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Kun Lenita Airisto ja Jussi69 
tapasivat viime syksynä, he 
tunsivat heti selittämätöntä 
yhteyttä. Jussin on helppo puhua 
Lenitalle kaikesta, jopa äidin 
kuoleman aiheuttamasta surusta.

Teksti Anneli Juutilainen Kuvat Marjo Tynkkynen

Jussi69 oli 
kuullut Lenitan 
sanoneen, että hän 
syö pikkupoikia 
aamiaiseksi. 
Silti rokkari ja 
bisnesnainen 
löysivät yhteisen 
aaltopituuden heti 
ensitapaamisella.
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Syvälle 
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sukeltaneet

On lokakuu 2011. Kansakunnan nöyris-
telemätön suorasuu, diplomiekonomi 
Lenita Airisto ja The 69Eyes -yhtyeen 
rumpali Jussi Vuori eli Jussi69 kohtaa-
vat ensimmäistä kertaa.

Paikka on vanha linna Italian Tos-
canassa. Linnan tähdet -ohjelman ku-
vauksiin on kutsuttu myös näyttelijä 
Pirkko Hämäläinen, kirjailijat Ro-
man Schatz ja Katariina Souri sekä 
laulaja Eino Grön. Ohjelma seuraa 
heidän elämäänsä viikon ajan.

Kuvaukset aloitetaan ottamalla yh-
teiskuva ohjelman tähdistä. Lenita 
kaappaa Jussin kainaloonsa.

”Haluan Jussin viereeni, koska mei-
dän molempien hiukset näyttävät sil-
tä kuin olisimme potkaisseet muun-
tajaan”, Lenita Airisto ilmoittaa topa-
kasti.

”Tästä tulee kiva keikka”, Jussi vir-
nistää.

Sillä hetkellä molemmat oivaltavat, 
että kyseessä on muutakin kuin viih-
teellisen televisio-ohjelman tekopro-
sessi. Hyvä yhteys on luotu kahdessa 
lauseessa. 

Jussi teki vaikutuksen
Jussi Vuori ei olisi lähtenyt ohjelmaan 
mukaan, jos kokoonpano olisi ollut 
toinen. Hän oli kuullut Lenitan sa-
noneen joskus syövänsä pikkupoikia 
aamiaiseksi ja halusi tutustua ihaile-
maansa teräväkieliseen legendaan.

Jussi oli seurannut Lenitan uraa jo 
pikkupojasta lähtien. Erityisen tarkas-
ti hän oli kiinnittänyt huomiota Le-
nitan vetämään Suomen teollisuuden 
vientiä tukevaan Success Story Fin-
land -maailmankiertueeseen 80-lu-
vulla ja 90-luvun alussa. u
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”Kaikki pitivät Lenitaa naisena, jo-
ka rähisee joka paikassa. Tajusin itse 
jo skidinä, ettei kyse ollut siitä. Se oli 
Lenitan tapa tsempata suomalaisia te-
kemään omaa juttuaan korkealla pro-
fiililla. Olen aina ihaillut hänen suo-
rapuheisuuttaan.”

Kun Lenita puolestaan kuuli Jussin 
olevan mukana 
ohjelmassa, hän 
etsi itselleen en-
tuudestaan tun-
temattoman rok-
karin videohaas-
tattelun interne-
tistä.

Siinä Jussilta 
tiedusteltiin hä-
nen suhtautumis-
taan musiikkibis-
neksen tuotta-
vuuteen. Rumpali 
vastasi mammo-
nan olevan toisar-
voista. Tärkeintä 
olivat maailmaa 
kiertäessä ker-
tyneet opit sekä 
keikoilla luotu yhteys bändin ja ylei-
sön välillä.

”Se teki minuun aivan uskomatto-
man vaikutuksen. Pystyin heti samas-
tumaan Jussin ajatuksiin ja hänen työ-
filosofiaansa ja työn tuottamaan iloon. 
Ajattelin heti, että tämä on viisas tyyp-
pi.”

Helppo olla lähekkäin
Lenitan ja Jussin kemiat pelaavat oi-
vallisesti yhteen. He jatkavat toistensa 
lauseita ja setvivät tuoreimmat kuulu-
misensa sekä päivän poliittiset aiheet 
parissa minuutissa.

Puheen pälpätyksen määrästä käy 
pian selväksi, että epäilys ystävyydes-
tä ohjelman mainoskikkana on syytä 
unohtaa.

”Me sytytämme toisemme. Siksi 
saimme tuotettua ohjelmaankin niin 
paljon loistavaa, spontaania sisältöä. 
Alusta asti on tuntunut siltä kuin oli-

kansijuttu

jussi Vuori eli jussi69

• Rumpali The 69Eyes 
-yhtyeessä. Promotion 
manager Bar Bäkkäri -baarissa. 
Toimittaja Radio Rockilla.

• Syntynyt 11. heinäkuuta 1972 
Helsingissä. Asuu Helsingissä.

• Kaksi veljeä, tytär.

• Soittanut 10 vuodessa 27 
maassa: Yhdysvalloissa 
ja Kanadassa neljästi.

• Soittanut kuudella kulta- ja 
yhdellä platinalevyllä.

• Esiintynyt mm. Fox- ja CNN 
News -kanavilla ja MTV:n 
Viva La Bam -sarjassa.

• Esiintyy Linnan tähdet 
-ohjelmassa (MTV3).

Jussi69 avautui 
Lenitalle äitinsä 
kuolemasta 
firenzeläisellä 
torilla. ”Tällaisissa 
hetkissä oppii 
tuntemaan toista 
ihmistä kaikkein 
parhaiten”, Lenita 
kertoo.
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”Maailmassa ei ole toista Lenitaa, hän jaksaa aina yllättää.”

simme tunteneet toisemme jo sata 
vuotta”, Lenita summaa. 

”Meidän on hirveän helppo puhua 
ja olla toistemme lähellä. Meillä ei ole 
toisistamme ramppikuumetta”, Lenita 
jatkaa.

Kiivaasti nyökyttelevä Jussi vakuut-
taa olevansa samaa mieltä.

”Monille tuli yllätyksenä, että me 
tulemme ylipäätään toimeen keske-
nämme. Monet luulevat, että olem-
me täysin erilaisia, mutta todellisuu-
dessa olemme hyvin samankaltaisia”, 
Jussi sanoo.

Lenitan ura mykisti
Mutta mikä Lenitaa ja Jussia sitten 
yhdistää? Ainakin hyvin samanlainen 
huumorintaju. Yhteisiä elämän perus-
elementtejä löytyy toki myös pintaa 
syvemmältä.

”Meitä yhdis-
tää intohimo 
työhön ja halu 
tehdä asiat kun-
nolla”, Lenita tie-
tää.

”Arvostan Le-
nitan sisua ja 
sitä, miten hän 
on mennyt ural-
laan eteenpäin. 
Jo pelkästään 
Lenitan CV:n 
katsominen ve-
tää miehen hil-
jaiseksi ja nöy-
räksi.”

M o l e m m a t 
ovat myös ää-
rimmäisen tark-

koja tyylistään. Pedanttinen ja aina 
viimeisen päälle huoliteltu Lenita ar-
vostaa tapaa, jolla Jussi kantaa itsensä.

”Ajattelin, että Jussilla on helve-
tin hyvä tyylitaju, kun katselin hänen 
Toscanaan mukanaan tuomia vermei-
tään.”

Lenita korostaa julkisessa ammatis-
sa työskentelevän ihmisen sanattoman 
viestinnän merkitystä. 

”On tärkeää, että ihminen välittää 
vaatteillaan messagen (viestin). Ku-
kaan ei voi vetää urkkeja jalkaansa ja 
olla rockstar. Koko paketin täytyy ol-
la kunnossa – ihan niin kuin Jussilla”, 
Lenita kehuu.

Kun Lenitasta ja Jussista otetaan 
kuvia, huomaa, että ulkonäkö on mo-
lemmille tärkeä. He asettelevat jokai-
sen hiussuortuvankin tarkasti. Lisäksi 
ystävysten vaatteet näyttävät sopivan 
mainiosti yhteen.

”Soittelimme toisillemme ja sovim-
me, miten pukeudumme. Tosin mi-
nun piti olla vaatevalinnoissani tark-
kana, etten vaan jää Jussin varjoon”, 
Lenita lohkaisee ja ravistaa Jussia ke-
vyesti hartioista.

Jussi uskoutui surusta
Lenita ja Jussi tukevat ja ymmärtävät 
toisiaan tiukoissa paikoissa.

Linnan tähdet -ohjelman kuvauksis-
sa ystävykset kävivät hyvin henkilö-
kohtaisia keskusteluja. Jussi uskoutui 
Lenitalle myös surustaan.

Jussin äiti menehtyi muutama vuosi 
sitten syöpään, ja Firenzen maisemat 
nostivat kipeät muistot pintaan.

Äiti toteutti ennen kuolemaansa 
viimeisen toiveensa. Hän muutti het-
keksi Firenzeen opiskelemaan italian 
kieltä.

”Kaikki miehet tekevät juttuja sen 
vuoksi, että voivat lopulta sanoa: katso 
äiti, täällä mä olen. Minulla ei ole enää 
äitiä. Se on ollut raskas pala. Edelleen 
mietin, että kenelle nyt vilkuttaisin, 
kun olen kiivennyt uuden vuoren hui-
pulle.”

Lenitan äiti menehtyi jo 70-luvun 
alussa, mutta hän tietää tarkasti, mis-
tä Jussi puhuu. Menestyksen ja hieno-
jen kokemusten jakaminen oman äi-
din kanssa oli myös Lenitalle tärkeää. 

”Minulla oli vastaavanlainen suh-
de omaan äitiini. Kun menin ensim-
mäisen kerran Pariisiin ja siellä oop-
peraan, liikutuin aivan hirveästi kun 
ajattelin, että olisipa äitini täällä.” 

Lenita ymmärtää täysin miltä Jus-

Lenita Airisto

• Diplomiekonomi, suomalainen 
liike-elämän vaikuttaja, 
toimittaja ja kirjailija. 
Suomen neito 1954.

• Syntynyt 1.1.1937 Helsingissä.

• Asuu Helsingissä.

• Sinkku.

• Tunnetaan mm. kampanjoista 
Success Story Finland 
ja Creative Finland.

• Suomen 10 vaikutus-
valtaisimman naisen 
joukossa (Taloustutkimus). 

• Kirjoittanut lukuisia tietokirjoja.

• Esiintyy Linnan tähdet 
-ohjelmassa (MTV3).

sista tuntui, kun hän avautui äidistään 
firenzeläisellä torilla.

”Tällaisissa hetkissä oppii tunte-
maan toista ihmistä kaikkein parhai-
ten.”

Sekä Lenita että Jussi sanovat sisuk-
kaan elämänasenteensa kumpuavan 
juuri äidiltä.

”Äidiltäni opin, että unelmat pitää 
toteuttaa. Pitää tehdä helvetisti duu-
nia omien tavoitteiden saavuttamisek-
si. Siinä ei itku auta”, Jussi sanoo. 

Tämän elämänohjeen Jussi haluaa 
välittää myös tyttärelleen.

”Tyttäreni tietää, että olen hänestä 
ylpeämpi kuin mistään muusta. Hän 
on tärkeintä elämässäni. Uskon, että 
se on suurin mahdollinen voimavarani 
elämän haasteista selviytymiseen – ja 
on jo ollutkin sitä.”

Alku elinkautiselle
Vaikka Lenitan ja Jussin ystävyys on 
vielä tuore, molemmat uskovat sen 
olevan pysyvää.

Jussi lähetti Lenitalle tekstiviestin, 
jossa luki: ”Toscana oli alku elinkau-
tiselle ystävyydelle.”

Lenita ja Jussi ovat kumpikin kii-
reisiä ja reissaavat paljon maailmalla. 
Yhteiset tapaamiset jäävät valitettavan 
vähiin.

”Ystävyydessämme parasta on se, et-
tä juttu jatkuu aina siitä, mihin se vii-
meksi jäi. Ystävyys ei vaadi säännöllis-
tä tapaamista. Se on ystävyyttä ilman 
tiettyjä kaavoja”, Lenita kiteyttää.

Lenita ei ole koskaan käynyt Jussin 
The 69Eyes -yhtyeen keikalla, mutta il-
moittaa liittyvänsä yleisöön, kun bändi 
seuraavan kerran konsertoi Suomessa.

Kun Jussi näyttää hetken verran aa-
vistuksen epäilevältä, hän saa välittö-
mästi kuulla Lenitan käyneen lukui-
sissa rock-konserteissa. Rolling Sto-
nes on koettu ja AC/DC jopa kahteen 
otteeseen.

”Maailmassa ei ole toista Lenitaa, 
hän jaksaa aina yllättää. Lenita on 
aivan totaalisen ainutlaatuinen pak-
kaus”, Jussi sanoo ja virnistää. n


