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Kalle Oittinen (s.1988) klassinen saksofonisti ja saksofoninsoitonopettaja, joka ammentaa motivaation
työhönsä taiteilijana ja opettajana jatkuvasta uuden oppimisesta sekä musiikin parissa kokemiensa elämysten
ja tunteiden jakamisesta kanssamuusikoiden, oppilaiden ja yleisön kanssa.
Savossa syntynyt, Helsingissä varttunut ja nykyisin Tampereella asuva Oittinen on valmistunut SibeliusAkatemiasta musiikin maisteriksi Pekka Savijoen ja Joonatan Rautiolan oppilaana ja on täydentänyt
opintojaan useilla mestarikursseilla Suomessa ja ulkomailla eturivin saksofonistien (mm. Claude Delangle,
Vincent David ja Arno Bornkamp) kanssa.
Nuoresta iästään huolimatta Oittinen on jo kokenut pedagogi ja toimii tällä hetkellä saksofoninsoiton
lehtorina Tampereen Konservatoriossa sekä opettaa Tampereen Ammattikorkeakoulussa (TAMK) ja
SibeliusAkatemiassa. Hän on työskennellyt myös Kaartin Soittokunnassa ja toimii säännöllisesti avustajana
sinfoniaorkestereissa ja soittokunnissa. Kamarimuusikkona Oittinen toimii erityisesti Saksofonikvartetti
Aavan jäsenenä monien muiden kokoonpanojen ja projektien lisäksi. Oittinen on monipuolinen ja
kokeilunhaluinen muusikko. Erilaiset projektit ulottuvat perinteisistä klassisen saksofonin kokoonpanoista ja
konserteista aina funk-yhtyeisiin ja musiikkiteatteriin asti. Oittinen on esiintynyt mm. Kesän nuoret
taitelijat- ja Soiva-Akatemia-sarjoissa, Sibafestillä, Turun Musiikkijuhlilla, Musica Novassa sekä Flowfestivaalilla.
Solistina Oittinen on esiintynyt Sibelius-Akatemian Sinfoniaorkesterin ja Slovenian Philharmonisen
Orkesterin kanssa ja vuonna 2016 sijoittunut toiseksi 8. kansainvälisessä saksofonikilpailussa Nova
Goricassa, Sloveniassa.
2018 Suomen saksofoniseura myönsi Oittiselle Josef Kaartinen -palkinnon sekä stipendin tunnustuksena
saksofoninsoiton hyväksi tehdystä työstä.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kalle Oittinen (b.1988) is a classical saxophonist and saxophone teacher who gets motivation to his work as
an artist and teacher from the ongoing process of learning and from sharing the feelings and emotions of
musical experiences with other musicians, students and audience.
Oittinen, who was born in Savo, grew up in Helsinki and is currently living in Tampere, has graduated as a
Master of Music from Sibelius-Academy where he was teached by Pekka Savijoki and Joonatan Rautiola.
He has also attended many masterclasses in Finland and abroad with the top saxophonists of the world such
as Claude Delangle, Vincent David and Arno Bornkamp.
Despite the young age, Oittinen is already an experienced pedagogue and works currently as a lecturer of
saxophone in Tampere Conservatory and teaches saxophone also in Tampere University of Applied Sciences
and Sibelius-Academy. He has also been a saxophone player in The Guards Band and is regularly working
with finnish symphony orchestras and military bands. As a chamber musician Oittinen is a member of the
Aava Saxophone Quartet among other groups and projects. Oittinen is a versatile and open-minded musician
whose projects vary from traditional classical saxophone groups all the way to funk-band and music theatre.
Oittinen has performed in the Young artists of the summer -series, Soiva-Akatemia -series, Sibafest, Turku
Music Festival, Musica Nova and Flow-festival among other events.

As a soloist Oittinen has performed with the Sibelius-Academy Symphony Orchestra and Slovene
Philharmonic Orchestra and won the 2nd prize in the 8th International Saxophone Competition in Nova
Gorica, Slovenia.
In 2018 Oittinen was awarded the Josef Kaartinen -prize and a stipend by the Finnish saxophone association
as an credit of the work done for the benefit of saxophone playing.

Työkokemus / Work experience
08/2015 -

Tampereen Konservatorio (ja TAMK) / Tampere Conservatory (and
TAMK) Saksofoninsoiton lehtori / Lecturer of saxophone

09/2017 -

Sibelius-Akatemia / Sibelius-Academy
Saksofoninsoiton tuntiopettaja / Saxophone teacher

06/2018

Kälviän musiikkileiri / Kälviä musiccamp
Saksofoninsoiton opettaja / Saxophone teacher

07/2017

Raudaskylän musiikkileiri / Raudaskylä music camp
Saksofoninsoiton opettaja / Saxophone teacher

08/2013 – 07/2015
1/2012 – 12/2012
11/2011 – 07/2013
08/2010 – 07/2015

Tampereen Konservatorio / Tampere Conservatory
Saksofoninsoiton tuntiopettaja / Saxophone teacher
Kaartin Soittokunta / The Quards Band
Soittaja ali-upseeri / Saxophone player
Sibelius-Opisto
Saksofoninsoiton tuntiopettaja / Saxophone teacher
Lauttasaaren Musiikkiopisto
Saksofoninsoiton tuntiopettaja / Saxophone teacher

Koulutus / Education
2017

Sibelius-Akatemia / Sibelius-Academy
Musiikin maisteri / Master of Music

2009

Helsingin Konservatorio / Helsinki Conservatory
Musiikkialan perustutkinto / Musician

2007

Eiran aikuislukio / Eira High School for Adults
Ylioppilastutkinto /

Muuta / Other
2018

Josef Kaartinen -palkinto ja stipendi (Suomen saksofoniseura) / Josef Kaartinen
-prize and stipend (Finnish saxophone association)

2016

2. palkinto Slovenian 8. kansainvälisessä saksofonikilpailussa / 2nd prize in the 8th
International saxophone competition in Slovenia

2013

Esiintyminen Sibelius-Akatemian Sinfoniaorkesterin (joht. Atso Almila) solistina
Musiikkitalossa / Performance as the soloist of the Sibelius-Academy Symphony
Orchestra, conducted by Atso Almila, in Helsinki Music Center

