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Jaakko Noso, 1960-luvulla Kanadaan 
muuttanut suomalaisen soitinrakennuksen 
pioneeri, täyttää tänä kesänä 100 vuotta. Tätä 
merkkitapahtumaa juhlistetaan kesäkuussa 
vapaaehtoisvoimin järjestettävän 100-
vuotisjuhlakonsertin merkeissä. Samassa 
yhteydessä järjestetään myös Jaakko Noson 
soitinnäyttely. Tämän lisäksi Suomen 
Soitinrakentajien Kilta ry on kutsunut Noson 
ensimmäiseksi kunniajäsenekseen.

JAAKKO NOSO - HISTORIAA
Jaakko Noso (1913-) on suomalaisen 
soitinrakennuksen pioneeri, joka loi vajaan 
kaksikymmentä vuotta toimineen soitintehtaansa 
aikana (1945–1966) uskomattoman määrän erilaisia 
soitinmalleja. Noso tunnetaan parhaiten kitaroistaan, 
mutta tuotannossa oli myös kanteleita, banjoja ja 
mandoliineja. Laajimmillaan Noson verstas työllisti kymmenen työntekijää ja soittimia 
syntyi yhteensä yli 10000. Vuonna 1966 Noso muutti Kanadaan, sillä harkintaverotus oli 
tehnyt yrityksen jatkamisen mahdottomaksi Suomessa. 

NOSON SOITTIMET
Noson tuotevalikoima oli laaja. Päätuote oli kitara, mutta merkittävää oli myös kanteleiden 
mandoliinien ja banjojen rakentaminen. Kitaramallit voi jakaa kolmeen ryhmään: 
tasakantiset kitarat, kaarevakantiset orkesterikitarat ja sähkökitarat ja bassot. Noso 
valmisti myös mandoliinibanjoja ja -kitaroita sekä kontrabassoja. Noson soitinmalleista ei 
ole saatavissa valmistajalta mitään luetteloa.

SUOMEN SOITINRAKENTAJIEN KILTA RY
Suomen Soitinrakentajien Kilta on perustettu vuonna 1984 ja sen jäsenistö koostuu 
suomalaisista ammatti-kitaranrakentajista. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää 
suomalaisen soitinrakennus -toimialan näkyvyyttä ja toimia soitinrakentajien 
yhteistyöverkoston ylläpitäjänä. Hallituksessa toimivat Juha Ruokangas (oltermanni), Ari-
Jukka Luomaranta (varaoltermanni), Tero Siromaa (kiltamestari) sekä Jyrki Kostamo 
(kirstunvartija). 

JUHLAKONSERTTI 
Lauri “Arno” Ankerman järjestää talkoovoimin ‘Jaakko Noso 100 Vuotta’ -juhlakonsertin 
‘Sture 21’ ravintolassa Helsingissä 18.6.2013 klo 18:00 alkaen. Esillä on myös Jaakko 
Noson soittimista koottu näyttely. Sisäänpääsymaksu 6€. Konsertissa esiintyvät:

Honey B & T-bones duo
Lauri "Arno" Ankerman
Tuure Kilpeläinen
Juki Välipakka & Rooty Toot Toot band
Tuomas Lehdon Wanha Swengi
Nok Nok
Little Willie Mehto
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Aineistoa verkossa:

Video, kunniakirjan luovutus: http://youtu.be/_wRGxfAHoFI
Valokuva 1 (Jaakko 1): http://www.luthier.fi/wp-content/uploads/2013/03/nosotaltta.jpeg 
Valokuva 2 (Jaakko 2): http://www.luthier.fi/wp-content/uploads/2013/03/nosotaltta2.jpg 
Valokuva 3 (Rauno, Juha): http://www.luthier.fi/wp-content/uploads/2013/03/raunojajuha.jpg 
Facebook ‘Jaakko Noso Appreciation Society’: https://www.facebook.com/groups/6668716609/ 
Suomen Soitinrakentajien Kilta ry: http://www.luthier.fi 

Lisätietoja antavat:

Juhlakonsertti:
Lauri Ankerman
suistomusiikki@gmail.com
040 544 5822

Jaakko Noson kunniajäsenyys:
Juha Ruokangas
juha@ruokangas.com
040 501 4296

Jaakko Noson historia:
Rauno Nieminen
rauno.nieminen@ippnet.fi
050 338 7783
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