
Tanssiorkesteri Lossimies 
 
Tanssimusiikin ilosanomaa levittämään perustettu Tanssiorkesteri Lossimies on maankuulu niin 
lonkat sijoiltaan napsauttavasta groovaavasta  discomusiikistaan kuin loistavasta 
pukeutumistyylistään. Vuonna 1993 perustetussa yhtyeessä lahkeilla leveillään, kaulukset 
törröttävät pitkinä ja kovina, puhumattakaan testosteronin huumaavasta odööristä tahi rouheasta 
rintakarvoituksista. 
 
Menneisyyden hittikimaraan pureudutaan suurella pieteetillä ja tulosta syntyy: Tanssiorkesteri 
Lossimies saa jäyhimmänkin miehen irtautumaan estoistaan ja esittelemään parketilla koko 
travoltamaisen repertoaarinsa, jonka jälkeen nirppanokkaisinkin vaaleaverikkö ryntää 
takuuvarmasti mukaan huumaavaan tanssiin ja karkeloon. 
 
Tanssiorkesteri Lossimies on muutakin kuin vain erinomainen viihdeorkesteri. Yhtye on sensaatio 
ja instituutio, joka on vuosien varrella kierrellyt kotimmaame merkittävimmät juhlat rockfestivaaleilta 
suurkaupunkien diskoluoliin sekä hääjuhlista harjakaisiin. Yhtyeen taustalta huokuu vuosien työn 
mukanaan tuoma ammattitaito, sillä orkesterin kokoonpanossa on miehistöä lukuisista tunnetuista 
sekä tuntemattomista orkestereista, joista mainittakoon muiden muassa Eläkeläiset, Kumikameli, 
Neljä Ruusua, Ismo Alanko Teholla, Mana Mana, HC Andersen, 51 Koodia ja Kostajat. Yhtyeen 
jäsenistölle onkin kertynyt vuosien varrella eri projekteista lähes kymmenkunta ykkössijoitusta 
Suomen virallisella albumilistalla sekä toistakymmentä kulta- ja platinalevyä. 
 
Kuluvana vuonna Tanssiorkesteri Lossimies aloittaa maailmanvalloituksena ja yhtye suuntaa 
matkansa Keski-Euroopaan kuumaan discosykkeeseen.  Tulevana kiertuekohteena on eksoottinen 
Puola ja nämä nuorisomusiikin kuumat nimet nähdään syyskuisella kierroksellaan ainakin 
Varsovassa ja Krakovassa. Puolan valloituksen taustalla on yhtyeen megalomaaninen suosio 
paikallisen elokuvia seuraavan väestönosan keskuudessa, sillä Tanssiorkesteri Lossimies toimi 
musiikkeineen vuonna 2006 julkaistun Wściekłe Pięści Węża- elokuvan (suom. Käärmeen 
kiukkuiset nyrkit ) soundtrackinä.  
 
Yhtyeen huikeaa maailmanvalloitusta lämmitellään ja säestetään luonnollisesti esiintymissarjalla 
kotimaamme kuumimmissa diskoteekeissä. Tuntumaa Tanssiorkesteri Lossimiehen 
menneisyyteen voi helposti käydä katsomassa Youtubesta, jossa bändin Rakkauden aika -videon 
esipuheen hoitaa legendaarinen muusikko ja nykyinen parlamentaarikko Mikko Alatalo. 
 
http://www.youtube.com/watch?v=LIikshOHvoM 
 
Wściekłe Pięści Węża- elokuvan voi käydä katsomassa osoitteessa: 
 
http://www.youtube.com/watch?v=v7zhYoZPVzk 
 
http://www.lossimies.org/ 
https://www.facebook.com/Lossimies 
 
Tanssiorkesteri Lossimies 2013 
  
Sakari “Sakke” Soininen            lead voc 
Petteri “Hal1” Halonen                2nd voc 
Keijo “Keke” Tirkkonen                gtr, voc 
Petteri Terävä    gtr 
Tapio “Tapsa” Reijonen             bass, voc 
Ilmari “Raiski” Turunen              keyb, perc 
Lassi “Lassiter” Kinnunen         keyb, voc 
Tapio “Tapi” Santaharju            drums, voc 
Johannes Peura                                perc, keyb, voc 

http://www.youtube.com/watch?v=LIikshOHvoM
http://www.youtube.com/watch?v=v7zhYoZPVzk
http://www.lossimies.org/
https://www.facebook.com/Lossimies


Petteri “Zinco” Sinkkonen          perc, keyb, voc 
 
Yhteystiedot 
 
  Ohjelmamyyjä 
Piikkikasvi 
Kari Pössi 
09-6859 3221    
050-5641 950  
  kari.possi@piikkikasvi.fi 
http://www.piikkikasvi.fi/tanssiorkesteri-lossimies.php 
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