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Brändi vai bändi?
tässä lehdessä on juttu kirjailijoiden
brändäyksestä (sivut 4–9), mutta brändä
täänhän toimittajiakin – ja koko ajan
määrätietoisemmin.
Journalistibrändit eivät ole uusi asia,
tunnettuja ja tunteita herättäviä tekijöi
tä on ollut alalla aina: toimittajia, kuvaa
jia, kriitikoita, pilapiirtäjiä… Vahvimmat
brändit ovat syntyneet vuosien ja vuosi
kymmenten työn tuloksena.
Nykyisin brändejä
rakennetaan lehdissä myös
markkinoinnin keinoin,
lukijoiden ja tekijöiden
suhdetta syventäen ja yhä
henkilökohtaisemmaksi
tehden. Brändäys on kel
po tapa sitouttaa lukijoi
ta, kunhan sitä tehdään
rehellisesti, sekä lukijoita
että tekijöitä kunnioittaen.
Samat vaatimukset pätevät
tietenkin kaikkeen journalismin
markkinointiin.
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kaikkia ei voida brändätä – joidenkin toi
mittajien helpotukseksi, toisten harmiksi.
Brändinrakennusmateriaaliksi päätyneiden
journalistien on syytä varautua niin työto
verien vilpittömään kannustukseen, hyvän
tahtoiseen naljailuun kuin ka
teelliseen piikittelyynkin. Ja
sitäkin kannattaa varoa, ettei
keulakuvajulkisuus kihahda
päähän ja saa bränditoimitta
jaa korottamaan itseään jour
nalistina tai ihmisenä kolle
goitaan ylempään kastiin.
Loisteliaimmatkaan yksilö
suoritukset tai niiden brän
däyspyrkimykset eivät muuta
sitä tosiasiaa, että journalismi
on joukkuepeli. Kaikista tärkein on oman
median brändi, ja sitä rakentaa koko toi
mitus jokapäiväisellä työllään: ideoinnilla,
suunnittelulla, kirjoittamisella, kuvauksel
la, kuvituksella, editoinnilla, taitolla, koo
dauksella ja julkaisun jälkeisellä vuorovai
kutuksella yleisön kanssa.
Brändäys on taitolaji myös toimitusten
johto- ja päällikköportaalle. Miten moti
voidaan sekä brändättäviä että muuta toi
mituksen väkeä jatkuvasti – ja uskottavasti
– viestittäen, että kaikki tekevät tärkeää
työtä yhteiseksi hyväksi? Brändin takana
soittaa ja säveltää koko bändi. ●

”Brändäys
herättää
vaihtelevia
ja ristiriitaisia
tunteita.”

kuva pekka holmström

Kannen kuva
Mika Tuominen

kaudella tosin jokainen alalla oleva journa
listi, brändättiinpä häntä tai ei, ottaa riskin
altistua persoonaansa menevälle huomiolle
ja epäasiallisellekin palautteelle.

toimituksissa brändäys herättää vaih
televia ja ristiriitaisia tunteita.
Ne toimittajat, joita brändätään suun
nitelmallisesti, saavat työlleen ansaittua
arvostusta. Eikä brändäyksestä ole aina
kaan haittaa uralla etenemisessä ja työ
ehdoista neuvoteltaessa.
Toisaalta se, että journalistisen työn
ohella valokeilaan ja yleisön arvioinnin
kohteeksi nousevat aiempaa selvemmin
myös omat kasvot, olemus ja persoona,
voi olla myös yksityisyyden tunnetta ka
ventava ja ahdistavakin kokemus. Nykyi
sellä klikkiytyneiden verkkoyhteisöjen

Jyrki Räikkä
puheenjohtaja, hsj
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Kuka rakentaa
kirjailijan brändin?
Miten kirjailija rakentaa brändiään? Vai tekeekö
sen kustantaja? Kaksi menestyskirjailijaa
kertoo, mikä merkitys sosiaalisella medialla
ja jalkatyöllä on kirjailijan tunnettuudessa.
teksti vellamo vehkakoski

T

kuvat mika tuominen ja tommi tuomi

uomas Kyrö purskahtaa
nauruun. Ettäkö joku muu
tekisi kirjailijalle brändin,
ehei!
– Ensin on kirja, sitten kirjailija
päättää, mihin hän menee mukaan,
jotta saa sille näkyvyyttä.
Kyrö sanoo, ettei hän ole brändi.
Hänen luomastaan Mielensäpahoit
tajasta on kasvanut sellainen, mutta
Kyrön työn ja sattumien ansiosta.
Yksi niistä oli Yleisradion tilaus
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vuonna 2009 viiden minuutin hu
moristisista monologeista. Mielen
sä pahoittavaa miestä esitti Kyrön
toiveesta näyttelijä Antti Litja.
Monologeista Kyrö sai enemmän
palautetta kuin neljästä siihenasti
sesta romaanistaan.
– Ihmiset tunnistivat mielensä
pahoittajasta isänsä, isoisänsä,
äitinsä, osa myös itsensä.
Vuotta myöhemmin kuunnel
mien pohjalta tehtiin kirja. Kyrö ›
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epäili, että 5 000 kappaleen ensi
painoksesta 3 000 jää varastoon.
– Nyt siitä on julkaistu yli 30
painosta.

kaikelle voi nauraa
Mielensäpahoittaja on yhdistelmä
Kyröä, hyvän ystävän aina mielen
sä pahoittanutta isoisää ja asennet
ta, että ennen asiat olivat parem
min.
– Hänellä on arkijärkeä ja suh
teellisuudentajua. Eikä ole niin va
kavaa asiaa, ettei sille voi nauraa.
Nyt Mielensäpahoittaja-teoksia
on ilmestynyt jo kahdeksan, vii
meksi elokuussa Mielensäpahoit
tajan Suomi, 100 tavallista vuotta.
Äänikirjasta Kyrö sai kultalevyn.
Lisäksi Mielensäpahoittaja pyö
rii teattereissa. Toinen Mielensä
pahoittaja-elokuva valmistuu
vuonna 2018, ja kolmatta Kyrö kä
sikirjoittaa parhaillaan.
On hän tehnyt muutakin: kym
menkunta romaania, kolumneja ja
sarjakuvia.
– Monipuolisuus on käytännön
osoittama pakko. En jaksa kirjoit
taa yhtä tekstiä yhdeksää tuntia,
mutta kolmea tekstiä kyllä kolme
tuntia kutakin.
Kyrö on myös yrittäjä, jonka
Mielensäpahoittaja-osakeyhtiö
työllistää 4-7 henkilöä.
– Toimeksiantajia on useita,
työtilaisuuksia on hankittava laa
jalti. Ketju alkutuotannosta jatko
jalostukseen on pitkälti omalla
vastuulla. Perustin yrityksen ja

etsin siihen oikeat ihmiset oikei
siin tehtäviin, jotta voin itse kes
kittyä vain kirjoittamiseen.
Nyt yrityksellä on käynnissä
19 erilaista projektia kirjahank
keista ja tutkimuksesta kansain
välistymiseen.
– Enkä pelkää leimautumista
vain Mielensäpahoittajaan. Olen
siitä kiitollinen. Se on taannut
taloudellisen turvan ja mahdol
lisuuden tehdä erittäin omituisia
asioita. Lahden hiihdon MMkisoissa oli oma Mielensäpahoit
taja-katsomo, ja juuri palasin
Etelä-Koreasta Mielensäpahoitta
jaan liittyvältä työmatkalta.
Melkoinen muutos mieheltä,
joka oli 25-vuotiaana työtön ilman
koulutusta. Esikoisteos ilmestyi,
kun hän oli 27-vuotias.
– Päätin kirjoittaa kaiken, min
kä keksin ja kaiken mitä tilataan.
Minulla oli ammatti.
Esikoisen syntymä ja perheen
perustaminen lisäsivät motivaa
tiota ja työn suunnitelmallisuutta.
– Tulot ovat kasvaneet joka
vuosi. Mutta lähtötilanne oli noin
8 000 euroa vuodessa.

lisättyä todellisuutta
Vuosi sitten Kyrö teki WSOY:n
kanssa laajan yhteistyösopimuksen
Mielensäpahoittaja-brändin ympä
rille. Se tarkoittaa muun muassa,
että Blippar-ilmaissovelluksessa
voi kuunnella vaikkapa katkelmia
Mielensäpahoittaja-kirjoista, ot
taa omakuvan Mielensäpahoittajan

sirpa kähkönen:
tapaamiset lujittavat
lukijasuhdetta

karvalakissa tai saada esittelyn
Mielensäpahoittaja-elokuvista ja
-näytelmistä.
Sovellus kokoaa yhteen myös
kaiken Mielensäpahoittajan
some-sisällön Twitteristä, Face
bookista ja Instagramista. Sovel
lus lanseerattiin kevättalvella
Lahden MM-kisoissa. Kyrön yri
tyksen ideoima metsäkatsomo
tarjosi kisayleisölle perinteisen
tyylin hiihtotunnelmaa: Anssi
Kukkosen selostuksen, nuotio
kahvia, mustikkakeittoa sekä
Mielensäpahoittajan, joka kertoi,
kuinka kisoja seurataan oikein.
– Metsäkatsomo lähti vitsistä,
mutta siitä tuli hitti.
Vaikka Kyrö kaihoaa VHS-
aikaa, hän käyttää sosiaalista
mediaa viestintäkanavanana ja
työvälineenä kuin diginatiivi.
– Perinteinen kirja säilyy, mutta
kirjailijan pitää olla mukana myös
sähköisessä maailmassa, muuten
menettää kokonaisia lukijasuku
polvia. Audiopuoli kasvaa pod
casteineen ja suoratoistopalvelui
neen. Sinne on saatava äänikirjoja
ja prosaistien tuottamaa sisältöä.
Julkaisukanava ei vaikuta tekstin
sisällön laatuun.

teeveestä tuttu
Vuodesta 2012 Kyrö on ollut myös
tv:stä tuttu, ensin Nelosen Hyvis
sä ja huonoissa uutisissa ja sitten
Maikkarin paneeliohjelmassa
Pitääkö olla huolissaan. Tv-työ on
pitkälti korvannut jalkatyön, jota

”Päätin kirjoittaa kaiken, minkä
keksin ja kaiken mitä tilataan.”

Kyrö teki kymmenen vuotta uran
sa alussa.
– Televisiossa näkyy kärjistetty
Tuomas Kyrö eikä Mielensäpahoit
taja, joka on 83-vuotias ukko.
Kyrö sanoo oppineensa kirjaili
jan brändin virheistään. Pitää tie
tää, missä haluaa olla mukana, ja
muistaa, että kirja on pääasia.
– Rehellinen kannattaa myös
olla, mutta ei tarvitse suostua
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kaikkeen. Mielensäpahoittajan
menestys on perustunut pitkälti
monikanavaisuuteen. Kirja
viennisssä ulkomaille kaipaisi
laajempaa agenttiverkostoa.
Kustantaja voisi Kyrön mielestä
olla nykyistä aktiivisempi ja vaa
tia kirjailijalta enemmän.
– Tavoitteena on hyvä kirja.
Mitä useampi viisas ideoi vaikka
Mielensäpahoittajaa, sitä parempi.

Jos jollakulla kirjailijalla on lah
jakkuutta esiintyä mediassa, se on
Sirpa Kähkösen mielestä OK.
– Olen itsekin ollut hyvin paljon
radiossa keskusteluvierailijana.
Radio- ja tv-töillä kirjailija saa aja
tuksilleen paljon näkyvyyttä.
Kymmenen romaanin ja kolmen
tietokirjan sekä kolumniensa
ohella Kähkönen on ollut julki
suudessa myös kirjailijoiden
sananvapausjärjestö Penin Suo
men-puheenjohtajana.
– Olen tyytyväinen siihen,
miten julkinen kuvani painot
tuu. Olen ehkä niin asiakeskeinen
henkilö, että minua ei ole pyydet
ty vaikkapa visailuihin.
Kähkönen on historiallisiin ja
yhteiskunnallisiin aiheisiin kes
kittynyt romaani- ja tietokirjaili
ja, kolumnisti ja kysytty puhuja.
Romaanien keskeisiä teemoja
ovat siviilien kohtalot kriisiaikoi
na, lasten ja naisten historia sekä
suurten aatteiden ja utopioiden
vaikutukset yksilöiden elämään.
Töistään hän on saanut useita
kirjallisuuspalkintoja, esimerkik
si lasten- ja nuortenkirjallisuuden
valtionpalkinnon vuonna 1992,
Pro Finlandia -mitalin vuonna
2015 ja Suomi-palkinnon viime
vuonna.
– Brändi on tunnistettava tyy
li. Koskaan ei voi tietää, paljonko
medianäkyvyys kasvattaa kirja
myyntiä. Kun Lakanasiivet-kirja oli
vuonna 2007 Finlandia-ehdokas,
kirjamyynti nousi selvästi. Myös
muut työtarjoukset lisääntyivät.

lukijoita jalkatyöllä
Lukijakuntaansa Kähkönen on
kasvattanut matkustamalla ympä
ri Suomea puhumassa teoksistaan.
– Kaikki tapaamiset lukijoiden
kanssa lujittavat lukijasuhdetta.
On A ja O, että ihmiset lukevat
›
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kirjojani. Koen, että teen merki
tyksellistä työtä.
Reissunainen, hän luonnehtii
Facebook-päivityksessään. Vuo
dessa lukijatilaisuuksia on useita
kymmeniä.
– Lapissa en vielä ole ollut. Vie
railupyynnön tekee kutsuja, ei kir
jailija voi tehdä aloitetta.
Lukijatapaamisiin kirjailijoita
välittää useimmiten Lukukeskus,
jolla on kymmenen kirjallisuuden
alan jäsenjärjestöä. Se tekee tii
viistä yhteistyötä kirjastojen, kou
lujen ja muiden alan toimijoiden
kanssa.
Vierailuista maksetaan matka
kustannusten lisäksi palkkio,
meneehän kirjailijalta matkoihin
työaikaa. Mutta esimerkiksi viime
vuonna Naisten Pankin järjestämä
Lue naiselle ammatti -kampanja
oli hyväntekeväisyyttä.
– Se saattoi kuitenkin avata uu
sia lukijakuntia. Myytiinhän kier
tueella kirjojanikin.
Paraikaa Kähkönen käsikirjoit
taa näytelmää vuoden 1918 sisällis
sotaa koskeva valokuvainstallaa
tion yhteyteen. Näytelmä esitetään
Hakasalmen huvilassa Helsingissä
ensi keväänä.
Lisäksi hän suuntaa ulkomaille.
Kähkösen Graniittimies on kään
netty viroksi, tanskaksi, ranskaksi
ja ruotsiksi. Syys–lokakuun
taitteessa Kähkönen ja Granit
mannen ovat Göteborgin kirja
messuilla, jonka aiheena on
satavuotias Suomi.
– Nyt on pää auki. Ranskan
kielisenä Graniittimies tavoittaa esi
merkiksi ranskankielisen Kanadan.

”Blogityyppisellä tekstillä
voi poimia huomiomustikoita.”
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unelmana tv-sarja
Käännösten lanseeraus on saanut
Kähkösen lisäämään someiluaan,
etenkin päivittämään Instagramia
ja avaamaan seuraavaksi verkko
sivunsa.
– Esiintymiset jäävät näkyviin
verkkosivulla eivätkä huku Face
bookin virtaan. Instagramissa voi
taas saada myös ulkomaisia seuraa
jia helposti.
Kirjailija voi olla oma mediansa.
– Verkossa sanomansa saa julki
paremmin kuin sanomalehdessä.
Esimerkiksi blogityyppisellä teks
tillä voi poimia huomiomustikoita,
hakea ajatuksilleen pohjaa.
Mutta itse hän ei twiittaile, eikä
hänellä ole Facebookissa erillistä
kirjailijaprofiilia.
– Menin niin aikaisin Face
bookiin, että en keksinyt perustaa
official-sivua. Siksi olen ottanut
kavereiksi lukijoita, joita en tunne
muuten. Joten sivustoni on semi
official.
Kähkönen on ollut tyytyväinen
siihen, että Otava markkinoi hän
tä ja muita kirjailijoitaan omissa
some-tilaisuuksissa, kirjamessuilla
ja lukijatapaamisissa. Sekä hoitaa
lehdistöyhteydet.
– Messuilla on suuri merkitys,
mutta ei kustantajan muuten vält
tämättä tarvitse manageroida kir
jailijaa. Sehän on resurssikysymys,
Kähkönen tietää entisenä kustan
nustoimittajana.
Sen sijaan Kähkönen unelmoi sii
tä, että kirjailijoilla olisi osuuskun
ta, joka hoitaisi esiintymis- ja lukija
tilaisuusvaraukset sekä sähköpostit.
– Nyt odotetaan, että pyyntöön
vastataan heti.
Onnenkantamoinen olisi, jos
hänen seitsenosaisesta Kuopio-
sarjastaan tehtäisiin Heimat- eli
Kotiseutu-tyyppinen televisiosarja.
– Se on muista kiinni. Se edellyt
tää, että joku vakuuttuu sarjasta
niin paljon, että taistelee sille ra
hoituksen. Kustantajan homma se
ei oikein ole. ●

Brändissä kaikki vaikuttaa kaikkeen
mitä enemmän kanavia ja yleisöjä, sitä tunne
tumpi brändi. Monen julkkiskirjailijan tulot
koostuvat nykyään kirjallisen julkisuuden mukanaan tuomista mutta ulkokirjallisista, oheistöistä saaduista tuloista. Kirjamyynti saattaa
olla tulopotista vain murto-osa.
Näin huomauttaa Hanna Leinonen Helsingin
yliopisto pro gradu -työssään vuonna 2016 Kirjailijabrändiä rakentamassa.
Multijulkisuus on Leinosen mukaan 2010luvulla normi.
– Kirjailijabrändi on erikoislaatuinen henkilö
brändi, mutta sen rakennuksessa on sama idea
kuin minkä tahansa brändin rakentamisessa.
Kaikki vaikuttaa kaikkeen. Silläkin on merkitystä, että kirjailijan nimi on kannessa isommalla kuin kirjan. Moni ostaa uusimman Kähkösen, Remeksen tai Oksasen muistamatta kirjan
nimeä.
Tärkeää on kuitenkin Leinosen mukaan saada ensin yleisön huomio ja luoda erottuva tyyli.
Brändiä ylläpidetään yrittämällä pysyä yleisön
tietoisuudessa.
kirkastetaan viestiä
Kylmiltään ei kirjailija välttämättä enää joudu
median eteen ja opettelemaan yksin julkisuuskuvansa hallintaa.
Kustantajalta saa nykyään koulutusta
sosiaalisen median käyttöön ja videoiden
tekoon sekä esiintymisvalmennusta.
– Usein aloite brändin rakentamiseen tulee
kirjailijalta. Annamme kaiken tuen mitä kirjailija haluaa. Mutta emme tyrkytä, koska kyse
on luovasta alasta, sanoo markkinointi- ja
viestintäpäällikkö Kirsi Tähjänjoki Kustannus
osakeyhtiö Otavasta.
Hänestä kirjailijan brändi lähtee aina kirjasta
ja sen tekijästä.
– Olisi teennäistä, jos brändin loisi kustantaja.
Tähjänjoen mielestä kirjailijan brändääminen on sitä, että kirkastetaan kirjailijan viestiä,
hyviä puolia ja tapaa olla esimerkiksi mediassa

ja lukijoiden edessä. Sitä sitten viedään systemaattisesti eteenpäin.
– Kirjailija ei etenkään alussa aina tunne vahvuuksiaan. Emme kuitenkaan stailaa. Vahvistamme vain sitä tapaa olla julkisuudessa, joka
on luontevaa asianomaiselle. Onpa kyseessä
sitten lukijatilaisuus, Facebook, Twitter, Pinterest tai vaikka Instagram.
Hän korostaa, että jokainen kirjailija on
omanlaisensa. Etenkin esikoiskirjailija haluaa
enemmän tukea kuin konkari.
vuosien työ
Otavassa jokaisen kirjailijan kanssa puhutaan
kasvokkain mediaviestintään ja markkinointiin
liittyvistä asioista.
– Mukana palaverissa ovat kirjailija, kustannuspäällikkö sekä joku viestinnästä ja markkinoinnista. Siinä käydään läpi kaikki toiveet.
Brändääminen vie Tähjänjoen mukaan useita vuosia.
– Mitään valmista kaavaa ei ole. Jos kirjailija
vaihtaa kustantajaa, työ aloitetaan alusta uuden kanssa. Käydään läpi siihenastinen tapa
ja senhetkiset toiveet esimerkiksi markkinoinnista.
Entä jos kirjailija vaihtaa kirjallisuuden lajia,
vaikka lastenkirjoista dekkareihin? Miten brändin käy?
– Silloin brändi ei ole yksiselitteinen. Toisaalta nykyään sellaista liikkumista kirjallisuuden
lajista toiseen voidaan pitää virkistävänäkin. ●

”Olisi teennäistä,
jos brändin loisi
kustantaja.”
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Silloin kun Journalisti
liitto sijaitsi Salven
kanssa samassa talos
sa, ay-aktiivi Timo Kilpi
ruoti siellä kokousten
jälkeen ammattiyhdis
tyspolitiikkaa. Salve
toimii yhä, mutta uu
sissa tiloissa, näkö
etäisyyden päässä.

Ennen oli märemmin
Toimittajien kapakkakulttuuri on kuivahtanut kokoon.
Toisaalta alkoholisairauksiinkin kuollaan alalla vähemmän,
kertoo Lööpin epätieteellinen haastattelukierros.
teksti salla nazarenko
kuvat kaija plit ja jarmo wright
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H

elsingin legendaarisim
pia toimittajakapakoi
ta kautta aikojen ovat
olleet Salve, Bengalin
tiikeri, Richard’s Pub, Painobaari
ja Hotelli Pasila. Näistä olemassa
on sellaisenaan enää Hotelli Pasi
lan baari – jossa ei toimittajia juuri
näy. Tänä päivänä journalistin voi
hyvässä lykyssä bongata Rytmis
tä, Juttutuvasta tai Urho’s Pubista,
joskaan journalistit eivät välttä
mättä enää istu baareissa keske
nään. Kuten Salve-historiikin kir
joittanut Sakari Nupponen pohtii:
– Toimittajat elävät kotielämää
ja ovat privatisoituneet.

1970- ja 1980-luvuilla sen sijaan
alkoholi ja baarit kuuluivat ammat
tiin olennaisena osana. Lehdet teh
tiin uudelleen kapakkapöydässä.
Sakari Nupponen kutsuu Sal
ve-kirjassaan maankuulua me
rimiesravintolaa ”journalismin
korkeakouluksi”. Siellä ruodit
tiin paitsi journalismia ja kuva
journalismia myös ammattiyh
distyspolitiikkaa. Vuoden 1980
lehdistölakon aikana lakkovahdit
lämmittelivät Salvessa.
Ravintola oli jaettu sanattomal
la sopimuksella kahteen kerrok
seen. Yläkerta oli pyhitetty yhtyn
eläisille; Yhtyneiden Kuvalehtien

toimitus oli tuohon aikaan Hieta
lahdessa eikä muilla asiakkailla
ollut heidän kerrokseensa asiaa.
– Salveen mentiin harva se ilta ja
päivä. Siellä oli yhteen aikaan aika
moinen meno, tiivistää Salven lois
tokauden elänyt Jouni Flinkkilä.
Salve veti puoleensa myös vir
kamiehiä ja muita potentiaalisia
juttujen lähteitä.
– Kapakassa istuminen liittyi
silloin vahvasti työhön, se oli into
himoista lehdentekoa. Päätoimit
tajat istuivat mukana: oli Pohtolan Mikko, Tulosen Riitta, koko
jengi ja eri toimitukset.
– Paljon keksittiin ideoita. Sääntö ›
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Suomen Kuvalehden toimitus after
workilla toimittajakapakoista ainoa
na alkuperäisenä säilyneessä Hotelli
Pasilan baarissa.

oli se, että ne juttuideat, jotka toi
mivat vielä seuraavana päivänä, oli
vat hyviä, Flinkkilä muistelee.
Kapakassa käytiin lehti läpi, ke
huttiin ja haukuttiin, riideltiin, ta
peltiin – ja annettiin jopa ainakin
yhdet potkut. Sakari Nupposen
Salve-kirja tietää kertoa, miten Yh
tyneiden taittaja ja graafikko Aaro
Loponen istui Salvessa ja kieltäy
tyi palaamasta työpaikalle Suomen
Kuvalehden deskiin toimitussihtee
rin pyynnöstä huolimatta. Taitet
tavana oli vielä yksi laaja taiteilija
juttu, ja Loponen linjasi taiteilijan
olevan ”niin paska, että minä en
siitä juttua tee”. Toimitussihteeril
le ei jäänyt muuta vaihtoehtoa kuin
tuoda paikalle päätoimittaja, joka
antoi Loposelle potkut. Sittemmin
Loposesta tuli menestyvä muoto
kuvamaalari.

richard’s pub ja bengalin
tiikeri – sanomalaisten
ylä- ja alasali
Aikana ennen Sanomatalon val
mistumista vuonna 1999 Helsingin
Sanomien ja Ilta-Sanomien toimi
tusten kantapaikkoja olivat Benga
lin tiikeri ja Richard’s Pub lähellä
Korkeavuodenkadun ja Ludvigin
kadun toimituksia.
”Lähde Rikuun!” oli kutsuhuu
to, johon jokainen kesätoimitta
jakin Ludviginkadulla hyvin pian
vihittiin.
Benkun vakiokasvoja olivat Jari
Tervo, Timo Kilpi ja heidän seu
rassaan usein nähty ympäristömi
nisteriön virkamies, joka tunnettiin
liikanimellä ”patteritarkastaja”.
– Kun Tervo asteli ovella vas
taan käsi torjuvasti edessä portsa
ria leikkien, tyyliin ”aivan täyttä”,
siitä tiesi nurkkapöydän olevan
vauhdissa, Ilta-Sanomissa tuolloin
työskennellyt Olli-Pekka Tiainen
muistelee.
– Jossakin vaiheessa iltaa Ter
vo ylitti laulaa Claptonin Laylaa
tai Neil Youngin Hey hey, my my
-kappaletta. Joskus hän väänsi
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naamansa irvistykseen, joka
muistutti hänen mielestään Jack
Nicholsonia. Muiden mielestä se
muistutti irvistystä.
Kuten Salvessakin, myös Ben
kussa työnteko oli läsnä. Ilta-Sano
mien yhden palstan katugallup, il
tavuorolaisen ”mustapekkaduuni”,
tehtiin joskus Benkusta käsin. Toi
mituspäällikkö sitten kommentoi
lehden palautepalaverissa, että jos
on pakko haastatella tarjoilijaa, täs
tä voisi käyttää edes oikeaa nimeä. *
Timo Kilpi muistaa Richard’s
Pubin olleen toimittajakapakka jo
1960-luvulla.
– Lienen ollut viimeisiä, jotka
luontevasti asettuivat osaksi Ri
kun maailmaa. Rikussa oli aika
naan pitkä pöytä keskellä pubia.
Sitä kutsuttiin ”keskuspöydäksi”.
Tietyt legendaariset journalisti
hahmot, kuten Seppo Sännälä, is
tuivat siellä kunniapaikoillaan.

– 1980-luvulta alkaen nuoret
toimittajat alkoivat eriytyä muista
ja istuskella keskenään.
Riku houkutteli myös poliitik
koja. Jos heille tuli mieleen vin
kata jotakin toimittajille, he ”sat
tuivat” paikalle Rikuun sopivaan
aikaan.
Rikulla ja Bengalin tiikerillä oli
myös lempinimet, joita käytettiin
varsinkin, jos oli tarvetta livahtaa
huurteiselle kesken työvuoron.
– Bengalin tiikeri oli ”Rinneko
ti”. Tai sitten sanottiin ”Yläsali” ja
”Alasali.”

painobaari ja pressiklubi
vetivät 2000-luvulla
Sanomalaisten lehtien muutettua
nimikkotaloonsa sen alakerran
Painobaarista tuli toimittajien ko
koontumispaikka.
– Painobaarissa vedettiin de
briefingejä esimerkiksi isojen

”Voisiko olla
niin, että
baarielämän
kuoltua myös
joku luova
twist katoaa
journa
lismista?”

onnettomuuksien jälkeen, Sakari
Nupponen muistelee.
Vuodet söivät Painobaarinkin
toimintaa. Journalisti-lehden haas
tattelema Painobaarin entinen
ravintolapäällikkö Aki Nylund
totesi, että siinä missä alkuvuosi
na baarissa saattoi istua 7–8 pöy
dällistä toimittajia ja esimiesten
pankkikortteja vingutettiin, me
no rauhoittui nopeasti. Seurasivat
”nuorennusleikkaus, tulostehok
kuus, ison pörssiyhtiön meininki
ja yleisten elämänarvojen muutos”,
kuten Nylund Journalistille kertoi.
Helsingissä toimi kauan – ja
toimii edelleen – myös kansain
välinen lehdistöklubi, Pressiklu
bi. Timo Kilpi on toiminut klubin
hallituksessa kolmella vuosikym
menellä. Loistonsa päivinä klubi
sijaitsi hotelli Marskin yhteydessä
ja sittemmin Yrjönkadulla.
Yrjönkadulta Timo Kilpi muis
taa hauskan anekdootin.
– Siihen aikaan – 1980-luvulla –
ei tupakoinnin kanssa ollut tieten
kään niin tarkkaa. Muistan, miten
joku toi paikalle pienen tyttären
sä, joka katsoi silmät säihkyen
edessään avautuvaa näkyä: ”Pikku
Kakkosen täti polttaa tupakkaa!”
Vielä Yrjönkadun vuosina Pres
siklubi oli erittäin suosittu, mutta
vuosien mittaan senkin toimin
ta hiipui. Viimeiset vuodet klubi
sijaitsi Pullman Barin yhteydessä
Rautatieasemalla. Keskeisempää
sijaintia ei voinut kuvitella, mutta
toiminta hiipui silti. Nyt klubi jär
jestää tapahtumia, omaa toimiti
laa sillä ei ole.

onko nenien vaaleneminen
menetys alalle?
Tarinat entisestä baarikulttuuris
ta ovat hohdokkaita, vaikka selvää
on, että tragedioitakin siitä seurasi.

Ammatti oli kostea, ja väistämättä
joku alkoholisoitui, joi työpaikkan
sa tai kuoli.
– Hämmästyttävän hyvin ihmi
set kuitenkin töistään selvisivät,
Timo Kilpi sanoo.
Jouni Flinkkilä muistelee van
hoja aikoja nostalgiaa äänessään.
– Minä olen istunut paljon kapa
koissa ja nauttinut siitä. Silloin en
nen, jos meni vaikka Salveen, tapa
si ihan varmasti tuttuja kollegoita.
Nyt toimittajia ei vuorenvarmas
ti bongaa missään. Osa freelance
reista työskentelee Rytmi-baarissa,
mutta mitään leimallista toimittaja
kapakkaa ei Helsingissä ole.
Osa toimittajista kokee, että
baarikulttuuria olisi mukava olla
enemmänkin. Suomen Kuvalehden
tuottaja Riikka Karhunen yrit
ti elvyttää after work -perinnettä
Otavamediassa.
– Ajattelin muutama vuosi sitten
kateellisena, miten hesarilaiset ja
muut istuvat Painobaarissa. Yritin
viritellä täällä sellaista torstai
sin töiden jälkeen kaljalle -juttua.
Moni kehui, että ihana idea ja yri
tys, mutta enimmillään sinne tuli
kymmenen henkeä koko talosta.
Karhusen mukaan urheilu ja
lastenhoito verottaa toimittajia.
– Hirveen virkamiesmäistä po
rukkaa, sellaista 9–17-meininkiä.
Päälle joogataan ja käydään salil
la, Karhunen tuhahtaa.
Karhunen kuitenkin kiittelee
omaa toimitustaan. Suomen Ku
valehden jengi käy silloin tällöin
oluilla. Juttuideoita syntyy ja
etenkin tiimihenkeä luodaan.
Voisiko olla niin, että baari
elämän kuoltua myös joku luova
twist katoaa journalismista?
– Uskon niin. Ihmisillä on aika
taulutettu elämä. Baariin ei voi lä
hetä, ”koska mulla on huomenna
sali”. Elintapatoimittajia on enää
vähän, Karhunen arvelee.
– Meillä ainakin on tosi muka
vaa, kun silloin tällöin käymme
työporukalla oluella. ●
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töitä Norjasta öljynporauslauttojen moduulien
hitsaajana. Sitten hän oli siirtynyt Ruotsiin
Boråsiin. Hän oli lopettanut hitsarin hommat
ja alkanut ostaa ja myydä taidetta.
Uranvaihdos saattaa kuulostaa yllättävältä,
mutta Seppä oli taiteellisesti lahjakas. Hän oli
taitava piirtämään. Kun hän katsoi taideteosta,
hän erotti hyvän työn huonoista.
Mitään kuvataidekoulua hän ei ollut käynyt,
mutta hän harrasti maalaamista. Yhtenä kesänä
1970-luvulla hän oli ollut Eero Nelimarkan
opissa. Kurssilta oli jäänyt mieleen värioppia

Lempääläläinen hitsari Veli Seppä
huijasi taidemarkkinoita 30 vuotta.
Hän lienee Suomen historian
taitavin ja tuotteliain väärentäjä.
Nyt Veli Seppä kertoo tarinansa.

ja signeerauksessa oli vuosi 1893.
Kuinka usein tulli löytää ruotsinlaivalta
saapuvasta henkilöautosta Edelfeltin maalauksen? Työt takavarikoitiin. Seppä pidätettiin,
ja häntä kuulusteltiin. Suomalaiset taideasiantuntijat pitivät töitä väärennöksinä.
Boråsin käräjäoikeus päättikin, että teosten
signeeraukset oli väärennetty. Sepän kotoa
löytyi maalaustarvikkeita, maalauksia ja taiteilijoiden signeerauksia. Häntä ei kuitenkaan
tuomittu, koska todisteita ei ollut riittävästi.
Tukholman taidekorkeakoulun materiaaliopin professori sai tehtäväkseen poistaa töistä
Edelfeltin signeeraukset. Hän kieltäytyi.
Hänen mielestään maalaukset olivat aitoja
ennen tuntemattomia Edelfeltin töitä.
Asia meni lopulta Ruotsin korkeimpaan
oikeuteen. Se katsoi, että työt olivat aitoja ja
palautti ne Sepälle.
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Suomeen myytäväksi vanhaa taidetta.
Ulkomailta löytyy paljon maalauksia,
jotka sopivat vanhojen suosittujen suomalaistaiteilijoiden tyyliin. Riittää, kun väärentää
signeerauksen.
Neljäs ahkera taidevälittäjä oli kirkkonummelainen taidekauppias Dan Keini. Kun keskusrikospoliisi muutamia vuosia sitten alkoi
tutkia väärennetyn taiteen kauppaa, näiden
miesten nimet nousivat nopeasti esiin.
1980-luvun lopussa Suomessa elettiin talouden nousukautta. Jouni Ranta vieraili Sepän
luona Tampereella, ja he puhuivat taiteesta.
Ne olivat hurjia juttuja siitä, kuinka Ranta
myy, kun Seppä järjestää hänelle tauluja.
Juuri näitä sanoja, ”hurjia juttuja”, Seppä
käytti, kun hän kolmekymmentä vuotta myöhemmin jäi kiinni. Pala palalta hän kertoi
poliisille, miten hänestä oli tullut Suomen
oikeushistorian todennäköisesti suurin ja
todennäköisesti taitavin taideväärentäjä.
Kolmenkymmenen viime vuoden aikana
Sepän ympärille rakentui verkosto, joka myi
hänen tekemiään väärennöksiä. Keskusrikospoliisin esitutkinta-aineiston perusteella pelkästään Ranta ja toinen eteläsuomalainen
taidekauppias välittivät niitä satoja. Ydinryhmässä toimi kourallinen ihmisiä. Sen ulkopuolella välimiehet vaihtelivat. Näin piilotettiin teosten alkuperää.
Se oli hämärää hommaa. Usein tavattiin
huoltoasemilla ja parkkipaikoilla.
Keskusrikospoliisin esitutkinnan mukaan
Seppä oli taloudellisessa ahdingossa ja väärensi saadakseen rahaa. Voitot menivät välittäjille.
Heihin verrattuna Seppä sai muruja.
Sepän tunnustus muotoutui vähitellen
poliisikuulusteluissa vuoden 2014 ja 2015 aikana. Kun on kolmekymmentä vuotta piilotellut
ja kiistänyt, ei ole helppoa alkaa puhua totta.
Eikä Seppä kaikkea ole paljastanut vieläkään.
Keskusrikospoliisi kuuli myös taidekauppias
Jouni Rantaa. Tämä päätti kertoa poliisille,
kuinka paljon hän oli myynyt Sepältä tilaamiaan väärennöksiä. Rannan mukaan pelkästään hän on myynyt vuodesta 1986 lähtien
useita satoja Sepän teoksia. Rannan kertomus

Rannan ja toimittaja Marko Erolan taidekauppias Rannasta kertova muistelmakirja
Vilpitön mieli ilmestyi tammikuussa. Ranta
tapasi Seppää usein mutta pääsi harvoin seuraamaan, kun tämä maalasi. Hän arvelee kirjassa, että Sepästä tuli väärentäjä siksi, että
houkutus kävi liian suureksi, kun omat maalaukset eivät käyneet kaupaksi.

E

räänä tammikuisena keskiviikkoaamuna vuonna 2014 keskusrikospoliisi otti
Veli Sepän kiinni kotona Lempäälässä.
Sepän automatkasta jäteasemalle oli
kulunut pari kuukautta. Nyt tehtiin kotietsintä.
Myöhemmin päivällä krp:n rikosylikonstaapeli aloitti Sepän kuulustelut. Hän kysyi:
”Omistatko tai oletko omistanut arvokkaita
taideteoksia?”
Seppä vastasi: ”Luulin omistaneeni aikoinani Edelfeltin. Oikein miljoonaluokan työn.
Ei se ollut. Se oli väärennös, mutta se ei ollut
minun tekemäni. Se juttu oli joskus 1980luvulla Ruotsissa. En saanut siitä tuomiota.”
Kun tästä Ruotsin Edelfelt-jutusta oli kulunut kuusi vuotta, Helsingin poliisikin oli alkanut epäillä Seppää. Helsinkiläiseen huutokauppaan oli tarjottu syksyllä 1991 toistakymmentä vanhaa suomalaismestarin maalausta.
Asiantuntijat eivät pitäneet niitä aitoina.
Joukossa oli ollut kolme Edelfeltiä, yksi
Ellen Thesleff, yksi Eero Järnefelt, yksi
Amelie Lundahl, yksi Helene Schjerfbeck ja
yksi Hjalmar Munsterhjelm. Lehdet kertoivat,
että työt olivat peräisin ”Tampereen lähistöllä
asuvalta hitsarilta”.
Seppää oli kuulusteltu. Hän oli kertonut
hankkineensa työt aitoina eräältä tamperelaiselta taidekauppiaalta ja myyneensä ne eteenpäin vilpittömin mielin. Kauppiasta ei ollut
voitu kuulustella, koska tämä oli kuollut.
Juttu oli rauennut.
Muutamia vuosia myöhemmin Salosta oli
löytynyt useita väärennettyjä Helene Schjerfbeckin töitä. Seppää oli kuulusteltu taas. Hän
oli kieltänyt tietävänsä väärennöksistä mitään.
Todisteita häntä vastaan ei ollut löydetty,
eikä hän ollut saanut syytteitä. Taidekauppias
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uomessa Veli Seppä perusti Tampereelle antiikki- ja taideliikkeen.
Se meni nopeasti nurin.
Hän tutustui suomalaisiin taidekauppiaisiin: lahtelaiseen Taito Hänniseen,
forssalaiseen Jouni Rantaan ja hyvinkääläiseen Markku Matikkaan. Varsinkin Matikka
tunsi alaa hyvin.
Matikalla oli hyvät suhteet huutokauppoihin, varakkaita ostajia ja pätevän tuntuiset
paperit tauluihinsa. Hän matkusteli Euroopassa, kiersi kirpputoreja ja huutokauppoja ja toi
Suomeen myytäväksi vanhaa taidetta.
Ulkomailta löytyy paljon maalauksia,
jotka sopivat vanhojen suosittujen suomalaistaiteilijoiden tyyliin. Riittää, kun väärentää
signeerauksen.
Neljäs ahkera taidevälittäjä oli kirkkonummelainen taidekauppias Dan Keini. Kun keskusrikospoliisi muutamia vuosia sitten alkoi
tutkia väärennetyn taiteen kauppaa, näiden
miesten nimet nousivat nopeasti esiin.
1980-luvun lopussa Suomessa elettiin talouden nousukautta. Jouni Ranta vieraili Sepän
luona Tampereella, ja he puhuivat taiteesta.
Ne olivat hurjia juttuja siitä, kuinka Ranta
myy, kun Seppä järjestää hänelle tauluja.
Juuri näitä sanoja, ”hurjia juttuja”, Seppä
käytti, kun hän kolmekymmentä vuotta myöhemmin jäi kiinni. Pala palalta hän kertoi
poliisille, miten hänestä oli tullut Suomen
oikeushistorian todennäköisesti suurin ja
todennäköisesti taitavin taideväärentäjä.
Kolmenkymmenen viime vuoden aikana
Sepän ympärille rakentui verkosto, joka myi
hänen tekemiään väärennöksiä. Keskusrikospoliisin esitutkinta-aineiston perusteella pelkästään Ranta ja toinen eteläsuomalainen
taidekauppias välittivät niitä satoja. Ydinryhmässä toimi kourallinen ihmisiä. Sen ulkopuolella välimiehet vaihtelivat. Näin piilotettiin teosten alkuperää.
Se oli hämärää hommaa. Usein tavattiin
huoltoasemilla ja parkkipaikoilla.
Keskusrikospoliisin esitutkinnan mukaan
Seppä oli taloudellisessa ahdingossa ja väärensi saadakseen rahaa. Voitot menivät välittäjille.
Heihin verrattuna Seppä sai muruja.
Sepän tunnustus muotoutui vähitellen
poliisikuulusteluissa vuoden 2014 ja 2015 aikana. Kun on kolmekymmentä vuotta piilotellut
ja kiistänyt, ei ole helppoa alkaa puhua totta.
Eikä Seppä kaikkea ole paljastanut vieläkään.
Keskusrikospoliisi kuuli myös taidekauppias
Jouni Rantaa. Tämä päätti kertoa poliisille,
kuinka paljon hän oli myynyt Sepältä tilaamiaan väärennöksiä. Rannan mukaan pelkästään hän on myynyt vuodesta 1986 lähtien
useita satoja Sepän teoksia. Rannan kertomus
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poliisille rajoittui kuitenkin tapahtumiin,
jotka olivat vanhentuneet rikoksina.
”Yhden taulun myynnillä saattoi saada
useamman kuukauden palkan”, Ranta kertoi
kuulusteluissa. Vielä suuremmat voitot tehtiin
seuraavassa portaassa. Se myi taulut varsinaisille ostajille. Silloin töistä maksettiin usein saman verran kuin tuon taiteilijan aidoista töistä.
Kun Ranta myi 17 kappaletta Sepän väärentämiä Schjerfbeckejä kahdelle suomalaiselle
miehelle, hän sai niistä omien sanojensa mukaan noin 3,5 miljoonaa markkaa.
Rannan ja toimittaja Marko Erolan taidekauppias Rannasta kertova muistelmakirja
Vilpitön mieli ilmestyi tammikuussa. Ranta
tapasi Seppää usein mutta pääsi harvoin seuraamaan, kun tämä maalasi. Hän arvelee kirjassa, että Sepästä tuli väärentäjä siksi, että
houkutus kävi liian suureksi, kun omat maalaukset eivät käyneet kaupaksi.

E
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Veli Sepän kiinni kotona Lempäälässä.
Sepän automatkasta jäteasemalle oli
kulunut pari kuukautta. Nyt tehtiin kotietsintä.
Myöhemmin päivällä krp:n rikosylikonstaapeli aloitti Sepän kuulustelut. Hän kysyi:
”Omistatko tai oletko omistanut arvokkaita
taideteoksia?”
Seppä vastasi: ”Luulin omistaneeni aikoinani Edelfeltin. Oikein miljoonaluokan työn.
Ei se ollut. Se oli väärennös, mutta se ei ollut
minun tekemäni. Se juttu oli joskus 1980luvulla Ruotsissa. En saanut siitä tuomiota.”
Kun tästä Ruotsin Edelfelt-jutusta oli kulunut kuusi vuotta, Helsingin poliisikin oli alkanut epäillä Seppää. Helsinkiläiseen huutokauppaan oli tarjottu syksyllä 1991 toistakymmentä vanhaa suomalaismestarin maalausta.
Asiantuntijat eivät pitäneet niitä aitoina.
Joukossa oli ollut kolme Edelfeltiä, yksi
Ellen Thesleff, yksi Eero Järnefelt, yksi
Amelie Lundahl, yksi Helene Schjerfbeck ja
yksi Hjalmar Munsterhjelm. Lehdet kertoivat,
että työt olivat peräisin ”Tampereen lähistöllä
asuvalta hitsarilta”.
Seppää oli kuulusteltu. Hän oli kertonut
hankkineensa työt aitoina eräältä tamperelaiselta taidekauppiaalta ja myyneensä ne eteenpäin vilpittömin mielin. Kauppiasta ei ollut
voitu kuulustella, koska tämä oli kuollut.
Juttu oli rauennut.
Muutamia vuosia myöhemmin Salosta oli
löytynyt useita väärennettyjä Helene Schjerfbeckin töitä. Seppää oli kuulusteltu taas. Hän
oli kieltänyt tietävänsä väärennöksistä mitään.
Todisteita häntä vastaan ei ollut löydetty,
eikä hän ollut saanut syytteitä. Taidekauppias

Jouni Ranta sen sijaan tuomittiin kahden
vuoden ja neljän kuukauden vankeusrangaistukseen muun muassa törkeästä petoksesta.
Nyt, 20 vuotta myöhemmin tammikuussa
2014, keskusrikospoliisi oli kerännyt Seppää
vastaan kovia todisteita. Kaatopaikalta talteen
otetuista jätesäkeistä ja Sepän kotoa oli löytynyt yhtä ja toista, kuten kopiointiruudukkoja
tunnettujen taiteilijoiden teoksista. Krp oli
kuunnellut Sepän puhelinta ja pitänyt häntä
silmällä jo pitkään.
Poliisi oli takavarikoinut Sepän kotoa maalaustarvikkeita, maalauksia, huutokauppaluetteloita ja taidekirjoja, joista puuttui sivuja.
Kirjoituskoneita ja kameroita löytyi useita.
Yhden kameran muistikortilla oli valokuvia
taideteoksista, joita Seppä oli maalannut.
Lisää taiteeseen liittyvää tarpeistoa löytyi
tutun taidekauppiaan ulkovarastosta muovilaatikoista, joihin oli merkitty teksti Veli S.
Kirjoituskoneen nauhaan jää jäljet niistä
kirjaimista, jotka sillä kirjoitetaan. Sepän
Brother-merkkisen sähkökirjoituskoneen
mustenauha vedettiin auki ja tutkittiin keskusrikospoliisissa.
Koneella oli kirjoitettu pariin kertaan sama
englanninkielinen teksti:
FERNAND LÉGER
TWO WOMEN ON RED BACKGROUND
Sketch painting for the three women on a red
packground 1927
Packgound?
Hups, kirjoitusvirhe. Kova p. Seppä ei osannut englantia. Hän kopioi tekstin mallista.
Keskusrikospoliisilla oli tuolloin tutkittavana muutamia Fernand Légerin maalauksia.
Niitä epäiltiin väärennöksiksi. Sitä, kuka ne oli
maalannut, ei tiedetty. Osa töistä oli kateissa.
Oli tiedossa, että yhden Légerin taakse oli
liimattu lappu, jossa oli sama teksti kuin
Sepän Brotherin mustenauhalla.
Silloin Seppä sanoi poliisille: ”Kyllä se on
minun tekemä lappu ja teksti.”

K

eskusrikospoliisi pidätti Veli Sepän
tammikuun lopussa 2014. Tuon
viikon aikana hän oli tehnyt viisi
väärennettyä työtä: yhden Tove
Janssonin muumiaiheisen tussipiirroksen,
yhden Elias Muukan, yhden Ellen Thesleffin
ja yhden Akseli Gallen-Kallelan.
Kahta riekkoa esittävä Reidar Särestöniemen nimellä signeerattu maalaus oli vielä
kuivumassa. Se nojasi yläkerran makuuhuoneen kirjahyllyyn ja tuoksui yhä maalilta.
Vieressä oli kuumailmapuhallin.
Seppä oli aloittanut riekkotyön viisi päivää
aikaisemmin. Hän oli saanut siihen idean
valokuvasta, jossa oli Särestöniemen tekemä

riekkoaiheinen maalaus. Valokuva oli ollut
jossain Kansallis-Osake-Pankin kirjassa.
Seppä oli tehnyt työtä varten kopiointiruudukon. Hän oli ostanut kirpputorilta vanhan
rautatieasemaa esittävän työn ja ottanut siitä
kankaan ja kehyksen.
Hän oli löytänyt kirpputorilta myös kaksi
halpaa taulua, joista toinen sopi hänen mielestään Thesleffin ja toinen Muukan tyyliin.
Hän oli signeerannut ne kotona.
Viialan kirpputorilta oli löytynyt kehys ja
pohja, jossa oli painokuva Gallen-Kallelan Ainotriptyykistä. Hän oli poistanut painokuvan.
”Sain siitä aihion. Tempaisin siihen sitten
Akselin ja signeerasin sen”, hän kertoi kuulustelussa.
Muumipiirroksessa luki ruotsiksi: Tove Janssonin alkuperäinen tussipiirros, todistaa: Tuulikki
Pietilä.
”Siitä Tovesta tuli hyvä”, Seppä sanoi poliisille.

T

amperelaisen asianajotoimiston
ikkunattomaan kokoushuoneeseen
astuu ulkoa pakkasesta mies. Hänellä
on päässään musta neulepipo ja
yllään nuhjuinen sininen takki. Kädenpuristus
on luja. Hän ottaa pipon päästään, mutta
takkiaan hän ei riisu.
Mies näyttää eläkkeellä olevalta hitsaajalta.
Hän täyttää tänä vuonna 70 vuotta.
Hän on Veli Seppä.
Nenällä on silmälasit. Vasempaan nimettömään on kauan sitten tatuoitu sormus. Kämmenselässäkin on vanha haalistunut tatuointi.
Oikeassa käsivarressa oleva neitoperhonen sen
sijaan on uusi. Hänen poikansa on tehnyt sen
muutamia vuosia sitten.
Seppä istuutuu ja ottaa kupin kahvia.
Hiukset ovat alkaneet ohentua ja harmaantua.
Kädet vapisevat vähän.
Hän on ollut naimisissa neljä kertaa. Hänellä on lapsia ja lastenlapsia. Viisi vuotta sitten
hän sairastui keuhkosyöpään. Se vaatii jatkuvaa hoitoa, ja hoidot ovat vieneet voimia.
Tupakointia hän ei kuitenkaan ole lopettanut.
Autonsa, vanhan Opelin, hän on pysäköinyt
kadulle. Kojelaudan päällä odottaa avattu
punainen norttiaski.
Pari päivää aiemmin hän on saanut Tampereen käräjäoikeudessa vuoden ja yhdentoista

Poliisi ei ole löytänyt tätä Sepän tekemää Légerväärennöstä Two women on red background.

kuukauden ehdollisen vankeustuomion törkeästä väärennyksestä. Hänet on määrätty
korvaamaan valtiolle 40 000 euroa. Se menee
ulosottoon, sillä Sepän eläke on pieni.
Tuomio oli syyteneuvottelun tulos. Seppä
tunnusti poliisikuulusteluissa väärentäneensä
parisataa taideteosta. Tunnustusten ansiosta
hän sai lievemmän rangaistuksen. Sepän tunnustukset ovat auttaneet keskusrikospoliisia
selvittämään suomalaista taiderikollisuutta
1980-luvulta 2010-luvulle asti.
Myöhemmin tänä keväänä Seppää kuullaan
todistajana Helsingin käräjäoikeudessa. Siellä
on käsiteltävänä Suomen laajin väärennetyn
taiteen kokonaisuus. Syytettyjä on toistakymmentä. Kaikki kiistävät syyllisyytensä.
Joukossa on tunnettuja taidealan vaikuttajia
– yksi heistä kuoli äkillisesti muutamia päiviä
ennen oikeudenkäynnin alkua. Asianomistajat
ovat ihmisiä, jotka ovat ostaneet väärennöksiä
luullen niitä aidoiksi. Eräs heistä, suomalainen
taiteen keräilijä, on kärsinyt kymmenen miljoonan euron vahingot, mutta osa poliisin
epäilemistä petoksista on vanhentunut.
Pääsyytetyt ovat Helsingin keskustassa
Galerie Vision -nimistä taideliikettä pitävä
vantaalaisnainen ja hänen aviomiehensä,
heidän kanssaan yhteistyössä toiminut

ästä se alkaa”, Veli Seppä kirjoitti
kalenteriinsa siistein ja tasaisin
tikkukirjaimin vuoden 2011 ensimmäisenä päivänä. Hän oli juuri
aloittanut uuden Luonnonystävän vuosikirjan,
jonka kannessa oli lapintiainen. Siinä oli tilaa
muistiinpanoille vuoden jokaisesta päivästä.
”Toivon, että siitä tulee hyvä ja onnellinen
vuosi meidän koko perheelle”, Seppä kirjoitti.
psykiatrian sairaanhoitaja sekä liikemies ja
Terveyttä ja rakkautta. Niitä hän toivoi.
elokuvatuottaja Pekka Pirttiniemi. Syyttäjä
”Sitten toivon vielä tuotteliaampaa vuotta
vaatii heille pitkiä ehdottomia vankeusranmaalauksissa ja että löydän vihdoin sen oman
gaistuksia muun muassa törkeistä petoksista.
tyylin... Eipä muuta.”
Mukana on noin 150 teosta, jotka KansallisHän suunnitteli korjailevansa vanhoja töigalleria on todennut väärennöksiksi. Suurin
tään. Tekeillä oli myös pari muotokuvaa. Yhden
osa niistä on signeerattu venäläisten taiteilioli tilannut tuttu taidekauppias vaimostaan.
joiden nimiin. Sepän tekemiä väärennöksiä
Asiakkaat teettivät Sepällä muotokuvia valoon tässä rikoskokonaisuudessa noin 25.
kuvien perusteella. Se tuli halvemmaksi kuin
Myöhemmin tänä vuonna menee syyteharelävästä mallista maalaaminen, ja he saivat
kintaan toinen iso taiderikosjuttu, joka käsiteljuuri sellaisen maalauksen kuin tahtoivat.
lään Tampereen käräjäoikeudessa. Siihen
Seppä olisi maalannut muotokuvat mieluumliittyy useita kymmeniä Sepän väärennöksiä.
min elävästä mallista, tehnyt oman tulkintansa.
Veli Seppä istuu vastapäätä kokouspöytää.
”Mallilla on inhottavan värinen vaate, kanaHänen asianajajansa Pertti Patrikaisen kanssa
riankeltainen”, hän kirjoitti päiväkirjaan.
on sovittu, ettei tässä tapaamisessa puhuta
”Vastaväri on oltava tuolle keltaiselle, ja
noihin kahteen oikeudenkäyntiin suoraan
naama tummempi kuin kuvassa.”
liittyvistä asioista. Tämä on ainoa haastattelu,
jonka Seppä on sanonut antavansa.
amperelaisen asianajotoimiston
Puhutaan kuvataiteesta.
kokoushuoneessa Veli Seppä kertoo
tulleensa uskoon. Kun poliisit tulivat
eli Seppä vilkaisee vastapäiselle
hakemaan hänet tammikuussa 2014,
seinälle. Sille on ripustettu jokin
hänen avovaimonsa huusi perään, että kerro
abstrakti maalaus. Oranssia ja
sitten totuus ja muista olla rehellinen.
violettia, vastavärit.
”Kenes toi on?” Seppä kysyy. ”Hyvä työ.
Tasapainoinen.”
”En mä mikään taiteilija ole”, hän sanoo.
”Ollakseen kuvataiteilija pitäisi käydä Kuvataideakatemia. Olen aina sanonut, että olen
kuvantekijä.”
2000-luvun alussa Seppä meni Oriveden
opiston kuvataidelinjalle. Hän oli jo yli viisikymppinen ja virallisesti työtön. Oriveden
opinnot ovat hänen ainoa muodollinen taidekoulutuksensa.
Oriveden opiston kuvataideluokassa muiden opiskelijoiden keskellä maalasi hiljaa
mies, joka oli väärentänyt lukemattomien
suomalaistaiteilijoiden teoksia viisitoista
vuotta jäämättä kiinni.
Taidehistorian luennoille hän ei mennyt.
”Katsoin, että mä olin jo niin hyvä”, hän
Sepän tekemä Schjerfbeck Markkinaomena myytiin
sanoo ja hymyilee.
suomalaiselle keräilijälle 350 000 eurolla vuonna 2008.
Orivedellä Seppää opetettiin tekemään
myös grafiikkaa. Se on sotkuista hommaa,
eikä hän siitä innostunut, onneksi. Hän pitää
enemmän maalaamisesta, varsinkin öljyväreistä. Ne kuivuvat hitaasti, ja työtä voi
korjailla. Akvarelleja ei pysty korjailemaan.
Pastellit pölyävät.

Aluksi se ei onnistunut. Hän kiisti kuulusteluissa väärentäneensä koskaan yhtään Helene Schjerfbeckin maalausta. Hän oli kyllä
opiskellut tämän värien käyttöä ja yrittänyt
oppia murtamaan värejä kuten Schjerfbeck.
En pysty siihen, hän sanoi poliisille. Kun ne
tutkitaan, ne saadaan selville, hän sanoi. Ei
järkevä ihminen tee niin. Pitäisi olla Helenan
värilaatikko. Ei sellaista löydy mistään. Minä
en kopioi Helenaa enkä valmista, hän vakuutti.
Myöhemmin hän myönsi väärentäneensä
lukuisia Schjerfbeckejä. Kymmeniä.
Seppä pitelee kahvikuppia. ”Tein kaikki
[Jouni] Rannan Schjerfbeckit”, hän sanoo.
”Rannan Schjerfbeckit” ovat niitä, joita
poliisi tutki 1990-luvun lopussa ja joiden
myynnistä Ranta lopulta tuomittiin yli kahdeksi vuodeksi vankeuteen.
Kaikki niistä eivät päätyneet poliisille. Yksi
Sepän Schjerfbeck-väärennöksistä, pieni Markkinaomena, myytiin vuonna 2008 taidekeräilijälle. Keräilijä toimitti sen tutkittavaksi Kansallisgalleriaan. Siellä se todettiin väärennökseksi.
Vuonna 2011 se palautui väärennöksenä
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tikkukirjaimin vuoden 2011 ensimmäisenä päivänä. Hän oli juuri
aloittanut uuden Luonnonystävän vuosikirjan,
jonka kannessa oli lapintiainen. Siinä oli tilaa
muistiinpanoille vuoden jokaisesta päivästä.
”Toivon, että siitä tulee hyvä ja onnellinen
vuosi meidän koko perheelle”, Seppä kirjoitti.
Terveyttä ja rakkautta. Niitä hän toivoi.
”Sitten toivon vielä tuotteliaampaa vuotta
maalauksissa ja että löydän vihdoin sen oman
tyylin... Eipä muuta.”
Hän suunnitteli korjailevansa vanhoja töitään. Tekeillä oli myös pari muotokuvaa. Yhden
oli tilannut tuttu taidekauppias vaimostaan.
Asiakkaat teettivät Sepällä muotokuvia valokuvien perusteella. Se tuli halvemmaksi kuin
elävästä mallista maalaaminen, ja he saivat
juuri sellaisen maalauksen kuin tahtoivat.
Seppä olisi maalannut muotokuvat mieluummin elävästä mallista, tehnyt oman tulkintansa.
”Mallilla on inhottavan värinen vaate, kanariankeltainen”, hän kirjoitti päiväkirjaan.
”Vastaväri on oltava tuolle keltaiselle, ja
naama tummempi kuin kuvassa.”
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Aluksi se ei onnistunut. Hän kiisti kuulusteluissa väärentäneensä koskaan yhtään Helene Schjerfbeckin maalausta. Hän oli kyllä
opiskellut tämän värien käyttöä ja yrittänyt
oppia murtamaan värejä kuten Schjerfbeck.
En pysty siihen, hän sanoi poliisille. Kun ne
tutkitaan, ne saadaan selville, hän sanoi. Ei
järkevä ihminen tee niin. Pitäisi olla Helenan
värilaatikko. Ei sellaista löydy mistään. Minä
en kopioi Helenaa enkä valmista, hän vakuutti.
Myöhemmin hän myönsi väärentäneensä
lukuisia Schjerfbeckejä. Kymmeniä.
Seppä pitelee kahvikuppia. ”Tein kaikki
[Jouni] Rannan Schjerfbeckit”, hän sanoo.
”Rannan Schjerfbeckit” ovat niitä, joita
poliisi tutki 1990-luvun lopussa ja joiden
myynnistä Ranta lopulta tuomittiin yli kahdeksi vuodeksi vankeuteen.
Kaikki niistä eivät päätyneet poliisille. Yksi
Sepän Schjerfbeck-väärennöksistä, pieni Markkinaomena, myytiin vuonna 2008 taidekeräilijälle. Keräilijä toimitti sen tutkittavaksi Kansallisgalleriaan. Siellä se todettiin väärennökseksi.
Vuonna 2011 se palautui väärennöksenä

Annankadulla toimivalle helsinkiläiselle Galerie Visionille. Poliisi ei ole löytänyt teosta.
Toisen, Keltaiset ruusut, tukholmalainen
Schjerfbeck-asiantuntija totesi väärennökseksi
vuonna 1992, kun antiikkikauppias Wenzel
Hagelstam vei sen arvioitavaksi. Kansallisgalleria tutki maalauksen vuonna 1996 ja
piti sitä väärennöksenä.
Tästä huolimatta Keltaiset ruusut palautui
markkinoille ja kulki taidekauppiaalta ja ostajalta toiselle. Vuonna 2002 se vietiin uudestaan
Ruotsiin samalle asiantuntijalle, joka oli pitänyt sitä väärennöksenä kymmenen vuotta
aikaisemmin. Vuonna 2003 se myytiin suomalaiselle keräilijälle 126 000 eurolla.
Tähän mennessä Keltaiset ruusut on tutkittu
Kansallisgalleriassa viisi kertaa. Joka kerta sen
on todettu olevan väärennös. Keväällä 2013
keskusrikospoliisi takavarikoi sen roihupeltolaisesta varastosta. Mitä todennäköisimmin
se odotti taas sopivaa myyntihetkeä.
Seppä kertoo tunnustaneensa syntinsä
Jumalalle jo ennen keskusrikospoliisia. Jumala
on antanut hänelle synninpäästön. Hän on

kuukauden ehdollisen vankeustuomion törkeästä väärennyksestä. Hänet on määrätty
korvaamaan valtiolle 40 000 euroa. Se menee
ulosottoon, sillä Sepän eläke on pieni.
Tuomio oli syyteneuvottelun tulos. Seppä
tunnusti poliisikuulusteluissa väärentäneensä
parisataa taideteosta. Tunnustusten ansiosta
hän sai lievemmän rangaistuksen. Sepän tunnustukset ovat auttaneet keskusrikospoliisia
selvittämään suomalaista taiderikollisuutta
1980-luvulta 2010-luvulle asti.
Myöhemmin tänä keväänä Seppää kuullaan
todistajana Helsingin käräjäoikeudessa. Siellä
on käsiteltävänä Suomen laajin väärennetyn
taiteen kokonaisuus. Syytettyjä on toistakymmentä. Kaikki kiistävät syyllisyytensä.
Joukossa on tunnettuja taidealan vaikuttajia
– yksi heistä kuoli äkillisesti muutamia päiviä
ennen oikeudenkäynnin alkua. Asianomistajat
ovat ihmisiä, jotka ovat ostaneet väärennöksiä
luullen niitä aidoiksi. Eräs heistä, suomalainen
taiteen keräilijä, on kärsinyt kymmenen miljoonan euron vahingot, mutta osa poliisin
epäilemistä petoksista on vanhentunut.
Pääsyytetyt ovat Helsingin keskustassa
Galerie Vision -nimistä taideliikettä pitävä
vantaalaisnainen ja hänen aviomiehensä,
heidän kanssaan yhteistyössä toiminut
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eli Seppä vilkaisee vastapäiselle
seinälle. Sille on ripustettu jokin
abstrakti maalaus. Oranssia ja
violettia, vastavärit.
”Kenes toi on?” Seppä kysyy. ”Hyvä työ.
Tasapainoinen.”
”En mä mikään taiteilija ole”, hän sanoo.
”Ollakseen kuvataiteilija pitäisi käydä Kuvataideakatemia. Olen aina sanonut, että olen
kuvantekijä.”
2000-luvun alussa Seppä meni Oriveden
opiston kuvataidelinjalle. Hän oli jo yli viisikymppinen ja virallisesti työtön. Oriveden
opinnot ovat hänen ainoa muodollinen taidekoulutuksensa.
Oriveden opiston kuvataideluokassa muiden opiskelijoiden keskellä maalasi hiljaa
mies, joka oli väärentänyt lukemattomien
suomalaistaiteilijoiden teoksia viisitoista
vuotta jäämättä kiinni.
Taidehistorian luennoille hän ei mennyt.
”Katsoin, että mä olin jo niin hyvä”, hän
sanoo ja hymyilee.
Orivedellä Seppää opetettiin tekemään
myös grafiikkaa. Se on sotkuista hommaa,
eikä hän siitä innostunut, onneksi. Hän pitää
enemmän maalaamisesta, varsinkin öljyväreistä. Ne kuivuvat hitaasti, ja työtä voi
korjailla. Akvarelleja ei pysty korjailemaan.
Pastellit pölyävät.
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Keskusrikospoliisi tutki Sepän kirjoituskoneen värinauhan.
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Suomalainen ostaja maksoi Sepän Simbergväärennöksestä Piru puhaltaa noin 20 000 euroa
Bukowskin huutokaupassa 2012.

Veli Sepän maalaama ja Helene Schjerfbeckin nimiin signeeraama Keltaiset ruusut on kiertänyt
Suomessa 1990-luvun alusta asti. Kansallisgalleria on todennut sen väärennökseksi viisi kertaa.

käynyt hengellisissä kokouksissa. Yhdessä
niistä maallikkosaarnaaja Pirkko Jalovaara
kaatoi hänet. Hän tunsi, miten päästä jalkoihin kulki kuuma humaus.
”Totta kai minulla oli kuolemanpelkoa, kun
syöpä löytyi. Kuka sinne nyt haluaa, kadotukseen”, hän sanoo.
Hän kertoo lukevansa paljon, lainaavansa
kirjoja kirjastoista. Viime aikoina hän on innostunut 1940-luvusta. Hän on lukenut kaikki
Reino Lehväslaihon kirjat, jotkut kahteen
kertaan. Sota kiinnostaa, isä oli sotaveteraani.

Hän on lukenut myös taiteilijoiden elämäkertoja. Suomalaisista kuvataiteilijoista hän
arvostaa eniten klassikoita: Akseli GallenKallelaa, Pekka Halosta, Victor Westerholmia,
Helene Schjerfbeckiä...
”Schjerfbeck oli aivan fantastisen hyvä!”
Seppä sanoo. ”Hänellä ja Einar Ilmonilla oli
voimakas ääriviiva. Schjerfbeckin siveltimen
jälki... se ei ole terävä. Ne valoorit ja siirtymät,
ne on fantastisen hienoja.”
Hän on tunnustanut väärentäneensä kuusi
teosta Einar Ilmonin nimiin.
Hän on myöntänyt myös signeeranneensa
taidekauppiaiden pyynnöstä ulkomailla tehtyjä vanhoja maalauksia tunnettujen suomalaisten taiteilijoiden nimiin.
Seppä sanoo, ettei yksi taiteilija ole sen
helpompi tai vaikeampi väärentää kuin toinen.
”Yhteen Nelimarkkaan syyllistyin. Ehkä
Nelimarkka on helpoin. Se on niin pelkistetty.”
Abstrakti taide, hän sanoo, on ”omalla tavallaan” helpompaa väärentää kuin esittävä taide.
”Mutta siinä on omat lakinsa. Siinä on se
kokonaisuus ja sommittelu. Vaikka teos on
abstrakti, siitä pitää tulla se kuva esille. Vastavärit... voi voi, kun niitä pitää tutkia.”
Särestöniemi?
”Se oli omalla tavallaan hyvä taiteilija.
Mun kohdalla se... Se oli omalla tavallaan
niin helppo tehdä.”

H

elmikuussa 2011 Veli Seppä kirjoitti
muistiinpanoihinsa:
”Lapin matka meni hyvin paitsi
tulomatka. Pakkasta oli parhaimmillaan 34 ja autosta jäätyi huohotinputket,
öljyt tuli pihalle, päästiin vaivoin kotiin, kunFernand Légerin signeerauksella varustettu Le cirque on tiettävästi kalleimmalla myyty Veli Sepän tekemä väärennös. Suomalainen keräilijä maksoi
taulusta 2,2 miljoonaa euroa vuonna 2011. Seppä käytti sen tekemiseen vanhoja materiaaleja. Myös taulun takapuoli näyttää uskottavalta.
ajeltiin hiljaa ja pysäyteltiin sulattamaan putkia. Raskas reissu.”
Hän oli käynyt Kittilässä Reidar Särestöniemen museossa näyttämässä yhtä maalaamaansa teosta. Hän oli signeerannut sen
Särestöniemen nimellä ja antanut sille nimeksi Usvakalliot.
Kolme vuotta myöhemmin poliisi kysyi häneltä tästä Lapin-matkasta: miksi hän vei väärentämänsä taulun Särestöniemen museoon?
”Olen mä vissiin tehnyt niitä”, Seppä
vastasi. ”Ehkä neljä.”
Seppä näytti tunnistavan omat työnsä.
Yhdestä maalauksesta hän sanoi poliisille:
”Ei ole minun tekojani. Signeeraus on ihan
päin persettä. Tunkkainen ja ahdistava työ.
Siinä riitelee nyt värit.”
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Veli Seppä
täyttää tänä
vuonna 70 vuotta.
Hän ei halunnut
tulla valokuvatuksi
edestäpäin.
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tekst anu nous a nen

Suomen ta deh stor an taE tav mman
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”Halusin varmistaa, kuinka hyvin minä
osaan maalata”, Seppä vastasi. ”Rehellisesti
sanoen.”
Hän oli tehnyt automatkan kaverinsa kanssa. He olivat näyttäneet teosta Särestöniemen
museon työntekijälle museon kahvilassa.
Kun poliisi myöhemmin kuuli työntekijää,
tämä kertoi ihmetelleensä, miksi signeeraus
oli työn takapuolella. Särestöniemi ei yleensä
signeerannut teoksiaan kankaiden taakse.
Hänestä kangaskin oli heikompaa kuin ne,
joita Särestöniemi käytti. Hän oli ottanut
teoksesta valokuvan, mutta hän kielsi antaneensa käsitystä, että maalaus olisi aito.
Aitona Sepän luoma Särestöniemi kuitenkin
myytiin. Se myytiin Bukowskin huutokaupassa Helsingissä keväällä 2012. Kun Seppä kuuli
tästä, hänelle tuli hyvä mieli. Ostaja oli toimitusjohtaja, joka ihaili Särestöniemen taidetta.
Ennen kuin työ päätyi Sepältä hänelle, välissä
oli häärinyt neljä tai viisi taidekauppiasta.
Seppä on tunnustanut poliisille väärentäneensä viitisenkymmentä Reidar Särestöniemen teosta. Niitä on neljännes tauluista,
jotka hän on poliisille tunnustanut. Hän käytti
mallina valokuvia aidoista töistä ja maalasi
samaan tyyliin samankaltaisia aiheita. Näin

hän yleensä toimi: ei kopioinut tiettyä teosta
vaan jäljitteli nimekkäiden taiteilijoiden tyyliä.
Ostaja maksoi Usvakallioista Bukowskin
huutokaupalle noin 40 000 euroa. Tavallaan
se oli pieni hinta Sepän väärennöksestä. Monesta muusta oli maksettu paljon enemmän.
Vuosien aikana pieni piiri taidekauppiaita
on kerännyt Sepän väärennöksillä useita miljoonia euroja. Toiset heistä tiesivät, mistä
taulut tulivat, toiset ehkä vain aavistivat.
Kalleimmasta Sepän työstä on maksettu
2,2 miljoonaa euroa.
Sen oikeassa alakulmassa luki F. L. 48.
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uulustelussa poliisi kysyi Sepältä:
”Oletko maalannut tämän esillä
olevan työn?”
”Olen”, vastasi Seppä. Maalasin
tämän [N:n] toimeksiannosta. Uskoisin, että
tämä on osakuva jostakin Légerin teoksesta.”
”Olen tehnyt tähän myös signeerauksen.”
Poliisin tarkoittaman työn nimi oli Le cirque.
Juuri se myytiin varakkaalle suomalaiselle
keräilijälle ranskalaismaalari Fernand Légerin
teoksena vuonna 2011. Sitä varten oli hankittu
venäläiseltä taideasiantuntijalta lausunto.
Teoksen hinta oli 2,2 miljoonaa euroa.
Seppä kuuli hinnan poliisilta kuulusteluissa.
”Herra jumala”, hän sanoi. Hänestä teos oli
tuohon hintaan aika pienikokoinen.

Seppä maalasi 12 teosta, jotka hän signeerasi Légerin nimiin, 11 tuttujen välittäjien tilauksesta ja yhden omasta aloitteestaan. Poliisin
esitutkinnan mukaan tilaajat olivat kaksi
eteläsuomalaista taidekauppiasta.
Sepän Légerit ovat osa Helsingin käräjäoikeudessa meneillään olevaa rikosoikeudenkäyntiä. Niitä yritettiin myydä tekaistulla
omistushistorialla. Siihen kuului muun muassa väärennettyjä valokuvia. Krp on takavarikoinut Sepän Légereistä osan, osa on kateissa.
”Multa ne saa näitä käytännössä ilmaiseksi.
Ei muualta”, Seppä sanoi krp:n kuulusteluissa.
Le cirquen jälkeen kalleimmalla myytiin
Composition murale. Sen osti Bukowskin huutokauppakamarin ruotsalainen omistaja Eva
Lundin vuonna 2009. Huutokauppaesitteen
mukaan teos oli hankittu Suomeen aikoinaan
suoraan Légeriltä.
Esitteessä todettiin: Teos osoittaa, kuinka
Léger vähitellen jalostaa muotokieltään ja riisuu
kaiken epäolennaisen saavuttaakseen suurimman
mahdollisen yksinkertaisuuden.
”Oletan, että luovutin työn [N:lle] Hyvinkään TB:n parkkipaikalla”, Seppä kertoi poliisille kuulusteluissa. ”Tapasin häntä yleensä
siellä tai Hyvinkään ABC:llä.”
Eva Lundin, öljypohatta Adolf Lundinin
leski, maksoi Sepän työstä huutokaupassa
440 000 euroa. Kun työtä alettiin Suomessa

”Valuttaa niitä värejä.”
”Mutta millä se sai värit kuplimaan ja kiehumaan? Se ei ole kertonut värien koostumusta.”
Vuosina 2011–2012 Bukowskilla oli myytävänä kolme Sepän teosta, jotka hän oli signeerannut Hugo Simbergin nimiin. Kalleimmasta
maksettiin yli 60 000 euroa. Yhden takana oli
Simbergin puolison Annin käsin kirjoittama
teksti.
”Mitä tiedät siitä”, poliisi kysyi Sepältä kuulusteluissa.
”Ai”, Seppä sanoi. ”Jos siellä on Annin nimiin tehty teksti, se on mun tekemä.”

Väärentäjän
jäljillä
Veli Sepän maalaama ja Helene Schjerfbeckin nimiin signeeraama Keltaiset ruusut on kiertänyt
Suomessa 1990-luvun alusta asti. Kansallisgalleria on todennut sen väärennökseksi viisi kertaa.
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elmikuussa 2011 Veli Seppä kirjoitti
muistiinpanoihinsa:
”Lapin matka meni hyvin paitsi
tulomatka. Pakkasta oli parhaimmillaan 34 ja autosta jäätyi huohotinputket,
öljyt tuli pihalle, päästiin vaivoin kotiin, kun
ajeltiin hiljaa ja pysäyteltiin sulattamaan putkia. Raskas reissu.”
Hän oli käynyt Kittilässä Reidar Särestöniemen museossa näyttämässä yhtä maalaamaansa teosta. Hän oli signeerannut sen
Särestöniemen nimellä ja antanut sille nimeksi Usvakalliot.
Kolme vuotta myöhemmin poliisi kysyi häneltä tästä Lapin-matkasta: miksi hän vei väärentämänsä taulun Särestöniemen museoon?

K

”Halusin varmistaa, kuinka hyvin minä
osaan maalata”, Seppä vastasi. ”Rehellisesti
sanoen.”
Hän oli tehnyt automatkan kaverinsa kanssa. He olivat näyttäneet teosta Särestöniemen
museon työntekijälle museon kahvilassa.
Kun poliisi myöhemmin kuuli työntekijää,
tämä kertoi ihmetelleensä, miksi signeeraus
oli työn takapuolella. Särestöniemi ei yleensä
signeerannut teoksiaan kankaiden taakse.
Hänestä kangaskin oli heikompaa kuin ne,
joita Särestöniemi kä

E

käynyt hengellisissä kokouksissa. Yhdessä
niistä maallikkosaarnaaja Pirkko Jalovaara
kaatoi hänet. Hän tunsi, miten päästä jalkoihin kulki kuuma humaus.
”Totta kai minulla oli kuolemanpelkoa, kun
syöpä löytyi. Kuka sinne nyt haluaa, kadotukseen”, hän sanoo.
Hän kertoo lukevansa paljon, lainaavansa
kirjoja kirjastoista. Viime aikoina hän on innostunut 1940-luvusta. Hän on lukenut kaikki
Reino Lehväslaihon kirjat, jotkut kahteen
kertaan. Sota kiinnostaa, isä oli sotaveteraani.

Hän on lukenut myös taiteilijoiden elämäkertoja. Suomalaisista kuvataiteilijoista hän
arvostaa eniten klassikoita: Akseli GallenKallelaa, Pekka Halosta, Victor Westerholmia,
Helene Schjerfbeckiä...
”Schjerfbeck oli aivan fantastisen hyvä!”
Seppä sanoo. ”Hänellä ja Einar Ilmonilla oli
voimakas ääriviiva. Schjerfbeckin siveltimen
jälki... se ei ole terävä. Ne valoorit ja siirtymät,
ne on fantastisen hienoja.”
Hän on tunnustanut väärentäneensä kuusi
teosta Einar Ilmonin nimiin.
Hän on myöntänyt myös signeeranneensa
taidekauppiaiden pyynnöstä ulkomailla tehtyjä vanhoja maalauksia tunnettujen suomalaisten taiteilijoiden nimiin.
Seppä sanoo, ettei yksi taiteilija ole sen
helpompi tai vaikeampi väärentää kuin toinen.
”Yhteen Nelimarkkaan syyllistyin. Ehkä
Nelimarkka on helpoin. Se on niin pelkistetty.”
Abstrakti taide, hän sanoo, on ”omalla tavallaan” helpompaa väärentää kuin esittävä taide.
”Mutta siinä on omat lakinsa. Siinä on se
kokonaisuus ja sommittelu. Vaikka teos on
abstrakti, siitä pitää tulla se kuva esille. Vastavärit... voi voi, kun niitä pitää tutkia.”
Särestöniemi?
”Se oli omalla tavallaan hyvä taiteilija.
Mun kohdalla se... Se oli omalla tavallaan
niin helppo tehdä.”

Helsinkiläinen antiikkikauppias osti Sepän Simberg-väärennöksen Tanssi kuoleman kanssa Bukowskin
huutokaupasta yli 60 000 eurolla vuonna 2012.

helmijuttu
Sepän tekemä Schjerfbeck Markkinaomena myytiin
suomalaiselle keräilijälle 350 000 eurolla vuonna 2008.

Sepän Simberg-väärennös Niemenlautan vihainen
pässi myytiin yli 20 000 eurolla Bukowskin
huutokaupassa vuonna 2011.
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Usvakalliot on yksi 50 väärennöksestä, jotka Seppä on tunnustanut maalanneensa Reidar Särestöniemen
nimiin. Teoksesta maksettiin Bukowskin huutokaupassa 40 000 euroa vuonna 2012.

amperelaisen asianajotoimiston
kokoushuoneessa Veli Seppä kertoo
tulleensa uskoon. Kun poliisit tulivat
hakemaan hänet tammikuussa 2014,
hänen avovaimonsa huusi perään, että kerro
sitten totuus ja muista olla rehellinen.

T

Annankadulla toimivalle helsinkiläiselle Galerie Visionille. Poliisi ei ole löytänyt teosta.
Toisen, Keltaiset ruusut, tukholmalainen
Schjerfbeck-asiantuntija totesi väärennökseksi
vuonna 1992, kun antiikkikauppias Wenzel
Hagelstam vei sen arvioitavaksi. Kansallisgalleria tutki maalauksen vuonna 1996 ja
piti sitä väärennöksenä.
Tästä huolimatta Keltaiset ruusut palautui
markkinoille ja kulki taidekauppiaalta ja ostajalta toiselle. Vuonna 2002 se vietiin uudestaan
Ruotsiin samalle asiantuntijalle, joka oli pitänyt sitä väärennöksenä kymmenen vuotta
aikaisemmin. Vuonna 2003 se myytiin suomalaiselle keräilijälle 126 000 eurolla.
Tähän mennessä Keltaiset ruusut on tutkittu
Kansallisgalleriassa viisi kertaa. Joka kerta sen
on todettu olevan väärennös. Keväällä 2013
keskusrikospoliisi takavarikoi sen roihupeltolaisesta varastosta. Mitä todennäköisimmin
se odotti taas sopivaa myyntihetkeä.
Seppä kertoo tunnustaneensa syntinsä
Jumalalle jo ennen keskusrikospoliisia. Jumala
on antanut hänelle synninpäästön. Hän on

Sepän Simberg-väärennös Niemenlautan vihainen
pässi myytiin yli 20 000 eurolla Bukowskin
huutokaupassa vuonna 2011.
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amperelaisen asianajotoimiston
ikkunattomaan kokoushuoneeseen
astuu ulkoa pakkasesta mies. Hänellä
on päässään musta neulepipo ja
yllään nuhjuinen sininen takki. Kädenpuristus
on luja. Hän ottaa pipon päästään, mutta
takkiaan hän ei riisu.
Mies näyttää eläkkeellä olevalta hitsaajalta.
Hän täyttää tänä vuonna 70 vuotta.
Hän on Veli Seppä.
Nenällä on silmälasit. Vasempaan nimettömään on kauan sitten tatuoitu sormus. Kämmenselässäkin on vanha haalistunut tatuointi.
Oikeassa käsivarressa oleva neitoperhonen sen
sijaan on uusi. Hänen poikansa on tehnyt sen
muutamia vuosia sitten.
Seppä istuutuu ja ottaa kupin kahvia.
Hiukset ovat alkaneet ohentua ja harmaantua.
Kädet vapisevat vähän.
Hän on ollut naimisissa neljä kertaa. Hänellä on lapsia ja lastenlapsia. Viisi vuotta sitten
hän sairastui keuhkosyöpään. Se vaatii jatkuvaa hoitoa, ja hoidot ovat vieneet voimia.
Tupakointia hän ei kuitenkaan ole lopettanut.
Autonsa, vanhan Opelin, hän on pysäköinyt
kadulle. Kojelaudan päällä odottaa avattu
punainen norttiaski.
Pari päivää aiemmin hän on saanut Tampereen käräjäoikeudessa vuoden ja yhdentoista

liittyy useita kymmeniä Sepän väärennöksiä.
Veli Seppä istuu vastapäätä kokouspöytää.
Hänen asianajajansa Pertti Patrikaisen kanssa
on sovittu, ettei tässä tapaamisessa puhuta
noihin kahteen oikeudenkäyntiin suoraan
liittyvistä asioista. Tämä on ainoa haastattelu,
jonka Seppä on sanonut antavansa.
Puhutaan kuvataiteesta.

Keskusrikospoliisi tutki Sepän kirjoituskoneen värinauhan.

Suomalainen ostaja maksoi Sepän Simbergväärennöksestä Piru puhaltaa noin 20 000 euroa
Bukowskin huutokaupassa 2012.
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eskusrikospoliisi pidätti Veli Sepän
tammikuun lopussa 2014. Tuon
viikon aikana hän oli tehnyt viisi
väärennettyä työtä: yhden Tove
Janssonin muumiaiheisen tussipiirroksen,
yhden Elias Muukan, yhden Ellen Thesleffin
ja yhden Akseli Gallen-Kallelan.
Kahta riekkoa esittävä Reidar Särestöniemen nimellä signeerattu maalaus oli vielä
kuivumassa. Se nojasi yläkerran makuuhuoneen kirjahyllyyn ja tuoksui yhä maalilta.
Vieressä oli kuumailmapuhallin.
Seppä oli aloittanut riekkotyön viisi päivää
aikaisemmin. Hän oli saanut siihen idean
valokuvasta, jossa oli Särestöniemen tekemä

T

Poliisi ei ole löytänyt tätä Sepän tekemää Légerväärennöstä Two women on red background.

Helsinkiläinen antiikkikauppias osti Sepän Simberg-väärennöksen Tanssi kuoleman kanssa Bukowskin
huutokaupasta yli 60 000 eurolla vuonna 2012.

T EOS KU VAT K A N SA LLI SG A LLERI A J A KRP

Mutta muuten hänestä oli mukava käydä
Oriveden opistoa. ”Se antoi aika paljon,
koska siellä oli useita eri opettajia.”
Seppä olisi itsekin voinut opettaa heille
yhtä ja toista.
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triptyykistä. Hän oli poistanut painokuvan.
”Sain siitä aihion. Tempaisin siihen sitten
Akselin ja signeerasin sen”, hän kertoi kuulustelussa.
Muumipiirroksessa luki ruotsiksi: Tove Janssonin alkuperäinen tussipiirros, todistaa: Tuulikki
Pietilä.
”Siitä Tovesta tuli hyvä”, Seppä sanoi poliisille.
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laustarvikkeita, maalauksia, huutokauppaluetteloita ja taidekirjoja, joista puuttui sivuja.
Kirjoituskoneita ja kameroita löytyi useita.
Yhden kameran muistikortilla oli valokuvia
taideteoksista, joita Seppä oli maalannut.
Lisää taiteeseen liittyvää tarpeistoa löytyi
tutun taidekauppiaan ulkovarastosta muovilaatikoista, joihin oli merkitty teksti Veli S.
Kirjoituskoneen nauhaan jää jäljet niistä
kirjaimista, jotka sillä kirjoitetaan. Sepän
Brother-merkkisen sähkökirjoituskoneen
mustenauha vedettiin auki ja tutkittiin keskusrikospoliisissa.
Koneella oli kirjoitettu pariin kertaan sama
englanninkielinen teksti:
FERNAND LÉGER
TWO WOMEN ON RED BACKGROUND
Sketch painting for the three women on a red
packground 1927
Packgound?
Hups, kirjoitusvirhe. Kova p. Seppä ei osannut englantia. Hän kopioi tekstin mallista.
Keskusrikospoliisilla oli tuolloin tutkittavana muutamia Fernand Légerin maalauksia.
Niitä epäiltiin väärennöksiksi. Sitä, kuka ne oli
maalannut, ei tiedetty. Osa töistä oli kateissa.
Oli tiedossa, että yhden Légerin taakse oli
liimattu lappu, jossa oli sama teksti kuin
Sepän Brotherin mustenauhalla.
Silloin Seppä sanoi poliisille: ”Kyllä se on
minun tekemä lappu ja teksti.”

nsimmäiset Veli Sepän väärentämät
maalaukset tutkittiin Kansallisgalleriassa ilmeisesti 1990-luvun alussa.
Silloin ei tiedetty, kuka ne oli tehnyt.
Seppähän ei myöntänyt poliisikuulusteluissa
mitään ennen vuotta 2014.
Sitten poliisi alkoi tutkia Salon Schjerfbeckjuttua. Sepän tekemiä väärennöksiä tuotiin
taas Ateneumiin iso kasa.
Kansallisgalleriassa epäiltiin pitkään,
että suomalaistaiteilijoita jäljittelevät väärennökset tulivat samasta paikasta, tai ehkä
parilta eri tekijältä. Väärentäjän kädenjäljessä oli työstä toiseen samankaltaisuuksia, vaikka hän pystyi matkimaan
useita eri taiteilijoita.
Ensi silmäyksellä uusi työ saattoi vaikuttaa lupaavalta, kun sitä tarkasteltiin sellaisenaan. Mutta kun se pantiin aitojen teosten rinnalle ja sitä verrattiin niihin, se paljastui. Silloin väärennöksen puutteet
erottuivat.
Vain yhden kerran Ateneumissa
oltiin mennä lankaan. Sepän
pahville maalaamaa ja Särestöniemen nimellä signeeraamaa
öljyväriteosta Poro pidettiin ensin
– tosin pitkän harkinnan jälkeen
– aitona. Kun käyttöön saatiin
uutta tekniikkaa, se tutkittiin
uudestaan. Teos oli väärennös.
Kun keskusrikospoliisi alkoi
tutkia taiderikoksia vuonna
2010, se vei jokaisen epäillyn
väärennöksen arvioitavaksi
Kansallisgalleriaan. Tähän mennessä Kansallisgallerian
taidehistorioitsijat, konservaattorit ja materiaalitutkijat ovat
nähneet parisataa Sepän työtä.
He tunnistavat Sepän kädenjäljen:
sen, miten hän jäljittelee Thesleffiä,
miten Järnefeltiä, Särestöniemeä.
Useimmat Sepän töistä on pystytty toteamaan väärennöksiksi silmämääräisen taidehistoriallisen arvion perusteella. Lopuille on tehty
myös materiaaliteknisiä tutkimuksia.
Kansallisgalleria sai ensimmäisen oman
materiaalitutkijan 1990-luvun lopussa. Materiaaliteknisissä tutkimuksissa saadaan selville,
onko teoksessa esimerkiksi väriainetta, joka
on tullut käyttöön signeerausvuotta tai taiteilijan kuolemaa myöhemmin. Niissä nähdään,
onko teos signeerattu maalausajankohtaa
myöhemmin. Sellainen viittaa väärennökseen.

Léger-väärennös Composition murale päätyi Bukowskin huutokauppaan Tukholmaan vuonna 2009.
Sen osti Bukowskin ruotsalainen omistaja 440 000 eurolla.

epäillä väärennetyksi, Ruotsin poliisi takavarikoi sen. Ruotsalaislehti Aftonbladetin haastattelussa Bukowskin tiedottaja vakuutti teoksen
olevan aito. Lundin ei uskonut työn olevan
väärennös ja valitti takavarikosta eri oikeusasteisiin. Taulu saatiin Ruotsista Suomeen
tutkittavaksi vasta vuonna 2015. Kansallisgalleria on todennut sen väärennökseksi,
kuten muutkin Sepän tunnustamat Légerit.
Poliisikuulusteluissa Sepälle kerrottiin,
mitä ostajat olivat maksaneet hänen väärentämistään Légereistä.
”Sillä lailla”, Seppä sanoi häntä kuulustelleelle rikosylikonstaapelille. ”Huijareitten
maailmanmestarit. Pistä sinne vaan niin.
Mä en ole saanut äyriäkään. Eihän Veli Seppä
rahaa tarvitse.”
”Kun minä luovutin tämän työn [N:lle], hän
sanoi, että sen pitää antaa kuivua muutamia
vuosia. Että [N:llä] on joku automaalaamo tai
vastaava, jossa se kuivaa nopeasti. Että ei mun
pitkään tarvitse niitä rahoja odotella.”
Sitten hänelle sanottiin, että työt olivat
Ranskassa tarkistettavina. Ne eivät olleet vielä
menneet kaupaksi. Niitä oli viety ranskalaisen
Léger-asiantuntija Irène Hansman nähtäväksi.
”Ne sanoi, että kun todistukset on saatu,
minun rahahuoleni häipyy”, Seppä sanoi kuulustelussa.
Kahta teosta Hansma piti aitoina. Toinen
oli Composition murale, toinen esitti oranssia
maljakkoa. Composition muralen Seppä kopioi
jostain Légerin työn valokuvasta. Maljakko ei
ollut suora kopio mistään Légerin teoksesta.
Hansma, 72-vuotias ranskalaisrouva, lisäsi
nämä maalaukset ylläpitämäänsä arvovaltaiseen Légerin teosten luetteloon. Kun Ranskan
poliisi krp:n pyynnöstä kuuli häntä, hän vahvisti pitäneensä näitä kahta Sepän maalausta
aitoina Légerin töinä.
Muitakin Sepän maalauksia näytettiin hänelle, mutta niille hän nyrpisti nenäänsä. Yhdestä
hän sanoi: ”Tuo taulu on aivan hirveä.”
Joskus välittäjät onnistuivat hankkimaan
Sepän väärennöksille erilaisia todistuksia
esimerkiksi Venäjältä. Keskusrikospoliisi epäilee, että todistuksia on kirjoitettu tahallaan
harhaanjohtaviksi. Venäjän viranomaiset eivät
ole vastanneet oikeusapupyyntöihin.
Välittäjät jakoivat kahdesta Léger-väärennöksestä saamansa yli 2,5 miljoonan euron
myyntitulot. Esitutkinnan mukaan väärentäjä
eli Seppä sai niistä yhteensä vain 13 000 euroa.
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Jopa teoksessa olevaa likaa voidaan tutkia:
sata vuotta sitten pölykin oli erilaista.
Seppä signeerasi väärennöksiä yli sadan
vuoden taakse. Kuulusteluissa hän kertoi,
miten hän teki niistä vanhan näköisiä.
Hän sekoitti omatekoisen vernissaliuoksen
haudutetusta teestä ja ruskeasta guassiväristä.
Kun hän siveli sitä teosten pintaan, se painautui maalisiveltimen jälkien uriin. Sillä tavalla
uusi työ rupesi näyttämään likaiselta.
Vanhoja maalauskankaita hankittiin Sepälle
ulkomailta asti. Yksi taidekauppias jopa pesi
niitä hänelle. Maalit ja värit ostettiin kaupasta,
yleensä Tampereelta.
Töitä kuivatettiin kuumailmapuhaltimella.
Se häivyttää kosteuden mutta ei koveta maaliaineita. Sen takia välittäjät saattoivat odottaa
vuosia, ennen kuin alkoivat kaupata teoksia.
Jouni Ranta kertoo muistelmissaan, miten hän
saunotti maalauksia, piti niitä uunissa ja pakasti ja hieroi pintaan tupakan tuhkaa.
Aitojen vanhojen teosten rinnalla ne näyttivät silti uusilta, kun niitä alettiin tutkia Kansallisgalleriassa. Kun öljymaali vanhenee,
maalaus muuttuu läpikuultavammaksi. Vaikutelmaa on vaikea saada aikaan keinotekoisesti.
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ikö tämä jo riitä?” Veli Seppä kysyy
tamperelaisen asianajotoimiston
kokoushuoneessa. On tammikuu
2017. Hän ei ole riisunut takkiaan.
”Ihme, että Léger meni aitona”, hän sanoo.
Hän vakuuttaa, ettei ole väärentänyt Légerin
lisäksi muita suuria ulkomaisia taiteilijoita,
kuten Pablo Picassoa. Paitsi yhden metrin
korkuisen Henri Matissen. Sen hän signeerasi
vuodelle 1947. Työ esitti istuvaa sinipukuista
naista. Sepän mielestä hän teki siitä Matissen
työksi ”liian kiltin”.
Sepän Matisse meni myyntiin helsinkiläiselle Galerie Visionille, ja sen myyntihinnaksi
sovittiin 4,5 miljoonaa euroa. Maalausta näytettiin venäläiselle asiantuntijalle, mutta tämä
ei pitänyt siitä. Työ oli vielä myymättä, kun
krp takavarikoi sen Galerie Visionin varastosta.
”Ei jumalauta”, Seppä sanoi kuulusteluissa,
kun hän kuuli tämän teoksen vaiheista. ”Näiltä ihmisiltä on mennyt suhteellisuudentaju.”
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Ä po
ma ka aukus
sa o ee maa aukse saunan
uun ssa
Na sen ker omus kuu os
epäusko ava a Ju k suu
dessa epä
n e ä mes ar 
eokse o p o e u Tu k a
ana yso va uun s a kerä yä uhkaa S ä öy
y a nesos a o ka y ä äen uk va na sen
ker omus a
Ha us n äh eä Roman aan Carca un ky ään
– Tee m e uumm n o a n Suomen a der kok
s s a es m ehen Laur Ma kavaara sano –
Onhan ää äk n apah unu ka ken a s a
To m a aop ske a kysyvä use n m en
a hee Kuukaus
een u u h n syn yvä No
ä ä ava a
Roman an-ma kan s aan päädy n e äkkee ä
o evan he s nk ä spo s n uokse

uvat kertovat minulle enemmän
kuin tuhat sanaa. Niin Seppä sanoi
poliisille, kun häntä kuulusteltiin.
Poliisi: ”Oletko maalannut venäläisen Serge Poljakoffin nimiin maalauksia?”

Sepän Särestöniemi-väärennöstä Poro pidettiin
Kansallisgalleriassa aluksi aitona.

Taidekauppiaat yrittivät saada Veli Sepän maalaamasta Matisse-väärennöksestä useita miljoonia euroja.

Hän kertoo yhä katselevansa taidetta ihmisten seinillä ja ajattelevansa, että hieno on
mutta kyllä mä tuohon pystyn.
Ehkä juuri sillä tavalla kaikki alkoi.
”En mä ole yrittänyt saada nimeä väärentäjänä vaan money, money, money.”
Hän hankaa sormiaan yhteen.
”Nyt syytettyjen asianajajat vänkää multa,
että ne työt on aitoja. Että älä sää jätkä vänkää,
että sää olet maalannut ne.”

V

eli Seppä salasi työnsä väärentäjänä
kolmekymmentä vuotta. Kukaan ei
tiedä, montako hänen väärentämäänsä työtä roikkuu Suomen
seinillä. Tai kuinka moni on tehnyt niillä
rahaa ja kuinka paljon. Luultavasti töitä on
satoja, ja luultavasti taidekauppiaat ovat
vuosien kuluessa ansainneet niillä miljoonia.
”Ihminen on paha”, Seppä sanoo. ”Kun on
tehnyt vääryyttä, siitä on oltava hiljaa. On
pakko sisäistää, että siitä ei puhuta.”

E

Yhä jäljellä on monia asioita, joista hän ei
ole valmis kertomaan.
Veli Seppä käy taidenäyttelyissä ja maalaa
vieläkin. ”Kyllä mun tekee mieleni maalata joka
päivä. Se on niin kaunista katseltavaa, kun saa
luonnon maalatuksi kankaalle”, hän sanoo.
Nyt hän maalaa vain omia öljyväritöitään,
luontomaisemia ja eläimiä.
Metsää.
Jäniksiä.
Kettuja.
Kirjoitus perustuu haastatteluihin, haastehakemuksiin
ja keskusrikospoliisin julkiseen esitutkinta-aineistoon.
Osoitteessa HS.fi/kuukausiliite on avattu väärennetyn
taiteen galleria. Sinne on kerätty teoksia, jotka Kansallisgalleria on tutkinut poliisin pyynnöstä ja todennut
väärennöksiksi. Mukana on useita Veli Sepän tekemiä
väärennöksiä. Kuukausiliite kertoi huhtikuussa 2015
suomalaisesta kuvaamataidon opettajasta ja eteläsuomalaisesta upseerista, jotka välittivät väärennettyä taidetta. Myös heidän kauttaan kulki joitakin
Veli Sepän väärennöksiä.

keskusr kospol s a ko u k a a deväären
nös en myyn ä Suomessa vuonna 2010 Se o
kuunne u r ko s eng ä s en puhe u a erään
o sen u k nnan yh eydessä Puhe u s a o käy
ny m e ä M O R E n äsene per vä rahaa
sa o a se a kuvaama a donope a a a koska
ämä o myyny väärenne yn A vazosk n
Kuvaama a donope a a sa syy ee a uo
m
n vuonna 2013 Se o
ens mmä nen suoma a nen
a deväärennös u u ohon
perehdy n
Kuvaama a donope a an
kau a KRP e a ko pa as ua
pa on aa emma väärennös
en myyn kuv o Mukana o
uku s a kaupp a a a os a a
a kymmen ä m oon a euro a
Arve n e ä osa väären
nöks s ä o maa a u a s g
neera u u koma a Osa o
hank u Kesk -Euroopan
k rppu ore a a s gneera u
unne u en suoma a s a e 
o den n m n vas a Suomessa
Mu a osa väärennöks s ä o odennäkö 
ses maa a u Suomessa
Tamperee a arve se apaaman e äkkee ä
o u po s

Mukana
oli lukuisia
kauppiaita
ja ostajia ja
kymmeniä
miljoonia
euroja.

so t n lempäälälä selle h sar e Ve
Sepä e ens mmä sen kerran marraskuussa
2013 Ex-po s o ker onu e ä Seppää o
a ko naan epä y väärennöks s ä Mu a kos
ka od s e a e o u r äväs syy e ä hän ä
vas aan e o u nos e u
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seppä tuli vastaan Tampereen rautatie
asemalle vanhalla Opel Vectralla. Hän vaikut
ti epäluuloiselta mutta mukavalta. Ajoimme
kahvilaan. Puhuimme Sepän tatuoinneista.
Kyselin niitä näitä ihmisistä, joiden nimien
tiesin liittyvän väärennetyn taiteen kauppaan.
Seppä tuntui tietävän monet näistä ihmisistä.
Hän näytti hitsarilta, jolla oli ollut rankka elä
mä, mutta hän tuntui olevan hyvin perillä kuva
taiteesta ja taidekaupasta.
Seppä kertoi elämänvai
heistaan epämääräisesti. Hän
oli yrittänyt tuoda Ruotsis
ta Suomeen kahta Edelfeltin
maalausta 1980-luvun lopussa,
ja töitä oli epäilty väärennök
siksi. Myöhemmin poliisi oli
kuullut häntä parissa muussa
kin jutussa.
Kerran poliisi oli näyttänyt
hänelle tutkittavina olleita
väärennöksiä. Schjerfbeckejä.
– Ällistyin sitä, että väären
nökset voivat olla noin tai
dokkaita, Seppä sanoi.
Myöhemmin minulle sel
visi, että hän puhui omista
töistään.
Kyselin väärentämisestä noin yleensä ja sii
tä, mikä siinä mahtaa viehättää.
– Alakastimiehet kostaa rikkaille, Seppä
sanoi. – Ne saa siitä tyydytystä.
Hän heitti autollaan minut takaisin rauta
tieasemalle.
– Kaikki väärennökset pitäisi saada pois
markkinoilta kiertämästä, hän vielä sanoi.

myöntänyt mitään. Että se on jo vanha juttu.
Seppä palasi kotiinsa ja jatkoi väärennösten
maalaamista. Kahden kuukauden kuluttua
hänet otettiin kiinni.
Sen jälkeen keskusrikospoliisille alkoi pal
jastua yksi Suomen rikoshistorian uskomatto
mimmista kokonaisuuksista. Kävi ilmi, että
esimerkiksi kiinniottoviikon aikana tammi
kuussa 2014 Seppä oli ehtinyt tehdä viisi vää
rennöstä: yhden Tove Janssonin, yhden Elias
Muukan, yhden Reidar Särestöniemen, yhden
Ellen Thesleffin ja yhden Akselin.
Siis Gallen-Kallelan.

tammikuussa 2017 tapasin Sepän toisen
kerran. Ensimmäisestä tapaamisestamme oli
kulunut yli kolme vuotta.
Kolmen vuoden aikana olin tehnyt kymme
niä taustahaastatteluja ja luke
nut tuhansia sivuja esitutkin
toja ja kuulustelupöytäkirjoja.
Helsingin käräjäoikeus oli
aloittamassa uuden, entistä
laajemman taideväärennös
jutun käsittelyn. Kun siihen
liittyvä KRP:n esitutkintaaineisto oli tullut julkiseksi,
varmistui, että Seppä todella
oli se ”suomalainen väärentä
jä”, josta KRP oli jo kertonut
julkisuudessa.
Olin arvellut, että ehkä tä
mä väärentäjä sitten kui
tenkin olisi Seppä, mutta
lopullisesti hänen nimensä
varmistui joulukuussa 2016.
Nyt vieressämme Tampe
reella istui Sepän asianajaja.
Poliisitutkinnan aikana Seppä oli tunnus
tanut. Hän oli myöntänyt keskusrikos
poliisille väärentäneensä pitkälti toistasataa
maalausta. Tunnustukset auttoivat poliisia
selvittämään suomalaista taiderikollisuutta
1980-luvulta asti.
Tunnustaminen ei ollut käynyt helpos
ti. Jos on koko ikänsä valehdellut, on vai
kea yhtäkkiä alkaa puhua totta. Tunnustusta
oli auttanut se, että yksi Sepän suurimmista
toimeksia ntajista, taidekauppias Jouni Ranta, oli ensin alkanut kertoa omista puuhistaan
ja Sepän touhuista poliisille. (Marko Erolan
kirjoittama Rannan muistelmakirja Vilpitön
mieli julkaistiin tänä vuonna.)

Kiinniotto
viikon aikana
tammikuussa
2014 Seppä
oli ehtinyt
tehdä viisi
väärennöstä.

kumpikaan miestä ei tiennyt, että sillä aikaa
kun me istuimme kahvilassa, toisaalla Tampe
reella KRP tutki Sepän roskapusseja. Hän oli
vienyt ne jäteasemalle kolme viikkoa aikai
semmin.
Toimituksessa sanoin esimiehelleni Lauri
Malkavaaralle, ettei se tamperelainen hitsari
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Ennen toista tapaamista olin ottanut yh
teyttä Sepän asianajajaan. Seppä oli käynyt
syyteneuvotteluja syyttäjän kanssa. Tunnus
tustensa ansiosta hän selvisi vuoden ja
11 kuukauden ehdollisella tuomiolla.
Sovin asianajan kanssa, että puhun Sepän
kanssa maalaamisesta ja kuvataiteesta,
sommittelusta ja väreistä. Väärentämises
täkin voisimme puhua, kunhan emme
keskustele niistä asioista, jotka tulevat
käräjäoikeuteen vasta myöhemmin taide
väärennöskokonaisuuden niin sanotun
Tampereen haaran käsittelyssä. Sen
esitutkinta ei ollut vielä julkinen.
Tapasimme asianajajan toimistossa
Tampereella. Tämä olisi ainakin toistaiseksi
ainoa haastattelu, jonka Seppä antaisi.
Suomen taidehistorian tuotteliain ja

taitavin väärentäjä istui koko tapaamisen
ajan takki päällään. Välillä hän liikehti rau
hattomasti. Asianajaja kuunteli, mutta ei
puuttunut keskusteluun.
Ensimmäisellä kerralla olin tavannut
kolmek ymmentä vuotta piilotelleen rikol
lisen. Nyt pöydän toisella puolella istui jo
tenkin helpott uneen oloinen Seppä. Mutta
miten suhtaut ua huijareista taitavimpaan?
Kuinka paljon hän huijaisi nyt?
Tapaamisen lopuksi Seppä myi minulle
taulun. Maksoin hänelle 50 euroa. Maisema
Lempäälästä, öljy kankaalle, oikeassa ala
kulmassa signeeraus V. E. Seppä.
Siis aito Seppä. ●

Kirjoitus ”Se olin minä” julkaistiin
Kuukausiliitteessä 2/2017.

anu nousiainen

– Paskakasaa ei kannata penkoa, Veli Seppä
sanoi puhelimessa.
Hän kertoi olleensa tekemisissä ”arkaluon
teisten asioiden” ja ”huijareiden” kanssa
1980–90-luvulla, mutta jättäneensä ne hommat.
Kerroin tekeväni juttua taideväärennöksistä.
Seppä ei ollut innostunut haastattelusta. Lopul
ta hän kuitenkin suostui taustatapaamiseen.

”Aito
Seppä”.
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Yli kaksi vuotta työttömänä
ollut Siru Väisänen on
ehtinyt lähettää yli 100
työhakemusta.

Himputin
hyvä työtön
Siru Väisänen on yksi tsiljardista.
Siispä onnea ovat negatiivien kronologia ja
kesäkeikka kahdeksansadan kilometrin päässä.
teksti eveliina kangasniemi kuvat matti räty

H

aussa oli himputin hyvä
työtön, työnhaun rautai
nen ammattilainen. Siis
ihminen – journalisti – joka oli
hakenut töitä vuosia, kirjoittanut
kymmeniä ja taas kymmeniä ha
kemuksia ja kuullut kerta toisensa
jälkeen saman vastauksen.
”Kiitos, mutta ei kiitos.”
Kun kyseessä ei ole mikään
uhanalainen laji, tehtävä oli aika
helppo. Hetki netin rekrypalstoil
la ja siinä se. Siru Väisänen.
Jaaha, suostuisikohan? Vastaus
kilahti sähköpostiin parin päivän
harkinnan jälkeen.
– Terve! Voit haastatella minua.
Ehkä siitä on jopa apua työn
hakuun. Ainakin tulee selväksi,
että etsin töitä tosissani ja melkein
mikä tahansa toimituksellinen työ
kelpaa. Olin puolitoista vuotta ko
konaan työtön, ja nyt olen kesätoi
mittajana toisella puolella Suomea.
Aikamoinen elämys. Olen ollut täs
sä samassa talossa ennenkin, kesä
toimittajana tasan 30 vuotta sitten.
Kuulostaa lupaavalta. Soite
taanpa Sirulle.
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äkkilähtö pulpetista
Siru Väisänen on 55-vuotias toi
mitussihteeri-toimittaja Numme
lasta. Hän on työskennellyt lehti
alalla noin 35 vuotta lukuisten eri
lehtien palveluksessa.
Kaikki alkoi kultaisella kahdek
sankymmenluvulla.
– Käytössä oli vielä kirjoitus
koneita ja valolatomakoneita.
Lukijat lampsivat toimitukseen
juttuvinkit ruutupaperille rustat
tuina. Ja töitä oli. Opiskelin tie
dotustoimintaa Haapaveden opis
tossa ja kun koulu loppui vuonna
1982, meidät melkein revittiin
työelämään suoraan pulpeteista.
Työpaikkansa sai valita, Väisänen
kertoo.
Hän valitsi paikallis- ja ilmais
jakelulehdet – ensin pohjoiset
Tervareitin, Taivalkosken ja
Siikajokilaakson. Sitten etelä veti
ja Väisäset: Siru ja hänen miehen
sä muuttivat Lohjalle ja lopuksi
Nummelaan.
Uusi työpaikka löytyi Ykkösloh
jasta ja myöhemmin Nurmijärven
Extra Uutisista. Näiden jälkeen

Väisäsestä tuli ensin Sähköviestin
ja sitten Rakennustaidon toimi
tussihteeri.
Vuosikymmenet vierivät ja töitä
riitti lukuun ottamatta kahta
lyhyttä työttömyysjaksoa. Silloin
kin Väisänen teki pätkää, esimer
kiksi kerran muutaman kuukau
den ajan Hymy-lehteä.
2010-luvulla tilanne muuttui.
Muun muassa Rakennustaitoa
kustantanut Rakennustieto Oy
vähensi väkeä yt-neuvotteluissa.
Väisänen irtisanottiin kesäkuus
sa 2015.

nurkasta nurkkaan
On varmasti ihmisestä kiinni, mi
tä kukakin tekee, kun saa potkut.
Väisänen ryhtyi siivoamaan.
– Minulle tuli hirveä kiire. Pi
ti siivota talo nurkasta nurkkaan
ja kitkeä piha rikkaruoho kerral
laan. Päätin myös, että herään
aina ajoissa enkä katso päivällä
telkkaria.
Väisäsen mukaan yllykkeenä ei
ollut kiukku potkuista, ainoas
taan kiire.
– Luulin, ettei työttömyyteni
kestäisi kuin pari kuukautta, ja
halusin saada siinä ajassa tehtyä
kaiken sen, mikä oli jäänyt kiirei
sinä työvuosina tekemättä. Piti
siivota, sisustaa, harrastaa ja laji
tella vanhat negatiivit krono
logiseen järjestykseen. Nyt tämä
jo vähän naurattaa, olisi sitä ehti
nyt ottaa rennomminkin.
Kun irtisanotuksi tulemisesta
oli kaksi tai kolme kuukautta,
pahin vimma laantui, ja piha
maakin näytti taas yhdeltä koko
naisuudelta. Samalla paljastui se,
että tämänkertaisessa työttömyy
dessä oli jotain uutta.
– Töitä ei löytynytkään heti
›
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reippaasta hakemisesta huolimat
ta. Minulle valkeni, että työtilan
ne koko alalla oli muuttunut ja
että tällä kertaa työnhakua saat
taisi kestää vähän pidempään,
Väisänen toteaa.
Tätä juttua kirjoittaessa
Väisäsen työnhakua oli kestänyt
reilut kaksi vuotta. Jo haetut ja
parhaillaan haettavat työpaikat
olivat siistissä luettelossa yhdessä
Word-tiedostossa.
Luettelon mukaan lähetettyjä
hakemuksia oli kaikkiaan 104.
Neljä niistä oli yhä avoinna. Neljä
muuta oli johtanut aiemmin haas
tatteluun. Jo sata kertaa vastaus
oli ollut sama.
”Kiitos, mutta ei kiitos.”

tonni piilotyöstä
Mitä enemmän juttelemme, sitä
enemmän asia selkeytyy. Väisänen
todella on ammattimainen työn
hakija: hän on tehnyt kaiken, mitä
yleensä neuvotaan, ja vielä vähän
päälle.
Lähdetään liikkeelle perusteis
ta. Hakemuspohja ja cv ovat ajan
tasalla, samoin niiden ulkoasu.

Lisäksi hakukenttää on laajennet
tu – se kattaa jo kaiken viestinnän.
Entä piilotyöpaikat? Onko Väi
sänen etsinyt niitä? On.
– Lupasin Facebookissa tuhat
euroa sille, joka vinkkaisi minulle
menestyksekkäästi piilotyöpaikas
ta. Eräs lehti teki aiheesta jutun,
mutta yhtäkään vinkkiä en saanut.
Sitten vuorossa oli pönöttä
minen Helsingin Kasinolla, uu
denlaisessa Käänne 2016 -rekry
tapahtumassa. Uutta oli, että
tapahtumassa esillä olivat työn
hakijat, eivät työnantajat.
Väisänen panosti: teetti käyn
tikortteja ja omaan brändiin sopi
van mainospaidan. Turhaan.
– Se oli täysi floppi. Paikalle
ei tullut yhtään media-alan työn
antajaa.

Kolmannella kertaa Väisänen
pyrki mukaan uudenlaiseen digi
taalisen viestinnän ja markki
noinnin koulutukseen. Mukaan
pääsisi, jos löytäisi itse itselleen
harjoittelupaikan.
– Soitin läpi kaikki vanhat kon
taktini sähkö- ja rakennusteolli
suudessa, ja tarjouduin tekemään
puoli vuotta töitä ilmaiseksi har
joittelijana. Kaikki sanoivat ei.

ei kun ei. miksei?
Pitkäaikaistyöttömyydellä on
hurja maine. Sanotaan, että mitä
pidempään on työttömänä, sitä
vaikeampaa on työllistyä. Ja että
silloin kuvaan tulee helposti
muitakin ongelmia, kuten ahdis
tusta ja masennusta.
Väisänen tuntee tilanteensa

J o sata kertaa vastaus
oli ollut sama. ”Kiitos,
mutta ei kiitos.”

Siru Väisäsen
kesätyömatka
Koillissanomiin
oli pitkä.
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hurjuuden, muttei aio masentua,
eikä toisaalta keksi siihen syytä
kään: elämässä on pahempiakin ja
parempiakin asioita kuin työt.
Toisaalta hän ajattelee, että kun
tekee parhaansa ja jos ei silti tärp
pää, ei voi mitään. Sitten täytyy
keksiä jotain muuta tai olla keksi
mättä.
Mutta toki hetkittäin ahdistaa.
– Lähinnä silloin, kun ei ole
yhtäkään vanhaa hakua vetämäs
sä, eikä uusia paikkoja auki, joita
hakea. Niinä hetkinä mietin, että
olenko tosiaan työttömänä eläke
ikään asti.
No et kai – noin hyvä hakija
ja niin hienoa työkokemusta!
Tätä Väisänen on kuullut omas
ta mielestään liikaa työttömyys
toimistoissa. Ei kun ei. Mutta
niin, miksei?
– Suurin ongelma on varmasti
se, että vapaita paikkoja on vähän
ja hakijoita paljon, Väisänen
toteaa.

toimittajasta leivottiin
insinööri
Kuinka paljon hakijoita sitten on?
Väisänen luettelee omat tilas
tonsa.
– Olen yleensä soittanut jokai
seen hakemaani työpaikkaan
hakuajan umpeuduttua ja kysy
nyt, kuinka monta hakemusta
tuli. Toistaiseksi pienin määrä on
ollut noin 40, yleisin 80–100 ja
ennät ys 250.
Viimeisintä, noin 250:tä hakijaa
houkutteli Marttaliiton tiedotta
jan sijaisuus. Sijaisuus!
– Nykyisin moni paikoista on
digi-sitä tai digi-tätä, digituotta
jista digitoimittajiin ja digitaitta
jiin. Niitä hakiessa on joskus tul
lut fiilis, että minua pidetään liian
vanhana. Ihan niin kuin vanhat
eivät ymmärtäisi digihommista
mitään.
Tässä siis toinen arvelu siihen,
miksei Väisänen ole jo työllis
tynyt. Kolmas mahdollinen syy

on se, että yleinen vaatimustaso
on noussut.
– Nykyisin vaaditaan usein
tuplat utkintoa. Kun esimerkiksi
hain rakennusalan lehteen, kyn
nyskysymys rekrytoijan mielestä
oli se, etten ollut insinööri. Kun
hain luontolehteen, minulla olisi
pitänyt olla metsäalan tutkinto.
Myös Väisäsen mielestä on
hyvä, että toimittaja tuntee omat
aihea lueensa. Mutta liika on
liikaa.
– Takavuosina ajateltiin, että
toimittajan on oltava ensisijaisesti
hyvä toimittaja. Eikö se ole yhä
järkevää?

meikkaushetki huoltamolla
Mutta hei! ”Kesätoimittajana toi
sella puolella Suomea”, niinhän
Väisänen jo kertoi. Olihan hän siis
sentään pätkätyöllistynyt. Eikö
samasta paikasta saisi töitä jatkos
sakin?
– Voisi saadakin, mutta matka
on turhan pitkä, noin 800 kilo
metriä yhteen suuntaan, Väisänen
toteaa.
Tosiaan, koti on Nummelassa
ja kesätyöt vanhalla kotiseudulla
Kuusamossa Koillissanomissa.
Välimatkan vuoksi muutaman
kuukauden pätkätyökin oli aika
moista kikkailua.
– Koko palkka kului helposti
reissaamiseen ja siitä johtuneisiin
pakollisiin hankintoihin. Jouduin
esimerkiksi hankkimaan tätä työ
tä varten kakkosauton, Väisänen
toteaa.
Jotkut ihmettelivätkin, mitä
järkeä touhussa oli. Väisänen
pihisteli ja majoittui perheensä
kesämökillä Taivalkoskella
askeettisissa olosuhteissa ilman
juoksevaa vettä, sähköjä ja lämmi
tystä. Silti käteen jäi vain roposia.
Väisänen antoi muiden ihmetel
lä, nautti roposistaan, kävi välillä
uimahallissa suihkussa ja ABC:llä
meikkaamassa. Hänellä oli töitä ja
se riitti. ●

Ei turhalle
patistelulle
– suomessa on ollut
korkea työttömyys
1990-luvun lamasta lähtien, joten siihen on kenties totuttu. Mutta vakava asia se on silti, toteaa
Helsingin yliopiston tutkijatohtori Rolle Alho.
Juuri nyt Alho näkee
kaksi uhkaa. Toinen on
työttömien turha patistelu.
– Hallitus puhuu siitä, että työttömät pitäisi
laittaa hakemaan niin ja
niin montaa paikkaa
tietyssä ajassa. Jos
hakemusrumba kasvaa
entisestään, sitä ei ehkä
pystytä kaikkialla hoitamaan. Silloin työpaikat
häviävät yhä enemmän
ei-avoimille foorumeille.
Toinen uhka on pätkissä.
– Jos työtä tehdään
jatkuvasti pätkissä, se ei
välttämättä ole työnantajankaan etu. Tärkeätkin
epäkohdat voivat jäädä
pimentoon, kun niistä ei
uskalleta puhua seuraavan pätkän menettämisen pelossa. ●
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Kesätoimittajakin
kaipaa lomaa

”Edes yksi
pidennetty
viikonloppu voisi
jo auttaa.”

Kesätoimittajuus on merkittävä virstanpylväs
työuralla. Uhkana voi kuitenkin olla uupumus.
olisi hyvä saada puhua leimautu
matta huonoksi tai laiskaksi työn
tekijäksi.

teksti ja kuvat katja ylinen

M

icke Suopuro oli toista
perättäistä kesää kesä
toimittajana Kauppaleh
dessä. Journalistiikan opintojen
ohessa hän on elättänyt itsensä
lähes kokonaan freelancerina.
Hänelle oli suuri helpotus tietää
jo vuotta aikaisemmin, että hän
pääsee Kauppalehteen seuraava
nakin kesänä. Se säästi suurelta
vaivalta ja huolelta.
– Kesätyön hakeminen kuor
mittaa. Monet opiskelukaverit
ovat kertoneet paineiden kasva
van, kun ystävät ympärillä ilmoit
tavat saaneensa työpaikan.
Kesätyössään Suopuro uskoo
kehittyneensä journalistina. Hän
on saanut itseluottamusta ja oppi
nut uusia aihealueita. Myös itse
tuntemus on parantunut.
– Itsensä kuunteleminen on ol
lut tämän kesän tärkein oppi. Olen
22 lööppi 3 / 2017

myös ymmärtänyt levätä, jos on
väsyttänyt.
Suopuro on jutellut opiskelu
tovereidensa kanssa paljon kesä
töiden rytmistä.
– Joillekin voi olla vaikeaa
hypätä säännölliseen työrytmiin,
kun on koko kevään tasapainotel
lut töiden ja opiskeluiden välillä.
Toisille se on helpompaa, toisille
voi käydä niin, että he uupuvat.
Suopuron mielestä aiheesta oli
si tärkeä puhua yleisemminkin.
– Kesätyöläisellekin voi tulla
tunne, että nyt en jaksa. Siitä

Micke Suopuro
pääsi kesätyössään
kokeilemaan auto
jen koetestausta.

Monipuolinen ja
haastava cross
mediainen työ
kiinnostaa jutun
kirjoittajaa.

”Itsensä kuunteleminen
on ollut tämän kesän
tärkein oppi.”

edes pidennetty viikonloppu
Kesätöihin mennään usein asen
teella, että töissä ollaan paikkaa
massa lomalaisia, kun porukka
vähenee lomien myötä. Myös
Kauppalehden kesätoimittajana
työskennellyt Sanna Pekkonen
näkee asiassa kaksi puolta.
– Kun muut ovat lomalla, pitää
saada pienellä porukalla lehti ka
saan. Toisaalta siinä saa enemmän
vastuuta ja pääsee näyttämään
ideoitaan.
Pekkonen myöntää, että kun
viime vuodet on tehnyt putkeen
kouluprojekteja ja 3–4 kuukautta
kesätöitä opiskelujen välissä, pieni
haave kesälomasta voi syntyä.
Pekkosen mielestä edes yksi piden
netty viikonloppu voisi jo auttaa.
Kesätyöntekijöiden haaveet pa
rista lomapäivästä voidaan kuitata,
että lomailkoot sitten kesän jälkeen.
Joillakin opinnot kuitenkin alka
vat heti kesätöiden päätyttyä. Tai
hyvällä tuurilla työt voivat jatkua
kesän jälkeen, mutta ilman kaivat
tua paussia. Jos kesätöiden jälkeen
edessä on työnhaku, henkisessä
paineessa lomailu ei tunnu lomalta.
Kauppalehden kesuri Veera
Honkanen ajoitti lomailunsa syys
kuulle, vaikka opinnot jatkuivat
heti töiden päätyttyä.
– Omasta hyvinvoinnista on pi
dettävä huolta, vaikuttaapa tai huo
nontaapa loma sitten muita mahdol
lisuuksia, Honkanen pohtii. ●

Tähtäimenä timanttinen otsikoija
vihdoin huhtikuussa tärppäsi! Viime syksyn
lopusta lähtien mieltäni oli painanut raastava
huoli, pääsisinkö kesäksi töihin. Syksyllä
suoritin ryppään opintokokonaisuuksia ja
loka‒tammikuussa työharjoittelun tuotanto
yhtiössä, jotta sain kolmannen vuoden Metropolia-ammattikorkeakoulussa purkkiin.
Keväällä ehdin onneksi vähän levähtääkin.
Työpaikan saaminen oli haasteellista. Minulle alan vaihtajana kävi myös mielessä, joudunko
aloittamaan täysin alusta, vai olisiko entisellä työkokemuksella jotain merkitystä. Siksi oli
merkittävää saada työtä juuri Tekniikka&Talouslehdestä. Vuosi sitten kesällä olin videotoimittajana verkkomedia Valomerkissä. Nyt tavoit
teeni oli kehittyä kirjoittajana.
Itse pohdin välillä, oliko oma ratkaisuni järkevä: vaihtaa alaa yli 30-vuotiaana. Vieläkään
en ole siitä aivan varma. Takanani on monta vuotta erilaisia työtehtäviä ja tietotekniikan insinöörin tutkinto. Nyt edessäni on TV- ja
radiotuotannon opintojen viimeisteleminen ja
opintotyön tekeminen. Loppuvuodesta tähtäimenäni on löytää kokopäiväistä työtä.
Odotukseni kesätyön suhteen oli työstää itsestäni parempi kirjoittaja ja timanttinen otsikoija. Uskon kehittyneeni muutaman harppauksen lisää. Matkaa media-alan ammattilaiseksi
on vielä, mutta viimeistään nyt uskallan kutsua
itseäni jo media-alan työläiseksi. ● katja ylinen

Katja Ylisen kesätyö oli Tekniikka&Talouden
verkkotoimituksessa.
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– Kasper Strömman

kasper diem -blogi

”Teen kaikkea, mikä
minua kiinnostaa
niin kuin ihmiset
aika usein nykyään.”

Toimittajat
vastaan
bloggarit
Samassa veneessä vai
tukkanuottasilla?
teksti eveliina kangasniemi

’M

iksei Lööppi ole verkos
sa? Mun mielestä sun
pitäisi ehdottaa, että
siirrytte kokonaan net
tiin ja unohdatte sen paperilehden.
Äänessä on Kasper Strömman,
ammatiltaan Spede.
– Eijei, ei se auta. Eihän puheli
mella voi lukea PDF:ää. Se on niin
kinkkistä.
Huomaatteko? Oikaisin. Lööppi
tosiaan on paperilehti, mutta löy
tyy kuitenkin netistä PDF-muo
dossa.
– Oi-joi. No, tämä ei tietenkään
kuulu mulle millään lailla. Kunhan
vain juttelen, Strömman päättää.
Hän on juuri saapunut töistä
kotiin Helsingin Puu-Vallilaan.
Pyörä lukkoon ja harppoen ovelle. ›
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Siellä on vaimo vastassa. Läpsystä
vaihto ja pikabriiffaus: ”Kaksi
vuotias nukkuu. Syökää, kun
herää.”
Strömmanin lapsiarki kuulos
taa tavanomaiselta. Hänen työ
päivänsä taas eivät: tänään hän
on vieraana suomenruotsalaises
sa visailuohjelmassa, viime vii
kolla hän kävi Kööpenhaminas
sa juontamassa televisiosarjaa, ja
lähipäivinä on edessä oman pod
cast-sarjan ensimmäisen jakson
julkaiseminen. Jossain välissä
Strömman bloggaa ja toisinaan
luennoi luovuudesta.
Niin ja sitten ovat vielä nämä
viimeaikaiset jutut: sisältömark
kinointia sähköautoista, radio
juontajahöpöttelyä Radio Helsin
gissä ja oma sarjakuva-albumi.
– Teen kaikkea, mikä minua
kiinnostaa niin kuin ihmiset
aika usein nykyään, Strömman
tiivistää.
Journalismia Strömman ei

kuitenkaan tee. Hän ei myöskään
yritä olla toimittaja – vaikka mo
net hänen tekemisensä liippaavat
läheltä sitä, mitä toimittajatkin
ovat joskus tehneet.
Mutta kun tekee kaikkea, mi
kä on titteli? Renessanssimies,
menest yjänero tai ehkä sosiaali
sen median influensseri kuulem
ma – eikä sen niin väliä.
– Ei Spedekään tarvinnut titte
liä, se oli vain Spede, Strömman
toteaa.
Takavuosina Strömmanilla kui
tenkin oli nimike: graafikko. Hän
oli vuosia A-lehdillä taittajana ja
teki eri lehtiin kuvituksia sekä
muun muassa Toimitusvaikeuksiasarjakuvaa Journalisti-lehdelle.
Työkenttä laajeni bloggaamisen
myötä. Ensin oli Super8 Intranet,
sitten The Kasper Stromman
Design Blog ja lopulta Kasper
Diem. Viimeistään satiirisen Kas
per Diemin myötä Kasperista tuli
vähän kuin Spede.

Paperi katoaa,
some ei
Toimittajien pitää
oppia keskustelemaan
lukijoiden kanssa – ja
ehkä myös tubettamaan.
dosentti Janne Matikainen
Helsingin yliopistosta selventää,
missä toimittajat yleensä sosiaalisessa mediassa liikkuvat.
– Kymmenen vuotta sitten
puhuttiin paljon blogeista ja moni
toimittaja perusti oman bloginsa,
mutta sittemmin into on hiipunut. Kyselytutkimusten mukaan
toimittajat näkyvät enemmän
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Twitterissä ja Facebookissa kuin
omissa blogeissaan.
Matikaisen mukaan on selvää,
että toimittajissa, kuten ihmisissä ylipäätään, on hajontaa sinne
sun tänne.
– Osa on niitä, jotka ovat huippuaktiivisia ja liikkuvat somessa
kuin kalat vedessä. Sitten on niitä,
jotka pitävät koko hommaa arveluttavana. Kolmas ja isoin ryhmä
ovat ne, joilla on profiilit, mutta
jotka eivät käytä niitä aktiivisesti.
Toisaalta pahimpia dinosauruksia eivät ehkä koskaan ole yksittäiset ihmiset vaan instituutiot.
– Mediatalojen siirtymä yksisuuntaisesta joukkoviestinnästä vuorovaikutteiseen malliin on
selvästi hankalaa. Vaikka moni

”Ei
Spedekään
tarvinnut
titteliä,
se oli vain
Spede.”

toimittaja osaisikin jo twiitata,
moni mediatalo ei osaa, Mati
kainen toteaa.
Samoin hankalaa on se, miten
uudenlaisiin huipputoimittajiin –
sitten kun niitä osin sosiaalisen
median avulla syntyy – suhtaudutaan.
– Kun yksittäisestä toimittajasta tulee brändi, hän pysyy
pinnalla, vaikka työnantaja olisi mikä tai kuka hyvänsä. Se vie
kunniaa itse mediatalolta.
Mediakulttuurin tutkija Mikko
Hautakangas Tampereen yliopistosta uskoo, että sosiaalisessa
mediassa näkymisen paine on
lisääntynyt kaikissa ammateissa.
Myös toimittajilla.
– Enää ei ehkä riitä, että

– Blogi on ollut reitti eteenpäin.
Sitä kautta minut on opittu tunte
maan, Strömman sanoo.
Strömmanin mukaan hänen
bloginsa onkin kuin sähköinen
portfolio tai henkilökohtainen il
moitustaulu, vaikkakin parempi.
– Kun teen jotain hienoa, voin
kirjoittaa siitä postauksen, ja hui
puttaa siten ihmiset lukemaan
siitä. Kukaan ei ikinä lukisi port
foliotani.
Lukemisesta puheenollen, mitä
Strömman lukee? Ei ainakaan
sanomalehtiä eikä niiden netti
sivuja. Joitakin ilmaisjakeluleh
tiä, kuten Kallio-lehteä ja Kaasu
jalkaa, sekä joskus matkoillaan
Akaan Seutua.
Niissä viehättää tekemisen
meininki.
– Metroa en lue, se on jo liian
professional. Tykkään lyönti
virheistä ja suuraakkosista,
ultrapaikallisista jutuista pala
neesta nakkikioskista ja
›

toimittaja tekee juttunsa hyvin,
vaan hänen pitää osata myös
puhuttaa yleisöä. Näin siksi, että
ihmiset eivät enää kuluta mediaa
vain istumalla lehti kädessä vaan
myös keskustelemalla lehden
sisällöstä aktiivisesti.
Hautakangas tarkoittaa tätä:
kun toimittaja julkaisee juttunsa
netissä, se leviää ja siitä keskustellaan. Käytännössä jälkipuinti
on väistämätöntä ja se koetaan
osaksi alkuperäistä juttua. Jos
toimittaja loistaa poissaolollaan,
se on outoa ja ongelmallista.
– Läsnäolo taas tekee alku
peräisestäkin jutusta paremman.
Toimittaja voi vastata täydentäviin kysymyksiin tai selittää, miksi päädyttiin mihinkin ratkaisuun.

Tässä apuna voivat olla oma
blogi, vlogi, twiitit tai Facebook.
Tai ehkä mieluiten ne kaikki.
– Esimerkiksi tutkijoiden kesken puhumme jo, että riittääkö
blogi ja Twitter, vaan pitäisikö
meidän perustaa oma YouTubekanava. Liikkuva kuva ja tubettaminen alkaa olla ”se juttu”,
Hautakangas sanoo.
Entä työt? Vievätkö bloggarit ja muut somettajat toimittajien työt?
– Nämä kaksi ryhmää eivät

ehkä ole suoria kilpailijoita keske
nään vaan täydentävät toisiaan.
Mutta kun mainoseurot siirtyvät someen, niin onhan yhtälössä
haastetta, Hautakangas toteaa.
Matikainen on astetta suora
sanaisempi.
– Muotilehtien osalta kyllä, mutta uutissivustojen osalta eivät.
Terrori-iskuista halutaan varmasti
lukea jatkossakin uutissivustoilta.
Entä se paperi? Onko Lööppi
pian maailman ainoa paperilehti?
– Luultavasti, sanoo Matikainen. ●

”Läsnäolo tekee alkuperäisestä
jutusta paremman.”
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Blogosfäärissä
Rosanna Marilaa
kiehtoo vasta
vuoroisuus.

juha salminen

bloggarit omaan liittoonsa
Rosanna Marilalla on titteleitä
kaksin kappalein. Hän on sekä
toimittaja Me Naisissa että
bloggari Me Naisten verkko
sivuilla.
Näillä on kuitenkin vissi
ero: toimittaminen on työtä,
bloggaus harrastus.
– Perustin blogini äitiyslomalla
ihan vain huvikseni. Kun palasin
töihin, kysyin, että kiinnostaisi
ko Me Naisia blogini. Kun vastaus
oli kyllä, blogi siirtyi lehden

”Journalismissa puolestaan
ollaan siellä norsunluutornissa,
eikä uskalleta edes katsoa
alas. Se on sääli.”
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sivuille. Silti teen sitä vapaa-ajalla
ni, en töissä, Marila kertoo.
Naiseudesta kertoo nimensä
mukaisesti naiseudesta – esimer
kiksi ulkonäköpaineista ja äitiy
destä. Marila suunnittelee itse
postauksensa, eikä Me Naisten
toimituksella ole valtaa niiden
sisältöön.
Vaikka aikaa ei aina olisi,
Marila bloggaa, koska pitää siitä ja
ajattelee, että toimittajana hänen
on hyvä pysyä maailman menossa
mukana. Silti hän ei haaveile
kokopäiväisestä bloggaamisesta.
– En halua olla liikaa kiinni
netissä. Suositut bloggarit tekevät
oikeasti hirveästi töitä ja ovat jat
kuvasti läsnä. En myöskään halua
paljastaa itsestäni ja esimerkiksi
lapsistani kaikkea – ja sitä suosio
blogiskenessä melkein vaatisi.
Lisäksi blogini tuskin on matkalla
menestykseen, sillä kuvani ovat
tosi ankeita, Marila naurahtaa.
Mikä blogimaailmassa,
blogosfäärissä, sitten kaikista
eniten kiehtoo? Marilan mukaan
vastaus on vastavuoroisuus:
bloggaamiseen etikettiin kuuluu,
että muiden postauksia luetaan,
jaetaan ja kommentoidaan. Siten
saa itsekin lisää lukijoita.
– Journalismissa puolestaan
ollaan siellä norsunluutornissa,
eikä uskalleta edes katsoa alas.
Se on sääli.
Marilan mukaan jokaisen toi
mittajan ei tarvitse ryhtyä blog
gaamaan. Vuorovaikutusta olisi jo
se, että edes vastattaisiin lukijoi
den kommentteihin sekä lehtien
omilla palstoilla että sosiaalisessa
mediassa.
Entä ovatko bloggarit uhka
journalismille tai toimittajille?
– Tiedän, että monet ajattelevat
niin, mutta ei se niinkään ole. Se
kuitenkin häiritsee, että bloggarit
voivat liittyä Journalistiliittoon,
vaikkeivat journalistin ohjeisiin
sitoudukaan. He tarvitsisivat joko
oman liittonsa tai omat ohjeensa. ●

Uudistetulla kirjapalstallamme esittelemme HSJ:n jäsenten kirjoittamia kirjoja ja niiden tekijöitä.

Rakkaudesta
Istanbuliin
Pia Ingström kirjoitti kirjan Den mystiska
näktergalen Istanbulin vähemmistöistä ja
miljoonakaupungin katoavasta historiasta
juutalaisten, kreikkalaisten ja armenialaisten
silmin. Kaupungin kosmopolitismi ja ominais
luonne eivät olisi syntyneet ilman vähemmistöjä.
mikä on suhteesi aihepiiriin?
– Istanbul on ollut lempipaikkani yli 30 vuoden ajan. Vuo
sien mittaan olen oppinut ymmärtämään, miten tärkeä osa
kaupungin luonnetta olivat kreikkalaiset, armenialaiset ja
juutalaiset. Tänä päivänä Istanbulin noin 14 miljoonasta
asukkaasta 2000 on kreikkalaisia, 15 000–17 000 juuta
laisia ja 50 000–70 000 armenialaisia. Itsekin vähemmis
tön edustajana olen pohtinut tätä kysymystä paljon.
Maailman kriisien kärjistyessä Istanbulin vähemmis
töjen asema muuttuu tukalammaksi ja poliittiset tekijät
työntävät heitä muuttamaan pois kaupungista. Minua on
liikuttanut se riipaiseva jatkuvuus, mikä näillä kulttuu
reilla on poismuutosta ja assimilaatiosta huolimatta. Vä
hemmistö ei katoa koskaan, siitä jää jälki ja muisto. Myös
oma ikääntymiseni on saanut pohtimaan näitä katoavai
suuden kysymyksiä. Kaikki ne asiat, jotka ovat minulle
rakkaita, eivät lakkaa olemasta, vaikka minä katoan.
miten kirja syntyi?
Kuvittelin kirjoittavani Istanbulista kevyen pikku kir
jan. Naurettava ajatus! Tosin kirjan rajausta helpotti se,
että sain vain vähän apurahoja ja lyhyen virkavapaan
työstä. Rajaus oli välttämätön, muuten olisin kirjoittanut
kirjaa loppuelämäni. Kirja on esseekirja ja matkaopas.
Siinä annetaan vinkkejä paikoista, joissa näkee eri kult
tuurien jälkiä.
mikä on kirjasi viesti maailmalle?
Maailmaa sekä kulttuurien ja identiteettien kirjoa kan
nattaa katsoa myös siitä näkökulmasta, mitä kaikkea on ja
on ollut. Nyt kun nationalismi ja kansallismielisyys nos
tavat päätään, kannattaa miettiä sitä, miten kansallisval
tiot ovat syntyneet. Mikä on kansa, mikä on valtio? Lisäk
si kehotan menemään Istanbuliin ja tutustumaan näihin
paikkoihin ennen kuin Dubai-tyylinen rakentaminen tai
maanjäristys tuhoaa kaiken. ●

cata portin

paikallispoliitikkojen suora
sanaisista tilityksistä. Silloin
lehden takaa näkyy vielä ihmi
nen, eikä vain kasvoton koneisto.

Pia Ingström, 59
Hufvudstadsbladetin kirjallisuustoimittaja vuodesta 2000.
●

Opiskellut journalistiikkaa,
sosiaaliantropologiaa ja
kirjallisuutta Åbo Akademissa
ja Helsingin yliopistossa.
●

Asuu Lauttasaaressa.
Perheeseen kuuluu mies ja
kolme aikuista poikaa.
●

Den mystiska näktergalen on
Ingströmin neljäs kirja. Aiemmat kolme, Tunteilla on tilansa,
Äitiä ikävä ja Lentävä feministi
on käännetty myös suomeksi.
Tunteilla on tilansa ja Lentävä
feministi saivat Svenska Litteratursällskapetin kirjallisuuspalkinnot vuosina 2008 ja 2015.
●

Pia Ingströmin Den
mystiska näktergalen
ilmestyy lokakuun
puolivälissä 2017
Sivuja: noin 250
Kustantaja: Schildts
& Söderströms
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hsj-news

tämän oivalsin!

Ketkä pääsevät
kartalle?
pääluottamusmiesvaalit käydään lokakuussa, jolloin lehti- ja kustannustaloissa valitaan
joko uudet luottamushenkilöt tai entiset jatkoon.
Luottamushenkilöiden uusi kausi alkaa ensi
vuoden alusta ja jatkuu vuoden 2019 loppuun.
Nykyisiä HSJ:n jäseniä on pääluottamus
miehinä eri mediataloissa kaikkiaan 32.
Suurin osa Helsingin Seudun Journalistien
pääluottamusmiesjäsenistä asuu ja on töissä
pääkaupunkiseudulla. Näin siitäkin huolimatta, että HSJ:hin viime marraskuun alussa fuusioitunut SAL oli valtakunnallinen. Selitys on
yksinkertainen: suurimmat aikakausmedia- ja
kustannustalot sijaitsevat Helsingissä. HSJ:n
ainoa pääkaupunkiseudun ulkopuolinen osasto on Kolmiokirjassa. Talo kustantaa aikakaus
lehtiä Oulussa.
Jos kartta piirrettäisiin koko HSJ:n jäsenistön
asuinkunnista, värit valuisivat läpi Suomen. Työpaikoista se ei kertoisi kuitenkaan mitään, vaan
ei-työllisten mahdollisuudesta valita asuinpaikkansa ruuhka-alueiden ulkopuolelta.
Ketkä pääsevät luottamusmieskartalle ensi
vuoden alussa? Sinä päätät! Asetu itse ehdolle!
Äänestä! ● kaija plit

SJL tiedottaa:
Luottamusmiesvaalit lokakuussa
sjl:n ja medialiiton työehtosopimusten mukaiset pääluottamusmiesvaalit käydään lokakuussa. Se tarkoittaa, että lehdistö ja
kustannustoimittajat valitsevat
luottamushenkilönsä kaksivuotis
kaudelle, joka alkaa ensi vuoden
alusta ja jatkuu vuoden 2019
loppuun.
30 lööppi 3 / 2017

Hae säätiön
apurahaa!

Tämän oivalsin! -sarjassa
jäsenemme kertovat, mitä HSJ:n
järjestämästä tapahtumasta jäi
päällimmäisenä mieleen.

Kiinnostaako uuden oppiminen?
Kaipaavatko taitosi päivitystä?

1
oulu

forssa

1
1
snappertuna/
raasepori

Pääluottamusmiehet valitaan
mahdollisuuksien mukaan kaikkiin
yrityksiin, joissa on töissä vähintään kolme Suomen Journalistiliiton jäsentä. Pääluottamusmiehen
lisäksi valitaan varapääluottamusmies ja ainakin konserneissa ja
suurissa lehtiyhtiöissä myös osastonluottamusmiehiä. Jos mitään
näistä valinnoista ei pystytä tekemään, liittoon ilmoitetaan ainakin
yhteyshenkilön nimi, jotta liitto voi
toimittaa hänen kauttaan työpaikalle tiedotteita ja ohjeita.
Jos toimituksessa on oma työ-

1
espoo

hyvinkää

1

järvenpää

2
2 vantaa
1 17 helsinki
kirkkonummi

suojeluvaltuutettu, myös työsuojeluvaltuutetun ja kahden varavaltuutetun vaali kannattaa toimittaa
samalla kertaa. Jos työpaikalla kuitenkin valitaan eri henkilöstöryhmien yhteinen työsuojeluvaltuutettu,
vaalin voi jättää marras–joulukuuhun. Journalistiliitto on lähettänyt
oheistyksen ohjeistus osastoille ja
yhdistyksille elokuun lopussa. ●
SJL:n ohjeistukseen voi tutustua
myös tästä linkistä: journalisti
liitto.fi/fi/pelisaannot/edun
valvonta/luottamusmies/

aikakauslehdentoimittajain
säätiön apurahat ovat haettavissa
1.10.–30.11.2017.
Niitä voivat hakea kaikki HSJ:n jäsenet.
Apurahojen saajat ja suuruudet päättää säätiön hallitus stipendityöryhmän
esityksestä. Jaossa painotetaan säätiön
hallituksen linjaamia perusteita, joilla
hakijan asema ja kilpailukyky työmarkkinoilla – jos mahdollista – entisestään
paranevat.
Apurahoja voi saada moniin
mielekkäisiin tarkoituksiin: erilaisiin
ammattitaitoa kartuttaviin kursseihin ja
matkoihin tai vaikkapa kirjallisiin hankkeisiin. Apurahoja ei sen sijaan myönnetä työnantajan maksettavaksi kuuluviin
tarkoituksiin ja työvälineisiin.
suosittelemme käyttämään HSJ:n
kotisivuille www.hsj.fi/ 1.10. avautuvaa
lomaketta.
Siellä on myös lisätietoa apurahan
myöntämisestä ja käytöstä. Lomake
tulee sivuille, kun hakuaika alkaa.
Hakemuksia otetaan vastaan
vain sähköpostitse osoitteessa
saation.apurahat@gmail.com.
Päätökset apurahojen saajista tehdään vuoden 2018 alussa. Apuraha
maksetaan kuitteja vastaan. ●

Lisätietoja antaa säätiön stipendi
asiamies Virve Mertanen,
virve.mertanen@gmail.com,
puh. 050 408 2589.

Tärkeintä on
antaa mennä
kävellessäni väsynein askelin
lauantaiaamuna Lapinlahden entiseen mielisairaalaan HSJ:n impro
visaatiokurssille pohdin, mitähän
tästäkin päivästä tulee. Edessä oli
kuusi tuntia improharjoittelua.
Mietin, uskallanko heittäytyä.

Kurssi vahvisti kokemustani siitä,
että hyvä ja toimiva vuorovaikutus
syntyy, kun suhtautuu toiseen ihmi
seen avoimesti ja uteliaasti. Aiempaa tuttavuutta siihen ei tarvita.
Merkittävimmät onnistumisen kokemukset saa, kun pystyy luopumaan
omasta ideastaan ja antaa tilanteen
viedä. ● kyösti hagert

HSJ järjesti keväällä kaksi improvisointikurssia Lapinlahden lähteessä.
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