
Tea Salo (ent. Tähtinen) on ollut monessa mukana. Tea aloitti pianonsoiton yksityisessä 
opetuksessa 6-vuotiaana, 9-vuotiaana alkoivat klarinetinsoiton opinnot Pohjois-Kymen 
musiikkiopistossa ja piano tuli myöhemmin sivuaineeksi. Musiikkiopinnot jatkuivat 
Päijät-Hämeen konservatoriossa musiikkileikkikoulunopettajan opintolinjalla, jossa 
klarinetti oli Tean pääsoittimena. Näihin aikoihin alkoivat myös laulutunnit klassisella 
puolella ja soitinrepertuaarikin laajeni kattamaan myös nokkahuilun, kitaran ja 
viisikielisen kanteleen. Tea toimi musiikkileikkikoulunopettajana, klarinetin-, pianon, 
saksofoninsoiton- sekä laulunopettajana useita vuosia. Vaikka päivätyökseen Tea tekee 
töitä sosiaalialalla, on musiikki ollut elämässä tärkeänä osana koko ajan. 
 
Varsinainen laulajan ura alkoi jo parikymmentä vuotta sitten, kun Tea perusti 
soittokavereidensa kanssa TeaTime-bilebändin. Lukemattomien hää-, baari- ja muiden 
keikkojen jälkeen bändi on edelleen pystyssä. Tean tie vei monen mutkan kautta myös 
televisioon Voice of Finlandin kakkoskaudelle, jossa hän eteni kaksintaisteluvaiheeseen 
Michael Monroen joukkueessa.  
 
Tea on ollut vuosien mittaan solistina useissa eri bändeissä ja projekteissa. Keikkoja on 
kertynyt satoja. Se rakkain ja eniten sydäntä lähellä on Tea’s Half Acoustic eli THA, joka 
perustettiin vuonna 2010 ja on perustamisestaan lähtien keikkaillut ahkerasti erilaisissa 
paikoissa, ja tehnyt myös omaa materiaalia. THA on konsertoinut kirkoissa gospel-
musiikin parissa, tehnyt elokuvamusiikkikonsertteja ja muita projekteja. Bändissä on 
tällä hetkellä 10 jäsentä. Bändillä on tällä hetkellä valmisteilla musiikkivideo originaaliin 
kappaleeseen. Ensi vuonna on luvassa THA:n 10-vuotis -juhlat sekä Tean 20-vuotis -
taiteilijajuhlat.   
 
Tean valttina on monipuolisuus ja persoonallinen lauluääni. Sydäntä lähellä on rock, 
soul, jazz ja blues. ”Esiintyjänä annan aina kaikkeni! Kun olen lavalla, haluan luoda 
yhteyden yleisöön musiikin avulla. Laulan aina sielustani asti ja toivon, että se välittyy 
yleisölle, oli konserttipaikkana pieni klubi tai suuri konserttisali.”  
 

Kymi-Brassin aloituskonsertin idea lähti 
Tealta. ”Linkitin Aleksille alkuvuodesta 
erään videopätkän, missä rock-kappale 
soitettiin pelkästään vaskisoittimilla, 
solistina toimi vahvaääninen nainen. 
Aleksi innostui ideasta ja ehdotti heti 
TIMO brass bandia. Ville Niemelä ottikin 
minuun pian yhteyttä ja homma oli 
selvä! Mahtavaa, että saadaan toteuttaa 
tämä jo nyt tämän syksyn Kymi-
Brassissa!”  
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