Monin tavoin Helsingin kulttuurija musiikkielämään vaikuttanut ja
vaikuttava Sergei Sokolov saapui
neljännesvuosisata sitten Pietarista Helsinkiin ja aloitti vuonna
1992 Kansallisbaletin pianistina.

S

ergei Sokolov on pop/jazz
pedagogi, säveltäjä, pianisti
ja tuottaja. Hän on syntynyt 1971
Pietarissa. Sergeille eivät musiikin
mitkään lajit ole vieraita. Hän on
kotonaan niin klassisessa, jazzissa,
rockissa, soulissa kuin pop-musiikissakin. Eivätkä taidot rajoitu
vain soittamiseen, sillä myös laulu
sujuu – ja improvisointi. Viimeksi
mainitusta oli suuri apu esimer54
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kiksi Jorma Uotisen produktiossa
Kaapeli, jossa Sergei improvisoi
flyygelillä. Produktiossa lauloi
Veeti & The Velvets-yhtye. Tässä
yhteydessä hän tutustui Veetiin,
Akiin, Samiin ja Sasuun ja samalla
alkoi myös yhteistyö Aki Sirkesalon kanssa muun muassa albumin
Mielenrauha teossa. Sergei on
soittanut myös Manuel Dunkelin,
Tomi Salesvuon, Teppo Mäkysen,
Eerik Siikasaaren, Marko Timosen, Antti Sarpilan ja monien
muiden kanssa.
Vuodesta 2004 muutettuaan Paloheinään Sergei on ollut
aktiivisesti mukana tapahtumien
järjestämisessä ja hänet tunnetaan
äärimmäisen aktiivisena tapahtumien organisoijana ja monipuo-
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lisena tuottajana. Näkyvimpiä
tapahtumia ovat tänä vuonna Vuosaaren Vuotalossa ja Paloheinässä
jo 12. kerran järjestettävä Rajaton
jazz-festivaali, jazzia ilman rajoja,
ja pohjois-helsinkiläisille tuttu
Paloheinä Soi -festivaali, joka on
järjestetty viisi kertaa. Tapahtumia
on toteutettu yhteistyössä suomalaisten ja venäläisten muusikoiden
kanssa. Syksystä 2013 alkaen
Sergei on tuottanut säännöllisesti
musiikkiohjelmaa Art Jazz Clubilla
Paloheinässä. Sergei opettaa myös
pianonsoittoa, säveltää musiikkia, instrumentaalista sekä laulua

Ylh. Paloheinä Soi Aili Ikosen
konsertti Jazzia Ella Fitzgeraldin hengessä. Pianon
takana Antti Kujanpää ja
kontrabassossa Jori Huhtala.
Vas. Art Jazz & Inna In Style.
Livemusiikki-illat. Oskari
Nokso-Koivisto, laulu ja Harri
Kuusijärvi, harmonikka

jazz- ja pop-laulajille. Hän kirjoittaa myös musiikkia ja on tehnyt
yhteistyötä mm. Kumpulan kuoron
kanssa.
Samassa tilassa Kulttuuriklubi
Art Jazz Clubin kanssa Sysimiehentiellä toimii Sergein puolison Innan
hoitama parturi-kampaamo, Inna
In Style. Inna on myös tuottelias
taidemaalari ja hänen töitään on
nähtävissä muun muassa klubin
ja kampaamon tiloissa. Innan rooli
musiikkifestivaalien järjestelytehtävissä on merkittävä – aktiivisen miehen takana on aktiivinen
nainen.
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