Perhekuvioita

SARJASSA IHMISET AVAAVAT LÄHEISEN SUHTEENSA

Pikkuveli ja
rokkistara

Janne on viisi
vuotta nuorempi
kuin Jouni. Pienenä Jouni kävi
välillä kiusaamassa pikkuveljeä.
Myöhemmin
musiikki yhdisti
veljekset.

Jouni Hynynen oli kiltti ja ujo lapsi,
pikkuveli Janne se rajumpi. Molemmista
kasvoi muusikoita ja läheisiä toisilleen.
”Jouni ei ole mikään perussetä, mutta
hän on läsnä lapsilleni”, pikkuveli sanoo.
TEKSTI TIINA SUOMAL AINEN KUVAT MIKKO NIKKINEN
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JOUNI HYNYNEN
48-vuotias lappeenrantalainen on
Kotiteollisuus-yhtyeen laulaja, kitaristi ja sanoittaja. Hän on kirjoittanut
myös kolumneja ja kirjoja, ja kesällä
ilmestyi omaelämäkerrallinen teos
Muistikuvia. Jouni on naimisissa
näyttelijä Mari Perankosken kanssa,
ja hänellä on 14-vuotias tytär edellisestä liitosta.

KUN SAIMME KOTIIN rummut, Janne otti

P

Jouni

erheemme oli ihan tavallinen
duunariperhe. Mutsi kävi
töissä Chymoksen makeistehtaalla ja isäukko oli hitsaaja sekä putkimies. Lapsuus
kului omakotitaloalueella Lappeenrannan länsiosassa.
Jannella ja miulla on viisi vuotta ikäeroa, emmekä olleet kovin paljon tekemisissä toistemme kanssa penskana. Liikuimme eri porukoissa, eikä pikkumies
miuta paljon hetkauttanut. Tietysti kävin
välillä ärsyttämässä sitä, kun oli tylsää.
Menin sen huoneeseen ja aloin tökkiä. Sitten painittiin.
Emme olleet Jannen kanssa kumpikaan
moponrassaajia. Mie olin urheilijanuorukainen, Jannea ei taas kiinnostanut urheilu tippaakaan. Kun meikäläiset veivät sen
kiekkokouluun, se kävi siellä kaksi kertaa
ja kolmannella livisti sohvan taakse piiloon, kun olisi pitänyt lähteä.
Olin kiltti ja ujo, ’mei jätkä’ se rajumpi.
Isäukolle oli kova paikka, kun Janne otti
korvakorun ja valitsi sivarin armeijan sijaan. Itse aloin kapinoida vasta myöhemmin.
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ne helvetin hyvin haltuun. Kerran pysähdyin kuuntelemaan takkahuoneen oven
taakse Jannen soittoa. Kuuli heti, että se on
siinä.
Janne on meistä ehdottomasti musikaalisesti lahjakkaampi. Sehän kävi musiikkiopistoakin jonkin aikaa, mutta suuttui
sitten johonkin opettajaan ja heitti rumpukapulat nurkkaan.
Itse innostuin soittamisesta vasta lukiossa, mutta kuuntelin tosi paljon musaa
jo nuorena. Meidän musamaku ei kohdannut sitten yhtään. Janne kuunteli karvapääheviä, mie ponnistin enemmän
punk-pohjalta ja kuuntelin paljon suomalaista musaa.
Vanhempamme eivät olleet erityisen
musikaalisia, mutta lauloivat ne suihkussa ja kuuntelivat musaa kotona. Ukko ehkä tapaili jotain laulunpätkää mandoliinillaan, mutta ei se soittaa osannut.
VÄLIMME JANNEN KANSSA lähentyivät
myöhemmin. Musa yhdisti. Kun bändini
Kotiteollisuus tarvitsi levyille taustalaulajaa, aloimme käyttää Jannea. Janne kiersi
usein myös keikoilla laulamassa.
Taisi olla vuosi 2009, kun rumpalimme
loukkasi kätensä moottoripyöräonnettomuudessa juuri ennen kiertueen alkua.
Nappasimme Jannen lennosta mukaan.
Sillä ei ollut yhtään aikaa harjoitella biisejämme.
Ensimmäinen keikka oli Tavastialla.
Muistan, miten käännyin jossain vaiheessa katsomaan taakseni rumpuja hakkaavaa Jannea. Tossa se mei jätkä panee menemään! Se episodi kertoi, miten taitava
Janne oikeasti on.
Lahjakkuutensa puolesta Jannesta olisi
pitänyt tulla rokkistara eikä miusta. Jannella on ollut valtavasti erilaisia bändikuvioita. Se on levyttänyt ja keikkaillut. Mikään ei ole kuitenkaan oikein lähtenyt

Janne

lentoon. Ehkä se johtuu siitä, että Janne on
musan suhteen tosi analyyttinen. Heittäytyjä se ei ole yhtään.
Miulla on ollut paljon parempi tuuri
soittokavereiden kanssa. Armeijan jälkeen hypättiin heti bänditoiminnan ytimeen. Me ollaan Kotiteollisuudessa puskettu täysillä, on jätetty työt ja perheet.
NYKYÄÄN TAPAAMME tosi vaihtelevasti.
Kesäaikaan, kun olen enemmän Lappeenrannassa, saatamme olla tekemisissä
viikoittain. Usein Janne tulee meille grillailemaan lastensa kanssa.
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ksi ensimmäisistä Jouniin
liittyvistä muistikuvistani
on se, kun menimme käsi
kädessä kioskille ostamaan
salmiakkia. Olin silloin jotain nelivuotias ja Jouni yhdeksän.
Kun asuinalueellemme alkoi nousta lisää taloja, sain miekin ikätovereita. Sitä
ennen pyörin isompien jätkien eli Jounin
ja sen kavereiden kanssa. Sain olla heidän
riesanaan. Leikit olivat aika hurjia, oltiin
muun muassa kivi- ja kapulasotaa.
Meillä oli perusturvallinen lapsuus, mitään ei ole jäänyt hampaankoloon. Minusta me saimme kasvaa aika vapaasti. Ehkä
rajoja olisi voinut olla enemmänkin, mutta ihan oikeita ihmisiä meistä on tullut.
MOLEMPIEN HUONEET oli tapetoitu Suosi-

”Olin kiltti
ja ujo lapsi.
Pikkumies oli
se rajumpi.”
Emme ole mitään puhelimessa puhujia
tai viestittelijöitä. Tekstailu on korkeintaan sitä, että lähetkö baariin. Tai sitten istutaan meillä, kuunnellaan musaa ja puhutaan paskaa.
Loppupeleissä me ollaan aika samanluonteisia. Näen Jannen eleissä ja ilmeissä
hiton paljon itseäni. Se on kivan sarkastinen mutta kuitenkin niin, että siitä saa otteen.
Elämä olisi ollut helvetin tylsää ilman
pikkuveljeä. Silloin ei olisi ollut luppoaikoina ketään, jota kiusata. Nyt se tuntuu
rakkaudelta tietenkin.
Tiedän, että Lappeenrannasta löytyy ainakin yksi jätkä, joka on täysin samalla
aaltopituudella miun kanssa.”

kin julisteilla. Miulla oli hevibändejä kuten Waspia ja Mötley Crüeta, ja Jouni kuittaili aina, että miten sie tuollaista jaksat
kuunnella. Jounilla oli Stray Catsia, Beatlesia ja Pink Floydia. Teini-iässä Jouni alkoi kuunnella suomalaista musaa kuten
Hectoria ja Ismo Alankoa.
Ison ikäeron takia meillä oli ihan omat
kuviot. Mieleen on jäänyt yksi kerta, kun
porukat eivät olleet kotona ja olin pyytänyt meille kavereita juomaan kaljaa. Jouni
putkahti armeijasta viikonloppulomalle.
Sillä oli mukana omat kaverinsa, ja niiden
oli tarkoitus saunoa.
Jouni heitti meidät kylmästi pihalle. Räkänokkien bileet loppuivat siihen paikkaan.
MIE ALOIN SOITTAA bändeissä jo alaluokilla. Kun saimme Jounin kanssa yhteiset
rummut, mie niitä enemmän paukutin.
Jouni alkoi tapailla kitaraa tosissaan vasta
lukiossa.
1990-luvun perustin parin muun kundin kanssa ensimmäisen oikean bändini,
joka soitti raskasta grungea. Jounilla oli
siihen aikaan Hullu ukko -bändi ja sitten
Kotiteollisuus.
Miulla on edelleen tallella keikkajuliste
meidän bändin levyjulkkarikeikalta, jossa

Jounin bändi soitti meidän lämmittelybändinä.
Ei meillä ole koskaan mitään kilpailuasetelmaa ollut. Molemmat touhusimme
hurjastikaikenlaistajasoitimmemyösyhdessä.
Jossakin vaiheessa mie tavoittelin menestystä tosissani. Monsteriserin kanssa
pääsin kaikista pisimmälle. Teimme kolme levyäkin. Sen bändin hyytyminen kyllä harmitti.
Jouni onnistui menestymään. Se on aina bändin nokkamies, karismaattinen
johtajatyyppi. Mie olen ’vain’ rumpali.
JOUNIN BÄNDI TEKEE hyvää rokkia, mutta

miun makuun se on vähän liian yksioikoista. Viime vuosina niiden musaan on
tullut sävyjä, joista tykkään. Vanhatkin
miehet osaavat kehittyä.
Kun Kotiteollisuus lähti lentoon, olin
hiton ylpeä Jounista. Sain itsekin olla mukana siinä touhussa taustalaulajana ja yhdellä kiertueella rumpalina.
Jossain vaiheessa, taisi olla Helvetistä
itään -levyn jälkeen, Jounilla nousi hetkellisesti päähän. Siitä tuli ihan mulkku –
mutta ei miuta kohtaan.
Lehdet kirjoittelivat kaikenlaista bändin sekoiluista. Osa jutuista oli täyttä puppua. Tiedän, koska olin itse usein mukana.
Jouduin selittelemään meidän porukoille,
että älkää uskoko ihan kaikkea, mitä lehdet sanoo.
Jounin julkisen ja yksityisen minän välillä on iso ero. Kotioloissa se ei ole koskaan
ollut mikään öykkäri.
JOUNILLA ON OLLUT iso merkitys miun

musiikilliselle identiteetille. Nuorempana
ihailin Jounia ja sain siltä paljon vaikutteita. Joskus matkin sen pukeutumistakin.

”Kotioloissa
Jouni ei koskaan ole ollut
öykkäri.”

Iän myötä Jouni on rauhoittunut ja kypsynyt. Nykyään se osaa olla läsnä myös
miun lapsille, vaikkei se mikään perussetä
olekaan. Jouni on myös vanhimman lapseni kummi.
Meillä on oikein hyvä veljessuhde. Emme ole aikuisiällä riidelleet kertaakaan.
Tiedän, että jos tarvitsen tukea, Jounilta
saan sitä.” 

JANNE HYNYNEN
43-vuotias muusikko ja 11- ja 15vuotiaiden lasten isä pyörittää
levykauppaa kotikaupungissaan
Lappeenrannassa. Hän soittaa
rumpuja parissa bändissä ja tekee
myös akustisia keikkoja. Koulutukseltaan hän on taidekehystäjä.
Janne tykkää kokata ja kokeilla
erilaisia reseptejä.

