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Pikkuveli ja
rokkistara
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.
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Perhekuvioita S A R J A S S A I H M I S E T A V A A V A T L Ä H E I S E N S U H T E E N S A

Janne on viisi
vuotta nuorempi
kuin Jouni. Piene-
nä Jouni kävi
välillä kiusaamas-
sa pikkuveljeä.
Myöhemmin
musiikki yhdisti
veljekset.
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Jouni

P
erheemmeoli ihan tavallinen
duunariperhe. Mutsi kävi
töissä Chymoksen makeis-
tehtaalla ja isäukkoolihitsaa-
ja sekä putkimies. Lapsuus

kului omakotitaloalueella Lappeenran-
nanlänsiosassa.
Jannella ja miulla on viisi vuotta ikä-

eroa, emmekäolleetkovinpaljon tekemi-
sissä toistemme kanssa penskana. Lii-
kuimme eri porukoissa, eikä pikkumies
miutapaljonhetkauttanut. Tietysti kävin
välillä ärsyttämässä sitä, kun oli tylsää.
Meninsenhuoneeseen jaaloin tökkiä. Sit-
tenpainittiin.
Emmeolleet Jannenkanssakumpikaan

moponrassaajia.Mieolinurheilijanuoru-
kainen, Janneaei taaskiinnostanuturhei-
lu tippaakaan.Kunmeikäläiset veivät sen
kiekkokouluun, sekävi sielläkaksikertaa
ja kolmannella livisti sohvan taakse pii-
loon,kunolisipitänyt lähteä.
Olinkiltti ja ujo, ’mei jätkä’ se rajumpi.

Isäukolle oli kova paikka, kun Janne otti
korvakorun ja valitsi sivarin armeijan si-
jaan. Itse aloinkapinoidavastamyöhem-
min.

KUNSAIMMEKOTIIN rummut, Janne otti
nehelvetinhyvinhaltuun.Kerranpysäh-
dyinkuuntelemaan takkahuoneenoven
taakseJannensoittoa.Kuuliheti,ettäseon
siinä.
Janneonmeistäehdottomastimusikaa-

lisesti lahjakkaampi. Sehänkävimusiik-
kiopistoakin jonkin aikaa,mutta suuttui
sitten johonkin opettajaan ja heitti rum-
pukapulatnurkkaan.
Itse innostuin soittamisesta vasta lu-

kiossa,muttakuuntelin tosipaljonmusaa
jo nuorena. Meidän musamaku ei koh-
dannut sittenyhtään. Jannekuunteli kar-
vapääheviä, mie ponnistin enemmän
punk-pohjalta jakuuntelinpaljonsuoma-
laistamusaa.
Vanhempamme eivät olleet erityisen

musikaalisia,mutta lauloivatne suihkus-
sa jakuuntelivatmusaakotona.Ukkoeh-
kä tapaili jotain laulunpätkäämandolii-
nillaan,muttaeisesoittaaosannut.

VÄLIMME JANNEN KANSSA lähentyivät
myöhemmin.Musa yhdisti. Kunbändini
Kotiteollisuus tarvitsi levyille taustalaula-
jaa, aloimmekäyttää Jannea. Jannekiersi
useinmyöskeikoilla laulamassa.
Taisi olla vuosi 2009,kun rumpalimme

loukkasikätensämoottoripyöräonnetto-
muudessa juuri ennen kiertueen alkua.
Nappasimme Jannen lennostamukaan.
Sillä ei ollutyhtäänaikaaharjoitellabiise-
jämme.
Ensimmäinen keikka oli Tavastialla.

Muistan,mitenkäännyin jossainvaihees-
sa katsomaan taakseni rumpujahakkaa-
vaa Jannea. Tossa semei jätkäpaneeme-
nemään! Se episodi kertoi,miten taitava
Janneoikeastion.
Lahjakkuutensapuolesta Jannestaolisi

pitänyt tulla rokkistara eikämiusta. Jan-
nella onollut valtavasti erilaisia bändiku-
vioita. Se on levyttänyt jakeikkaillut.Mi-
kään ei ole kuitenkaan oikein lähtenyt

lentoon.Ehkäse johtuusiitä,ettäJanneon
musansuhteentosianalyyttinen.Heittäy-
tyjäseeioleyhtään.
Miulla on ollut paljon parempi tuuri

soittokavereiden kanssa. Armeijan jäl-
keenhypättiinheti bänditoiminnanyti-
meen.MeollaanKotiteollisuudessapus-
kettutäysillä,onjätettytyöt japerheet.

NYKYÄÄN TAPAAMME tosi vaihtelevasti.
Kesäaikaan, kun olen enemmän Lap-
peenrannassa, saatammeolla tekemisissä
viikoittain.Usein Janne tuleemeille gril-
lailemaanlastensakanssa.

Emmeolemitäänpuhelimessapuhujia
tai viestittelijöitä. Tekstailu onkorkein-
taansitä, että lähetköbaariin.Tai sitten is-
tutaanmeillä, kuunnellaanmusaa ja pu-
hutaanpaskaa.
Loppupeleissämeollaan aika saman-

luonteisia.Näen Janneneleissä ja ilmeissä
hitonpaljon itseäni. Seonkivan sarkasti-
nenmuttakuitenkinniin, että siitä saaot-
teen.
Elämäolisi ollut helvetin tylsää ilman

pikkuveljeä. Silloin ei olisi ollut luppoai-
koinaketään, jota kiusata. Nyt se tuntuu
rakkaudeltatietenkin.
Tiedän,ettäLappeenrannasta löytyyai-

nakin yksi jätkä, joka on täysin samalla
aaltopituudellamiunkanssa.”

”Olin kiltti
ja ujo lapsi.

Pikkumies oli
se rajumpi.”

JOUN I HYNYNEN
48-vuotias lappeenrantalainen on
Kotiteollisuus-yhtyeen laulaja, kita-
risti 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 edelli-

sestä liitosta. Janne

Y
ksi ensimmäisistä Jouniin
liittyvistä muistikuvistani
on se, kun menimme käsi
kädessä kioskille ostamaan
salmiakkia. Olin silloin jo-

tainnelivuotias jaJouniyhdeksän.
Kunasuinalueellemmealkoinousta li-

sää taloja, sainmiekin ikätovereita. Sitä
ennenpyörin isompien jätkien eli Jounin
ja senkavereidenkanssa. Sainollaheidän
riesanaan. Leikit olivat aikahurjia, oltiin
muunmuassakivi- jakapulasotaa.
Meilläoliperusturvallinen lapsuus,mi-

tääneiole jäänythampaankoloon.Minus-
tame saimmekasvaa aikavapaasti. Ehkä
rajojaolisi voinutolla enemmänkin,mut-
ta ihanoikeita ihmisiämeistäontullut.

MOLEMPIENHUONEEToli tapetoituSuosi-
kin julisteilla.Miulla oli hevibändejä ku-
tenWaspia jaMötleyCrüeta, ja Jounikuit-
taili aina, ettämiten sie tuollaista jaksat
kuunnella. Jounilla oli StrayCatsia, Beat-
lesia ja PinkFloydia. Teini-iässä Jouni al-
koi kuunnella suomalaistamusaa kuten
Hectoria ja IsmoAlankoa.
Ison ikäeron takiameillä oli ihanomat

kuviot.Mieleenon jäänyt yksi kerta, kun
porukat eivät olleet kotona ja olinpyytä-
nytmeillekavereita juomaankaljaa. Jouni
putkahti armeijastaviikonloppulomalle.
Sillä olimukanaomatkaverinsa, janiiden
oli tarkoitussaunoa.
Jouniheittimeidätkylmästipihalle.Rä-

känokkien bileet loppuivat siihen paik-
kaan.

MIEALOINSOITTAAbändeissä joalaluokil-
la. Kun saimme Jounin kanssa yhteiset
rummut, mie niitä enemmän paukutin.
Jouni alkoi tapaillakitaraa tosissaanvasta
lukiossa.
1990-luvunperustinparinmuunkun-

dinkanssa ensimmäisenoikeanbändini,
joka soitti raskasta grungea. Jounilla oli
siihen aikaanHulluukko -bändi ja sitten
Kotiteollisuus.
Miulla onedelleen tallella keikkajuliste

meidänbändin levyjulkkarikeikalta, jossa

Jounin bändi soitti meidän lämmittely-
bändinä.
Eimeillä ole koskaanmitäänkilpailu-

asetelmaaollut.Molemmat touhusimme
hurjastikaikenlaistajasoitimmemyösyh-
dessä.
Jossakinvaiheessamie tavoittelinme-

nestystä tosissani.Monsteriserinkanssa
pääsinkaikistapisimmälle. Teimmekol-
melevyäkin.Senbändinhyytyminenkyl-
läharmitti.
Jouni onnistuimenestymään. Seonai-

na bändin nokkamies, karismaattinen
johtajatyyppi.Mieolen’vain’rumpali.

JOUNINBÄNDITEKEEhyvää rokkia,mutta
miunmakuun se on vähän liian yksioi-
koista. Viime vuosina niidenmusaan on
tullut sävyjä, joista tykkään. Vanhatkin
miehetosaavatkehittyä.
Kun Kotiteollisuus lähti lentoon, olin

hitonylpeä Jounista. Sain itsekinollamu-
kanasiinä touhussa taustalaulajana jayh-
delläkiertueellarumpalina.
Jossain vaiheessa, taisi ollaHelvetistä

itään -levyn jälkeen, Jounilla nousi het-
kellisesti päähän. Siitä tuli ihanmulkku–
muttaeimiutakohtaan.
Lehdetkirjoittelivat kaikenlaista bän-

dinsekoiluista.Osa jutuistaoli täyttäpup-
pua.Tiedän,koskaolin itseuseinmukana.
Jouduinselittelemäänmeidänporukoille,
että älkääuskoko ihankaikkea,mitä leh-
detsanoo.
Jounin julkisen ja yksityisenminänvä-

lilläonisoero.Kotioloissaseeiolekoskaan
ollutmikäänöykkäri.

JOUNILLA ON OLLUT iso merkitys miun
musiikilliselle identiteetille.Nuorempana
ihailin Jounia ja sain siltäpaljonvaikuttei-
ta. Joskusmatkinsenpukeutumistakin.

IänmyötäJounionrauhoittunut jakyp-
synyt. Nykyään se osaa olla läsnä myös
miunlapsille,vaikkeisemikäänperussetä
olekaan. Jouni onmyösvanhimman lap-
senikummi.
Meilläonoikeinhyväveljessuhde.Em-

me ole aikuisiällä riidelleet kertaakaan.
Tiedän, että jos tarvitsen tukea, Jounilta
saansitä.”

”Kotioloissa
Jouni ei kos-
kaan ole ollut
öykkäri.”

JANNE HYNYNEN
43-vuotias muusikko ja 11- ja 15-
vuotiaiden lasten isä pyörittää
levykauppaa kotikaupungissaan
Lappeenrannassa. Hän soittaa

rumpuja parissa bändissä ja tekee
myös akustisia keikkoja. Koulutuk-
seltaan hän on taidekehystäjä.
Janne tykkää kokata ja kokeilla

erilaisia reseptejä.


