Rikosromaani syntyi suomalais-amerikkalaisena yhteistyönä

Jarkko Sipilän ja Scott Stevensonin rikoskirja vie New
Yorkiin ja valottaa talouskriisin taustoja.
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uoden 2008
talouskriisiä
on käsitelty
lukuisissa tietokirjoissa ja
elokuvissa.
”Halusin
kertoa tarinan kulissien takaa”, Scott
Stevenson sanoo.
Työskenneltyään 15 vuotta rahoitusalalla New Yorkissa Stevenson (s.
1963) tuntee alan sisältäpäin. Hän
ehdotti rahoitusmaailmasta kertovaa yhteistä, fiktiivistä teosta ystävänsä Jouko Sipilän kirjailijaveljelle Jarkko Sipilälle.
Lähes 20 rikosromaania kirjoittanut Sipilä (s. 1964) ei ensin innostunut ajatuksesta kirjoittaa kirja yhdes-
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sä. Sipilää kuitenkin kiehtoi talouskriisi aiheena.
”Nyt tiedän siitä vielä paljon
enemmän”, Sipilä sanoo kolmen vuoden kirjoitusprosessin jälkeen.
Kirjan työstäminen yhdessä vei
enemmän aikaa kuin osapuolet alun
perin arvelivat. Stevenson kirjoitti englanniksi, Sipilä suomeksi. Jotta kaksikko pystyi kirjoittamaan yhdessä, Jouko Sipilä käänsi englanniksi veljensä laatimat tekstit.
Kirjailijat muovasivat samasta tarinasta kaksi hieman toisistaan poikkeavaa versiota. Esimerkiksi suomalaisversiossa toinen päähenkilöistä
on suomalaissyntyinen.
Kirjat julkaistiin molempien kotimaissa. Suomalaisessa versiossa lu-

kannen kuvat: istockphoto

T I I NA TOR PPA

kee molempien tekijöiden nimet.
Meillä teos ilmestyi keväällä 2013 nimellä Rahan metsästäjät. Yhdysvalloissa Stevensonin dekkari Decay Time julkaistaan kesän alussa.
Yhdysvalloissa teoksen kustantaa
Jouko Sipilä, joka omistaa kustantamonsa Ice Cold Crime yhdessä Jarkko Sipilän kanssa. Suomessa Jarkon
kustantaja on CrimeTime.
Jarkko Sipilä työskentelee MTV:n
rikostoimituksen esimiehenä. Kolmen vuoden aikana häneltä ilmestyi kolme Takamäki-romaania, kun
kesäkuussa 2013 ilmestyvä Valepoliisi lasketaan mukaan. Lisäksi Sipilä kirjoitti Harri Nykäsen kanssa
yhdessä dekkarin Paha paha tyttö
(2011).
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mutkikkaita tuotteita. Työnantajan
tuotteiden kyseenalaistaminen on
riski menettää työpaikka. Tyypit jatkavat myyntityötään.
Tässä kohtaa todellisuus meni toisin. Scott ja Jouko jättivät vapaaehtoisesti työnsä vuonna 2008, eli ennen
finanssikriisiä.
”Olisin ylpeä, jos voisin sanoa osanneeni ennakoida kriisin. En kuitenkaan olisi voinut arvata kriisin syvyyttä ja vaikutuksia”, Stevenson sanoo.
Talouskriisin vyöryssä rahoitusmaailma nousi yhdeksi syntipukiksi. Omaisuutensa tai säästönsä menettäneillä amerikkalaisilla on paljon
hampaankolossa rahoitusalalla työskennelleitä kohtaan. Entinen pankkimies tahtoi kertoa tavallisista, kunnon työntekijöistä.
”Heitä on aivan kuin millä tahansa alalla. Joukkoon toki mahtuu epärehellisiä ja ahneita. Sellaisia on kirjassammekin, jonka kantava teema
on ahneus”, Stevenson sanoo.

”Nyt tiedän
talouskriisistä
paljon
enemmän.”
– Jarkko Sipilä

”En käsittänyt,
kuinka
vaativaa työtä
kirjoittaminen
on.”
– Scott Stevenson

26

”Ei ihme, että Wall Street -tarinan
kanssa kesti”, Sipilä sanoo.
Kaksikon työnjako
Rahan metsästäjissä yhdistyvät Sipilän punoma rikostarina ja Stevensonin kuva rahoitusmaailmasta.
”Jarkon tehtävä oli saada mukaan
perinteinen rikosjuoni ja New Yorkin poliisi rikostutkimuksineen. Minä kuvailin pankkimaailmaa ja siellä työskenteleviä”, Stevenson sanoo.
”Käytin Scottin kohtauksia suomenkielisessä kirjassa pohjana, mutten sanatarkasti”, Sipilä sanoo.
Amerikkalaiselta esikoiskirjailijalta tekstin tuottaminen vaati ponnisteluja. Työssään hän sanoo kirjoittaneensa lähinnä pelkkiä sähköposteja
ja tekstiviestejä. Myös kirjan editointi yllätti ensikertalaisen.
”Olin aliarvioinut sellaisia työvaiheita”, Stevenson sanoo.
Kirjoittaminen opetti arvostamaan
lukijalle näkymättömiä työvaiheita.

Rahoitusala
korventaa ihmistä
Scott Stevenson sanoo, että hän ja
hänen pitkäaikainen kollegansa
Jouko Sipilä eivät ole kirjan kaksikko. Toki kirjan tapahtumilla on esikuvia heidän kokemuksissaan.
Kirjassa kaksi kaveria työskentelee
samassa työpaikassa. He myyvät asiakkailleen rahoitusalan tuotteita. Uljaan tuotenimen taakse on paketoitu yhdysvaltalaisten asuntolainoja ja
muita luottoja.
Päähenkilöt huomaavat, etteivät
he enää ymmärrä kauppaamiaan

Ruuhkajuna ja
yksityiskopteri
Rahan metsästäjissä eräs menestynyt pomo lentää tilaushelikopterilla aamuisin kotoaan Long Islandilta
töihin Manhattanille. Seuraavan tason kaverit, päähenkilöt, jonottavat
ruuhkajuniin.
Huippuyliopistoista valmistuneet
huiput kilpailevat työpaikoista pankeissa ja rahoituslaitoksissa. Työpaikalla vallitsee kova kilpailun ilmapiiri. Peruspalkat pidetään matalina ja
bonukset korottavat ansiota. Jos epäonnistuu, lentää pihalle.
”Vuosien mittaan sellainen työelämä muovaa ihmistä”, Stevenson
sanoo.
Hän itse tarvitsi toipumisaikaa jätettyään työnsä.
”Tunsin olevani henkisesti lopussa. Viisitoista vuotta tein pitkää päivää. Tulin niin myöhään kotiin, että perhe oli jo nukkumassa”, Stevenson sanoo.
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”En käsittänyt, kuinka vaativaa työtä kirjoittaminen on”, Stevenson sanoo.
Tiedot ja tarina eivät riitä, vaan kirjailijan pitää nivoa ne yhteen ja muistaa säilyttää jännite.
Stevensonista rikosromaani kuitenkin palvelee välineenä kertoa
pankkimaailmasta.

Irtisanouduttuaan Stevenson heitti
kännykkänsä jokeen, jätti New Yorkin
ja asettui asumaan eteläiseen Tennesseen osavaltioon.
Nykyään Stevenson pyrkii viettämään aikaa perheensä kanssa. Hänellä on menossa pieniä liiketoimintavirityksiä, joista hän ei halua puhua
sen enempää.
”Olen kirjailija, se on nyt minun
työni”, Stevenson sanoo.
Ennen seuraavaa kirjaa hän aikoo
katsoa, kuinka esikoinen lähtee liikn
keelle.

↑ Scott Stevenson vieraili Helsingissä
toukokuussa ja tapasi Jarkko Sipilän,

jonka kanssa hän kirjoitti aiheeltaan ja
tekotavaltaan ainutlaatuisen kirjan.
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