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Tietoa toiminimestä

Musiikki on tärkeä osa maailmaa ja jo pienestä pitäen

olen saanut seurata kanteleiden ja monien muiden

soitinten kautta mil laisia säveliä puu, metal l i ja moni

muu materiaal i yhdessä synnyttävät.

Toisen polven soitinrakentajana haluan omalta

osaltani tarjota ni in soittaj i l le, kaiki l le musi ikista

ki innostunei l le ja soitinrakennuksesta innostunei l le

hyviä soittimia, kiel iä, sekä muita tarvikkeita. Myös

soitinten, etupäässä kanteleiden, huolto ja korjaus

ovat olennainen osa toimintaa. Kaikki ammattitaidol la

sekä ystäväl l isen palvelun voimaan luottaen.

Suurin osa kanteleissani käytetystä puusta on

peräisin suomalaisesta metsästä. Valikoidut puut ja

laadukkaat osat tekevät soittimista hyvin soivia,

kestäviä sekä arvonsa säi lyttäviä. Jokainen soitin on

useiden käsityövaiheiden kautta valmistunut

ainutkertainen yksi lönsä.

Myös ympäristöarvot ovat tärkeitä ni in suunnittelun

kuin valmistuksen lähtökohtina. Ajatonta muotoi lua

edustavat kanteleet on rakennettu soittamista varten.

Ne ovat myös huol lettavissa, vuosienkin kuluttua ja

uusi l la kiel i l lä kantele saa jäl leen raikasta heleyttä.

Tmi J-A Kall ioinen on perustettu vuonna 2006. Toivon

voivani omalta osaltani auttaa sinua soittamaan

haluamiasi sävel iä, i tsel lesi ja ihmisi l le ympäri l läsi .

Antaa lahjan joka soi ja on kaikkea muuta kuin

kertakäyttöinen. Tai mahdoll istaa sinua rakentamaan

juuri sen kanteleen tai muun soittimen, jol laisesta olet

aina haavei l lut.

Rumpparasioita...

Kanteleita ja kieliä,

soitinrakennustarvikkeita,

huoltoja & korjauksia sekä

paljon muuta.
Sinun ja soittimesi parhaaksi.



Kaikkien

kanteleiden

mukana

toimitetaan

viritysavain ja

tukeva pahvikotelo.

Pikkoloihin kuuluu

l isäksi

opasvihkonen sekä

kaksi varakieltä.

Pitkiä (40 cm) sekä lyhyitä (30 cm) pikkoloita

Pähkinänruskea 11-kielinen alttokantele

Vanhan kanteleen

korjaaminen saattaa joskus

vaatia pohjan irroittamista... Erilaisia puutappiaihioita

Kanteleeseen on vaihdettu

kielipenkki sekä kielinastat - ja

lopuksi asennettu uudet kielet

Silmäys tuotevalikoimaan...

Pikkolokanteleet

Pikkolokanteleita on kahta eri mall ia: lyhyt (30 cm) ja

pitkä (40 cm). Kumpaakin on saatavi l la useissa

i loisissa väreissä.

Perinteinen 1 1 -kiel inen kantele

Lämpimästi ja sävykkäästi soiva perinteikäs 1 1 -

kiel inen kantele, jonka suositeltava viritystaso A3-D5.

Saatavi l la useissa väreissä.

1 1 -kiel inen alttokantele

Muhkeasointinen sekä persoonall inen kantele, jossa

kaikki kielet ovat punottuja ja viritystaso A2-D4 eli

oktaavin tavanomaista 1 1 -kiel istä matalampi.

Sävelaskelvaihtajat

Sirppiki i la on erityisesti 5-kiel isi in kanteleisi in

suunnattu edul l inen sekä säädettävä vaihtaja.

Luksuski i la puolestaan on äärimmäisen

yksinkertainen ja toimintavarma.

Kanteleiden kielet & kieltenvaihdot

Valikoimista löytyy teräskiel iä ja punottuja kiel iä

pienistä suurempiin kanteleisi in. Tarvittaessa

suunnittelen ja valmistan kielet/kiel i tyksen toiveidesi

mukaan.

Rumpparasiat

Suomalaista puuta rytmikkäässä muodossa.

Saatavana kolmessa eri koossa (M, L ja XL)

sekä lukuisissa väreissä, aivan kuten kanteleitakin!

Soitinrakennustarvikkeet

Valikoimiin kuuluvat puiset viritystapit ni in kanteleisi in

kuin jouhikoihin, kanteleiden metal l iset viritystapit,

kiel inastat, varrasraudat, viritysavaimet ym.

Lisäksi eri laiset kanteleiden kieltenvaihdot sekä

huol lot ja korjaukset. Kannattaa kysyä!

Perinteinen
11 -kielinen kantele

Korotusasennossa oleva

sirppikiila ja alla vaahterasta

valmistettu luksuskiila




