
Kenkiä, koruja ja merkkilaukkuja! Vuittonia 
ja Burberryä! Naistenpäivän huutokaupassa 
aarteita on tarjolla melkein alle torihintojen 
– mutta himotuimmista tuotteista pitää 
varautua taistelemaan.
MIIA SIISTONEN, KUVAT HELI HIRVELÄ

Pakko saada
Jimmy Choot

Reportaasi

Huutokaupassa 
ei huudeta, vaan 

tarjoukset tehdään 
numerokylttiä 

nostamalla.



”Ihmiset päättävät yleensä etukäteen, 
minkä hinnan ovat valmiita jostakin 

tietystä esineestä  maksamaan.  
Muuten voi mopo karata käsistä.” K enenkähän mat

kaan nämä tä
nään lähtevät?

Huutokauppa 
Helanderin mark
kinointipäällikkö 

Jenny Siren riiputtaa käsissään 
Jimmy Choon liilanpunaisia, hui
kaisevan korkeita avokkaita. Tu
leva omistaja ei voi olla kovin iso
kenkäinen, sillä piikkarit ovat ko
koa 36,5.

Huutokauppakamarin varasto
huone on melkoinen aarreaitta. 
Lasivitriineissä lepää timantti
sormuksia, kultaisia rannerenkai
ta, kaulakäätyjä ja merkkilaukku
ja: Vuittonia, Mulberrya, Long
champia. Tyyriitä luksustuottei
ta, joista moni joutuu vain unel
moimaan.

Tänään, Naistenpäivän huuto
kaupassa, ne ovat kuitenkin taval
lisen palkansaajan ulottuvilla. 
Koska pohjahintoja ei ole, himoit
semansa tavaran voi hyvällä tuu
rilla napata varsin edullisesti.

– Näen usein, kuinka asiakkaan 

katseeseen syntyy se tietty kiilto: 
tuo esine on pakko saada. Silloin 
hinnallakaan ei enää ole niin vä
liä, Jenny toteaa.

ENSIMMÄISEN, TOISEN ja kol
mannen kerran, myyty! Nuija ka
lahtaa pöytään.

Huutokauppa on harhaanjohta
va termi. Ei täällä mitään huudeta. 
Myytävät esineet ilmestyvät mo
nitorin näytölle, ja tarjoukset teh
dään valkoista numerolappua vi
lauttamalla. Se tapahtuu nopeasti 
ja huomaamattomasti. Täytyy olla 
vikkelä, jos mielii saada halua
mansa tuotteen.

Meklari Mika Sirenkään ei ole 
perinteinen liukaskielinen myyn
timies. Tavaraa on niin paljon, et
tei aikaa jää suunsoittoon. 

Sali on tupaten täynnä väkeä, ja 
tunnelma on lähes harras. Taka
osasta leijailee tuoreen kahvin 
tuoksu. Pyöreän pöydän ääressä 
iäkkäiden herrojen seurue rutiste
lee kourissaan pahvimukeja ja ru
pattelee vaimeasti.

Vielä muutama vuosi sitten he 
olivat paikan tyypillisiä asiakkai
ta, huutokauppahaukkoja. Nyt ti
lanne on muuttunut. Asiakkaita 
on kaikenikäisiä: keräilijöitä, si
sustajia, uteliaisuudesta saapu
neita.

– Monille huutokaupassa käy
minen on harrastus. Kun eteen 
osuu mieluisa esine, sille syntyy 
tarve. Jos taas tullaan hakemaan 
jotakin tiettyä esinettä, ihmiset 
päättävät yleensä etukäteen, min
kä hinnan he ovat valmiita mak
samaan. Muuten voi mopo karata 
käsistä, Jenny Siren toteaa.

Esimerkiksi huonekaluja, käsin 
solmittuja mattoja ja valaisimia 

saa usein reippaasti halvemmalla 
kuin tavallisesta liikkeestä.

Edellisenä pä ivä nä Tapio 
Wirkkalan suunnittelemasta 
puutuolista käytiin tiukka kisa. 
Eräs nainen osallistui kauppaan 
puhelimitse Jennyn välityksellä.

– Hän sai tuolin lopulta viidellä
sadalla eurolla. Nainen oli niin 
kaupanteon huumassa, ettei kä
sittänyt, kun onnittelin häntä, 
vaan pyysi yhä korottamaan. Kun 
viesti viimein meni perille, hän 
huusi riemusta. Jouduin pitämään 
luuria kaukana korvasta, Jenny 
kertoo nauraen.

Kärjistetysti voi sanoa, että 
miehet huutavat numismatiikkaa 
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 Meklari Mika 
Siren pitää vauhtia 
yllä salissa.

 Merja Siren 
(vas.) ja tytär 
Jenny Siren ovat 
huutokaupassa 
unelmatyössään.

 Naistenpäivän 
huutokaupan 
halutuinta tavaraa 
ovat merkkilaukut.

 Susanne 
Lievosen Vuitton-
kokoelma lisääntyi 
kahdella laukulla. 
– Ei näitä ihan joka 
päivä ostella, hän 
tuumasi.
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(vanhoja kolikoita), filateliaa (pos
timerkkejä) ja sotaaiheista tava
raa. Naisia kiinnostavat korut, as
tiat ja asusteet.

– Mutta aina ei voi päältä kat
soen arvata, mitä kukakin ostaa. 
Jokin aika sitten myimme puheli
mitse Gunnel Nymanin taide
lasiesineen, jota tuli noutamaan 
vanhempi herra. Tiedustelin, pak
kaanko ohuesta lasista valmiste
tun lansetin kuljetusta varten. ”Ei 
tarvitse”, mies sanoi ja työnsi sen 
taskuunsa. Esine oli 10 000 euron 
arvoinen, kertoo intendentti Han-
ne Siekkinen.

– MITÄHÄN POIKAYSTÄVÄ sanoo? 
Vaikka ei sillä mitään sanomista 
ole. Kun itse hankkii rahansa, saa 
myös päättää niiden käytöstä, 
tuumii 22vuotias Susanne Lie-
vonen. Hän poistuu salista kaina
lossaan kolme Louis Vuitton 
laukkua, joista kaksi lähti mat
kaan tänään.

Ilme on voitonriemuinen: pie
nen kisaamisen jälkeen iso min
tunvihreä kassi ja pienempi käsi

laukku maksoivat yhteensä alle 
300 euroa. Uutena hankittaessa 
hintaan saisi lisätä nollan perään.

Naistenpäivän huutokaupan hi
motuimpia esineitä ovat juuri 
merkkilaukut, erityisesti Vuitto
nin monogrammilla varustetut. 
Ne kiinnostavat etenkin nuoria 
naisia, vanhemmat suosivat Bur
berrya ja Mulberrya.

– Laukkuja hankkivat usein va
kiasiakkaat. Meillä käy täällä kak
si keskiikäistä rouvaa, jotka kil
pailevat toisiaan vastaan. He aset
tuvat saliin niin, että näkevät toi
sensa. Kisan käynnistyttyä nume
rolaput viuhuvat, kunnes jompi
kumpi luovuttaa, Jenny Siren ker
too.

Ajatus naisille suunnatusta 
huutokaupasta syntyi sattumalta 
viime vuonna, kun muuan keräili
jä luovutti Helanderin huutokaup
pakamarille myyntiin ison erän 
merkkilaukkuja. Tarjolle päätet
tiin koota muutakin naisia kiin
nostavaa tavaraa.

Tapahtuma sai niin suuren suo
sion, että se sai jatkoa. Tällä kertaa 

laukuista arvokkain on Hermès’n 
So Kelly, siistissä kunnossa oleva 
tumma kaunotar. 

– Tästä saa pulittaa 5 000–6 000 
dollaria, jos lähtee vintageliik
keestä hankkimaan. Näitä val
mistetaan vain tietty määrä. Oma 
laukku pitää tilata ja sitä saattaa 
joutua odottamaan vuoden ver
ran. Siksi nämä ovat niin kalliita, 
Jenny selvittää.

Myytävät tavarat olivat näytillä 
kaksi päivää ennen huutokauppaa, 
ja Hermès’n ympärillä pyöri liuta 
kiinnostuneita.

– Eräskin nelikymppinen nai
nen tuijotti sitä pitkään lumoutu
neena. Hän ei olisi millään maltta
nut lähteä pois.

SALIN PERÄLLÄ seinää vasten 
seisoskeleva vaalea nainen tutkii 
keskittyneesti myyntiluetteloa 
iPadiltaan. Välillä hän luo ihaile
van silmäyksen käteensä, johon on 
juuri ilmestynyt näyttävä sormus. 
Siinä on keskellä iso tumma kivi,  
jota ympäröi rykelmä pieniä ti
mantteja.

– Jännä ajatella, että tämä sor
mus on joskus kuulunut jollekin 
toiselle. Olisi kiva tietää, millainen 
ihminen hän on ja miten koru pää
tyi huutokauppaan, nainen tuu
mii.

Toive tuskin toteutuu. Helande
rille tavaroitaan myyntiin tuoville 
taataan yksityisyys. Joku joutuu 
luopumaan aarteistaan tilan 
puutteen tai rahapulan vuoksi. Jo
ku siksi, että pystyy näin hankki
maan kokoelmiinsa jotakin uutta. 
Osa tavaroista tulee kuolinpesistä.

Usein esineiden historia jää pi
mentoon, mutta poikkeuksiakin 
on. Mallinuken päälle puetun vaa
leansävyisen pitkän tanssiaisle
ningin tiedetään kuuluneen Hel
singin Normaalilyseon lehtorille. 
Hänen on täytynyt olla hoikka 
nainen, sillä mekon uuma on hy
vin kapea.

Leningin huutaa 40 eurolla 
Riikka Sarsama. Hän hypistelee 
kangasta ja tutkii saumoja am
mattimaisin ottein:

– Huolellista työtä, varmaan 
ateljeessa tehty. Osaan itsekin om

Reportaasi

 – Tällaisia meillä 
ei ole ennen ollut 
myynnissä, Jenny 
Siren toteaa 
Vuitton-kuvioisista 
mailasuojista.

 Osa vintage-
koruista on 
peräisin maailman 
eri kolkista.

 Aidon, käsin 
solmitun maton 
voi saada huuto- 
kaupasta hyvinkin 
edullisesti.
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mella, joten voin muokata tätä 
omalle kropalle sopivaksi.

Hankintaan vaikuttivat nostal
giset syyt: Riikka on Norssin enti
nen oppilas. Isoja juhlia ei ole tällä 
hetkellä tiedossa, mutta puku on 
valmiina odottamassa. Ja toista 
samanlaista ei takuulla tule vas
taan.

– Jos itsellä ei ole käyttöä, saa
tan antaa tämän tyttärelle lukion 
vanhojenpäivän tansseihin. 

REKISSÄ SEISOO pitkä rivi turk
keja: lammasta, minkkiä, chin
chillaa, kania, piisamia. Saga
merkkiseen minkkiturkkiin on 
kiinnitetty alkuperäinen ostolap
pu, jonka mukaan siitä on makset
tu 7 530 euroa vuonna 2005. Nyt 
siitä saa ehkä kolmisensataa.

Vieläkö turkit tosiaan tekevät 
kauppansa?

– Voi kyllä, kaikki menevät. 
Vanhemmat ihmiset hankkivat 
niitä perinteiseen käyttöön, nuo
remmat ompelevat niistä tyynyn
päällisiä ja päiväpeittoja. Ja onhan 
kierrätetty turkki eettisempi, to

teaa Merja Siren. Hän omistaa 
Helanderin yhdessä miehensä Mi
kan kanssa.

Perhe on huutokauppaihmisiä 
henkeen ja vereen. Tytär Jenny 
kulki mukana osto ja myyntiliik
keissä jo kantokassissa ja osallis
tui Tukholman antiikkimessuille 
ennen ristiäisiään.

Rakkaasta harrastuksesta tuli 
ammatti, kun Merja ja Mika osti
vat huutokauppakamarin kolme 
vuotta sitten.

– Tämä on ihana työ. Visuaali
sena ihmisenä syön näitä esineitä 
silmilläni. Mutta koska elän täällä 
tavarapaljouden keskellä, oma 
maku on aika pelkistetty. Kodin 
sisustus vaihtuu kyllä aika usein.

Sirenien missiona on tuoda huu
tokauppa nykyaikaan. Seuraavan 
huutokaupan tavarat ovat näytillä 
nettisivuilla hyvissä ajoin. Liik
keen Facebooksivuilla on yli 3 000 
tykkääjää. Osallistuminen viime 
keväänä Aarteenetsijättositv
ohjelmaan oli onnenpotku. Se toi 
uusia, nuoria asiakkaita.

– Haluamme näyttää, että huu
tokauppa ei ole vain mummojen ja 
pappojen paikka. Täältä löytyy jo
kaiselle jotakin, Jenny kiteyttää.

KÄYTÄVÄLLE SYNTYY tungosta, 
kun väki jonottaa ostoksiaan ta
kahuoneesta ja pakkaa niitä kotiin 
kuljetusta varten. Banaanilaati
koihin lasketaan hellävaroen kris

tallilaseja, astiastoja, ruokailuvä
lineitä, kynttilänjalkoja.

Sa l i n puolel la k aupat a a n 
Hermès’n So Kelly laukkua. Hi
moitun esineen hinta kipuaa 
kymppi kympiltä. Meklarikin 
lämpenee: ”No, älkää vielä antako 
periksi! Ihana katsoa tätä naisel
lista tuskaa.” Vasara kolahtaa lo
pulta 650 euron kohdalla.

Mutta kenen matkaan lähtivät 
punaiset Jimmy Choot?

Ona Gardemeister heiluttelee 
kenkäparia selvästi tyytyväisenä.

– Nämä oli ihan pakko saada. 
Olen kenkäfriikki, kaapistani löy
tyy ehkä 40 paria. Mutta tätä 
merk kiä minulla ei vielä ollut.

Onalla on syytä hymyyn. Hän 
oli varautunut maksamaan ken
gistä 150 euroa, mutta ne irtosivat 
lopulta  vain kahdeksallakympillä.

Piikkarit pääsevät käyttöön heti 
seuraavana viikonloppuna, jolloin 
tiedossa on päivälliset tuttavapo
rukan kesken.

– Aion tehdä muut naiset vih
reiksi kateudesta. Vai saako niin 
sanoa, hän virnistää. u

Hermès’n himoitun laukun hinta  
kipuaa kymppi kympiltä.  

”No, älkää vielä antako periksi!  
Ihana katsoa tätä  
naisellista tuskaa.” 

 Riikka 
Sarsamaa viehätti 
erityisesti vanhan 
tanssiaispuvun 
pitsibolero.

 Ona 
Gardemeisteria 
onnisti. Hän 
nappasi Jimmy 
Choo -kengät 
huokeammalla 
kuin odotti.

 Huutokaupassa 
käydään kilpailua, 
jännitetään ja 
välillä nauretaan.


