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donald trumpin Yhdysvaltoja taivastellessa unohtuu helposti, että
Suomessakin hämmästyttävän monet elävät totuuden jälkeistä aikaa ja
tukeutuvat vaihtoehtoisiin faktoihin,
ellei todellisuus miellytä. Yhä useammalla on henkilökohtainen totuutensa, jonka rakennusaineiksi kelpaavat vain omat mieltymykset, arvot ja
ennakkoluulot. Näin ajattelevia – tai
niitä, jotka jättävät
tieten tahtoen ajattelematta – on monenlaisissa aatteellisissa
ryhmissä ja kuppi
kunnissa.
Tässä ilmapiirissä
oikeassa olemisen, näpäyttämisen ja viimeisen sanan sanomisen
tarve on valtava. Toisin
ajattelevien polttomerkitseminen yleistyy.
Kannattaa kiinnittää huomiota siihen, kuinka ihmisiä ja ideoita leimataan yhä useammin ja aiempaa heppoisemmin perustein ääriryhmiksi
tai ääriajatteluksi.
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pääkirjoitus
Puolen vuosisadan puusavotta
Koti–työ–koti
Viestinnässä viihdytään
helmijuttu Kuka on Pekka Seppänen?
Rakkautena journalisti
Metsän mönkijä tahdon olla
Minkä kirjan kuuntelit viimeksi?
Fraasi räppää jo
kirja-arvostelu Perhe hajoaa maailmaan
hsj-news
tämän oivalsin! Marttameininkiä
sarjakuva Ilta-Fingeri

digitaaliset mediasisällöt yleistyvät koko ajan perinteisissä kanavissa jaettujen sisältöjen kustannuksella. Samalla journalistien läsnäolo,
vuorovaikutus yleisön kanssa ja altistus eri tavoin suodattamattomalle
palautteelle lisääntyy niin sosiaalisessa mediassa kuin verkon
keskustelupalstoillakin – foorumeilla, joilla journalistiset hyveet
eivät ole varsinaisesti
kukoistaneet.

”Parhaassa
tapauksessa
digisiirtymä
lisää
journalismin
kysyntää.”

kuva pekka holmström

hsj:n toimisto
Lönnrotinkatu 25, 5. kerros
00180 Helsinki
Asiamies Kaija Plit
Toimistonhoitaja
Jaana Virtanen

tämä riski tunnistetaan, se voidaan
myös päättäväisesti torjua.

journalismi voi tarjota lääkettä tai
rokottaa valheita, puolitotuuksia ja
liiallisia yksinkertaistuksia vastaan,
mutta journalismikaan ei ole ajan
hengelle immuuni. Toimittajien on
varottava, ettei vastustajia leimaava ja
poikkipuolisia näkemyksiä huonosti
sietävä keskustelukulttuuri saa jalansijaa journalismin valtavirrassa. Kun

parhaassa tapauksessa
digisiirtymä lisää journalismin kysyntää, tekee
journalismista helpommin saavutettavaa ja levittää journalistista keskustelukulttuuria verkkoympäristöön
ja sosiaaliseen mediaan. Ei toki pidä
odottaa liikoja: valovoimaisistakaan
journalisteista tuskin sukeutuu verkko
maailman profeettoja, joiden jalkoihin
trollaajat, vihapuheen harrastajat ja
vaihtoehtoisten faktojen levittäjät synnintuntoisina lankeavat. Mutta jos kotipesä pidetään puhtaana ja journalistiset
periaatteet kirkkaina, totuuden jälkeinen aika saattaa siirtyä historiaan no
peasti ohitse menneenä välivaiheena. ●
Jyrki Räikkä
puheenjohtaja, hsj
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Puolen
vuosisadan
puusavotta
Lehtikuvaaminen vaatii visuaalista
hoksotusta ja hyvän biisin.
teksti eveliina kangasniemi kuvat ari heinonen

H

elsingin Kruununhaassa
on arvokaupungin tunnelmaa. Kadulla parveilee turisti jos toinenkin.
Muuatta Ari Heinosta tervehditään turistijoukosta. Hän tervehtii
takaisin, vaikkei tiedäkään miksi.
– Kai mä näytän kanssamatkustajalta, kun hortoilen täällä ja kannan mukanani kameraa, Heinonen
toteaa.
Oikeasti Heinonen ei ole turisti
vaan Kruununhaassa asuva eläkeläinen. Tarkalleen ottaen eläköitynyt lehtikuvaaja.
Heinosella on takanaan lähes
puolen vuosisadan ura. Enimmäkseen Annassa mutta myös Tuulilasissa, Suomen Kuvalehdessä, Seurassa, Kotiliedessä ja Kaksplussassa.
Käytännössä kaikissa Otavamedian
nykyjulkaisuissa ja monessa 70-luvun A-lehdessä.
Muotia, ruokaa ja valtavasti ihmisiä – julkimoita, taviksia, eri alojen vaikuttajia. Lisäksi autoja, hevosia, levynkansiakin. Heinonen
on kuvannut eri aiheista miljoonia
kuvia ja ajanut kuviensa perässä yli
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miljoona kilometriä. Eli Suomen
päästä päähän noin 865 kertaa.
– Vain 865 kertaa, Heinonen vitsailee.
– Kerran yksi kaveri kehui bensa-asemalla, että se ajaa niin ja niin
paljon vuodessa. Rekkakuski heitti siihen, että se peruuttaa saman
verran. Kaikki on suhteellista.

miljöötä valoon
Kaikki sai alkunsa, kun vuoden
1970 kesällä 16-vuotias Ari oli töitä
vailla. Apuun tuli isä, Suomen tunnetuimpiin lehtivalokuvaajiin kuulunut Helge Heinonen.
– Isä oli töissä A-lehtien Apu-lehdessä ja varmaan jelppasi, kun hain
samaan taloon valokuvauksen oppisopimusharjoittelijaksi, Heinonen kertoo.
Teinipoika Heinonen sai paikan,
ja vaikka palkka oli surkea ja työtehtävät sitä sun tätä, hän viihtyi.
Ala tuntui omalta.
Elettiin lehtikuvaamisen kultaaikaa. Isä-Helge kiersi Suomea,
Amerikkaa, Afrikkaa ja Aasiaa
uutisvoittojen, laajojen reportaasien ›

Tätä vuoden 2005
kuvaa ei julkaistu.
Kirjailijat Anna
Kortelainen ja
Hannu Mäkelä.
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Ari Heinonen
Valokuvaaja A-lehdissä 1970–1979,
Otavamediassa 1979–2017, jäi eläkkeelle
tammikuussa. Valokuvausopintoja
Taideteollisessa Korkeakoulussa.

●

Syntyi 1954 Jyväskylässä, asunut
lähinnä Espoossa ja Helsingissä.

●

Vaimo toimittaja Kristiina Dragon,
kaksi poikaa.

●

Isä valokuvaaja Helge Heinonen
(1922–2012). Helge kuvasi esimerkiksi
Mauno Koiviston kelkkamäessä ja
seiväshyppääjä Paavo Nikulan kahdesta
kohtaa katkenneen seipäänsä varassa.

●

Entinen kilpauimari. Edusti 60-luvulla
Tapiolan Otsoja ja voitti kaksi nuorten
sm-kultaa.

●

Ei valokuvaajana pärjää,
jollei siihen ole lahjoja.

ja herkkien henkilökuvien perässä.
Taitava kuvaaja herätti ihastusta
monessa, myös pojassaan Arissa.
– Silti ammatinvalinta oli oma,
ei kopioitu, Heinonen kuittaa.
– Olihan Jean Sibeliuskin isä,
muttei hänen tyttäristään tullut
silti säveltäjiä. Ei valokuvaajana pärjää, jollei siihen ole lahjoja.
Tarvitaan visuaalista hoksotusta,
taitoa yhdistellä miljöötä ja valoa.

pirun rankkaa runnomista
Kaksi vuotta myöhemmin oppisopimuspesti kantoi hedelmää:
Heinonen nimitettiin Tuulilasi-lehden vakiokuvaajaksi. 1970-luvun
6 lööppi 2 / 2017

lopulla Tuulilasi vaihtui Annaan,
Arto Hallakorven ja Kari Haaviston jalanjäljissä.
– Olin innoissani, vaikka olihan
se erikoista, että autolehden kuvaajasta tuli yllättäen naistenlehden kuvaaja. Sonjaa se ei haitannut, Heinonen kertoo.
Sonja oli Annan silloinen päätoimittaja Sonja Tanttu, jota Heinonen tituleeraa legendaariseksi.
– Sonja piti työntekijöidensä ja
lehtensä puolta tavalla, jota ei näe
enää missään. Se tekee hänestä
legendan.
Annassa olikin tervettä tekemisen meininkiä. Toimitus oli kuin

jalkapallojoukkue: tiivis, energinen ja historiallinen. Siellä Heinonen teki hienoimpia töitään, isoja
kokonaisuuksia muotitoimittajien,
kuten Pia Hagströmin, kanssa.
Seuraavaa kevättä ja kesää –
muutama päivä Espanjassa. Muoti
ja ruoka yhdessä useamman aukea
man jutussa – yksi todella tiukka
päivä huvilamiljöössä Helsingissä.
Pelkästään tavaroita kantaessa
tuli hiki. Lamppuja, jalustoja, varjoja, kameroita, objektiiveja.
– Se oli pirun rankkaa runno
mista. Piti tehdä paljon ja hyvää
jälkeä lyhyessä ajassa. Mutta iltaisin tajusin, että jes, onnistuin. ›

Iida ja Kalle 1971.
Ari Heinonen
treenasi henkilö
kuvausta iso
vanhemmillaan.

Muotia Annaan
vuonna 1981.
Silloin tätä tehtiin
vielä isosti, Ari
Heinonen kertoo.
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Sitten ajattelin, että antaa tulla
vaan jo seuraavaa, minä kyllä teen,
Heinonen sanoo.

sisäiseen matriisiin
2000-luvulla moni asia muuttui.
Ensin tuli digikuva.
– Filmiaikana piti tietää, että se
yksi hyvä kuva tosiaan on kamerassa. Kun digi tuli, valokuvaaminen muuttui ihan erilaiseksi. Niin
helpoksi, ettei mitään järkeä. Kaikesta selviää, kun ottaa uuden kuvan, Heinonen sanoo.
Hän kuvasi viimeisen filmikeikkansa Annaan vuonna 2003 Ylöjärvellä. Kuvattavana oli muusikko
ja näyttelijä Martti Syrjä. Tässä
oli harkinnan paikka. Olisiko Eppu
Normaalin keulakuva tarpeeksi
arvokas valinta filmin aikakauden
päättämiseen? Olisi.
Vuonna 2011, kun digi oli jo vanha
juttu, rysähti toisella tapaa. Kohu oli
kova, kun Otavamedian yt-neuvotteluiden seurauksena 44 ihmistä sai
lähteä, heistä 18 journalisteja.
Heinonen piti työnsä, mutta työ
ei ollut enää entisensä. Siihen suuntaan mentiin, johon Otavavamedian
vuorineuvos Olli Reenpää vei. Hän
kommentoi, että: ”Valokuvaaminen
ja graafinen suunnittelu ovat lehdenteossa valmisteluprosessin esivaiheita ja ne voidaan ulkoistaa tai
siirtää sisäiseen matriisiin.”
Erillisistä kuvatoimituksista luovuttiin, ja talon viitisentoista kuvaajaa sullottiin yhteen avokonttoriin. Heistä tuli Kuvaryhmä,
joukko, jossa kaikki kuvaisivat
kaikkea. Kuten vaikka Annaa, Seuraa, Suomen Kuvalehteä, Kotiliettä,
Kotilääkäriä, Kaksplussaa, Vivaa,
Tekniikan Maailmaa sekä nyt jo lakkautettuja Villivarsaa ja Lemmikkiä.
Heinosen mukaan hienoa oli,
kun hän pääsi kuvaamaan Suomen
Kuvalehteen pitkiä reportaaseja
toimittaja Riitta Kylänpään
ka nssa. Kaikki muu tuntui vähemmän hienolta.
– Käytännössä Annan kuvaukset
8 lööppi 2 / 2017

Mietin automaattisesti, että mikä
valo, miten tästä saisi kuvan.
Viimeisimpiin lukuelämyksiin kuuluvat muusikkojen elämäkerrat,
Antti Heikkisen kirjoittama Juice
Leskisestä kertova Risainen elämä
ja The Rolling Stones -yhtyeen kitaristin Keith Richardsin Elämä.
Heinonen on oppinut molemmilta jotain.
– Oivalsin, että Juicehan oli ihan
harjoittelija, vaikka joi seitsemän
pulloa vermuttia päivässä. Keith
kun vetää siihen vielä kaikki huumeet päälle.
Huh, huoletonta. Aamulla salille eläkeläisalennuksella ja mielellään ennen kello yhdeksää, niin saa
ilmaisen parkkipaikan. Loppupäivästä Juicea ja Keith Richardsia,
ehkä mökille.
Kun kuuntelee Heinosta, alkaa
itsekin kaivata eläkettään. Kannattaako kaivata?
– Kyllä tähän uudenlainen onnellisuus liittyy. Ajattelen, että olen nyt
tehnyt sen mitä piti – hitosti kuvaamista, halkomottia silmänkantamattomiin – ja siinä se, enää ei tarvitse.
On helppo olla onnellinen, kun tietää ansainneensa eläkkeensä.

loppuivat siihen ja kaikenlaiset
juoksukeikat alkoivat. Joskus tuntui, ettei touhussa ollut järjen häivääkään. Aloin ajatella, että jaksa
vielä vähän, kohta pääset tästä
myllystä pois, Heinonen toteaa.

ilmaista ennen yhdeksää
Oikeastaan on turha kysyä, kuvaako Heinonen yhä, mutta kysyn silti.

– Kyllä, se on melkeinpä syy elää.
En enää edes osaa katsoa maailmaa muuten kuin valokuvana. Mietin automaattisesti, että mikä valo,
miten tästä saisi kuvan. Kamera on
aina mukana – lenkillä, pyöräillessä, kylässä. Ainoastaan kaljalle ja
shoppailureissuille en sitä ota.
Kuvaamisen lisäksi Heinonen kuntoilee, mökkeilee ja lukee.

Sunniva Drake
Suomen Kuva
lehdessä
vuonna 2016.

juoksukeikkojen aika
Juoksukeikat ovat vähän hankala
aihe. Heinosen mukaan niistä puhuttaessa saa helposti sen kuvan,
että olisi katkera. Katkeruudesta ei
kuitenkaan ole kyse.
Kyse on tästä: kun Otavamedia
uudelleenorganisoi, kuvaajat menettivät vanhat työyhteisönsä ja
omat erikoisalansa. Samalla lehtikonsepteja kiristettiin niin, että
kaikki kuvat alkoivat muistuttaa
enemmän tai vähemmän toisiaan.
Heinosen mukaan lopputuloksena on aiempaa tylsempiä kuvia ja

siten myös aiempaa tylsempiä lehtiä. Eikä se ole kenenkään etu.
– Valokuvaamista voi verrata
musiikkiin. Jos biisi on huono, kukaan ei halua kuulla tai edes esittää sitä. Mutta jos biisi on hyvä,
sitä on kiva laulaa, soittaa ja kuunnella. Sama valokuvaamisessa:
kuvaajalla pitää olla kuvattavaa.
Erilaisia ihmisiä ja yllättäviäkin
tilanteita, ei aina samoja tosi-tvjulkkiksia tai satoja melkein samanlaisia selviytymistarinoita.
Yllättävistä tilanteista puheen
ollen: arvaapa ketkä muut kuin
turistit moikkaavat Heinosta Helsingin kaduilla? Pirkka-Pekka
Petelius ja Tapani Kansa, vanhat
vakiokuvattavat vuosien varrelta. ●

Eläkeläistenkin yhdistys
vaikka eläkkeelle jäisikin,
kaikesta ei tarvitse luopua.
Seniorijournalistit (Senioriklubi) järjestävät toimintaa hsj:n
eläkeläisille. Ohjelmassa kuukausittaiset lounastapaamiset
puhujavieraineen sekä erilliset
retket, matkat ja vierailut.
Viimeisiä puhujia ovat olleet
muun muassa Venäjän-tuntija
René Nyberg, Myrskyvaroitus
– Storm Warning ry:n puheenjohtaja Timo Tyrväinen, tekijän
oikeusjuristi Jukka Kemppinen
sekä kaupunkikehityksen asiantuntija Eero Holstila. Retkiä on
tehty kiinnostaviin kohteisiin
sekä Suomessa että ulkomailla.
Toiminta on avointa kaikille
Journalistiliiton eläkeläismaksun
maksaneille hsj:n jäsenille. ●
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Neljä tuntia tai kolme minuuttia. Joko kaksi
vaihtoa tai yksi hurjan nopea baana.
Lööppi uteli kahden työmatkan salat.
teksti eveliina kangasniemi
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7.08–8.40. Kolmesataa metriä
kävelyä, työpaikalla 8.43.
Ja takaisin. Lähtö töistä puoli neljältä tai neljältä. Pasilasta
Turkuun joko Intercityllä kello
15.38–17.26 tai Pendolinolla kello
16.16–17.48. Vartin ajomatka rautatieasemalta kotiin, kotona kuuden maissa.
Vaikka osan viikosta pysyisikin
kotona etätöissä, matkustamista
kertyy silti. Yhdellä kertaa joko
neljä tuntia ja 20 minuuttia tai
neljä tuntia ja 40 minuuttia.
Miksi? – Fysioterapian vuoksi,
Suominen kertoo.

Saija Suominen
on ehta pendelöi
jä, kaukaa tuleva
työläinen. Hänen
mielestään junas
sa on parasta se,
kun kanssamat
kustajan kanssa
syntyy kiinnosta
va, sopivan lyhyt
keskustelu.

saija suominen

S

aija Suominen asuu Aurajoen rannalla Liedossa, Turun kupeessa. Hänen työpaikkansa on noin 165 kilometrin
päässä Pasilassa Helsingissä. Tai
193 kilometrin, jos puhutaan rautatiekiskoista.
Tavallisesti Suominen käy Pasi
lassa töissä 3–5 päivänä viikossa
ja tekee loput päivät etänä. Mutta
jos tilanne vaatii, Pasilaan kuljetaan kuudesti viikossa.
Omalla autolla välin hurauttaa tunnissa ja kolmessa vartissa.
Junalla matkaan kuluu rautatieasemille kulkemisineen joko kaksi
tuntia ja 10 minuuttia (Pendolino)
tai kaksi tuntia ja 30 minuuttia
(Intercity).
Auto olisi nopeampi, mutta
Fysioterapia-lehden päätoimittaja
valitsee junat.
– Koska minulla ei päätoimittajana ole työaikaa, voin hyödyntää
työmatka-ajan töiden tekoon. Junassa se onnistuu, autossa ei, Suominen perustelee.
Useimmiten aikataulu on
tässä. Lähtö kotoa kello 6.35,
autolla Turun rautatieasemalle.
Pendolinolla Pasilaan kello

pyörä kulki liian lujaa
Petja Pellillä oli viitisen vuotta
sitten hullu ongelma. Hänen työmatka-aikansa Helsingin keskustassa oli kutistunut, lähes haihtunut.
Aiemmin kotoa Runebergin
kadulta töihin Sanomataloon
meni polkupyörällä viisi minuuttia, nyt kolme. Se oli liian vähän.
– En ehtinyt yhtään asennoitua
tulevaan työpäivään, Pelli toteaa.
Kaksi minuuttia katosi, kun
kuvioihin tuli Baana, vanhaan
satamaradan kuiluun rakennettu

Kun työ
matkansa voi
laskea met
reissä, ei sään
mukainen pu
keutuminen
ole oleellista.
Huhtikuussa
Petja Pelli
pukeutui näin,
oli ilma mikä
hy vänsä.

kevyen liikenteen väylä. Ennen
Baanan aikakautta Pelli polki
töihin peruskatuja pitkin. Matka ei ollut silloinkaan pitkä – alle
kilometri – mutta välissä olivat
kahdet liikennevalot. Kun liikennevaloton ja muutamaa mutkaa
suorempi Baana valmistui kesällä
2012 Kiasman ja Ruoholahden välille, Pellin työmatka kutistui kahdella minuutilla.
– Se oli pari polkaisua ja perillä,
hän naurahtaa.
Helsingin Sanomien ulkomaantoimituksessa on kiire heti aamulla. Puoli yhdeksältä puheluita on jonossa – kirjeenvaihtajat
soittavat. Peking, Bryssel, Ruotsi,
Lontoo… Puolta tuntia myöhemmin on pomokokous, jossa käsitellään alkavan päivän uutistarjonta.
Osastonsa uutistuottajana Petja Pellin täytyy olla jo töihin tullessa skarppina. Perillä siitä, mitä

petja pelli

Koti–työ–koti

– Tiesin jo työpaikkailmoituksesta, että tämä se on, tänne
haluan. Työmatkakin tuntui vain
järjestelykysymykseltä.
Suominen aloitti Suomen Fysioterapeutit ry:n julkaisemassa
Fysioterapiassa neljä vuotta sitten.
Lähipiiri luotti hänen jaksavan,
mutta puolitutut pelottelivat marraskuulla.
– Jotkut sanoivat: ”Kun on pimeää aamusta iltaan, sinua kaduttaa.”
Ei kaduta, mutta sapettaa: VR on
usein myöhässä. Suomisen ennätys
on juna, joka kulki kaksi tuntia aikataulustaan myöhässä. Seurauksena oli nelituntinen kotimatka.
– Lisäksi ergonomiassa olisi parannettavaa ja netti pätkii aina
Karjaan kohdalla. Mutta muuten
kiskoilla on hyvä kakkostoimisto,
Suominen kuittaa.

maailmalla on tapahtunut ja siitä,
mistä Hesari voisi mahdollisesti
seuraavaksi kertoa.
Siksi Pelli lukee aamun lehden
mahdollisimman tarkkaan jo kotona. Ja siksi hän vaihtoi pyörän kävelemiseen. Kävellen työmatkaan
menee kymmenen minuuttia.
– Siinä ajassa ehdin kuunnella
BBC:n ulkomaanuutisten podcastin ja joskus myös hetken Ruotsin tai Ranskan radiota. Se auttaa
orientoitumaan.
Silti joskus tulee tilanteita, jolloin kolmen minuutin työmatkalle
on taas käyttöä. Näin kävi esimerkiksi marraskuussa 2015, Pariisin
ison terrori-iskun paljastuessa
myöhään illalla.
– Virtasen Jenni laittoi viestin
juuri, kun olin menossa nukkumaan. Lähdin heti toimitukseen
yöpäivystyksen avuksi. Oli kiire,
joten menin pyörällä. ●

Aiemmin kotoa töihin meni polkupyörällä
viisi minuuttia, nyt kolme.
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Viestinnässä
viihdytään
Ennen olivat Apu, Hesari ja Höblä. Nyt Drum, Polhem Pr
ja OSG. Jäsenistön työnantajien kirjo on laajentunut ja
levittäytynyt Kehä kolmosen ulkopuolelle.
teksti jaana virtanen ja kaija plit

polhem pr
● ruotsalainen,
vuonna 1995 perus
tettu perheyritys
● edustaa erilaisia
muoti-, kauneus- ja
sisustusbrändejä
● toimistot sijaitsevat
Suomen lisäksi
kaikissa Pohjoismaissa, Baltian
maissa ja Puolassa.
viestintätoimisto
drum
● suunnittelee ja
toteuttaa markki
nointiviestintää
● asiakkaina eri
kokoiset yritykset,
järjestöt ja yleishyödylliset yhteisöt
● toimisto sijaitsee
Helsingissä
osg viestintä
● viestintätoimisto,
joka tekee tekee
muun muassa
asiakas- ja henkilöstö
lehtiä sekä media
suhteiden hoitoa
● toimipisteet
sijaitsevat Turussa
ja Helsingissä.
12 lööppi 2 / 2017

drum, drumm…
Antti Lehtinen on ollut viestintäkonsulttina reilut pari vuotta viestintätoimisto Drumissa.
Hänen työhönsä kuuluu viestinnän suunnittelua, kouluttamista ja asiakasyhteyksien hoitamista. Toimiston asiakkaita ovat eri
kokoiset yritykset, järjestöt sekä
yleishyödylliset yhteisöt.
Aiemmin Lehtinen työskenteli
muutaman vuoden Ilta-Sanomissa uutis- ja ulkomaantoimittajana.
Sen jälkeen hän jatkoi freelancerina ja kirjoitteli myös asiakaslehtiin. Ennen nykyiseen työhönsä ryhtymistä hän ehti olla myös
mainostoimiston suunnittelijana.
– Olin jo jonkin aikaa suunnitellut siirtymistä viestinnän pariin, ja kun mahdollisuus tarjoutui, oli päätös helppo tehdä.
Yksi Lehtisen työn parhaita
puolia on monipuolisuus.
– Saan olla tekemisissä monien
toimialojen sekä erilaisten yritys-

ten ja organisaatioiden kanssa. Tavallaan se on jotain sukua journalismille, kun saa työkseen perehtyä
mielenkiintoisiin asioihin, joihin ei
muuten ehkä tulisi tutustuttua.
Kerran journalisti, aina journalisti. Kiehtooko paluu perinteisen
median pariin?
– En ole aktiivisesti miettinyt
paluuta. Mutta joskus isojen uutistapahtumien yhteydessä se käväisee mielessä. Silloin saattaa hetkellisesti tulla ikävä toimituksen
sykettä.

monta tyyliä työnalla
Toimitussihteeri Pirkko Soininen
on ollut toimitussihteerinä turkulaisessa OSG Viestinnässä kahdeksisen vuotta. Alalla hän on ollut
vuodesta 1999 lähtien.
– Työurani alkoi mainostoimiston copywriterina, mutta opiskelin
aikoinaan Turun yliopistossa myös
tiedotusoppia. Siitä syntyi rakkaus
journalismiin.

”Kun mahdollisuus tarjoutui,
oli päätös helppo tehdä.”

OSG:ssa tehdään asiakaslehtiä.
Asiakkaina on yrityksiä ja järjestöjä. Yksi suurimmista on Turku
Energian Valopilkku-lehti, jonka levikki on kymmeniätuhansia.
Pienimpiä ovat henkilöstölehdet,
joiden painos voi olla tuhat kappaletta.
Parhaimmillaan Soinisella voi
olla työn alla jopa seitsemän lehteä yhtä aikaa.
– Minun pitää koko ajan olla
skarppina, kenelle kirjoitan, ja että
kykenen säilyttämään kunkin julkaisun tyylin yhteneväisenä. Myös
monikanavaisuus edellyttää minulta erilaisia versiointeja someen,
intraan tai muualle verkkoon.
Vaikka trendi on ollut painettujen lehtien lakkauttaminen, Soininen on tavannut työssään myös
niitä asiakkaita, jotka haluavat
aloittaa painetun lehden julkaisemisen.
Pirkko Soininen viihtyy työssään, vaikka se sisältää paljon palavereissa istumista.
– Kokouksetkaan eivät ole rasite, kun ne hoidetaan tehokkaasti
ja asiakkaat ovat mukavia. Joskus
heillä on eri näkemys siitä, miten jostakin asiasta kannattaisi
viestiä. Yleensä asiakas kuitenkin
kuuntelee kokeneita viestinnän
ammattilaisia.

Kirjoitan paljon lehdistötiedotteita,
järjestän mediatilaisuuksia ja hoidan asiakkaiden vaikuttajasuhteita.
Teräväinen on työskennellyt
Polhem PR:ssä kaksi vuotta. Hän
tutustui Polhemiin vuosia aiemmin vieraillessaan yrityksessä
toimittajana.
– Tiesin, että siellä on hyvä meininki ja ammattitaitoista porukkaa
töissä, joten halusin mukaan.
Parasta työssä ovat erilaiset
työtehtävät, uusien ihmisten tapaaminen ja lähes rajattomat
mahdollisuudet oman työnkuvan
kehittämiseen.

– Digitaalisuus kehittää alaamme koko ajan, joten ajan hermoilla täytyy pysyä, eikä arkeen ehdi
turtua.
Anne Teräväinen on työskennellyt aiemmin niin lehdessä kuin radiossakin. Hän tekee edelleen toimittajan töitä myös freelancerina.
– Viihdyn nykyisessä työssäni, mutta mikäli toimituksellisia työpaikkoja olisi enemmän
tarjolla, yrittäisin ehkä hakeutua mediataloon töihin. Onneksi viestintämaailmassa on monia
mahdollisuuksia myös luovaan
sisällöntuotantoon! ●

”Digitaalisuus kehittää
alaamme koko ajan, joten ajan
hermoilla täytyy pysyä.”

mediatilaisuuksia
ja vaikuttamista
Anne Teräväinen on PR-päällikkönä Viestintä- ja PR-toimisto Polhem PR:ssä. Yhtiön asiak
kuuksiin kuuluvat muiden muassa
Lumene, MAC Cosmetics ja
Schwarzkopf Professional. Polhem vastaa edustamiensa brändien viestinnästä ja PR-toimista
Suomessa.
Työnkuvaansa hän luonnehtii
monipuoliseksi lehdistö- ja vaikuttajaviestinnäksi.
– Tärkein osa työtäni on saada
edustamani brändit ja niiden
tuotteet näkyviin eri medioissa.
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helmijuttu
Tällä kertaa Helmi-jutun kirjoittajat ovat Suomen Kuvalehden
toimittajat Elina Järvinen ja Aurora Rämö. He kirjoittivat tämän
jutun samalla tavalla kuin Isäntä-artikkelin, pala palalta vuorotellen.

Kuka on
Pekka
Seppänen?
Suomen Kuvalehti halusi tehdä
henkilökuvan sarjahukuttajasta.
Sellaista siitä ei tullut.
teksti elina järvinen ja aurora rämö
kuvitus outi kainiemi

K

un tartuimme sarjahukuttajan tapauk
seen, siinä ei pitänyt olla enää mitään
yllättävää.
Hänen rikoksensa oli listattu jo moneen juttuun.
”Sarjahukuttajana tunnettu Pekka Seppänen on ollut tuttu näky oikeudessa”, kirjoitti Yle.
”Hän on saanut vuodesta 2002 alkaen kymmeniä tuomioita muun muassa pahoinpitelyistä ja eläinsuojelurikoksista.”
Ehkä jutut oli tullut luettua puolihuolimattomasti, ohimennen. Sillä Seppänen yllätti.
Tammikuussa 2017 Seppänen oli juuri saanut vankeustuomion Pohjois-Karjalan käräjäoikeudessa: 14 vuotta ja 6
kuukautta. Hänet oli todettu
syylliseksi kahteen tappoon,
kolmeen tapon yritykseen, törkeään kuolemantuottamukseen, alkoholirikokseen ja paritukseen.
Mikä mies on kyseessä?
Maatila Kontiolahden Jaamankankaalla, kesämökki Polvijärvellä. Tiedossa ei mitään erityisen poikkeuksellista. Paitsi
se, että kesäisten illanviettojen
päätteeksi hukkui ihmisiä.
Aloimme lukea esitutkintapöytäkirjoja. Niitä oli paksut pinot, melkein
tuhat sivua. Tapahtumakuvauksia, kuvia, asiakirjoja, kymmenien ja kymmenien ihmisten
kuulustelukertomuksia. Paljon sivuja, joiden
tekstit oli peitetty: salassapidettävää.
Pöytäkirjat antoivat käsityksen siitä, mitä
vuosien mittaan oli tapahtunut. Ja etenkin siitä, että hukkumiskuolemat olivat vain osa sitä
kaikkea. Pieni osa.

”Jaamankankaalla taas tapahtui. Ko. paikassa menetti henkensä kolmas ihminen, -ja
kuinka paljon hirveyksiä Kotimäessä onkaan
tapahtunut. -jokohan nyt oikea henkilö saisi
tuomion.”
Muut komppasivat: ”tyypit.. toivon samaa
kuin sinä .. linnassa vaan lättykestit pystyyn..
ja turpaan naistenhakkaajaa. Tiedän paikan
olen ollut siellä itsekin vuosien kuluessa.”
Tuomioita ei ollut tullut. Ei, vaikka paikallispoliisi hälytettiin Seppäsen tiluksille harva
se ilta. Oli metelöintiä, häiriöitä, lähestymiskieltoja, rattijuopumuksia, hirveitä määriä
viinaa.
Ja kuolleita. 26-vuotias nainen, puolisatunnainen baarituttavuus, kuoli Jaamankankaalla väkivaltaisesti vuonna
2006.
Poikaystävä oli istunut autossa Seppäsen pihatiellä,
odottanut että nainen tulisi ja
he voisivat mennä kotiin. Nainen ei tullut. Sisällä Seppäsen talossa häneltä oli hakattu
pää irti.
Nainen ei ollut ensimmäinen
kuollut, ja heitä oli lisää.
Seppästä ei missään vaiheessa syytetty yhdestäkään
taposta. 26-vuotiaan kuolemasta tuomittiin toinen mies. Alentuneesti syyntakeisena. Sellaisia ihmisiä Seppänen
tuntui houkuttavan piiriinsä. Puolustuskyvyttömiä.
Toinen mies sanoi koko oikeusprosessin
ajan, että Seppänen yllytti: kannusti lyömään
kovempaa. Näytti käsimerkkejä, että kaula
katki. Miestä ei uskottu.
Miten oli mahdollista, että pienellä paikkakunnalla moni tuntui tietävän Seppäsen
osuudesta, mutta poliisi ei tutkinut sitä kertaakaan? Naapurit tiesivät. Sosiaalityöntekijät
tiesivät. Syyttäjät tiesivät. Tai epäilivät, eihän
tietää voinut, kun tutkimuksia ei tehty.
Paikallispoliisi ei vastannut kysymyksiin.
Oliko jokin mennyt pieleen? Oliko jätetty tutkimatta? Eikö vain tajuttu?
”Tapaus on ollut julkisuudessa ihan tarpeeksi”, poliisista sanottiin.
›

Pöytäkirjat
antoivat
käsityksen
siitä, mitä
vuosien
mittaan oli
tapahtunut.

13.2.2017 klo 15.50
Elina: Tää on kans yks, mitä en tajua!
Se tappaa ne ja sit se ikävöi niitä.
Aurora: Joo! Ihan todella erikoista.
kontiolahdella oli kyllä tiedetty tapahtumista paljon ennen tutkintaa ja tuomiota.
Nimimerkki kirjoitti Suomi24-keskustelupalstalla lokakuussa 2006:
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6.3.2017 klo 16.05
Aurora: Toi parrumies, joka kuoli mökillä.
Virallinen kuolinsyy oli alkoholimyrkytys.
Elina: Miten helvetti voi olla alkoholimyrkytys,
jos heitetään parrulla?!
helmikuun 16. päivänä seisoimme Joensuun uimahallin pihalla. Vesikon halli oli ollut
Seppäsen paikka, sitä olivat sanoneet monet.
Hän oli käynyt uimassa viikoittain.
Hallissa hänet muistettiin. Parrakas, roteva mies. Asiallinen ja leppoisa,
mutta välillä humalassa. Maksoi sarjalipulla, ei aiheuttanut
häiriötä.
Edessä oli vaikea hetki. Oli
soitettava Seppäsen äidille.
Hänelle oli lähetetty kirje
edellisellä viikolla, mutta siihen
ei ollut tullut vastausta. Oliko
kirje tavoittanut häntä vai eikö
hän halunnut puhua? Tämä piti
varmistaa.
Miten edes aloittaa… Haluaisitteko kertoa, miten pojastanne tuli sarjamurhaaja?
Kysymys oli julma ja ehkä
koko yhteydenotto oli julma,
mutta muukin olisi epäreilua. Äidille oli annettava tilaisuus. Jos hän haluaisi sanoa jotain, hän voisi.
Seppänen oli edelleen mysteeri. Olimme
tehneet töitä kaksi viikkoa ja tiesimme kyllä,
mitä hän oli tehnyt. Mutta hänestä itsestään
emme tienneet juuri mitään. Olimme yrittäneet jäljittää käytännössä jokaista tutkinnassa mainittua ihmistä, mutta tulos oli ollut laiha. Moni oli kuollut. Monella oli turvakielto:
osoitetietoja ei saanut edes väestötietojärjestelmästä.
Kun joitakin tietoja löytyi, soitimme, kirjoitimme kirjeitä, lähetimme tekstiviestejä,
Facebook-viestejä. Mutta vain harva halusi puhua. Seppänen oli hahmo, joka pelotti
vangit t unakin.
Äiti ei vastannut puhelimeen. Yritimme
uudelleen. Pari hälytyskertaa, ja puhelu katkaistiin. Vielä kolmas kerta, sama lopputulos.
Hän ei siis halunnut puhua.
Seppäsellä oli velikin. Hänen numeronsa

löytyi. Tekstiviesti: lähestymme arkaluontei
sessa asiassa… tiedämme tuomiot, mutta
haluaisimme tietää elämänvaiheista… suostuisitko kertomaan?
Vastaus tuli heti:
”Ei ole mitään kertomista. En kommentoi.”
”Lakkaa häiritsemästä.”
Tilanne näytti huonolta. Kysymyksiä oli valtavasti, mutta vastauksia vähän.
Vastauksia ei antanut myöskään Seppänen.
Hänelle lähetettiin kirje Pyhäselän vankilaan,
mutta hän ei vastannut siihen.
Kertomukset alkoivat kuitenkin toistua.
Tuttavien puheet, todistajalausunnot, lähialueiden ihmisten havainnot, yli kymmenen
vuoden ajalta.
Kuvio oli aina sama: Seppänen valitsi lähelleen moniongelmaisia ihmisiä, jotka eivät päässeet pois. He eivät halunneet
tai pystyneet lähtemään. Jos he
yrittivät, he kuolivat.
Ulkopuoliset eivät tahtoneet
puuttua, niin oli helpompaa.
Seppänen oli aggressiivinen ja
arvaamaton, eikä poliisi ilmeisesti aikonut tehdä asialle mitään.
Miksi riskeerata oma hyvinvointinsa, kun
näytti siltä, että jos Seppästä vastaan nousee,
hän kostaa?
Ei se ole välinpitämättömyyttä, se on itsesuojelua.
Oli myös niitä, joilla ei ollut varaa itsesuojeluun. Niitä, jotka omaistensa takia eivät voineet olla puuttumatta.
Meillä ei edelleenkään ollut vastauksia tärkeimpiin kysymyksiin. Emme tienneet, kuka
Seppänen on, mitä hänelle oli tapahtunut, oliko mitään. Miksi hän käyttäytyi niin?
Emme tienneet, miksi poliisi ei ollut tehnyt
mitään.
Kirjoittaessa haluaisi tuntea kohteensa paremmin kuin itsensä. Mutta ehkä se on mahdollista vain fiktiossa.
Oli kuitenkin se toisteinen kertomus. Kun
sama materiaali tulee eteen uudelleen ja
uudelleen ja uudelleen, joskus uutta ei vain
enää selviä. Siihen on pakko tyytyä.

Edessä
oli vaikea
hetki. Oli
soitettava
Seppäsen
äidille.
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3.3.2017 klo 11.47
Elina: Hei sori kun mä kysyn koko ajan mut
muistatko missä oli se ”oman onnensa nojassa”
-juttu?
Aurora: Käräjäoikeuden tuomio, s. 29.
”Nämä henkilöt ovat siten joutuneet itse
huolehtimaan turvallisuudestaan. Tämä on
voinut tehokkaimmin tapahtua välttelemällä
vastakkainasettelua Seppäsen kanssa.”
kaikkea ei voinut kirjoittaa.
Miten tällaisesta edes kirjoittaa? Niin, ettei
lukijalle tule vastareaktiota? Huhhuh, kaikenlaista, mutta eihän tuollaista oikeasti.
Piti valita, keskittyä tapauksiin, jotka antoivat kokonaiskuvan, kertoivat tarpeeksi
muistakin.
Jonkin ihmeen kautta kahdesta kuvaavimmasta tapauksesta oli tarkimmat tiedot.
Oli kuolleen miehen perhe, joka oli yrittänyt kaikkensa, että joku kuuntelisi.
Oli kuolleen naisen tytär, joka ei tiennyt,
mitä hänen äidilleen oli tapahtunut.
Oli selvää, että Seppäsestä kerrottaisiin
heidän kauttaan.

ISÄNTÄ
Kymmenen vuotta sitten
Kontiolahdella alettiin
ihmetellä, mitä maanviljelijä
Pekka Seppäsen ympärillä
tapahtuu. Hänen tilallaan
kuoli nainen ja kohta toinen,
sitten kolmas...
TeksTi Elina JärvinEn ja aurora rämö
◼◼ Pekka Seppäsen

maatila Kontiolahdella maaliskuussa
2017.
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V

esikon uimahalli
Joensuussa on kylpylämäinen ja valoisa. Sen verran
pieni, että uimavalvojat muistavat
kanta-asiakkaat. He
ihmettelevät, jos joku jättää tulematta.
Miehellä ei ollut
vakiopäivää tai -kellonaikaa, mutta hän kävi usein. Joskus
monta kertaa viikossa.
Mies näytti kymmenen kerran sarjalippua kassalle. Yleensä hän tuli yksin,
mutta toisinaan hänellä oli mukanaan
pienikokoinen nainen. Joskus seurueessa oli myös kaksi miestä.
Kassalla huomattiin, että mies haisi
viinalta. Hän kuljetti pukuhuoneeseen
pulloja. Siihen ei puututtu, sillä mies
käyttäytyi asiallisesti. Ei aiheuttanut
häiriöitä.
Saunassa hän jutteli leppoisasti. Hän
näytti siltä että kestää löylyä: parrakas ja
roteva, reilu 180-senttinen.
Altaassa hän ui kevyennäköistä kroolia, jatkoi pitkään, kilometrejä.
Vuosien mittaan matka lyheni. Vatsa
kasvoi.
Lähtiessään mies kyseli bussiaikatauluja kahviosta. Kotiin Kontiolahdelle oli 11
kilometrin matka, eikä hänellä aina ollut
autoa. Ajokortti oli kuivumassa.
Marraskuussa 2015 mies ei enää tullut. Hänet pidätettiin. Keskusrikospoliisi
epäili, että hän on hukuttanut kolme ihmistä ja yrittänyt hukuttaa viisi.

J

ussi Hannikainen oli komea mies.
Pitkä, vaalea ja hoikka, piirteiltään
lähes kaunis.
Hän oli kirvesmies, mutta työnteko oli
risaista. Hannikainen joi, ja käytti lääkkeitä.
Ongelmat olivat alkaneet 1990-luvun
lopussa. Silloin Hannikainen oli parikymppinen. Isä sai sydänkohtauksen,
ja Hannikainen löysi hänet pihamaalta.
Hän yritti elvyttää, mutta se ei auttanut.
Isä kuoli siihen, 42-vuotiaana.
Hannikainen tatuoi kaulaansa skorpionin, käteensä poikansa nimen ja syntymäajan. Poika syntyi samana vuonna
kuin isä kuoli.
Hannikainen oli kiltti ja avulias. Siskon mielestä hirveän vitsikäs.
Mutta kun hän joi, hän saattoi kadota
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päiviksi. Hän lainasi tyttöystävältä rahaa,
otti pikavippejä tämän nimiin, jätti laskut maksamatta.
Hän sai tuomioita. Rattijuopumus, näpistys, vahingonteko. Maksuvälinepetos,
varkaus, pahoinpitely.
Sitten hän yritti taas. Hän oli hoidossa
ja asui tukiasunnossa. Kuntoutui vähän.
Äiti antoi käyttöön kerrostaloasunnon Liperistä. Hannikainen sai asua siinä. Olohuoneessa oli isän perintörahoilla
tehty hankinta, iso viininpunainen sohvakalusto.
Alkuvuodesta 2010 Hannikainen istui Lehmon baarissa Kontiolahdella. Kylän ainoa baari. Matala, valkoinen tiilirakennus.
Siellä Hannikainen tapasi Pekka
Seppäsen, 45-vuotiaan kontiolahtelaisen maanviljelijän. Hän ei varsinaisesti
tuntenut miestä mutta tiesi kyllä. Monet
tiesivät, Seppäsestä puhuttiin.
Hannikainen joi oluen tai pari. Muuta
hän ei muista.
Kun hän myöhemmin heräsi, hän oli
Jaamankankaalla, Pekka Seppäsen tilalla.
Hänet oli raiskattu.
Niin hän kertoi siskolle.

P

unainen tupa, valkoiseksi maalatut
ikkunanpielet. Tuvan vieressä jonkinlainen grillipaikka. Kasvihuone.
Navetta, jonka peltikatto oli painunut.
Pihasauna, jonka seinälaudat olivat tummuneet.
Pihapiirin takana peltoa ja mäntymetsää.
Seppäsen maatilan nimi oli Kotimäki.
Jaamankankaantieltä haarautui mäntymetsään pikkutie, ja sen päässä oli tila.
Navetassa oli parikymmentä lehmää.
Pihalla muutama kissa, ja kaksi koiraa.
Koirat olivat kaukasiankoiria. Joulukuussa 2008 niistä kirjoitettiin Karjalaisessa ja Ilta-Sanomissa.
Joensuulaisrouva oli ollut läheisellä
ulkoilualueella omien koiriensa kanssa.
Kaukasiankoirat olivat käyneet kimppuun ja raadelleet pystykorvan kuoliaaksi. Tappajakoirat.
”Minä makasin koirani päällä suojellakseni sitä”, rouva kertoi. Hänkin sai
ruhjeita.
”Ne ovat vaaraksi sekä ihmisille että muille koirille, kun ne saavat liikkua
alueella vapaana”, sanoi hänen miehensä.
Kerta ei kuulemma ollut ensimmäinen.
Mies vei asian poliisille. Oikeus mää-

räsi sakkoja, 150 euroa, mutta niitä ei
saanut Pekka Seppänen vaan tämän tuttava. Hän oli ”ottanut huolehtiakseen”
nämä kaksi ”ihmisille vaarallista kaukasiankoiraa”.
Näin oli vuosien varrella tapahtunut
usein. Kotimäessä sattui kaikenlaista,
mutta koskaan syy ei ollut isännän. Tapaturmia, vahinkoja, onnettomuuksia.
Tai muiden tekoja.
Maatilalla oleili Seppäsen naisystäviä,
miesystäviä, tuttavia. Siellä juotiin rankasti.
Seppästä pidettiin arvaamattomana.
Häntä pelättiin.
Kukaan ulkopuolinen ei halunnut
mennä Kotimäkeen. Taksikuskit eivät
ajaneet sinne. Eläinlääkärit eivät tehneet
tarkastuskäyntejä ilman poliisia.
Tämä jatkui vuosia.
Seppänen oli hankkinut tilan 1995.
Silloin oli vielä rauhallisempaa. Mutta
2000-luvun alussa tilan tapahtumia alettiin ihmetellä ja niistä puhua.
Rattijuopumuksia, uhkailuja, pahoinpitelyjä, ja pahempaa.
Vuonna 2004 Kotimäessä kuoli nainen. Kaksi vuotta myöhemmin toinen
nainen, hänet pahoinpideltiin raa’asti.
Maaliskuussa 2008 vainajia oli jo kolme.
Silloin kuoli 47-vuotias Jaana Holopainen. Hänen virallinen kuolinsyynsä oli erikoinen. Hän tukehtui ruokaan.

’V

älillä oon ollu Pekan luona auttamassa navettahommissa, onpahan
ollu jotain tekemistä.
Ja oon ommellu Pekalle verhot. Ei me sillälailla seurustella, mutta ollaan vaan ystäviä. Ollaan vähennetty alkoholinkin käyttöä, uimahallissa käyty jne.”
Jaana Holopaisen viimeinen kirje oli
päivätty 6. maaliskuuta 2008, kaksi päivää ennen hänen kuolemaansa. Se saapui tyttärelle Yhdysvaltoihin vasta noin
viikkoa myöhemmin.
Edellisenä keväänä tytär oli asunut vielä Suomessa. Äiti oli ollut hirveän rakastunut. Oli esitellyt Kotimäkeä iloisena,
uuden miesystävänsä tilaa.
Äiti näytti vasikoita, Seppänen kulki
perässä. Tytär otti kuvia äidistä laiduntavien lehmien kanssa. Koirat olivat
pelottavia, kovia räksyttämään, mutta
Seppänen kävi rauhoittelemassa niitä.
Kuunteli ja katseli, kun äiti hääräsi.
Äiti oli pirteä, selvästi humalassa.

”Hätäkeskus.”
”Tääl on tapahtunut
pahaa.”
”Kuka soittaa?
Hätäkeskus täällä.”
”Tiällon on paha asia
tapahtunu.”
”Niin paha asia
tapahtunu, missä on
tapahtunu?”
”Onko se Seppäsen
Pekka siinä?”

”Hukkunut ihminen.
”Kyllä.”
”Kukas siellä on
hukkunut?”
”Onko hän siellä veden
varassa edelleen vai?”

Tytär oli tottunut siihen. Äiti oli ollut
humalassa lähes kaksi vuosikymmentä.
Vanhemmat olivat eronneet, pikkusisko
oli jäänyt äidin luo. Pari vuotta myöhemmin äiti vei siskon turvakotiin. Lapsella
ei ole turvallista minun kanssani, niin
tyttärelle on kerrottu äidin sanoneen.
Tytöt aikuistuivat isänsä kanssa. Vanhin sisko oli kuollut ennen syntymää.
Äidin kanssa yritettiin järjestää valvottuja tapaamisia, mutta hän jätti usein
tulematta.
Seppänen kutsui äitiä lempinimellä,
jolla tätä oli kutsuttu nuorena. Perhe ei
sitä käyttänyt.
Äiti oli soitellut tyttärelle Seppäsen
Skype-tilillä. Se tuli halvemmaksi kuin
tavallinen puhelu. Seppänen istui sinisellä sohvalla äidin oikealla puolella,
kommentoi välillä. Hän vaikutti aina rauhalliselta. Jos olikin humalassa, niin eri
tavalla kuin äiti. Hiljaisesti.

K

ylällä Seppänen käyttäytyi kuin suuremmankin tilan omistaja. Käveli
kauppaan takki auki, ilman paitaa,
kaulassa paksu kultaketju.
”Moi kulta”, hän aloitti puhelut tuttavilleen.
Tytär ei ymmärtänyt, mitä äiti Seppäsessä näki. Mutta ei hän ollut ymmärtänyt aiempiakaan miesystäviä. Sen mukaan mentiin, kenellä oli viinaa.
Ja Seppäsellä oli. Kymmeniä pulloja varastossa. Hän saattoi tarjota avokätisesti, ota tuosta ylimääräinen viinitonkka,
meillä ei tuommoinen mee. Hänellä oli
aina porukkaa ympärillä, Kotimäkeen sai
jäädä asumaan kuukausiksi.
Seppänen itse joi vain 80-prosenttista. Tuttavat kutsuivat sitä raivoviinaksi.
Selvin päin Seppänen oli sisäänpäin
kääntynyt, hänestä oli vaikeaa saada selvää. Hän siivosi henkilökohtaiset paperinsa piiloon. Jos hän vetäytyi kuoreensa,
hänen kanssaan ei voinut jutella.
Kun hän joi, ei voinut tietää, mitä seuraavaksi tapahtuu. Porukalla oli tapana
ajella ympäri Kontiolahtea, ilmaantua
pihoihin.
”Viikkoa ennen joulua ne kävi täällä,
kun olin keittämässä lanttuja ja porkkanoita”, tuttava sanoo.
”Yksi niistä miehistä oli sukkasillaan.
Minä ihmettelin, että eikö siulla raukalla
ole kenkiä, mie voin antaa vaikka jotkut
Crocsit tuosta.”
Usein mukana oli myös pienikokoinen,
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hennatukkainen nainen. Niin hauras,
että oikeankokoiset vaatteet roikkuivat
päällä. Nainen oli nuorena hiihtänyt piirinmestaruustasolla ja kilpaillut yleisurheilussa, aloittanut hotelli- ja ravintolaalan perustutkintoakin. Parikymppisenä
hän oli päätynyt Seppäsen porukoihin.
Kavereita jäi kiinni rattijuopumuksista. Moni heistä sanoi poliisille, että Seppänen pakotti ajamaan.
”Joskus jopa poliisit sanoivat minulle, että se oli ilmeisesti Seppänen, joka
oli ilmoittanut humalaisesta kuskista eli
minusta, vaikka oli itse kyydissä ja olimme liikkeellä hänen autollaan”, yksi kertoi poliisille.
Seppäsen mielialat vaihtelivat. Hän
saattoi kesken grillauksen päättää, ettei
yksi porukasta saisikaan ruokaa. Huitaisi
kädellään ja kielsi ottamasta makkaraa.
Kaveri katsoi vierestä, kun muut söivät.
Isännälle ei sanottu vastaan.
Avokätisen tarjoilun jälkeen tuli aina
lasku. Seppänen ilmoitti, että olette velkaa. Suomi-viina 20 euroa, isompi pullo
venäläistä 40 euroa. Seppänen oli hakenut
pulloja rajan takaa, 5,60 euroa kappale.
Hennatukkainen nainen osti joskus kolmekin päivässä. Pitkien ryyppyputkien
päätteeksi kukaan ei tiennyt, mistä oli
velkaa ja kuinka paljon. Paitsi Seppänen.
Kaverien sosiaalituet menivät kun tulivat. Tehtiin maksusopimuksia. Seppänen
otti pankkikortin ja nettipankin tunnukset, talletti rahoja omalle tililleen.
Naisella ei ollut tarpeeksi rahaa.
Seppänen pani ilmoituksen tekstitv:hen. Soitto prepaid-numeroon, ajoohjeet Kotimäkeen. 50 euroa pano.

R

ikosilmoitus jätettiin Joensuun poliisilaitokselle 17. toukokuuta 2010.
Jussi Hannikainen syytti Pekka
Seppästä seksuaalisesta hyväksikäytöstä, raiskauksesta. Hänet oli huumattu
lääkkeillä, oli käytetty väkivaltaa. Kertoja oli useita.
Seppästä kuulusteltiin – hän kiisti kaiken. Toistakin henkilöä kuultiin. Hän oli
ollut paikalla Kotimäessä. Hänkin kiisti.
Ei Seppänen ollut Hannikaista pakottanut, kaikki oli tapahtunut yhteisymmärryksessä.
Edelliset kuukaudet olivat olleet sekavat. Hannikainen oli ollut paljon Kotimäessä.
Seppäsen mielestä Hannikainen asui
hänen luonaan. He olivat ikään kuin pari.
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◼◼ Pekka Seppäsen

kesämökki Polvijärvellä maaliskuussa
2017.
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7.3.2017 klo 10.11
Elina: Moi. Nyt mä luen tätä juttua ekaa
kertaa kokonaisuutena ja koetan miettiä
sen toimivuutta. Aika kivuliasta. Nyt on vielä
mahdollisuus tehdä asioita, huomenna ei.
Aurora: Apuaaa.
juttu julkaistiin Suomen Kuvalehdessä 17.
maaliskuuta 2017. Kymmenen sivua. Otsikkona pelkkä Isäntä.
Jutuista tulee harvemmin palautetta. Nyt
määrä yllätti.
”Todella pahan mielen juttu.”
”Huh huh hurjaa.”
”Aikamoista.”
”Karmivinta, että ’isäntä’ on saanut jatkaa
toimintaansa näin kauan.”
”Ei ole varmasti ainoa vastaava tarina…”
”Luin tän viime yönä -- ja uni kiersi minut
entistä kauempaa. Suosittelen silti!”
Timo Haapalakin lukaisi ja kommentoi
Twitterissä: ”Näin @SuomenKuvalehti rahaa
säästyy: ei tarvitse enää #Alibi’a tilata kun
on #Sk.” ●
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Hannikainen oli eri mieltä. Hän kertoi kaikesta siskolle. Seppänen piti häntä luonaan väkisin, vei joskus kengätkin.
Sekoitti viinaan lääkkeitä ja juotti. Teetti navettatöitä. Löi. Heitti päin patteria.
Ei antanut soittaa kenellekään, otti puhelimen.
Ja jos Hannikainen pääsi pois, Seppänen haki hänet takaisin. Hän todella haki.
Toukokuun alussa Hannikainen oli ollut sairaalassa. Hänet oli löydetty autosta Liperistä, Käsämän Teboilin pihasta.
Hän oli huonokuntoinen, lähes tiedoton. Hänet oli toimitettu Pohjois-Karjalan keskussairaalaan Joensuuhun.
Aamulla sisko ja äiti menivät katsomaan. Heti perään tuli Seppänen. Hänellä oli mukanaan toinen mies, pitempi
kuin hän itse. Miehet ottivat Hannikaisen mukaansa. Seppänen sanoi jotain
ulkoilemisesta. Hän käveli Hannikaisen vasemmalla puolella, kaveri oikealla. Hannikainen näytti hätääntyneeltä
mutta ei vastustellut. Hän laahusti keskellä. Hissin ovi avautui, ja miehet astuivat sisään.
Sisko huusi apua, soitti hätäkeskukseen. Hän oli epätoivoinen. Eikö kukaan
voinut tälle miehelle mitään?
Sisko oli kevään aikana soittanut hätäkeskukseen usein. Jos Hannikaisesta ei
muutamaan päivään kuulunut, hän huolestui heti: Seppänen.
Sisarukset olivat kehittäneet koodikielenkin. Hannikainen oli keksinyt sen. Jos
hän soittaisi mistä tahansa numerosta ja
sanoisi sanat ”soitellaanko huomenna aamupäivällä” ja ”on kiire navetalle”, hänelle pitäisi soittaa apua. Aamu tarkoittaisi
ambulanssia, päivä poliisia ja navetta sitä, että hän on Kotimäessä.
Aina apua ei saatu. Hätäkeskuksesta
sanottiin, ettei hälytystä voi tehdä toisesta osoitteesta, pelkän epäilyn perusteella. Pitäisi olla paikan päällä ja nähdä.
Katoamisilmoitus olisi ratkaisu.
Mutta soittoja tuli Kotimäestäkin. Seppäsen tuttavat, paikalla olleet, hälyttivät
apua – kun uskalsivat.
Hannikainen kuihtui. Harmaantui ja
laihtui. Hän oksenteli ja ripuloi verta.
Kotimäessä hän ei uskaltanut nukkua,
koska pelkäsi Seppäsen tekoja. Hän inhosi niitä, ja häpesi.
Sisko vihasi Seppästä, mutta hän yritti
kaikkensa, jotta saisi kuulla Hannikaisesta. Mielistelikin.
”Antaisitko Ykyn soittaa siun puhelimes34

ta, et tiedän et sillä on kaikki hyvin?” hän
kirjoitti tekstiviestiin.
Siskolle Hannikainen oli aina ollut
Yky.
”Se ei oo sulta pois, Yky varmasti haluaa
itsekin puhua!”
Seppänen oli aggressiivinen, ja ylimielinen. Hänestä sisko puuttui hänen
ja Jussin asioihin.
Sisko oli varma, että Hannikaiselle käy
vielä huonosti. Mutta viranomaiset eivät uskoneet häntä, kukaan ei uskonut.
Juhannusviikolla Hannikainen teki
muutoksen rikosilmoitukseen. Reilu
kuukausi oli kulunut siitä, kun hän oli
ilmoittanut Seppäsen raiskanneen hänet. Nyt hän kertoi poliisille, ettei vaadi
Seppäselle rangaistusta. Hän ei perunut
kertomustaan mutta luopui rangaistusvaateesta.
Syyttäjä jätti syytteen nostamatta. Seppänen kiisti, toinen kuultu henkilö kiisti, ja nyt Hannikainen luopui vaateesta.
Riittävää näyttöä ei löytynyt.
Lisäksi oli tämä poliisille toimitettu
lappu, käsinkirjoitettu ”lupalappu”.
Tekstin oli laatinut Pekka Seppänen.
”Minulle rakas Pekka saa panna minua
isolla kyrvällä pyllyyni”, siinä luki. ”Ja spermat syvälle suoleeni.
Liperissä 6.5.2010”
Alla oli Hannikaisen nimikirjoitus.

”Niin no mitä siellä on
tapahtunut?”
”No oota no hukkunut
vissii on taas.”
”Niin.”

”Ei perkele.”
”Niin.”
”Ei ole kyllä enää henkeä
tällä miehellä.”
(Taustalta kuuluu:
”Vittu.”)
”Saatana nouse ylös.”
”Osaatteko te elvyttää?”

E

räänä kesänä mökkinaapuri katsoi ikkunasta, kun Seppäsen porukka ajoi
autolla ohi.
Päästäkseen Viinijärven rantaan on
käännyttävä päätieltä hiekkatielle, ajettava
mökkien ja maatalojen ohi rinnettä alas.
Peräkärryssä oli tumma soutuvene.
Pertin vene, naapuri huomasi. Hän
soitti Pertille Helsinkiin.
”Nyt ne otti siulta veneen.”
Viikon päästä naapuri näki, kun sama
auto tuli toisesta suunnasta.
”Pertti, nyt ne tuo siun veneen pois.”
Hiekkatiellä oli kymmenen vuoden
ajan jatkuva trafiikki.
Autotolkulla tuntemattomia, eksyneitä juhlijoita. Autoja piti vetää traktorilla pellolta. Tiellä hoippui huonokuntoisia vähäpukeisia naisia ja miehiä, jotka
varastivat lasten polkupyörät. Seppänen
oli aina parhaassa kunnossa, pystyi kävelemään itse.
Jos ei lähtiessään lukinnut ovia, saattoi myöhemmin kuulla taksikuskilta, että yhdellä Seppäsen seurueesta oli sinun
saunatakkisi päällä.
Taksit kieltäytyivät ajamasta mökille.
Seppänen kolkutteli viereisen maatalon

J

aana Holopainen alkoi kertoa juttuja
tyttärelleen vasta vähän ennen kuolemaansa. Seppänen oli yrittänyt hukuttaa, hän sanoi. Oli joulunalus vuonna
2007, tytär oli käymässä Suomessa. Äiti
oli sairaalassa.
Pekka on heittänyt ulos liikkuvasta autosta, äiti sanoi. Sitonut vuorokaudeksi
ilman ruokaa ja juomaa, alasti. Hoitohenkilökunnalle äiti kertoi, että Seppänen on myynyt häntä miehille. Se on kirjattu hoitokertomukseen.
Sairaalajaksoja oli ollut useita, myöhemmin oli vankilareissukin. Tytär ajatteli äidin jutuista usein, että no joo. Ne
saattoivat olla millaisia milloinkin. Mutta nyt äiti oli selvin päin, huolestunut.
Veneonnettomuus oli totta, siitä tytär
tiesi. Ryyppyporukalla olivat lähteneet
Seppäsen mökiltä soutelemaan SuurMyhkyrän saareen. Järjettömältähän se
kuulosti, viisi ihmistä ikivanhassa soutuveneessä, kymmenasteisessa syyskuussa.
Ilman naapureiden apua ainoastaan
Seppänen olisi päässyt rantaan, kovakuntoinen uimari. Naapuri oli kirjoittanut

ovelle ja vaati, että kahdeksankymppinen
isäntä tilaa auton omaan pihaansa. Vaadittiin muutakin: vettä, puhelinta, voileipiä. Monesti keskellä yötä.
Lopulta taksit eivät tulleet isännänkään tilauksesta.
Naapurit eivät oikein ymmärtäneet,
mitä Seppäselle oli tapahtunut. He tunsivat hänet pitkältä ajalta.
Lapsena Pekka piti pullan paistamisesta ja marjojen poimimisesta. Hänellä oli
kihara tukka ja keltamustat nappulakengät, vaikkei hän pelannut jalkapalloa. Äidin poika, joka piti eläimistä, erityisesti
lehmistä. Hän kutsuttiin lehmä-Pekaksi.
Selän takana karitsaksi.
Seppäsen isä oli rakentanut mökin
naapurilta ostamalleen tontille 1970-luvun taitteessa. Isä oli halkokauppias,
puhui paljon. Hirveän epäileväinen ja
äkkipikainen, tulinen mies, hänelle työskennellyt sanoo.
Mökki oli pieni, vaatimattoman näköinen. Tupa ja parisängynmentävä syvennys, keittiö jossa mahtui hädin tuskin
kääntymään.
Isä menehtyi vuonna 1994 tapaturmaisesti. Sen jälkeen alkoivat häiriöt.
Poliisi kävi mökillä välillä monta kertaa päivässä. Pelastushelikoptereita,
piirityksiä. Naapuritaloissa huokailtiin,
käskettiin lapsia olemaan hissun kissun.
Aikuisetkin kävelivät varjoissa. Pääsivät
helpommalla.
Kerran yksi naapureista kävi kysymässä Seppäsen mökille tulleelta poliisipartiolta, että mikä on, kun touhuun ei saada
loppua. Poliisi ehdotti lähestymiskieltoa.
Naapuri sanoi, ettei sellaista voi hankkia.
Seppänen kuulisi siitä ja tilanne pahenisi. Poliisi ei vastannut oikein mitään. Perkele mitä hyssyttelyä, naapuri sadatteli.
Heinäkuussa 2007 mökillä kuoli mies.
Se pelästytti kunnolla.
Kylällä kiersi huhu, että mies oli pahoinpidelty ja jätetty makaamaan pihalle. Hänen ylitseen oli kävelty yön ryyppyjuhlien ajan.
Se piti osittain paikkansa. Miestä oli
hakattu ja potkittu, lyöty päähän ja rintaan kymmenkiloisella parrulla. Apua oli
soitettu vasta tuntien päästä. Virallinen
kuolinsyy oli alkoholimyrkytys.

M

ökille Seppänen vei lopulta Jussi
Hannikaisenkin.
Oli helteinen keskikesän päivä,
14. heinäkuuta 2010. Lämpöasteita yli
kolmekymmentä.

Heitä oli neljä. Kolme miestä ja hennatukkainen nainen. Nainen ei tuntenut
Hannikaista.
Juominen alkoi heti. Tanakkaa parin
promillen humalaa. Oli käyty Alkossa,
ostettu mansikoita. Heiteltiin tikkaa.
Hannikainen oli haettu kotoa. Niin oli
sovittu. Haetaan Jussi Liperistä ja mennään kesämökille Polvijärvelle.
Hannikainen oli samana aamuna päässyt terveyskeskuksesta. Hän oli lähettänyt Seppäsen puhelimeen viestin:
”Moi pekka!tule käymään minun luona
ja ota kaljat mukaan ne 14:sta. en itse selän takia pysty lähtemään mihinkään.tule
seuraksi. T.yky.”
Näin Seppänen selitti tilannetta myöhemmin.
Mutta se ei ollut totta. Oikeasti Hannikaisen selkä ei ollut kipeä. Hän ei halunnut nähdä Seppästä. Hän ei lähettänyt
viestiä. Sen lähetti Seppänen itse, Hannikaisen puhelimesta omaansa.
Hannikainen oli kyllä ollut Liperin terveyskeskuksessa, monta päivää, mutta
hän halusi sieltä turvakotiin. Niin paljon hän pelkäsi.
Edellisviikolla Seppänen oli ajanut
terveyskeskukseen ja kysynyt, oliko Jussi Hannikainen osastolla. Hoitaja oli kysynyt hänen nimeään. Kalle Hakulinen,
Seppänen oli valehdellut lopulta. Häntä
ei päästetty potilaan luo.
Samana aamuna, 14. heinäkuuta, terveyskeskukseen oli soittanut Hannikaisen veli. Milloin Jussi pääsee kotiin? Tämäkin kysyjä oli Seppänen.
Hän ei päästänyt Hannikaista otteestaan. Jos hän ei saisi Ykyä, ei saisi kukaan
muukaan, Seppänen oli sanonut siskolle
puhelimessa.
Sitä paitsi Hannikainen oli tehnyt virheen, ”viimeisen virheen”. Hän oli tehnyt
rikosilmoituksen raiskauksesta ja vielä
toisen maksuvälinepetoksesta. Seppänen
oli vienyt tunnusluvut ja rahat.
Ja vaikka Hannikainen oli lieventänyt
ilmoituksia – maksuvälinepetoksen hän
oli perunut kokonaan – se ei auttanut.
Seppästä vastaan ei noustu.
Lisäksi Seppäsellä oli todettu sukupuolitauti, parantumaton. Hän syytti siitä
Hannikaista.
Iltapäivällä mökillä Seppänen pyysi
Hannikaista vesille, verkkoja katsomaan.
Hannikainen oli vahvasti päihtynyt.
He lähtivät, Seppänen souti.
Viinijärvellä oli aallokkoa. Tuuli kävi
etelästä. Verkot olivat Myhkyränselällä,
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tänytkään uida – eikä Seppänen yrittänyt auttaa.
Miehet vetivät Hannikaisen moottoriveneeseen, ja tämä lyyhistyi veneen pohjalle. Ei pystynyt istumaan keskituhdolla,
ei puhumaan.
He veivät Hannikaisen rantaan, ja Seppänen ui perässä itse. Hän ei sanonut
miehille mitään, ei tullut puheille lainkaan.
Miehet olivat varmoja, että ilman heitä
Liperin mies olisi jäänyt järveen, kuollut.
Mutta niin ei käynyt. Jussi Hannikainen eli vielä seuraavan yön.
Aamulla kello neljä mökkinaapurit
heräsivät kovaääniseen riitelyyn. Kuului huutoa, veden loisketta.
Kello 5.25 hätäkeskus sai puhelun.
”Seppäsen Pekka huomenta.”
Linja oli huono.
”Seppäsen Pekka tässä huomenta.”
”Heräsin justiinsa kun kaveri jonka olisi
pitänyt olla vieressä järvessä hukkuneena.”
Hannikainen makasi kyljellään rantavedessä, jalat hiekalla.

S
◼◼ Polvijärven mökillä on kuollut neljä ihmistä.

reilun sadan metrin päässä rannasta. Ne
eivät olleet Seppäsen.
Juuri kun Hannikainen koki verkkoja,
omistajat sattuivat moottoriveneellä paikalle, isä ja poika. He näkivät soutuveneessä pitkän ja laihan miehen, joka oli
”hyvin epäsiisti ja kovassa humalatilassa”
sekä soutajan, joka hänkin oli humalassa.
”Nyt taitavat johtajat olla vikamiehen
verkoilla”, isä sanoi miehille.
Hannikainen pyysi heti anteeksi. ”Ei
taidetakaan olla Liperissä.”
36

mökkipäiväkirjaan pelastamisesta: ”PS.
Porukka oli samalta mökiltä, missä kuukausi sitten tapettiin mies.”
Äiti oli sanonut naapurille heti rannassa, että se meinasi hukuttaa, tappaa.
Ambulanssissa äiti oli vaikuttanut hätäiseltä ja kysellyt sairaanhoitajalta, että mitä tässä oli koetettu, oliko se tahallinen
teko. Sairaanhoitaja oli vastannut, että
kyllä poliisi sitten selvittää.
Veneessä ollut juoppokaveri oli itkenyt
ja sanonut poliisille, että Seppänen oli
tahallaan keikuttanut venettä.
Seppänen oli käyttäytynyt asiallisesti, kertonut hymyssä suin, että onnettomuus. Poliisi muisti todenneensa partiokaverilleen, että miten onkin asiallinen
kaveri tuo Seppänen. Oli ollut vähemmän humalassa kuin muut. Esitutkintaa ei aloitettu.
Kun nuorempi tytär oli ollut käymässä
äidin luona sairaalassa, hän oli huomannut yöpöydällä kukkia.
Pekka toi, äiti oli sanonut. Oli tuodessaan kysynyt, että tiedätkös, missä näitä kasvaa.
Ne olivat vanhimman tyttären haudalta.
”Sinne sinäkin päädyt”, Seppänen oli
sanonut.

Seppänen ei puhunut mitään, jatkoi
vain soutamista. Olemus oli uhkaava.
Soutuvene oli ehtinyt kauemmaksi,
kun miehet näkivät, että se kaatui, meni yhtäkkiä ympäri. Seppänen oli hypännyt järveen.
Miehet ajoivat paikalle, ja vihreä lasikuituvene kellui vedessä ylösalaisin. Sen
vieressä ui hyvävoimainen Seppänen.
Hannikaista ei näkynyt missään. Sitten miehet huomasivat hänet veneen
toisella puolella. Hannikainen ei yrit-

eppänen lähti mökiltä ennen kuin
poliisipartio saapui. Aamulypsylle
Kotimäkeen.
Poliisit ottivat kiinni hennatukkaisen
naisen ja toisen miehen. Puolitoista tuntia myöhemmin Seppäsen.
Heitä epäiltiin heitteillepanosta ja
kuolemantuottamuksesta.
Sisko sai kuulla uutisen heti aamulla. Kaksi poliisia tuli kotiovelle. Hän alkoi itkeä.
”Teidän apua olis tarvittu eilen. Saanko arvata että nyt on myöhäistä?”
Edellispäivänä hän oli taas yrittänyt
tavoittaa Hannikaista, soittanut apua.
Poliisit jäivät juttelemaan hetkeksi. Toinen heistä sanoi, että näyttö on
selvä. Nyt Seppänen jää vihdoin kiinni.
Liian paljon on tapahtunut yhden ihmisen ympärillä.
Mutta kuulusteluissa hennatukkainen
nainen ja toinen mies eivät muistaneet
juuri mitään. He sanoivat nukkuneensa.
Alkoholia oli veressä vielä aamulla, miehellä 1,9 promillea, naisella 2,3.
Seppänen oli selvä: 0,01 promillea.
Hän selitti, miten tapahtumat olivat
edenneet. Hän oli herännyt kello 5.20,
Hannikainen ei nukkunut vieressä. Hän
oli kävellyt rantaan ja löytänyt tämän
sieltä, ”100 prosenttia hukkuneena”.
”En osaa sanoa, kuinka hän on joutunut
veden varaan.”

”Minä kuuntelen.”
”Kuuntele miun pittää
lehmii hoitaja saaha
jostain.”
”Seppäsen Pekka, onko
ne koirat kiinni?”
”En s… pimmee on tuolla
ulkona.”
”Elikä ne koirat ovat
edelleenkin irti siellä
pihalla?”

Seppänen oli pidätettynä kolme päivää.
Joulukuussa 2010 tapauksen tutkinta
päätettiin.
”Toimitetun esitutkinnan perusteella
katson, ettei tapauksessa ole syytä epäillä, että rikos on tehty”, tutkinnanjohtaja
kirjoitti pöytäkirjaan.
Sisko musertui täysin. Hän löysi netin keskustelupalstalta ketjun, jossa puhuttiin Seppäsestä. Kaikista tapauksista,
joita häneen vuosien mittaan oli liitetty.
Sisko jatkoi ketjua. Hän kertoi, mitä Seppänen oli tehnyt Hannikaiselle.
Seppänen teki rikosilmoituksen, ja siskoa vastaan nostettiin syyte: törkeä kunnianloukkaus. Sisko tuomittiin. Hän sai
maksettavakseen 1 800 euroa vahingonkorvauksia. Oikeudessa häneltä kysyttiin, ymmärsikö hän, mitä oli tehnyt.
Hän oli väitteillään pilannut Pekka Seppäsen elämän.

”Joo avaa hengitystiet
nostamalla toisella
kädellä niskasta niin
että pää taipuu taakse.”
”Joo.”
”Kato alkoiko potilas
hengittämään
normaalisti, nouseeko
rintakehä.”
”Ei ei ei nouse.”
”Ei nouse.”
”Ei.”

K
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eskusrikospoliisi alkoi tutkia Pekka
Seppästä keväällä 2015.
Hukkumistapauksia oli liikaa.
Edellisenä kesänä mökin rantaveteen
oli jälleen hukkunut mies.
Yhteensä Seppäsen omistamissa kiinteistöissä oli nyt kuollut kahdeksan ihmistä.
Vuonna 2004 Kotimäessä 49-vuotias
nainen. Syy epäselvä.
Vuonna 2006 Kotimäessä 26-vuotias
nainen. Syy pahoinpitely.
Vuonna 2007 mökillä 45-vuotias mies.
Syy alkoholimyrkytys.
Vuonna 2008 Kotimäessä 47-vuotias
Jaana Holopainen. Syy tukehtuminen.
Vuonna 2010 mökillä 32-vuotias Jussi
Hannikainen. Syy hukkuminen.
Vuonna 2011 mökillä 46-vuotias mies.
Syy hukkuminen.
Vuonna 2012 Seppäsen omistamassa
talossa Tohmajärvellä 43-vuotias mies.
Syy tiettävästi sydänkohtaus.
Vuonna 2014 mökillä 47-vuotias metsuri. Syy hukkuminen.
Seppästä ei ollut todettu syylliseksi yhteenkään kuolemaan.
Uudessa tutkimuksessa avainasemassa oli hennatukkainen nainen. Hän oli
ollut paikalla lähes joka kerta, kun joku
oli kuollut.
Kuulusteluissa hän kertoi asioita, joista oli aiemmin vaiennut. Ennen hän ei
ollut puhunut Seppästä vastaan. Nyt nainen oli itse vankilassa, selvin päin, turvassa.
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”Tilanne on Seppäsen lähipiirin näkökulmasta ollut se, ettei (- -) Seppäsen menettelyyn tulla viranomaisten toimesta pitempivaikutteisilla toimilla puuttumaan”,
sanotaan Seppäsen tuomiolauselmassa.
”Nämä henkilöt ovat siten joutuneet itse
huolehtimaan turvallisuudestaan.”

K

otimäki on nyt tyhjä. Tuvan ovessa
on munalukko, oven edessä hangessa matkalaukku.
Kinosten keskellä on vihreä Peugeot,
takakontti raollaan.
Osa lehmistä vietiin teurastettavaksi
loppuvuodesta 2015. Se oli eläinsuojelutoimi, Seppänen ei ollut hoitanut karjaansa. Loput lähtivät seuraavana syksynä.
Mökki on autio. Pihapuuta vasten nojaa musta polkupyörä, mökin seinää vasten toinen. Uudenkarheita molemmat.
Lumessa seisoo ruostunut heteka.
Puihin on sidottu sieviä linnunpönttöjä, ainakin kahdeksan.

S

eppäsellä oli erikoinen tapa.
Hän muisteli kuolleita: hän kävi
Hannikaisen ja metsurin haudoilla,
repi muiden viemiä kukkia, laittoi tilalle
omiaan. Maksoi hautajaisia. Vei mökkirantaan muistolyhtyjä.
Hän säästi vaatteita. Ja käytti niitä.
Kerran hän tuli käräjäoikeuteen Marimekon raidallisessa kauluspaidassa ja
vaaleissa reisitaskuhousuissa. Sisko tunnisti ne. Ne olivat Jussi Hannikaisen vaatteet. SK

Pekka Seppänen tuomittiin 14 vuodeksi ja
6 kuukaudeksi vankeuteen kahdesta taposta, kolmesta tapon yrityksestä, alkoholirikoksesta, parituksesta, törkeästä kuolemantuottamuksesta ja pahoinpitelystä.
Seppänen kiisti kaiken, mistä häntä syytettiin. Sekä Seppänen että syyttäjä ovat
valittaneet tuomiosta hovioikeuteen.
Joensuun poliisi kieltäytyi kommentoimasta Seppäsen tapausta SK:lle.
Jussi Hannikaisen äiti on tehnyt poliisin toiminnasta tutkintapyynnön valtakunnansyyttäjälle.
Jutussa uhrien nimet on muutettu.
Seppänen ei vastannut haastattelupyyntöön.
Suo men Kuvalehti 1 1 /2017
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Juttu julkaistiin
Suomen Kuvalehdessä
17. maaliskuuta 2017.
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Tiina
Vahtera
ja Sakari
Nupponen

Rakkautena
journalisti
Journalismi on intohimoammatti,
sanotaan. Sen harjoittaminen voi johtaa
kohtalokkaaseen rakastumiseen.
teksti salla nazarenko
kuvat haastateltujen kotialbumeista
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”J

os luottaa toiseen työssä,
voi luottaa muutenkin.”
Tiina Vahteran lausahdus kiteyttää hänen ja
ex-kollegan, nykyisen aviomiehen
Sakari Nupposen liiton. Ilta-Sanomien uutistoimituksen hektinen työtahti hitsasi Nupposen ja Vahteran
yhteen niin, että kun työtoveruus
roihahti romanssiksi, molemmat
tunsivat toisensa jo läpikotaisin.
Vahtera ja Nupponen työskentelivät 1990-luvulla Ilta-Sanomien legendaarisessa Paras A-ryhmä -reppariporukassa, jossa olivat mukana
muun muassa Timo Kilpi ja Jari

Tervo. Romanssi alkoi kahdeksan
vuotta kestäneen työtoveruuden
jälkeen eräänä joulukuun päivänä
vuonna 1995, kun Vahtera ja Nupponen eksyivät samaan hotellihuoneeseen Tampereella.
– Olimme me toisemme varmaan
jo tsekanneet, pohtii Vahtera.
– Mutta Sakella oli ärsyttävä
tapa lähteä firman bileistä aikaisin!
Kohtalokkaan Tampereen-matkan jälkeen pariskunta piti matalaa

profiilia muutaman kuukauden
ajan. Romanssi ei kuitenkaan pysynyt salassa.
Työtoverien myönteinen suhtautuminen ilahdutti. Joitakin
kuukausia Tampereen-seminaarin jälkeen ensimmäinen yhteinen
koti löytyi Etu-Töölöstä.
Vihkivalat vannottiin Tampereella päivälleen vuosi ensimmäisen yhteisen yön jälkeen. Ilta-Sanomien kollegat lukivat asiasta
Hesarista ja vaativat kakkukahvit.
Seuraavina vuosina Vahtera ja
Nupponen yhdistivät pikkulapsiarjen vuorotyöhön. Tiinan kahden
alle kouluikäisen lapsen lisäksi pariskunta sai vielä yhteisen pojan.
– Myöhemmin esimiehenä olen
suhtautunut aika ymmärtäväisesti
ihmisiin, jotka yhdistävät vuoro
työn ja pikkulapsiarjen, toteaa
Nupponen.
Vahtera ja Nupponen ehtivät
kollegoina uutisoida useita suuria
tapahtumia Estonian uppoamisesta lähtien.
– Työ oli kauhean mielekästä ja
tärkeää, todellista uutismediatyötä, muistelee Vahtera.
– Iltavuoroissa todella oppi toisen tuntemaan, pariskunta pohtii.
Kuinka suuri oli journalismin
osuus tässä rakkaustarinassa?
– Kyllä yhteinen työpaikka ja
ammatti olivat molemmille ratkaisevia asioita. Elämänarvot ovat
samantyyppiset, vaikka politiikasta kiistellään koko ajan, freelancereiksi siirtyneet Nupponen ja Vahtera pohtivat.
– Ja onhan Sakke ihan Dallasin
Bobbyn näköinen, Vahtera hymyilee.
Journalismi kulkee pariskunnan
elämässä edelleen. 20-vuotishäämatkalleen he lähtivät Kuubaan.
Juuri ennen lähtöä eräs Fidel
Castro menehtyi, ja kun Ilta-

Sanomien toimituksesta soitettiin,
häämatka muuttui raskaaksi mutta antoisaksi työmatkaksi. Ehkä
niille hiekkarannoille ehtii toiste.

seminaarista vuosisadan
rakkaustarinaksi
Uutistoiminnan lisäksi myös aytoiminta voi sytyttää rakkauden
roihun. Tätä todistavat pariskunta
Varja Arola ja Jaakko Kaartinen.
Heidän tarinansa alkoi Hel
singin Sanomalehtimiesyhdistyksen seminaarissa Haikossa vuonna
2011, jolloin Arola työskenteli yhdistyksen asiamiehenä ja Jaakko
Kaartinen oli yhdistyksen aktiivi.
– Minä olin huomannut Varjan jo vuonna 2008, jolloin olimme menossa HSY:n seminaariin
Krapihoviin. Olin saanut postia
’asiamieheltä’. Nähdessäni hänet
Kiasman bussipysäkillä typerryin
täysin. Lisää typerryin, kun hän
otti pipon pois – mitkä hiukset!
– Minä taas muistin Jaakon liiton koulutusvaliokuunnasta, sinä
’paneutuvana ja vakavana ihmisenä’, Arola hymyilee.
Ilta Haikossa ratkaisi molempien elämän suunnan. Arolan ja
Kaartisen välille oli avautunut
erityinen yhteys. Tuleva pariskunta mailaili toisilleen yli Hietalahden torin. Arola työskenteli
Helsingin Sanomalehtimiesyhdistyksen silloisissa tiloissa, Kaartinen korttelin torin toisella puolen
Kotimaa-lehdessä. Yhteiset lou
naat ja keskustelut johtivat rakastumiseen – ja millaiseen!
Pariskunnan tapa puhua suhteestaan ja rakkaudestaan on kadehdittava ja poikkeuksellinen.
– Kun Facebook kysyy, mitä minulle kuuluu, vastaan että rakkautta, rakkautta rakkautta, Kaartinen
toteaa. Kaikille Kaartisen avoin
puhe ei ole helppoa kuultavaa;
›

”Olimme me toisemme varmaan jo tsekanneet.”
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ra kkauspuhe voi herättää samanlaista ärsyynnystä kuin vihapuhe.
– Rakkaudesta puhumista pidetään hömppänä, mutta se on kaikista voimakkain, järisyttävin ja elämää muuttavin asia!
Pohdintoja rakkauden elämää
muuttavasta voimasta Kaartinen
käy muun muassa Rakkauden roihu
-blogissa.
Haastateltaessakin pariskunta puhuu rakkauden elämisestä, joka päivä uudesta tunteesta, syvästä henkisestä ja fyysisestä kohtaamisesta.
– Kyse on hämmentävästä aitou
desta, sisäisestä avaruudesta ja
vapaudesta, vapaudesta olla oma
itsensä, Arola ja Kaartinen kuvailevat.
Vuonna 2015 pariskunta päätti
mennä naimisiin.
– Minusta avioliitto tuntui vanhalta ja homehtuneelta instituutiolta, jonka huipulta Päivi Räsänen
ammuskelee homoja, Arola luonnehtii.
Varja Arola
– Mutta sitten sovimme, että
ja Jaakko
teemme siitä sellaisen kuin itse
Kaartinen
haluamme.
Entä mikä rooli oli ammatilla
tässä teidän ihmeellisessä kohtaamisessa?
– Toimittajana on ehkä utelias ja
avoin sattumille, Kaartinen pohtii.
Arolan mielestä ammattia tärkeämpi asia molemmille on kieli.
olisivat jääneet väliin, ellei teini– Minä olen kääntäjä ja Jaakko
ikäinen tytär olisi patistanut.
muuten lahjakas kielen käyttä– Niin minä menin, ja jostajä. Minä en voisi olla kielipuolen
kin syystä alettiin Timon kanssa
kanssa, sanoo Arola.
jutella.
Peedu työskenteli graafikkona
pikkujoulut, uusperhe,
Seura-lehdessä ja Soisalo ravityt-neuvottelut
Onko klassisempaa tilannetta kuin semustoimittajana Kotilääkärissä. Pariskunta toki tiesi toisenpikkujoulut?
sa, mutta mitään aiempaa sutinaa
Tuskin, mutta juuri Yhtyneiden
heidän välillään ei ollut ollut. PikKuvalehtien pikkujouluista alkoi
kujouluillan jälkeen pariskunta alTimo Peedun ja Soili Soisalon
koi käydä yhdessä lounailla. Toi20-vuotinen taival.
Soisalo oli tuohon aikaan kahden nen alkoi tuntia kivalta tyypiltä.
Vuoden kuluttua yhteisellä
lapsen yksinhuoltaja ja vakuuttunut
siitä, etteivät miehet sovi hänen elä- Ruotsin-risteilyllä päätettiin menmäntilanteeseensa. Pikkujoulutkin nä naimisiin. Yhteinen koti löytyi

”Lisää typerryin, kun hän otti pipon pois – mitkä hiukset!”
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puutalosta Tapanilasta, ja toukokuussa 1998 pariskunta vihittiin
Tampereella.
Nelikymppisinä tavannut pariskunta miettii nyt, mikä heidät hitsasi yhteen.
Peedulla avioliitto on jo kolmas.
– Kyllä asiasta aika pian muodostui varmuus, pohtii Peedu.
– Kai sitä oltiin asiaa jo sen verran harjoiteltu, Soisalo naurahtaa.
– Meillä on elämässä samansuuntaiset pyrkimykset. Lisäksi
Timo oli aina kauhean kiva ja otti
minut huomioon.
Peedu kuvailee vaimoaan sanoin
”viehättävä olemus ja luonne.”

Pariskunnalla on yhteensä kolme jo aikuista lasta. Timon tytär
opiskelee Skotlannissa, Soilin tytär
ja poika elevät pääkaupunkiseudulla. Lapsenlapsiakin on jo neljä,
joten Tapanilan puutalon kauniin
pöydän ympärillä riittää ruokailijoita perhejuhlien aikaan.
Peedu jää tänä vuonna eläkkeelle Tekniikan maailma -lehden graafikon työstä.
Kuten ei mikään perhe, ei
Peedu–Soisalojenkaan ole selvinnyt vailla murheita.
Vuonna 2011 Soisalo irtisanottiin Otavamedian yt-neuvottelujen
yhteydessä. Tapahtuma oli perheelle sekä raskas että pariskuntaa
yhteen hitsaava. Toisaalta nyt, Soisalon ollessa freelancer, eläkkeelle
jääminen on varsin mukava ajatus:
sitten meillä on mahdollisuus viettää enemmän aikaa yhdessä ja lastenlasten kanssa.
– On kiva ajatella, että Timo on
aamuisin kotona, jos minä teen
juttuja tai valmistelen kirjaa. Kotona kirjoittaminen on yksinäistä
hommaa, Soisalo toteaa.
Peedu puolestaan aikoo eläkevuosinaan paneutua vaimonsa lisäksi rakkaaseen harrastukseensa,
vanhaan musiikkiin. ●

”Niin minä menin, ja
jostakin syystä alettiin
Timon kanssa jutella.”

Timo Peedu ja
Soili Soisalo
lööppi 2 / 2017 21

jyrki mäkelä

Aiemmin olin sitä pelännyt. Syksyllä minut valtasi sienihimo, ja
koska olin ilman sienikaveria, minun oli kerta kaikkiaan rohkaistuttava lähtemään metsään yksin.
Vastaan tulivat rauha, turvallisuus
ja hyvä olo.

Metsän mönkijä
tahdon olla
Metsä tekee hyvää myös mediaväelle.
Se naurattaa, laulattaa, hoitaa ja hikoiluttaa.
teksti ja metsäkuvat riitta ryynänen

”metsä on lääkettä”
Maria Niemi, tuottaja,
et ja et Matkaopas
Maria Niemen mielestä luonnolla
on vahva ja hyväksyvä kosketus.
– Minulla on metsään riippuvuussuhde. Se on arkista rakkautta, ei mitään hienoa, mutta parasta mitä on.
Suhde muodostui jo lapsuudessa asuessani Pirkkalan Toiviossa
rintamamiestalossa, jonka vieressä oli lapsen silmiin valtavan iso
metsä. Se oli turvallinen ja mielikuvitusta kiihottava leikkipaikka.
Leikin siellä veljen ja kavereitten
kanssa. Minulla oli myös mieli
kuvitusystävä, Erkki.
22 lööppi 2 / 2017

Luonnolla on vahva ja hyväksyvä kosketus. Ihmisen selkäytimessä ja geeneissä on viisaus, että
juuri metsään kannattaa mennä,
varsinkin silloin, kun elämässä on
hankalia asioita. Metsä on lääkettä, se hoitaa.
Kokemus on vähän uskonnollinenkin. Ehkä se lähtee siitä, että
isot puut osoittavat taivasta kohti ja niiden alla kävelee pieni ihminen. Elämykseen kuuluu myös
nöyryys. Metsä on ollut jo kauan
ennen minua ja tulee olemaan
myös minun jälkeeni.
Teen pienen metsälenkin lähes
joka toinen päivä. Toivon pääseväni metsään päivittäin, mutta
aina en jaksa enkä kerkiä.

Pidempiä reppuretkiä teen pari
kertaa kuukaudessa esimerkiksi
Nuuksioon. Kuusamolaiselta
miesystävältä olen oppinut, että
eväät ovat olennainen osa retkeä:
kuumaa mehua tai kahvia, voileipiä, hedelmiä, keksejä, pähkinöitä
ja ehkä jokin pieni yllätys – tietysti suklaata.
Retkeily ei vaadi kalliita varusteita, ihan tavalliset kamppeet
riittävät. Nyt olen opiskellut myös
karttojen käyttämistä. Niitä saa
kännykkään Metsähallituksen
linkistä www.retkikartta.fi, eikä
maksa mitään.
Viime vuonna sain uuden
kulman metsään, kun tajusin,
että voin olla siellä myös yksin.

Jouko Kyytsösellä on metsässä
vahva tekemisen meininki.
– Toukokuussa minulla oli varattu viikonloppu 2700 koivuntaimen istutukseen Mäntsälässä. Talkoisiin tulivat myös lapset ja vävy.
Metsää on runsaat 40 hehtaaria.
Olen maatilalta kotoisin, ja jo
nuorena tein metsätöitä ja liikuin metsässä. Metsän arviointi
ja suunnittelu kiinnostivat, joten
menin opiskelemaan maatalousmetsätieteelliseen tiedekuntaan
vuonna 1979.
Metsässä rauhoittuu, mutta
pelkkä kulkeminen siellä ei minulle ihan riitä. Pitää löytää jotain
myös mukaan – tai sitten täytyy
olla komeita maisemia. Kun käyn
marjassa ja sienessä, tutkin samalla, mitä töitä metsässä pitää tehdä.
Nykyisin teen raivaussahalla
taimikon perkaukset ja ennakko-

jouko kyytsönen

”koivuntaimien
istutustalkoot”
Jouko Kyytsönen, toimittaja,
Maaseudun Tulevaisuus

Maria Niemi
nauttii Suomen
luonnon moni
naisuudesta,
etelästä poh
joiseen. Polku
vie Päähkänä
kalliolle, joka
on hänestä
Kuusamon
komein metsä.

Jouko Kyytsö
nen tekee itse
polttopuut ko
tiin ja mökille.

raivaukset ennen ensiharvennusta. Toissa kesänä ennakkoraivausta kertyi 12 hehtaaria.
Meillä on yksi hakkuilta rauhoitettu palsta puronvarressa,
ja toiseen parin kolmen hehtaarin kallioiseen alaan jätimme 200-vuotiaat männyt, kuuset
otettiin pois.
Teen polttopuut kotiin ja mökille moottorisahalla ja kirveellä.

Omakotitalon rakensin puusta
vuoden vuorotteluvapaan aikana.
Aiemmin harrastin vaimon ja
kavereiden kanssa erätaitokisoja.
Nykyään suunnistan silloin tällöin
ja joskus hiihtelemme kansallispuistossa ja Lapissa.
Erämatkailu voisi olla Suomelle
bisnes: myytäisiin rauhoittumismatkoja. Yövyttäisiin ilmassa, puitten varaan ripustetuissa teltoissa. ›

Suomi juhlii myös luonnossa
kuka tahansa voi järjestää luontojuhlan satavuotiaan Suomen
kunniaksi. Neljästä yhteisestä päivästä on jäljellä vielä kaksi: 17.6.
”Rakastu kesäyöhön” ja 26.8. ”Juhli luontoa”. Ohjeet löytyvät nettisivulta www.luonnonpaivat.fi. Siellä tapahtumia voi etsiä kartalta ja
ilmoittautua mukaan. Somessa tunniste on #luonnonpäivät.
Metsän vaikutusta ihmisen hyvinvointiin on tutkinut muun muassa
Metsäntutkimuslaitos. Lyhytkin aika metsässä on hyödyksi mielelle ja
keholle, verenpaine laskee ja stressi vähenee. Luonnonvarakeskuksen
ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Naturemove-tutkimus selvittää nyt luonnon vaikutusta muun muassa liikunta-aktiivisuuteen. ●
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parasta leirillä oli seura
Suvi Kerttula,
toimittaja, Ilta-Sanomat

– Lähdin viime kesänä kollegani Riitan järjestämälle metsäleirille Ilomantsiin, koska se kuulosti
jännittävältä ja ainutlaatuiselta kokemukselta. Tietä ei ollut perille asti, ja
maastossa liikkuessa huomasin, etten ole enää niin ketterä kuin ennen.
Minulle konkretisoitui, miten paljon yksinkertaisessa elämässä pitää
osata. Kaupungissa pärjää tumpelokin, kunhan on terve ja rahaa pankkitilillä. Luonnossa en selviytyisi yksin.

riitta ryynänen

”Metsäleirille telttasaunomaan”

suvi kerttula

Riitta Ryynäsen juhlat nol
la-asteisessa yössä usvan
peittäessä järven olivat
unohtumaton kokemus.

Suvi Kerttulan kännykkä
sammahti vapauttavasti
metsäleirillä, mutta sitä
ennen hän ehti ottaa
siellä selfien.
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”tuuli ja sade riepottavat puihin
ripustamaani suojapressua, mutta
ei haittaa. Riippumatossa makuupussin sisällä on lämmintä. Samoin sydämessä. On hyvä olo.
Olen ystävieni kanssa metsäpalstallani Ilomantsissa. Päivä
metsäleirillä on vierähtänyt telttasaunassa kylpiessä koivu-, pihlajaja katajavastojen kera.
Välipalaksi on nautittu muhevaa
lihakukkoa ja illalliseksi luomulammasta. Jokainen tuo ruuaksi
vähän sitä sun tätä, ja joka kerta
kaikkea on ihan liikaa.
Paitsi puhetta ja pulinaa. Naurua. Niitä on juuri niin paljon kuin
pitääkin.
Metsäpalsta tuli minulle joskus
1980-luvulla, suvun maita. Silloin
nuorena panin hanttiin: mitä minä
kaupunkilaistunut ihminen teen
yli 500 kilometrin päässä olevalla
maapalalla. Toki metsä oli tuttu jo
lapsuudesta. Viiletin siellä koirani kanssa tuntikausia, ja latkimme
lähteestä vettä.
Kun myöhemmin latskasin metsään aukon ostaakseni auton, oli

pakko istuttaa kuutisentuhatta
kuusentainta tilalle. Välillä pyyhin itsesäälin kyyneleitä, kun syksyisin jouduin käyttämään kaikki
lomaviikot taimien pelastamiseen
heinien seasta.
Sitten kiinnyin ja uudelleen
rakastuin. Maahan. Pehmukkaan
sammaleeseen. Hakkuilta säästämiini jylhiin kuusiin. Auringon
säteisiin niiden osuessa kasvoille,
kun istuin kannonnokassa
puolukkasanko vierelläni.
Viisikymppisetkin halusin viettää
metsässä. Silloin palstalleni nousivat telttasauna, huussi ja pöytä,
kiitos lankomiehen ja siskon. Juhlat
nolla-asteisessa yössä usvan peittäessä järven olivat unohtumaton
kokemus.
Niinpä päätin jatkaa leiriperinnettä. Parina vuonna on muutama
huima ja höpelö ilmaantunut seurakseni – myös kollegoita vuosien
varrelta eri toimituksista.
Näin tapahtuu tänäkin kesänä,
kun pop up -leirinuotiomme syttyy
Luonnon päivänä 17.6. Silloin rakastutaan taas kesäyöhön – ja metsään.

Parasta leirillä oli seura. Oltiin
luonnonlapsia ja lauleskeltiin. Yksi
lauloi niin pitkälle kuin osasi, ja
joku toinen muisti kertosäkeen.
Välillä on tärkeää hullutella.
Mikä vapauttava kokemus olikaan, kun kännykästä loppui akku,
eikä sitä voinut ladata. Minun ei
tarvinnut tietää maailman menosta yhtään mitään.
Telttasaunassakin tunsin olevani todella lomalla. Veneellä leirille
tullut naapuri kertoi elämäntarinaansa, ja siinä sitä istuttiin löylyssä pari tuntia keskellä metsää.
Mahtavaa! ●

”Minulle konkretisoitui, miten paljon
yksinkertaisessa elämässä pitää osata.”
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vaikeaa. Viimeksi vuonna 2010 ennakoitiin valtavaa kasvua, jota ei
kuitenkaan tullut.

Minkä kirjan
kuuntelit viimeksi?
Sähköisistä kirjoista on vihdoin tullut arkipäivää. Etenkin
ladattavien äänikirjojen myynti kasvaa nyt harppauksin. Kirjojen
kokonaismyynnistä digikirjojen osuus on silti vielä pieni.
teksti annamari typpö

S

ähkökirjojen läpimurtoa
on odotettu. Pitkään. Nyt
näyttää siltä, että käsillä on
jonkinlainen käänne. Yleisen kirjallisuuden puolella sähköisten julkaisujen euromääräinen myynti
kasvoi viime vuonna Suomen Kustannusyhdistyksen tilastojen mukaan 17,3 prosenttia. Jos mukaan
otetaan myös sähköiset oppikirjat,
oli kasvua peräti 22 prosenttia.
– Digitaalisten kirjojen myynti
on ollut kasvussa jo useita vuosia,
mutta viime vuonna myynnissä näkyi isompi harppaus, kertoo
Bonnierin digimyyntipäällikkö
Jenni Törönen.
Suomen suurimman digikirjojen jälleenmyyjän Elisa Kirjan
palvelusta ladattiin viime vuonna
yli 650 000 sähköistä kirjaa. Liiketoimintajohtaja Essi Mannerin
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mukaan digikirjojen myynti alkaa
lähestyä jo pokkareiden tasoa.
– Enää ei kukaan voi sanoa, ettei
sähkökirjojen myynnistä mitään
tule, niin kuin muutama vuosi sitten vielä spekuloitiin.
Manner perustelee digikirjojen
kasvanutta suosiota aiempaa paremmalla valikoimalla ja saatavuudella.
Digikirjat ovat arkipäiväistyneet.
– Olemme tehneet paljon töitä
sen eteen, että palveluamme olisi
mahdollisimman helppo käyttää, ja
että valikoimamme olisi hyvä ja hintatasomme kohtuullinen, Manner
sa noo.

kaikki on suhteellista
Hyvästä kasvusta huolimatta on
syytä muistaa, että ladattavien digikirjojen osuus Suomen kirjamarkkinoista on Kustannusyhdistyksen

tilastojen mukaan vielä vajaan
kahden prosentin luokkaa. Esimerkiksi Britanniassa osuus on
reilut kymmenen prosenttia.
Verkkokirjakauppa Adlibriksen
markkinointipäällikkö Marjut
Määttä toppuutteleekin hieman
suurinta intoa.
– Digikirjojen myynti on kyllä
vuodessa tuplaantunut, mutta esimerkiksi meillä niiden osuus kokonaismyynnistä on vielä pieni.
Myös Otavan myynti- ja markkinointijohtaja Maija Kuusi on
varovainen arvioidessaan digikirjojen näkymiä.
– Kun e-kirjat aikanaan tulivat markkinoille englanninkielisissä maissa, niiden myynti lähti
nopeaan kasvuun mutta pysähtyi sitten. Myynnin kehityksen
ennustaminen on ollut yllättävän

kirjoja kuukausimaksulla
Digikirjojen kasvu tulee ennen
kaikkea ladattavista äänikirjoista, joiden myynti pomppasi viime
vuonna 705 000 euroon edellisen
vuoden 367 000 eurosta. Cd-levyinä myytävien äänikirjojen myynti
sen sijaan on yleisen kirjallisuuden
puolella vähentynyt selvästi.
Ladattavien äänikirjojen suosio
ta selittää helppokäyttöisyys. Ne
kulkevat mukana omassa älypuhelimessa, joten tarinaan voi uppoutua missä vain: lenkillä, autossa, siivotessa. Myös markkinoille
hiljan tulleet kuukausimaksulliset
palvelut ovat lisänneet digikirjojen suosiota. Ne toimivat samaan
tapaan kuin esimerkiksi Netflix ja
Spotify, joten malli on kuluttajille
jo tuttu ja siksi helppo omaksua.
Bonnier lanseerasi oman kuukausimaksullisen BookBeat-palvelunsa viime syksynä. Toimitusjohtaja Niclas Sandinin mukaan
startti Suomessa on ollut erinomainen.
– Emme olisi voineet toivoa
pa rempaa. Palvelua on tähän
mennessä kokeillut noin 35 000
ihmistä, Sandin kertoo.
Otava solmi lokakuussa yhteistyösopimuksen toisen Suomessa
viime vuonna aloittaneen ääni- ja
e-kirjojen lukuaikapalvelun Storytelin kanssa. Yhteistyö koskee Otavan ja Liken kirjoja ja kattaa tällä
hetkellä yli tuhat e-kirjaa ja yli sata
äänikirjaa.
– On mielenkiintoista nähdä,
tuleeko sitä kautta uusia lukijoita.

Siihen ainakin haluamme uskoa,
Otavan Maija Kuusi sanoo.
Storytelin markkinointi Suomessa alkoi marraskuussa. Maajohtaja Mari Wärri ei paljasta
käyttäjälukuja mutta uskoo, että
Ruotsissa hyvin menestynyt palvelu lähtee meilläkin lentoon ja
piristää kirjamyyntiä.
– Ruotsissa tehdyn tutkimuksen mukaan 75 prosenttia Story
telin käyttäjistä kuluttaa nyt
enemmän kirjallisuutta kuin
ennen palveluun liittymistään.
Muita luku- ja kuunteluaikapalvelujen tarjoajia ovat Fabula, HS
Kirjasto ja Lasten Oma Satukirjasto. Kuukausimaksut vaihtelevat vajaasta yhdeksästä eurosta noin seitsemääntoista euroon.
Monia palveluja saa ensin kokeilla
maksutta parin viikon ajan.

uusia lukijoita
Digikirjojen suosio on kasvanut
kaikissa ikäluokissa, mutta aktiivisimpia käyttäjiä ovat Prior
Konsultoinnin Elisalle tekemän
tutkimuksen mukaan koulutetut
26–50-vuotiaat naiset. Eniten kirjoja lukeva viidennes lukee jo yli
puolet kirjoistaan sähköisesti.
Bonnierin Jenni Törösen mukaan digikirjat ovat houkutelleet
kirjallisuuden pariin niin satunnaislukijoita kuin nuoria ikäryhmiäkin. Storytelin Mari Wärri
arvelee, että äänikirjat vetoavat
myös älypuhelimissa kiinni oleviin nuoriin, joilla ei ole suhdetta
painettuun kirjaan.
– Heistä voi tulevaisuudessa tulla painettujenkin kirjojen ostajia,
kun kiinnostus kirjoihin ja lukemiseen on syntynyt, sanoo Törönen. ●

Eniten kirjoja lukeva
viidennes lukee jo yli puolet
kirjoistaan sähköisesti.

Töitä riittää
kasvanut suosio näkyy
myös digikirjojen tekijöiden työssä. Parikymmentä vuotta alalla ollut
tuottaja Liisa Riste Bonnierilta oli pitkään yrityksen ainoa e-kirjojen tekijä. Nyt hänellä on kaksi
kollegaa, ja lisäkäsillekin
olisi tarvetta.
– Etenkin äänikirjojen
tuotantomäärät ovat kasvaneet. Uutuuksien lisäksi
digitoimme vanhaa tuotantoa niin paljon kuin ehdimme, Riste kertoo.
Suomi 100 -juhlavuonna on digitoitu muun muassa äänikirjaversio Vänrikki Stoolin tarinoista, ja
pian julkaistaan Yrjö Kokon Pessi ja Illusia e-kirjana alkuperäisin tekijän
ottamin valokuvin.
Uutuuskirjat julkaistaan aina myös e-kirjoina,
jos se suinkin on teknisesti mahdollista. Eniten
haasteita tuottavat paljon
kuvia sisältävät lasten- ja
tietokirjat. Tuotantokustannuksiltaan kalliimpia
äänikirjoja tehdään niistä
teoksista, joille ennakoidaan kaupallista menestystä.
Risten vastuulla on
Bonnierin backlist-kirjojen digitointi. Tekijänoikeuksien haltijoiden
metsästys tuottaa paljon
työtä ja kustannuksia.
– Joskus voi mennä
vuosikin ennen kuin saan
käsiini esimerkiksi jonkin
klassikkokirjan käännösoikeuksien haltijan, Riste
kertoo. ●
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Fraasi
räppää jo
Urheilussa laulukuoroon lähteminen
tarkoittaa hävinneen kohtaloa.
Mutta 40:lle Helsingin Seudun
Journalistille uuteen kuoroon
pääseminen merkitsi voittajan fiilistä.
teksti ja kuva kaija plit
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H

yvät neuvot olisivat olleet
monta kertaa tarpeen alkuvuodesta, kun kuoroa
perustettiin. Ensin etsittiin kuoronjohtajaa, sitten harjoitustiloja ja lopuksi laulajia. Järjestäjien
yllätykseksi laulaminen kiinnosti
jäsenistöä niin paljon, että vajaassa tunnissa kuoroon ilmoittautui
tuplasti enemmän lauluhaluisia
kuin sihen saatiin mahtumaan.
Nyt Helsingin Seudun Journalistit on ainoa Journalistiliiton
jäsenjärjestö, jolla on oma kuoro.
Se pääsi aloittamaan harjoitukset maaliskuun lopulla kuoron-

johtajaksi valitun muusikko Piia
Soilamaan luotsaamana. Hän
perusti kuorolle heti alkajaisiksi Facebook-ryhmän ja ponkaisi
pystyyn nimiäänestyksen. Lukuisista vaihtoehdoista äänestyksen
voitti Fraasi.
Musiikkitermistössä fraasi on
jakso, jonka solisti laulaa yhdellä
uloshenkityksellä. Ja kielentutkimuksessa sillä tarkoitetaan jollekin kielelle ominaista, kiteytynyttä ja vakiintunutta ilmaisua.
– Se on hyvä ja meille sopiva
nimi. Pyrkimyksenä on, että meidän Fraasistamme tulee kuorona

sekä kiteytynyt että vakiintunut
ilmaisukanava kaikille laulajille,
Soilamaa sanoo.
Soilamaan tavoitteena on saada
kuorolle omintakeinen ja viihdyttävä ohjelmisto. Myös laulajien
ryhmäytyminen on tärkeää.
– Hissukseen tässä totuttelemme toisiimme, haetaan omat paikat rivistössä ja kehitymme.
Kuoroharjoitusten ensimmäisten kappaleiden joukossa oli Kiiriminna-räppi. Siinä sanotaan, että
”tästä se tulloo sellainen joukko,
jot ei suru paina”. No tuliko siitä
sellainen joukko?
– No ei ainakaan vielä ole suru
painanut. Päinvastoin. Tavoitteena on, että kaikilla on hyvä mieli ja
rentoutunut olo treenien jälkeen.
Kiiriminna ohjeistaa myös, että
jos ei ole hyvä olla, niin kehumalla
lissää. Onko kuoro tarvinnut kehuja ja kannustusta?
– Positiivisen kautta mennään.
Aina pitää kehua ja kannustaa. Se
on ihmisille tuiki tärkeää, olipa
asia sitten mikä tahansa.
Kerran viikossa Ressun peruskoulun musiikkiluokassa pidettävät kuoroharjoitukset hiljenevät
kesäksi. Mutta syksyllä kuoro lähtee rakentamaan jo ohjelmistoaan
ja hakemaan omaa musiikillista
suuntaansa.
– Voi olla, että pikkujoulujen
aikaan pääsemme kajauttamaan
jo ensimmäisen live-esityksemme! Soilamaa suunnittelee pilke
silmissään. ●

Syksyksi laulukuorolle etsitään
isompia tiloja, jotta keväällä jonotuspaikalle päätyneet, yhä kuorosta kiinnostuneet, pääsevät aloittamaan Fraasissa.
Yhdessä laulaminen osoittautui
niin kiinnostavaksi, että kesän jälkeen HSJ järjestää koko jäsenistölle tarkoitettuja yhteislauluiltoja.
Kiinnostuksen mukaan niitä voi olla
useita, ja vieläpä Fraasi-kuoromme
esilaulannan siivittämänä.

Stressin tappaja
kuorolaulu lisää
riemua, rentoutta ja
poistaa stressiä. Se
pistää kehon ja aivot
työskentelemään ainutlaatuisella tavalla.
Empiirisissä tutkimuksissa on havaittu, että laulutunnin jälkeen kaikkien
kuorossa laulaneiden
oksitosiinin määrä lisääntyi, ja he kokivat
olonsa energisemmiksi ja rentoutuneemmiksi. Laulutunti tarjosi kuorolaisille
itsensä toteuttamisen
ja ilmaisun mahdollisuuden sekä vapautti
heidän emotionaalisia
jännitteitä.

Does Singing Promote
Well-Being?: An Empirical Study of Professional and Amateur
Singers during a
Singing Lesson
(Grape et al. 2003).

Tavoitteena on,
että kaikilla
on hyvä mieli
ja rentoutunut
olo treenien
jälkeen.
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Kesätoimittajaa
tarvitaan yhä – onneksi

Hauraat maailmat

kansi sanna mander

erhe lähtee Helsingistä Pietarsaaren
ympäristöön kesälomalle vanhaan huvilaan. Kummallakin puolisolla on salaisuus: it-asiantuntija Erik vaikenee työpaikalta saamistaan potkuista, ja kirjailija Julia
luo itselleen fantasioita avioerosta. Kolmetoista vuotta täyttävä Alice on tullut teini-ikään.
Kymmenvuotias Anton kaipaa vanhempien
tukea, mutta jää yksin. Philip Teir kuvaa romaanissaan arkista melankoliaa. Puolisot eivät halua loukata toisiaan, mutta
eivät myöskään voi tilanteelleen
mitään. Ei pilata kesää.
Perillä perhe tutustuu ekopessimistiseen yhteisöön, jonka mukaan ilmastonmuutosta ei kannata yrittää estää. On hyväksyttävä
tuho, koska politiikan avulla asialle
ei voi mitään. Ryhmän karismaattinen johtaja Chris nimittää yhteisöä
Aniara-liikkeeksi Harry Martinsonin eepoksen mukaan. Runoelmassa ryhmä eloonjääneitä pakenee tuhoutuneelta maapallolta avaruuteen. Chris käyttää
visiota nautinnonhalunsa perustelemiseen:
samantekevää, miten eletään. Romaanin nimi
viittaa T. S. Eliotin runoon, jonka mukaan
maailma loppuu huomaamatta: ”Tällä tavalla
maailma loppuu/ ei paukahtaen vaan kitisten.”
Erik ja Julia eivät liity Chrisin patriarkaalisesti johtamaan ryhmään vaan pitävät kiinni
arkielämästä. Heidän suhteensa on hajoamassa puhumattomuuteen. Hapertuminen toistuu
monissa kuvissa: talo on rapistunut, sen putkissa on outo haju ja kellari täyttyy lammesta
kohoavasta vedestä. Metsästä löytyy kuollut
hirvi. Erikin veli Anders palaa reppureissulta
Vietnamista rahattomana ja turvautuu veljensä apuun. Myös sivuhenkilöillä on kokemuksia
ja tarpeita, joista he vaikenevat.
Näyttämönä on merenranta Pohjanmaalla:
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aurinkoa, tuulta ja saunomista. Ilmastonmuutos ei ole läsnä konkreettisesti, kuten eivät
muutkaan kriisit ja kriisissä olijat, joita Erik
luettelee: pakolaiset, Ukraina, EU, talous, lehdistö, sosiaalidemokratia. Teir kuvaa maisemaa kevein ja ilmavin vedoin. Myös henkilöiden pohjimmainen yksinäisyys kuvataan
yksinkertaisesti. Siksi romaani ei tunnu ahdistavalta, vaikka sen teemat ovat painavia. Teksti
on lukijaystävällistä: se etenee etupäässä kronologisesti, sivuhenkilöitä ilmaantuu vähitellen perheen näköpiiriin.
Tarinan loppu jää avoimeksi.
Erik on jo palannut kaupunkiin etsimään työtä, kun Julia ja lapset
lähtevät kotiin. Romaanin otsikko saa ironisen sävyn: maailma ei
lopu, ei vielä eikä ainakaan sillä
tavalla kuin Aniara-yhteisö on sitä
odottanut. Vanhempien keski-ikää
vasten näkyy lasten kasvu: Alicen
ensirakkaus ja Antonin kysymys,
tullaanko tänne ensi kesänä. Romaani ei ole
tragedia, vaan jakso elämästä. ● sinikka pihlamaa

Philip Teir: Tällä tavalla maailma loppuu.
Suom. Jaana Nikula. Otava 2017.

Philip Teir (s. 1980) on Helsinki Lit -festivaalin
ohjelmajohtaja. Hän on toiminut noin viisi vuotta
Hufvudstadsbladetin kulttuuritoimituksen
esimiehenä ja jättäytynyt päätoimiseksi
kirjailijaksi. Ohjelmajohtajan tehtävän ohella hän
toimii Dagens Nyheterin kirjallisuuskriitikkona ja
avustaa sen ulkomaansivuja Helsingistä.
Teirin avioliittoromaani Talvisota ilmestyi
vuonna 2014. Tällä tavalla maailma loppuu
on hänen toinen romaaninsa. Siitä on tulossa
käännöksiä englanniksi ja saksaksi.

Lööppi kyseli lehtitalojen pääluotta
musmiehiltä, miltä kesätoimittaja
tilanne tänä vuonna näyttää.
ketään ei yllättäne tieto, että Helsingin seudulla kesätoimittajia palkataan
enimmäkseen sanomalehtiin. Pääluotta
musmiehiltä saadun tiedon ja Journalistin tilaston mukaan suurimmat kesä
työllistäjät ovat Sanomat (80) ja stt (43).
Kesäpesti on yleensä toimittajan työtä, mutta Maaseudun Tulevaisuudessa
töihin tarvitaan yhdeksän toimittajan
lisäksi myös yhtä graafikkoa.
Aikakauslehtitaloista suurimmat
kesätyöllistäjät ovat Otavamedia (10)
ja Sanoma Lifestyle, jossa ahkeroi
kuuden kesätoimittajan lisäksi kaksi
graafikkoa. A-lehdissä kesätoimittajia
palkataan kolme.
Lehtitalojen pääluottamusmiesten
kalkulaattoreiden mukaan määrät ovat
viime vuoden tasoa, mutta A-lehdissä tarve on hieman aikaisempia vuosia pienempi. Kesän jälkeen erityisesti
isoimmissa lehtitaloissa voi olla mahdollista jatkaa avustajana, määrä
aikaisena taikka ttt-suhteessa. ●

Magazine
Symposium 2017
hsj on mukana 25.10. järjestettävässä Magazine Symposiumissa. Päivän tematiikka koostuu intohimosta
ja kutsumuksesta aikakauslehtijournalismia kohtaan. Ohjelmistoa koordinoi toimittaja ja mediatutkimuksen dosentti Maija Töyry.
Symposium järjestetään Haaga–
Helian tiloissa, Pasilassa. Ilmoittautumiset alkavat syyskuussa.
hsj:n lisäksi järjestelyissä mukana
ovat Aikakausmedia ja Aikakauslehtien päätoimittajat. ●

tämän oivalsin!
Tässä sarjassa yksi hsj:n jäsen vuorollaan pohtii,
millaista oli, mitä jäi mieleen tai mitä oppia hän ammensi
yhdistyksen järjestämästä koulutuksesta tai retkeltä.
Ensimmäisenä oivalluksestaan kertoo Oma Aika -lehden
toimitussihteeri Mirjami Haimelin.

osallistuin
maaliskuussa hsj:n
pöllöretkelle.
opin muutaman asian.

Marttameininkiä
1) Pöllöissä on martta-ainesta. Talven tullen ne jemmaavat myyrää ja hiirtä pakkaseen. Yhdenkin kaverin
kylmävarastosta löytyi kolmekymmentä välipalaa.
Nykertää niitä sitten, kun tulee nälkä.
2) Koska pöllöjen silmät katsovat eteenpäin, ihminen
kuvittele, että pöllö on viisas. Istuu keinutuolissa ja
lukee Dostojevskia. Oikeasti pöllön kapasiteetista
menee niin suuri osa näkemiseen ja kuulemiseen,
ettei järjelle jää paljon pelimerkkejä. Että eivät
tosiaankaan ole mitään ruudinkeksijöitä.
3) Oma porukkansa ovat nämä pahat pojat, city
pöllöt, jotka tekevät kämpän Forumin katolle kunnes
lentävät sitten Aleksilla päin ikkunaa, ja ruumiin
avauksessa niiltä löytyy hepatiitti.
4) Taito joka tulee oppia: pöllöjen äänten imitointi
eli atrapointi. ’Tää pöllö on nyt atrapoitava käyntiin’,
sanoi opas. Hommassa on kuitenkin oltava nuuka,
jottei väsytä höyhenveikkoja uuvuksiin niiden puolustaessa reviiriään.
5) On todella siistiä seistä 30 ihmisen joukossa
autiolla metsätiellä, pimeässä, ja olla pitkään aivan
hiljaa. Harmi vaan, että viima oli niin saatanallinen,
että pöllötkin luultavasti vetivät Canada Goosea
lepänlatvassa niskaansa ja nyrpistelivät koukkuisia
nokkiaan, eivätkä sanoneet oikein mitään järkevää.
6) Paitsi että sitten jostain kaukaa kuului matala,
matala kumahdus. Huuhkaja.
7) Silti kaikista, kaikista siisteintä oli ja tulee aina
olemaan eväiden syönti. Mums mums. ●
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pertti jarla

