustariffien ohella myös paljon instrumentaali sooloja, joten homma oli
mielekästä. Bändi lopetti kuitenkin pian koska osa sen jäsenistä lähti opin tielle. Samana vuonna perustin kouluun
”Teiniorkesterin”. Tässä kokoonpanossa veljeni Pekka toimi laulusolistina ja ihailijoita tietenkin riitti. Kiertelimme
esiintymässä lähialueen koulubileissä. Nälkä kasvoi kuitenkin syödessä ja halu tanssilavoille oli niin suuri, että perustin
nimeäni kantavan ”Jorma Salmelan Yhtyeen” seuraavan vuoden 1966 loppupuolella. Saimme keikkoja pikkuhiljaa
aika mukavasti ja hankittiin ensimmäinen oma keikkakärry VW Doppelkabiter, muistaakseni vuosimallia 1962.

VW Doppelkabiter vuosimallia 1962

Jorma Salmelan Yhtye vuonna 1966.
Eetu, Pekka Raimo, Jorma Leo ja Henrik

Maineemme hyvänä orkesterina kiiri Pohjanmaalla. Saksofonin soiton ohella Pekka ja kitaristi Henrik toimivat
laulusolisteina, mutta soitimme paljon 2-äänistä instrumentaalia saksofoneilla ja muutenkin sovitin kaikkiin biiseihin
hyvät puhallin arrit. Meidän musiikkimme. Olimme erilainen kokoonpano kilpaileviin orkestereihin verrattuna juuri
pillien ansiosta. Otimme vaikutteita tuohon aikaan maailmalla mainetta saavuttaneen Herp Albert & Tijuana Brass
yhtyeen uudentyyppisestä svengaavasta musiikista ja esitimme heidän musiikkiaan saksofoni – versioina. Tämän
tyyppinen musiikki upposi kansaan. Lisäksi esitimme soul- ja blues musiikkia kuten esim. Soul Finger, Water Melon
Man, Mercy Mercy, Tequila, King of the Road jne. Aikaa myöden olimme jo niin kovassa huudossa, että lukeuduimme
maakunnan ykkösbändien joukkoon.
Seuraavana vuonna 1967 Seinäjokelaisen VIIHDEKOLMIO – nimisen viihdetoimiston pomo Mäkelä otti minuun
yhteyttä ja tarjosi paikkaa tallissaan. Hän toimi keikkamyyjänä ja hänellä oli yli 30 orkesteria tallissaan. Hän tarjosi
meille omistamansa /rekisteröimänsä ERKKI TAPANIN yhtyeen nimeä ja yli vuodeksi eteenpäin joka viikonlopuksi
myytyjä keikkoja. Orkesterin oli aika nimekäs Pohjanmaalla ja kokoonpano oli hajonnut, eikä uutta miehitystä ei ollut
saatavilla. Tarjous oli houkutteleva koska pääsisi irti ikävästä keikkamyynnistä ja saisi keskittyä täysillä pelkästään
soittamiseen. Vähän harmitti tuo nimen muutos, mutta lopulta teimme sopimuksen Mäkelän kanssa. Provinkka oli
muistaakseni 10 % keikan hinnasta. Otimme uuden nimen käyttöön aloitimme ERKKI TAPANIN yhtyeenä olemisen.
Keikkaa oli hyvin ja hyvähintaisia, joten päätimme hankkia uuden keikka-auton. Ostettiin velipokien kanssa Ford
Galaxie Country Sedan vuosimallia 1964, siihen aikaan todella upea 11 - paikkainen Amerikan rauta.
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Raimo, Leo, Eetu, Henrik, Pekka, Jorma

Keikalta palattu vuonna 1967

Fordilla oli mukava tehdä keikkamatkoja ympäri pohjanmaata ja vapaa-aikoina lähdimme kiertelemään samalla
porukalla lähikunnissa flikkoja katselemassa; olimme tuohon aikaan kaikki suunnilleen samaa ikäluokkaa ja vapaita
poikamiehiä. Tämä oli mukavaa aikaa; ainoastaan koulunkäynti oli pienenä haittana, mutta ei nyt sentään esteenä.
Reilu vuosi kului mukavasti Viihdekolmion leirissä, mutta sitten vuonna 1968 alkoi ilmetä ikävää epärehellisyyttä
ohjelmatoimiston puolelta ja jouduimme sanomaan yhteistyö- ja avunanto sopimuksen irti. Mäkelä ei kuitenkaan
antanut meidän käyttää ERKKI TAPANI – nimeä ilman sitä 10 %:n provisiota, vaikka myimme keikat itse. Otimme tässä
asiassa yhteen oikein tosissamme, mutta emme lopulta mahtaneet asialle mitään koska hän oli rekisteröinyt nimen.
Kitaristimme Henrik Gräsbeckin isä oli Kauhavan kihlakunnan tuomari ja tutkittuaan juttua, hän kehotti meitä
luopumaan kiltisti nimen käytöstä. No eipä siinä sitten sen kummempaa; käännettiin orkesterin historian uusi sivu.
Otimme käyttöön uuden nimen: E.T.-SEXTET, jossa tuo E.T. viittasi aikaisempaan Erkki Tapaniin. Henrik ryhtyi
myymään keikkoja ja minä keskityin musiikin sovittamiseen. Henrikin sukujuuret ovat ruotsinkielisellä Vaasan
rannikkoseudulla, joten hän sai tehtyä uuden aluevaltauksen länsirannikon ruotsinkieliselle alueelle. Sinne ei
perinteisesti pohjalaisilla yhtyeillä ollut mitään asiaa. Laajensimme muutenkin reviiriä kattamaan Jyväskylä –
Rovaniemi välisen alueen. Samoihin aikoihin teimme henkilövaihdoksia yhtyeen kokoonpanossa. Rumpaliksi tuli Matti
Vuorensyrjä (tuttu Wagesin ajalta) ja basistiksi hänen serkkunsa Seppo Kattelus. Nämä serkukset olivat erinomaisen
hyviä laulajia ja osasivat laulaa 2-äänisesti.
Tämä stemmalaulu oli taas jotakin uutta Pohjanmaalla.

Saksofonistit Pekka ja Jorma
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Keikoilla oltiin joka viikko lähes poikkeuksetta, keskiviikkona, perjantaina, lauantaina ja sunnuntaina. Joskus myös
oltiin keikalla myös tiistaina ja torstaina. Pohjoisen keikat olivat lähes poikkeuksetta kolmen päivän reissuja. Yleensä
tuolloin eka keikka oli Oulussa, seuraava Kemissä ja sunnuntaina Rovaniemellä. Oltiin näillä keikoilla paikallisen väen
mukaan ”etelän miehiä”. Kaikenlaisia hauskoja tapauksia näillä reissuilla sattui, mm. kerran kun tankkasimme Fordin
tankin täyteen (noin 100 litraa), että varmasti riittäisi kun tuolla pohjoisessa olivat siihen aikaan huoltoasemat aika
harvassa, niin putosi koko bensatankki tielle. Eipä siinä sen kummempaa kuin tankki ylös paikalleen ja taas matkaan.

Kuvassa irronneen bensatankin kiinnitys.

Tupakkatauko Napapiirin majalla Rovaniemellä.

Muutamia vaaratilanteitakin reissuilla tietenkin sattui, kun tiet olivat siihen aikaan talvisin aika liukkaita ja lähes aina
ajettiin slikseillä ympäri vuoden. Kaksi kertaa minun ollessa ratissa pohjoisen keikoilla, lähti loivassa myötämäessä
jäisellä ajoneuvo- yhdistelmä lapasesta ja lulla rupesi kiilaamaan auton edelle. Pyörähdettiin kompassineulan tapaan
180 astetta. Hermoja tällainen toki koetteli; piti vain painaa kytkin pohjaan, odotella että nokka oli taas menosuuntaan
ja sitten pikkuhiljaa kaasulla vakauttaa auton menosuunta oikeaksi. Tästä kun selvisi, niin hetimiten varovainen auton
parkkeeraus ja ulos tupakalle, että vapina ja sydämen tykytys tasaantui. Sitten taas matkaan. Molemmilla kerroilla
muu porukka nukkui autuaan tietämättöminä koko asiasta. Yksi vaarallisempi tilanne sattui, kun olimme matkalla
Iisalmen keikalle Itäsuomessa ja liukkaalla kelillä auto puski suoraan Jyväskylä Kokkola tien valtatien T-risteyksessä
suoraan tien yli pellolle. Lunta oli paljon ja auto kynti lumihangessa niin, että lumi tunkeutui auton syyläriin ja aiheutti
valtavan höyrypilven. Porukka luuli auton syttyneen palamaan ja kaikki tunkivat itsensä ulos auton ikkunoista.
Jälkeenpäin havaittiin, että kyllä ovetkin olisivat avautuneet. Kukaan ei onneksi loukkaantunut, mutta auto oli
mahaansa myöten lumihangessa pellolla puskuri vääntyneenä niin, ettei toinen etupyörä pyörinyt. Kuskin oli sillä
kertaa Seppo ja kun niin kuin tilauksesta lipui paikallinen poliisipartio paikalle, tokaisi Seppo minulle paniikissa, että
sano sinä ajaneesi. No eipä siinä mikään auttanut ja minä lähdin poliisin mukaan ensin kamarille ja sitten edelleen
poliisin mukana hankkimaan hinausautoa. Ford oli sinä vuonna jäänyt katsastamatta, mutta eivät pollarit
auttamishalun huumassa kysyneet auton papereita, ainoastaan minun ajokortin. Siellä hiljaisella syrjäseudulla tapaus
oli poliisillekin erikoinen, kun näkivät auton lullassa orkesterin nimen olivat heti auttamassa. Me soitettiin Iisalmeen,
että myöhästymme varmasti ainakin tunnin. Poliisi hommasi paikalle TVH:n keltaisen kuormurin ja se veti yhdistelmän
pois pellolta. Kun auto oli saatu takaisin tielle, havaittiin että vasemman puolen etulyhty osoitti kohti taivasta ja
etupyörä ei liikkunut, koska puskuri oli taittunut. Laitettiin vahva kettinki puskurin päähän ja saatiin TVH:n Sisulla
oikaistua sen verran, että pyörä pääsi liikkumaan. Poliisit olivat tietysti hengessä mukana ja sanoivat, että antaa sen
valon sojotta mihin tahtoo kunhan vain ehditte keikkapaikalle mahdollisimman nopeasti. Keikkapaikalla Iisalmessa
tanssiväki odotteli meitä ja avusti kamojen kantamisessa, jotta päästiin pikaisesti aloittamaan pirskeet. Muistan, että
lähetimme meitä avustaneille poliiseille joulukortin erinomaisesta ja ripeästä toiminnasta onnettomuuspaikalla.
Kaikenlaista muutakin mukavaa keikkareissuilla tietenkin sattui, mutta ihan kaikkea ei sentään kerrota…
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Vuonna 1969 yhtyeen kokoonpanoa täydennettiin vielä uudella laulusolistilla. Uusi orkesterin jäsen oli nimeltään
Mia Rasinperä. Mia oli erittäin lahjakas laulusolisti ja bändin laulupuoli vahvistui entisestään. Uuden tulokkaan myötä
bändin nimeksi otettiin MIA & E.T. – SEXTET. Hankimme Englannista uusia nuotteja sellaisista kappaleista, joista
meilläpäin ei ollut vielä tanssiyleisöllä mitään tietoa ja näitä ei vielä muut pohjalaiset bändit esittäneet. Kovimpia
hittejä olivat sellaiset kuin esimerkiksi: Down On The Corner, Never Marry To The Railroad Man, Chirppy, Chirppy
Sheep, Sheep, Roaling On The River. Näistä kappaleista tein hyvät sovitukset laulu- ja puhallin taustoineen. Nämä
upposivat kansaan kuin veitsi voihin ja suosiomme sai yhä lisää nostetta siipiensä alle. Tällä kokoonpanolla olimme
mielestäni uramme huipulla. Maakunnan muut bändit kävivät keikoillamme kuuntelemassa meidän musiikkiamme ja
rikoimme järjestään joka tanssipaikalla aikaisemmat yleisöennätykset, joista useat ovat vielä tänäkin päivänä
rikkomatta.

Laulusolisti Mia Rasinperä

Juhannuskeikalla Kauhavalla 1970. Pekka, Jorma ja Seppo

1970 luku
Vuonna 1970 jatkettiin edelleen samaan malliin, mutta oltiin tultu siihen ikään että armeija kutsui yhtä jos toista ja
myös opinnot alkoivat harventaa rivejä. Seppo lähti SA-inttiin etsinmäisenä, mutta minä keplottelin lykkäystä kahdeksi
vuodeksi ja lähdin armeijan leipiin 1971 syksyllä. Minun lähdettyäni armeijan leipiin, jatkoi Pekka yhtyeen johdossa.
Mia lähti myös opin teille ja muutkin musikantit lopettivat soittohommat ja koko alkuperäinen orkesteri hajosi. Pekka
kasasi uuden pienemmän kokoonpanon ja jatkoi keikkailua E.T. – SEXTET nimellä. Yhtye oli kutistunut kvartetiksi,
mutta nimi myi hyvin ja sitä kannatti käyttää. Tässä kokoonpanossa olivat Pekan lisäksi Olli Orrenmaa, Klaus Koivula
Raimo Järvenpää. Pojat hoitelivat keikat tästä eteenpäin vuoden 1972 syksyyn saakka ja kun minä pääsin siviiliin
samana syksynä, oli Pekan vuoro astua armeijan harmaisiin. Vaihdoimme orkesterin kokoonpanoa hauskasti kesken
keikkaa Kauhavalla. Pojat poistuivat tauolla lavalta ja tauon jälkeen minä jatkoin uuden miehityksen kanssa. Uudessa
kokoonpanossa soittivat minun lisäkseni Martti (Manu) Puronvarsi, Klaus (Lanttu) Koivula ja Heikki (Henteri)
Puronvarsi. Kokoonpano oli edelleen kvartetti, mutta käytimme edelleen E.T. – SEXTETIN nimeä koska se myi edelleen
hyvin, eikä tanssikansa kiinnittänyt noihin pikkujuttuihin huomiota. Homma toimi ja keikkoja riitti. Kokoonpanossa
vaihtui / lisääntyi miehitys tämän tästä, aina tilanteen ja tarpeen mukaan. Vuonna 1974 homma hyytyi kuitenkin
lopullisesti ja bändihommiin tuli muutaman vuoden tauko.
Vuonna 1975 Kauhavan kansalaisopiston rehtori otti minuun yhteyttä ja pyysi kasaamaan opistolle puhallinorkesteria.
Kauhavan nuorisoseuran toimita oli tyrehtynyt kokonaan sen pitkäaikaisen johtajan muutettua pois paikkakunnalta ja
uutta orkesteria kaivattiin. Lähdettiin aivan nollasta liikkeelle. Tilattiin uudet puhaltimet kansalaisopiston piikkiin ja
minä rupesin haalimaan paikkakunnan pelimanneja kasaan. Sainkin jonkinlaisen kokoonpanon kasaan ja ryhdyttiin
harjoittelemaan ohjelmistoa. Johdin tätä orkesteria tein sovituksia pari vuotta, kunnes lähdin jatkamaan keskeytyneitä
opintojani Vaasan Tekuun vuoden 1976 lopulla. Puhallinorkesteri jatkoi toimintaansa uuden kapellimestarin johdolla.
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Uusi kokoonpano vuonna 1973
Manu, Lanttu, minä ja Henteri

Tässä ollaan pikaiselle keikalle lähdössä vuonna 1973
Lanttu, Henteri, Manu ja minä

Manu ja minä 1974

Kauhavan kansalaisopiston puhallinorkesteri vuonna 1975. Minä seisoskelen takana sopraano saksofoni kourassa.
Keskellä opiston logon takana veljeni Matti ja edessä vasemmalla sisareni Marjon puoliso Reino Kamppila.
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Vuoden 1977 lopulla liityin Pohjanmaalla nousuaan tekevään Risto Oja-Lipastin yhtyeen riveihin. Veljeni Matti liittyi
mukaan seuraavana vuonna -78. Tämä kokoonpano kohosi pikkuhiljaa maakunnan ykkösbändiksi Mia & E.T.-SEXTET
yhtyeen lopetettua toimintansa vuoden 1971 lopulla. Oja-Lipastin yhtyeessä olikin sitten jo kolme puhallinta (Risto,
Matti ja minä) ja saimme näin komeammat puhallintaustat. Risto soitti urkujen ohella trumpettia; Matti soitti
poikkihuilua ja altto saksofonia; minä soitin poikkihuilua, tenori-, sopraano ja baritoni saxofoneja ja pasuunaa sekä
jossakin määrin myös koskettimia. Teimme useita levytyksiä mm. LP-levyn ”Pohjanmaan Poikia”, jota voi kuulla myös
YouTubessa. Teimme useita nauhoituksia myös lauluyhtye AHONKYLÄN FLIKAT ja kuoron MARIT JA MIKOT kanssa.
Olimme myös mukana musisoimassa ILMAJOEN MUSIIKKIJUHLILLA ja SEINÄJOEN TANGOMARKKINOILLA. Musiikkia
meidän äänityksiin sovitti myös Rauno Lehtinen ja musiikkia teki / sovitti mm. Klaus Thomasson ja Jamppa Tuomisen
”hovisäveltäjä” Juntunen. Taas mentiin lujaa ja korkealla.

ROLY v. 1978

Keikalla: Jorma ja Matti huilisteina vuonna 1978.
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1980 luku
Vuoden 1980 kesällä lopetin soittohommat. Tuolloin perheeseemme kuului vaimoni Riitan lisäksi esikoisemme Hannu
(5 v) ja Heikki syntyi saman vuoden lokakuussa. Aloitin seuraavana vuonna oman talon rakentamisen. pariin kolmeen
vuoteen ei tullut juurikaan soiteltua muutoin kuin omaksi iloksi.

Tunnelmointia pianolla vuonna 1983
Vuonna 1984 Lasse Ekman (tuolloin Kauhavan Yrittäjien puheenjohtaja) tuli luokseni ja rupesi ehdottelemaan josko
ruvettaisiin kasaamaan isompaa orkesteria. Lassea harmitti, kun oli nuorempana ollut tilaisuus saada moottoripyörä
taikka saksofoni. Molemmat olivat kiinnostaneet, mutta tuolloin tuli valituksi moottoripyörä. Nyt oli asia ruvennut
vaivaamaan ja kiinnostus musisointiin oli herännyt. Lasse ei tuolloin osannut soitta ja pyysikin, josko minä opettaisin
häntä alkuun. Minä olin tuolloin jo saksofonini myynyt ja asia jäi vielä muhimaan. Olin kyllä soitellut jatkuvasti pianoa
ja muita kosketinsoittimia sekä kitaraa ja bassoa. Reilun viikon kuluttua Lasse tuli uudelleen kolmen saksofonin kanssa
meille, levitti soittimet lattialle ja sanoi, että valitse siitä mieluisin… maksulla ei ollut kiirettä. Itselleen hän oli ostanut
baritoni saksofonin. Minä tartuin syöttiin ja valitsin itselleni omaan käteeni sopivan soittimen. Tästä alkoi taas uusi
bändin kasaaminen. Tunsin paikkakunnalla muutaman hyvän puhallinsoittajan ja kasasin porukan rytmiryhmineen.
Aloimme harjoitella Sähkö-Salmelan varastotiloissa ja vähitellen ryhmän miehityksen kasvaessa syntyi taas uusi bändi.
Nimeksi muotoutui vuonna 1985 KAUHAVAN YRITTÄJIEN ORKESTERI. Nimen valintaan vaikutti se, että pelimanneista
useimmat toimivat paikkakunnalla yrittäjinä.
Minä toimin orkesterin johtajana ja kirjoittelin sovituksia. Heti alun perin tähdättiin keikoille ja ohjelmistoa
kartutettiin määrätietoisesti. Tuolloin ei kotimaasta vielä tahtonut löytyä isommalle orkesterille valmiita sovituksia,
joten minä tein tarvittavat sovitukset Bandille. Myöhemmin saimme kontaktin ruotsalaiseen musiikkiliikkeeseen, jolla
oli mm. Amerikasta hankittuja Big Band sovituksia. Vuoden 1986 kuluessa oli ohjelmisto saatu jo treenattua siihen
kuntoon, että voitiin lähteä esiintymään. Keikkoja tehtiin aluksi Kauhavalla ja lähikunnissa. kuntoon, että voitiin lähteä
esiintymään. Keikkoja tehtiin aluksi Kauhavalla ja lähikunnissa. esiintymään. Keikkoja tehtiin aluksi Kauhavalla ja
lähikunnissa.
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Kauhavan Yrittäjien Orkesteri keikalla Seinäjoella vuonna 1987. Edessä vasemmalla minä, vieressäni veljeni Matti.

Vuonna 1988 orkesterin laajeni täysimittaiseksi Big Band kokoonpanoksi. Nimeksi otettiin KAUHAVA BIG BAND ja
perustettiin KAUHAVA BIG BAND YHDISTYS ry ja liityttiin Suomen Jazz Yhdistyksen jäseneksi. Tämän toimenpiteen
ansiosta saimme Helsingistä Jazz Yhdistyksen palkkaamia hyviä kouluttajia ja pääsimme yhä syvemmälle Big Band –
musiikin saloihin. Esitimme tuolloin myös muuta kaupallista rytmimusiikkia. Kokoonpanoa täydennettiin
laulusolistilla. Toimin saksofonin soiton ohella Big Bandin johtajana.

Big Bandin julisteita
Melko pian alkoi mielessä muhia ajatus reviirin laajentamisesta ja aloimme tunnustella millaista saumaa olisi päästä
esiintymään Suomen rajojen ulkopuolelle. Vuonna 1989 saatiinkin ensimmäinen ulkomaan keikka siiloiseen suureen ja
mahtavaan Neuvostoliittoon kuuluvaan Viroon. Emme saaneet lippuja siiheen aikaan ainoaan eteläiseen naapuriin
liikennöivään Georg Ots alukseen, joten vuokrasimme bussin ja kiersimme maitse Viipurin ja Leningradin kautta.
Esiinnyimme Ranna Big Band festivaaleilla Tallinnan Estonia teatterissa reilun 10 muun big bandin joukossa.
Matkallahan sattui tietysti kaikenlaisia mukavia kommelluksia yms. , mutta kaikkineen matka oli erittäin onnistunut.
Toimin tuolloin vielä orkesterin johtajana saksofonin soiton ohella.

S-D-1002

JORMA SALMELA – harrastuksena musiikki

10

Komea saksofonistien rivistö (7 ukkoa). Edessä pasunisti J. Talvitie, minä hänen vasemmalla puolen ja Matti keskellä

1990 luku
Seuraavana vuonna 1990 jatkoimme tiivistä keikkailua, mutta samalla aloimme harjoittelua vuoden kohokohtaa
varten. Olimme päättäneet osallistua IMATRA BIG BAND FESTIVAALEILLE. Tätä varten harjoittelimme saksofonisti
Jukka Lumpeen säveltämää omaa musiikkia. Jukka Lumme on Klaus ”Klasu” Järvisen luotsaaman Okelin (Oulunkylän
Pop ja Jazz Opisto) käynyt taitava saksofonisti ja oli tuolloin Seinäjoen Jazz ry:n puheenjohtaja. Nykyisin (vuonna 2015)
Jukka on suorittanut myös Jazz- rytmimusiikin kandinaatin tutkinnon (AMK) ja toimii päätoimisena musiikin opettajana
eri opinahjoissa. Jukka Lumme kutsuttiin Kauhava Big Bandin johtajaksi samana vuonna.

SEINÄJOEN KONSERTTI OHJELMA
Tässä konsertissa oli noin puolet
kappaleista Jukka Lumpeen omia
sävellyksiä.

Seinäjoella 16.12.1990
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Vuonna 1990 äänitimme myyntiin ensimmäisen levytyksen: ”Contemporary Jazz and Traditional Swing”

Imatra Big Band Festivaaleilla vuonna 1990
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”Historiallinen” saksofonisektio Imatran keikalla. Tuolloin rivistössä olivat vielä ammattilaisurastansa vasta
haaveilevat TV:stä tutut Marko Portin ja Heikki ”Hessu” Pohto. Molemmat ovat tänä päivänä maamme eturivin
muusikoita.
Kauhava Big Band on aina toiminut ”ponnahduslautana” maakunnan nuorille musiikin ammattilaisiksi aikoville ja
KBB:n kautta Okeliin kulkenut jo useamman muusikon tie. Marko ja Heikki soittivat tämän jälkeen vielä pari vuotta
Kauhava Big Bandin riveissä mm. tulevalla ensimmäisellä Amerikan matkalla.
Vuonna 1991 matkasimme Floridaan. Miamin kautta suuntasimme esiintymään Lake Wortiin, Lantanaan. Tämä matka
kesti kaksi viikkoa ja kävimme mm. Orlandon avaruuslento keskuksessa, elokuva studioilla ja Disney Landessa.
Meillä oli mahdollisuus tehdä ulkomaan reissuja, koska musiikki on meidän harrastus, emmekä maksa soittajille
palkkaa kuten useimmilla vastaavanlaisilla bändeillä on tapana. Laitamme keikkapalkkiot matkakassaan ja vain
pakolliset matkakulut yms. maksetaan muusikoille. Kuuluimme Kauhavan Kansalaisopiston piiriin, joten pakollisen
kapellimestarin palkkion maksoi Kauhavan kansalaisopisto.

Jorman ”pystysoolo” Amerikassa (Lake Wort) kesällä 1991. Soittimena on upouusi Selmer Super Action 90.
Vuonna 1992 ryhdyin Kauhava Big Bandissä soittamisen ohella tekemään sovituksia ja sävellyksiä viiden naisen
lauluryhmälle. Vaimoni Riitta lauloi tässä kokoonpanossa ja teki sävellyksiin sanat. Teimme Riitan kanssa yhdessä
reilut kymmenen omaa laulua. Lauluryhmän nimi oli ELISA ja se esitti hengellistä musiikkia. ELISAN ohella tein
myöhemmin sovituksia myös lauluryhmä nimeltä EFFATA, joka esitti israelilaista musiikkia.
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ELISA
Vaimoni Riitta Salmela toinen vasemmalta, kuva vuodelta 1992

Koko 1990 luvun ajan Kauhava Big Band keikkaili kotimaassa ja ulkomailla. Vuonna 1995 suuntasimme
konserttimatkan Kanadaan. Aloitimme konserttimatkan Torontosta ja kiersimme Lake Superior – järven, palaten
kierroksen jälkeen takaisin Torontoon. Esiinnyimme eri kaupungeissa kiertueen aikana. Matkan läntisin
esiintymispaikka oli Thunder Bay. Vuonna 1997 tehtiin uusi konserttimatka Kanadaan. 1990-luku toi valtakunnallisen
laman myötä vaikeuksia hyvien keikkojen saamisessa, joten aloitimme myös itse teemakonserttien järjestämisen.

Torontossa v. 1995. KBB:n ohella mukana oli tanssiryhmä SWING.
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Lehtileikkeitä ensimmäiseltä Kanadan kiertueelta:

Teemakonsertti esitteitä:
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2000 luku
Kauhava Big Bandin toiminta jatkui entiseen malliin koko 2000 luvun ajan. Soittajia meni ja tuli, mutta toiminta jatkui
keskeytyksettä. Muun konsertoinnin ohella vuonna 2006 tehtiin uusi konserttimatka Floridaan.

KBB Floridassa vuonna 2006

2000 – luvulla muutin asumaan Seinäjoelle, jatkoin opintoja työn ohella ja olin tilapäisesti poissa Kauhava Big Bandin
riveistä muutaman vuoden ajan ja kävin soittamassa KBB:n teemakonserteissa satunnaisesti aina tarpeen vaatiessa.
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Lisää teenakonsertti julisteita 2000 – 2010 – luvuilta:
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FinnWest Vancouver 2011, Kanada
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Vuonna 2004 perustin veljieni kanssa ”Salmela Bros House Band” nimeä kantavan yhtyeen.
Tämän kokoonpanon tarkoituksena on ollut soittaa oman lähipiirin synttäreillä ja häissä. Neljän
veljeksen lisäksi kokoonpanoa täydentävät sisarusten pojat Samuli Salmela ja Janne Kamppila.
Esiinnymme, harjoittelemme ja musisoimme epäsäännöllisen säännöllisesti aina tilanteen mukaan.
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