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Turun seudun musiikkiopiston (TSMO) Big Band 

  
TSMO Big Band on Turun seudun musiikkiopiston rytmimusiikkia soittava oppilasorkesteri, joka 
aloitti toimintansa syksyllä 2004. Sitä johtaa kuubalaissyntyinen, nykyisin Turussa asuva 
muusikko Carlos D’l Puerto. Orkesteri on esiintynyt jazzfestivaaleilla, useissa Turun kaupungin 
tilaisuuksissa sekä mm. Logomon avajaisjuhlissa tammikuussa 2011. TSMO Big Bandissä on 
noin 20 jäsentä. 
 
Orkesterin soittajat ovat musiikin harrastajia, pääasiassa koululaisia ja opiskelijoita, jotka ovat 
iältään enimmäkseen 15 ja 25 vuoden väliltä. Orkesterilla on yhteisharjoitukset kerran viikossa. 
TSMO Big Bandin erityispiirteenä on ohjelmiston monimuotoisuus. Perinteisen big band -jazzin 
lisäksi latinalaisvaikutteiset piirteet sekä pop-, rock- ja viihdemusiikin elementit ovat vahvasti 
mukana. Carlos D’l Puerto on tehnyt TSMO Big Bandin käyttämät sovitukset.  
 
Myös orkesterin soitinvalikoima poikkeaa jonkin verran totutusta. Kosketinsoittimia on kolme, ja 
saksofonisektion vastapainona on vaskisoitinten ja huiluryhmän yhdistelmä. Valtaosa 
sovituksista sisältää lauluosuuksia ja orkesterilla on esiintyessään useita laulusolisteja. Tällä 
kerralla ohjelmisto koostuu koti- ja ulkomaisesta popmusiikista. 
 

 
 



 
 
 
Carlos D’l Puerto 
 
Kuubalaissyntyinen basisti, säveltäjä, sovittaja ja musiikkipedagogi Carlos D’l Puerto tunnetaan 
laajimmin maailmankuulun Irakere-yhtyeen perustajajäsenenä. Kokoonpano yhdisteli 
ennakkoluulottomasti perinteistä kuubalaista musiikkia sekä länsimaista pop- ja jazzmusiikkia. 
Irakere saavutti nopeasti maailmanmaineen ja voitti mm. arvostetun Grammy-palkinnon vuonna 
1979. 
 
Irakeren ohella Carlos D’l Puerto on esiintynyt monien rytmimusiikin huippunimien kanssa niin 
konserteissa kuin levyilläkin. Yhteistyökumppaneita vuosien varrella ovat olleet Carlos Santana, 
Herbie Hancock, Chick Corea, The Brecker Brothers, Dizzy Gillespie ja Al Jarreau. Hän on 
esiintynyt mm. Montreaux’n ja Newportin festivaaleilla sekä useita kertoja Pori Jazzissa. 
 
Carlos D’l Puerto on asunut Turussa vuoden 2002 alusta. Suomessa ollessaan hän on 
opettanut eri puolilla maata musiikkioppilaitoksissa, konsertoinut lukuisilla paikkakunnilla sekä 
levyttänyt mm. Bohemio Latino -yhtyeen kanssa. Hän on nopeasti saavuttanut maassamme 
mainetta niin musiikkipedagogina kuin muusikkonakin. 
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