
yhdessä | ystävyys
TEKSTI: MARJAANA KARHUNKORPI, KUVAT: OSSI AHOLA

28 | Aamulehti | sunnuntai | 28. lokakuuta 2012

Tänä iltana: Senitals

L äpimurto tapahtui Kari Musta-
lahden 50-vuotisjuhlissa vajaa 
vuosi sitten.

Tuttu miesporukka oli koon-
nut yhteen nuoruusvuosiensa 

bändin. Yllätysohjelma räjäytti potin var-
sinkin, kun juhlakalu itse tarttui bassoon. 
Harva tiesi hänen soittotaidoistaan.

Juhlaväki jorasi innoissaan. Senitals-ni-
men ottaneesta bändistä tuntui, että sinä 
iltana onnistui kaikki. Eppujen kappaleet 
Vuosi 85 ja Matkalla Alabamaan menivät 
niin nappiin, että ne piti vetää kahteen ker-
taan.

– Se oli suksee, myöntävät senitaaliveljet 
yhdestä suusta.

Ei bänditouhu siihen jäänyt. Yhdessä soit-
taminen tuntui yhä niin kivalta, että miehet 
hankkivat treenikämpän ja alkoivat harjoi-
tella tosissaan.

Ensimmäinen julkinen esiintyminen on 
edessä marraskuussa.

Biisilista tuntuu tutulta niistä, jotka kuun-
telivat 1970-luvulla Nuorten sävellahjaa ja 
Pop eilen tänään -ohjelmaa: Born to be wild, 
Rebel rebel, I saw her standing there, Road-
runner.

– Muistatteko, miten hermoja raastavaa 
oli nauhoittaa kappaleita, kun juontajat pu-
huivat musiikin päälle?

– Oli sekin hommaa, kun opeteltiin kappa-
leita kelamankoilta. Yksi kelasi biisiä edesta-
kaisin, kun toinen kirjoitti sanoja ylös.

– Oli se aikaa...

On palattava 35 vuoden taakse Irjalan pos-
tin alakertaan Tampereelle. Sieltä saadun 
treenikämpän kuukausivuokra oli hirmui-
nen: 40 markkaa. Viikkoraha oli tuohon ai-
kaan hyvä jos yhden sinisen vitosen.

Kämppää merkitsi omaa maailmaa Ka-
ri Mustalahdelle, Jukka Honkoselle, Pa-
si Salmiselle, Juha Laaksoselle ja Jyrki 
Louhivuorelle. Jätkät olivat silloin 16–17-
vuotiaita.

Aivan alussa solistina pyöri Sami Saari, 
jota sittemmin on tituleerattu jopa Suomi-
soulin kuninkaaksi.

Ensimmäisen keikkansa pojat vetivät 
mäyräkoirakerhon pikkujouluissa ja tiedok-
si nuoremmille lukijoille, että tämä tarkoit-
taa nyt siis oikeita mäyräkoiria; niitä pitku-
laisia eläimiä. Siellä vedettiin Hurriganesia 
ja joululauluja sulassa sovussa.

Genitals-nimen keksinyt bändi pääsi sit-
temmin esiintymään koulun bileisiin.

– Meininki oli rajua ja usein mentiin ai-
van osaamisen äärirajoilla, miehet kertovat 
muistoilleen hymyillen.

– Meitä yhdisti kova halu oppia. Olimme 
aika kilttejä, urheilullisia poikia. Vanhem-
mat antoivat meidän soittaa, koska tiesivät, 
kenen seurassa olemme ja missä. Jos koulu 
meni hyvin, saimme tehdä mitä hyvänsä.

MUSIIKKI | Viisi kaverusta 
kokosi uudestaan nuoruus-
vuosiensa bändin. Nimi Genitals 
vaihdettiin huumorimielellä 
viisikymppisille äijille paremmin 
sopivaksi. Tässä porukassa 
ei turhista nipoteta.

Treenikämppä sijaitsi pommisuojassa, josta 
johti maan tasolle ilmanvaihtokanava. Tytöt 
kuuntelivat kanavan kautta musiikkia ja vä-
littivät sitä pitkin biisitoiveita alas.

– Bay City Rollersia toivottiin, mutta em-
me me sitä tietenkään soittaneet. Rockia 
vaan.

Soittosessiot saattoivat kestää kellon ym-
päri. Ajan tyylin mukaan välillä pelattiin 
pingistä ja käytiin Viherkosken konditori-
ossa lyömässä 20 pennin pajatsoa. 

– Joka viikonloppu juhlittiin. Juotiin 
olutta ja lonkeroa, poltettiin tupakkaa ja 
kiroiltiin. Ystäviä kertyi usein paikalle. Se 
oli hauskaa aikaa.

Keväällä 1978 bändi hajosi häätämiseen.
– Pommisuojassa ei ollut vessaa, ja oli so-

vittu, ettei lavuaariin kusta. Jotkut kaverit 
tekivät kuitenkin niin, ja isännöitsijä ilmoit-
ti, että tämä touhu loppuu nyt tähän.

Kaveruksilla oli ikää sen verran, että lukio, 
ylioppilaskirjoitukset, armeija ja työt alkoi-
vat vetää heitä erilleen.

– Yritimme kyllä kovasti lotota, että sai-
simme keskittyä vain soittamiseen.

Rummut ja kitarat pölyttyivät, kun miehet 
rakensivat tahoillaan elämäänsä. He tapasi-
vat toisiaan vain satunnaisesti.

Kesällä 2011 kaikki muuttui, kun he ko-

Juha Laaksonen, 
laulu
51-vuotias toimialajoh-
taja Viinikasta.
Perhe: Vaimo, 13- ja
18-vuotiaat tyttäret.
Harrastukset: Mies-
kuorolaulu, Tampereen 
Pyrinnön suunnistus-
jaoston puheenjohtaja.

Jukka Honkonen, 
rummut
52-vuotias avainasia-
kaspäällikkö Kaukajär-
veltä.
Perhe: Vaimo, 21-vuoti-
as tytär, 17-vuotias poi-
ka ja labradorinnoutaja.
Harrastukset: Mara-
ton-juoksu.

Jyrki Louhivuori, 
kitara
51-vuotias arkkitehti 
Amurista.
Perhe: 19-vuotias 
tytär ja 16-vuotias 
poika. Seurustelee.
Harrastukset: Lukemi-
nen, kuntosali.
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Kymmenen
väitettä miesten
ystävyydestä

1
Miehet puhuvat aina naisis-
ta.

Senitals: Joskus, ei läheskään 
aina.

2
Seksijutut ovat jatkuvasti 
esillä, mutta omasta seksi-

elämästä ei avauduta.
Ne asiat on käyty läpi, mutta hy-
vin vähän omasta näkökulmasta.

3 
Kun miehiä on koolla, urhei-
lua ei voi välttää.

Pitää paikkansa.

4
Mitä enemmän ikää, sitä 
enemmän puhutaan omasta 

kunnosta, syömisestä, juomi-
sesta, kodin laitosta ja remon-
teista.
Paljon enemmän näistä aiheista 
kuin 35 vuotta sitten. Ruuanlait-
to kiinnostaa meitä erityisesti. 
Grillimakkarameininki ei enää 
riitä.

5
Mitä porukalla puhutaan, sii-
tä ei ulospäin huudella.

Luottamus on todella kova. Pu-
heet pidetään omana tietona. 

6
Luottamuksen rikkominen 
on pahinta, mitä toiselle voi 

tehdä.
Totta. Luottamuksen menettä-
minen olisi niin kova särö, että 
sen paikkaaminen kestäisi kau-
an. Ei se välttämättä palautuisi 
koskaan ennalleen.

7
Mies ei kysy toiselta mitään 
vaikeaa asiaa, ellei tämä ota 

sitä itse puheeksi.
Ei mene ihan näin. Ainakin tässä 
porukassa on kysytty ja käyty 
läpi myös ikäviä juttuja. Näin voi 
tehdä, koska olemme tunteneet 
toisemme niin kauan.

8
Mies ei utele eikä tivaa. 
Miesporukan hienous on 

juuri siinä, saa kärsiä rauhassa, 
mutta luotetussa seurassa.
Se on juuri näin. Kukaan ei pa-
kota puhumaan eikä tyrkytä 
neuvoja. Saa vain sanoa ja that’s 
it.

9 Miesporukoissa ymmärre-
tään ja kunnioitetaan sitä, 

kuinka rankoista asioista kenel-
lekin voi vitsailla.
Se menee ihan vaistolla, mistä 
sopii vitsailla ja mistä ei. Meidän 
kesken ei ole tullut esille mitään 
niin rankkaa, jota pitäisi erityi-
sesti varoa.

10
Poissa olevasta jäsenes-
tä ei puhuta pahaa selän 

takana.
Ehdottomasi ei puhuta.

koontuivat yhteen pohtimaan, voisiko van-
ha kunnon Genitals soittaa vielä kerran Ka-
rin 50-vuotisjuhlissa.

– Huomasimme heti, että yksimielisyys 
on tallella. Meillä on keskenämme luja ystä-
vyys ja hyvä kemia. Soittotaidot olivat ruos-
teessa, ja yhdessä soittaminen jännitti aluksi 
todella paljon.

Soittoharrastuksen elpyminen on tuonut 
itseluottamusta, ja bändi on päässyt jo var-
sin tiukkaan iskuun. Se saa menojalan vä-
pättämään heti.

– Emme soita hampaat irvessä. Osaamme 
nauraa itsellemme ja ottaa myös rennosti. 
Bändi antaa meille mahtavan mahdollisuu-

den akkujen lataamiseen. Hienoa on myös 
se, miten tämä kaikki on lähentänyt meitä 
entisestään ja kuinka helppoa on olla van-
hojen kavereiden kanssa.

– Meissä kaikissa asuu se sama pikkupoi-
ka kuin ennenkin.

» Senitals esiintyy 24. marraskuuta Bar Keilaa-
mossa Nokialla.

Kari Mustalahti,
basso
50-vuotias ylikonstaa-
peli Nokialta.
Perhe: Vaimo, 22-vuoti-
as tytär, 19-vuotias poi-
ka ja welsh corgi.
Harrastukset: Ralliau-
toilu, golf, Nokian Pallo-
seuran puheenjohtaja.

Pasi Salminen,
kitara
52-vuotias ex-nokialainen 
Atalasta, opiskelee soitin-
rakentajaksi.
Perhe: Vaimo, 17-vuotias 
poika ja kissa.
Harrastukset: Kristillinen 
miestenpiiri Aitomiehet, 
ulkoilu.

Genitalsin kokoonpanoon kuului 
aikoinaan myös Sami Saari (toi-
nen oikealta). Muut muusikot 
olivat Jyrki Louhivuori (vas.) Ka-
ri Mustalahti, Jukka Honkonen ja 
Pasi Salminen. Kuvasta puuttuva 
Juha Laakkonen hengaili siihen 
aikaan jo soittokämpällä ja ryh-
tyi laulajaksi Saaren jälkeen.


