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Tuoksu tulee vas-
taan jo ovella. 
Jauhettua me-
ripihkaa, mir-
haa, laventelia, 
tupakkaa, etee-
ristä rosmarii-
niöljyä sotket-

tuna pirtuun.
– Rakastan vanhojen äijien 

tuoksua, läpipuskevaa pappaa, sa-
noo Götan maailma -kaupan omis-
taja Thomas Hamberg ja kutsuu 
sisään. Kaupassa on antiikkista 
tavaraa lattiasta kattoon. 

Keskellä huonetta on leopardi-
kankaalla päällystetty pöyhkeä 
divaani. Sen Thomas osti Riihi-
mäen kirpputorilta 40 eurolla, ja 
kohta se lähtee hänen kotiinsa. 

Thomasin koti on samanlainen 
kuin hänen kauppansa, mutta as-
tetta makaaberimpi. 

– Marie Antoinette ja pienet 
posliinikupit pois minusta, hän 
tarkentaa.

Thomas ei asu yksin.
Pikavilkaisun perusteella vai-

kuttaa siltä, että jos Thomasin 
kanssa haluaa elää, olisi syytä in-
nostua täytetyistä eläimistä, ho-
peaveitsistä, lääkepulloista, an-
tiikkilampuista ja pääkalloista. 
Noin alkajaisiksi.

Thomasin kumppani ei niistä 
kuulemma innostu. Miten kum-
massa yhteiselo sitten onnistuu?

Tämä on tirkistysmatka keräili-
jöiden elämään ja etenkin siihen, 
millaista on elää keräilijän kanssa.

Miten sitä kestää?
Pitää kysyä keräilijän kumppa-

nilta. Koska Thomasin kumppani 
ei ole paikalla, käykäämme Es-
poossa katsomassa, miten eräs 
päättäväinen vaimo on estänyt ri-
vitalokotia muuttumasta kirjas-
toksi ja keräilyaitaksi.

MIEHEN PÄÄSSÄ NAKUTTI haave: 
nämä kirjat saavat tulla luokseni. 
Ja niitä tuli. Hyllymetreittäin. 

Toimittaja-tietokirjailija Vesa 
Sisättö innostui kirjojen keräämi-
sestä jo vuonna 2001, jolloin hän 
lopetti tupakanpolton. Hän päätti 
ostaa säästyneillä rahoilla scifi- ja 
fantasiakirjoja. Ensin niitä oli pari 
sataa. Nyt niitä on kolme tuhatta.

Sittemmin Vesa on joutunut 
hillitsemään keräämistään, sillä 
hänen vaimonsa eli kääntäjä Sa-
rianna Silvonen ei innostu aja-
tuksesta, että koti täyttyy pikku-
hiljaa 1970-luvun leluista, korkin-
avaajista, brittiläisistä kunin-
kaallisteemalautasista, muovi-
autoista, avaamattomista legopa-
keteista, vanhoista pelikorteista… 
Postimerkkejäkin on lähemmäs 
30 000.

TEHDÄÄN KIERROS. Scifi- ja fan-
tasiaromaanit (se todellinen into-
himo) ovat olohuoneessa. Työhuo-
neessa ovat ammattikirjat ja tieto-
kirjat, ja makuuhuoneeseen on 
kannettu erotiikan taitajat, humo-

ristit, sarjakuvat ja valtavirtakir-
jat, joista voi luopua.

Tai niinhän sitä luulisi. Tästä 
asiasta on hiukan keskusteltu.

– On vähän ahdistavaa, kun tätä 
keräilykamaa on niin paljon, huo-
mauttaa Sarianna, mutta ei näytä 
edes vihaiselta.

– Toisaalta minulla ei ole kuin 
kahdet housut, yksi talvitakki ja 
toinen takki. Pari t-paitaa, Vesa 
muistuttaa.

– Totta. Mutta tätä keräilyka-
maa on paljon.

Vesa nyökkää. Kyllähän hän on 
sen itsekin huomannut. Mutta hä-
nen vainunsa syttyy kirpputoreil-
la kuin lamppu: kirjojen lisäksi 
hän todella lumoutuu lapsuutensa 
1970-luvun leluista.

– Kyllä minäkin lapsuuteni leluja 
ihastelen, mutta ei minun tarvitse 
ostaa niitä, Sarianna huomauttaa.

Yritetään ymmärtää Vesaa. Ky-
seessä on uppoutuminen, pääsy 
lapsuuden ja nuoruuden psyykki-

Reportaasi

Keräilijän intohimosta tulee usein koko perheen harrastus 
– tahtoivatpa muut perheenjäsenet sitä tai eivät. Kuinka 
keräilijöiden puolisot oikein kestävät? Tämä on tirkistys- 
matka keräilijöiden ja heidän kumppaneidensa elämään. 
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Thomas ei ymmärrä, miten 
suomalaiset jaksavat 
valkoista sisustusta. Eipä 
silti, kaiken dekadenssin 
keskellä Thomaskin saattaa 
välillä haikailla minimalismia. 
Ei valkoista, modernia 
skandityyliä, vaan vanhaa 
kalkittua ruotsalaista 
kivikirkkoa, jossa on karut 
kivilattiat ja ”yksi krusifiksi”.

Vesa Sisättö ja 
Sarianna Silvonen 
lukevat molemmat 

fantasiakirjallisuutta 
mutta ovat eri mieltä 

siitä, pitääkö koti 
vuorata kirjoilla.

Näitäkin Thomas 
kerää. Kuvassa 
on wekabe eli 
ranskalaisten 
hammaslääkärien 
opiskeluproteesi.

Kuka kestää 
keräilijää?

Muoviset 
korkinavaajat 
muuttuvat 
kokoelmassa 
arvokkaiksi – ainakin 
omistajalleen.

Toiselle outo on 
toiselle löytö. 
Tämä aarre on 
Thomasin.
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Miten onnellinen Markku on-
kaan huoneesta.

– Saan pitää tavarat siinä järjes-
tyksessä kuin haluan, eikä tarvit-
se illan päätteeksi siivota niitä 
jonnekin piiloon.

Seinälle kiinnitetyssä puuhyl-
lyssä komeilee satoja Kinder-mu-
nista löytyneitä, kokonaisia pik-
kuolentoja, joita Nina on kerännyt 
jo vuosia. Lastenleluja, on joku sa-
nonut. Entä sitten, on Nina vas-
tannut.

Hahmo voi maksaa useita satoja 
euroja.

Nina ymmärtää sen, koska hän 
on Porvoon keräilijöiden yhdistyk-
sen puheenjohtaja, ja hän ja Mark-
ku kiertävät kirpputoreilla ja käy-
vät yhdessä vaihtoilloissa, joissa 
keräilijät myyvät ja vaihtavat ta-
varoita. He tietävät myös, että ke-
räily on monelle henkireikä.

– Olen kuullut monen sanovan, 
ettei olisi selviytynyt vaikeista 
ajoista ilman keräilyä, sanoo 
Markku.

Nina nyökkää.

TÄMÄN KODIN siperiankissojen 
henkilökunnalla ei ole tarvetta 
saada sormia multaan. Iltaisin Ni-
na istuu sohvalla ja neuloo ja 
Markku vetäytyy askarteluhuo-
neeseen. He ovat yhdessä erikseen. 

Mihin tarvitaan puutarhaa, kun 
voi tutkiskella yli 600 Loviisa-ai-
heista korttia! Tai katsella Malli 
1917 Saarista eli arkkitehti Eliel 
Saarisen suunnittelemia leijona-
postimerkkejä vuosilta 1917–
1930.

Nina raahaa pöydälle kansioita.
– Nyt väistä, nämä painavat, 

hän huudahtaa jo kaukaa.
– Väistä suosiolla!
Tässä talossa viljellään huumo-

ria.
Kansioissa on peikkokortteja, 

hedelmäkorttisarjoja ja kuului-
sien kuvittajien plagiaatteja, joita 
Nina ja Markku eivät enää kerää.

Keräilyssä on myös reuna-aluei-
ta. Joskus kiinnostus vaihtuu ja 
vanha hiipuu.

TAHTI KIIHTYY. Markun ääni kuu-
luu hyllyn takaa:

– Täällä on sitten kanssa yksi, 
jota minä kerään… Matti Louhen 
kuvituksia.

Markku jatkaa. Hyllyssä ovat 
kaikki Asterixit, Lucky Luket, Tin-
tit, Tenava-kirjoista suurin osa…

– Kun päästät keräilijän puhu-
maan, et ikinä pääse eroon siitä, 
Nina sanoo.

Jälleen Markun ääni:
–Tässä on tällainen, jota en vält-

tämättä kerää…

Nina nostaa etusormen pys-
tyyn. Mies jäi kiinni!

Hän selittää, että kyseessä on 
vaihe, jossa keräilijä ei ole vielä 
myöntänyt itselleen, että kerää, 
vaan selittelee, että on vain otta-
nut talteen ja katsoo, paljonko nii-
tä löytyy.

Miten tylsää olisikaan, jos 
kumppani ei keräilisi. Ei osallis-
tuisi, ei ihailisi eikä ymmärtäisi 
vaan vetäisi hihasta keräilytapah-
tumassa ja kuiskisi ”lähdetään jo”. 
Ei käsittäisi, että keräileminen on 
sosiaalista.

KERÄILIJÄN RINNALLA kestääk-
seen on siis keräiltävä itsekin. Tai 
ainakin on oltava poikkeukselli-
sen ymmärtäväinen. 

Joskus keräilijän itsensäkin on 
nöyrryttävä.

Thomas Hamberg rakastaa ro-
bustia, inhoaa pikkusievyyttä ja 
sipsuttelua. Ja mikäs on ollut in-
hotessa, koska tähän asti hän on 
saanut päättää paitsi kauppansa 
myös kotinsa tyylin itsevaltiaan 
lailla, koska hänen kumppaninsa 
on asunut hänen luonaan.

Kohta kaikki muuttuu. Thomas 
kertoo Götan maailma -kaupas-
saan, että hän on muuttamassa 
kumppaninsa kanssa ensimmäi-
seen yhteiseen asuntoon.

Thomasin diktaattorin ura ko-
din sisustajana ja keräilijänä on ohi.

– Kumppanini ei saanut minun 
kodissani koskea sisustukseen. 
Linja oli tiukka. Nyt hän saa sitten 
vapaat kädet, Thomas sanoo.

Kumppani on töissä Artekilla. 
Hän pitää 1950-luvun pelkistetys-
tä modernismista. Kuinka yhdis-
tää 1800-luvun lääketieteellinen 
antiikki, pääkallot ja minimalismi?

Ei ainakaan kompromissilla. 
Niitä Thomas inhoaa.

– Sovimme niin, että kumppa-
nini saa sisustaa makuuhuoneen 
makunsa mukaan ja minun vas-
tuulleni jää olohuone. Olen aika 
varma, että makuuhuoneesta tu-
lee hieno: kitin väriset seinät, de-
sign-valaisin ja seinällä antiikki-
nen taulu, Thomas arvelee. Ilmas-
sa on selkeää myöntymistä.

Se voi olla hyväkin. Kumppanil-
la on vahvat mielipiteet ja maku.

– Laittaa minut ajattelemaan, 
etten aina pyörittelisi vain omia 
juttujani.

On kuitenkin uhka, että kump-
pani valitsee uuden kodin makuu-
huoneeseen ”jonkin muovisen he-
rätyskellon 1970-luvulta”, mitä 
Thomasin olisi vaikeaa kestää.

Mutta kotona on vedenpitävä ke-
räilevän pariskunnan sääntö: Saa 
urputtaa mutta ei saa kieltää. u

seen mielentilaan, jota vielä elä-
vän arkiston menneiden vuosien 
radio-ohjelmat mukavasti tuke-
vat. Eihän sellaista voi vastustaa?

Kyllä voi.
– Minun on vaikeaa ymmärtää, 

miksi kerätä asioita, joilla ei tee 
mitään, Sarianna jatkaa.

VIITISEN VUOTTA SITTEN Vesa 
katsoi televisiosta tyttärensä 
kanssa Himohamstraajat-tv-oh-
jelmaa, jossa ihmiset ovat täyttä-
neet kotinsa järjettömällä määräl-
lä tavaraa eivätkä enää kykene luo-
pumaan niistä.

Tytär ihmetteli, miksi isä oli 
niin hiljaa.

– Olin järkyttynyt, koska ym-
märsin niin täydellisesti niiden 
ihmisten sielunmaisemaa, Vesa 
sanoo.

Sarianna kohottaa kulmiaan.
– Niissä ohjelmissa uhataan las-

ten huostaanotolla.
Sariannaa huolettavat kirjaka-

sat, jotka ovat alkaneet vallata olo-
huoneen pöytää. Hän on yrittänyt 
raivata tilaa, mutta nytkin pinosta 
löytyy Seepra-kirjasarjan Pieni 
kauneussalonki -opas, joka Vesan 
oli pakko saada.

– Aivan varmasti jossakin on 
kova kysyntä 1970-luvun meikki-
vinkeille, Sarianna sanoo ja kat-

soo merkitsevästi. Hän uumoilee, 
että Vesan tavoite on perustaa 
1970-luku uudelleen.

SARIANNA KESTÄÄ keräilemisen, 
koska hän ymmärtää keräilijä-
miehensä ajatuksenkulkua. Hän 
tietää, että Vesa näkee muovisessa 
korkinavaajassa ja Hesburgerin 
legoleluissa potentiaalia. Yksi-
nään ne eivät ole minkään arvoi-
sia, mutta yhdessä niistä tulee ko-
koelma, ja niiden arvo kasvaa.

On kyse talouspsykologian omis-
tusvaikutuksesta, jonka mukaan 
tavara tuntuu arvokkaammalta, 
kun sen omistaa. Tämä keräilijän 
kumppanin täytyy ymmärtää, 
muutenhan hän tulee hulluksi.

Senkin Sarianna on sisäistänyt, 
että keräilijä ei innostu omistami-
sesta vaan löytämisestä.

– Pidän blogia kirpputorilöy-
döistä. Tykkään selvitellä löytä-
mieni tavaroiden taustoja, Vesa 
sanoo selvästi energisoituneena.

VESA JA SARIANNA käyskentele-
vät olohuoneessa. Pystyisivätkö 
he asumaan minimalistisessa ko-
dissa?

– PYSTYISIN, sanoo Sarianna.
– En, toteaa Vesa.
– Niin, sinullahan taitaa olla 

sellainen sivistyneisyyden illuu-

sio, että kun kirjat ovat kotona, nii-
den sivistys siirtyy sinuun, Sari-
anna toteaa lämpimästi.

Rakkaus kirjoihin yhdistää hei-
tä. Mutta nyt raja on tullut vas-
taan. Sarianna ei halua enää yh-
tään Lundia-hyllyä.

Vesa haaveilee Ikaalisten kesä-
paikan navetan ylisille rakennet-
tavasta sivukirjastosta, jonka re-
montin suuruudeksi hän arvioi sa-
tatuhatta euroa.

– Mutta sittenhän voimme al-
kaa myydä näitä tavaroita, Sarian-
na ehdottaa. 

– Kun sulla on toi astmakin.
Vesa arvelee, että hänestä olisi 

tullut himohamstraaja ilman Sa-
riannaa. Hän todella tarvitsi jär-
jen äänen. 

– Onneksi tapasin Sariannan.

PARHAITEN KERÄILIJÄÄ kestää 
toinen keräilijä. Sellainen paris-
kunta löytyy Porvoosta, kerrosta-
lon kolmannesta kerroksesta, jon-
ka kodin ovessa roikkuu kyltti: 

Täällä asuvat kissat ja heidän hen-
kilökuntansa.

Henkilökunta, eli porvoolaiset 
keräilijät Nina Larm-Vekkeli ja 
Markku Vekkeli, ovat keräilleet 
yhdessä kolmisenk y mmentä 
vuotta ja esittelevät maailman, jo-
ka saisi minimalistin haukko-
maan henkeään.

Kyse ei nytkään ole hamstraami-
sesta. On vain tämä yhteinen pikku 
keräilyharrastus. Muita yhteisiä 
harrastuksia ei ole, eikä tarvita.

ALUKSI KAIKKI SUJUU rauhalli-
sesti.

– Tässä on Markun työhuone, 
jota minä kyllä kutsun askartelu-
huoneeksi, Nina sanoo.

Kahden keräilijän 12 neliön py-
hätössä hyllyt ovat täynnä kan-
sioita. Niiden happovapaisiin 
muovitaskuihin on tallennettu tu-
hansia postikortteja ja postimerk-
kejä, joiden jokaisen mansikan, 
enkelin ja nokikolarin Nina ja 
Markku osaavat ulkoa.
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Vesa arvelee, että hänestä olisi tullut 
himohamstraaja ilman Sariannaa. 

Hän todella tarvitsi järjen äänen. 
”Onneksi tapasin Sariannan.”

Markun ja Ninan 
aika ei käy 
pitkäksi, koska 
keräilemisestä 
ei voi koskaan 
puhua liikaa. 

Sarianna haluaa 
lukea kirjoja ilman, 
että niitä tarvitsee 

omistaa, kun 
taas Vesa haluaa 

omistaa kirjoja 
ilman, että niitä 
tarvitsee lukea.

Nina ja 
Markku ovat 

keräilleet 
yhdessä 

kolmisen
kymmentä 

vuotta. 

Thomas, Nina, Markku, Vesa 
ja muut keräilijät tekevät 
kulttuuriteon, sillä mitkään 
yksittäiset museot eivät voisi 
säilyttää tällaisia kokoelmia. 

Kinderlelujen 
kerääjällä on 
toki kattava 
kinderlelu
katalogi 
hintoineen.


