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Eila Kaarresalo-Kasari pääsi ylioppilaaksi Helsingin kaksoisyhteislyseosta ja 
opiskeltuaan psykologiaa Helsingin yliopistossa muutti New Yorkiin v.1964. 
Siellä elokuva-ala alkoi kiinnostaa ja hän valmistui New Yorkin kaupungin- 
yliopistosta (The City College of The City University of New York) Bachelor 
of Arts -tutkinnolla pääaineenaan Creative Film Production. Hän asui 11 vuotta
New Yorkissa ja toimi siellä elokuvatuotannon eri tehtävissä mm. Cinemation 
Industries ja Cinema Dimensions nimisissä yhtiöissä.

Suomessa hän on ohjannut mainos- ja lyhytelokuvia mm. AMPUMARADAN
(1969), joka palkittiin Tampereen kansainvälisillä elokuvajuhlilla erikoispal-
kinnolla sekä Jussi-kunniakirjalla ja josta on vuosien varrella tullut klassikko 
naisnäkökulmaelokuvan pioneerina. Se pääsi levitykseen myös Yhdysvalloissa 
ja 45 vuotta valmistumisensa jälkeen sitä esitetään edelleen festivaaleilla ym-
päri maailmaa. Erityisen kunnian se sai, kun se otettiin mukaan CINEMA 100 
(1895-1995) ohjelmistoon Ranskassa, jossa esitettiin sata merkittävintä euroop-
palaista lyhytelokuvaa sadan vuoden ajalta. ARTE-kanava osti sen ja esitti 
ranskan- ja saksankieliset versiot ohjelmistossaan 1997. Kaarresalo-Kasari 
mainitaan kirjassa Women Who Make Movies (Hopkinson and Blake, New  
York 1975).

Eilan elämä sai uuden käänteen v.1989, kun hän esitelmöi Seksuaalipoliittisen 
yhdistyksen (Sexpo ry:n) seminaarissa Helsingissä naisten ja miesten välisistä 
suhteista aiheenaan, miten vastakkainen sukupuoli valloitetaan. Esitelmä herät-
ti suurta huomiota ja siitä lähtien hän on ollut kysytty puhuja erilaisissa tilai-
suuksissa. Vuonna 1993 hän alkoi vetää flirttikursseja Helsingin aikuisopistos-
sa. Eila on kouluttanut tuhansia suomalaisia ympäri maata valloittamisen tai-
doissa. Hänen kirjansa Silmänisku, Flirtin ja Valloitustaidon Opas (WSOY 
-98) on harvoja alan julkaisuja.

Eila on elävä puhuja, joka kykenee esitelmöimään aiheesta kuin aiheesta  tem-
maten kuulijat mukaansa. Hänen motivoivia esityksiään ovat tilanneet mm. 
seuraavat yritykset ja järjestöt: Nokia, LM-Ericsson, Kesko, VTT, Metla, 
Sampo, OKO-pankki, TEHY, Super ja JHL- liitot. New Yorkin suomalaiset 
muistavat hänet lukuisista maamme kulttuuriin liittyvistä esityksistä. Vuodesta 
1965 hän on ollut mukana New Yorkin kansainvälisessä keskuksessa (The In-
ternational Center in New York), jossa hän on viime vuodet perehdyttänyt 
opiskelijoita kulttuurien väliseen kommunikaatioon ja kansainväliseen etiket-
tiin. Hän on esiintynyt lukuisissa radio- ja TV-ohjelmissa sekä ulkomailla että 
kotimaassa. Häntä ovat haastatelleet kaikki päälehdet.

Vielä kerran on itseään moniosaajaksi kutsuva Kaarresalo-Kasari, joka lisää 
perään, ettei oikeastaan osaa mitään, vaihtanut alaa - tällä kertaa nuoruuden 
rakkauteensa jazziin. Jo lukioaikoinaan hän teki aiheesta ohjelmia Yleisra- 
dion Nuortenradioon. Hän kävi myös piano- ja teoriatunneilla Käpylän mu-



siikkiopistossa sekä opiskeli laulua yksityisopetuksessa. Siirryttyään Hel-
singin yliopistoon hän liittyi Akateemiseen jazzkerhoon sen perustamisvai-
heessa. New Yorkissa hän oli jonkin aikaa Jazz Arts Societyn toimihenkilö-
nä tehden samalla juttuja Rytmi-lehdelle. Näiltä ajoilta juontavat hänen kon-
taktinsa alan suuriin nimiin kuten Coleman Hawkinsiin, Ornette Colemaniin,
John Coltraneen ja Charles Mingusiin.

Hän on ollut myös Suomen Jazzliiton hallituksessa sekä välittänyt konsertti- 
ja klubikeikkoja ulkomaalaisille jazzartisteille Suomeen.

1990-2000 luvun vaihteessa hän perusti Pomodor-jazzklubin Helsinkiin yh-
dessä miehensä valt. tri ja saksofonisti Heikki Kasarin kanssa. Pariskunta ryh-
tyi myös kirjoittamaan Jazzrytmit-verkkolehteen. He viettävät edelleen talven 
entisessä kotikaupungissaan New Yorkissa raportoiden sikäläisestä jazzkentäs-
tä.

Jazzmuusikot ry on arvostanut Eila Kaarresalo-Kasarin toimintaa jazzin sa-
ralla valitsemalla hänet Suomen viralliseksi JAZZDIGGARIKSI v. 2009.

Pariskunnalla on yksi tytär, Melissa.


