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VASTINE 
 

 

Tausta 

 

Suomen karikatyristien ja pilapiirtäjien kilta (Skarpit) on kokouksessaan 4.12.2016 

päättänyt seuraavaa (ote pöytäkirjasta): 

 

”3. Ossi Blomin killan jäsenyydestä päättäminen: Alustukseksi [Grafian 

hallituksen puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja] kertoivat Grafiasta ja sen 

tavoitteista. Järjestö haluaa kasvaa ja nousta merkittäväksi alan etujärjestöksi. 

Vieraat ottivat myös kantaa tapaus Ossi Blomiin ja kehoittivat olemaan 

reagoimatta hänen provokaatioihinsa, eikä lähteä mukaan väittelyyn. Grafiaan 

ei ole tullut yhteydenottoja koskien Ossin medioille ja yhteistyökumppaneille 

lähettämää kirjettä. Grafian jäsenyydestä häntä ei voi erottaa, eikä tapausta 

viedä Grafian hallitukseen. Kilta voi kuitenkin tehdä omia päätöksiään, jos 

yhteistyö käy vaikeaksi. Vieraat poistuivat, ja kiltakokous jatkoi keskustelua 

Ossin mahdollisuudesta jatkaa jäsenenä. Ehdotettiin varoitusta, määräajaksi 

sulkemista toiminnasta, mutta lopulta päätettiin yksimielisesti, että Ossi Blom 

suljetaan killan toiminnasta toistaiseksi, koska hänen toimintansa on 

aiheuttanut killan jäsenissä epäluottamusta. Killan toiminta perustuu kuitenkin 

viime kädessä jäsenten keskinäiseen luottamukseen ja kunnioitukseen. Ossi tuli 

kokouksen aikana Grafian eteiseen, jossa [Skarppien puheenjohtaja] sekä 

läsnäolleina [sihteeri ja kolmas henkilö] ilmoittivat, ettei häntä oteta mukaan 

kokoukseen, joka pohtii hänen tekojaan. Ossille kerrottiin, ettei hän nauti tällä 

hetkellä killan luottamusta. Ossi poistui paikalta.” 

 

Haluan seuraavassa tuoda esille oman näkemykseni ko. päätökseen johtaneista syistä sekä 

sitä edeltäneistä tapahtumista, koska niitä ei mielestäni riittävällä tarkkuudella ole 

kokouspöytäkirjassa selostettu. Tarkoitukseni ei kuitenkaan ole yrittää saada tehtyä päätöstä 

kumotuksi tai edes muuttaa sitä, koska uskon vakaasti että se edustaa äänestäjäkunnan 

todellista tahtotilaa. Mielestäni jokaisella yhdistyksellä tulee olla oikeus valita omat arvonsa 

ja päättää niiden mukaisesti jäseniensä kelpoisuudesta. Saman totesin jo viime marraskuussa 

julkaisemassani avoimessa kirjeessä (Avoin kirje aikuisille), johon päätöksessä viitataan ja 

joka on luettavissa kotisivuillani. Kirje sisältää myös selonteon tapauksen alkuvaiheista, joten 

en niitä enää tässä ala kertaamaan. 

Samalla kun yhdistys edellyttää yksittäisiltä jäseniltään tietynlaista käyttäytymistä, sen 

tulisi huolehtia siitä, että myös oma toiminta pysyy varsinkin ristiriitatilanteissa eettisesti 

kestävällä pohjalla. Yhdistyksen sääntöjen lisäksi myös voimassa oleva yhdistyslainsäädäntö 

tuo tähän omat rajoituksensa, joista ainakin toimihenkilöiden tulisi olla hyvin perillä. Tässä 

suhteessa sekä Skappien että kattojärjestö Grafian toiminta on omiaan herättämään suuria 

kysymyksiä kuten tulen kirjoituksessani osoittamaan. 

Ennen varsinaisen päätöksen perkaamista haluan alustukseksi kertoa hupaisan episodin em. 

kokouksesta, koska se kuvaa mielestäni osuvasti Skarppien tämän hetkistä sekaannuksen tilaa 

ja toimintaa, josta syntyy farssi aina kun asiat eivät sujukaan johtohenkilöiden ennakkoon 

kaavailemalla tavalla. Toisin kuin päätöksessä ohimennen mainitaan, en itse asiassa vain 

”tullut” kokouksen aikana Grafian toimiston eteiseen, vaan minut laskettiin sinne pitkällisen 

arpomisen jälkeen. Läsnäolijat eivät nimittäin olleet lainkaan varautuneet siihen, että 

ilmaantuisin kutsumatta (palaan tähän myöhemmin) Uudenmaankadun portin taakse ja 
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pyrkisin sisään. Eräs heistä oli saapumisestani kuuleman mukaan jopa ”aivan paniikissa” 

(sähköposti 19.12.), joten on jossain määrin ymmärrettävää, että minua seisotettiin ensin 15 

minuuttia ulkona—ilmeisesti siinä toivossa, että pakkanen karkottaisi minut lopulta tieheni. 

Taloyhtiön asukkaat laskivat minut kuitenkin ystävällisesti ensin kiinteistön sisäpihalle ja 

sitten armollisesti porraskäytävään lämmittelemään. Koputeltuani aikani Grafian ovella killan 

puheenjohtaja, sihteeri sekä joku kolmas henkilö (jonka jäsennyydestä killassa en ole päässyt 

kärryille, koska hän ei näytä piirtävän karikatyyrejä sen paremmin kuin pilakuviakaan), 

päästivät minut viimein eteiseen, jossa kuulin vaivautuneen selostuksen noin kuukauden ajan 

pimitetystä kurinpitoprosessista sekä siitä, ettei minulla ollut kokoustilaan asiaa. 

 

 

Juridiset ongelmat 

 

Kuten edellä mainitsin en saanut koskaan kutsua tähän joulukuun kiltakokoukseen eikä 

minua myöskään etukäteen informoitu millään tavoin itseäni koskevasta sen paremmin kuin 

muistakaan siellä käsiteltävistä asioista. Paikalle saapumiseni tästä huolimatta johtui siitä, että 

kokouksen päivämäärä ja pitopaikka oli läsnäollessani päätetty ed. kokouksessa lokakuun 

lopulla, ja yksinkertaisesti oletin kokouskutsuni jääneen sihteeriltä lähettämättä silkasta 

epähuomiosta. Kolmen vartin ”myöhästymiseni” taas aiheutui siitä, ettei kokous alkanutkaan 

klo 14 kuten oli aiemmin sovittu. 

Täysivaltaisen jäsenen jättäminen ilman asianmukaista kokouskutsua ja käsiteltävien 

asioiden esityslistaa on siksi vakava virhe, että se paitsi loukkaa hänen yhdenvertaisuuttaan 

myös vie juridisen pohjan killan koko päätöksenteolta. Jääväämistäni ko. asian käsittelystä ei 

voida millään perustella, koska yhdistyslaki erikseen määrittää, että jäsenelle on varattava 

tilaisuus oman selvityksensä antamiseen ennen päätöksen tekemistä. Sitä paitsi varsinkin 

yhdistyksen kurinpitoon liittyvissä asioissa asianosaisen kuuleminen on eräs tärkeimmistä 

oikeusperiaatteista ja siihen olennaisesti liittyy, että hänen tulee hyvissä ajoin saada tieto 

asiansa käsittelystä sekä aineistosta, johon tuleva päätöksenteko perustuu. Tältäkin osin kilta 

laiminlöi täydellisesti oikeudelliset velvollisuutensa. 

Skarppien toimihenkilöiden asenteellisuudesta kertoo edelleen se, että samalla kertaa kun 

minut perusteettomasti suljettiin oman asiani käsittelyn ulkopuolelle, vietiin myös etukäteen 

mahdollisuuteni osallistua muihinkin kokouksessa käsiteltäviin asioihin. Tästä voidaan 

päätellä, että päätös toimintakiellostani oli siis käytännössä tehty ennen kuin sitä kokouksessa 

”virallisesti” käsiteltiin. Vapauttavalla päätöksellä tai varoituksella kokous olisi ajanut itsensä 

tässäkin suhteessa juridiseen umpikujaan. 

Yhteenvetona voidaan todeta, että koska kokousta ei em. perusteilla kutsuttu koolle 

yhdistyslain mukaisesti, ei se myöskään ole laillinen eikä päätösvaltainen. Näin ollen kaikki 

Skarppien killan 4.12. tai sen jälkeen tietämättäni järjestetyissä kokouksissa tehdyt päätökset 

ovat moitteenvaraisia ja ne voidaan vaivattomasti mitätöidä oikeuden päätöksellä. Tässä 

yhteydessä mainittakoon vielä, että sain virallisen tiedon (kokouspöytäkirja) 4.12. tehdystä 

päätöksestä vasta 23.1. kiertoteitse Grafia toiminnanjohtajan kautta, koska Skarppien 

puheenjohtaja ei kokouksen ”aulakeskustelussa” antamastaan lupauksesta eikä myöhemmin 

4.1. esittämäni asiakirjapyynnöstä huolimatta suostunut sitä lähettämään, vaikka yhdistyslain 

31 § tähän suoraan velvoittaa. 

 

 

Päätöksen sisältö 

 

Koska muutamaan Skarppien johtohenkilöön kohdistamani täysin aiheellinen kritiikki on 

selvästi ollut heidän egolleen aivan liian kova kolaus, on psykologisessa mielessä 
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ymmärrettävää, että killan puolustautumisstrategiaksi on valikoitunut toiminnan eettisyyden 

uudelleenarvioinnin sijaan nimenomaan persoonani demonisoiminen. Jo pelkästään se että 

alun perin koko killan kesken sähköpostitse puitua kiistaa jonkun kirjoituksen julkaisemisesta 

tai julkaisematta jättämisestä ylipäätään päädytään kokouksessa käsittelemään ”Tapaus Ossi 

Blomina”, kertoo tästä kaiken oleellisen. Luonnollisena jatkona tälle mustamaalaamiselle 

killan puheenjohtaja esitti samaisessa kokouksessa ”rajat kiinni” –hengessä luvalla sanoen 

vainoharhaisen ajatuksen uusien jäsenien koeajasta (kokouspöytäkirja 9 §), jonka tarkoitus on 

nähtävästi varmistua siitä, ettei joukkoon enää jatkossa pääse luikertelemaan kaltaisiani 

katalia kyykäärmeitä vaan että uudet jäsenet tulevat vastaanpanematta alistumaan killan 

oikeamielisiksi ja erehtymättömiksi todettujen hyvien veljien tahtoon. Oman jäsennyyteni 

kannalta ”kohtalokkaaksi” muodostui siis nähtävästi se, etten aloittelevana karikatyristinä ja 

killan nuorimpana ollut valmis luopumaan yhtäläisistä oikeuksistani ihan vain sen takia, että 

jotkut kokeneemmat patriarkat—varsinkin se höperö, joka killan avoimella sisäisellä 

äänestyksellä oli yksimielisesti todettu olevan vailla huumorintajua (sähköpostit 12.—

13.9.)—tätä henkilökohtaisista syistään vaativat. 

Silmiinpistävintä päätöksessä kuitenkin on, ettei konkreettisia perusteita 

toimintakiellolleni mainita pöytäkirjassa ainuttakaan. Puhutaan vain epämääräisesti ”Ossin 

teoista” tai ”hänen toimistaan”. Joulukuun kiltakokouksen ”aulapalaverissa” mukana ollut 

kolmas henkilö kyllä mainitsi tuolloin niitä olevan niin pitkä lista, ettei eritteleminen 

tilanteessa ollut enää tarkoituksenmukaista. Mitään listoja tai muitakaan selvityksiä en näiden 

väitteiden tueksi ole kuitenkaan myöhemmin saanut. Itse asiassa tähän päivään menneessä ei 

yksikään Skarppien sen paremmin kuin Grafiankaan edustaja ole sanallakaan antanut 

ymmärtää, että kirjoituksissani esittämäni näkemykset ja väitteet olisivat perättömiä tai 

perusteettomia, joten hekin näyttävät ne sellaisenaan allekirjoittavan. Kieltäminen olisikin  

varsin haasteellista, koska olen kirjoituksissani puhunut johdonmukaisesti totta ja vieläpä 

siten, että asiat voidaan tarvittaessa todistaa. Toisin sanoen ainoa todellinen syy päätökselle 

on se, että avoimen keskustelun, tosiasioihin pohjautuvan päätöksenteon sekä omien 

oikeuksieni peräämiseksi esitin Skarppien kieroutuneesta toimintakulttuurista julkisesti 

kiusallisia totuuksia, jotka ilmeisesti häiritsivät sen muuten luottamuksellisia välejä 

sponsoreihin ja muihin yhteistyökumppaneihin. 

Koska kurinpidollisena keinona toiminnasta sulkeminen tehdään yleensä määräajaksi tai 

tietyin ehdoin, herättää myös sanamuoto ”toistaiseksi” kummastusta. Ei kai kilta ihan 

vakavissaan kuvittele, että haikailisin niin epätoivoisesti takaisin yhteistyöhön sen 

demokratian pelisääntöjä halveksuvan sekä valtavirrasta poikkeavia näkemyksiä kavahtavan 

johdon kanssa, että ilmestyisin jonkin ajan kuluttua hattu kourassa jälleen Uudenmaankadun 

portin taakse. Sitä paitsi en välttämättä yhteiskuntakriittisenä taiteilijana halua assosioitua 

henkilöihin, joiden pääasiallisena motiivina yhdistystoimintaan näyttää olevan itsetuntonsa 

pönkittäminen silmäätekeviä nuoleskelemalla sekä keinotekoisen huumoriveikko-imagon 

ylläpitäminen.  

 

 

Grafian osallisuus 

 

Grafia on minulle lähetetyllä strategiakaaviolla ilmoittanut nelivuotiskauden 2016—19 

arvoikseen olla innostava, avoin ja eettinen (sähköposti 23.1.). Dynaamisten PowerPoint-

esitysten laatiminen punaviinilasi kädessä on varmasti mieltä ylentävää, mutta valitettavasti 

käytännön tasolle nämä arvot eivät näytä vielä juurtuneen. Yhdistyksen toimintakulttuurin 

lähempi tarkastelu viime syksystä lähtien nimittäin osoittaa, että ainakin jäseniensä 

oikeudellisten asioiden hoidosta toiminnanjohtaja ja pöytäkirjan perusteella näköjään myös 

hallituksen puheenjohtaja ovat täysin kuistilla. Yleisenä periaatteena heillä näyttää olevan, 
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että ensin toimitaan ilman minkäänlaista harkintaa ja sen jälkeen mahdollisten ongelmien 

setviminen jätetään vääryyttä kokeneen jäsenen omalle vastuulle. 

Kun viime loka-marraskuun taitteessa nuorten karikatyyri- ja pilapiirroskilpailun ympärille 

nousseen polemiikin yhteydessä kerroin huoleni yhden osapuolen näkemyksen 

sivuuttamisesta ja toin esiin suhteellisen olennaista lisätietoa (siis sen että lasten sijaan 

kilpailu onkin suunnattu virallisten sääntöjen mukaan alle 25-vuotiaille), muuttui Grafian 

kanta kirjoitukseni suhteen niin, ettei se halunnutkaan enää puuttua sen julkaisemiseen. 

Toisaalta elettäkään edellisestä lausunnosta aiheutuneen ongelman korjaamiseksi ei tehty, 

joten kirjoitukseni jäi vaille reilua käsittelyä kiltakokouksessa ja julkaisematta.  

Joulukuun alussa yhdistys näyttää vastoin aiempaa linjaustaan jälleen sotkeutuneen oma-

aloitteisesti Skarppien sisäiseen päätöksentekoon. Tällä kertaa vieläpä siten, että se katsoi 

aiheelliseksi leimata keskustelun ulkopuolelle suljettu osapuoli yksiselitteisesti trolliksi 

(”Vieraat kehottivat olemaan reagoimatta hänen provokaatioihinsa”), vaikka olin käsittääkseni 

avoimessa kirjeessäni varsin selväsanaisesti ja perustellusti tuonut esille organisaation 

toiminnassa ilmenneet epäkohdat ja ristiriidat sekä lisäksi tehnyt selväksi oman ulostuloni 

motiivit. Myös se että Grafian johto tässä yhteydessä varoitti muita antautumasta väittelyyn 

(?) allekirjoittaneen kanssa, on selvä merkki siitä, ettei yhdistyksellä ole minkäänlaista 

kiinnostusta rakentavan keskustelun edellyttämään itsetutkiskeluun. Samalla se tuli kaiken 

huipuksi siunanneeksi Skarppien mielivaltaisen toiminnan, mikä voidaan tulkita 

kehoitukseksi toimia lain vastaisesti mikäli organisaation etu sitä vaatii: "Kilta voi kuitenkin 

tehdä omia päätöksiään, jos yhteistyö käy vaikeaksi."—siis vaikeaksi sen omasta 

näkökulmasta riippumatta toisen osapuolen yhdistyslainsäädännössä määritellyistä 

oikeuksista. Yhteistyö tuppaa tosiaan käymään hivenen vaikeaksi, jos asianomainen henkilö 

sivuutetaan kaikesta toiminnasta jo ennen kuin mitään virallista päätöstä on saatu aikaiseksi. 

Sitten taas reilut puolitoista kuukautta tästä noitaoikeudenkäynnistä, jossa minulta ilman 

minkäänlaisia järkiperusteita vietiin mm. mahdollisuus vaikuttaa seuraavan vuoden 

projekteihin ja osallistua sen tärkeimpään näyttelyyn, Grafian toiminnanjohtaja kääntää  

tyylilleen uskollisena täysin kelkkansa ja ehdottaa varovasti yhteistä tilaisuutta, jossa pääsisin 

lopulta kertomaan myös oman näkemykseni (sähköposti 25.1.). Yllättävän ”tarjouksen” 

pontimena oli epäilemättä se, että asiakirjapyyntöni yhteydessä tulin maininneeksi päätökseen 

liittyvät juridiset ongelmat. Kostonkiimassa syntyneitä muotovirheitä olisi tietysti kiva päästä 

jälkikäteen paikkailemaan epävirallisimmissa illanistujaisissa ulkopuolisilta piilossa 

vastaavalla logiikalla kuin esim. joukkoraiskaajien on sopivaa pyytää uhriaan seuraavana 

päivänä luokseen rusinapullakahville keskustelemaan tämän suosikkiasennoista. 

Jokainen varmasti ymmärtää, että jos itse haluan syystä tai toisesta tulla jo 

loppuunkäsitellyssä asiassa jälkikäteen kuulluksi, niin se onnistuu kyllä ilman ylimääräisiä 

palavereja—ihan vaikka sähköpostilla kuten vastineellani tässä osoitan. Grafian ehdotuksen 

pääasiallinen tarkoitus kuulemiseni sijaan olikin päästä yhtäältä todistelemaan, että yhdistys 

sallii ainakin näennäisesti toimintaansa kohdistuvat kriittiset äänenpainot, mutta toisaalta 

saada myös varmistettua, että ne pysyvät tehottomina eivätkä kantaudu ulkopuolisten korviin. 

Vahinko vain, että itse koen oman oikeusturvani kannalta parempana, että keskustelua pääsee 

seuraamaan myös joku ulkopuolinen ja lähtökohtaisesti puolueeton taho. Siinä kun itse kukin 

joutuu viimeistään perustelemaan tekemisiään muuten kuin vain puhtaan tunneperäisillä 

syillä. Koska pöytäkirjan perusteella vielä viime joulukuussa Grafialla vaikutti olevan 

suurempi huoli median yhteydenotoista kuin jäseniensä oikeusturvasta, niin ehkä nykyinen 

tilanne voidaan yhdistyksessä kääntää mahdollisuudeksi kasvaa em. strategiakaaviossa 

esiteltyjen arvojen kokoiseksi. 
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Tulevaisuuden näkymiä 

 

Koska hovinarrin teilaaminen ei tiettävästi paranna kuninkaan skolioosia, olen jossain 

määrin epäileväinen sen suhteen, että Skarppien joulukuun kiltakokouksessa peräänkuulutettu 

jäsenten keskinäinen luottamus ja kunnioitus kohenee toimintakieltoni ansiosta. Tiettyjen 

henkilöiden välinen epäluottamus ja katkeruus, joka on peräisin jo ajalta ennen omaa 

jäsennyyttäni (huhtikuu 2016) ja liittyy esim. joidenkin äänestystulosten näpelöinteihin 

(sähköposti 2.11.), tulee epäilemättä säilymään ihan riippumatta siitä, olenko itse toiminnassa 

mukana vai en.  

 Tässä suhteessa on ymmärrettävää, miksi osanotto kiltakokouksissa on jäänyt niin 

vähäiseksi, ja miksi osa jäsenistä ei vaivaudu osallistumaan edes sähköpostitse käytyihin 

keskusteluihin. Joulukuun pöytäkirjasta käy esim. ilmi, että toimintakiellostani päättämiseen 

osallistui killan jäsenistöstä ainoastaan 44 %, vaikka samaisessa kokouksessa pöydällä oli 

lisäksi seuraavan vuoden kannalta suunnilleen tärkeimmät asiat (nyt helmi-maaliskuussa 

Päivälehden museossa järjestettävä vuosinäyttely sekä äänestys vuoden 2016 ns. karikatyypin 

nimeämiseksi). Erityisen kuvaavaa on, että joukosta jonka toimia olin syksyn mittaan 

arvostellut, oli paikalla joka ikinen, mutta toisaalta minua kiitettävästi puolustaneista ja 

tukeneista ainoastaan yksi. Hänkin perusteli ko. päätöksen yksimielisyyttä 19.12. lähetetyssä 

viestissään sillä, ettei ”halunnut alkaa sooloilemaan”, mikä kuvastaa sitä ahdistavaa 

ilmapiiriä, jossa omien eriävien mielipiteiden esittäminen koetaan nuoralla tanssimiseksi. 

Taloudellisessa ja ammatillisessa mielessä pelko ryhmän tarjoaman synergiaedun 

menettämisestä on ilmeinen, koska eräskin skarppi totesi syksyisessä kannanotossaan, että 

”vaikkakaan Skarpit eivät edusta lähellekään sellaisia arvoja kuin haluaisin, niin nykytilanne 

on kuitenkin huomattavasti parempi kuin se ettei Skarppeja olisi ollenkaan” (sähköposti 

25.10.). Tästä näkökulmasta ymmärrän toki paremmin kuin hyvin niitä killan jäseniä, jotka 

ovat erimielisyyksistä halunneet pysytellä mahdollisimman kaukana. 

Johdon harjoittama killan jäseniä eriarvoistava toiminta ei ainakaan ole omiaan 

vahvistamaan uskoa siihen, että näkemyksiään kannattaa ristiriitatilanteissa alkaa puolustaa 

kovinkaan voimallisesti. Valitettava seuraus tästä yksilöiden omasta ennakkosensuurista ja 

riskien kaihtamisesta on tietenkin se, että esim. järjestettävät näyttelyt eivät välttämättä jaksa 

kiinnostaa tai puhutella yleisöä kovinkaan laajasti. Oma näkemykseni joka tapauksessa on, 

että killan jäsenistössä on valtava määrä taitoa, kokemusta ja luovaa energiaa vaikka mihin, 

jos ne vain saataisiin valjastettua saman reen eteen. Se millaisia johtopäätöksiä taas Skarppien 

yhteistyökumppanit ilmenneen johdosta tekevät, on tietysti niiden oma asia, mutta ainakin 

ministeri Grahn-Laasonen voisi mielestäni pohtia toiseen kertaan, onko puhuminen nuorille 

em. karikatyyri- ja pilapiirroskilpailun avauksessa mainitsemistaan arvoista enää toukokuun 

palkintojenjakotilaisuudessa omalle tai 100-vuotiaan Suomen arvolle sopivaa. 

 

Helsingissä 8. helmikuuta 2017 

 

 
             Ossi Blom 


