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JOHDANTO

Opinnäytetyöni on alkujaan lähtöisin vastavalon kuvaamisella 
löytämästäni valokuvailmaisusta. Opiskelijavaihdossa Sak-
sassa vuonna 2008 inspiroiduin valosta, joka oli erilaista kuin 
Suomessa. Aloin kuvaamaan intuitiivisemmin kuin aiemmin. 
Vuotta myöhemmin kuvat saivat minut innostumaan näke-
misestä ja erityisesti valokuvallisesta näkemisestä. Aihetta 
pohtiessani ymmärsin, että haluan jakaa löytämiäni ajatuksia ja 
oppia jakamisen myötä itse lisää. Valokuvauksen opettamisesta 
muodostui mahdollisuus jakamiseen ja toimintani tarkasteluun. 

Taustalla jo vuosia olleen kiinnostukseni pedagogiikkaan 
pystyin hyödyntämään valokuvaajaidentiteettini tarkastelussa 
opetusharjoittelujen muodossa. Tavoitteeksi muodostui opet-
tamisen yhdistäminen valokuvauksen opintoihini. Hakiessani 
opiskelemaan valokuvausta Taideteollisen korkeakoulun valo-
kuvataiteen koulutusohjelmaan vuonna 2004 oli vaihtoehtoi-
sena kiinnostuksen kohteenani opettaminen ja haku Helsingin 
yliopistolle luokanopettajakoulutukseen. Taustallani vaikutta-
van partioharrastuksen vuoksi kasvatus ja ryhmänjohtaminen 
ovat olleet minulle luontevaa toimintaa jo yläasteelta saakka. 
Opettamisen valitseminen maisterin opinnäytetyön aiheeksi on 
osa identiteettini etsimistä ja löytämistä.  

Valokuvataiteen opintojen aikana olen jatkuvasti uudelleenmää-
ritellyt itseäni – välillä enemmän valokuvaajaksi kuin taiteili-
jaksi. Opintojen myötä minusta on kuitenkin kasvanut myös 
taiteilija. Minulle taide on olemassaolon tutkimista ja itseni 
ymmärtämistä. Pidän kuitenkin edelleen vahvasti kiinni valo-
kuvaajaidentiteetistä, määritellen usein toimintaani valitsemani 
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välineen kautta. Valokuvaus kannustaa minua havainnoimaan 
ympäristöäni yksityiskohtaisesti ja auttaa selvittämään suhdet-
tani maailmaan.

Puhuessani ja kirjoittaessani valokuvauksesta ja taiteesta katson 
niitä oman etsimeni läpi, puhun omasta näkökulmastani. 
Freelance-valokuvaajana kuvaan yleensä tapahtumia ja ihmisiä. 
Tapahtumakuvauksessa dokumentoin tapahtuman kulkua ja 
huippuhetkiä. Kuvaan puitteiden yksityiskohtia ja tilannepot-
retteja osallistujista. Ihmiskuvauksessa teen tilauksesta henki-
lökuvia lehdille, yrityksille ja yksityishenkilöille, kuten hääpa-
reille. Valokuvailmaisuani harjoitan myös omien projektien 
myötä kulkemalla kameran kanssa kuvia etsien ja löytäen sekä 
kuvaamalla ystävistäni henkilökuvia. Valokuvatessa olen usein 
tekemisissä ihmisten kanssa. Toisinaan kuitenkin selvitän aja-
tuksiani ja nautiskelen näkemisestä lähtemällä kävelylle kamera 
mukanani.

Taideteollisen korkeakoulun valokuvataiteen opinnoissa olen 
oppinut kuvista keskustelun tärkeyden. Valmistumiseni jälkeen, 
opiskelijayhteisön jäädessä taakse, löydän entisistä opiskeluto-
vereistani edelleen vertaisia, joiden kanssa keskustella ja joihin 
peilata itseäni valokuvaajana. Valokuvauksen opettamisen myö-
tä pidän ajatukseni vireessä ja muistutan itseäni olla pitämästä 
mitään valokuvaukseen liittyvää itsestäänselvyytenä.

Minulle opettaminen vastaa tarpeeseen olla sosiaalisessa 
kanssakäymisessä muiden ihmisten kanssa. Opetuksen koen 
tarjoavan mahdollisuuden jakaa osaamistani. Jakamisen ohella 
opettaminen edustaa minulle mahdollisuutta oppia itsekin. 
Kun olen lupautunut opettamaan, minun on varmistettava, että 
ymmärrän aiheeni kokonaisuutena. 

Opinnäytetyötäni varten järjestämieni kolmen opetusharjoitte-
lujen dokumentointi on työni aineisto, jota tarkastelen valo-
kuvaajan ja taiteilijan näkökulmasta. Pohdin, mitä valokuvaus 

minulle merkitsee ja mitä se sisältää. Yritän päästä käsiksi valo-
kuvauksen ydinkysymyksiin, siten kuin ne minulle näyttäyty-
vät. Pohdin, mitä taide on ja miten työskentelyni on taiteellista. 
Erityisesti näitä asioita olen miettinyt suunnitellessani opetusta 
ja tarkastellessani sitä jälkikäteen.

Opetusharjoittelujen ryhmät löytyivät osittain sattuman kautta, 
kun tartuin minulle tarjottuihin tilaisuuksiin. Suoritin opetus-
harjoittelut Helsingissä Alppilan lukiossa ja Kameraseurassa. 
Olin kuitenkin jo etukäteen määritellyt opetukseni kohderyh-
miksi nuoret ja aikuiset, joilla olisi jo jonkin verran kokemusta 
valokuvauksesta. Opinnäytetyön puitteissa koin mieluisaksi 
haasteeksi keskittyä opetuksessa valokuvailmaisua tukeviin 
tehtäviin. Halusin työskennellä oppijoiden kanssa, joille kamera 
on jo sen verran tuttu väline, että he ovat kiinnostuneita oman 
valokuvailmaisun kehittämisestä. Opettaessani pohdin, miten 
voisin olla tukena valokuvailmaisun oppimisprosessissa. 

Valokuvaus on välinekeskeinen laji ja vasta välineen ominai-
suuksien tunteminen mahdollistaa ilmaisun. Valokuvaajan 
on opittava tuottamaan kuva kameran ja kuvantekoprosessien 
avulla. Samaan aikaan valokuvaajan on osattava ”nähdä valo-
kuvallisesti” pystyäkseen tuottamaan ideansa kuvaksi välineen-
sä ominaisuuksia hyödyntäen. Opettajalle on tärkeää nähdä 
aloittelevan valokuvaajan kuvien taustalle kätkeytyvät ideat 
– nähdä kuvien potentiaali. Palautteen ja opetuksen avulla opet-
taja auttaa opiskelijaa kehittämään näkemistään ja välineensä 
tuntemusta. Opettajan tärkeänä tehtävänä on auttaa opiskelijaa 
innostumaan ja avautumaan oppimiselle. Kokemukseni pe-
rusteella valokuvailmaisun opettamisessa tärkeää on opettajan 
läsnäolo tilanteissa ja näkökulmien jakaminen opiskelijoiden 
kanssa. 

Mielenkiinnonkohteistani lähtöisin, teemoitin etukäteen 
suunnittelemani opetuksen pääasiallisesti valaisuun ja ihmis-
kuvaukseen. Isoimmassa roolissa, erityisesti lukion kursseilla, 
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oli kuitenkin opiskelijoiden oman ilmaisun kehittyminen. 
Tehtävänannoilla ohjasin työskentelyä, mutta opettaessa annoin 
mahdollisimman paljon liikkumavaraa jokaisen omille ideoille 
ja kiinnostuksille.

Koska en aluksi tuntenut taidekasvatusta lainkaan, lähdin hake-
maan siitä tietoa eri tavoin. Tallinnassa osallistuin Viron Taide-
akatemiassa järjestettyyn kaksipäiväiseen Photography Educa-
tion -seminaariin (2011), josta sain näkökulmia valokuvauksen 
opettamiseen. Opinnäytetyöprosessin edetessä osallistuin 
taidepedagogiikkaa käsittelevään Taiteiden sillat kasvatuksessa 
-tutkimussymposiumiin (2011), jossa myös julkaistiin Taiteen 
jälki. Taidepedagogiikan polkuja ja risteyksiä -artikkelikokoel-
ma (Anttila 2011). Kyseistä teosta käytin taidepedagogiikkaan 
tutustumisessa, kun taas valokuvauksen opetukseen liittyvänä 
tietolähteenäni toimi erityisesti Glenn Randin ja Richard Za-
kian kirja Teaching Photography. Tools for the Imaging Educator 
(2006). 

Kaiken aikaa työni ohella kulkee identiteettipohdinta. Työn 
prosessimaisen luonteen vuoksi tavoitteeni ovat hakeneet 
muotoaan. Kirjoituksen aikana tavoite on kiteytynyt opetushar-
joitteluissa esille tulleiden toimintatapojeni analysoimiseen ja 
niiden taustalla vaikuttaneiden ajatusten avaamiseen. Yhtä lailla 
tekstissäni esiin nouseviin teemoihin on vaikuttanut lukemani 
kirjallisuus ja sitä kautta reflektoinnin avulla opetusharjoitte-
luihini sekä ymmärrykseeni valokuvaajana luomani yhteydet. 
Kirjallinen työ liikkuu kahdella tasolla, joista toinen kuvaa 
filosofista pohdintaa valokuvauksen ydinkysymyksistä (omasta 
näkökulmastani) ja toinen käytännön toimintaa valokuvauksen 
opetuksen parissa. Pyrin kuitenkin yhdistämään näitä tasoja 
tilaisuuden tullen. Minulle opinnäytetyöni kirjoittaminen on 
tuottanut suurta ajattelun riemua. ”Pyörän keksiminen uudel-
leen” on ollut minulle olennainen osa opinnäytetyön aikana 
tapahtunutta oppimisprosessia. 

Luvussa Tutkimusprosessin kuvailu ja työn taustat asetan 
tutkimuskysymykseni ja esittelen lyhyesti opetusharjoittelujen 
sisällön. Kirjoitan myös valokuvauksen opetuksen suhteesta 
taidekasvatukseen.

Oppiminen valokuvaajaksi -luku rakentuu reflektiivisestä 
oppimishistoriani tarkastelusta sekä sen pohjalta nousevien 
teemojen arvioimisesta taidekasvatus- ja valokuvateorian 
avulla. Oppimishistoriaani muistelemalla ja kartoittamalla etsin 
käännekohtia ja oivalluksia, jotka ovat vaikuttaneet oppimiseeni 
valokuvataiteilijaksi sekä identiteettini kehittymiseen. Oppimis-
historiani ja taustani kartoittamisella pyrin tekemään näkyväksi 
pohjaa, joka toimii lähtökohtana suunnitellessani valokuvauk-
sen opetusta. 

Valokuvauksen opettaminen -luvussa kuvailen ja tarkastelen 
aineistostani esiin nousseita asioita. Vertaamalla niitä valoku-
vauksen ja taidekasvatuksen teoriaan etsin omasta näkökul-
mastani valokuvauksen opetukselle olennaisia toimintatapoja ja 
ajatuksia. Työni pääpainona ei ole tutkia oppilaideni oppimis-
kokemuksia, vaan omaa rooliani opettajana ja sen rakentamista 
ja kehittämistä opetustilanteissa. Kartoitan osaamistani ja näkö-
kulmiani valokuvaajana ja sitä, miten voisin niitä opetuksessa 
hyödyntää. Opettaessa olen testannut opettajapersoonaani ja 
valokuvauksen tuntemustani. Keksin, kokeilin ja löysin ope-
tusmenetelmiä. Kirjallisuudesta etsin ajatuksia, jotka kasvat-
tavat ymmärrystäni valokuvauksesta ja sen opettamisesta sekä 
antavat tukea oivalluksilleni oppijana. Toteuttamaani opetusta 
tarkastelemalla reflektoin toimintaani valokuvauksen opettajana 
ja kasvuani valokuvaajaksi. 

Aineisto-luvussa mahdollistan aineistoni tarkastelun. Esittelen 
kurssien tuntisuunnittelmat, antamani tehtävät ja opetustilan-
teiden herättämiä ajatuksiani. Lopuksi esittelen lyhyesti työn 
teoreettiseksi taustaksi muodostunutta kirjallisuutta ja muita 
lähteitä. 
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kuva 2 Pyörän idea 2010

Pohdinta-luku on arvioni opinnäytetyön tuloksista. Nostan 
esiin opetustoimintani teemoja ja sitä, miten kolme opetushar-
joittelua ovat suhteessa toisiinsa ja oppimishistoriaani. Tiivistän 
työn tärkeimmät näkökulmat ja esitän ajatuksia siitä, miten 
voisin jatkaa työtäni eteenpäin.

Toivon, että opinnäytetyössäni esittämistäni ajatuksista ja 
käytännönkuvauksista voisi olla apua sekä valokuvaajille että 
taidekasvattajille valokuvauksen opetuksen suunnittelussa.
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TUTKIMUSPROSESSIN KUVAILU
JA TYÖN TAUSTAT
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Tutkimusprosessin kuvailu
Opinnäytetyöni sisältö rakentuu kahden kentän yhteentuomi-
sesta. Yhtäällä on valokuvaus, toisaalla taidekasvatus. Hah-
motan lähtöasetelmaani siten, että ollessani jo valokuvauksen 
kentän sisällä tarkastelen sitä sisäpuolelta ja minulle vieraampaa 
taidekasvatusta pitkälti kentän ulkopuolelta. Valokuvauksen 
kentän tunnen opintojeni ja kokemukseni pohjalta ja olen löy-
tänyt paikkani sen sisällä. Opetusharjoittelut ovat olleet minulle 
tutkimusmatka taidekasvatukseen. Samalla ne ovat mahdollista-
neet minulle valokuvauksen kentän tarkastelun sen ulkopuolel-
ta. Opetustoiminnallani olen astunut taidekasvatuksen kentän 
sisälle. (kaavio 1)

Opinnäytteen kirjoittamisen myötä analysoin tapahtunutta ja 
kokemuksiani. Opinnäytetyöni on aineistolähtöinen tutkimus, 

jonka aineistona käytän kolmen opettamani valokuvauksen 
kurssin aikana dokumentoimaani materiaalia. Kutsun kursseja 
opetusharjoitteluiksi. Kaksi kurssia toteutin Alppilan lukiossa 
Helsingissä ja kolmas oli viikonloppukurssi Helsingin Ka-
meraseurassa. Suunnittelin opetuksen pitkälti kirjoittamisen 
avulla, tutkiskelemalla ajatuksiani ja toimintaani valokuvaajana. 
Kurssien aikana dokumentoin tapahtumia, opetuskokemuksiani 
ja ajatuksiani kirjoittamalla. Olen myös äänittänyt ja videoinut 
kursseilla käytyjä keskusteluja yksityiseen tutkimuskäyttööni. 
Videointiin ja äänittämiseen olen pyytänyt luvan.

Opinnäytetyöni teoreettinen tausta muodostuu lukemastani 
kirjallisuudesta, seminaareissa kuulemastani ja asiantuntijoiden 
ja kollegoiden kanssa käymistäni keskusteluista. Olen sekä tar-
kastellut aineistoani lukemani valossa että suodattanut lukemaani 
aineistostani nousseiden ajatusten läpi.

kaavio 1 Valokuvauksesta taidekasvatukseen 2012
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Tutkimukseni aihe ja kysymykset, joihin etsin vastauksia, ovat 
rakentuneet ja tarkentuneet aineiston tarkastelun, kirjallisuu-
teen tutustumien ja opinnäytetyön kirjoitusprosessin myötä. 
Olennaisimmiksi ovat nousseet seuraavat kysymykset: 

- Mitä opetan, kun opetan valokuvausta?
- Miten valokuvaaminen ja valokuvauksen opettaminen 
mahdollistaa kohtaamisen?
- Minkälaisia näkökulmia valokuvaukseen olen löytänyt
valokuvausta opettamalla?

Opinnäytetyöni tekeminen on minulle oppimisprosessi. Sen 
aikana itsessäni tapahtunut oppiminen pohjautuu reflektointiin. 
Opetusta suunnitellessani reflektoin ajatuksiani valokuvaajana 
ja taiteilijana. Opinnäytteeni tavoitteena on purkaa sanoiksi 
ja esimerkeiksi valokuvauksen tapahtumaa siten kuin sen itse 
koen ja sitä kautta pohtia, miten voisin valokuvausta opettaa. 
Omien kokemusteni kuvailu antaa esimerkkejä käytännön 
valokuvaustilanteista. Kirjallisuuteen tutustumalla ja kirjoitta-
malla reflektoin oppimistani valokuvauksen opettajaksi. Olen 
huomannut myös tuoneeni jonkinasteisen reflektoinnin yhdeksi 
opetusmenetelmistäni, erityisesti kirjoitustehtävissä.

Koska tutkimukseni perustuu oman toimintani tarkasteluun, 
enkä varsinaisesti tutki kursseilleni osallistuneiden nuorten 
ja aikuisten toimintaa ja oppimistuloksia, en ole hankkinut 
erillistä tutkimuslupaa. Jos tutkimukseni keskipisteessä olisi 
ollut muiden kuin itseni tutkiminen, olisi ollut hyvän tutki-
muksellisen käytännön mukaista pyytää kursseille osallistuvilta 
henkilöiltä kirjallinen lupa toiminnalleni (Tutkimuseettinen 
neuvottelukunta 2009). Tässä tapauksessa kuitenkin riitti, että 
kurssien alussa mainitsin kirjoittavani maisterin opinnäytetyö-
täni valokuvauksen opettamisesta ja kerroin kurssien tulevan 
osaksi aineistoani. Osallistujia ei ole tekstissäni tarpeellista 
henkilöidä.

Toisaalta valokuvan tekijänoikeuksien näkökulmasta pidän 
tärkeänä, että opinnäytetyöhön liittämieni kuvien yhteyteen 
tulee tekijän nimi. Käytän kirjassa oman kuvamateriaalini li-
säksi opetusharjoittelujen aikana syntyneitä kuvia kuvituksena. 
Kuvien käyttöön olen pyytänyt käyttöluvan kuvaajilta. Lisäksi 
käytän kuvituksena kollegoideni kuvia ja viittaan muutamien 
kuuluisien valokuvaajien kuviin. Koska valokuvien tekijän- ja 
käyttöoikeudet ovat minulle tärkeitä asioita, otan ne tarvittaessa 
esille myös osana opetusta. 
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Opetusharjoittelut 
Valokuvauksen opetuspilotti  
Alppilan lukiossa 29.4.–23.5.2011

Keväällä 2011 osallistuin Alppilan lukiossa valokuvauskurs-
sin suunnitteluun ja toteuttamiseen. Kurssi oli valokuvauksen 
valinnainen jatkokurssi (valokuvaus 2), jolle osallistui yhdeksän 
opiskelijaa. Kurssille osallistumisen edellytyksenä oli aiemmin 
suoritettu valokuvauksen peruskurssi. Jatkokurssin tavoitteena 
oli valokuvauksen perusasioiden sijasta keskittyä opiskelijoiden 
ilmaisuun ja valokuvaustaitojen syventämiseen. Kurssista vas-
taavan kuvataideopettaja Minna Strömbergin kanssa sovimme, 
että saisin ottaa kurssista vastuulleni niin paljon kuin haluan ja 
saisin opettaa valitsemaani aihetta. Opiskelijoiden osaamisen 
tasoa, valokuvaukselle olennaisia asioita ja omaa kiinnostustani 
punniten ehdotin keskittymistä valaisun opettamiseen (kuva 3).

Valokuvauskurssin tavoitteena oli syventää opiskelijoiden 
valokuvauksen tuntemusta. Valaisun opettamisen lisäksi 
asetin itselleni tavoitteen esitellä valokuvauksen eri osa-alueita 
antaakseni opiskelijoille ymmärryksen valokuvauksen mahdol-
lisuuksista. Näin ajattelin heidän voivan valita itselleen sopivan 
lähestymistavan. 

Antamani tehtävät olivat hyvin avoimia ja jokainen sai tulkita 
niitä tavallaan. Tehtävänantona oli kuvata ottaen lähtökohdaksi 
joku määrittelemistäni kategorioista. Kategoriat olivat 
1. Elokuvatyylinen still-kuva / tarinallinen kuva / muotikuva, 
2. Muotokuva / henkilökuva, 3. Paikan tai rakennuksen luonne, 
4. Asetelma / esinekuva. 

Kuvien ei kuitenkaan ollut pakko kuulua mihinkään ryhmään. 
Kaikissa kategorioissa yhdistävänä tekijänä oli valaisun huomi-
oon ottaminen ja käyttö kuvatessa. Kritiikissä keskustelimme 
jokaisen kuvista niiden ehdoilla, tarkastelimme valon käyttöä ja 
mietimme, miten annetut tehtävät olivat herättäneet inspiraati-
oita.

Kuvaustehtävien lisäksi kannustin opiskelijoita kirjoittamaan 
päiväkirjaa tai blogia. Päiväkirjan tarkoituksena oli olla kuval-
listen havaintojen järjestämisen väline. Ajattelin, että esimer-
kiksi viiden tai kymmenen vuoden päästä kirjoitetut ajatukset 
voisivat muistuttaa opiskelijoita heidän tämän hetkisistä ideois-
ta. Kannustin kirjoittamaan ylös pieniäkin lauseita ja ajatuksia. 
Kritiikissä kuvien katselun yhteydessä kävimme läpi opiskelijoi-
den kuvistaan koostamat blogit ja päiväkirjamerkinnät.

Kurssin aikana tehtävien teko oli hyvin itsenäistä, pääasiassa 
roolini kurssilla oli opettaa valaisuun liittyviä taitoja ja hieman 
kuvankäsittelyä. Antaakseni käsitystä ammattivalokuvaajan 
työstä toin mukanani Elinchrom-keikkasalamat. Niillä harjoit-
telimme valaisua kurssin alussa. Elinchromejen lisäksi kokei-
limme ”joka miehen valaisua” hehku- ja halogeenilampuilla. 
Kurssin tehtävien ja valaisun opetuksen ei ollut tarkoituskaan 
muodostaa harkittua kokonaisuutta. Kuitenkin valon ollessa 
valokuvan edellytys oli valaisu luonnollinen osa kaikkia kuvia. 
Valaisun harjoittelu oli konkreettista tekniikan opettelua, joka 
mahdollisti valokuvaamisen erilaisissa tilanteissa. Kuvausteh-
tävät sekä niistä saatu ja annettu palaute tarjosivat erilaisia 
näkökulmia valokuvaukseen. 

kuva 3 Minna Strömberg 
2011
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Toinen opetusharjoittelu 
Alppilan lukiossa 17.8.–29.9.2011

Syksyllä 2011 palasin Alppilan lukioon opettamaan valoku-
vauksen toista jatkokurssia, joka oli lukion kurssitarjonnassa 
valokuvaus 3. Tein taas yhteistyötä kurssista vastaavan Minna 
Strömbergin kanssa. Suunnittelimme kurssin yhdessä ja sovim-
me jälleen, että saan antaa ideointiin ja opetukseen niin suuren 
panoksen kuin itse haluan. Kurssille osallistui aluksi kuusitoista 
opiskelijaa, mutta osallistujamäärä putosi kurssin aikana kah-
teentoista, johtuen syksyn ylioppilaskirjoituksista. Kurssi kesti 
kokonaisuudessaan kuusi viikkoa ja sen lopuksi kuvista koottiin 
näyttely lukion ala-aulan vitriineihin (kuvat 4 ja 5).  

Kurssin tavoitteena oli, että jokainen opiskelija toteuttaa oman 
valokuvausprojektin. Työskentelyä ohjataksemme valitsimme 
Minnan kanssa kaksi aihetta, joista opiskelijat saivat valita itsel-
leen mieluisamman. Valitsemalla aiheet valmiiksi halusimme 
vähentää opiskelijoiden päätösvaikeuksia, jotta työskentely voisi 
päästä heti alkuun. Valitsemamme aiheet olivat Minun Afrikka-
ni ja Lintsi. Aiheet syntyivät tarjonnan kautta: Alppilan lukion 
syksyn 2011 ensimmäisen jakson teemana oli Afrikka. Samaan 
aikaan Nykytaiteen museo Kiasmassa oli esillä ARS 11 -näyttely, 
jossa oli esillä paljon afrikkalaista nykyvalokuvaa. Huvipuisto 
Linnanmäki taas oli kutsunut Alppilan lukion kummikouluk-
seen ja samalla oli ollut puhetta, että valokuvauksen ryhmät 
voisivat osana valokuvauksen kursseja halutessaan kuvata 
Linnanmäellä.

Kurssin alussa esittelin Minnan kanssa osallistujille kurssin 
tehtävän ja aiheet. Opiskelijat jakautuivat kahteen ryhmään 
valintansa perusteella. Seuraavilla opetuskerroilla kävimme 
Lintsi-ryhmän kanssa tutustumassa Linnanmäkeen ja Afrikka-
ryhmän kanssa Kiasman näyttelyssä. Pääasiallisesti kuuden 
viikon kurssi rytmitettiin säännöllisten tapaamisten, itsenäisen 

työskentelyn ja välikritiikkien vaihtelulla. Muutaman kerran 
pidin kurssilla opetuskertoja, joiden tarkoituksena oli tukea 
valokuvallista työskentelyä.

Yhdeksi tehtäväksi kurssille suunnittelin kirjallisen valoku-
vatyön kuvauksen (artist statement), jonka tarkoituksena oli 
opettaa opiskelijoille oman työskentelynsä hahmottamista 
sanoin. Koska kuvallinen työskentely oli pitkäkestoista yhden 
kuvakokonaisuuden tuottamista, sopi kirjoitustehtävä mieles-
täni hyvin sen yhteyteen. Valmiit tekstit tulivat osaksi kurssin 
lopussa toteutettua näyttelyä.

kuva 4 Minun Afrikkani 
-ripustus

2011

kuva 5 Lintsi -ripustus 2011
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Varmuutta ihmiskuvaukseen -kurssi 
Helsingin Kameraseurassa 22.–23.10.2011

Lokakuun 2011 lopussa vedin Helsingin Kameraseurassa 
viikonloppukurssin, jolle olsallistui 13 aikuista valokuvauksen 
harrastajaa. Sain itse valita kurssin aiheen ja päätin opettaa ih-
miskuvausta. Ideana oli, että jokainen osallistuja sekä kuvaa että 
tulee kuvatuksi. Itselleni tärkeää kuvattavan ohjaamisessa on 
kokemus myös itse kuvattavana olemisesta. Kuvatessani yritän 
samaistua kuvattavan kokemuksiin ja viedä kuvausta eteenpäin 
olemalla läsnä tilanteessa. Minua on kuvattu jonkin verran 
ja vaikka olen mielelläni myös kameran edessä, on kuvatuksi 
tuleminen silti usein luonnottoman tuntuista. Siksi koen, että 
henkilökuvaajan on tärkeää tietää miltä mallista saattaa kame-
ran edessä tuntua ja minkälaista ohjeistusta on helppo seurata. 

Kurssin tavoitteena oli lisätä kuvaajan varmuutta ihmisten 
kuvaamisessa, esimerkiksi perhetapahtumissa, studiossa tai ka-
dulla. Kurssin alussa pidin lyhyen luennon siitä, mikä mielestä-
ni on olennaista ihmiskuvauksessa ja mitä kuvatessa tulisi ottaa 
huomioon. Kuvallisen esityksen aikana kävin esimerkkikuvien 
avulla läpi henkilökuviin vaikuttavia asioita kuten valaistusta, 
asentoa, rajausta ja tilannekuvausta. Ensimmäisen kurssipäi-
vän aikana kurssilaiset tekivät paritehtävän, jonka aikana he 
vuorotellen kuvasivat toisiaan. Kuvaamasta palattuaan pyysin 
heitä kirjallisesti vastaamaan asettamiini kysymyksiin, joiden 
tarkoituksena oli oman kuvaajan roolin sekä kuvattavana olemi-
sen kokemuksen pohtiminen. Päivän lopuksi esittelin kuvatuo-
tantoani ja pidin lyhyen, jälkeen päin paljon kiitosta saaneen 
havaintoesityksen, jonka aikana kurssilaiset saivat tarkastella 
minua kuvaustilanteessa ja sitä kuinka ohjasin kamerani edessä 
olevaa kuvattavaa.

Sunnuntain kurssipäivä aloitettiin vielä kuvaamalla yhdes-
sä ryhmäkuvia. Kaikki halukkaat saivat kuvata ja harjoitella 

ryhmän ohjaamista kuvaustilanteessa. Kuvaamisen jälkeen kes-
kityttiin kuvien katseluun ja palautteen antamiseen kummankin 
päivän kuvista. Keskustelimme kuvista ja pohdimme koke-
muksia kuvattavana olemisesta. Kurssilaiset kokivat saamansa 
palautteen tärkeäksi ja innostavaksi. 

Kurssilaisten innostus ja avoimuus teki kurssista erittäin 
onnistuneen. Hyvät kysymykset johdattelivat omaa puhettani 
ja sain antaa konkreettisia esimerkkejä valokuvaajan arjesta. 
Keskusteluissa ja opettamisessa tuli hyvin esille haluni jakaa 
omaa kokemustani avoimesti ja opettaa oma persoonani peliin 
pistäen. Lähestymistapa toimi kyseisen ryhmän kanssa ja sain 
hyvää palautetta innostavuudestani opettajana.

Kurssilla keskityttiin luonnonvalolla kuvaamiseen ja kuvattavan 
kanssa toimimiseen, valaisua ja kameratekniikkaa en erityisesti 
opettanut. Toisaalta tekniikka kulki koko ajan luontevasti mu-
kana keskusteluissa ja kuvia arvioitaessa.
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Valokuvauksen opetus 
ja taidepedagogiikka
Opinnäytetyötä aloitellessani asetin tavoitteekseni tutustumi-
sen taidekasvatukseen. Jatkuvasti olen palannut kysymykseen 
”Miten valokuvauksen opetus ja ennen kaikkea toteuttamani 
opetusharjoittelut ovat suhteessa taiteeseen?”. Taidepedagogii-. Taidepedagogii-
kan lehtori Riitta Vira on keskustellessamme toistuvasti esittä-
nyt kysymyksen ”Mitä opetetaan, kun taidetta opetetaan?”.

Taidepedagogiikka sisältää taidekasvatuksen, -opetuksen ja 
-koulutuksen. Taidepedagogiikka, sitoutuessaan taiteeseen, 
erottautuu pedagogiikan käsitteestä siten, että sen tarkoitukse-
na ei ole ohjata johonkin ennalta arvattavaan lopputulokseen. 
Taidepedagogiikan näkemyksiä rakennetaan erilaisten ihmiskä-
sitysten pohjalta. Aiemmin koulujen taideopetus on painottanut 
taitojen opettamista dualistisen ihmiskäsityksen vaikutuksen 
mukaan. Länsimainen järjen ihannointi on muodostunut dua-
lismiksi, joka jakaa ihmisen kehoon ja mieleen erottaen näiden 
toiminnan toisistaan. Nykyajan taidekasvatuksessa on kuitenkin 
menty enenevässä määrin kohti kehollisuutta ja monimuotoista 
taideopetusta, joka ei erottele mieltä ja kehoa toimimaan toisis-
taan riippumattomina. (Anttila 2011, 5-8)
 
Taidekasvatus on käytännön toimintaa, jossa kasvattaminen 
tapahtuu taiteen keinoin ja taiteen avulla. Taidekasvatusta voi 
esiintyä myös muualla kuin taiteen parissa tai taiteen tekemi-
seen tarkoitetussa opetustilanteessa. Vastaavasti taideopetuk-
sesta voi puuttua taidekasvatus, jos opetus ei tapahdu taiteen 
ehdoilla. (Anttila 2011, 5-8)

Taidepedagogiikka ja -kasvatus sisältää kaikki taiteenlajit 
musiikki- ja teatteritaiteesta kuvataiteisiin. Omassa työssä-
ni puhuessani taidekasvatuksesta, viittaan sillä kuvataiteita 
painottavaan taidekasvatukseen. Taiteenlajina valokuvataidetta 

pidetään osana kuvataidetta. Valokuvauksen opetuksessa voi 
toteutua sekä taideopetus että visuaalinen kulttuurikasvatus, 
joka on esimerkiksi Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun 
korkeakoulun kuvataidekasvatuksen koulutusohjelman pääaine 
(Aalto-yliopisto 2012). 

Taidepedagogiikka kokonaisuudessaan kutsuu tutustumaan 
laajasti filosofiaan, psykologiaan, kasvatustieteeseen ja sosiolo-
giaan. Tutkimusmatkani varrella selväksi on käynyt, että yritys 
kartoittaa taidepedagogiikan epämääräistä kenttää ei palvele 
opinnäytetyöni tarkoitusta. Opinnäytetyössäni rajaan tarkoi-
tuksella käsittelyalueeni taidekasvatukseen arjen toimintana ja 
siihen, miten opetusharjoitteluni ovat suhteessa taidekasvatuk-
seen. Jakamalla avoimesti kokemuksiani ja havaintojani tarjoan 
lukijalle mahdollisuuden pohtia toimintaani tämän omasta 
tietämyksestä ja kokemuksesta lähtöisin.

Myös valokuvausta ja sen suhdetta taiteeseen voi pohtia loput-
tomiin nojautuen erilaisiin filosofisiin näkemyksiin. Opinnäy-
tetyössäni olen rajannut kysymykseni muotoon ”Mitä opetan, 
kun opetan valokuvausta?”. Työni subjektiivisen luonteen 
vuoksi asetan kysymyksen henkilökohtaisessa muodossa, sillä 
tarkastelen omaa toimintaani ja kokemuksiani. Opettamiseen 
vaikuttaa persoonani, kokemukseni, koulutukseni, tietoni ja 
taitoni. Koska valokuvaus on hyvin subjektiivista, voin lopulta 
tarkastella sitä oppimistapahtumana vain oman itseni kautta, 
pohtien miten olen oppinut valokuvaajaksi. Siksi opettajuuttani 
leimaavat tekemiseni tavat ja ajatukseni valokuvauksesta. 

Jos taidepedagogiikaksi määritellään kaikki sellainen opetus, 
joka sisältää taidetta ja taiteen keinoin opettamista (Anttila 
2011, 5), voin olettaa opettamieni valokuvauksen kurssien 
kuuluvan taidepedagogiikan kenttään. Kursseillani nuoret ja 
aikuiset etsivät omaa valokuvailmaisuaan, mikä mielestäni 
voidaan määritellä taiteen tekemisen opetteluksi. Kursseilla 
ilmaisua on opeteltu välineenä olevan valokuvauksen omi-
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naisuuksien puitteissa. Avoimet tehtävänannot ovat kuitenkin 
antaneet jokaiselle mahdollisuuden keksiä kuva-aiheita omista 
näkökulmistaan. Palautetta antaessani olen keskittynyt ”valoku-
vallisen näkemisen” opettamiseen, kertomalla mitä itse kuvis-
sa näen ja kannustamalla oppijoita keskustelemaan kuvista. 
Tämän menettelyn tarkoituksena on ollut oppia ymmärtämään 
ja ”lukemaan” kuvia.  

Tallinnassa 11.-12. helmikuuta 2011 järjestetyssä Photography 
Education -seminaarissa (kuva 6) valokuvauksen luonteen ja 
valokuvien käytön muuttumiseen sekä valokuvauksen opettajan 
rooliin pureutui englantilainen valokuvauksen professori David 
Bate Westminsterin yliopistosta Lontoosta. Bate puhui aiheesta 
Ignorant Teacher, jonka suomennan tietämättömäksi opettajak-
si. Bate suositteli tietämättömän opettajan mallia vastakkain-
asetteluna vanhanaikaiselle ”diktaattorimallille”, jossa opettaja 
pitää välimatkaa oppilaisiinsa voidakseen opetuksellaan ”vetää 
heitä kohti omaa tasoaan”. Tämänkaltainen malli ei Baten aja-
tuksen mukaan ole nykypäivänä korkeakoulutasoisessa valoku-
vauksen opetuksessa mahdollista, sillä monilla opiskelijoilla on 
jo opiskelemaan tullessaan jostain valokuvauksen osa-alueesta 
enemmän tietoa kuin opettajalla. Baten mukaan opiskelijat 
eivät opi suoraan sitä, mitä heille opetetaan vaan sitä, miten he 
tulkitsevat opettajan oppeja ja siten, miten he ovat suhteessa 
opettajaan. Siksi opetustilanteen on keskityttävä tasapuolisuu-
teen, joka mahdollistaa keskustelun ja tulkinnan. (Bate 2011)

Omista kokemuksistani lähtöisin professori Baten puhe vetosi 
minuun. Hänen ajatuksensa opettamisesta ja oppilaiden kanssa 
vuorovaikutuksen ilmapiirin luomisesta puhuttelivat ja vahvisti-
vat omaa opettajuuteen liittyvää ajatteluani. Baten opettamisen 
malli viittaa myös konstruktivistiseen oppimiskäsitykseen, jossa 
oppija tulkitsee, vastaanottaa ja rakentaa tietoa hänellä jo ole-
massa olevaan tietoon pohjautuen. (Rauste-von Wright 1998) 

“conclusion - 
Good methodology is creative environment and atmosphere”

Alvydas Lukys, Vilnius Academy of Arts
Photography Education -seminaari

kuva 6 2011
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OPPIMINEN VALOKUVAAJAKSI
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Valokuvallinen näkeminen 
ja tallennusmenetelmän 
hetkellinen luonne
Valokuvaus on muodostunut minulle tavaksi tarkastella elin-
ympäristöäni. Työskentelen valokuvaajana ja ilmaisen itseäni 
valokuvilla. Valokuvaamalla voin keskittyä jäsentämään suhdet-
tani ympäristööni ja poimia kuviksi minulle olennaisia asioita. 
Valokuvaus on mielenkiintoinen tapahtuma, sillä se samaan 
aikaan sekä etäännyttää valokuvaajan tilanteesta – fyysisesti, 
jolloin kamera on tilanteen ja kuvaajan välissä sekä ajallisesti, 
jolloin hetki dokumentoidaan myöhempää katselua varten – 
että auttaa valokuvaajaa rajaamaan ja tarkentamaan huomion-
sa tilanteen yksityiskohtiin, olemaan siis toisaalta tilanteessa 
enemmän läsnä. 

Vuonna 1943 valokuvaaja Edward Weston kirjoitti artikkelis-
saan Valokuvallinen näkeminen tallennusmenetelmän hetkel-
lisestä luonteesta. Hänen mukaansa, kun valokuvan syntyä 
verrataan minkä tahansa muun teoksen syntyyn, se on ainut 
teos, joka muodostuu hetkessä eikä sisällä taltiointinsa aikana 
muuntelun mahdollisuutta. Ajatus tulee selkeäksi verratessa va-
lokuvaa sävellykseen tai maalaukseen, joita tekijä saattaa työstää 
vuosia ennen lopullisen teoksen valmistumista. (Weston 1943, 
113.) Valokuvaajalle olennaista on kuvan näkeminen valmiina 
ennen sen ottamista.  

”Tärkeintä on oppia näkemään valokuvauksellisesti – siis oppia 
näkemään aiheensa työkalujensa ja menetelmiensä käsittein, 
siten, että voi välittömästi kääntää kohteen elementit ja arvova-
raukset niihin kuviin, joita haluaa tehdä.” (Weston 1943, 115)

Kirjoituksen ajankohdan huomioon ottaen Weston puhuu ajal-
leen tyypillisestä valokuvauksesta ja viittaa filmille kuvattuihin 
valokuviin. 2010-luvun näkökulmasta on otettava huomioon 

digitaalisuuden ja kuvankäsittelyn muuttama valokuvauksen 
maailma, jossa käsitys valokuvasta ja sen syntyhetkestä on täy-
tynyt arvioida uudelleen. Silti pidän Westonin ajatusta valoku-
vallisesta näkemisestä valokuvauksen ydinasiana – aikakaudesta 
ja tekniikasta riippumatta.

Valokuvaajan on kuvatessaan oltava aktiivisesti läsnä hetkessä ja 
tehtävä valinta siitä, mitä kuvaansa haluaa sisällyttää. Valoku-
vassa kuvakulma ja sommittelu antavat kulissin tapahtumalle ja 
aiheelle, yksityiskohdat kertovat tarinan ja muodostavat viestin. 
Valokuvan rajaus asettaa aiheelle rajat ja kiinnittää katsojan 
huomion haluttuun kokonaisuuteen.

Minulle valokuvallinen näkeminen tarkoittaa kykyä hahmottaa 
maailmaa kameran näkymän tavoin. Kuvatessani näen miten 
kuva olisi hyvä sommitella ja rajata, mikä aukko tulisi valita 
sopivan syväterävyyden saavuttamiseksi ja miten valo, osues-
saan kuvan kohteeseen, tuo sen parhaiten esille. Valokuvallinen 
näkeminen sisältää halun kommunikoida aiheen ja kohteen 
kanssa, keskittyä sen yksityiskohtiin ja tuoda niitä näkyviksi. 

Antaessani katseeni kiertää ympäristössäni löydän ideoita kuvi-
en kohteiksi ja aiheiksi. Valokuvaajana luon näkyvän maailman 
avulla kuvia näkymättömästä maailmasta. Nostan esiin yksi-
tyiskohtia ja aiheita, jotka muuten ehkä jäisivät näkemättä tai 
unohtuisivat. Valokuvallinen näkeminen on valokuvaajan kyky 
käyttää välinettään mahdollistaakseen oman ilmaisunsa näky-
misen valokuvissaan. Se on merkityksen antoa yksityiskohdille 
ja hetkille sekä niiden tallentamista tarinoiksi ja muistoiksi.

Muistan halunneeni valokuvata jo lapsena. Partioleireillä 
minulla oli oltava mukana yksinkertainen taskukamera, jolla 
ottaa valokuvia ystävistä ja tapahtumista. 15-vuotiaana kiinnos-
tukseni valokuvaamista kohtaan oli kasvanut niin suureksi, että 
kaivoin kaapista äitini vanhan filmijärjestelmäkameran ja aloin 
kuljettamaan sitä mukanani joka paikkaan. Edelleen kuvasin 
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lähinnä dokumentaarisesti tapahtumia ja ystäviäni viettäessäni 
aikaa heidän kanssaan (kuva 7). Vuosina 1999-2000 ollessani 
vaihto-oppilaana USA:ssa, kuvasin jatkuvasti ja koostin kuvis-
tani dokumentaarista albumia. Noihin aikoihin minulle kehittyi 
tapa olla osana tapahtumaa kamerani kanssa. Joitain vuosia 
myöhemmin aloin tietoisesti jättämään kameran toisinaan 
kotiin voidakseni osallistua tilanteisiin suoraan tapahtuman 
hetkellä.

kuva 7 Päivänsäde ja menninkäinen 1998
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Valokuvaajan koulutus
Valokuvan ottamisen hetkellisyydestä huolimatta valokuvan 
sisältö ja aihe saattavat kypsyä valokuvaajan mielessä vuosia. 
Erityisesti valokuvataiteessa teoksen taakse yleensä kätkeytyy 
tekijän näkemys, kulttuuri, koulutus ja kokemus. Samalla tavoin 
kuin tieteenalojen tutkimuksessa viitataan aiempiin tutkimustu-
loksiin, olen valokuvataiteen koulutuksen myötä oppinut ym-
märtämään, kuinka valokuvataiteessa koko ajan joko tietoisesti 
tai tiedostamatta viitataan aiemmin syntyneisiin taideteoksiin.

Glenn Rand ja Richard Zakia (2006, 78) kirjoittavat valoku-
vauksen muuttaneen taiteentekoa siten, että todellisuuden  
tavoittelun sijasta taiteilijoiden oli löydettävä kuviinsa ainutlaa-
tuinen näkökulma, joka antaisi äänen heidän ideoilleen.
 
Myös valokuvaaja Martin Parr puhui ”oman äänen” löytämisen 
tärkeydestä esiintyessään Aalto-yliopiston Taiteiden ja suun-
nittelun korkeakoulussa helmikuussa 2012. Vasta kuvaajan 
oma ääni kuvissa tekee valokuvista kiinnostavia. Parr (2012) 
huomautti opettajan ja kuraattorin näkökulmasta, kuinka 
valokuvauksen opiskelijat usein esittelevät portfolioita, joissa 
he ovat tiedostamattaan kopioineet toisten valokuvaajien töitä. 
Valokuvaajalle olennaista on oppia ymmärtämään mistä omat 
valokuvat rakentuvat ja mikä omaan työskentelyyn vaikuttaa.

Valokuvaajan ajatusmaailmaan vaikuttaa paljolti se, missä 
hän on opiskellut. Nykyään ammattivalokuvaajaksi voi oppia 
monella eri tavalla. Korkeakoulu- ja yliopistotason koulutuksen 
lisäksi valittavissa on lukuisia ammattikorkeakouluja, opistoja 
ja valokuvauskursseja. Assistenttiperinne ja oppisopimuskoulu-
tus on tarjonnut monille valokuvaajille mahdollisuuden päästä 
tutustumaan valokuvaukseen ammattilaisen kanssa. Oma tieni 
valokuvaajaksi on kulkenut harrastuksesta assistentiksi ja kam-
eraseuran sekä kansalaisopiston kautta korkeakouluun.

Ennen varsinaisen valokuvauskoulutuksen olemassa oloa, 
kameraseurat vastasivat valokuvaajien kouluttamisesta. Vuonna 
1934 Taideteollisuuskeskuskoulussa Helsingissä aloitettiin en-
simmäinen 2-vuotinen iltakurssi valokuvaajille, joka kuitenkin 
lopetettiin halukkaiden opiskelijoiden puutteessa vuonna 1939. 
Kurssilta valmistuneet opiskelijat osallistuivat koulutuksen 
jälkeenkin kameraseuratoimintaan jatkokoulutusta halutessaan. 
(Saraste 2004, 74–79)     

Helsingin Kameraseura oli minullekin ensimmäinen valokuvaa-
jien yhteisö, johon kuuluin. Toimin seurassa aktiivisesti parin 
vuoden ajan ja osallistuin joillekin kursseille (kuva 8). Aikuisten 
harrastajavalokuvaajien parissa sain vinkkejä niin kameralait-
teiston hankinnassa kuin käytännöntilanteissa kuvaamisessakin. 
Kameraseura oli oivallinen paikka nähdä muiden valokuvaajien 
kuvia ja kuulla kommentteja kuvistani. Korkeakouluopintojeni 
myötä kameraseuraharrastus jäi, mutta opinnäytetyöni aikana 
on ollut mukavaa palata juurilleni ja osallistua kerhon toimint-
aan – tällä kertaa kouluttajan ja ammattilaisen roolissa. 

kuva 8 Kameraseuran kurssilla 2003
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Omakuva 2003 ja 2010

Opiskelin Laajasalon opistossa kuvallista viestintää vuosina 
2003-2004. Opinnot sisälsivät valokuvauksen lisäksi maalausta, 
piirustusta ja graafista suunnittelua, mutta eniten kiinnostusta 
minulla oli valokuvaukseen. Parasta antia oli valokuvauksen-
opettaja Pia Paldaniuksen kanssa käydyt keskustelut. Hän opetti 
minua katsomaan kuviani valokuvailmaisun näkökulmasta 
huomioiden pinnakkaisistani sellaiset kuvat, joihin en itse 
kiinnittänyt huomiota. Pia nosti esille kuvia, jotka hän koki 
ilmaisullisesti mielenkiintoisiksi, mutta joissa minun mielestäni 
oli sommittelu tai jokin muu tekninen seikka pielessä.

Syksyllä 2003 yhtenä kuvaustehtävänä kansanopistossa meillä 
oli omakuva. Päädyin leikkimään roolituksen kanssa ja keksin 
itselleni roolihahmoksi enkelin (kuva 9).

Syksyllä 2010, keksittyäni opinnäytetyöni aiheen, vierailin kaksi 
kertaa Laajasalon opistossa valokuvauksen tunnilla. Pia Pal-
danius opetti siellä edelleen. Sattumalta opiskelijat tekivät juuri 
niihin aikoihin samaa omakuvatehtävää, jonka olin itse tehnyt 
seitsemän vuotta aiemmin. Innostuin asiasta ja päätin itsekin 
tehdä toisen vierailukerran kritiikkiin omakuvan.

kuva 9 Omakuva 2003
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Valokuvauksen luokassa katselin Pian pöydälle levittämiä va-
lokuvakirjoja ja näyttelykatalogeja. Kiinnostuin erityisesti Ana 
Mendietan teoksista, jotka olivat valokuvallisia dokumentteja 
hänen tekemästään maataiteesta. Kuvissa Mendieta toisti yhä 
uudelleen erilaisilla orgaanisilla materiaaleilla naisen vartalon 
hahmoa. Näyttelykatalogin kannessa (kuva 10) oleva vartalon 
hahmo ja hehkuva tuli yhdistyi ajatuksissani aiempaan omaku-
vaani ja päätin hyödyntää ajatusta uudessa omakuvassani. 

Ajatuksessa uuteen omakuvaan yhdistyi viittaaminen aiempaan 
omakuvaan jouluvaloja käyttämällä ja pyrkimys tuoda kuvaan 
jotain minusta itsestäni tänä päivänä. Päätin tällä kertaa olla 
kuvassa omana itsenäni. Vierelläni makaavan valosilhuetin 
merkityksen ja suhteen minuun jätin tarkoituksella tulkinnan-
varaiseksi. (kuvat 11 ja 12)

Viittaukseni Mendietan kuviin oli tässä tapauksessa vain visu-
aalinen, hänen teostensa feministiseen ja poliittiseen sisältöön 
tutustuin vasta myöhemmin.

kuva 10 (Mendieta 1996)

kuva 11 Omakuva 2010 kuva 12 Omakuva 2010
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esihistoriani          1997 2000             2005                            2008             2010            2011

Leonard 6
Spy Camera

Konica TC-X
+ Zoom-Hexanon AR 
35-70mm / F3.5-4.5

              Nikon F80
+ Tamron AF 28-300mm 
F3.5-6.3 Aspherical (IF)

Macro

             Canon 30D
             + EF 24-105 / F4 L                         

                           Lubitel           Canon 5D Mark II
           (+ EF 24-105/ F4 L)

             Lubitel 2

kuva 13 Kamera-aikajana 2012
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Kamera osana valokuvaajan 
identiteettiä
Valokuvaus on pitkälti tekniikasta riippuva laji. Kuva syntyy 
teknisellä laitteella, eli kameralla. Joissain yhteyksissä – ainakin 
harrastajien ja sivustakatsojien keskuudessa – valokuvaaja myös 
profiloituu ensisijaisesti kameransa ja valokuvaustoimintansa 
kautta, ei aina niinkään kuviensa kautta. Ei myöskään ole har-
vinaista, että valokuvaajalle omasta kamerasta tulee rakas esine, 
näkyvä osa omaa identiteettiä (kuva 14).

Koko sen ajan, kun olen valokuvannut, olen ollut kiinnostunut 
kameratekniikasta. Uusi kamera on aina tarkoittanut uudenlais-
ten kuvien ottamista ja valokuvaajaidentiteettini kehittymistä. 
Kun aloin 15-vuotiaana käyttämään äitini vanhaa Konica TC-X 
filmijärjestelmäkameraa, tunsin itseni ensimmäistä kertaa va-
lokuvaajaksi. Kuljetin kameraa mukanani lähes joka paikkaan. 
Kuvasin ihmisiä ja kasveja lähietäisyydeltä, sillä kamerassani oli 
lähikuvauksen mahdollistava makrokuvausominaisuus. Koska 
kuvasin usein ja minulla oli ”hieno” kamera, profiloiduin ystä-
vieni joukossa valokuvaajaksi.

Ensimmäinen valokuvaaja, jonka assistenttina olin vuonna 
2000, opetti minut suhtautumaan ammattilaisen kalustoon 
työkaluina: kalliita kameroita ei pitänyt pelätä. Heti alussa olin 
hänen mukanaan kaksissa häissä ja sain itsekin välillä kuva-
ta hänen toisella kamerallaan. Lähtiessämme ensimmäiselle 
kuvauskeikalle yhdessä hän pysäytti auton matkan varrella 
parkkipaikalle ja työnsi käteeni painavan järjestelmäkameran. 
Hän opasti minua pitämään kameraa työkaluna, jota käytetään 
kuin vasaraa – siksi hanellä oli kameroille kunnon vakuutukset. 
Hänen asenteensa saattoi vaikuttaa omaan suhtautumiseeni, 
sillä olen ottanut uuden kameratekniikan aina mielenkiinnolla 
vastaan enkä ole koskaan pelännyt tarttua kalliiseenkaan kame-
raan itsevarmalla otteella.

Ollessani 19-vuotias ostin ensimmäisen oman filmijärjestelmä-
kameran (Nikon F80) ja tunsin itseni jo lähes ammattilaiseksi. 
Ymmärsin, että voisin tehdä valokuvausta työkseni. Koska olin 
saanut assistenttina toimiessani jonkin verran kokemusta hää-
valokuvauksesta, hakeuduin itsekin kuvaamaan häitä. Serkkuni 
häät olivat ensimmäiset, jotka kuvasin yksin. Nautin valoku-
vaamisesta ja tilanteiden tarkkailusta kameran etsimen läpi. 
Häiden lisäksi kuvasin ystäviäni mallityylillä harjoituksen ja 
huvin vuoksi. Ehkä ymmärsin jo tuolloin, että valokuvaaminen 
tarjoaa poikkeavan tavan viettää aikaa ystävieni kanssa? Tästä 
oivalluksesta pidän kiinni edelleen sitä hyödyntäen.

Aloitettuani opiskelun Taideteollisessa korkeakoulussa sain 
mahdollisuuden lainata digitaalisia järjestelmäkameroita 
koululta. Niillä teinkin joitain kuvauskeikkoja, kunnes kuva-
uksia alkoi olemaan sen verran enemmän, että päätin hankkia 
oman digitaalisen kamerakaluston. Ensimmäinen digijärjestel-
mäkamerani oli Canon 30D -runko, Canonin 24-105mm f4 L 
-objektiivilla ja Canon Speedlite 580EX -salamalla.

kuva 14 Self portrait Daniel Streilein
2012
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Ensimmäisenä opiskeluvuotenani TaiKissa tutustuin myös eri 
filmikokojen kameroihin. Parhaiten muistan keskikoon filmiä 
kuvaavalla Mamiya-kameralla työskentelyn, vaikka myöhem-
min aloin pääasiallisesti käyttämään neliöformaattiin kuvaavaa 
Hasselbladia. Mamiyalla kuvasin isoisääni hänen asunnossaan 
(kuvat 15-17). Omalla kinokoon kameralla olin tottunut käyttä-
mään tarvittaessa salamaa, mutta Mamiyan kanssa harjoittelin 
ensin kameran käyttöä vallitsevassa valossa. Kuvauspaikalla 
tarkkailin kerrostaloasuntoon kauniisti paistavaa ilta-auringon 
valoa ja hyödynsin sitä kuvissani. Vielä nykyäänkin kyseisissä 
valokuvissa on valon luomaa tunnelmaa, jonkalaista haluaisin 
saada kuviini edelleen. 

Kesälomalla 2008 koulun ollessa suljettunaw en päässyt 
lainaamaan Hasselbladia halutessani. Olin ihastunut 6 x 6 cm 
kokoisen filmin neliöformaattiin ja halu kuvata kesälläkin kes-
kikoonfilmille kasvoi sen verran suureksi, että päätin kokeilla 
vanhaa, venäläistä Lubitelia. Olin ostanut kameran huvikseni 
Kameraseuran kirpputorilta joskus aiemmin ja pitänyt sitä 
lähinnä koriste-esineenä. Kuvasin muutamia filmejä kokeek-
si ystäväni mökillä tutustuen samalla kameran toimintoihin. 
Yllätyksekseni kehitetyillä negatiiveillä oli onnistuneita valoku-
via. Kuvat kuitenkin erosivat tarkkuusalueeltaan, väreiltään ja 
tunnelmaltaan  Hasselbladin laadukkaasta kuvajäljestä. Kuvat 
olivat hienoja ja niiden tunnelmassa oli jotain satumaista.

Syksyllä 2008 lähtiessäni vaihto-opiskelijaksi Saksaan, Esseniin 
pakkasin Lubitelin mukaani ja päätin kuvata sillä ”paremman” 
kameran puutteessa. Uudessa maassa uuden elämän aloitta-
minen oli välillä tyhjyyden tunnetta ja pohdintoja herättävää. 
Kameran kanssa kuljeskelusta tuli minulle tapa selvittää ajatuk-
siani. Oma kamera oli helppo ottaa aina mukaan silloin, kun 
siltä tuntui. Jonkin aikaa Saksassa oltuani vapauduin aiemmin 
valokuvaamistani määrittäneestä suunnitelmallisuudesta ja ryh-
dyin kuvaamaan vailla selkeää ajatusta, määrittelemättä kuville 

käyttötarkoitusta. Koska saksalaisen yliopistoni valokuvauksen 
osastolla oli pimiö ja värikuvien kehittämiseen sopiva labo-
ratorio, oli minulla mahdollisuus kehittää filmit heti ja tehdä 
niistä valokuvapaperille pinnakkaiset. Pieniä kuvia katsellessani 
ymmärsin keksineeni itselleni uuden, mielenkiintoisen tavan 
valokuvata ja jatkoin kuvaamista, joka ei ole tähän päiväänkään 
mennessä suuresti muuttunut. 

Digitekniikkaan liittyvälle kiinnostukselleni temmellyskenttää 
tarjosi kesätyö Rajala Pro Shopissa vuonna 2008. Työni aikana 
pääsin tutustumaan eri valmistajien ja hintaluokkien kameroi-
hin esitellessäni niitä asiakkaille. Minusta oli mielenkiintoista 
verrata esimerkiksi Nikonin ja Canonin järjestelmäkameroi-
den eroavaisuuksia ja keskustella sopivan kameran valinnasta 

kuvat 15-17 Isoisän kotona 2005
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asiakkaiden kanssa. Pääsin Rajalassa käsiksi laitteisiin, kuten 
esimerkiksi urheilu- ja luontokuvaajille tarkoitettuihin ”pitkiin 
putkiin”, joita tuskin tulen niiden hintavuuden tai käyttötarkoi-
tuksen takia koskaan itse hankkimaan.

Kesällä 2010 tiedostin, että Canon 30D -digirunkoni oli valo-
kuvauksen ammattikentän muuttuvien normien  ja digikame-
roiden kehityksen myötä pahasti vanhentunut. Ammattimaista 
työntekoa varten minun olisi päivitettävä kamerani uuteen. 
Syksyllä 2010 ostin ammattilaisnormit täyttävän Canon 5D 
Mark II -kameran. Uuden kameran hankinta vaikutti taas ker-
ran ammatti-identiteettiini ja tällä kertaa tiesin olevani vakuut-
tava ammattilainen – ainakin kamerani perusteella.

Syksyllä 2011 yritin viedä Lubitelini kamerahuoltoon. Olin jo 
aiemmin korjannut lattialle tippuneen kameran pikaliimalla ja 
valoa eristävällä mustalla teipillä ja se toimi moitteettomasti. 
Ongelmia alkoi kuitenkin aiheuttaa hajonnut kuiluetsin, jota en 
itse saanut korjatuksi.

Kamerahuollon omistaja kuitenkin kieltäytyi korjaamisesta 
sanoen, etta se tulisi minulle liian kalliiksi, sillä hänellä ei ollut 
tarvittavia osia. Odottaessani, hän soitti tiedustelupuhelun van-
hoja kameroita myyvään toiseen kamerahuoltoon. Sattumalta 
liikkeeseen oli muutamia päiviä aiemmin tuotu samanlainen 
kamera kuin minulla oli. Seuraavana päivänä kävin ostamassa 
sen itselleni. Mallin nimi oli Lubitel 2, joka on venäjää ja tar-
koittaa amatööri kakkosta. (kuva 13)
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Tekniikka suhteessa ilmaisuun
Tekniikasta puhuttaessa on eroteltava omaksi kokonaisuudek-
seen teknologia, joka tarkoittaa kameralaitteistoa, tietokoneoh-
jelmia ja kaikkea sitä, millä valokuvia konkreettisesti tuotetaan. 
Valokuvauksen tekniikka sisältää teknologian käytön, samoin 
kuin metodit, joita valokuvaaja käyttää kuvan ottamisessa. 
(Rand & Zakia 2006, 51.) Teknologia mahdollistaa valokuvien 
aikaan saamisen ja vaikuttaa siihen, minkälaisia valokuvia on 
mahdollista ottaa. Mutta kameran takana on aina oltava valoku-
vaaja, joka päättää mitä, miten ja milloin kuvataan. 

Valokuvaajalle olennaista on osata käyttää tekniikkaa halua-
mallaan tavalla voidakseen kuvata esille sen, miten mielessään 
tulevan kuvan näkee. Erilaisten kameroiden tuntemuksen 
avulla valokuvaaja voi valita kuvaustilanteeseen sopivia teknisiä 
ratkaisuja ja vaikuttaa kuvan visuaalisiin ominaisuuksiin. 
Kameroita on tarjolla taskuun mahtuvista pokkareista huippu-
luokan ammattilaisdigikameroihin. Kuvan käyttötarkoituksesta 
ja esitettävästä koosta riippuu, miten paljon megapikseleitä 
kameran kennon tulee sisältää ja miten tarkkaan linssin täytyy 
kuva piirtää. Analogisen ja digitaalisen valokuvauksen välillä on 
käyty jos jonkinlaista mielipidekeskustelua, jonka olennaisena 
osana ovat kuvankäsittelyn tuomat mahdollisuudet. Valokuvaa-
jan tehtäväksi jää valita kulloinkin aiheelleen ja tilanteelle par-
haiten sopiva teknologia, tekniikka ja materiaalit. Valokuvaajan 
ammatillisen koulutuksen yhtenä tehtävänä on auttaa jokaista 
löytämään ilmaisulleen sopiva kuvauskalusto ja ymmärtämään 
välineen ominaisuuksia, mahdollisuuksia ja rajoituksia.

Erikokoisille filmeille tai digitaaliselle kennolle kuvaamiseen 
liittyy niiden visuaalisten ominaisuuksien lisäksi tunnepitoisia, 
sisällöllisiä seikkoja. Filmille kuvaamisen puolesta puhuvat 
osittain työskentelyprosessin ominaisuudet ja syntyneen nega-
tiivin konkreettisuus. Digikameran tarjoaman esikatselukuvan 

puuttuminen filmikuvauksessa on minulle kannustin luoda 
kuvaamastani näkymästä tarkempi mielikuva. Kun esikatse-
lua ei ole, minun on keskityttävä katsomaan edessäni näkyvää 
tilannetta ja kuviteltava se kuvaksi. Toisaalta otan digitaalisen 
valokuvauksen tuomat mahdollisuudet ilolla vastaan silloin, 
kun kuvaustilanteen aikana on oltava varma, että saan kuvausti-
lanteessa tallennettua sen, mitä tavoittelen.   

Taidekasvatuksessa selvänä suuntana on vapautuminen itsensä 
ilmaisuun ja oppimiseen taiteen avulla. Nykytaiteelle ominaista 
on sanoma, ennemminkin kuin taitava välineen käyttö. 

”Mutta kaikessa ovat silti yhä mukana taitavuuden käytännöt: 
sanottava on keksittävä ja ilmaisun välineet on löydettävä” 
(Varto 2011, 21)

Kamerateknologialla voidaan saavuttaa tuloksia, jotka näyttä-
vät luovuudelta. Tällaiset kuvat eroavat kuitenkin luovuudesta 
siinä, että tekniikka itsessään ei voi tuottaa luovia tuotoksia. 
Ollakseen luova valokuvaajan on luotava jotain uutta, toisin 
sanoen kommunikoitava omalla äänellään tekniikan mahdol-
listamia ilmaisukeinoja hyödyntäen. (Rand & Zakia 2006, 80.) 
Joskus tietynlaisen teknologian ja kuvaamistekniikan suomat 
mahdollisuudet voivat herättää valokuvaajassa idean. Mutta 
tehdäkseen ilmaisuvoimaisia valokuvia hänen on valjastettava 
tekniset mahdollisuudet käyttöönsä ja tuotava kuviin sisältö ja 
oma äänensä.

Onko kameralaitteistoni vaikuttanut ilmaisuni kehittymiseen 
vai olenko hankkinut uutta kalustoa mahdollistaakseni ilmai-
suani? Uskon, että on kyse kummastakin. Ilman kameralaitteita 
ja niiden tuntemusta on lähes mahdotonta ilmaista itseään 
haluamallaan tavalla. Erilaiset valokuvaajat lähestyvät valokuva-
usta eri tavoin: osa ”välineurheilun” kautta, osa ilmaisuun pai-
nottaen ja vain välttämättömän laitteiston itselleen hankkien.
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Valokuvailmaisuuni on vaikuttanut Lubitel-kameran käyttöön-
otto. Lubitelilla kuvaamieni kuvien kautta olen löytänyt uu-
denlaisen estetiikan kuviini: huonolaatuisen objektiivin kautta 
mekaanisen kameran sisuksissa sijaitsevalle keskikoon filmille 
tallentuvat värit, valoilmiöt ja valon sekä tarkkuusalueen vin-
jetoituminen ovat kamerani sattumanvaraisia ominaisuuksia. 
Huippuluokan digitaalisessa kamerassa sattumanvaraisuus on 
pyritty poistamaan tekniikan kehittelyn avulla. Digitaalisen 
kuvan ulkonäköä saa halutessaan muunnettua mieleisekseen 
kuvankäsittelyllä. Efektien luominen kuvaan jälkikäteen on 
kuitenkin harkittua, tiedostavaa toimintaa, joka eroaa kuvaan 
sattumanvaraisuudesta syntyneistä jäljistä.

Kuvaamiani valokuvat jäisivät helposti kauniiksi pinnaksi, 
ellei niiden taustalla olisi kokemusmaailmaa, joka sitoo kuvien 
sisältöä yhteen ja kertoo minusta. Kokeilun kautta valokuvaa-
miseeni löytämäni sattumanvaraisuus on aloittanut vuoropuhe-
lun kokemusteni kanssa. Vastavaloon kuvatessani en aina tiedä, 
miksi tai edes mitä kuvaan, siksi sattumia aiheuttavan kameran 
käyttö on muodostunut toimintani kanssa yhteensopivaksi 
teknologiaksi ja metodiksi. 

Lubitel-kamerani mekaanisuudesta kertoo sen sisästä löytämäni 
kuollut hämähäkki. Mökillä kuvatessani hämähäkki oli filmin 
vaihdon yhteydessä jotenkin päätynyt kameran sisuksiin. Koska 
kyseisen kameran sisällä linssin ja filmipinnan väliin jää suh-
teellisen paljon tyhjää tilaa, ei hämähäkki aiheuttanut kuvaa-
misen aikana mitään haittaa. Huomasin sen vasta, kun latasin 
uuden filmin kameraani. Todiste hämähäkin mukana olosta 
tallentui kahdelle filmiruudulle. (kuva 18)  

kuva 18 Hämähäkki 2009
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Henkilökohtainen suhde valoon
Lubitelilla kuvatessani, kuvien ottaminen keskittyi pitkälti 
näkemästäni vaikuttumiseen. Vastavalo oli yksi vaikutusta he-
rättävä tekijä. Kuvissani alkoi ilmetä vahvaa valon tuntua, josta 
kuvaamisen ja kuvien katselun myötä muodostui kuvia yhdistä-
vä tekijä. Varsinaisesti valo ei ollut kuvien aiheena, mutta koska 
en ollut niille muutakaan aihetta ajatellut, aloin nimittämään 
kuvaamistani valon kuvaamiseksi. Vastavalon häikäisevä tuntu 
oli usein tekijä, joka sai minut haluamaan kuvata.

”Niin mikä siinä vastavalossa oikein kiehtoo? Tänään aamu-
lenkillä koirien kanssa eräällä kalliolla olin taas kerran täysin 
haltioitunut siitä, kuinka kanervien takaa paistava aurinko sai 
ne hohtamaan, kuinka hauvojen hengityshuurut tulivat näkyväk-
si vastavalossa ja kuinka puista muodostui maahan pitkiä varjoja 
mua kohti.” (sähköpostikeskustelu ystäväni kanssa, syksy 2010)

Inspiroidun aina uudelleen, kun voimakas valo osuu silmiini. 
Vastavaloon kuvatessani toistan samannäköisiä kuvia. Koen, 
että vastavalo antaa tylsällekin paikalle uuden luonteen. Se 
herättää reaktion. Usein kuvaushetki on minulle tärkeä viiväh-
täminen hetkessä. Valmiissa valokuvissa valon tuntu on hieno 
– kuvat tuntuvat loistavan ja inspiroidun niistä uudelleen. 

Ensimmäiset vastavalokuvat kuvasin loppuvuodesta 2008 
Saksassa asuessani (kuvat 20 ja 21). Annoin itselleni vapauden 
kuvata sen, minkä näen. Ennen olin ajatellut, että minun täy-
tyisi tietää, mitä kuvallani haluan sanoa ennen kuin otan sen. 
Saksassa tämä ajatus kääntyi päälaelleen. Kun kehitin filmit ja 
näytin kuvia muille, sain positiivista palautetta. Olin itsekin vai-
kuttunut. Ihailevalla palautteella oli ratkaiseva merkitys siihen, 
että jatkoin kuvaamista intuitiooni luottaen. Ehkä vapautunut 
kuvaaminen Saksassa oli mahdollista osittain siksi, että minulla 
ei ollut riittävää kielitaitoa pohtia kuvien sisältöä puhki ennen 
itsevarmuuden syntyä. Pystyin keskittymään kuvissa visuaali-

suuteen. Ajattelin, että jos kuvani herättävät katsojassa tunteita, 
niin ne ovat arvokkaita. Ymmärsin, ettei minun tarvitse kuvaus-
hetkellä tietää, mitä kuvallani kerron – riittää, että kuvaan. 

Essenin Folkwang-museossa kävin katsomassa valokuvaaja 
Paul Grahamin näyttelyn (2009) ja näin hänen American Night 
-valokuvasarjan. Osa kuvista on hyvin vaaleita, tarkoituksella 
ylivalotettuja maisemia, joiden keskellä on pieni ihmishahmo 
(kuva 19). Olin aiemmin luennolla kuullut Grahamin kertovan 
kuvistaan. Hän kuvaili tunnetta, kun astuu rakennuksesta ulos 
kirkkaaseen valoon ja hetkellisesti sokaistuu valon vaikutuk-
sesta. Tämän tuntemuksen hän oli soveltanut tekniikaksi, jolla 
kuvasi ylivalotetut kuvat.

Grahamin kuvailema sokaistumisen tunne herätti minussa 
tuttuuden tunteen. Kuvissani inspiraatio oli usein syntynyt 
häikäisevän vastavalon kokemuksesta – siitä tunteesta, kun 
puoliksi sokaistuu, mutta samalla näkee edessään avautuvan 
näkymän valokylvyn sekaisena maisemana. Esitellessäni kuvia 
TaiKissa valokuvataiteen professori Jyrki Parantaiselle hän 
sanallisti ajatuksen niin, että kuvissani ”valo peittää enemmän 
kuin paljastaa”. Ajatus jäi mieleeni, sillä se kuvasi hyvin kuvaus-
hetkellä kokemaani tuntemusta, josta oli muodostunut minulle 
inspiraation herättävä tekijä.

kuva 19 (Graham 1998-2002)
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kuva 20 Essen 2008 kuva 21 Frankfurt 2008
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Expectations

Taiteen kandidaatin portfoliossa esittelemäni kuvat perustuivat 
niin ikään valon käyttöön. Kuvasin yhteensä 12 raskaana olevaa 
naista silhuettimaisesti studiossa (kuvat 22-24). Tavoitteeni 
kuville olivat pitkälti visuaalisia. Ajatus ensimmäisestä kuvasta 
syntyi tavatessani raskaana olevan ystäväni. Idea piirtyi mielee-
ni selkeänä kuvana raskaana olevan naisen valolla reunustetusta 
silhuetista. Kuvasimme suunnittelemani kuvan TaiKin studiossa 
kesällä 2005, minkä jälkeen kuvasin toistakin ystävääni samalla 
tavalla. Etsiessäni aihetta kandidaatin portfolioon keväällä 2008 
päädyin tekemään kuvista sarjan, jota varten kuvasin lisää.
Sarjan nimeksi tuli Expectations - Odotuksia.

Kuvatessani ohjasin tulevia äitejä etsimen läpi katsottuna 
parhaalta näyttävään asentoon. Tarvittaessa muokkasin heidän 
käsiensä asentoja koskettamalla ja siirtämällä, aivan kuin olisin 
veistänyt patsasta. Kuvaustilanteessa pimeässä studiossa kuu-
mottavien valojen alla täytyi kuitenkin samaan aikaan muistaa 
pitää huolta raskaana olevista malleista, jotta heillä olisi hyvä 
olla eikä kuvaus rasittaisi liikaa jo muutenkin kovilla olevaa 
vartaloa. 

Pyysin kaikkia kuvattavia saapumaan kuvauksiin mustiin, 
vartalonmyötäisiin vaatteisiin pukeutuneena, sillä tavoittelin 
kuvissa yhdenmukaisuutta. Kuvatessa valo piirsi esiin varta-
lon ääriviivan. Tarkoitus oli, että vatsan pyöreä muoto tulisi 
selvästi esiin kuvassa, olematta kuitenkaan pääroolissa. Halusin 
näyttää naiset kuvissa kokonaisuutena – en ainoastaan vatsoi-
na. Silhuettimaisiksi kuvatut hahmot jäivät kuvissa sopivan 
anonyymeiksi, mutta muotoutuivat samaan aikaan vahvoiksi ja 
itsenäisiksi yksilöiksi. 

Olen kuvannut Expectations-sarjaani kuvia aina tilaisuuden tul-
len ja jatkan kuvaamista edelleen. Ajatuksena on tehdä kuvista 
näyttelykokonaisuus.

kuva 22 Anna 2005

kuva 23 Anni 2007

kuva 24 Anna 2009
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Valokuva subjektiivisena 
näkemyksenä
Valokuvaajana hoidan kuvatessani tavallaan kokonaisen eloku-
vatuotantoryhmän tehtävät. Kuvaamisen lisäksi lavastan kuvan 
valitsemalla kuvaan haluamani taustan. Ohjaajan roolissa joko 
ohjaan kuvattavia tai annan tilanteen edetä omalla painollaan. 
Käsikirjoitus syntyy kuvatessa – painan laukaisijaa silloin, kun 
koen kuvan olevan valmis kertomaan koko tarinan. Leikkaajan 
tehtävä on vielä edessä, kun kuvasadosta valitsen onnistuneim-
mat ja kertovimmat otokset.

”The process of taking a photograph is very much an interaction 
between photographers and their environment, as it not only 
allows them to choose the subject they are photographing, but also 
the way in which they capture the subject.” 
(Lange & Golding 2007, 136)

Langen ja Goldingin ajatusta myötäillen valokuvaaminen on 
toimintaa, jossa kuvaaja on suhteessa ympäristöönsä. Kuvan 
kohteen valitsemisen lisäksi valokuvaaja päättää, miten esittää 
kohteen kuvassaan. (2007, 136.) Ajattelen, että saadakseen 
aikaan valokuvia kuvaajan on mentävä sinne, mistä voisi 
haluamiaan kuvia ottaa. Kuvatessaan valokuvaaja valitsee kame-
ransa kanssa sellaisen kuvakulman, josta valokuvaan haluttu 
näkökulma parhaiten muodostuu. Kuvakulma on valokuvaajan 
keino esittää näkökulma aiheeseen. 

Valokuvaustekniikka sisältää kuvakulman lisäksi muitakin ku-
vaan tallentuvan näkymän muuntelukeinoja, joita käyttämällä 
valokuvaaja tekee valintoja. Syväterävyyden säätelyllä kuvaaja 
voi kiinnittää huomion tiettyyn kohtaan kuva-alueella, esi-
merkiksi tarkentaa teräviksi vain yhden väkijoukossa seisovan 
ihmisen kasvot ja kiinnittää huomion hänen ilmeeseensä. 

Hetkellisen luonteensa vuoksi valokuvaus synnyttää valokuvan, 
joka on subjektiivinen näkemys hetkestä. Valokuvaaja vaikuttaa 
siihen missä, milloin ja miten kuvan ottaa.

”Kuvaushetken valinta on yksi tärkeimmistä valokuvauksen 
ilmaisukeinoista. Ajan katkeamattomasta virrasta tallennettu 
hetki on valokuvan tunnusmerkki.” (Trygg & Lundgren 1984, 23)

Ollessani töissä kameraliikkeessä työtehtäviini kuului passiva-
lokuvien ottaminen. Passivalokuvaus on hyvin persoonatonta, 
sillä sen tavoitteena on tallentaa jokainen – kirjaimellisesti 
vauvasta vaariin – samaan, ennalta-asetettuun muottiin. Pas-
sivalokuvaa varten on säädetty tarkat rajoitukset. Esimerkiksi 
pään korkeus kuvassa pitää olla 32 - 36 mm, ilmeen on oltava 
neutraali eikä silmiä saa siristää ja valaisun on oltava niin 
tasainen, ettei se tuota varjoja kuvattavan kasvoille tai taustaan 
(Poliisi 2012). 

Silti edes passikuvaa ei mielestäni voi pitää täysin objektiivisena 
valokuvana. Tarkkoja rajoituksiakin noudattaessani valokuvaa-
jan ammattiylpeyteni tuli esille yrittäessäni tuottaa kuvattavalle 
mahdollisimman mieluisan kuvan. Vaikka kuvasin itselleni täysin 
tuntemattomia ihmisiä, joiden kanssa ehdin viettää vain muuta-
man minuutin, yritin valita tarkkaan hetken, jolloin painoin lau-
kaisinnappia. Kuvaushetken valintaan vaikutti arvioni tilanteesta 
ja kuvattavana istuvan henkilön ilmeistä ja olemuksesta. 
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Valokuvaajan suodatin
Valokuvauksen hetkellisyys ja subjektiivisuus antaa rajattomat 
mahdollisuudet ilmaisulle. Oppiessaan käyttämään välinettään 
sujuvasti ja ymmärtämään valokuvauksen ominaisuuksia voi 
valokuvaaja kehittää visuaalista kieltään ja tuoda kuviin omaa 
ääntään. Oman kokemukseni ja opintojeni aikana olen tutustu-
nut tapaani nähdä – tai oppinut näkemään. Minulle on kehit-
tynyt oma tapa nähdä valokuvallisesti. Pohdin, onko minulle 
kehittynyt suodatin, jonka kautta nyt valokuvaan näkemääni ja 
kokemaani maailmaa. Voisiko tällaisen suodattimen rakentaa 
näkyväksi laittamalla päällekkäin kaikki ottamani valokuvat, vai 
pitäisikö siihen liittää myös minua inspiroineiden valokuvaajien 
ottamat valokuvat? 

Opintojeni alusta lähtien Richard Avedonin hienot, mustaval-
koiset muotokuvat ovat tehneet minuun vaikutuksen (kuva 25). 
Niissä ihmiset on asetettu keskelle kuva-alaa ja kuvattu hyvin 
suoraan. Ensimmäisenä opiskeluvuotena TaiKissa studiokurs-
sin tehtävänä oli harjoitella valaisua Avedonin kuvien tasaista 
valaisua mukailemalla. Lehtori Tuovi Hippeläinen näytti meille, 
miten valot tuli sijoittaa ja miten kohde asettaa valojen keskelle. 
Silloin tällöin studiossa kuvatessani olen käyttänyt Avedonin 
kuvista tuttua valaisua ja suoruutta tyylinä (kuva 26). 

”Sommittelun tarkoituksena voi olla pelkästään halutun asian 
esittäminen ymmärrettävästi, mutta sommittelun avulla voidaan 
myös tulkita kohdetta, esittää oma näkökulma.” 
(Trygg & Lundgren 1984, 14)

Enenevässä määrin kuvilleni luonteenomaista on kohteen 
sijoittaminen keskelle kuvaa. Intuitiivisesti pyrin pois kultaisen 
leikkauksen sommittelusäännöstä. On mahdollista, että tähän 
on vaikuttanut neliöformaatin toistuva käyttö, johon on luonte-
vasti sopinut kohteen keskittäminen. Jossain määrin keskittämi-
nen myös edustaa minulle kohteen esittämistä mahdollisimman 
suorasti ja rehellisesti. 

Valokuvaajana olen parhaimmillani silloin, kun saan tarkkailla 
ja tallentaa näkemääni. Aiheet tulevat minulle yleensä ulkoa-
päin, tarkkailun tuloksina. Järjestetyissä kuvaustilanteissakin 
toimin tilanteen ehdoilla niin pitkälle kuin mahdollista. Valit-
sen kuvattavan kohteeni ja hetken, jolloin painan laukaisinta, 
näkemisen perusteella. Toisinaan minusta tuntuu, että näen 
maailman valokuvina ilman kameraakin.

kuva 26 Sylikkäin 2008kuva 25 (Avedon 1969)
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Sommittelun ja ratkaisevan hetken mestarina tunnettu valokuvaaja 
Henri Cartier-Bresson kirjoittaa seuraavasti:

”Composition must be one of our constant preoccupations, but at 
the moment of shooting, it can stem only from our intuition, for we 
are out to capture the fugitive moment, and all the interrelationships 
involved are on the move.” (Cartier-Bresson 1952, 17)

Cartier-Bressonin valokuvaus perustuu sen ratkaisevan hetken 
tallentamiseen, jolloin etsimen läpi näkyvässä kuvassa kaikki on 
sommitellullisesti kohdallaan. Kuvassa kiteytyy otos pakenevasta 
hetkestä, jonka kaikki osat ovat liikkeessä. Kameran laukaisemisen 
hetkellä sommittelun on tapahduttava intuitiivisesti.

Rand ja Zakia (2006, 13) nojaavat Benjamin Bloomin taksonomi-
aan eli tieteelliseen luokitteluun oppimisen kolmenlaisten ulottu-
vuuksien määrittelyssä. Bloom jaottelee ulottuvuudet kognitiiviseen, 
affektiiviseen ja psykomotoriseen. Valokuvauksessa kognitiivisen 
osaamisen alueelle sijoittuu tieto, ymmärrys ja arviointi, opetet-
tavina alueina on valokuvauksen historia ja teoria. Affektiivinen 
ulottuvuus on tunteiden, arvottamisen ja havainnoinnin aluetta, 
jossa oppija käyttää kognitiivisen ulottuvuuden tietoja taustoitta-
massa valokuvien arvottamista ja tulkintaa. Valokuvaus toimintana 
sijoittuu psykomotoriseen ulottuvuuteen, sillä se sisältää huomioin-
nin ja havainnoinnin tilanteessa sekä ympäristöön reagoinnin. 
 
Ajattelen valokuvaajan suodatinta käsitteenä. Se sisältää kerroksia 
ja ulottuvuuksia, joiden läpi valokuvaaja näkee valokuvallisesti. 
Visuaalisten kuvausmieltymysten lisäksi se sisältää sekä affektiivisen 
että kognitiivisen kerroksen. Valitessani aihetta kuvalleni katson 
suodattimen affektiivisen kerroksen läpi ja käsittelen ajatuksiani 
intuition ja tuntemusteni pohjalta. Mietin, mitä haluan kuvata ja 
miten sen kuvaan. Suodattimen kognitiivisessa kerroksessa vai-
kuttavat valokuvauksen historian ja teorian tuntemus, joka on osa 
valokuvaajan koulutustani ja ympärilläni näkemäni valokuvakult-
tuurin ymmärtämistä.

Tunkeileva valokuvaus
Valokuvaajana katselen usein muita ihmisiä avoimesti – myös 
ilman kameraa. Ihmiset ovat loputtoman mielenkiintoisia, 
jokaisella on oma tarinansa. Valokuvatessa kohdistan kamerani 
kohti tavoittelemaani aihetta. Painan laukaisinta tavoittaakseni 
hetken, joka kiteyttää aiheeni. Vuodelta 1974 olevassa artik-
kelissa Valokuvauksen ominaisuuksista Rudolph Arnheim 
kuvailee taidemaalarin toimintaa verratakseen sitä valokuvaajan 
toimintaan: 

”Sen lisäksi, että oli joskus fyysisesti tiellä, taidemaalari ei sot-
keentunut tähän julkiseen yksityiselämään ympärillään. Kukaan 
ei tuntenut itseään vakoiltavan tai edes tarkkailtavan, jollei istu-
nut hiljaa penkillä, sillä oli ilmeistä, että maalari näki ja maalasi 
jotakin muuta kuin tosiasiallista hetkeä. Ainoastaan tapahtuma-
hetki on yksityinen ja maalari katseli tulemisen ja menemisen 
läpi jotakin, joka ei ollut siinä, koska se oli aina siinä.” 
(Arnheim 1974, 193)

Valokuvaus on hetkellinen aktiivinen kohtaaminen maailman 
kanssa. Valokuvaajan on oltava paikalla ja mentävä tapahtumi-
en keskelle voidakseen kuvata sen, mitä kuvassa haluaa näky-
vän. Valokuva todistaa, että valokuvaaja on ollut paikalla. Siksi 
valokuvaus on aina tunkeileva tapahtuma, joka saattaa vaikuttaa 
tapahtumaan itseensä. Valokuvaajan rooli on vaikea: hänen on 
oltava samaan aikaan läsnä ja tilanteen keskipisteessä, mutta 
tarkasteltava tilannetta sen ulkopuolelta, voidakseen suoriutua 
työstään ja tallentaa tilanteesta olennaisen.

Kuvatessani häissä dokumentaarista kertomusta päivästä tark-
kailen ihmisten kanssakäymistä keskenään ja sitä, miten he si-
joittavat itsensä ympäröivään tilaan. Nähdessäni kahden henki-
lön juttelevan ja nauravan keskenään valitsen heidät valokuvani 
kohteeksi (kuva 27). Rajaamalla muut ihmiset pois kuvasta voin 
tallentaa keskustelijoiden välisen hetken. Jos taas rajaan kuvan 
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Tapahtumavalokuvaus sopii minulle hyvin. Olen paikalla, koska 
minut on pyydetty kuvaamaan. Tapahtuman vieraat tietävät, 
että suoritan minulle annettua tehtävää. Saan rauhassa kierrellä 
heidän joukossaan ja kuvata. Pidän mahdollisuudesta tarkkailla 
kokonaisuutta ja poimia siitä yksityiskohtia, henkilöiden ilmei-
tä, juttutuokioita, paikan valaistuksen luomaa tunnelmaa ja niin 
edelleen. Kameran kanssa metsästän kuvia: seuraan tapahtumia 
sivummalta ja menen keskelle tapahtumaa “kuvan” nähdessäni.

Valokuvauksen kautta olen myös päässyt tilanteisiin, joihon 
muut eivät pääsisi mukaan, kuten esimerkiksi hääautoon juuri 
naimisiin menneen pariskunnan kanssa tai purkamaan yhdessä 
henkilökohtaisia kokemuksia, joista muuten ei välttämättä tulisi 
puhuttua. 

Tunnetila ihmiskuvauksen 
ratkaisevana hetkenä 
Usein tunnetila on se ratkaiseva hetki, joka ihmiskuvaajan tulisi 
tallentaa kuvaan. Kuvatun henkilön tunnetila kertoo, mistä 
kuvassa on kyse, mitä kuva viestii. Kun kuvaan halutaan saada 
jokin tunnetila, on kuva otettava silloin, kun kuvattava on 
tunteen vallassa. 

Tunnetilan kuvaamisessa ei ole kyse sommitelmallisesti ratkai-
sevasta hetkestä, mutta yhtä lailla se on ohimenevä hetki, joka 
on tallennattava kaiken ollessa kohdallaan. Toiset tunnetilat 
mahdollistavat useita otoksia, toiset taas ovat ohi silmänräpä-
yksessä. Hetkellisiä tunnetiloja voivat olla esimerkiksi vapautu-
nut nauru tai pilke silmäkulmassa. Tavoittaakseen tunnelman 
kuvaan valokuvaajan täytyy olla valppaana ja valmiina reagoi-
maan. 

Joskus valokuvaaminen tapahtumana mahdollistaa keskitty-
misen aiheeseen ja tunteeseen, jonka äärelle ei muuten tulisi 
pysähdyttyä. Jos kyseessä on kipeä tunne, kuten suru, voi valo-
kuvaajan tehtävä muodostua vaikean kaksijakoiseksi – pitäisikö 
hetkessä olla mukana valokuvaajana tilannetta tallentamassa vai 
läheisenä toiselle läsnä? Surun hetkellä tilanteen taltioiminen 
saattaa vaikuttaa etäiseltä ja välinpitämättömältä toiminnalta. 
Mutta tilanteen aitoudesta syntyneet kuvat voivat muodostua 
arvokkaaksi mahdollisuudeksi päästä kiinni surua herättänee-
seen aiheeseen myöhemminkin.

”Muotokuvaus on molemminpuolista vuorovaikutusta. Joidenkin 
alkuasukasheimojen pelossa, että kamera varastaa osan heidän 
sielustaan, on tavallaan perää, sillä kuvattavan sielua mekin 
olemme tavoittelemassa.” (Aalto 1999, 72)

väljemmin ja annan ympärillä olevien ihmisten näkyä kuvassa, 
kiinnitän ehkä katsojan huomion keskustelun intensiivisyyteen 
– kekustelijat eivät huomaa muita. Oikeat ilmeet ja eleet luovat 
kuvaan tunnelman, jolla voin viestiä keskustelun luonteesta ja 
mahdollisesta aiheesta. 

kuva 27 Häävalssi 2008
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Valokuvaus kohtaamisen 
mahdollistajana
Voiko ihmiskuvausta koskaan pitää kahden ihmisen tasavertai-
sena kohtaamisena? Valokuvaajan ja kuvattavan valtasuhde on 
epätasa-arvoinen, yleensä kuvattava on kuvaajan ”armoilla”. Ka-
meran laukaisu on valokuvaajan valitsema hetki ajasta. Kuinka 
kuvattavasta saisi kuvassa esiin juuri sen henkilön, jonka ilman 
kameraa näkee? 

Henkilökuvia kuvatessa valokuvaaja joko tavoittelee kuvattavan 
persoonallisuutta tai asettaa kuvalle omat visuaaliset tavoitteen-
sa. Joka tapauksessa kuvattavalle avautuminen, hänen näkemi-
sensä yksilönä on tärkeää, jotta tavoitteena oleva kuva toteutui-
si. Henkilökuvassa kuvattava antautuu valokuvaajan kohteeksi, 
jotta valokuvaaja voisi saada aikaan kuvan. Avoimuuden kautta 
valokuvaaja luo kuvaustilanteeseen luottamuksen ilmapiirin. 
Valokuvaajan on annettava ymmärtää, että hän osaa asiansa ja 
että kuvattava on hyvissä käsissä. Valokuvaajan tehtävänä on 
saada aikaan valokuva, joka palkitsee kuvattavan luottamuksen. 
Parhaimmillaan ihmiskuvaus voi muodostua tapahtumaksi, 
jossa valokuvaaja ja kuvattava jakavat jotain yhteistä. 

Kameraan katsovan henkilön kuvaaminen on usein haastavam-
paa kuin kamerasta pois päin katsovan. Kuvattavan katsoessa 
suoraan kameraan muodostuu hänen ja kameran takana olevan 
kuvaajan välille erityinen yhteys, jolloin kuvaaja ja kuvattava 
ovat tilanteessa yhdessä. Toisaalta kuvattavan katsoessa suoraan 
kameraan hän katsoo myös suoraan valokuvan katsojaan, mikä 
katselutilanteessa voi olla voimakas kokemus. Jotta valokuvas-
ta tulisi voimakas, on suoran katseen lisäksi kasvojen ilmeen 
oltava puhutteleva. Toisinaan suora katse voi myös olla sulkeu-
tunut ja tyhjä. Määrittelemättömän pienistä ilmeistä katsoja 
voi tulkita kuvassa esiintyvää henkilöä ja hänen tunnetilaansa. 
(kuvat 28 ja 29) kuva 29                SPR:n Ytimekäs-lehti                 2009

kuva 28             Pelastakaa Lapset -lehti              2007
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visuaalisesti tarpeeksi vahvalta ja aihetta sopivasti kuvittavalta. 
Asentoa mallintaakseni hankin lainaan vauvanuken, jonka kää-
rin kapaloon, jotta pieni nukke olisi hieman suurempi. Asen-
non suunnittelu oli helppoa ja se etäännytti aiheesta niin paljon, 
etten miettinyt kuvaushetken tunnepuolta juurikaan. 

Ystäväni on valokuvaaja, ja siksi uskalsin pyytää häneltä lupaa 
saada kuvittaa aihetta työpajaamme varten. Uskoin, että valo-
kuvaajana Anne ymmärtää valokuvien voiman ja sen, kuinka 
kuvat alkavat elää omaa elämäänsä. Asian ymmärtäminen oli 
minusta välttämätöntä: en missään nimessä halunnut tarjota 
hyvin henkilökohtaista kokemusta – toisen ihmisen syvää surua 
– muiden tarkasteltavaksi ilman kuvattavan täyttä ymmärrystä 
asiasta. Anne suostui mieluusti kuvattavaksi ja koki, että saisi 
valokuvaamisen kautta uudenlaisen mahdollisuuden purkaa 
tunnetta, joka oli vielä pitkälti käsittelemättä.

Minulle valokuvaajana aiheeseen tarttuminen tuntui todella 
vastuulliselta tehtävältä, olinhan tavoittelemassa kuviini toisen 
henkilön tunteita. Valokuvaajana minulla oli vastuu toimia 
kuvattavani jaksamisen ehdoilla, mutta samalla saada aikaan 
valokuvia, joista hänen tunnetilansa ja aihe voisi välittyä. Kuvi-
en oli onnistuttava, mitä se ikinä tarkoittikaan. Kuten yleensä 
henkilöitä kuvatessani tapasin Annen etukäteen rauhallisesti 
kahvipöydän ääressä. Hän sai tilaisuuden kertoa minulle enem-
män tyttärensä kuolemasta. Itkimme yhdessä, mutta nauroim-
me myös, sillä se oli Annen keino selviytyä. Harkitsimme, mitä 
hän pukisi ylleen. Oli helppoa suunnitella valokuvaa yhdessä 
toisen valokuvaajan kanssa.

Anne saapui studioon valokuvattavaksi muutama erivärinen 
T-paita mukanaan. Hän oli laittanut kaulaansa pienen perhos-
korun, joka oli kuulunut tyttärelle. Päätimme ensiksi kuvata 
vaaleansinisen T-paidan kanssa. Annoin vauvanuken Annen 
syliin ja hän yritti pidellä sitä kuin oikeaa lasta. Nukke oli 
kuitenkin liian pieni, kova ja vieraan tuntuinen. Aidon asennon 

Kuoleman kosketus: Anne

Syksyllä 2009 professori Jyrki Parantainen järjesti TaiKissa 
yhdessä valokuvataiteilija Minna Havukaisen kanssa Kuole-
man kosketus -nimisen työpajan, johon osallistuin. Työpajan 
tavoitteena oli tutustua kuoleman esittämiseen valokuvauksessa 
ja kuvataiteissa sekä pohtia kuolemaa siitä keskustelemalla ja 
sen parissa työskenteleviä ammattilaisia tapaamalla. Työpajan 
alussa meidän jokaisen 11 osallistujan tuli kirjoittaa ylös ajatuk-
siamme kuolemasta, miten olemme sen kohdanneet tai miten 
siihen suhtaudumme. Yhdessä jaoimme näitä kokemuksia 
lukemalla tekstimme ääneen ja keskustelemalla niistä.

Jaettujen kokemusten pohjalta lähdimme kukin hahmottamaan 
ajatuksia teoksiksi. Lopputuloksena oli 11 erilaista kuvallista 
näkemystä kuolemasta. Kokonaisuus oli esillä Shanghaissa Cu-
mulus -näyttelyssä kesällä 2010 sekä Kuopiossa Galleria 12:ssa 
ja Turussa Valokuvakeskus Perissä loppuvuodesta 2010. Syk-
syllä 2011 Encounters with Death - Kuoleman kosketus esitettiin 
Helsingissä Jukka Male -museossa vuoden aikana kehittyneiden 
ja kypsyneiden vanhojen ja uusien teosten voimin.

Omat Kuoleman kosketus -kuvani käsittelivät lapsensa menet-
täneen äidin tuskaa. Ystäväni Anne menetti tyttärensä tämän 
ollessa vain puolivuotias. Kuultuani tapahtuneesta yhteiseltä 
ystävältämme en voinut käsittää tapahtuman traagisuutta. 
Kohtalo jäi mieleeni nakertamaan ja puolta vuotta myöhemmin 
työpajamme antoi minulle mahdollisuuden purkaa kaukaisiksi 
jääneet ajatukset selviksi sanoiksi. Vasta silloin tunne nousi 
todella pintaan. Opiskelutovereideni ja kurssin vetäjien kannus-
tusten myötä lähdin kehittämään ajatuksiani valokuviksi.

Aihetta mielessäni visualisoidessa yritin miettiä, miltä lapsen 
menettäminen tuntuu. Miltä se näyttää? Päädyin ajattelemaan 
tyhjää syliä, jossa edelleen oli lapsen paikka, mutta nyt enää 
vain muistojen turvin. Sylissä pitämisen asento tuntui minusta 
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löytäminen nuken avulla ei toiminut lainkaan. Annen ilmeet 
olivat myös kovin etäisiä ja kuvaaminen meinasi mennä kame-
ralle vaivaantuneesti poseeraamiseksi. 

Koska toivoin Annen eläytyvän kuvaukseen, pyysin häntä ajat-
telemaan, että sylissä olisi hänen tyttärensä. Silloin tunnepadot 
aukesivat ja näin Annen silmistä, että häneen sattui. Hän oli 
urhea ja halusi auttaa minua saamaan aikaiseksi valokuvia. Siksi 
hän taisteli ristiriitaisuuden vallassa – omat tunteet valloillaan, 
mutta kuvaustilanteelle ja lopullisia kuvia varten antautuen. 
Olin kauhuissani, koska en ollut (kokemattomuuttani) osannut 
odottaa kuvaustilanteesta tulevan niin tunteellista. Toisaalta 
myös Anne oli yllättynyt. Jostain syystä emme kumpikaan olleet 
osanneet odottaa, että tunteet tulisivat pintaan niin vahvasti 
– olimme ajatelleet vain kuvaavamme poseerauskuvia! Vasta 
kuvauksen jälkeen ymmärsin, että etukäteen harkitsemani asen-
to ja vauvanukke olivat katsojalle hienoinen viesti tunteiden 
viitekehyksestä, mutta vasta kohtaamisemme seurauksena esiin 
tulleet aidot tunteet tekivät kuvan viestistä voimakkaan. 
(kuvat 30 ja 31)

Kuvauksen jälkeen yritin monta päivää purkaa mielessäni 
järkytystä, jonka kuvaus meissä molemmissa sai aikaan. Syyl-
listin itseäni siitä, että olin pakottanut ystäväni repimään auki 
haavojaan. Kuvatessa minun oli vaikea päättää, pitäisikö kantaa 
isompi vastuu onnistuneiden kuvien aikaansaamisesta vai ystä-
väni tukemisesta häntä lohduttamalla. Lopetimme kuvauksen, 
kun hänellä tuli raja vastaan eikä hän halunnut enää jatkaa. En-
hän siis pakottanut häntä olemaan kuvattavana. Mutta kannoin 
huolta siitä, oliko minulla ollut oikeus valokuvien aikaansaami-
seksi houkutella hänet satuttavaan tilanteeseen. Keskustelimme 
asiasta myöhemmin, eikä hän syyttänyt minua mistään, kertoi 
vain ymmärtäneensä, kuinka matkalla hän vielä oli lapsensa 
kuoleman hyväksymisessä.    
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kuva 30 Anne I 2009
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kuva 31 Anne II 2009
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Valokuvan merkitys
Onko valmis valokuva kuvauksen päämäärä ja lopputulos? 
Annen ja minun kohtaamisesta syntyi kaksi valokuvaa, jotka 
näyttelyissä ovat vetäneet katsojien ilmeet vakaviksi. Toisaalta 
kuvat muuttuvat nopeasti esineiksi, jotka on helppo kohdata 
vailla suuria tunteita, toisaalta taas ne mahdollistavat muistiku-
via voimakkaamman kohtaamisen aiheen kanssa yhä uudelleen, 
kun niitä jaksaa katsoa avoimesti. Annesta ottamani kuvat ovat 
merkittäviä ja niiden voima ei heikkene, sillä ne ovat syntyneet 
voimakkaan ja avoimen kohtaamisen tuloksena.

Entä jos en olisikaan onnistunut saamaan kuvatessamme yhtään 
onnistunutta valokuvaa? Anne ei ole koskaan halunnut nähdä 
hänestä kuvaamiani kuvia – hänelle niiden kohtaaminen on vie-
lä liian vaikeaa. Annelle kuvauksesta on muistoksi jäänyt vain 
kuvaustilanteessa syntynyt kokemus. Kuvat ovat eläneet hänestä 
riippumatonta elämää vaikuttaen monien katsojien tunteisiin. 
Ne ovat olleet lähtökohtia tarinoille ja yritykselle ymmärtää. 
Anne on antanut kasvot aiheelle ja tunteille, jotka pelkästään 
sanoin kerrottuna eivät välttämättä tavoittaisi kuulijoita.

John Deweyn taidekäsityksen mukaan taide on kokemus, jossa 
teos ei ole irrallaan syntyprosessistaan (2005).

”Runo tai kuva tuo esiin ainesta, joka on tihkunut henkilökohtai-
sen kokemuksen lävitse.” (Dewey 2005, 104)

Fyysinen teos yksinään ei siis ole taidetta. Teoksesta – tässä 
tapauksessa valokuvasta – taidetta tekee sen mahdollistama 
kurkistus teoksen syntyä edeltäneeseen prosessiin. Prosessi 
itsessään sisältää kokemuksen, valokuva tallentaa kokemuksesta 
fyysisen jäljen. Lopputuotoksena syntynyt valokuva auttaa pa-
laamaan kohtaamisessa syntyneisiin kokemuksiin jälkeenpäin. 
Valokuva voi myös aloittaa uuden kohtaamisen herättämällä 
katsojassa kokemuksen. 

Prosessista puhuessani tarkoitan valokuvauksen tapahtumaa, 
jossa valokuvaaja kohtaa kohteensa (ihmisen, asian, maiseman 
jne.) kameran kanssa ja tuottaa tapahtumasta valokuvan kame-
raa käyttäen. Prosessi voi sisältää kuvaustapahtumaa edeltävän 
suunnittelun ja aiheen tutkimisen. Ihmiskuvauksessa prosessi 
on kuvaajan ja kuvattavien välillä tapahtuva kohtaaminen, joka 
saattaa tuottaa voimakkaan kokemuksen.

Jos tarkastelen valokuvausta prosessina, kokemuksena ja 
kohtaamisena, voin antaa toiminnalle suuren merkityksen. On 
kuitenkin huomattava, että vaikka prosessin aikana syntynyt-
tä kokemusta pitäisi merkittävämpänä kuin lopputuotoksena 
syntynyttä valokuvaa, ei prosessi välttämättä olisi alkanut ilman 
lopputuotoksen tavoittelua. Jos tavoitteena ei olisi ollut valoku-
vaa, ei ehkä olisi ollut riittävää syytä toiminnalle, josta kokemus 
saavutettiin. Näin ollen valokuva muodostuu merkitykselliseksi, 
sillä sen syntyprosessi on ollut merkityksellinen.
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Luontoretkiä

Keväällä 2010 valokuvataiteilija Hanna Weseliuksen vetämässä 
Luontoni-työpajassa tavoitteena oli käsitellä luontoaihetta omien 
kokemusten kautta ja tuottaa näyttely Vuosaaren Vuotalon galle-
riatilaan. Kuten Kuoleman kosketus -työpajassa ja monissa muis-
sakin TaiKin työpajoissa, lähdimme purkamaan aihetta – kurssin 
puitteissa luontosuhdettamme – keskustelemalla ja mahdollisia 
aiemmin kuvaamiamme luontoaiheisia valokuvia katselemalla.

Olen kuvannut isovanhempiani useasti opiskeluaikanani 
(kuva 26) ja valitsin heidät työpajassakin kuvauskohteekseni. 
Isovanhempani asuvat hoivakodissa eivätkä pääse liikkumaan 
ulkona yksinään lainkaan. Kuvausprojektia varten saamani idea 
oli viedä heitä pienille retkille luontoon. Olen itse luontoihmi-
nen ja kaipaan toisinaan metsäkävelyitä ja luonnossa olemista. 
Ajatukseni luontoretkistä isovanhempieni kanssa syntyi omasta 
kokemuksestani luontoon pääsemisen tärkeydestä. Ajattelin 
heidänkin kaipaavan luonnon tuomaa rauhallisuuden kokemus-
ta. Erityisesti meri on ukilleni hyvin tärkeä, sillä hän on kasvanut 
Raahessa meren äärellä ja purjehtinut poikana paljon. Mummini 
kertomuksissa esiintyvät silloin tällöin lapsuuden pitkät hiihto-
matkat pelottavienkin metsien läpi. En voisi itse kuvitella, että 
minulta vietäisiin vanhenemisen myötä kosketus luontoon ja sen 
puhdistavaan, sieluani syvältä puhuttelevaan vaikutukseen.

Kuvaamista varten tein yhteensä kolme luontoretkeä isovan-
hempieni kanssa (kuvat 32-37). Ensimmäisen kerran he olivat 
molemmat mukana ja kävimme metsässä kuuntelemassa lintuja. 
Seuraavalla kerralla olin mummin kanssa metsässä keräämässä 
äitienpäiväksi valkovuokkoja ja kolmannella vein ukin merenran-
taan katselemaan maisemia ja tunnustelemaan tuulta. Jokaisen 
kerran tavoitteena oli rauhoittua aistimaan luontoa ja samalla 
saada tunnelma taltioitua valokuviksi.

Ehkä retket olivat tärkeämpiä ukille kuin mummille. Ukille riitti 
hetkessä oleminen luontoa katsellen ja kuunnellen. Annoin 
hänen olla omissa mietteissään ja kuvasin häntä ympäriltä tark-
kaillen. Mummilleni retkeilyä tärkeämpää oli, että hän pystyi 
auttamaan minua näyttelykuvien aikaan saamisessa. Hän myös 
toivoi, että toimisimme aika nopeasti, jottei hänen tarvitsisi 
seistä liian kauan oudossa paikassa. Jokatapauksessa valokuvien 
ottaminen muodostui meidän kolmen yhteiseksi projektiksi, 
jossa toimimme toistemme tarpeita kuunnellen.

Kuvasarjan koskettavin kuva syntyi retkellä ukkini kanssa. Kuva 
ja tilanne olisi voinut mennä huomaamatta ohi, mutta onnek-
si ymmärsin, kuinka minulle siinä hetkessä annettiin kaikki 
ainekset valmiin teoksen kokoamiseen. Työntäessäni ukkia 
pyörätuolissa autolle ukki katsahti metsään päin ja totesi ”tuolla 
on merituuli taivuttanut puiden oksia kaarelle”. Nykyään vähä-
puheisen ukin suusta tuo huomio tuntui merkittävältä ja otin 
näkymästä valokuvan. Kirjoitin lauseen ylös vihkooni. Ymmär-
sin heti, että kuva ja teksti kuuluivat lähtemättömästi yhteen ja 
ne tulisi esittää yhtenä teoksena (kuva 37).   

Minulle isovanhempieni valokuvaaminen on tarkoittanut ajan-
viettoa heidän kanssaan ja se on antanut minulle mahdollisuuden 
kohdata heidät uudella tavalla. Ymmärtäessäni, että he van-
henevat ja muistin heiketessä kuulemani tarinat vähenevät, on 
valokuvauksesta tullut minulle keino säilyttää mahdollisimman 
kokonaisvaltainen muisto isovanhemmistani. Valokuvaamisen 
vuoksi olen viettänyt heidän kanssaan jonkin verran enemmän 
aikaa kuin muuten olisin ehkä viettänyt. Valokuvaamalla olen 
myös miettinyt suhdettani heihin, esimerkiksi pohtimalla, miten 
saan kuvissa näytettyä välillämme olevan lämpimän suhteen. 
Toisaalta olen suurimmasta osasta kuvia häivyttänyt välisemme 
kontaktin ja pyrkinyt esittämään ukin ja mummin sellaisina, 
kuin heidät näen. Ajatusta ja kokeilua on myös vaatinut tietoinen 
päätös siitä, miten haluan heidät kuvata ja jälkeen päin muistaa.
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kuvat 32-36 Luontoretkiä 2010
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kuva 37 Luontoretkiä 2010
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Usein emme kuitenkaan pääse kuulemaan valokuvan takana 
olevaa prosessia. Siksi valokuvalle itsessään muodostuu tär-
keäksi kertoa taakseen piiloutuva tarina. Valokuvaa voi tukea 
sanoin, mikä kokemukseni mukaan usein antaa syvyyttä katse-
lukokemukselle. Mutta valokuvaa, joka itsessään ei ole ilmai-
suvoimainen, on hankalaa herättää henkiin selittämisen avulla. 
Ilmaisuvoimaisia valokuvia katsellessani uskon niiden voimaan. 
Parhaimmillaan valokuvan näkeminen voi aloittaa ajatusproses-
sin ja olla ymmärryksen alku. Koska elän yhteiskunnassa, jossa 
valokuvat ovat koko ajan ympärillämme, uskon, että meidän on 
opittava näkemään ne osana omaa visuaalista esittämisen kult-
tuuriaan. Siksi pidän valokuvauksen opettamisen merkitystä ja 
haasteita osana tulevaisuuttani.
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VALOKUVAUKSEN OPETTAMINEN



49

Valokuvauksen opettaminen 
kohtaamisen mahdollistajana
Valokuvaustapahtuma eli prosessi, on kohtaamisen mahdol-
listaja. Ihmiskuvaus on mahdollisuus kohdata toinen ihminen 
yhteisen tavoitteen eli valokuvan merkeissä. Myös opettamisti-
lanne mahdollistaa opettajan ja opiskelijoiden sekä opiskelijoi-
den keskinäisen kohtaamisen. Kuten valokuvauksen prosessissa 
tavoitteena on valokuva, on valokuvauksen opetuksessa tavoite 
oppia tekemään valokuvia. Mutta kuten valokuvauksessa 
prosessin aikana koettu voi nousta lopputuotosta merkityksel-
lisemmäksi, myös opettamisessa pääpaino on yleensä oppimi-
sella, ei tuotetuilla valokuvilla. Opetustilanteisiin meneminen 
on mahdollistanut minulle kohtaamisen opiskelijoiden kanssa. 
Opetuskokemuksista muistiini on jäänyt oivalluksia, jotka ovat 
tärkeä osa ymmärrystäni valokuvaajana ja oppimistani valoku-
vauksen opettajaksi.

Hahmottelen ajatusta siitä, kuinka professori David Baten 
esittelemä tietämättömän opettajan malli (2011) voisi olla keino 
mahdollistaa kohtaamisia oppimistilanteessa. Jos opettaja 
saapuu tilanteeseen avoimena ja halukkaana sekä jakamaan 
että vastaanottamaan, mahdollistuu opetus-oppimistilanteessa 
vuorovaikutus opettajan ja oppijoiden välillä kuten myös oppi-
joiden keskuudessa. (kaavio 2)

kaavio 2 Oppimistilanne 2012
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Valokuvauksen lajit ja valokuvaus 
suhteessa tiedonhankintaan

Opetusta valmistellessani ja siitä kirjoittaessani, mietin jat-
kuvasti mitä opetan, kun opetan valokuvausta. Onko opetus-
tapahtuman tarkoituksena hioa huippuunsa valokuvauksen 
tekniikkaa vai keskittyä valokuvauksen mahdollisuuksien 
ymmärtämiseen taiteen kontekstissa? Opettamiseen on tartut-
tava opetettavan ryhmän tarpeiden ja kiinnostuksen kohteiden 
kautta. Paikka, jossa opetus järjestetään, kertoo yleensä paljon 
ryhmän suuntautumisesta ja odotuksista. Valokuvauksen eri-
laisista lajeista löytyy jokaiselle jotakin. Opettajan tehtävänä on 
muodostaa aiheen lähestymistapa kurssin tavoitteisiin sopivaksi. 

Mitä on tieto valokuvauksesta puhuttaessa? Minkälaista on 
tiedonhankinta valokuvauksessa? Yleisesti tiedonhankinnan eri 
tavoiksi jaotellaan empiirinen eli aistien välityksellä, havaintojen 
kautta tapahtuva, rationaalinen eli järkeilyn tuloksena, ajattelun 
kautta tapahtuva ja noeettinen / metaforinen eli intuitiivisesti 
saatava, näkemyksen kautta tapahtuva tiedonhankinta (Leino 
& Leino 1990, 15-16). Valokuvaus toimintana on ympäröivän 
todellisuuden havainnointia. Valokuvaamalla tallennetaan 
näkyvää maailmaa ja kerätään tietoa siitä. Valokuvaus on siis 
pääsääntöisesti empiiristä tiedonhankintaa, jossa kameraa käy-
tetään tiedonhankinnan välineenä. Entä voiko kameraa käyttää 
myös tunteiden tulkkina tai ajattelun jatkeena?  

Valokuvauksen alalla kuvia otetaan laajassa skaalassa erilaisia 
käyttötarkoituksia varten, jolloin niiden sisältämä tietokin 
vaihtelee laidasta laitaan. Valokuvauksen eri lajeissa valokuvaa-
jalta edellytetään erilaisia ominaisuuksia ja taitoja. Mainosku-
vauksessa tärkeää on mielikuvitus, valaisu ja kuvankäsittelyn 
mahdollisuuksien tunteminen. Luontokuvaajalle tärkeää on 
vankka luonnon- ja valokuvaustekniikan tuntemus sekä kär-

sivällisyys odottaa luonnon tapahtumien ilmenevän kameran 
edessä. Muotokuvaajan on osattava ja haluttava kommunikoida 
ihmisten kanssa ja osattava valaista kohteensa edustavalla tai 
kertovalla tavalla. Kuvajournalistilta vaaditaan rohkeutta men-
nä sinne, missä tapahtuu, ja kekseliäisyyttä, jotta kuvat voisivat 
kertoa tarinaa tapahtuneesta.

Taiteessa tiedonhankinta on usein metaforista eli intuitiivista. 
Itse en läheskään aina osaa tarkasti selittää, miksi olen valinnut 
kuvattavaksi jonkin tietyn kohteen ja minkälaista tietoa siitä ta-
voittelen. Vaikka pystyisin kertomaan mikä on kuvieni aihe, en 
välttämättä pysty sanomaan, mikä johdatti minut aiheen luokse. 
Kuviani katsoneet henkilöt ovat myös kuvailleet saavansa kuvis-
ta tunne-elämyksen, ennemmin kuin jonkin järjellä selitettävän 
tiedon. 

Valokuvataiteessa on paljon erilaisia lähestymistapoja valoku-
vaukseen. Osa taidevalokuvista on hyvinkin harkittuja, jolloin 
kaikki visuaalisesti esitetty tieto kuvassa on suunniteltua. Tai-
devalokuva voi kuvittaa tutkittua aihetta ja näyttää tieteelliseltä 
materiaalilta. Valokuvauksen dokumentaariset ominaisuudet 
mahdollistavat kohteen esittämisen neutraalilla ja tutkimuksel-
lisella tavalla. Kuitenkin taiteen ollessa kysymyksessä piiloutuu 
näennäisen neutraaliuden taakse yleensä kokemuksellinen, 
tarinallinen taso. Sen saavuttaminen on riippuvaista katselijan 
katselutavasta.

Vaikka valokuvan sisällön muodostuminen vaihtelisi kolmen 
eri tiedonhankinnan tavan välillä, on valokuvaus itsessään 
havainnointiin perustuvan toiminnan hetki. Kaikelle valokuva-
ukselle yhteistä on tallennusmenetelmän hetkellisen luonteen 
ymmärtäminen ja valokuvallinen näkeminen. Valokuvauk-
sen lajista ja kuvan käyttötarkoituksesta riippuu, mitä kuvan 
aikaansaamiseksi vaaditaan. Valokuvaajan on oltava konkreet-
tisella toiminnalla suhteessa olemassa olevaan todellisuuteen ja 
saatava havainnoimalla aikaan kuva, joka taas voi sisältää joko 
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havaintoon, ajatteluun tai intuitioon perustuvaa sisältöä. 

Valokuvaus on kaksivaiheinen tapahtuma, johon sisältyy valo-
kuvaus toimintana, eli tiedonhankinnan tapana ja valokuvan 
katsominen, eli valokuva tiedonhankinnan lähteenä. Opittaessa 
näkemään valokuvallisesti, on olennaista tiedostaa, että valoku-
via voidaan tarkastella erilaisin tavoin. Valokuvauksen lajista ja 
valokuvaajan koulutuksesta riippuu pitkälti, mikä on valokuvan 
käyttötarkoitus ja minkälaista tietoa sillä halutaan välittää. Jos-
kus kuulee sanottavan, että joku valokuva muistuttaa enem-
män maalausta kuin valokuvaa. Toisinaan taidevalokuvista on 
vaikeaa löytää vihjeitä niiden teknisestä toteutuksesta. Toisaalta 
on paljon valokuvia, jotka nojaavat valokuvan todistusvoimaan 
ja joita ei ole lainkaan tarkoitettu syvällisesti tulkittaviksi.

Tarkastelen seuraavaksi valokuvaa tiedonhankinnan lähteenä 
vahvasti kategorisoiden:

Valokuvaa empiirisesti tarkastelemalla saadaan tietoa siitä, mitä 
on valokuvattu ja missä. Empiirinen tarkastelun tapa on toteava 
ja luottaa valokuvaan todellisuuden tallentajana. Tieteessä 
tutkimustietoa hankitaan usein empiirisesti. Tutkimusaineisto-
na käytettävän kuvamateriaalin tulisi näin ollen esittää havain-
noinnin kohteet mahdollisimman neutraalisti. Myös lomakuvia 
voidaan esitellä tuttaville siinä mielessä, että halutaan näyttää, 
missä on oltu ja miltä siellä näytti. 

Rationaalinen tarkastelu pyrkii selittämään kuvassa näkyviä 
yksityiskohtia järjen avulla. Valokuvaa rationaalisesti tarkaste-
leva henkilö selittää kuvassa näkyvien elementtien ja elollisten 
olioiden suhteet toisiinsa järjellä. Kuvassa esiintyvät heijastukset 
selitetään tekniikan kautta ja yliluonnolliselta näyttävät tapah-
tumat silmänkääntötemppuina. Trygg ja Lundgren kirjoittavat 
oppikirjassaan, kuinka valokuvaaja voi hyödyntää kuvatessaan 
nopeaa suljinaikaa silmänräpäyshetken tallentamisessa ja py-
säyttää vaikkapa esineen ilmaan leijailemaan (1984, 20). Kuvan 

rationaalinen tarkastelu saattaa johtaa pohtimaan, kuinka 
nopea suljinaika on tarvittu esineen pysäyttämiseksi, sen sijaan 
että alettaisiin tulkita minkälaista vaihtoehtoista todellisuutta 
ilmassa leijaileva esine kuvittaa. 

Metaforisesti valokuvaa tarkasteleva henkilö luo näkemästään 
kuvasta tunnekokemuksensa kautta tulkinnan, joka sisältää 
paljon enemmän kuin kuvassa on nähtävissä. Metaforisesti 
valokuvasta tietoa hankkiva ihminen tulkitsee kuvien henki-
löiden ilmeitä ja kuvan näkyviä elementtejä luoden niistä omia 
mielikuvia ja tarinoita kuvan ympärille. Tarkastelija jatkaa ku-
vaa sen reunojen ulkopuolelle. Taiteen tohtori Jaana Houessou 
puhui väitöstilaisuudessaan ”taideteoksen aukollisesta luontees-
ta”  tarkoittaen taideteoksen avoimuuttaa katsojan tulkinnalle 
(19.11.2010). Taideteoksille – mukaan lukien valokuvataiteelle 
– on tyypillistä, että ne jättävät katsojalle tulkinnan mahdol-
lisuuden ja mahdollistavat katsojan tuomaan omat tunteensa 
ja kokemuksensa osaksi teosta. Tällöin teoksen näkyvät osat 
sumenevat ja toimivat siltoina katsojan mieleen.

”Valokuvan merkitys ja arvo katselijalle ei perustu pelkästään 
tietoarvoon ja tunnearvoon vaan parhaimmillaan siihen liittyy 
myös katselemisen ilo.” (Trygg & Lundgren 1984, 36)

Suhteeseeni valokuvien tarkasteluun vaikuttaa valokuvataiteili-
jan oppimistaustani. Olen oppinut katsomaan valokuvia ensisi-
jaisesti niiden ilmaisun kautta ja yhdistämään valokuvan siihen 
kontekstiin, jossa se on otettu tai johon valokuvaaja pyrkii sen 
liittämään. Vieraillessani Helsingin Kameraseurassa Fiilisfotari-
en kerhoillassa helmikuussa 2012 minua pyydettiin kerhoillan 
päätteeksi antamaan palautetta osallistujien mukanaan tuomista 
valokuvista. Katsellessamme kuvia pyysin kuvaajilta jonkinlai-
sen alustuksen kulloinkin kyseessä olevan kuvan katsomiselle. 
Koska tiedostan oman tottumukseni katsoa kuvia aina ensiksi 
niiden tarinallisuuden kautta halusin tietää mihin kuvaaja itse 
toivoi kuvassa kiinnitettävän huomiota ja minkälainen palaute 
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parhaiten veisi häntä eteenpäin. Ihanteellista olisi tietysti ollut, 
jos olisin voinut rauhassa tarkastella kuvaa erilaisista näkökul-
mista. Ryhmätilanteissa aika on yleensä kuitenkin rajattua ja 
siksi tehtävään on helpompi tarttua, jos kuvaaja antaa kuvalleen 
jonkinlaisen viitekehyksen.

Opettajana tiedostaessani subjektiivisen näkemykseni katse-
lutilanteissa voin pyrkiä saamaan esille erilaisia näkökulmia 
keskustelua herättämällä. Voi olla, että kuvaaja katsoo itse kuvia 
ihan erilaisista lähtökohdista kuin minä. Näin ollen saman 
ryhmän toinen edustaja voi nostaa kommenteillaan esille näkö-
kulman, jota en itse ehkä tule huomioineeksi. Minulle opetta-
misessa tärkeää on, että voisin esitellä mahdollisimman laajan 
kattauksen valokuvauksen lajeja ja antaa oppijan löytää itselleen 
sopivan kuvaamisen ja katsomisen tavan.

Loppujen lopuksi valokuvien tarkka kategorisointi on lähes 
mahdotonta ja usein turhaakin. Henri Cartier-Bresson tiivistää 
valokuvauksen pään, silmän ja sydämen yhteistoiminnaksi:

”It is putting one’s head, one’s eye, and one’s heart on the same 
axis.” (Cartier-Bresson 2012). 

Rationaalisuus on pään toimintaa, empiirinen havainnointi 
erityisesti silmän toimintaa ja intuitiivinen tunteminen sijoittuu 
kuvainnollisesti sydämen ominaisuudeksi. Ilmaisuvoimaisessa 
valokuvassa näiden kaikkien kolmen yhteispeli on tarpeen. 

Valokuvallisen näkemisen 
opettaminen
Valokuvauksen lajista riippumatta valokuvaajan on ymmärret-
tävä välineensä ominaisuuksia, rajoituksia ja mahdollisuuksia. 
Valokuvassa reunojen sisäpuolelle tulee näkyväksi se, mitä 
valokuvaaja on kuvatessaan siihen valinnut. Usein kiinnostava 
kysymys on, mitä kuvan reunojen ulkopuolelle on jäänyt ja miten 
se liittyy valokuvaan. Valokuva on hetki jatkuvasta ajasta. Kun 
valokuva on otettu, se on jo historiaa. Toisaalta valokuva voi 
aiheensa kautta tuntua ajattomalta ja puhutella vuosikymmeni-
enkin päästä. Yksityisistä aiheista voi tulla yleisiä, jos valokuvaaja 
onnistuu jättämään kuvan tarpeeksi avoimeksi. 

Miten siis opettaa näkemään valokuvallisesti ja ohjata opiske-
lijoita löytämään oma äänensä? Rand ja Zakia ehdottavat, että 
valokuvauksen opettajan tehtävänä on ohjata oppijoita näkemään 
kuvissaan trendien synnyttämän ja oman äänen myötä syntyneen 
ilmaisun ero (2006, 77).

Omakohtaisten kokemusteni perusteella avainsana ilmaisun op-
pimiseen on kuvien katsominen ja niistä keskustelu. Opettajana 
tehtäväni on katsoa opiskelijoiden kuvia ja avata niihin näkö-
kulmia. Valokuvataiteen opintojeni aikana olen nähnyt tuhansia 
kuvia erilaisilta valokuvaajilta, olemme keskustelleet kuvista ja 
siitä, mitä kukin niissä näkee. Palautteen saaminen itse otetuista 
valokuvista mahdollistaa kuvaajalle omien kuvien tarkastelun 
ulkopuolisen näkökulmasta.

Erityisesti Alppilan lukiossa huomasin usein, kuinka täynnä 
ilmaisullista potentiaalia opiskelijoiden kuvat olivat. Vaikka 
esitetty valokuva itsessään ei aina ollut kummoinen, pystyin usein 
näkemään sen sisältämät mahdollisuudet. Opettaessa minun 
tehtäväni oli nähdä opiskelijan ottaman kuvan kautta se idea, jota 
hän oli kuvatessaan tavoitellut (kaavio 3).
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Valokuvaaja Martin Parr puhui esiintyessään ”huonoista” valoku-
vista ja niiden olennaisuudesta hyvien kuvien rinnalla. 

”The pictures are not good, but the information in them is good.” 
(Parr 2012)

Parrin ajatusta lainaten valokuvauksen opettamisessa tärkeää 
on katsoa ”huonoja” valokuvia ja etsiä niistä ”hyvää” informaa-
tiota, jota opiskelija on kuvatessaan tavoitellut. Valokuvallisen 
näkemisen oppimisessa on tärkeää oppia ymmärtämään miten 
omat visuaaliset ratkaisut ovat vaikuttaneet kuvien syntyyn ja 
mitä katsoja pystyy kuvista näkemään. 

Myös valokuvaaja Diane Arbus (1972, 10) ottaa esille huonojen 
kuvien ottamisen merkityksen. Hänen mukaansa epäonnistu-
neet valokuvat paljastavat kuvaamisen tapoja, joita kuvaaja ei 
ole ennen tullut kokeilleeksi. Tekemällä virheitä valokuvaaja 
voi tulla tietoiseksi siitä, mitä ei ole kuvatessaan huomannut. 
Parhaimmillaan tämä johtaa uudenlaiseen näkemiseen. 

Silke Lange ja Andy Golding (2007, 137) kirjoittavat artik-
kelissaan valokuvauksen auttavan näkemään uudella tavalla. 
Kameran kanssa työskentely kannustaa uusien perspektiivien 
hakemiseen sekä tarkkaavaisuuteen, joka houkuttaa näkemään 
ympärillä ilmenevän maailman yksityiskohtineen. 

”Photography is an ideal facilitator for both of these processes: it 
teaches people to consider different perspectives and forces them to 
make decisions about what is inside or outside the frame, in other 
words making choices, and encouraging attention to detail.”
(Lange & Golding 2007, 137)

Valokuvatessaan opiskelija joutuu tekemään valintoja ja seiso-
maan tekemiensä valintojen takana kuvia esitellessään. Ensim-
mäisinä opiskeluvuosinani minua ärsytti aina, kuinka lehtorini 
pyrkivät löytämään kuvistani sisältöä, jota en ajatellut niissä 
olevan. Minua harmitti suuresti, kuinka he tuntuivat ylianaly-
soivan kuviani – ajattelin, että kuviini haluttiin ”liimata päälle” 
merkityksiä. Puolustin kiihkeästi kuvieni yksityiskohtien tahat-
tomuutta ja merkityksettömyyttä. Edetessäni taideopinnoissa ja 
kehittyessäni valokuvaajana olen ymmärtänyt heidän näin opet-
taneen minulle kuvien tulkintaa. Valokuvaajan on oltava tarkka 
siinä, mitä kuvissaan näyttää, sillä pienilläkin yksityiskohdilla 
on osansa viestin välittämisessä.

Valokuvaajan koulutusta laajemmassa mielessä näen valokuval-
lisen näkemisen opettamisella olevan merkitystä kuvalliseksi 
muuttuneessa yhteiskunnassamme. Olemme tottuneet elämään 
kuvien ympäröimänä. Kuvanlukutaito on yhä enenevässä mää-
rin tärkeä taito ja edellytys hyvän itsetunnon saavuttamisessa 
ja säilyttämisessä. Mainosvalokuvista tiedostamattakin tajun-
taamme puskevien henkisten ja fyysisten mallien murtamiseksi 
on ymmärrettävä, miten valokuvan viesti rakentuu. Muoti- ja 
mainoskuvaus ovat valokuvauksen lajeja, joissa vähiten odo-
tetaan kuvan kertovan totuuden sellaisena kuin se on. Siltikin 
olemme tottuneet lukemaan valokuvaa sen todistusvoiman 
kautta, emmekä heti tule tulkinneeksi kuvien taakse piiloutu-
neita motiiveja. Kuvanlukutaito ja ymmärrys valokuvauksen 
mahdollisuuksista voi ainakin jossain määrin avata silmämme 
valokuvien rakenteille.

kaavio 3 Idea - teos 2012 
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Opetuksen rakenne: 
inspiroituminen –
tekemällä oppiminen –
palaute  

Aineistoani tarkastellessa olen huomannut, että kaikki kolme 
opetusharjoittelua sisälsivät samantyyppisen rakenteen. Kurs-
seilla toteutin kolmenlaisia opetuksen vaiheita, jotka vuorot-
telivat keskenään. Annoin opetuksessa vuorotelleille vaiheille 
nimet: inspiroituminen, tekemällä oppiminen ja palaute. 

Erityisesti Alppilan toisella kurssilla oli mahdollista vuorotella 
näiden kolmen vaiheen välillä. Kurssin alussa inspiroitumista 
haettiin tutustumalla kuvausaiheisiin. Tekemällä oppiminen 
tapahtui itsenäisenä työskentelynä, jonka tueksi järjestimme 
muutamia tekemisen harjoitteluun perustuvia opetuskertoja. 
Palautetta saadessa oli mahdollisuus inspiroitua lisää ja jat-
kaa tekemistä uusien ideoiden parissa. Yhteensä nämä kolme 
vaihetta mentiin kurssilla läpi kolmeen kertaan, jolloin niistä 
muodostui jatkuva kehä.

Inspiroitumisen vaiheessa tärkeää on opettajan oma innostus 
opettamaansa asiaa kohtaan. Valokuvauksessa, jossa pohjim-
miltaan on kyse oppijan oman ilmaisun löytämisestä, ei opettaja 
voi tarjota valmista kaavaa tavoitteeseen pääsemiseksi.

Tekemällä oppimisen vaiheessa opettajan on oltava tarvittaessa 
läsnä ja halukas auttamaan ja ohjaamaan oppijaa. Olennaista 
on, että opettaja kiinnostuu aidosti siitä, mitä aloitteleva valo-
kuvaaja on tekemässä ja kuuntelee häntä. Kun oppija kohtaa 
ongelman, jota ei osaa tai jaksa itse ratkaista, on opettajan 
tehtävänä motivoida ongelmanratkaisuun ja antaa teknistä ja 
näkemyksellistä tukea, jotta oppiminen voisi jatkua. Parasta on 
ohjata opiskelijaa kysymyksillä ja antaa valmiita vastauksia vain 

Silke Langen ja Andy Goldingin (Lange & Golding  2007, 133-
134) mukaan valokuvauksen opetus mahdollistaa opiskelijan 
itsetunnon kehittymisen ja vahvistumisen. Heidän sanojensa 
mukaisesti valokuvauksessa piilee mahdollisuus kannustaa itse-
näiseen ajatteluun ja ongelmanratkaisuun, kuten myös ryhmä-
työhön ja ajatusten vaihtoon. 

”A medium like photography engages people creatively in prob-
lem-solving, finding a form that expresses their concerns, cultures 
and aspirations, and in thinking critically about their experiences, 
and their environment. Photography also encourages teamwork 
and group discussions, and helps to build self-confidence through 
finding a creative voice and achieving set goals.” 
(Lange & Golding  2007, 133-134)

kuva 38 Pieni kohtaaminen 2003
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keminen motivoi muita opiskelijoita. Jos toinen samalla tasolla 
oleva opiskelija onnistuu tekemään hienoja kuvia, jotka ovat 
verrattavissa menestyneiden valokuvaajien kuviin, ymmärtävät 
opiskelijat, että heidänkin on mahdollista saada aikaan hienoja 
kuvia. 

Koen palautteen antamisen ja keskustelun tärkeäksi osaksi 
opettamista. Palautteen saaminen on se tila, jossa omat työt 
voivat tulla osaksi toisten kokemusmaailmaa ja saada uusia 
merkityksiä. Palautteen antaminen on sikälikin oppimisen 
kannalta tärkeää, että se luo ymmärrystä siihen, miten omat 
valinnat kuvatessa herättävät eri katsojissa erilaisia ajatuksia 
jokaisen aiemmista kokemuksista ja näkökulmista riippuen.

Erityisesti konstruktivistinen oppimisteoria näkee oppimisen 
rakentuvan oppijan aikaisempien tietorakenteiden päälle. Op-
pija myös vastaanottaa ja muokkaa tietoa aiemmin oppimansa 
perusteella. (Rauste-vonWright 1998.) 

Ajattelen, että oppimisteoriaa voisi soveltaa ajatukseen ker-
roksittain rakentuvasta käsitteellisestä suodattimesta. Valo-
kuvailmaisun kehittymisessä oma valokuvallinen näkeminen 
muotoutuu ja vahvistuu sitä mukaa, kun valokuvaaminen 
muodostuu luontevaksi tavaksi havainnoida maailmaa ja muut-
taa sitä valokuviksi. Inspiroitumisen, tekemällä oppimisen ja 
palautteen saannin kehässä oppiminen rakentuu kerroksittain 
– saatu palaute herättää inspiraation ja tekemällä oppiminen vie 
ymmärrystä omasta ilmaisusta koko ajan eteenpäin.

niissä kohdin, joissa oppijan omat tiedot eivät riitä kysymyk-
seen vastaamiseksi.

Yhtä lailla tärkeää on opettajan motivaatio palautteen annon 
yhteydessä. Usein opiskelijat ovat epävarmoja tuotoksistaan. 
Opetustilanteissa olen yrittänyt olla tasapuolisesti kiinnostunut 
jokaisen opiskelijan kuvista ja huomioida niiden hyvät puolet. 
Toisinaan positiivisen palautteen voi keskittää opiskelijan idean 
ja yritteliäisyyden kehumiseen, jos otettu valokuva tuntuu ole-
van vielä hyvin keskeneräinen luonnos siitä, mitä se voisi olla.

Valokuvauksen opetuksessa käyttöön on vakiintunut kritiikki-
sana palautteenantotilaisuuksista puhuttaessa. Vaikka kritiikki 
tarkoittaa arvostelua, ei se kuitenkaan valokuvauksen opetuk-
sessa yleensä pitäisi ilmetä  opiskelijoiden töiden arvottamisena. 
Valokuvausopetuksen kielellä kritiikki-tilanne tarkoittaa so-
vittua ajankohtaa, johon mennessä jokaisen tulisi olla edennyt 
johonkin vaiheeseen kuviensa kanssa työskentelyssä ja jolloin 
kuvista on mahdollista kuulla näkökulmia opettajalta ja toisilta 
opiskelijoilta.  

Oppimisen kehä palautuu takaisin inspiroitumiseen. Tärkeää 
on omista kuvista saatu palaute. Kun opiskelija kokee tulleensa 
huomatuksi ja saavansa kannustusta, hän motivoituu oppimaan 
lisää. Alppilan toisella kurssilla järjestimme kaksi välikritiik-
kiä, joiden tarkoituksena oli rytmittää opiskelijoiden itsenäistä 
työskentelyä ja ohjata sitä tarpeen mukaan. Kuvataideopettaja 
Minnan kanssa kurssin jälkeen käymässäni palautekeskustelus-
sa tuli ilmi, että välikritiikit olivat tärkeitä siinäkin mielessä, että 
ne mahdollistivat opiskelijoille toistensa töistä vaikuttumisen ja 
oppimisen. Kun opiskelijat näkivät muiden tuotoksia ja kuulivat 
minun ja Minnan antamaa palautetta niistä, he saivat käsityk-
sen siitä, minkätasoista työskentelyä heiltä odotettiin.

Rand ja Zakia (2006, 16) kirjoittavat siitä, kuinka saman tasois-
ten valokuvauksen opiskelijoiden onnistuneiden valokuvien nä-
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kuvista nousi selviä kiinnostuksenkohteita ja ajatuksia, joiden 
”keräilyä” opiskelijat saattoivat kurssin aikana jatkaa muokaten 
näin kuvasarjaansa ja omaa valokuvallista näkemistään.

Erityisesti yhden opiskelijan kohdalla huomasin hänen kuvis-
saan heti keskenäistä yhtenäisyyttä. Kuvia tarkemmin katselles-
sani huomasin, että ne perustuivat vahvojen linjojen käyttöön. 
Kuvat olivat hyvin graafisia. Kun mainitsin asiasta, yllätyin, ettei 
opiskelija itse ollut lainkaan tietoinen tavastaan kuvata. Hän 
sanoi vain kuvaavansa asioita, jotka hänestä näyttivät kiinnos-
tavilta. Sanoin innoissani hänelle näkeväni hänen kuvistaan, 
miten hän näkee. Opetuskerran jälkeen aloin harkita oliko 
kommenttini ollut liian leimaava tai ohjaava. Keskustelin asiasta 
Minnan kanssa ja hän sanoi, ettei tilanteeseen ole olemassa 
yleispätevää pedagogista sääntöä. Opettajana oma puhe on 
mukautettava siihen, mitä uskoo opiskelijan olevan valmis vas-
taanottamaan. Tietämys ja arviointikyky tulee kuitenkin vasta 
opiskelijoihin tutustumisen myötä. Kuvasarjan valmistuttua 
olin iloinen huomatessani, että opiskelija oli valinnut kuvilleen 
aivan toisen yhdistävän teeman kuin mainitsemani visuaaliset 
linjat.

Valokuvien sarjallisuus
Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa esiin-
tyessään valokuvaaja Martin Parr vertasi valokuvausta esinei-
den keräilyyn. Hän näytti kuvia keräilemistään esineistä, joihin 
kuului muun muassa Saddam Hussein -rannekelloja, valokuval-
la koristeltuja lautasia sekä postikortteja. Parrin valokuvat taa-
sen kuvittavat englantilaista rantaelämää, kulutuskulttuuria eri 
maissa, parkkipaikkoja ja niin edelleen. Valokuvista huomasin, 
että niiden voima tulee usein sarjallisesta esittämisestä, jossa 
valokuvaaja valikoi jonkin teeman, jota visuaalisesti seuraa eli 
keräilee. 

Ennen kuin valokuvaaja tietää, mitä haluaa valokuvaamalla 
kerätä, täytyy hänen löytää aihe. Itseäni on auttanut ottamieni 
kuvien yhdistely sarjoiksi. Kaikista parhaiten olen päässyt kiinni 
ajatuksiini leikkaamalla valokuvapaperille kehittämiäni pinnak-
kaisia palasiksi ja siirtelemällä niitä edes takaisin muodostaen 
sarjoja ja kokonaisuuksia. Konkreettisessa leikkaamisessa ja 
käsin siirtelyssä voidaan hyödyntää kinesteettistä oppimista. 
Valokuvausprosessin ja kuvan tuotannon lineaarinen luonne 
tulee hyvin esille järjesteltäessä leikattuja kuvia sarjoiksi (Rand 
& Zakia 2006, 78). Valokuvien rakentaminen sarjoiksi auttaa 
oppijaa kiinnittämään valokuvissaan huomiota yhtäläisyyksiin 
ja löytämään oman äänensä valokuvaajana.

Opettamillani kursseilla sarjallisuus tuli eniten esille Alppilan 
toisella kurssilla, jossa opiskelijat kuuden viikon aikana toteutti-
vat jokainen oman valokuvasarjan. Olennaista valokuvien esil-
lepanossa oli sarjan kuvien valinta ja kokonaisuuden suunnit-
telu. Kurssin aikana välikritiikeissä tarjottu mahdollisuus saada 
palautetta valokuvista ja omasta ideastaan ohjasi opiskelijoita 
jatkamaan kuvaamista ja tiedostamaan kuvien sisältöjä. Suurin 
osa Lintsi-aihetta toteuttaneista opiskelijoista oli kuvannut etu-
käteen tarkemmin ajattelematta, mutta kuvien katselun myötä 
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kuva 39 Pinnakkaisia Saksasta vuosilta 2008-2009 2012
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Valokuvauksen kehollisuus
Valokuvaaminen on kehollista toimintaa. Valokuvaajan on 
liikuttava tilassa kameran kanssa saadakseen aikaan valokuvia. 
Opettaessa yritän järjestää toiminnallisia tilanteita, joissa toteu-
tuisi kehollisuus ja tekemällä oppiminen. 

Leena Rouhiainen (2011) kirjoittaa artikkelissaan Fenomenolo-
ginen näkemys oppimisesta taiteen kontekstissa seuraavasti:

”Keskustelu ruumiillisesta tai kehollisesta oppimisesta on vilkas-
tunut viime vuosikymmenien aikana, kun opettamis-oppimis-
tapahtumaa on alettu tarkastella muunakin kuin mielellisenä 
tiedon siirtoon liittyvänä tapahtumisketjuna.” (Rouhiainen 2011, 
75)

Rouhiainen käsittelee ruumiillisuutta ja oppimista 
Maurice Merleau-Pontyn fenomenologisen näkemyksen pohjal-
ta. Vaikka Rouhiaisen esille nostamat asiat kiinnostavat minua, 
en kuitenkaan käsittele opinnäytetyössäni fenomenologiaa, 
vaan puhun kehollisuudesta käytännön valokuvaustoiminnassa 
ja kuvien aiheena. Keskusteltuani taidepedagogiikan lehtori 
Riitta Viran kanssa, olen valinnut käyttää kehollisuus-sanaa 
ruumiillisuuden sijasta.

Kameraseurassa Varmuutta ihmiskuvaukseen -kurssin pariku-
vaustehtävässä sisältönä oli, että valokuvaajat kokivat valoku-
vauksen tapahtuman sekä kuvaajan että kuvattavan näkökul-
masta. Harjoituksen aikana valokuvaajat saivat mahdollisuuden 
tulla hetkeksi ulos valokuvaajan roolista, olemalla silti osa 
kuvaustilannetta. Tavoitteena oli tapahtuman tarkastelu kahdes-
ta eri roolista käsin. 

Kameraseurassa suosiota saivat myös järjestämäni demot eli 
havaintoesitykset, joiden aikana kurssilaiset saivat tarkastella 
toimintaani ihmiskuvaustilanteessa. Tekemisen lisäksi kurssi-
laiset kokivat tärkeäksi nähdä ”miten ammattilainen kuvaa ja 

ohjaa mallia”. Demot olivat opetuksen tapa, jota en ollut etukä-
teen suunnitellut osaksi kurssiohjelmaa. Ajatus nousi mieleeni 
omaa toimintaani kuvaillessani, sillä kurssilaiset olivat hyvin 
kiinnostuneita kuulemaan, miten toimin kuvaustilanteissa. Sa-
nallisen selittämisen lisäksi halusin kertoa aiheesta esiintymällä 
tilanteessa. 

Valokuvaajana olen kehittänyt itselleni tietynlaisen ”koreog-
rafian” erilaisissa kuvaustilanteissa. Esimerkiksi hääkuvauk-
sessa, kuvatessani kirkossa, minulla on selvä kaava siitä, miten 
liikun tilassa saavuttaakseni sopivat kuvakulmat vihkimisen eri 
hetkinä, mutta ollakseni mahdollisimman vähän juhlavieraiden 
tiellä. Myös ihmiskuvauksessa minulla on toimintatapani. Ku-
vaustilanteessa tiedän, mikä on minulle luonteva tapa  vaihtaa 
silmiin katsominen kameran läpi katsomiseksi ja miten yrittää 
tehdä kamera mahdollisimman vähän huomiota herättäväksi 
väliltämme.

”Kameran taakse siirtyminen on kuvauksessa paljon kriittisempi 
vaihe kuin ensimmäisen kuvan otto, sillä kadotessamme osittain 
kuvattavan näkyvistä, saattaa myös henkinen yhteys häneen 
kadota.” (Aalto 1999, 73) 

Muita valokuvaajia katsellessa tulee myös huomanneeksi, kuin-
ka kuvaajat ottavat mielenkiintoisia asentoja kameran takana 
kumarrellessaan ja oikeaa kuvakulmaa hakiessaan. Valokuvaa-
jan on haettava kuvakulmat ja kuvaussuunnat itse siirtymällä, 
kyykistymällä, varpaille nousemalla, kiipeilemällä ja niin 
edelleen. Valokuvaamisen tapahtuma on fyysinen tilanne, jossa 
valokuvaaja on mukana koko kehollaan.   

Valokuvauksen tapahtumassa valokuvaajan on oltava läsnä 
tilanteessa ja osana ympäristöä. Ympäristön äänet, tunnelma 
ja olosuhteet vaikuttavat valokuvaajan aisteihin ja toimintaan. 
Vaikka visuaaliselle ihmiselle näkö on vahvin aisti ja muut 
aistit sille alisteisia, ei muiden aistien vaikutusta voi kuitenkaan 
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erottaa kokonaisvaltaisesta kokemuksesta kuvaustilanteessa. 
Tarkentaessaan huomionsa etsimen läpi kuvatessaan on valoku-
vaajan turvauduttava esimerkiksi kuuloonsa havainnoidakseen, 
mitä ympärillä tapahtuu. 

Entä voiko valmista valokuvaa tulkita muutenkin kuin katso-
malla syntyneen kokemuksen perusteella? Valokuvasta saatu 
kokemus syntyy näköaistin kautta, mutta herättääkö valokuva 
muitakin aisteja, jos kuvan ottamisen hetkellä valokuvaaja on 
käyttänyt muitakin aisteja kuin näköään? Joissain valokuvissa 
koetaan olevan ääntä (havaintoni valokuvakritiikkitilanteista). 
Miten kuvassa voidaan esittää vaikkapa kosketusta tai ääntä? 

TaiKissa keväällä 2005 valokuvaustehtävän aiheena oli Ääni. 
Kuvasin tuttua tyttöä simpukan kanssa kehitellen ajatusta sim-
pukan sisältä kantautuvista kaukaisista äänistä. (kuvat 40-43)

kuvat 40-43 Ääni 2005
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Valokuvaaja Karina-Sirkku Kurz tutkii valokuvaamalla 
kehollisuuden kokemusta ja sen esittämistä valokuvina 
(kuvat 44 ja 45). 

”En voi riisua kehoa yltäni niin kuin kulunutta vaatetta. 
Olen kehoni. Jokainen havainto on kehollinen.” (Kurz 2011)

Hän on tallentanut kuvia tarkkailemalla ihmisten välistä 
kehollista kohtaamista yrittäen etsiä siitä olemisen ja kehon 
tuntemisen näkökulmia. Kurz on kuvannut muun muassa nyrk-
keilysalilla. Hän kertoo, että kuvatessaan hän oli niin lähellä 
nyrkkeilijöitä, että joutui välillä väistelemään heidän liikkeitään 
(Kurz 2012). 

kuva 44 Threshold(s) Karina-Sirkku Kurz 
2010 
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kuva 45 Threshold(s) Karina-Sirkku Kurz
2010 



62

Kuvaustehtävät
Omista lähtökohdistani koen, että opetustilanteessa on hel-
pompaa oppia, kun tekemisellä on määränpää ja annetut rajat. 
Myös työn puitteissa, freelance-valokuvaajana työskennellessä-
ni, minulle opettavaisia ovat olleet toimeksiannot, joissa kuvan 
käyttötarkoitus on määritelty eli minulle on annettu rajat. Usein 
olen samanaikaisesti kuitenkin saanut vapauden toteuttaa näke-
mystäni aiheesta. Kasvaessani valokuvataiteilijaksi olen oppinut 
toimimaan omaehtoisesti ja antamaan tehtäviä itselleni.

Kursseilla antamillani kuvaustehtävillä halusin asettaa rajat 
tekemiselle. Yhdessä Minnan kanssa päätimme, että rajojen 
asettamisella voisimme helpottaa opiskelijoiden aiheen valintaa 
ja hakea kuville kontekstia, joka kritiikkitilanteessa rajaisi kes-
kustelua yhteiselle aihealueelle. Tehtävänantojen avoimuudella 
halusimme kuitenkin antaa kuvaajille tilaisuuden löytää oman 
näkemyksen aiheesta.

Kameraseuran Varmuutta ihmiskuvaukseen -kurssilla pää-
asialliseksi kuvaustehtäväksi olin suunnitellut lauantaipäivän 
tehtävän, jossa osallistujat työskentelivät pareittain ja kuvasivat 
vuorotellen toisiaan. Noudattaen omaa ajatteluani oppijana 
määrittelin kuvaustehtävälle pari erilaista aihetta, joita kuvaajat 
saivat halutessaan toteuttaa. Kuvausaiheet yritin löytää harraste-
lijavalokuvaajalle tutuista tilanteista. Annoin tehtäväksi kuvata 
syntymäpäiväpotretin, työhaastattelukuvan tai kuvan asiakas-
ryhmälehteen. Osa kuvaajista noudatti jotain aihetta, toiset 
antoivat valokuvauksen viedä mukanaan eivätkä sitoneet teke-
mistään aiheisiin. Minulle pääasia oli, että jokainen valokuvasi 
kunnianhimoisesti ja saimme sunnuntain katselutilanteeseen 
paljon erilaisia henkilökuvia.

Kuvaustehtävien tekemistä tarkkaillessani olen huomannut, että 
oikeastaan voin ymmärtää kuvaajan kuvatessaan tekemiä valintoja 
vain näkemällä otettuja valokuvia. Kameraseuran Fiilisfotareiden 

kerhossa annoin tehtäväksi kuvata pareittan toisiaan ja ohjata 
kuvattavaa erilaisiin kuvausasentoihin. Katsellessamme illan 
aikana otettuja kuvia oli kahdella kuvaajalla valokuvia valoku-
vaajasta valokuvaamassa. Kummatkin oli rajattu hyvin lähelle 
valokuvaajan kasvoja. Kuvia katsellessani ymmärsin, kuinka 
subjektiivinen tapahtuma valokuvaus on: valokuvaan valikoi-
tuu se, mitä valokuvaaja silmällään ja mielessään näkee, eikä 
kukaan muu ulkopuolelta voi tietää, minkä rajauksen kuvaaja 
valitsee. Katsellessani kerholaisia kuvaamisen parissa ymmär-
sin, että vain näkemällä heidän kuvansa voin jotenkin nähdä, 
mitä he kuvaustilanteessa näkivät.

kuva 46 Valokuvaamassa Maruan Attia
2009 
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Valokuvauksen tekniikka ja 
sen taitaminen ilmaisun ehtona
Valokuvaus on välinekeskeinen laji ja vasta välineen ominai-
suuksien tunteminen mahdollistaa ilmaisun. Valokuvaajan 
on opittava tuottamaan kuva kameran ja kuvantekoprosessien 
avulla. Samaan aikaan valokuvaajan on osattava ”nähdä valo-
kuvallisesti” pystyäkseen tuottamaan ideansa kuvaksi välineen-
sä ominaisuuksia hyödyntäen. Opettajalle on tärkeää nähdä 
aloittelevan valokuvaajan kuvien taustalle kätkeytyvät ideat 
– nähdä kuvien potentiaali. Palautteen ja opetuksen avulla opet-
taja auttaa opiskelijaa kehittämään näkemistään ja välineensä 
tuntemusta. 

Randin ja Zakian kokemusten mukaan valokuvauksen ope-
tuksessa pätevät samat visuaaliset seikat, vaikka teknologia ja 
valokuvaamisen tekniikat kehittyvät ja muuttuvat. Opettajalle 
tärkeää on kuitenkin pysyä mukana teknologian kehityksessä ja 
muutoksessa voidakseen paremmin ohjata opiskelijoita kuvien 
tekemisessä heidän käyttäminsä välinein. (2006, 50.) Erilaisia 
ilmaisullisia ratkaisuja mahdollistavan teknologian kehityksen 
lisäksi myös valokuvien sisältöjen arvostukset muuttuvat ajan 
kuluessa. Historiansa aikana valokuvan teknisen ja materiaa-
lisen taidokkuuden arvostus on saanut rinnalleen sisältöön 
painottuvaa arvostusta, joka ei välttämättä ole sidottuna siihen 
taidokkuuteen, jolla valokuvat on kuvattu ja valmistettu. 

Kameraseurassa Varmuutta ihmiskuvaukseen -kurssin aikana ja 
palautteessa tuli muutamaan kertaan ilmi ihmiskuvauksen tek-
niikka ja toivomus, että tekniikkaa olisi ollut hieman enemmän. 
Toivomuksia ei oltu sen tarkemmin määritelty, joten uskon sen 
tarkoittavan joko kameratekniikkaa tai kuvaukseen liittyvää 
tekniikkaa, kuten kuvattavan ohjaamista. Aikuisia opettaessa 
huomasin, että tekniikka on se, josta minun pitäisi tietää vielä 
enemmän. Osaan käyttää digikameraa monipuolisesti, tunnen 

eri polttovälien erot ja osaan tehdä erilaisia valaisuratkaisuja. 
Mutta huomaan myös, että sitä myötä, kun en ole hankkinut 
itselleni laajamittaisesti uutta kuvauskalustoa, en pysty vastaa-
maan kaikkiin kamera- ja kuvausteknisiin kysymyksiin. Kurssin 
näkökulmana ei ollut tekniikka, joka oli kurssikuvauksessakin 
mainittu, mutta kouluttamisen aikana olisi silti ollut mukavaa 
pystyä sujuvasti opastamaan kurssilaisia kullakin olemassa 
olevan kameran hyödyntämisessä ja tarvittavan kaluston hank-
kimisessa.

Ilman jonkin välineen taitamista on ilmaisua lähes mahdotonta 
saada esille niin, että se tulisi katsojien huomatuksi. Opetta-
essani taidetta minulla on eniten annettavaa silloin, kun voin 
keskittyä sellaisella välineellä tekemiseen, jonka käytön jo 
osaan. Minulle tuttua ovat kameran ja valokuvauksen mah-
dollisuudet, joten näitä opettamalla olen vahvimmillani myös 
ilmaisun opettamisessa. En kuitenkaan halua rajoittaa itseäni 
enkä opiskelijoita tai kurssilaisia pidättäytymään vain valo-
kuvauksessa. Tarvittaessa rohkaisen kokeilemaan esimerkiksi 
tekstin tai piirrosten yhdistämistä valokuviin. Esimerkkeinä 
tällä tavalla työskentelivistä valokuvataiteilijoista olen esitellyt 
kursseilla muun muassa Jari Silomäen ja Ulla Jokisalon valoku-
via. Silomäki yhdistää kuviinsa tekstiä kirjoittamalla suoraan 
valokuviinsa, Jokisalo ompelee valokuviensa päälle.

Kuvataidekasvatuksen maisterin opinnäytetyössään Kati 
Karvonen (2010, 68) kysyy ”Miten opettaa tekniikkaa niin, että 
painopiste säilyy sisällössä?”. Karvonen kirjoittaa opinnäytetyö-
nään järjestämästä valokuvauksen kurssista, jossa kurssin pää-
paino on ilmaisussa ja keskusteluissa. Kysymyksen lukiessani 
mieleeni tuli Alppilan toiselle kurssille suunnittelemani Hannes 
Heikuran Dark Zone -valokuvanäyttelyn (Heikura 2011) kuviin 
pohjautuva tehtävänanto.
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”läpinäkyväksi”, se ei kuitenkaan vähennä kuvan merkitystä 
minulle. Toisinaan vaaditun tekniikan ymmärtäminen auttaa 
minua samaistumaan taiteilijaan.

Lukion kurssilla tarkoituksenani oli opettaa itsenäisen työsken-
telyn ohella valokuvauksen perusasioita. Perusopetuksessa tär-
keää on antaa riittävät valmiudet välineen käyttöön. Valokuvaus 
on valon kuvaamista ja siksi valokuvaajan on osattava hallita 
valoa haluamallaan tavalla. Kamerassa himmenninaukkoa ja 
suljinaikaa säätämällä valokuvaaja säätelee valon määrää ja ku-
van syväterävyysaluetta. Kun haluaa käyttää kameraa ilmaisunsa 
välineenä, on osattava perusasiat. Siksi kertaus oli tärkeää, jottei 
lukion opiskelijoille jäisi puutteita perusasioiden tuntemuksessa. 

En näe tarpeeksi motivaatiota tekniikan opetteluun irrallisena 
asiana. Minulle oppimisessa palkitsevinta on asiayhteyksien 
löytäminen eli ne hetket, jolloin uusi tieto yhdistyy vanhaan. 
Tavallaan minulle kävi näin Heikuran näyttelyssä – oivalsin, että 
opettamisessa voisin tuoda tekniikan ilmaisun mahdollistajak-
si esittelemällä kuuluisan valokuvaajan teoksia ja opettamalla 
niiden taakse kätkeytyvää tekniikkaa. Hannes Heikuran kuvat 
olivat oivallisia esimerkkejä opetuksessa, sillä ne oli toteutettu 
tiettyä tekniikkaa noudattaen.

Rand ja Zakia kirjoittavat siitä, kuinka oppimisen alussa on-
nistuneen lopputuloksen aikaan saaminen on paljon tärkeäm-
pää kuin myöhemmin oppimisessa. Harjoiteltavalla teknisellä 
prosessilla on voitava saavuttaa onnistumisia, jotka motivoivat 
oppimaan lisää. (2006, 55.) Kurssilla antamani Dark Zone -ku-
vaustehtävän tuloksena syntyi kuvia, jotka olivat näennäisesti 
hyvin samankaltaisia kuin Heikuran kuvat. Mielestäni lopputu-
loksena näkemäni kuvat olivat hyvää palautetta tehtävänannon 
mielekkyydestä ja selkeydestä. Tehtävän suorittamisen aikana ja 
lopputulosten kautta oli myös helppoa havaita, keillä opiskeli-
joista perusasiat ja kameran säädöt eivät olleetkaan hallussa,  ja 
auttaa heitä oppimaan tarvittava tekniikka.

Dark Zone -tehtävä

Alppilan lukiossa valokuvauksen toisella kurssilla käytin ku-
vaustehtävän suunnittelussa Hannes Heikuran Dark Zone -valo-
kuvanäyttelystä (Heikura 2011) saamaani oivallusta. Valokuvaa-
jana olin kiinnostunut kuvista ja pystyin ymmärtämään, miten 
ne oli kuvattu (kuvat 47 ja 48). Samalla kun ne tekivät minuun 
vaikutuksen, ymmärsin myös mitä niiden tekemiseen vaadit-
tiin. Kuvissa kuvaajan valitsema tekninen toteutus mahdollisti 
hänelle idean visualisoimisen.

Opettamisessa minulle on tärkeää kokonaisuuksien rakenta-
minen asiayhteyksiä esille tuomalla. Valokuvaajan taustastani 
vuoksi näen yhteyksiä tekniikan ja ilmaisun välillä – se on osa 
ammattitaitoani. Tästä lähtökohdasta koen mielekkääksi suun-
nitella opetusta, joka vastaa omaa kokemustani valokuvauksesta. 
Valokuvajana pohdin aina valokuvanäyttelyissä, miten kuvat on 
tehty. Vaikka tekniikan ymmärtäminen tekisikin taideteoksen 

kuvat 47 ja 48 (Heikura 2011)
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Miten Heikuran kuvien avulla sitten oli mahdollista opettaa 
ilmaisua? Kuvauspaikkoja valitsemalla ja kuvan rajausta mietti-
mällä kuviin oli mahdollista luoda tunnelmia ja tarinoita, mikä 
teknisen harjoittelun ohella puhui oman ilmaisun puolesta. An-
tamani tehtävä oli tarkkaan rajattu, sillä siinä opeteltiin tietyn-
laista tekniikkaa. Katsoessamme opiskelijoiden ottamia kuvia 
yritin katsoa kuvia niiden ilmaisullisuuden ja tarinallisuuden 
kautta. Voimakas, kontrastinen valo tuottaa helposti tunnelmia. 
Jos kuvat herättivät mielessäni tarinanpoikasia, sanoin ne heti 
ääneen.

Antamassani tehtävässä yhdistyi siis tarkkaan rajattu tekemällä 
oppiminen ja kuvia katselemalla niiden laajempi ymmärtämi-
nen. Valokuva on aina kuvaajan valinta ympäröivästä todelli-
suudesta. Vaikka tehtävänä oli opetella tietynlaista tekniikkaa ja 
valon näkemistä, oli kuvauskohteen, kuvakulman ja rajauksen 
valitseminen opiskelijoiden päätettävissä. Valokuvista keskustel-
taessa oli mahdollista kiinnittää huomiota näihin valintoihin ja 
nostaa esiin tiedostamattakin tehtyjä valintoja.
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Ihmiskuvauksen opettaminen
Vaikka valokuvalla voi helposti kertoa enemmän kuin tuhan-
nella sanalla, se mielestäni toisinaan valehtelee enemmän kuin 
tuhat sanaa. Valokuva on aina otos jatkuvasta ajasta, jossa 
ilmeet pyyhkiytyvät pois ihmisten kasvoilta ja tilanteet menevät 
ohi. Valokuvassa kaikki jähmettyy paikoilleen siihen hetkeen, 
joka kuvaan on tallentunut. Tallennettu hetki muodostuu kuvan 
kertomukseksi. Ihmiskuvaajan tehtävänä on saada tallennetuksi 
se ilme, ele tai asento, josta muodostuu tavoiteltu tunnetila. 

”Liikkeen sattumanvarainen ilmiasu paljastaa silmänräpäysku-
van viipaleeksi, sirpaleeksi, toiminnasta leikatuksi näytteeksi, 
jonka kokonaisuus vallitsee kuvan rajojen ulkopuolella.” 
(Arnheim 1974, 194)

Henkilökuvaajan tehtävänä on tutustua kulloinkin kuvattavan 
henkilön ilmeiden kirjoon ja olemukseen. Visuaaliseen ammat-
titaitoonsa luottaen kuvaaja valitsee ilmeistä ja asennoista sen, 
joka lopullisessa kuvassa tuo esille kuvattavan halutulla tavalla. 
Itselleni kuvattavaan tutustuminen on aina ollut tärkeää jopa 
siinä määrin, että ehdotan etukäteen tapaamista, jos se vain on 
mahdollista. Vaikka en tapaamisen aikana tietoisesti tarkkai-
lisikaan henkilöä kuvaan tulossa olevana ihmisenä, jää näistä 
tapaamisista aina muistiini jonkinlainen käsitys hänen persoo-
nasta. Näin ollen emme kuvaustilanteessa ole täysin vieraita 
toisillemme, minkä koen mahdollistavan luonnollisten kuvien 
syntymisen.   

Monesti kameraan tottumattomat henkilöt jännittävät kuvaus-
tilanteita ja menevät hämilleen kameran edessä. Koska olemme 
niin tottuneita näkemään itsemme valokuvissa, tiedämme, että 
valokuvaan saattaa valikoitua juuri se hetkellinen hassu ilme, 
joka tekee meistä kuvissa epäedustavan näköisiä. Huonojen 
kokemusten perusteella voimme uskotella itsellemme näyttä-
vämme aina typeriltä ja kieltäytyä tällä verukkeella kuvauksesta. 

Ihmiskuvauksessa kuvaajan on oltava monitaituri. Teknisen ja 
taiteellisen osaamisen lisäksi hänen on kyettävä olemaan läsnä 
tilanteessa. Inhimillisen yhteyden säilyttäminen on tärkeää, 
jotta kuvaaja saisi kuviinsa sen tunnelman, jota tavoittelee. 
Tavallaan kuvaajan on oltava tilanteessa samanaikaisesti kes-
kittyneenä ja etäisenä ammattilaisena ja toisaalta kuvattavaa 
huomioivana läsnäolijana. Jos valokuvaaja keskittyy liiaksi vain 
kuvaamisen tekniseen puoleen, saattaa vireillä ollut yhteys 
kuvattavaan katketa ja kuvan sisältö latistua.

Kameraseurassa viikonlopun kestäneen kurssin tavoitteena oli 
harjoitella ihmisten kuvaamista. Tavoitteena oli sekä kuvaami-
nen että kuvattavana oleminen kuten myös palautteen saaminen 
ottamistaan kuvista ja palautteen antaminen erityisesti itseään 
kuvanneelle henkilölle. Olen itse antanut valokuvaajaystävieni 
kuvata minua kokeakseni kuvattavana olemisen. Kuvattavana 
olemisen kautta saamaani kokemusta käytin kuvaustehtävän 
taustoittamisessa. Ajatuksena oli sekä päästä valokuvaamaan 
että pohtia kuvaamisen herättämiä kokemuksia niistä oppien ja 
ymmärtäen.

Kurssin alkua varten koostin Olennaista ihmiskuvauksessa 
-esityksen. Jaottelin ihmiskuvauksessa huomioon otettaviksi, 
olennaisiksi seikoiksi muun muassa valaisun, kuvausasennon, 
rajauksen, tunnelman ja tilanteissa kuvaamisen. Kaikkia osa-
alueita havainnollistin näyttämällä valokuvia, joissa kyseinen 
yksityiskohta tuli hyvin esille. Huomattavaa tottakai oli, että 
samat kuvat olisivat sopineet kuvittamaan useampaakin osa-
aluetta, sillä valokuva ei koostu vain yhdestä teknisestä ratkai-
susta. Esimerkkikuvia omista valokuvistani etsiessäni, 
oli mielenkiintoista tulla tietoiseksi kuvallisista mieltymyksis-
täni, joita kerta toisensa jälkeen noudatan kuvatessani ihmisiä. 
Eniten arkistoistani nousi esille kuvia, joissa olen tavoitellut 
tunnelmia ja kuvia, joissa kuvattavan asennot ovat syntyneet 
tilanteiden kautta. 
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Olennaista ihmiskuvauksessa -esityksen suunnittelussa käytin 
apuna muotokuvaaja Jussi Aallon Kohteena ihminen. Muotoku-
vauksen opas -kirjaa (1999). Aalto käy läpi muun muassa ku-
vauskaluston, valon, tilanteen ja kuvausympäristön vaikutusta 
ihmisten kuvaamisessa. Aalto sanoo itselleen muotokuvaukses-
sa lähtökohtina olevan aitouden ja luonnollisuuden, jotka ovat 
saavutettavissa oman itsen, kanssaihmisten ja valon tutkiskelun 
ja tuntemisen kautta (1999, 7). 

Kuvaajan itsevarma käyttäytyminen on aihe, jonka otin puheek-
si opettaessani syksyllä ihmiskuvausta Kameraseuran kurssilla. 
Kuten kurssin nimikin kertoi, oli tavoitteena tulla varmemmak-
si ihmiskuvaajaksi. Olen itse kuvatessani havainnut hyväksi, 
että vaikka kuinka olisin epävarma kuvien onnistumisesta, en 
näytä sitä kuvattavalle. Kuvaajan epävarmuus tekee tilanteesta 
jännittyneen ja saa helposti kuvattavan epäilemään, onko hän 
huono malli. Siksi painotin kurssilaisille, että kuvaustehtävän 
aikana he eivät saisi vähätellä itseään, vaan heidän pitäisi kuvata 
toisiaan itsevarmoin ottein ja epävarmuutta näyttämättä.

Kun olen tietoisesti luopunut kuvaustilanteissa näyttämästä 
kuvattavalle epäröiväni, on oma toimintanikin helpottunut. 
Olen ymmärtänyt, että ottamalla tilanteen haltuuni ja uskomal-
la itseeni, on kuvattavan helpompi luottaa minuun ja kuvauk-
sesta syntyvien kuvien onnistumiseen. Näin ollen tilanne myös 
mahdollistaa onnistuneempien otosten syntymisen. 
Myös opettamisessa itsevarmuus ja uskominen omaan osaa-
miseen on ratkaisevaa ja mahdollistaa tilanteelle avoimena 
olemisen. Kuten ihmiskuvaaminen, on myös opettaminen 
hetkessä oloa yhdessä toisten ihmisten kanssa. Oman kokemuk-
seni mukaan itsevarmat ja aiheestaan innostuneet opettajat ovat 
herättäneet minussa motivaation avautua oppimistilanteelle.

“Kuvaukselliset asennot” oli yksi asia, jota Varmuutta ihmis-
kuvaukseen -kurssin palautteessa kaivattiin. Tähän en tosiaan 
kurssin aikana pureutunut järjestelmällisesti ja tietoisesti. Niin-

pä otin aiheen esille tarkemmin helmikuussa 2012 Fiilisfotarit-
kerhon kokoontumisessa, jossa olin puhumassa ihmiskuvauk-
sesta. Näytin heille päivittämäni Olennaista ihmiskuvauksessa 
-esityksen, jota olin aiemmin käyttänyt ja annoin sen jälkeen 
kuvaustehtävän, jossa kuvaajien tuli pareissa ohjata toisiaan 
erilaisiin kuvausasentoihin (kuva 49). 

Sopiva kuvausasento on tottakai kuvakohtainen ja riippuu 
kuvattavasta, mutta joitain vinkkejä pystyin nostamaan esille. 
Itselleni tuttua on, että mallia ohjatessa hieman luonnottomalta 
tuntuva asento saattaa kuvassa näyttää mielenkiintoiselta ja 
luonnolliselta. Yleensä kuvassa kaikkea – esimerkiksi ihmisten 
välinen läheisyys, eleet, silmien aukaisu – pitää hieman liioitella 
ja suurennella, jotta se näyttäisi luonnolliselta ja puhuttelevalta.
  

kuva 49 Jukka Pääkkönen
2012
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kuva 50             Taustavalon kanssa                2011 kuva 51                 Ilman taustavaloa               2011   

kuva 52 Silhuettivalo 2011
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Valaisu
Ensimmäisenä asiana Kohteena ihminen -kirjassaan, Jussi Aalto 
(1999, 14) puhuu valosta ja sen ominaisuuksista ja vaikutuk-
sesta muotokuvauksessa. Hän jaottelee ominaisuuksiksi valon 
voimakkuuden, suunnan, pehmeyden ja värin.

Alppilan lukiossa ensimmäisellä kurssilla valaisua opettaessani 
opiskelijat kokeilivat valojen käyttöä eri tavoin. Mukanani tuo-
milla Elinchrom-salamalampuilla harjoittelimme passikuva- ja 
silhuettivalaisua (kuvat 50-52). Valitsin opetettavaksi kaksi toi-
sistaan hyvin erilaista valaisutapaa, jotta ne havainnollistaisivat 
valaisun mahdollisuuksia. 

Erilaisia valonlähteitä, kuten studiosalamalaitteita, hehku- ja 
halogeenilamppuja sekä värikalvoja käyttäessään opiskelijat  
tulivat luontevasti kokeilleeksi kaikkia Aallon mainitsemia 
valon ominaisuuksia voimakkuudesta väriin. Kirkkaalla halo-
geenilampulla valaistessamme otin käyttöön myös valkoisen 
pahvin, jolla sivuvalon muodostamaa jyrkkää varjoa kuvattavan 
poskella voitiin pehmentää. 

Yhdellä opetuskerralla hyödynsimme aurinkoista kevätpäivää 
kuvaamalla luonnonvalossa lukion pihalla. Neuvoin opiskeli-
joille miten vastavaloon kuvaamalla kuviin saa aikaiseksi flareja 
eli linssiheijastuksia (kuva 53). 

Kameraseuran kurssilla ensimmäisenä kurssipäivänä sattui 
myös olemaan kaunis auringonpaiste, tällä kerralla valo oli 
kuitenkin syksyisen kuulasta. Kurssilaiset toteuttivat antamaani 
parikuvaustehtävää ulkona ja saivat mahdollisuuden hyödyntää 
vallitsevan valon luomaa tunnelmaa ihmiskuvissaan.   

kuva 53 Flare 2011
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Kuvauslupa
Suhtaudun ihmisten valokuvaamiseen toisinaan aika kriitti-
sesti. Ketä saa kuvata ja missä? Halutessaan valokuvaaja voi 
kuvallaan väittää, mitä haluaa. Mielestäni valokuvaajan olisikin 
kasvatettava moraalinsa huippuunsa ja mietittävä, minkälaisia 
merkityksiä kuvillaan välittää. Toisaalta valokuvaus on kommu-
nikaation laji, joka liiallisen pohtimisen seurauksena menettää 
viestintävoimansa. Kommunikaation lajeista valokuvaus on 
suorin – 
se näyttää kohteensa häikäilemättä, tämän yksityisyyttä suoje-
lematta. Siksi valokuvaajan on kuvatessaan ja erityisesti kuvia 
esittäessään huolehdittava kuvatun oikeuksista ja suojeltava 
kuvatun yksityisyyttä hänen toivomallaan tavalla. 

Kameraseuran kurssilla puhuimme paljon kuvausluvista ja 
kuvien käyttöoikeudesta. Esitellessäni aiheen osana Olennaista 
ihmiskuvauksessa -esitystäni se herätti paljon keskustelua. Ku-
vauslupaan liittyvän tiedon lähteenä käytin Sakari Mäkelän ja 
Timo Suvannon artikkelia Ketä ja missä saa kuvata? Tarkkojen 
lakipykälien puuttuessa artikkelissa haettiin näkökulmia siihen, 
minkälainen kuvaaminen ja kuvankäyttö on sallittua ja min-
kälainen ei. Artikkelin mukaan julkisella paikalla saa kuvata, 
mutta ketään joka ei halua tulla kuvatuksi, ei pitäisi kuvata. 
Kotirauhan piirissä kuvaaminen ilman lupaa on yksityisyyden 
suojan rikkomista ja rangaistava teko. Kuvien käyttölupa riip-
puu käyttöyhteydestä (kaupallinen vai ei-kaupallinen) ja siitä, 
esittääkö kuva henkilön loukkaavassa yhteydessä vai ei. (Mäkelä 
& Suvanto). 

Artikkelin tietoihin nojaten tulimme yhdessä siihen tulokseen, 
että kannattaa lähestyä rohkeasti ihmisiä, joita haluaa kuvata 
ja selvittää heille aikomuksensa kuvan käytöstä joko ennen tai 
jälkeen kuvauksen. Jos henkilökohtainen keskustelu kuvattavan 
kanssa on mahdoton, täytyy kuvaajan huolehtia siitä, ettei esittämil-

lään kuvilla saata henkilöä loukkaavaan asemaan. 

Myös Alppilan toisella kurssilla puhuimme ihmisten kuva-
uksesta ja luvan kysymisestä. Erityisesti Lintsillä kuvaaminen 
mahdollisti vieraiden ihmisten tarkastelun ja valokuvaamisen. 
Otin puheeksi valokuvien käyttöluvat ja neuvoin kaikkia pyytä-
mään kuvaamiltaan ihmisiltä luvan kuvaamiseen. Ehkä tämä oli 
yksi niistä huomioista, jonka toin osaksi opetusta valokuvaajan 
taustastani lähtöisin.

kuva 54 Red, green 2009
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kirjoittavat kuvauksia kertoakseen töidensä taustoista, lähtö-
kohdista, toteutuksesta ja antavat halutessan katsojalle vihjeitä 
siitä, miten kuvia tulisi katsoa. Näyttelyn yhteyteen on tavallista 
kirjoittaa kuvaus, jonka avulla taiteilija voi kuvailla töitään ja 
luoda kuvien ympärille haluamaansa tunnelmaa.

Tehtävän tarkoituksena oli, että kirjoittamisen avulla opiskelijat 
saisivat sanallistaa kuvasarjojensa sanomaa ja omia ajatuksiaan 
kuvasarjojen takana. Ajatusten avaamiseksi annoin ensiksi 
paperilla johdattelevia kysymyksiä, joihin opiskelijat vastasivat 
kirjoittamalla. Vastauksia oli tarkoitus käyttää oman Artist 
Statementin luonnostelussa. Olin hieman yllättynyt siitä, kuinka 
hankalana tehtävänä opiskelijat pitivät kuvistaan kirjoittamis-
ta. Mutta lopulta, kun he lukivat tekstinsä kritiikissä kuvien 
esittelyn yhteydessä, olin vielä enemmän yllättynyt siitä, kuinka 
hienosti he hankaluuksien jälkeen ilmaisivat ajatuksiaan teksti-
muodossa.

Kameraseuran kurssilla osallistujat pohtivat sanallisesti kuvaa-
mista ja kuvattavana olemista vastaamalla tekemiini kysymyk-
siin. Valmiit kysymykset olivat alustusta myöhemmin käytävälle 
keskustelulle. Halusin kaikkien kirjoittavan vastauksia itselleen, 
niitä ei ollut tarkoitus jakaa sellaisenaan muiden kanssa. Kirjoit-
tamisella toivoin tarjoavani hetken keskittyä omiin ajatuksiin 
ryhmätilanteen keskellä.

Minulle opinnäytteen kirjoittaminen ja opetuksen suunnitte-
lu kirjallisesti on ollut mahdollisuus reflektoida ajatuksiani ja 
pohtia valokuvaajaidentiteettiäni. Opetusharjoitteluista kirjoit-
tamani suunnittelu- ja dokumentointiteksti on muodostunut 
opinnäytetyöni aineistoksi, joka mahdollistaa minulle aiempien 
ajatusteni tarkastelun. Varsinainen kirjoitusprosessi on autta-
nut minua jäsentämään ajatuksiani ja ymmärtämään kuvallista 
työskentelyäni.

Kirjoittaminen reflektoinnin 
työvälineenä
Kirjansa kappaleessa Learning Photography (2006, 30-31) Glenn 
Rand ja Richard Zakia viittaavat valokuvaan ”visuaalisena kie-
lenä”, joka rakentuu osista, samalla tapaa kuin kirjoitettu kieli 
muodostuu sanoista ja kirjoitetuista merkeistä. Kummatkin 
käyttävät syntyäkseen välineitä – kirjoitettua kieltä tuotetaan 
kynällä tai tietokoneen näppäimistöllä, kuvia tuotetaan kame-
ralla. Tuottaakseen valokuvan, joka sisältää viestin, on valoku-
vaajan osattava kameran avulla tuottaa kuva, jonka merkeistä 
valokuvan viesti rakentuu.

Valokuvan viestivä luonne ja sen ymmärtäminen, eli kuvanlu-
kutaidon oppiminen, on yksi perustelu purkaa valokuvauksen 
toimintaa ja valmiita valokuvia kirjoitetuiksi sanoiksi. Valoku-
vaaminen on kokemuksen kääntämistä visuaaliselle kielelle. 
Kuinka paljon kuvallinen ja sanallinen työskentely eroavat 
toisistaan, jos kummankin tarkoituksena on tuottaa viesti?

Sekä Alppilan lukiossa että Kameraseurassa teetin kirjoitus-
tehtäviä, joiden tarkoituksena oli pohtia omaa valokuvaamista. 
Alppilassa ensimmäisellä kurssilla opiskelijat kirjoittivat kuvaa-
misen ohella päiväkirjaa, jonka sai toteuttaa myös internetissä 
blogin muodossa. Kirjoittamisen tavoitteena oli laittaa muistiin 
ajatuksia sekä kuvauksen aikana että kuvia katseltaessa. Itselleni 
mielenkiintoista ja opettavaista on ollut vuosien jälkeen tutkis-
kella vanhoja valokuviani ja niistä kirjoittamiani tekstejä. Siksi 
taka-ajatuksenani oli kannustaa lukio-opiskelijatkin tuottamaan 
materiaalia, johon he voisivat vuosien jälkeen palata.

Alppilan toisella kurssilla toin valokuvallisen työskentelyn 
kuvailun (artist statement) kirjoittamisen osaksi kurssiohjelmaa. 
Selitin, että tehtävänä on kirjoittaa lyhyt ja ytimekäs kuvaus 
tekeillä olevasta kuvakokonaisuudestaan. Kerroin, että taiteilijat 
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Valokuvauksesta valokuvaksi 
– työnkulku
Kollegani ja ystäväni Virpi Velinin kanssa valokuvauksen opet-
tamisesta keskustellessamme olemme puhuneet valokuvauksen 
”pimeästä alueesta”, joka jää valokuvauksen tapahtuman ja val-
miin valokuvan väliin. Erityisesti filmille kuvattaessa ”pimeän 
alueen” käsite on helppo ymmärtää, sillä kameran sisällä ole-
valle filmille tallentunutta kuvaa ei näe heti kuvauksen jälkeen, 
vaan filmin ja kuvan valmistumista on odotettava, ennen kuin 
valokuvaa voidaan tarkastella. Vaikka digitaalinkamerassa kuvat 
ovat heti näkyvillä pienenä esikatselukuvina, täytyy esitettävä 
valokuva ensiksi valita muiden kuvien joukosta, tallentaa tieto-
koneelle ja tulostaa tai tuottaa muuten esitysmuotoonsa. ”Pimeä 
alue” ei siis ole pelkästään filmikuvauksen ominaisuus.

Valokuvauksen kursseilla ”pimeä alue” nousee haasteeksi. Kä-
sittelen sitä tästä eteenpäin työnkulun näkökulmasta. Miten tätä 
työnkulkua voisi opettaa? Miten sen voisi organisoida hyödylli-
seksi ajaksi? Miten vältetään, että tärkeät kuvat eivät jää lopulli-
sesti filmille, tietokoneelle tai pöytälaatikkoon ja unohdu?

Alppilan lukiossa kursseilla haasteeksi muodostui kaikkien 
opiskelijoiden kuvien näkyville saattaminen. Kuvausten jälkeen 
minun oli oltava tiukkana, jotta kaikki tallentaisivat kuvat ku-
vataideluokan tietokoneelle, jotta pääsisimme katselemaan niitä 
seuraavalla opetuskerralla. Koneelle oli luotava yhteinen kansio 
ja minun oli pidettävä huolta, että kaikki tietäisivät, mihin kuvat 
tallennetaan.

Kameraseurassa kuvauksen jälkeinen kuvien siirto tietoko-
neelle tapahtui paljon sujuvammin, sillä aikuisilla oli kaikilla 
jo totuttu tapa siirtää kuvia kortilta talteen koneelle tai kovale-
vylle ja arkistoida niitä. Minun tehtäväni oli vain luoda kansio, 
johon kaikki siirtäisivät kurssitehtävinä ottamansa kuvat. Tämä 

oli kuvien katselun kannalta olennaista, jotta voitiin keskittyä 
kuviaen katseluun eikä niiden etsimiseen eri kansioista. Näin 
ollen ”pimeän alueen” työnkulku tehtiin mahdollisimman yk-
siselitteiseksi, jolloin energiaa jäi enemmän kuvien katseluun ja 
niiden kommentoimiseen.

Lukiossa kuvankäsittelyä opettaessani huomasin, että oli tär-
keää opettaa itselleni jo automaattisiksi muodostuneita asioita. 
Minun oli muun muassa huomautettava opiskelijoille, että he 
tallentaisivat käsittelemänsä kuvat eri nimellä kuin alkupe-
räinen kuva. Tämä oli tärkeää, sillä tarpeen tullen oli oltava 
mahdollisuus palata alkuperäiseen tiedostoon, johon muutoksia 
ei vielä oltu tehty.

Alppilan toisella kurssilla tehtäväni opettajana yhdessä Minnan 
kanssa oli kannustaa ja vaatia opiskelijoita suorittamaan kurssil-
la annetut tehtävät mallikkaasti loppuun. Päämääränä oli tehdä 
kuvista näyttely lukion ala-aulaan ja liittää kuvien yhteyteen 
kirjoitetut tekstit. Tarkastellessani syntyneitä tuloksia ensin 
kritiikissä ja sitten seinälle ripustettuna olin todella iloinen siitä, 
kuinka jokainen opiskelija oli onnistunut luomaan mielenkiin-
toisen, harkitun kokonaisuuden. Minnan kanssa palautekeskus-
telussa hän otti esiin meidän roolimme opettajana. Hän sanoi 
kokemuksen perusteella, että opiskelijat eivät ehkä olisi yksin 
jaksaneet keskittyä loppuun asti. Mutta pienellä ”tuuppimisella” 
he saivat itsestään irti sen, mitä heillä oli annettavana.
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Oppimisen mahdollistaminen 
ja läsnäolo
”In photography, just as technology is a tool for making images, 
teaching is the tool for learning.” (Rand & Zakia 2006, 8)

Kuten valokuvauksessa teknologia on työväline kuvien saavut-
tamiselle, on opettaminen työväline oppimiselle, Glenn Rand 
kirjoittaa. Hän sanoo, että oppiminen tapahtuu eri yksilöille eri 
tavalla. Jokainen oppija seuraa omaa polkuaan. Randin mukaan 
opettajan tehtävänä on oppilaan innostuksen ohjaaminen oppi-
misen metodeiksi. (Rand & Zakia 2006, 8.)

Opetusharjoitteluista syntynyttä aineistoa, omaa oppimistani 
ja opettajapersoonaani tarkastelemalla olen vähitellen tullut 
tietoiseksi siitä, mitä ajattelen oppimisesta ja opettamisesta. Mi-
nun näkökulmastani oppiminen on henkilökohtainen prosessi, 
johon vaikuttaa saatavilla oleva tieto ja virikkeet sekä yksilön 
motivaatio kehittää omaa tietoaan ja taitojaan. Oppiminen ei 
läheskään aina tarkoita jonkin täysin uuden omaksumista, vaan 
se usein on vastaus kysymykseen, joka on ollut oppijan sisällä ja 
täydentyessään laajenee ymmärrykseksi.

Tavoitteenani opetuksessa on luoda avointa jakamisen ilma-
piiriä, jossa oppiminen toisilta voisi mahdollistua. Vaikka 
valokuva-alan ammattilaisuudella on ollut merkitystä opettaes-
sani, olen yhtä lailla halunnut edesauttaa vertaisilta oppimisen 
mahdollistavaa keskustelun syntyä. Saatan huomaamattani 
pitää monia valokuvaukseen liittyviä asioita itsestäänselvyyk-
sinä, jolloin en välttämättä osaa tuoda esille juuri sillä hetkellä 
tärkeitä näkökulmia. Avoimen keskustelun yhteydessä voin 
tarkkailla, mihin opiskelijat tai kurssilaiset kiinnittävät huo-
mionsa vertaistensa kuvissa ja tekemisen tavoissa. Tätä kautta 
voin mukauttaa opetusta vastaamaan juuri senhetkistä tarvetta. 
Avaamalla oppimisympäristön kaikille yhteisen jakamisen ilma-

piiriksi mahdollistan erilaisten näkökulmien kautta motivoitu-
misen erilaisille oppijoille.

Kirjassaan Examples – The Making of 40 Photographs (1983) 
valokuvaaja Ansel Adams kuvailee 40 tunnetun valokuvansa 
syntyprosessia. Kuvaukset ovat osittain hyvin teknisiä, ja niissä 
Adams kertoo tarkasti, mitä kameraa, linssiä, filtteriä ja asetuk-
sia hän on kuvatessaan käyttänyt. Tekniikan lisäksi hän kuiten-
kin kertoo värikkäästi ja kuvaillen kuvien ottoon johtaneista 
tilanteista, ympäristöstä, ajatuksistaan ja ongelmista kuvaus-
tilanteessa. Helposti samaistuttavissa olevien ajatusten vuoksi 
koen Adamsin kirjan hyvin opettavaisena.

Valokuvauksen opiskelijana olen huomannut avoimen jakami-
sen tukevan ja mahdollistavan oppimista. Ymmärrykseni kehit-
tymiselle tärkeää on kuulla muiden valokuvaajien sanallistavan 
ajatuksia, joita olen itsekin ajatellut. Valokuvaus on minulle 
usein hetkessä toimimista, intuitiivistä ja sattuman maustamaa. 
Näin ollen toimintaan liittyvät ajatusprosessit jäävät toisinaan 
nopean tahdin jalkoihin enkä tule pohtineeksi mikä oikeastaan 
vaikutti onnistuneen otoksen syntyyn. Vasta kun kuvailen tilan-
netta toiselle henkilölle tai kuulen jonkun kertovan samanlai-
sesta kokemuksesta, pystyn ymmärtämään omaa toimintaani ja 
tietoisesti purkamaan kuvallista prosessia myöhemmin käytet-
tävissä oleviksi työkaluiksi.

Ansel Adams toteaa kirjassaan, ettei hänellä ole ammattisalai-
suuksia ja että hän parhaimpansa mukaan vastaa tekniikkaan 
tai tilanteisiin liittyviin kysymyksiin. 

”I have no secrets of craft; I answer as best I can inquiries on 
equipment, methods, and relevant situations.” (Adams 1983, 12) 

Adamsin tavoin yritän avoimesti vastata minulle esitettyihin 
kysymyksiin ja tuoda esiin näkökulmiani valokuvaustyön 
teknisiin tai ilmaisullisiin ratkaisuihin sekä mielipiteitäni valo-
kuvista. Jakamalla tietämystäni koen saavani mahdollisuuden 
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jäsennellä ajatuksiani ja samalla oppia muiden tekemisen ja 
näkemisen tavoista. Opettaessani yritän avoimella jakamisella 
tehdä läpinäkyväksi valokuvauksen kenttää ja sen mahdolli-
suuksia.

Keskustellessani muotokuvaaja Jussi Aallon (2011) kanssa 
ihmiskuvauksesta ja opettamisesta, hän sanoi kursseillaan 
laittavansa ihmiset kuvaamaan toisiaan. Hänen mielestään 
ihmiskuvaajalle on tärkeää, että on myös itse tullut kuvatuksi, 
jotta tietää, mitä kuvassa oleminen kuvattavan osalta on. Itse 
olin aiemmin suunnitellut perustavani Kameraseurassa pitämä-
ni kurssin saman ajatuksen ympärille. Kuullessani Jussi Aallon 
kaltaisen ammattilaisen sanovan ajatuksen ääneen ymmärsin 
olevani oikeilla jäljillä. Keskustelussamme tapahtui avoimuuden 
ja jakamisen vahvistava vaikutus.

Opettajapersoonaani tarkastellessani huomaan pyrkiväni ole-
maan opetustilanteissa läsnä omana itsenäni. Läsnäololle olen-
naista on henkilökohtaisuus. Pyrin asettumaan osaksi joukkoa 
muun muassa opettelemalla kaikkien opiskelijoiden ja kurssi-
laisten nimet. Ohjaamisen ja keskustelun kannalta on mieles-
täni olennaista pystyä puhuttelemaan heitä nimeltä. Se saattaa 
jopa auttaa minua muistamaan paremmin, kuka työskentelee 
minkäkin projektin parissa, sillä pystyn muistikuvissani yhdis-
tämään heidän kasvonsa, nimensä ja kuvaamansa kuvat. 

Valokuvauksessa, jossa sisältö pohjimmiltaan on subjektiivista, 
on motivaatiolla merkittävä rooli oppimisessa. Ilman sanottavaa 
on mahdotonta löytää omaa ääntään, ilmaista itseään. Kun sa-
nottava on tuotu kuvaan, on merkityksellistä, että katsojat osoit-
tavat mielenkiintoa kuvien sisältöä kohtaan. Jos oppija kokee, 
ettei hänen viestillään ole merkitystä muille, oma ääni heikke-
nee varmasti pian. Siksi ajattelen, että valokuvauksen opettajana 
tehtäväni on kiinnittää huomiota aloittelevan valokuvaajan 
viestiin, kuunnella häntä katsomalla hänen kuviaan.   

Läsnäolon halun lisäksi aika on kohtaamisen edellytys. Ope-
tustilanteissa huomasin, että silloin kun tuli kiire, jäi minun ja 
oppijan välinen vuorovaikutus vajaaksi. Oli puhuttava nope-
asti se mitä mieleen tuli. Rauhallisen kommunikaation kautta 
olisimme voineet jakaa näkökulmiamme valokuvista ja oppi-
misprosessista. Kritiikkitilanteessa ajan käydessä vähiin jouduin 
sanelemaan yksipuoleisesti omia ajatuksiani kuvista, jotta olisin 
täyttänyt sekä velvollisuuteni antaa palautetta että velvolli-
suuden pysyä aikataulussa, mikä taasen mahdollisti sen, että 
kaikkien kuvia ehdittäisiin katsomaan tasapuoleisesti.

Silloin kun aikaa oli tarpeeksi, oli helppoa olla läsnä tilanteessa 
ja edetä tilanteen ehdoilla. Opinnäytetyöni aikana olin onnekas 
saadessani opettaa kolmea innostunutta ja avoimesti keskustele-
vaa ryhmää ja oppia yhdessä heidän kanssaan.
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kaavio 4 Etsin 2012 
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AINEISTO

Tässä luvussa esittelen opetusharjoitteluja edeltävää, niiden 
aikana ja niistä jälkeenpäin kirjoittamaani päiväkirjamaista tek-
stiä. Kirjoittaminen on ollut minulle ajattelun ja suunnittelun 
työväline. Opinnäytetyötä kirjoittaessani olen tekstieni avulla 
voinut rakentaa siltaa ajatuksiini koko prosessin ajalta. Lisäksi 
tuon näkyville kurssien aikataulut ja antamani tehtävät, siinä 
muodossa kuin opiskelijat ja kurssilaiset ovat ne saaneet. 
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Valokuvauksen opetuspilotti 
Alppilan lukiossa 29.4.-23.5.2011

KU 9 / VALOKUVA 2 
aikataulu

pe 29.4.  annettujen tehtävien läpikäyminen, valojen esittely / valokokeiluja (Elinchrom)
ma 2.5.  valolähteiden tutkimista / valokokeiluja (Elinchrom)
ke 4.5. kuvien katsominen / luonnonvalo ja heijastimet
pe 6.5. itsenäinen työskentely
ma 9.5.  himmenninaukko & suljinaika, valon havainnointia ulkona kuvaamalla
ke 11.5. TaiK-vierailu
pe 13.5. itsenäinen työskentely (Katja: kuvankäsittely pietarilaisten kanssa)
ma 16.5. kuvankäsittely / PowerPoint / blogin perustaminen
ke 18.5. itsenäinen työskentely
pe 20.5.  kritiikki
ma 23.5. kritiikki

Opetusharjoittelut
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Tehtävät KU9 / valokuva 2

Seuraavista neljästä tehtävästä voit valita yhden tai useamman. Voit tehdä yksittäisiä harjoituskuvia tai kuvata sarjan, joka 
muodostuu joko samaa kuvatyyppiä edustavista kuvista tai eri kuvatyypeistä sekoitettuna keskenään. Pääasia on, että kokeilet 
rohkeasti jotain itsellesi uutta! 
Tuo kritiikkiin 3-5 kuvaa, jotka voivat halutessasi olla kuvasarja.

Vinkki: suurin osa listaamistani suomalaisista valokuvaajista löytyy osoitteesta www.helsinkischool.fi

1. Elokuvatyylinen still-kuva / tarinallinen kuva / muotikuva

Lavasta tilanne, mieti mitä kuvassa tapahtuu. Mitä on tapahtunut ennen kuvan ottoa tai mitä on juuri tapahtumassa? 
Anna kuvattavalle henkilölle rooli ja tunnelma. Käytä valoa tunnelman luomisessa. Voit myös käyttää musiikkia kuvaustilanteessa 
tunnelman herättämisessä.
Vinkki: Hakaniemen FIDAssa on 1€ rekki, josta voi löytää hullun hauskoja vaatteita rekvisiitaksi...

Inspiraatioksi: Cindy Sherman (Untitled Film Stills), Annie Leibovitz, Jari Silomäki, Okko Oinonen, Aino Kannisto, Miina Savolainen 
(Maailman ihanin tyttö -kirja), Susanna Majuri, Anni Leppälä, Andrei Tarkovski, elokuvien katsominen (elokuva-arkisto Orionissa visuaa-
lisesti hienoja leffoja), muotilehdet

2. Muotokuva, henkilökuva

Kuvaa valitsemastasi henkilöstä kuva, jossa valon avulla kerrot henkilön luonteesta tai tuot esiin jotain hänestä. Mieti minkälaisen 
tunnelman haluat luoda kuvaan (arvokas, herkkä, surullinen, voimakas - jyrkkä/pehmeä/värillinen/luonnollinen valo jne.).

Inspiraatioksi: Richard Avedon, Nelli Palomäki, Aki-Pekka Sinikoski, Jussi Aalto, Stefan Bremer (mm. ECCE HOMO), Tuomo Manninen

3. Paikan tai rakennuksen luonne 

Kerro kuvalla/kuvin haluamastasi paikasta tai rakennuksesta. Koita kuvittaa paikan tunnelma. Miten aistit paikan tai rakennuksen luon-
teen ollessasi sen läheisyydessä? Mieti minkälaisessa valaistuksessa haluat kuvata. Voit myös kuvata paikan/rakennuksen useammas-
sa eri valaistuksessa (yöllä, päivällä, pilvisellä, aurinkoisella jne.) ja tarkastella miten paikan luonne muuttuu valaistuksesta riippuen.

Inspiraatioksi: Ola Kolehmainen, Miklos Gaal, Kalle Kataila, Sami Perttilä (autiotalot), Heikki Willamo, Ilkka Halso, Jorma Puranen (Icy 
Prospects), Signe Brander (tunnetuin Helsinki-kuvaaja 1907-1913)

4. Asetelma, esinekuva

Tutki esineiden avulla valoa ja varjoa, sitä kuinka ne antavat esineille muodon. Kokeile siirtämällä valoa eri puolille. Esineiden luonne 
voi muuttua hyvinkin abstraktiksi, jos ne valaisee jännittävästi ja kuvaa niitä lähietäisyydeltä. Voit myös asettaa esineet johonkin ympä-
ristöön tai maisemaan.

Inspiraatioksi: Edward Weston (Pepper, Cabbage leaf), Riitta Päiväläinen, Jan Kaila, Jorma Puranen (Shadows, reflections and all that 
sort of thing)
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Päiväkirja-portfolio tai blogi (tämän tehtävän tekevät kaikki)

Kerää kurssin aikana kuvaamasi tai löytämäsi kuvamateriaali talteen. Voit myös piirtää, maalata, kirjoittaa ajatuksia pienten kappalei-
den tai runojen muodossa. Älä mieti liikaa, vaan anna itsesi havainnoida ympäristöäsi ja ajatuksiasi. Voit valita teeman, jota tutkit tai 
tallentaa mitä mieleen tulee. Tee kuvista(si) ja ajatuksistasi päiväkirja tai blogi. 

Päiväkirja-portfolio

Voit ostaa valmiin kirjan tai vihon ja käyttää sitä päiväkirjana, johon kirjoitat, piirrät, liimaat kuvia tms. Tai voit sitoa vihon kuvaamistasi 
paperikuvista, paperinpaloista, lehtileikkeistä jne. Päiväkirjan tarkoitus on olla tällä hetkellä havaintojesi järjestämisen väline. Myöhem-
min (vaikkapa viiden vuoden päästä) se voi muistuttaa sinua tämän hetkisistä ideoistasi jotka luulit jo unohtaneesi. Älä kuitenkaan ota 
päiväkirjaa liian vakavasti – ihan pienetkin lauseet ja kuvat voivat olla tärkeitä!

Blogi

Blogi toimii jokseenkin samoilla periaatteilla kuin yllä kuvailemani päiväkirja. Luodessasi blogin mieti tarkkaan kenen annat lukea/katsel-
la sitä. Voit tehdä blogistasi avoimen kaikille internetiä käyttäville, mutta voit myös rajoittaa lukijat itse kutsumiisi henkilöihin. Ladates-
sasi kuvia blogiin (eli nettiin) sinulla täytyy olla oikeus jakaa kuvat. Kysy aina kuvaamiltasi (tunnistettavissa olevilta) henkilöiltä saatko 
käyttää kuvaa blogissasi. Jos haluat kirjoittaa yksityisiä asioita, joita et halua koko maailman voivan lukea, voit valita asetuksen, jossa 
valitset vain tietyt ihmiset lukijakuntaasi. Tämän kurssin puitteissa olisi kuitenkin hyvä, että kaikki kurssille osallistuvat saisivat oikeuden 
nähdä blogisi. 

Talleta blogissa käyttämäsi kuvat ja tekstit yhteen kansioon tietokoneellesi. Voit halutessasi  tulostaa ne päiväkirjan muotoon.

Muutamia blogisivustojen tarjoajia:

blogspot.com (Itse käytän tätä, osaan siis neuvoa sen käytössä.)
wordpress.com
tumblr.com

Katjan blogi: valodiary.blogspot.com

Kysymyksiä? Kysy: katjamarianyman@gmail.com. Nähdään 29.4.!

terkuin Katja
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Opetuspäiväkirja

Pe 29.4.

Käydään läpi tehtävänannot ja selvitetään mahdolliset epäselvyy-
det tehtäviin ja tavoitteisiin liittyen. (15 min)

Esittelen opiskelijoille Elinchrom-salamasetin, pystytetään valot 
yhdessä. Harjoitellaan valon mittausta ja synkronointijohdon 
käyttöä. Otetaan testikuvia sekä salamoilla että ohjausvaloilla 
(jatkuva valo).  Jalustan käyttö. Ajasta riippuen opiskelijat saavat 
kuvata toisiaan valoilla. (55 min)

Pakataan valot yhdessä pakettiin. (5 min)

Ensimmäisen tunnin aikana esittelin nopeasti itseni ja pyysin 
opiskelijoita kertomaan nimensä. Minulle on tärkeää tuntea 
nimeltä ihmiset, joiden kanssa olen tekemisissä. Tarkoituksena 
oli myös käydä läpi antamiani kuvaustehtäviä (kts. s. 78 ja 79), 
mutta niistä ei ollut opiskelijoilla mitään kysyttävää.

Ensimmäisellä tunnilla tavoitteenani oli esitellä opiskelijoil-
le valaisun erilaisia mahdollisuuksia ja näyttää heille miten 
samoilla valoilla pystyy tekemään kahta hyvin erilaista valaisua. 
Mukana minulla oli Elinchromen salamasetti, johon kuului kol-
me keikkasalamaa jalustoineen ja johtoineen sekä sateenvarjoja 
sekä läpiampuvalla että heijastavalla kankaalla. Keikkasalamat 
pystytimme yhdessä. Kannustin parhaani mukaan opiskelijoita 
olemaan aktiivisia ja tarttumaan valoihin. Ohjeistin tarkasti 
oman puuhailuni ohella mihin mikäkin osa kuului ja mitä joh-
toja mihinkin valoon tuli kiinnittää.

Kun olimme saaneet salamat koottua ja toimintakuntoon 
(jatkojohtojen ja pistokkeiden etsiskelyyn kului jonkin aikaa), 
ripustimme kaapin oviin valkoisen lakanakankaan taustaksi. 
Pystytin valot passikuvavalaisun vaatimalla tavalla ja kerroin sa-

malla mikä oli päävalon ja mikä taustavalon tehtävä. Taustava-
lon ja kuvattavan asettelussa tuli ottaa huomioon, ettei taustan 
valo päässyt osumaan kuvattavaan henkilöön sivulta päin. 
Hänen tuli siis olla tarpeeksi kaukana taustasta, jotta taustavalo 
mahtuisi hänen ja taustan väliin. Havainnollisinta passikuva-
valodemossa olivat ehkä kaksi kuvaa, joissa toisessa tausta oli 
valaistu ja toisessa ei (kuvat sivulla 68).

Myöhemmin ajateltuna passikuvavalo ei ehkä kuulosta kovin 
kiinnostavalta. Samankaltaisen valon olisi voinut tehdä vaikka 
nimellä Richard Avedon -valaisu, samannimisen valokuvaajan 
kuvien mukaisesti. Ensimmäisenä opiskeluvuotenani TaiKissa 
harjoittelimme Avedon-valaisua studiokurssilla.

Tasaisesta valosta vaihdoin kontrastikkaaseen valoon ja käytin 
esimerkkinä Taiteen kandidaatin portfolioni kuvissa käyttämää-
ni valaisua, jossa kuvattava valaistaan 2-3 valolla takaviistosta 
silhuettimaiseksi. Tätä kuvaa varten olisimme tarvinneet tasai-
sen, tumman taustan, sillä luokkatilan käyttäminen taustana ei 
tuottanut kuviin toivomaani tarpeeksi mustaa taustaa. Valaisun 
periaate kuitenkin selvisi opiskelijoille ja valon luonne oli aivan 
päinvastainen valkotaustaisen kuvan tasaiseen valoon verrattu-
na (kuva sivulla 68).

Valaisuopetuksessa olennaista olisi ollut selittää myös kameran 
säätöjä, mutta aika ei kuitenkaan riittänyt siihen. Ehdin vain 
nopeasti mainitsemaan, että salaman kanssa kannattaa käyttää 
nopeutena korkeintaan 1/125 sekunnin valotusta, eikä missään 
nimessä yli 1/250 sekuntia. Tähän kameran suljinverhon ja 
salaman välähdyksen yhdistettyyn toiminnallisuuteen liittyvää 
seikkaa en kuitenkaan ehtinyt lainkaan selittää.

Kaikenkaikkiaan opetus meni todella hyvin ja ilmapiiri oli 
vastaanottava ja avoin. Itse olin mielestäni tilanteessa hyvä 
ryhmänjohtaja. Annoin opiskelijoille tarpeeksi ohjeita ja 
aktivoin heitä koko ajan toimimaan ryhmässä. Tiedostan, että 
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monesti olen ainakin passiivisessa ryhmässä hyvinkin ohjaileva. 
Tällä kertaa – ainakin ryhmän aktiivisuudesta johtuen – olin 
mielestäni sopivan vuorovaikutustaitoinen ja innostava, en liian 
käskevä ja ohjaava. Tunnin lopuksi ohjeistin opiskelijat pakkaa-
maan valot yhdessä kanssani.

Ma 2.5.

Esittelen muutamia kuviani. (10 min)

Pystytetään valot yhdessä. (5 min)

Jatketaan valaisun harjoittelua. Pohditaan mitä muita valon-
lähteitä voi käyttää ja mitä valoja opiskelijoilla on käytettävis-
sä, esim. päivänvalolamppu, raksahalogeenit, hehkulamppu ja 
värikalvot, taskulamppu jne. Tarkastellaan myös kameroiden 
asetuksia, kuten aukkoa, aikaa ja värilämpötilan säätöä. Ko-
keillaan erilaisia valaisuja vuorotellen kahdessa ryhmässä, toiset 
salamoilla, toiset jatkuvalla valolla. Valaistaan ihmisiä tai tilaa. 
Vastavalo. (55 min)

Pakataan valot yhdessä. (5 min)

Toisella oppitunnilla aikomukseni oli esitellä joitain itse ku-
vaamiani valokuvia. Luokassa oli kuitenkin ongelmia sähköjen 
kanssa eikä videotykki toiminut. Kuvat jäivät esittelemättä 
ja jälkeenpäin ymmärsin, että parempi taisi olla tarttua suo-
raan tekemiseen heti tunnin aluksi. Lukiossa kuvataidetunnit 
seuraavat aikaisempia tunteja ja monesti niiden jälkeen on vielä 
opetusta, joten opiskelijoiden on aikataulun puitteissa vaihdet-
tava aiheesta toiseen ja jatkettava seuraavalle tunnille. Luulisin 
tämän aikataulutuksen vaikuttavan keskittymiskykyyn.

Tavoitteenani oli esitellä opiskelijoille muitakin valaisukeinoja 
ja kannustaa heitä löytämään mahdollisuuksia kätensä ulottu-
vilta. Tärkeää oli, että he saivat kurssilla puuhastella ammat-

tilaislaitteiden kanssa. Mutta vähintään yhtä tärkeää oli, ettei 
heille jäänyt tunnetta, etteivät he voisi valokuvata ja valaista 
ilman ammattilaiskalustoa. ”Kädenulottuvissa olevaan kalus-
toon” kuuluivat kuviksenluokasta löytyvät hehkulamput, halo-
geenilamppu sekä värikalvot. Lisäksi harjoittelimme valkoisella 
pahvilla heijastamista.

Suunnitelmani mukaan pyysin opiskelijoita jakautumaan kah-
teen ryhmään. Yksi ryhmä meni pystyttämään Elinchromeja 
luokan ulkopuolelle käytävään, toiset sytyttelivät hehkulamppu-
ja ja halogeenejä. Minä vuorottelin kummankin ryhmän parissa 
neuvoen ja tarkkaillen. Elinchrom-ryhmän kanssa aluksi kului 
paljon aikaa ongelmanratkaisuun, sillä synkronointijohdon 
kosketushäiriöstä johtuen salama ei tahtonut ensiksi välähtää. 
Ratkaisuksi löydettiin kuitenkin johdosta kiinni pitäminen 
kuvauksen aikana. Toinen ongelma oli, että värikalvon läpi vä-
läytetty salama ei muuttanut valoa värilliseksi. Johto-ongelmas-
ta johtuen opiskelijat olivat yrittäneet käyttää kameran kiinteää 
salamaa muiden salamoiden laukaisuun, mutta sen voimakas  
välähdys ”söikin” muiden salamien valosta värikalvon antaman 
värin. Jotta saimme värin näkymään kuvassa, piti suljinaikaa 
pidentää. Tämä aiheutti kuviin liike-epäterävyyttä, joka lopulta 
muodostui hauskaksi jutuksi. Kuvista tuli jännittäviä liikkeen 
näkyessä, mutta salaman pysäyttäessä liikkeen jossain kohti 
teräväksi kuvaksi. 

Kuvataideluokasta löytyneillä valonlähteillä kokeileva ryhmä 
vuorostaan oli ongelmissa kuvan hämäryyden kanssa. Koska 
emme juurikaan olleet ehtineet käydä läpi kamera-asetuksia, 
neuvoin heitä säätämään suljinajan pitkäksi (noin 1 sekunti), 
jolloin kamera tarvitsi jalustan. Onneksi itselläni oli jalusta 
mukana ja annoin sen heille käytettäväksi. Hämmästyin, kuinka 
samankaltaisia lopputuloksia värikalvoilla peitetyillä hehku-
lampuilla sai aikaiseksi, kuin Elinchromeilla. Lopullisia kuvia 
keskenään verratessamme, ne eivät olleet kovinkaan erilaisia 



82

keskenään valaisun osalta. Toisaalta kuvatut kuvat olivat fiiliste-
lyä ja kokeilua, joissa pidennetty, liike-epäterävyyttä aiheuttava 
suljinaika ei haitannut. Hehkulamppujen valoteho ei tietenkään 
riitä pysyättämään liikettä ja monissa kuvaustilanteissa se ei 
kävisi.

Halogeenivalon käyttö antoi kuvaan kovan kontrastin ja taus-
talle heittyvän kovan varjon, jolla oli kuvatessa kiva leikkiä. 
Kuvattavan henkilön kasvoille jäävän kovan varjon nähdessäni, 
aloin heti kaipaamaan valon pehmentämistä. Löysin luokasta 
vaaleaa pahvia, joka kelpasi hyvin heijastamiseen. Heijastamista 
en ollut tullut aiemmin ajatelleeksi, mutta opetustilanteet ovat 
tässä suhteessa samanlaisia kuin kuvauskeikat – niissä pitää toi-
mia tilanteen mukaan ja ratkaista kuvaukseen liittyviä haasteita 
sitä mukaa, kun niitä ilmenee.

Puolessa välissä tuntia vaihdoimme ryhmät päittäin, niin että 
kaikki pääsivät kokeilemaan molemmin keinoin valaisua. Lo-
puksi keräsimme ja pakkasimme yhdessä valaisimet pois. Olin 
ajatellut seuraavalla kerralla esitellä tunnettujen valokuvaajien 
kuvia, mutta ymmärsinkin, että opiskelijoiden ottamat kuvat 
tulisi katsoa myös. Tärkeämpää taisi olla omien tulostensa 
näkeminen, kuin tuntemattomien valokuvaajien kuviin kes-
kittyminen. Sovimme, että seuraavalla kerralla harjoittelemme 
luonnonvalolla valaisua. Myös TaiK-vierailusta sovittiin.  

Ke 4.5.

Katsotaan yhdessä viime kerran kuvat ja keskustellaan niistä. 
Opiskelijat saavat kertoa miten kuvat on valaistu ja kuvattu. 
Mikä tekee kuvista onnistuneita, epäonnistuneita, mielenkiin-
toisia, tylsiä, hauskoja, rumia jne.? Jos aikaa on, voin näyttää 
muutamia paikan luonne -kuvaustehtävään liittyviä kuvia inspi-
raatioksi. (20 min)

Harjoitellaan luonnonvalon ja vastavalon käyttöä ulkona ja 

sisällä (lukion aulassa). Heijastetaan valoa valkoisella paperilla, 
styroxilla, ruskealla pahvilla, peileillä jne. (20 min)

Opiskelijat kuvaavat pareittain tai ryhmissä koulun pihassa tai 
ala-aulassa kuvia paikan luonteesta. Minkälainen tunnelma 
kuvassa on ja miten sen voi valolla tuoda esiin? Valon ohjailuun 
käytetään peilejä ja heijastimia. (30 min)

Viedään kamerat ja heijastimet takaisin luokkaan. (5 min)

Opetuskerran aluksi tarjosin ensiksi simaa ja dominokeksejä, 
sillä edellisenä päivänä minulla oli ollut viimeinen pakolli-
nen oppitunti TaiKissa ikinä. Katsoimme edellisten kertojen 
valokuvat videotykillä ja keskustelimme niistä. Enimmäkseen 
olin kyllä itse äänessä ja johdin keskustelua. Näytin kuvia ja 
kyselin niiden yksityiskohdista sekä kerroin omia näkökulmiani 
kuvista. Olin etukäteen valinnut mielestäni onnistuneimmat 
kuvat näytettäväksi, jottemme joutuisi katsomaan läpi hirmuista 
määrää harjoitusotoksia. Kuvien näyttämisessä tavoitteenani 
oli saada opiskelijat huomaamaan kuinka samanlaista valaisua 
erilaisilla valonlähteillä oli saatu aikaiseksi.

Kuvia katsellessamme yritin saada aikaiseksi keskustelua kyse-
lemällä kuvien ottamisesta. Opiskelijat vastailivat kysymyksiini 
siitä, miten olivat valaisseet kuvat. Jokaisen kuvan kohdalla 
tekijät saivat kertoa mitä valoja olivat käyttäneet. Opettamisessa 
palkitsevaa ovat ne hetket, kun näkee opiskelijoiden oivaltavan 
jotain. Kun katsoimme sekunnin valotuksella kuvattuja kuvia 
ja niissä näkyvää liikettä, mainitsin opiskelijoille, kuinka kuvat 
olivat kuin lyhyt elokuva tiivistyneenä yhteen valokuvaan. 
Ymmärryksen ja oivalluksen olin näkevinäni opiskelijoiden 
kasvoilla hetken pysähdyksenä ja keskittyneisyytenä ajatukseen. 

Yhdessä kuvassa oli neuvojeni mukaan käytetty valkoista pahvia 
heijastimena ”avaamaan” kuvatun henkilön kasvojen varjopuol-
ta. Kuvasta sain hyvin havainnollistettua heijastimen pehmen-
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tävän vaikutuksen ja sain rakennettua aasinsillan opetuskerran 
seuraavaan aiheeseen, eli valon heijastamiseen. Olin luvannut 
opastaa luonnonvalolla kuvaamisessa. Tarkoituksena oli siis jät-
tää valaisimet pois ja keskittyä siihen, miten kuvata valitsevassa 
valossa. Havainnollistaakseni valon suuntaa, kerroin kuinka 
luonnonvalo ulkona ollessamme on kaikkialla ympärillämme, 
mutta sisällä se tulee yleensä yhdestä suunnasta. Demosin valon 
käyttäytymistä pimennetyssä luokassa avaamalla ja sulkemalla 
verhoa ja jättämällä sen vain hieman raolleen, jolloin verhojen 
välistä pääsi luokkaan kapea valoviiru.

Luonnonvalolla kuvaamisen yhteyteen olin valinnut opetet-
tavaksi valon heijastamisen. Esittelin oman valokuvausheijas-
timeni eli ”reflan”, tuodakseni taas esille minkälaisia välineitä 
valokuvaajilla on käytettävissään. Koska tarkoituksena oli 
kuitenkin pysyä välineissä, joita lukiolaisilla on käytettävissään, 
esittelin alumiinifolion ”köyhän miehen reflana”. Opiskelijat sa-
noivat, että alumiinifolion heijastuma näyttää veden väreilyltä. 
Huomautin, että sitäkin voi käyttää tehokeinona kuvassa. Sitä 
vastoin, jos haluaa tasaisemman heijastuksen, voi folion liimata 
pahville ja tehdä oman reflan.

Folioreflan olin oikeastaan tarkoittanut ennemminkin hauskak-
si ideoiden herättäjäksi, käyttökelpoisempana välineenä heijas-
tamiseen esittelin valkoisen pahvin mahdollisuudet. Esittelyn 
jälkeen pyysin opiskelijota etsimään luokasta jotain, jolla valoa 
voisi heijastaa. Papereita ja materiaaleja täynnä oleva kuvataide-
luokka oli sopiva ideoiden herättäjä. Opiskelijat löysivät peilejä, 
värillistä kartonkia, metallipurkin kannen, seinätaulun lasin ja 
vaikka mitä muuta, joilla heijastaa valoa.

Kuvausharjoittelua varten pyysin opiskelijoita jakautumaan 
kolmen henkilön ryhmiin ja ottamaan ryhmälle yhden ka-
meran. He lähtivät kameroineen ja heijastimineen käytävälle 
kuvaamaan. Vuorotellen yksi oli mallina, yksi kuvaajana ja yksi 
heijastimen pitelijänä. Kiersin ryhmien luona, tarkkailin heidän 

toimintaansa ja tarvittaessa neuvoin heijastimen pitelemisessä 
niin, että valo heijastuisi siitä kohteeseen. Yhden ryhmän oi-
valluksena oli käyttää seinäpeiliä ja käsipeiliä vastakkain osana 
kuvaa, niin että kuvattu henkilö heijastui loputtomasti vuorotel-
len kahdesta peilistä. 

Ma 9.5.

Aukko ja aika -monisteen jako. Himmenninaukosta ja suljinajas-
ta puhuminen. (30 min)

Ulos tekemään ”paikan tai rakennuksen luonne” -tehtävää. 
Vastavaloon kuvaamista, varjojen ja valon vaikutus kohteeseen. 
(45 min)

Tunnin aluksi osa opiskelijoista siirsi edellisen kerran kuvia 
kuvataideluokan tietokoneelle. Oikeastaan kuvat tallennettiin 
kansioon, joka oli saavutettavissa kaikilla Alppilan lukion tie-
tokoneilla. Osittain minua vähän kauhistutti, että kuka tahansa 
koulun opiskelija pääsee kansion kautta käsiksi kenen tahansa 
valokuviin. Tässä olisi selvästi kehittämisen varaa. Ainakin siinä 
suhteessa, että opiskelijoille opetettaisiin millaisia kuvia kannat-
taa laittaa yleiseen kansioon ja millaisia ei.

Jaoin opiskelijoille kokoamani monisteen, jossa käytiin läpi 
valokuvauksessa olennaiseen valoon liittyviä perusasioita, kuten 
suljinaikaa ja himmenninaukkoa. Asia oli heille kuulemma 
suhteellisen tuttua. Kyselin himmenninaukkoon liittyvistä yksi-
tyiskohdista ja sain vastaukseksi, että sen säätäminen vaikuttaa 
valon määrään ja että ”tarkennus osuu isommalle alueelle” 
(tämän oletin tarkoittavan pientä syväterävyyttä).

Kysyin opiskelijoilta haluavatko he, että opetan heille kurssin ai-
kana vielä jotain valaisun lisäksi ja sovimme, että opetan yhden 
kerran kuvankäsittelyä.
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Lopulta pääsimme opetuskerran aiheeseen, joka liittyi kurssin 
alussa antamaani 3. tehtävään, eli paikan tai rakennuksen luon-
teen kuvaamiseen. Pyysin opiskelijoita jakautumaan samoihin 
kolmen hengen ryhmiin kuin viimeksi ja ottamaan kameran. 
Ehdotin, että menisimme ulos kuvaamaan. Koska ulkona oli 
aurinkoista, kysyin tietävätkö opiskelijat mitä ”flaret” ovat ja 
kerroin niiden olevan trendikkäitä esimerkiksi muotikuvissa. 
Kerron, että niitä saa aikaiseksi kuvaamalla vastavaloon.

Menimme kaikki yhdessä pihalle. Opiskelijat kuvasivat lähinnä 
pihapiirissä. Minä paistattelin päivää pihapenkillä ja vastailin 
heidän kysymyksiin tarvittaessa. Yksi ryhmä näytti innostuvan 
kokeilemaan flarejen kuvausta ja he katosivat pihapiiristä etsi-
mään muitakin kuvauspaikkoja.

Kun palasimme luokkaan viemään kamerat takaisin, painostin 
taas opiskelijoita lataamaan edellisen ja tämän kerran kuvat 
koneelle ennen ensi maanantaita, jolloin katselisimme niitä 
yhdessä. 

Opiskelijoiden lähdettyä, sain Minnalta perjantain opetuskertaa 
varten vierailijatunnuksen tietokoneluokkaan ja tarkistin mitä 
kuvankäsittelyohjelmia oli käytettävissä. Olin ottanut jotenkin 
itsestäänselvyytenä, että koneilta löytyisi Photoshopin joku 
versio, mutta löysin vain Paintin ja Microsoft Office Picture 
Managerin. Ensiksi hermostuin ja ajattelin, että lupaamasta-
ni kuvankäsittelyopetuksesta ei tulisi yhtään mitään. Mutta 
tutkiessani Picture Manageria tarkemmin huomasin, että sillä 
voi säätää kuvan kontrastia, kirkkautta ja värikylläisyyttä sekä 
rajata kuvia. Päätin, että paremman puutteessa se saa riittää ja 
on oikeastaan ihan passeli perussäätöjen harjoitteluun.

Ke 11.5.

Vierailu TaiKiin. Tavataan Alppilassa klo 13.00 ja mennään 
yhdessä Arabiaan.

Klo 13.45 tapaaminen Maxin kanssa ELO:lla, jossa päästään 
tsekkaamaan studiot. Sen jälkeen printlabiin, graafiselle, vaate-
tukselle ja valokuvaukselle. Vieraillaan pimiöissä ja välinelainaa-
mossa, kurkataan studioon, jossa on studiokuvauskurssi meneil-
lään. Kierros loppuu klo 14.30. 

Tapasimme lukion ovilla tasan yhdeltä ja ehdimme hyvin 13.14 
raitiovaunuun. Matkalla hyödynsin oleskeluaikaa kertomalla 
seuraavan maanantain opetuskerrasta, jolloin opettaisin vähän 
kuvankäsittelyä. Painotin, että jokaisella pitäisi olla kuvia muka-
naan, jotta he voisivat harjoitella säätöjen tekoa niihin. Ku-
vankäsittelyn lisäksi ajattelin käydä läpi blogin tekoa ja vastata 
opiskelijoiden kysymyksiin sen tekoon liittyen.

TaiKissa olin sopinut tapaamisen elokuvataiteen osastolle 
harjoitusmestari Maxin kanssa. Hän esitteli meille kattavasti eri 
studiotiloja sekä elokuvaleikkaus- ja äänitystiloja. Opiskelijat 
hämmästelivät puitteita ja studioiden suuruutta. He kuuntelivat 
hiljaisen kunnioittavasti Maxin kertomuksia ja kysyivät myös 
joitain hyviä kysymyksiä, kun heillä oli siihen tilaisuus. 

Käydessämme ELOn pukeutumis- ja meikkaushuoneessa huo-
masin peilien ympärillä loisteputket. Aiemmin olin kertonut 
opiskelijoille, että suoraan kameraan katsovan ihmisen silmistä 
voi kuvassa nähdä, miten kuva on valaistu. Meikkauspeilien 
ääressä opiskelijat pääsivät katsomaan valojen heijastumista 
omista silmistään. (Tätä voisi joskus harjoitella jollain tunnilla?)

Valokuvataiteen koulutusohjelman tiloissa esittelin ensiksi 
studion ja kerroin miten se voidaan jakaa isoon ja pieneen. 
Näytin studiovalaisimet ja kerroin, että seinällä olevat softboxit 
toimivat samoin, kuin Elinchromeissa käyttämämme läpiam-
puvat sateenvarjot. Näytin myös tuotekuvauspöydän ja kerroin 
että sen alle voi laittaa valon, jolloin kuvattu tuote näyttää ole-
van tyhjässä valkoisessa tilassa (Tätäkin voisi joskus hyödyntää 
opetuksessa, esim. läpikuultavalla levyllä.) 
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Kameralainaamossamme harjotusmestari Markku esitteli meille 
kameravalikoimaa. Hän kertoi muun muassa Hasselbladista ja 
kuinka sitä on käytetty kuulennoilla. Markun mukaan haluk-
kaat voivat hakea itselleen Hasselbladit kuusta, sillä niitä on 
jätetty sinne avaruuslentojen päätteeksi avaruusaluksen lastin 
keventämiseksi.

Valokuvauksen aulassa ensimmäisen vuosikurssin opiskeli-
jat olivat ripustamassa studiokurssin kuvia, joten pääsimme 
näkemään opiskelijoita kuvineen. Lisäksi näytin nopeasti 
tietokoneluokan ja pimiön, joka ei osastollamme ole juurikaan 
enää käytössä. Verrataksemme pimiötyöskentelyä nykypäivän 
valokuvatulostukseen, vierailimme Printlabissa, jossa suuri osa 
TaiKin valokutaiteen opiskelijoiden näyttelykuvista nykyään 
valmistetaan. 

Vierailun lopuksi ehdimme vielä käydä lasi- ja keramiikkatai-
teen tiloissa sekä vaatesuunnittelun tiloissa. Lukio-opiskelijat 
olivat todella vaikuttuneita ja ihmeissään TaiKin hienoista 
tiloista. Mielestäni vierailu oli todella onnistunut.

Pe 13.5.

Klo 12-14 kuvankäsittelyopetusta Pietarista vierailevalle ryhmäl-
le. Paikalle luokkaan viimeistään klo 11.30.

Alppilan lukiossa oli vierailemassa opiskelijaryhmä pietarilai-
sesta lukiosta. He toteuttivat yhdessä suomalaisten opiskeli-
joiden kanssa kuvia aiheesta Ihana, kamala kaupunkini. Olin 
sopinut Minnan kanssa ennen opetusharjoitteluni alkua, että 
yhdellä opetuskerralla opettaisin pietarilaisille ja suomalaisille 
opiskelijoille kuvankäsittelyä.

Opetuskerran ensimmäinen haaste oli ajaa kurssille kuulu-
mattomat opiskelijat pois lukion yhteisestä tietokoneluokasta. 
Seuraavaksi oli annettava pietarilaisille sama vierastunnus, jota 

minäkin käytin koneelle kirjautuessani. Onneksi olin tullut aja-
telleeksi asiaa jo edellisellä kerralla ja saanut tunnuksen silloin.

Opiskelijat siirsivät kuvia muistikorteiltaan tietokoneille, jossa 
ne piti siirtää Omat kuvatiedostot -kansioon. Kuvien avaami-
nen Picture Managerissa ei ollutkaan ihan helppoa ja sitäkin 
jouduimme vähän aikaa yhdessä harjoittelemaan. Kun lopulta 
kaikki olivat saaneet kuvat kansioon, josta PM ne tunnisti, pyy-
sin jokaista avaamaan yhden kuvan PM:rin näyttöön. Opetin 
kuvien kirkkauden, kontrastin ja värikylläisyyden säädön, mus-
tavalkoiseksi tekemisen (värikylläisyys pois) ja kuvien rajaami-
sen. Tärkeää oli muistaa mainita, että he tallentaisivat käsitellyt 
kuvat uudella nimellä, ei originaalin päälle. Pyysin valitsemaan 
3-5 kuvaa ja käsittelemään kuvat haluamallaan tavalla. 

Opetuskerran aikana opiskelijat tekivät yksin tai pareissa Power 
Point -esitykset joko Ihana-kamala -kaupunkini -kuvista tai 
edellisen päivän Hvitträsk-retken kuvista. Pidin huolta, että 
kaikki tallensivat esityksensä opetuskerran yhteiseen kansioon. 
Lopuksi katsoimme videotykillä yhdessä kaikkien esitykset, 
joista tuli todella hienoja. Itse asiassa totesin, että Power Point 
on todella aliarvostettu kuvien esittämisen muoto.

Yksi suomalainen opiskelija tuli yhdessä pietarilaisen opiskeli-
jan kanssa tunnille myöhässä ja ilman valokuvia. Käymämme 
sanailun päätteeksi pojat alkoivat etsimään kuvia internetistä ja 
tekivät niistä Power Point -esityksen, josta tuli todella kekseliäs 
ja hauska. Tässä tapauksessa tulin ajatelleeksi, että vaikka kapi-
noivaakin luovuutta on hyvä kannustaa, sillä leikin ja hassutte-
lun kautta voi syntyä vaikka mitä oivalluksia.

Tunnin lopuksi pidin huolta siitä, että erityisesti pietarilaiset 
tallensivat esityksensä omille muistikorteilleen voidakseen ottaa 
ne mukaansa. Muuten esitykset olisivat jääneet vain koulun 
koneelle tallennettuun kansioon.
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Ma 16.5.

Siirretään edellisten kertojen kuvat yhteiseen kansioon.

Esittelen Microsoft Office Picture Manager -ohjelman kuvankä-
sittelymahdollisuudet: kirkkauden ja kontrastin säätö, värikylläi-
syyden säätö ja mustavalkoiseksi tekeminen, kuvan rajaaminen, 
pikselikoon muuttaminen. Kuvien siirtäminen Omat Kuvatie-
dostot -kansioon ja niiden avaaminen sieltä. Kuvan tallennus ja 
originaalin säilytys.

Oppimispäiväkirjan mahdollisten muotojen läpikäyminen: 
perinteinen vihkonen, blogi tai Power Point-esitys. Tehdään Ppt:it 
aiemmilla opetuskerroilla kuvatuista kuvista kritiikkiä varten. 
Halukkaiden kanssa harjoitellaan yhdessä blogin perustamista.  

Olin tunnilta myöhässä kymmenen minuuttia ja se hävetti 
todella paljon. Onneksi olin sopinut Minnan kanssa, että hän 
organisoi opiskelijat siirtämään edellisten kertojen kuvia kame-
roista yhteiseen kansioon. Aika ei siis mennyt hukkaan.

Oikeastaan ”mokasin” myös siinä suhteessa, etten ollut tajunnut 
kääntää opiskelijoiden kamerallani kuvaamia, muistikortille 
epähuomiossa RAW-tiedostoina tallentuneita kuvia jpg:eiksi, 
eivätkä ne siis auenneet kuvataideluokan koneella tarvittavan 
kääntöohjelman puuttuessa...

Opetuskerran aiheena oli kuvankäsittely. Tietokoneluokassa 
näytin mistä Picture Manager löytyy ja huomasimme, että kä-
siteltävät kuvat on hyvä siirtää Omiin kuvatiedostoihin omassa 
kansiossaan. Kuten edellisellä kerralla pietarilaisille, opetin 
tälläkin kertaa Picture Managerissa kuvien kirkkauden, kont-
rastin ja värikylläisyyden säädön, mustavalkoiseksi tekemisen 
ja kuvien rajaamisen. Myös tällä kertaa painotin, että opiskelijat 
tallentaisivat kuvat uudella nimellä, ei originaalin tiedoston 
päälle.

Pyysin valitsemaan noin viisi kuvaa, jotka opiskelijat käsittelisi-
vät. Niistä voisi tehdä Power Point -esityksen kritiikkiä varten. 
Ehdotin, että päiväkirjan voisi halutessaan esittää Ppt -muodos-
sa. Esittelin oman blogini ja siitä tekemäni Ppt:n. Yksi opiskelija 
aloitti tunnilla oman blogin teon ja keskustelimme siitä, miten 
blogi kannattaisi nimetä.

Opetuskerran päätteeksi keskustelin Minnan kanssa ja hän sa-
noi oppineensa kuvakäsittelystä sellaista, jota hän voi hyödyntää 
opetuksessa. Tämä oli ehkä yksi niistä asioista, joita minulla oli 
annettavana kurssilla juuri valokuvaajan taustastani lähtöisin. 
Vaikka eräs ystäväni oli sitä mieltä, että olisi turhaa vaivautua 
opettamaan kuvankäsittelyä ohjelmalla, joka ei renderöi kuvia 
laadukkaasti, olen itse eri mieltä. Opetuksen näkökulmasta ku-
van laatua tärkeämpää oli mielestäni kuvankäsittelyn perusasi-
oiden ymmärtäminen.

Pe 20.5.

Kritiikki. Kuvat ja tehtävät mukaan. Mahdollisuus työstää oppi-
mispäiväkirjaa annetun palautteen pohjalta viikonloppuna. 

Kurssikritiikin olimme jakaneet kahdelle päivälle, sillä katsot-
tavana oli kuvien lisäksi päiväkirjat ja blogit. Ensimmäiseen 
kritiikkiin kuvia toi viisi opiskelijaa. Osalla kuvat olivat printtei-
nä, osalla digitaalisessa muodossa.

Minna ja minä yritimme luoda tilanteesta mahdollsimman 
keskustelevan, niin että jokainen kertoisi mielipiteitä kuvista. 
Keskusteleminen onnistuikin aika hyvin, vaikka lähinnä se oli 
kuvien ihailua. Toisaalta jokaiselle kuviaan esitelleelle ihailu ja 
positiivinen palaute oli varmasti kannustavaa ja tuntui hyvältä.

Koska seuraava kritiikki oli vasta viikonlopun jälkeen, mahdol-
listi tällä kerralla saatu palaute päiväkirjan ja blogin loppuun 
saattamisen ja viimeistelyn.
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Ma 23.5.

Kritiikki. Loput kuvat ja oppimispäiväkirjat.

Toisessa kritiikissä melkein kaikilla lopuilla opiskelijoilla oli ku-
vat mukana. Osaa tytöistä sai kuitenkin suostutella näyttämään 
kuviaan. Kun he vihdoin esittelivät kuvia, olin ihmeissäni siitä, 
miksi he suhtautuivat ottamiinsa kuviin niin kriittisesti.

Lopputuloksena kurssilta näin upeita, erilaisia kuvasarjoja, jois-
sa oli tartuttu antamieni tehtävien teemoihin ja kuvatyyppeihin 
eri tavoin. Saimme aikaiseksi kohtalaisen paljon keskustelua 
kuvista. Kuvien katsomisen jälkeen kävimme läpi valmistu-
neita blogeja. Lopussa tuli kuitenkin harmillisen kiire ja ehdin 
paneutua blogien katsomiseen vain pintapuolisesti, joka jäi 
harmittamaan minua. Mielenkiintoista sisältöä niissä olisi ollut 
vaikka kuinka paljon. kuva 55 Valaisua 2011
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Toinen opetusharjoittelu 
Alppilan lukiossa 17.8.-29.9.2011

KU 10 / VALOKUVA 3 
aikataulu

ke 17.8. Kurssin aloitus, tehtävien jako
pe 19.8.  Oma aihe pitää olla valittuna
ma 22.8. Vierailu Linnanmäelle (tupla kerta) / Afrikka alustus
ke 24.8. Vierailu Kiasmaan / Lintsi-ryhmällä vapaata
pe 26.8. Yhteinen ideakeskustelu, välipalaute
ma 29.8. Itsenäinen työskentely
ke 31.8.  Itsenäinen työskentely
pe 2.9.    Liikuntapäivä
ma 5.9.  Opetus / valokuvaustekniikkaa (omat kamerat mukaan!)
ke 7.9.    Välipalaute
pe 9.9.    Itsenäinen työskentely
ma 12.9. Opetus / näyttelyn suunnittelu
ke 14.9.  Opetus / statement-teksti
pe 16.9. Välipalaute
Ma 19.9. Itsenäinen työskentely
ke 21.9. Ihana kamala esineeni -kuvaukset (Katja poissa)
pe 23.9. Ihana kamala esineeni -kuvaukset (Katja poissa)
ma 26.9. Tulostusta, näyttelyn suunnittelua/valmistamista
ke 28.9. Tulostusta, näyttelyn valmistamista
to 29.9. Loppukritiikki

Kurssin suorittaminen:

- 3-5 kuvan sarja, voi myös olla enemmän kuvia, toisaalta 1-2 tosi hienoa ja perusteltua kuvaa riittää
- Artist statement
- osallistuminen näyttelyn suunnitteluun ja tekoon
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Tehtävät KU10 / valokuva 3

Kurssin aikana jokainen opiskelija keskittyy oman projektin tekoon. Aiheisiin tutustutaan yhdessä ja kurssin aikana pidetään 
välipalautteita. Valitse alla olevista aiheista itsellesi mieluisa. Valinta tehdään perjantaihin 19.8. mennessä.

Minun Afrikkani

Minkälainen on sinun Afrikkasi? Miltä se näyttää? Mitä kuvaisit mielikuvitusmatkallasi?

Voit kuvata vapaasti mielikuvitustasi käyttäen tai käyttää inspiraation lähteenä ARS11-näyttelyn kuvia tai muita olemassa olevia 
valokuvia, maalauksia, elokuvia, kirjoja, äänien luomia mielikuvia jne. 

Valokuvasi voivat olla itsenäisiä teoksia tai muodostaa kuvasarjan. Kaikkien aihetta kuvanneiden kuvista muodostetaan kurssin 
lopuksi yhdessä pieni näyttelykokonaisuus.

Ke 24.8. on yhteinen vierailu ARS11-näyttelyyn Kiasmassa.

Lintsi

Mikä on Lintsin hienoin laite? Keitä Lintisillä työskentelee? Minkälaisia tunnelmia Lintsiin liittyy? Miltä paikka näyttää tyhjillään 
tai täynnä ihmisiä? Miten voisit valokuvin kertoa Linnanmäestä?

Voit kuvata henkilökuvia, maisemia, yksityiskohtia tai jotain muuta. Voit antaa mielikuvituksesi kiitää vuoristoradan vauhdilla 
tai keskittyä tarkkailemaan ja dokumentoimaan ympäristöä ihmisineen tai ilman.

Valokuvistaan jokainen kokoaa oman kuvasarjan, joista muodostetaan kurssin lopuksi yhdessä pieni näyttelykokonaisuus. 

Maanantaina 22.8. klo 14-16.30 on yhteinen vierailu Lintsille. Vierailun aikana tutustutaan paikkaan ja aloitetaan kuvaaminen.

Kysymyksiä?
Kysy Minnalta tai Katjalta (katjamarianyman@gmail.com, 040-7503935)
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Opetusharjoittelun suunnittelu

Syksyllä 2011 osallistuin Alppilan lukiossa valokuvauksen 
toiselle jatkokurssille opettajan roolissa. Tein yhteistyötä kurs-
sista vastaavan kuvataideopettajan Minna Strömbergin kanssa. 
Aiemmin olimme olleet yhteistyössä keväällä 2011, jolloin 
suunnittelimme ja opetimme yhdessä myöskin valokuvauk-
sen valinnaisella kurssilla. Suunnittelimme molemmat kurssit 
yhdessä, mutta sovimme, että saan antaa ideointiin ja opetuk-
seen niin suuren panoksen kuin itse halusin. Syksyn kurssille 
osallistui alussa kuusitoista opiskelijaa, mutta osallistujamäärä 
putosi kahteentoista kurssin aikana, johtuen enimmäkseen 
syksyn ylioppilaskirjoituksista. Kurssi kesti kokonaisuudessaan 
kuusi viikkoa.  

Kurssi oli valokuvauksen kolmas valinnainen kurssi ja sen 
tavoitteena oli, että jokainen opiskelija toteuttaa oman valoku-
vausprojektin. Työskentelyä ohjataksemme ja rajataksemme 
valitsimme Minnan kanssa kaksi aihetta, joista opiskelijat saivat 
valita itselleen mieluisamman. Valitsemalla aiheet valmiiksi 
halusimme vähentää opiskelijoiden päätösvaikeuksia, jotta 
työskentely voisi päästä heti alkuun. Lukiossa opetus tapahtuu 
ajallisesti hyvin rajoitetussa tilassa, 75 minuuttia kerrallaan, ja 
meistä tuntui, että tekemistä olisi hyvä rajoittaa jo aluksi, jotta 
valmiin kuvasarjan tuottaminen olisi mahdollista. 

Valitsemamme aiheet olivat Minun Afrikkani ja Lintsi (kts. s. 
89) ja ne syntyivät olemassa olevan tarjonnan kautta. Alppilan 
lukion syksyn 2011 ensimmäisen jakson teemana oli Afrikka. 
Huvipuisto Linnanmäki taasen oli kutsunut Alppilan lukion 
kummikoulukseen ja samalla oli ollut puhetta, että valokuvauk-
sen ryhmät voisivat osana kursseja halutessaan kuvata Linnan-
mäellä.

Aiheiden alustusta suunnitellessamme totesimme, että on 
parasta kurssin alussa tutustua aiheeseen menemällä konkreet-

tisesti sen pariin, jotta ideat pääsevät liikkeelle. Lintsi-ryhmä 
meni Linnanmäelle muutamaksi tunniksi tutkimaan paikkaa ja 
aloittamaan valokuvauksen. Afrikka-ryhmän kanssa kävimme 
Kiasman ARS 11-näyttelyssä tutustumassa esillä oleviin, pitkälti 
Afrikka-aiheisiin teoksiin. Kummallekin ryhmälle annoin teh-
täväksi kirjoittaa ylös havainnon kautta mieleen tulevia sanoja 
ja lyhyitä lauseita. Kurssin aikana jokaisen opiskelijan tehtävänä 
oli toteuttaa valitsemastaan aiheesta kuvasarja. Kurssin loppu-
puolella pyysin heitä myös kirjoittamaan lyhyet Artist statement 
-tyyliset tekstit (kts. s. 95). Kuvasarjoista toteutettiin koulun 
tiloissa pieni näyttelykokonaisuus, jonka osaksi statementit 
tulivat. 

Kummassakin aiheessa kuvien toteutustapa oli vapaa. Silti 
mielessäni jaottelin aiheet vastaamaan erityyppisiä lähestymisiä 
valokuvaukseen. Minun Afrikkani -aihe tarjosi rajattoman mie-
likuvituksen vapauden, koska tarkoituksena oli kuvittaa aihetta, 
joka ei kokonaisuudessaan ole läsnä. Jokaisen kuvaajan oli 
ratkaistava ongelma omalla tavallaan. Aihetta saattoi lähestyä 
myös konkretian kautta, esimerkiksi valitsemalla 
ARS 11-näyttelystä jonkin Afrikka-aiheisista teoksista ideoin-
tinsa lähtökohdaksi. 

Lintsi-aihe oli paljon konkreettisempi kuin Afrikka, koska se 
keskittyi yhteen, saavutettavissa olevaan ja fyysisesti rajattuun 
paikkaan. Lintsin kuvaamisessa olennaista oli havainnointi ja 
paikkaan tutustuminen. Konkreettisten havaintojen pohjalta 
saattoi päästää mielikuvituksensa valloilleen tai ottaa aiheeseen 
dokumentaarisen lähestymisen. Lintsi-aiheen käsittely aloitet-
tiin kuljeskelemalla paikassa ja tutustumalla sen yksityiskohtiin, 
tunnelmaan ja ihmisiin. 

Jotta opiskelijat saisivat hyvät eväät projekteilleen sekä ideoita 
varastoon, esittelin heille tunnettujen valokuvaajien töitä. Koko-
sin internetistä etsimäni kuvat teemallisiksi kokonaisuuksiksi 
valokuvauksen eri lajityyppien mukaan. Esiteltäviä kokonai-
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suuksia olivat henkilö-, arkkitehtuuri- ja maisemakuvat, do-
kumentaariset tapahtumakuvat, abstraktit tunnelmakuvat sekä 
kuvien ja sanojen yhdistelmät. Kuvien katsomisen tavoitteena 
oli kannustaa valitsemaan rohkeasti oma tyylinsä ja omaksu-
maan ”kaikki on mahdollista” -asenne.

Vaikka kyseessä oli itsenäinen projekti, halusin myös ohjata ja 
valvoa jokaisen työskentelyä kurssin aikana. Jottei kukaan jäisi 
puurtamaan yksin, sisällytimme aikatauluun välietappeja, kes-
kustelua ja pieniä tehtäviä. Kuten Richard Zakia ja Glenn Rand 
kirjassaan Teaching Photography. Tools for the Imaging Educa-
tor (2006, 118) neuvovat, on isojen projektien tehtävänannot 
opettajan toimesta hyvä jakaa palasiin. Alppilan kurssilla vastuu 
projektin kokonaisuudesta oli opiskelijalla, kun taas vastuu 
riittävän ohjauksen ja ongelman ratkomiseen tarvittavan tuen 
tarjoamisesta oli minulla ja kuvataideopettaja Minnalla.

Havaintoja ja ajatuksia opetuskerroilta

Valokuvauksen kurssilla kyseessä oli opiskeilijoiden itsenäinen 
projekti, jonka pohjaksi vaadittiin peruskurssin käynti. Olin silti 
suunnitellut pitäväni perusopetuksen mukana tekemisen ohella. 
Kertaus on usein tarpeen ja vasta tekemällä oppii, joten on hyvä 
palauttaa mieleen vanhoja oppeja koko ajan. Kokosin opiskeli-
joille VALOkuvaus monisteen, jossa selvensin valokuvan valon 
määrittävät neljä asiaa: valaistus, ISO-luku, himmenninaukko ja 
suljinaika. Monisteessa kuvien avulla selvensin himmenninau-
kon ja suljinajan toimintaa sekä liike-epäterävyyden syntyyn 
vaikuttavia teknisiä seikkoja.

Tekemäni moniste tuli tarpeeseen, sillä kurssille oli ilmoittautu-
nut viisi opiskelijaa, jotka eivät aiemmin olleet käyneet valoku-
vauksen kursseja. Minnan kanssa annoimme heille lopulta lu-
van osallistua kurssille ja lupasin tipautella perusoppeja väleihin 
pitkin kurssia. Jakaessani monisteet huomasin opiskelijoiden 

perehtyvän niihin keskittyneesti. Yksi opiskelija kommentoi, 
että on hyvä saada asia selitettynä kuvina ja kaavioina, sillä 
hänellä on välillä vaikeuksia muistaa mitä suljinaikojen luvut 
kuten 1/125 tarkoittavat. 

Ensimmäisellä opetuskerralla katsoimme inspiraation herättä-
miseksi National Geographic. The Photographers -dokument-
tielokuvan (1995), joka kertoo National Geographic-lehden 
valokuvaajista ja heidän työskentelystään ympäri maailmaa. 
Dokumentti on vuodelta 1995, mutta loppujen lopuksi valo-
kuvauksen perusasiat eivät ole muuttuneet. Samat pohdinnat 
ovat tärkeitä, ideat visualisoituvat kuten ennenkin. Dokumentti 
oli mielestäni hyvä oivallusten mahdollistaja: valokuvaajan työ 
todella voi olla ihmeellistä. Ja eihän sitä koskaan tiedä vaikka 
joku kurssilaisista joskus vielä päätyisikin kuvaamaan kyseiselle 
lehdelle. 

Jottei dokumentin luoma käsitys valokuvauksesta kuitenkaan 
olisi jäänyt liian kaukaiseksi, esittelin myöhemmällä opetus-
kerralla pääasiallisesti suomalaisten valokuvaajien tuotan-
toa. Katsoimme suomalaisten valokuvataiteilijoiden kuvista 
tekemäni koosteen. Kaikki esittelemäni taiteilijat, paitsi Jari 
Silomäki, kuuluvat Taideteollisen korkeakoulun valokuvatai-
teen koulutusohjelmaan liitoksessa olevaan Helsinki Schooliin. 
Kyseisen ryhmän nettisivuilta oli helppo löytää paljon erityyli-
siä valokuvia ja tehdä niistä esimerkiksi henkilö- ja maisema-
kuvausta sekä abstraktia valokuvausta esittelevä kooste, kuten 
myös esitellä sekä pienoismallien käyttöä kuvissa että tekstin ja 
ompeleen lisäämistä valmiisiin valokuviin. 

Kurssin kuvaustehtäviä lähestyimme aluksi menemällä konk-
reettisesti aiheen pariin. Toisella opetuskerralla lähdin seitse-
män opiskelijan kanssa Linnanmäelle tutustumaan paikkaan ja 
kuvaamaan jo jonkin verran. Huvipuiston portit aukesivat kol-
melta, laitteet vasta neljältä, joten saimme noin tunnin verran 
tunnelmoida tyhjässä huvipuistossa. Mielestäni havainnoinnille 
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ja idean kehittelylle oli olennaista kokea sama paikka kahdessa 
eri tilassa. Ohjeistin opiskelijoita kulkemaan paikoissa myös 
jonkin aikaa yksinään, sillä se mahdollistaisi keskittyneem-
män havainnoinnin. Olin neuvonut kaikkia kirjoittamaan ylös 
sanoja ja ajatuksia, joita heille kiertelyn aikana tulee mieleen. 
Itsellänikin oli mukana kamera ja jalusta, sillä halusin kokeilla 
miten tehtävän tekeminen itseltäni sujuu.

Kokoontuessamme vierailun lopussa Lintsin porteilla, kerroin 
opiskelijoille, että kurssisuoritukseksi vaaditaan noin 3-5 valo-
kuvan sarja. Olin ensimmäisellä opetuskerralla myös mainin-
nut, että kuvasarjasta kirjoitetaan lyhyt, kuvaileva teksti. Eräs 
opiskelija kysyi täytyykö hänellä olla selvä idea, jota kuvatessa 
noudattaa vai voiko kurssin lopussa valita esitettäväksi sellaisia 
kuvia, jotka sillä hetkellä ovat omasta mielestä hienoja? Olin 
kiitollinen kysymyksestä, sillä sitä kautta pääsimme kiinni 
valokuvataiteen toimintatapoihin. Itselläni on kestänyt vuo-
sia ymmärtää, että valokuvaaja toisinaan toimii intuitiivisesti 
kuvatessaan ja vasta jälkeenpäin määrittelee mistä kuvissa on 
kyse. Sanoin hänelle muiden läsnä ollessa, että missään nimessä 
ei tarvitse olla kirkasta ideaa siitä mitä kuvaa, vaan voi  ”vain 
kuvata” ja myöhemmin pohtia sitä, mikä kuvissa on kiinnosta-
vaa. Opiskelija näytti helpottuneelta saamastaan vahvistuksesta 
- oppi kohtasi kysyjän.

Seuraavalla opetuskerralla vierailimme Afrikka-ryhmän kanssa 
Kiasman ARS 11-näyttelyssä (2011). Afrikkalaista nykytaidetta 
esittelevässä näyttelyssä oli esillä paljon valokuvia, joka valo-
kuvauskurssin näkökulmasta oli oivallinen inspiraatioiden ja 
ideoiden herättäjä. Jokainen kierteli näyttelyssä omaa tahtiaan 
ja tutki teoksia.

Yhdellä opetuskerralla tarkoituksenani oli opettaa lukiolaisille 
jotain valokuvaustekniikkaan liittyvää. Viime kevään kurssilla 
opettamiseni keskittyi pitkälti valaisuun. Koska tällä kurssilla 
kolmasosa oli samoja opiskelijoita kuin kevään kurssilla, en ha-

lunnut tehdä opetuksesta liian samanlaista. Vaikka kurssi oli va-
lokuvauksen jatkokurssi ja vaati pohjakseen peruskurssin, eivät 
kaikki opiskelijat olleet käyneet peruskurssia. Siksi luontevalta 
tuntui keskittyä lyhyessä ajassa kamerasäätöihin ja kikkoihin, 
joiden avulla valokuviin voi luoda tunnelmaa. Koska kertaus 
on aina hyväksi, päätin pureutua aukko-aika-valaistus-asiaan. 
Olin käynyt katsomassa valokuvaaja Hannes Heikuran Dark 
Zone -näyttelyn (2011) Tennispalatsin taidemuseossa. Heikuran 
kuvat olivat vaikuttavia ja niissä todella näki valon merkityk-
sen. Kuvissa Heikura oli aukkoa ja aikaa säätämällä saavuttanut 
halutun valotuksen ja tunnelman kuviinsa.

Opetuskerran kulku pohjautui siis Hannes Heikuran kuvien 
esittelyyn, aukon ja ajan säädön nopeaan läpikäymiseen ja 
kuvaustehtävän (kts. s. 93) toteuttamiseen. Kävimme läpi myös 
aiemmin opiskelijoille jakamani valokuvauksen perusasioita 
käsittelevän VALOkuvaus-monisteen. Opetuskerran tarkoituk-
sena oli paneutua aiheeseen ja ymmärtää sitä tekemisen kautta.

Omaa oppimistani pohtimalla ymmärsin, että usein pystyn par-
haiten sisäistämään oppeja, joiden käyttömahdollisuudet näen 
konkreettisesti. Parhaiten motivoidun tehtävistä, joissa tiedän 
minkälaista lopputulosta tavoitella, mutta jotka antavat minulle 
kuitenkin tarpeeksi vapaat kädet toteuttaa mielikuvitustani. 
Olin pohtinut miten voisin lukion kurssilla opettaa ja kerrata 
valokuvauksen perusteita siten, että opit voisi omaksua käytän-
nön kautta. Halusin keksiä tehtävän, jossa perusasioiden vari-
ointimahdollisuudet – ja sitä kautta käytettävyys oman ilmaisun 
mahdollistajana – tulisivat esiin. Hannes Heikuran näyttelyyn 
tutustuessani opetuksen keinot ja tavoitteet yhdistyivät mieles-
säni selkeäksi tehtävänannoksi. Tehtävän suorittamisen aikana 
ja lopputulosten kautta oli myös helppo havaita keillä opiskeli-
joista perusasiat ja kameran säädöt eivät olleetkaan hallussa.

Tehtävänannon tuloksina syntyi kuvia lähinnä koulun käytä-
viltä ja sisätiloista, sillä sisällä oli helppo löytää paikkoja, joissa 
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TEHTÄVÄ 5.9.2011
KU10 / valokuva 3

Tehtävän tarkoituksena on harjoittaa valokuvauksen perustaitoja. Valokuva rakentuu valosta. Kuvassa näkyvää valoa 
säädellään muuttamalla suljinaikaa ja himmenninaukkoa. Myös valaistusta voi halutessaan ja mahdollisuuksien mukaan 
muuttaa.

Lehtikuvaaja ja valokuvataiteilija Hannes Heikura on kuvannut Dark Zone -näyttelynsä kuvat valitsemalla valotuksen niin 
kutsuttujen huippuvalojen mukaan. Siksi iso osa kuvasta on jäänyt hämäräksi tai kokonaan mustaksi. Näin ollen Heikura 
on voinut nostaa tutusta ympäristöstämme esiin yksityiskohtia ja tilanteita, jotka muuten ehkä jäisivät huomaamatta.

Tehtävänäsi on tarkkailla valoa esimerkiksi luokassa tai käytävällä ja valita näkymä, jossa valo ja varjo muodotavat w
jyrkän kontrastin. Kokeile aukkoa ja aikaa säätämällä valottaa kuvasta esiin vain valon tuomat kohdat. Kokeile myös 
ylivalotusta, niin että valokohdat menevät täysin valkoisiksi ja varjoissa näkyy yksityiskohtia.

Halutessasi voit myös itse luoda valoa esimerkiksi halogeenivalaisimella tai hehkulampuilla.  

Esimerkki: alla olevissa kuvissa on sama näkymä kahdella eri valotuksella kuvattuna.

1/60, f 4, ISO 400 1/1250, f 5.6, ISO 400
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valo tulee jostain suunnasta ja jossa osa näkymästä jää varjoon. 
Kuvat olivat näennäisesti hyvin samankaltaisia, kuin Heikuran 
kuvat, joka omasta mielestäni oli hyvää palautetta tehtävänan-
non mielekkyydestä ja selkeydestä. Kuvauspaikkoja valitsemalla 
ja kuvan rajausta miettimällä kuviin pystyi tuomaan tunnelmia 
ja tarinoita, joka taasen puhui oman ilmaisun puolesta. 

Mielenkiintoiseksi opetushaasteeksi nousi perusasioiden selit-
täminen ymmärrettävällä ja merkityksellisellä tavalla. Opiske-
lijat kuvasivat antamaani tehtävää pareittain ja kun yksi pari ei 
onnistunut saamaan aikaiseksi tehtävän vaatimia, tarpeeksi ali-
valotettuja kuvia, he tulivat kysymään minulta neuvoa. Selvisi, 
että he eivät olleet lainkaan säätäneet aukkoa ja aikaa. Tehtä-
vän suorittamiseksi kamera oli laitettava manuaaliasetukselle, 
jonka jälkeen pystyi valitsemaan käytettäväksi mahdollisimman 
pienen himmenninaukon. Toinen opiskelijoista sanoi, ettei hän 
oikein ymmärtänyt aukon toimintaa. Selitin, että aukon ollessa 
suuri, pääsee siitä kerralla sisälle enemmän valoa, jolloin säteet 
kulkevat jyrkässä kulmassa ensiksi aukon suulle ja sitten siitä 
sisään. Jyrkässä kulmassa tulevat säteet eivät kulje yhtä kauas, 
kuin loivemmassa kulmassa tulevat (pienellä aukolla kuvattaes-
sa) ja siksi ne piirtävät valokuvan terävyysalueen syvyyssuun-
nassa suhteellisen suppeaksi. Kun selitin hänelle kuinka aukon 
ja ajan säätö vaikuttaa kuvaan ja kuinka aukko fyysisesti toimii, 
hänen kasvoille syttyi oivaltava hymy ja hän sanoi nyt ymmärtä-
vänsä miten kuvaan tehdään epäterävä tausta. 

Yksittäisten tehtävien lisäksi olimme Minnan kanssa suun-
nitelleet kurssin niin, että sen aikana itsenäistä työskentelyä 
jaksotettaisiin ja ryhdistetäisiin välietappien avulla. TaiKissa 
opiskelusta kyseinen menettely on minulle tuttua. Tiedän myös, 
että näkökulmien saaminen toisilta valokuvaajilta voi auttaa 
oman idean kehittymisessä merkittävästi. Kurssin alkupuolel-
la jokainen opiskelija kertoi vuorotellen omista ideoistaan ja 
siitä, miten ajatteli valitsemaansa aihetta kuvata. Sillä hetkellä 

kuudentoista opiskelijan ryhmä oli mukavasti jakautunut lähes 
tasan kahden aiheen pariin. Kuvaussuunnitelmat sisälsivät 
muun muassa henkilökuvia, yksityiskohtia, tunnelmia, vastak-
kainasettelua, iltavaloja, lavastusta ja poliittista kannanottoa. 
Oli mielenkiintoista kuunnella, kuinka jokaiselle oli herännyt 
luontevan kuuloisia ajatuksia ja niiden toteuttaminen vaikutti 
pääasiallisesti mahdolliselta.

Kurssin puolivälissä pidimme ensimmäisen välipalautteen, 
jolloin kuvia toi esille viisi opiskelijaa. Saimme käytettyä 75 
minuutin opetuskerran mukavasti kuvia mukanaan tuonei-
den opiskelijan töistä keskustellessa. Erään opiskelijan kuvissa 
havaitsin heti keskenäistä yhtenäisyyttä ja kuvia tarkemmin 
katsellessani huomasin, että ne perustuivat vahvojen linjojen 
käyttöön. Kuvat olivat hyvin graafisia. Kun mainitsin asiasta, 
yllätyin, ettei opiskelija itse kuulemma ollut lainkaan tietoinen 
tavastaan kuvata. Hän sanoi vain kuvaavansa asioita, jotka 
hänestä näyttivät kiinnostavilta. Sanoin innoissani hänelle ”mä 
näen näistä kuvista miten sä näet, vaikka sä et itse sitä ehkä 
vielä tiedosta”. Opetuskerran jälkeen aloin harkitsemaan oliko 
kommenttini ollut liian leimaava tai ohjaava. Keskustelin asiasta 
Minnan kanssa ja hän sanoi, että tilanteeseen ei ole olemassa 
yleispätevää sääntöä. Opettajana oma puhe on mukautettava 
siihen, mitä uskoo opiskelijan olevan valmis vastaanottamaan. 
Tietämys ja arviointikyky tulee kuitenkin vasta opiskelijoihin 
tutustumisen myötä.

Toinen kuviaan esitellyt opiskelija oli minulle tuttu aiemmin 
keväällä 2011 pitämältäni valokuvauksen kurssilta. Tuntui hie-
nolta huomata, että hän tälläkin kurssilla jatkoi valokuvissaan 
omaa linjaansa, johon olin keväällä hänen tekemänsä kuvasar-
jan myötä tutustunut. Hänen Lintsi-aiheisissa kuvissaan oli sel-
västi samaa satumaisuutta ja nostalgiaa, joita hänen aiemmassa 
kuvasarjassaan olin nähnyt.

Kuvaamisen lisäksi koen kirjoittamisen – vaikka vain pelkkien 
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sanojen – olennaiseksi osaksi ideointiprosessia. Sanojen kautta 
häilyvät ajatukset saavat konkreettisen muodon. Valokuvan 
suunniteluun voi sisältyä kirjallista ideointia. Kuvasarjaa suun-
nitellessa kuvallinen idea pitää konkretisoida olemassa oleviksi 
asioiksi, jotka voi hankkia tai etsiä kuvia varten. Kirjoittaminen 
on myös hyvä ajatusprosessin dokumentaatio, joka tuottaa ma-
teriaalia mahdollista myöhempää käyttöä varten. Kirjoittamalla 
ylös sanoja ja ajatuksia läpi koko työskentelyn, ovat prosessin 
alkupään ideat saavutettavissa lähempänä prosessin loppuakin. 
Sanoista voi olla myös todellista hyötyä: ne voivat muodostua 
osaksi teosta tai niitä voi käyttää kuvasarjan nimenä. Myös 
kuvasarjan tai työn kuvauksen kirjoittaminen helpottuu, kun 
jotain kirjoitettua materiaalia on jo olemassa.

Artist statement on oman valokuvatyön kuvaus. Taiteilija kirjoit-
taa statementin kertoakseen töidensä taustoista, lähtökohdista, 
toteutuksesta ja antaa halutessan katsojalle vihjeitä siitä, miten 
kuvia tulisi katsoa. Näyttelyn yhteyteen on tavallista kirjoittaa 
statement. Myös näyttelyaikaa ja -paikkaa hakiessaan taiteilija 
kertoo töistään statementin avulla. Statementin avulla taitei-
lija voi kuvailla töitään ja luoda kuvien ympärille haluamansa 
kaltaista tunnelmaa. Statementtiä kirjoittaessa on kuitenkin 
varottava kertomasta liikaa itsestäänselvyyksiä, jottei tekstistä 
tulisi tylsää ja mitäänsanomatonta. Parhaimmillaan statement 
herättää kuvat henkiin ja antaa niille syvyyttä.

Yhden opetuskerran aiheena siis oli Artist statement. Kurs-
sin suorituksen osana vaadin opiskelijoita kirjoittamaan 5-10 
lauseen kuvauksen omista valokuvistaan ja työskentelystään. 
Koska lukioikäiset opiskelijat ovat vielä koulumaailmassa, tiesin 
suurimman osan heistä tarvitsevan selkeitä tehtävänantoja. 
Kirjoittamisen tueksi tein heille tehtävän, jossa oli johdattelevia 
lauseenalkuja, joihin heidän piti täyttää omia ajatuksiaan.

Antamani tehtävä tuntui sopivan lukiolaisille täysin. Kirjoitta-
misen aikana he istuivat lähes puoli tuntia täysin hiljaa ja kes-

TEHTÄVÄ 14.9.2011: Artist Statement – valokuvatyön kuvaus
KU10 / valokuva 3

Jos kuvailisit valokuviasi jollekin, joka ei ole nähnyt niitä, 
mitä kertoisit? 

Kuvieni tunnelma on… (miksi?)...

Nämä kuvat kertovat minusta...

Kuvasarjani / -kokonaisuuden nimeksi sopisi...

Vapaasti muotoiltua tekstiä (jatka paperin kääntöpuolelle):
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Afrikka-kuvat päätettiin laittaa esille hyllyvitriiniin, joten luon-
tevaa oli valita kuvataideluokasta löytyviä taustoja, jotka olivat 
keskeltä taitettuja ja seisoivat siten pystyssä ilman nojaa. 

Tekstien kirjoittamiseen liittynyt marina jatkui suunnitteluker-
roillakin. Osa opiskelijoista oli kirjoittanut tekstit jo valmiiksi, 
mutta suurimmalle osalle tehtävä tuntui olevan vastenmielinen 
ja siihen oli vaikea tarttua. Opiskelijat kyselivät onko tekstiä 
ihan pakko tehdä. Minna ja minä yritimme parhaamme mu-
kaan kannustaa tai hieman pakottaakin heitä. Sanoimme, ettei 
tekstin tarvitse olla pitkä, että siinä on vain selvennettävä joitain 
ajatuksia kuvistaan. Tehtävään suhtautumisen hankaluus sai mi-
nut ymmärtämään tehtävänannon tärkeyden. Valokuvaaminen 
on tekemistä, jossa ajatuksia ei tarvitse sanallistaa tarkasti, ehkä 
siksi kirjoittaminen tuntui ylimääräiseltä osiolta opiskelijoiden 
mielestä. Kokemukseni kuitenkin on, että omaa tekemistään 
on helpompi ymmärtää ja jäsentää, jos sitä myös kirjoittaa ja 
puhuu sanoiksi.

Kurssin viimeisellä kokoontumiskerralla pidimme kritiikin, 
jonka aikana kukin vei vuorollaan kuvakokonaisuutensa luokan 
eteen ja keskustelimme kuvista noin kymmenen minuutin ajan. 
Keskusteluissa jokainen sai vapaasti tuoda esiin omaa näke-
mystään kuvista sekä kysyä kuvaajalta tarkentavia kysymyksiä. 
Kaikenkaikkiaan keskustelu oli aika sujuvaa ja jokainen tekijä 
sai palautetta töistään. Mielestäni jokainen oli onnistunut teh-
tävän toteutuksessa moitteettomasti. Kuvakokonaisuudet olivat 
hienoja ja ajatuksia herättäviä, sekä keskenään hyvin erilaisia. 
Suurin yllätys minulle oli, kuinka viimehetkelläkin kirjoitetut 
tekstit kuvien yhteydessä olivat puhuttelevia ja hienosti muo-
toiltuja.

kittyivät kirjoittamiseen. Kysymykset ja johdattelut herättivät 
selvästi ajatuksia ja veivät kuviin liittyvää ajattelua eteenpäin. 
Huomasin myös, että keskelle koulupäivää sijoitettu, omiin 
ajatuksiin vaipumisen hetki tarjosi hengähdystauon ja mahdol-
lisuuden keskittyä omaan sisäiseen ääneensä. Siitähän taiteen 
teossa on kyse - yhteyden saamisesta itseensä.

Kurssin loppua kohti mennessä minulle oli jo selvinnyt, että 
Minun Afrikkani -aiheisten kuvien tekeminen oli lukiolaisille 
selvästi hankalampaa, kuin Lintsi-aiheen kuvittaminen. Lintsi 
tarjosi konkreettisen lähtökohdan, johon jokaisen oli mahdol-
lista tarttua ja viedä sitä eteenpäin omalla tyylillään. Afrikka-
aiheen kanssa opiskelijat olivat enemmän oman mielikuvituk-
sensa varassa ja kuvat piti “luoda tyhjästä”. 

Kurssin lopussa pidimme kaksi kritiikkiin ja näyttelyyn 
valmistautumiselle varattua kokoontumiskertaa. Molemmat 
sujuivat kiireisinä kuvien valinnan ja tulostuksen sekä taustojen 
valinnan ja kuvien niille kiinnittämisen merkeissä. Tulostuksen 
kannalta haastavaksi osoittautui työskentely tietokoneluokassa, 
joka oli koulun kaikille opiskelijoille avoinna. Luokassa olevalla 
tulostimella saivat kaikki tulostaa omia esseitään ja muita 
papereita. Ongelmana oli siis se, että laittessamme tulostimeen 
valokuville tarkoitettua erityispaperia, ehti joku muu edelle ja 
esseet tulostuivat kalliille valokuvapaperille. Lopulta kuvat saa-
tiin kuitenkin tulostettua, mutta se vaati tilanteen hallinnointia 
tietokoneluokassa.

Lintsi-kuvien taustaksi valittiin valkoista, paksua kartonkia, jota 
löytyi kuvataideluokan varastoista. Kuvat päätettiin laittaa esille 
seinälle pitkään lasivitriiniin, joten yhtenäisyyden kannalta 
kaikille kokonaisuuksille oli hyvä valita sama tausta. Sovimme, 
että lisäksi kukin voi halutessaan valita yksittäisten kuviensa 
taustaksi värillistä kartonkia. 
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Kritiikin jälkeen valmiita kuvia koulun aulan vitriineihin 
ripustaessamme opettajuuteen liittyvät ryhmänjohtamistaidot 
nousivat taas tärkeiksi. Luokasta poistuttuamme ryhmä muuttui 
aika passiiviseksi ja epäkeskittyneeksi. Tehtävänä oli päättää 
missä järjestyksessä Lintsi-kuvat laitettaisiin vitriiniin. Levi-
timme kuvat vitriinin eteen lattialle. Lähinnä Minna ja minä 
mallinsimme niiden järjestystä siirtelemällä kartonkeja, joille 
kokonaisuudet oli kiinnitetty. Myös kuvien ripustaminen hoitui 
hieman huolimattomasti, sillä opiskelijoilla oli kiire päästä pois 
tilanteesta. Lopulta kuitenkin esille laitetut kuvat muodostivat 
hienon kokonaisuuden (kuvat 4 ja 5). 

kuva 5 Lintsi-ripustus 2011

kuva 4 Minun Afrikkani -ripustus 2011
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Minun Afrikkani -kuvaustehtävä

Minkälainen on sinun Afrikkasi? Miltä se näyttää? Mitä kuvaisit 
mielikuvitusmatkallasi?

Voit kuvata vapaasti mielikuvitustasi käyttäen tai käyttää inspi-
raation lähteenä ARS 11-näyttelyn kuvia tai muita olemassa 
olevia valokuvia, maalauksia, elokuvia, kirjoja, äänien luomia 
mielikuvia jne. 

Valokuvasi voivat olla itsenäisiä teoksia tai muodostaa kuvasar-
jan. Kaikkien aihetta kuvanneiden kuvista muodostetaan kurssin 
lopuksi yhdessä pieni näyttelykokonaisuus.

kuva 56 Elsa Piela

kuva 57 Colors from 
all over the world

Maarja Roots kuva 58 Colors from 
all over the world

Maarja Roots
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kuvat 59-62 Minun Afrikkani Veera Heinonen
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Lintsi -kuvaustehtävä

Mikä on Lintsin hienoin laite? Keitä Lintisillä työskentelee? 
Minkälaisia tunnelmia Lintsiin liittyy? Miltä paikka näyttää 
tyhjillään tai täynnä ihmisiä? Miten voisit valokuvin kertoa 
Linnanmäestä?

Voit kuvata henkilökuvia, maisemia, yksityiskohtia tai jotain 
muuta. Voit antaa mielikuvituksesi kiitää vuoristoradan 
vauhdilla tai keskittyä tarkkailemaan ja dokumentoimaan 
ympäristöä ihmisineen tai ilman.

Valokuvistaan jokainen kokoaa oman kuvasarjan, joista muo-
dostetaan kurssin lopuksi yhdessä pieni näyttelykokonaisuus. 

kuvat 63 ja 64 Children’s Color SiChao Chen
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kuvat 65 ja 66 Flashes – välähdyksiä Heli Vuorinen kuvat 67 ja 68 Hahmot Lauri Korpela
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kuva 69 And it was dark Jenna Alastalo

kuvat 70 ja 71 Vesipisarat Nora Köck
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kuva 72 Iida Lehto

kuvat 73 ja 74 Erilainen polku Ronja Kaskela
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Jälkiarviointi

Valokuvauskurssin tavoitteena oli itsenäisen työskentelyn 
opettelu, kuvasarjan tuottaminen aikataulussa ja kuvasarjasta 
kertominen lyhyen Artist statementin muodossa. Osa opiskeli-
joista tarttui kuvaukseen heti alussa ja heidän osaltaan kuva-
sarjan tekeminen jakaantui koko kuuden viikon ajalle. Jotkut 
saivat kuvat tehtyä kurssin viimeisellä viikkona, jopa viimeisinä 
päivinä. Olin todella positiivisesti yllättynyt, että kaikki kuiten-
kin saivat aikaiseksi hienon, omalaatuisen sarjan, joka rakentui 
jonkin teeman ympärille. Osa opiskelijoista tarttui työskente-
lyyn kuvaamalla sitä, mikä kiinnosti heitä kuvatessa ja rakensi 
kuvasarjan editoimalla kuvistaan kokonaisuuden jälkeenpäin 
valitsemaansa teemaa seuraten (esimerkiksi vesi, hahmot, elo-
ton ilo). Osa opiskelijoista taasen tarttui kuvaamiseen harkiten 
ja etukäteen valitsemaansa teemaa tai metodia seuraten (esi-
merkiksi ystävä mallina, afrikkalaiset ystävät, aikuisen ahdistus 
ja erilainen katse).

Valokuvauksen tekotapoja ja teeman valintaa en esitellyt opis-
kelijoille alussa mitenkään erityisesti. Ensimmäisellä tunnilla 
esittelimme Minnan kanssa tehtävävaihtoehdot ja pyysimme 
opiskelijoita vajaassa viikossa valitsemaan aiheensa. Lintsi-ai-
heen valinneiden kanssa vierailimme Linnanmäellä. Afrikkaan 
ja afrikkalaiseen nykytaiteeseen tutustuimme vierailemalla Ki-
asman ARS’11-näyttelyssä. Minna myös piti Minun Afrikkani 
-aiheen valinneille alustuksen, lähinnä keskustelun ja yhteisen 
ideoinnin hengessä.  

Valokuvauksen jatkokurssille osallistuvat lukiolaiset ovat siinä 
mielessä ihanteellinen ryhmä, että he osaavat jo ajatella kuin 
aikuiset, mutta heillä on vielä kaikki mahdollisuudet edessä. 
Erityisesti kyseiselle kurssille osallistuneet opiskelijat olivat 
selvästi vastaanottavia, kommunikoivia ja innostuneita. Heidän 
kanssaan oli helppoa keskustella ja heiltä sain palautetta omasta 
toiminnastani. Sain nostaa esille haastaviakin valokuvaukseen 

liittyviä ajatuksia ja avata heille ovia todelliseen valokuvauksen 
maailmaan. Samalla he olivat vielä nuoria ja avoimia ja voin 
ajatella heidän vielä menevän mihin tahansa valitsemaansa 
suuntaan. Tässä suhteessa minulla oli haastava rooli, jotta 
sytyttäisin innostuksen kipinän ja kannustaisin jokaista hänelle 
ominaiseen suuntaan opiskelijaa ja hänen valokuvaustyyliään 
kuitenkaan liiaksi määrittelemättä. Toisaalta oli myös jonkin 
verran ongelmallista muistaa, että valokuvaus on vain yksi aine, 
jota he koulussa opiskelevat. Omasta taustastani lähtöisin yritin 
ehkä liiaksi korostaa valokuvauksen roolia heidän elämässään. 
Silti koin tärkeäksi vaatia omistautunutta työskentelyä, jotta 
opiskelijat saisivat kurssilla irti itsestään sen, mihin näen heillä 
kykyä ja näkemystä olevan.  

Koko opiskeluaikani Taikissa on oman valokuvaajaidentiteet-
tini muodostuminen ollut hidasta. Taideopiskelun maailma 
on toisinaan tarjonnut oman persoonani kanssa niin suuren 
ristiriidan, että olen joutunut todella miettimään kuulunko ym-
päristööni ja mukaudunko siihen vai kävelenkö rohkeasti jotain 
toista tietä. Lukiossa opettaessani pääsin lähelle kaipaamiani 
valokuvauksen perusasioita, jotka tuntuvat itselleni tärkeiltä. 
Toisaalta opiskelijat kursseillani ovat tuoneet itsensä esille ku-
viensa kautta niin mielenkiintoisesti, että perusasioiden lisäksi 
olemme päässeet kiinni mielenkiinnon herättäviin ajatuksiin ja 
tunnelmiin.

Lukiolaisten opiskelijoiden kanssa työskentely on ollut todella 
inspiroivaa. Oma koulutukseni ja kokemukseni valokuvaajana 
sekä kokemukseni kuvien katsojana tulee selvästi esiin siinä, 
kuinka näen nuorien opiskelijoiden kuvissa ideoita ja potentiaa-
lia. Joukossa on todella hienoja, ”valmiita” kuvia, mutta kesken-
eräisemmissäkin näen, mitä kuvaaja on lähtenyt hakemaan.

Lukiosta olen löytänyt itselleni yhden opetusympäristön, jossa 
voin käyttää vahvuuksiani ja olla läsnä omassa persoonassani. 
Lukiolaisten parissa opettajaroolini on ollut minulle hyvin istu-
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va eikä minun ole tarvinnut erikseen hakea tai kehittää roolia. 
Itselleni opettajuuteen kuuluu täsmällisyys ja auktoriteettti, 
mutta samalla minulle hyvin tärkeää on olla helposti lähestyttä-
vissä ja huumorintajuinen. 

Opettamisessa huomaan jatkuvasti oman partiolaistaustani 
olevan merkittävä kokemuksen ja ideoiden lähde. Opettajuu-
teen liittyy vahvasti ryhmänjohtamisen taito. Pitkän johtamis-
kokemuksen perusteella minulle on suhteellisen helppoa saada 
ryhmä järjestäytymään, joka vaikuttaa suoraan siihen, millaisen 
oppimisympäristön pystyn opiskelijoilleni tarjoamaan. Ryh-
män johtamiseen kuuluu muun muassa tehtävien jakaminen 
ryhmässä, huomion kiinnittäminen olennaiseen, keskustelun 
ohjaaminen sekä vuorovaikutustilanteiden mahdollistaminen. 

Tälläkin kurssilla koin tärkeäksi opetella opiskelijoiden nimet, 
jotta he kaikki olisivat minulle yksilöitä. Opiskelijoiden ohjaa-
misen ja keskustelun kannalta on mielestäni olennaista pystyä 
puhuttelemaan heitä nimellä. Se saattaa jopa auttaa minua 
muistamaan paremmin kuka heistä työskentelee minkäkin 
projektin parissa, sillä pystyn muistikuvissani yhdistämään 
heidän kasvonsa, nimensä ja kuvaamansa kuvat. Myös huomion 
kiinnittäminen on helpompaa, kun voi puhutella opiskelijaa 
hänen nimellään
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Varmuutta ihmiskuvaukseen -kurssi 
Helsingin Kameraseurassa 22.-23.10.2011

Varmuutta ihmiskuvaukseen -kurssi

Kurssikuvaus 

Kurssin tavoitteena on lisätä kuvaajan varmuutta ihmisten kuvaamisessa, esim. perhetapahtumissa, studiossa tai kadulla. 
Yhdessä kokeilemme erilaisia keinoja ohjata kuvattavia – tai olla ohjaamatta. Samaistumista kuvattavaan etsitään olemalla itse 
kuvattavana. Kurssin aikana jokainen kurssilainen sekä kuvaa että tulee kuvatuksi. Kurssin lopuksi katsotaan otettuja harjoitus-
kuvia, keskustellaan niistä ja pohditaan omia kokemuksia kuvattavana olemisesta. Kurssin suorittamiseen riittää pokkarikamera. 
Valaisua enemmän keskitytään luonnonvalolla kuvaamiseen ja kuvattavan kanssa toimimiseen. Halukkaat saavat toki harjoitella 
samanaikaisesti valaisua joko studiovaloilla tai omilla salamalaitteilla.  

Aikataulu

Lauantai
14.00-14.15 kurssin aloitus, itseni esittely, kurssin tavoitteet ja ohjelma
14.15-15.00 Olennaista ihmiskuvauksessa -esitys, taustalla slideshow inspiraatiokuvista
15.00-15.15 jakautuminen pareihin, tehtävän ohjeistus 
15.15.-17.15 kuvaaminen parin kanssa
17.15-18.00 ruokailu
18.00-18.15 Kokemukseni kuvaajana ja kuvattavana -kirjoitustehtävä
18.15-19.30 Katja Maria Photography -esitys, kuvausdemo
19.30-20.00 kotitehtävän anto ja ohjeistus

Sunnuntai
10.00-11.30 ryhmäkuvausta
11.30-13.00 edellisen päivän kuvien katsominen ja keskustelu (15 min / henkilö)
13.00-13.45 lounas (ryhmäkuvat koneelle)
13.45-15.15 edellisen päivän kuvien katsominen ja keskustelu (15 min / henkilö)
15.15-15.30 ryhmäkuvan katsominen
15.30-16.00 palautteen antaminen, kurssin lopetus
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jalalle, kallistamaan lantiota oikealle ja kääntämään leukaa vaa-
katasossa oikealle. Omaa kehoani liikuttelemalla ja sen liikkeitä 
havainnoimalla voin myös hakea asentoa, joka kuvassa voisi 
tuoda esille haluamaani tunnelmaa, kuten esimerkiksi ylpeäm-
pää, avoimempaa ja itsevarmempaa kehonkieltä.

Asentojen lisäksi kuvassa olemisen kokemus auttaa minua 
ymmärtämään kuvattavana olevan henkilön mahdollisia epä-
mukavuuksia ja epävarmuuksia. Puhumalla ääneen ja kerto-
malla mitä kuvassa näen, voin ehkä saada hänet antautumaan 
kameralle. Juttelemalla kuvattavan kanssa, yritän tehdä kuvaus-
tilanteesta kommunikaatiota, jossa minä valokuvaajana en olisi 
liiaksi ottajan roolissa. Koitan välttää luomasta kuvattavalle sitä 
tunnetta, että hän on minulle saaliina, joka ei koskaan tiedä 
mikä hänen ilmeistään tai eleistään sattuu tulemaan vangituksi 
valokuvaan. Koitan saada aikaan kuvan, josta kuvattava voisi 
tunnistaa itsensä ja persoonansa.

Minulle luontevaa henkilökuvausta on kommunikoiva ja 
keskusteleva yhdessä puuhailu. Lähtökohtaisesti minun on 
vaikeaa keksiä asentoja, joita toivoisin kuvattavan esittävän. 
Siksi tartunkin kuvaamiseen mieluiten pyytämällä kuvattavaa 
liikehtimään ja puuhailemaan jotain ja pyytämällä sitten toista-
maan asennon tai eleen, joka mielestäni näytti mielenkiintoisel-
ta. Toisinaan sama ele tai liike on helppo toistaa, toisinaan sen 
imitoimisesta ei tule mitään. Kuvaustilanteessa jäykkä, liian ase-
telmallinen asento saattaa ratketa sillä, että pyytää kuvattavaa 
”tulemaan pois asennosta” ja pyytää vaikkapa kahvitauolle. Kun 
kuvattava rentoutuu ja lakkaa olettamasta tulevansa kuvatuksi, 
toimii hän yleensä luontevasti ja näistä liikkeistä saattaa olla 
löydettävissä asento, joka toimii kuvatessakin.

Suunnitellessani kurssia Kameraseuraan pohdin itseäni valoku-
vaajana ja sitä mitä osaan. Alunperin määrittelin opinnäytetyö-
ni opetusten pääpainoksi valaisun. Alppilan lukiossa opetukseni 
keskittyi valaisuun ja harjoittelimme valaisua keikkasalamoilla 

Kurssin suunnittelu

Lokakuun 2011 lopussa vedän Helsingin Kameraseurassa vii-
konloppukurssin. Saan itse valita kurssin aiheen. Olen suunni-
tellut opettavani kuvattavan henkilön ohjausta. Ideana olisi, että 
jokainen osallistuja sekä kuvaa että tulee kuvatuksi. Itselleni tär-
keää kuvattavan ohjaamisessa kehittymisessä on ollut kokemus 
myös kuvattavan paikalla olemisesta. Minua on kuvattu jonkin 
verran ja olen mielelläni kuvissa. Epäluonnollisen tuntuista se 
silti on. Siksi juuri on tärkeää, että henkilökuvaaja tietää miltä 
kuvattavasta saattaa kameran edessä tuntua ja minkälaista oh-
jeistusta on helppo seurata. 

Kameran eteen astuessa tulen todella tietoiseksi kaikista liik-
keistäni ja ilmeistäni. Kamera muuttuu uhkaavaksi tirkistelijäk-
si, joka saattaa ikuistaa minut juuri, kun näytän ihan hölmöltä 
tai en lainkaan omalta itseltäni. Toisaalta taas tiedän, että mo-
nesti sellaiset asennot, jotka tuntuvat itsestä tosi luonnollisilta, 
näyttävätkin kuvissa hyvin epäryhdikkäiltä, mitään sanomatto-
milta tai jopa epävarmoilta. Luonnottomalta tuntuva asento sitä 
vastoin saattaakin tuoda kuvattavasta esille jotain sellaista, mitä 
normaali kehonkieli ei välttämättä riitä kuvassa ilmaisemaan.

Liian luonnottomalta tuntuva asento ja epämukavuus toisaalta 
saattaa näkyä kuvassa ilmeen jäykistymisenä. Tärkeää onkin 
löytää sekä oikea asento että sopiva tunnelma, jotta kuva onnis-
tuisi. On toki olemassa myös paljon luonnollisia asentoja, jotka 
parhaimmillaan tekevät kuvasta todella luonnollisen ja hetkel-
lisen kauniin. Näitä asentoja on kuitenkin hankalaa tavoittaa 
asetellussa tilanteessa tai studio-olosuhteissa.

Itseäni kuvattana oleminen on auttanut ainakin siten, että tie-
dostan asentoja omassa kehossani. Kuvatessani voin mallintaa 
mielessäni oman kehoni kautta haluamaani kuvaa. Omia liik-
keitäni ja asentojani havainnoimalla voin antaa ohjeita kuvatta-
valle, esimerkiksi pyytää häntä laittamaan painon vasemmalle 
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sekä hehkulampuilla ja halogeenivalolla. Lisäksi harjoittelimme 
heijastimien käyttöä. Luontevaa jatkumoa olisikin varmasti 
opettaa Kameraseurassa aikuisille harrastajille jotain saman-
suuntaista kuin lukiolaisille ja sen jälkeen vertailla eri ryhmien 
opettamista. Kameraseurassa kuitenkin on tarjolla jo erilaisia 
valaisukursseja, joten minun olisi joko keksittävä joku tosi oma-
peräinen valaisukurssi tai sitten vaihdettava aihetta. Tästä syntyi 
ajatus ihmiskuvauksesta ja kuvattavan ohjaamisesta.

Ihmiskuvaus on siis jollain tavalla itselleni ominta. Onnistun 
yleensä tekemään kuvaustilanteesta suhteellisen rennon ja moni 
kuvattava on kiitellyt sitä, kuinka helppoa oli olla kuvattavana-
ni. Näistä kokemuksista ammentamalla voisin siis pitää kurssin. 
Kurssilla olennaista olisi se, että jokainen pääsisi tekemään 
tarpeeksi ja että kokemuksista keskusteltaisiin avoimesti. Kuvia 
arvioitaisiin kuvaajan näkökulmasta ja katsojien tulkintojen 
pohjalta. Kuvattavana ja ohjattavana olevan tuntemuksista kes-
kusteltaisiin ja mietittäisiin minkälaisten ohjeiden perusteella 
oli helppoa toimia. Pohdittaisiin myös sitä, miltä kameran edes-
sä oleminen tuntui ja miten valokuvaaja helpotti tai olisi voinut 
helpottaa kuvattavan mahdollisesti tukalaa oloa. Kurssin tulisi 
tarjota osallistujille mahdollisuus tutkia omaa työskentelyään 
sekä keskustella työskentelytavoistaan ja valokuvistaan muiden 
harrastajien kanssa.

Itselleni ihmisten kuvaamisessa on ollut apua siitä, että olen 
usein etukäteen miettinyt asentoja ja sommitelmia, joita kuvissa 
voisin käyttää. Kun mielessäni on jonkinlainen suunnitelma 
johon nojata, minun on helpompi mennä kuvaustilanteeseen ja 
antautua sen vietäväksi. Henkilökuvaus on aina ainutlaatuinen, 
ihmisten välinen kohtaaminen. Erityisesti miljöössä sitä ei voi 
suunnitella liian tarkasti. Ilman suunnitelmia tai mieleeni piir-
tyneitä esimerkkikuvia, koen kuitenkin alussa olevani tyhjän 
päällä ja kuvaustilanne jännittää minua.

Kuvaustilanteessa ollessani yritän naamioida valokuvauksen 

toissijaiseksi ja korostaa kohtaamisen merkitystä. Keskustelun ja 
kuljeskelun lomassa tarkkailen tilannetta kuitenkin valokuvaa-
jana ja pysäytän kuvattavan henkilön hetkiin, jotka saattaisivat 
kuvissa näyttää toimivilta. Kun olen löytänyt sopivan paikan ja 
sommitelman, ohjaan mallia haluamaani suuntaan tai pyydän 
häntä kokeilemaan erilaisia asentoja, jotka joko itse neuvon 
hänelle tai pyydän häntä liikehtimään keksimällään tavalla. 

Varmuutta ihmiskuvaukseen -kurssi: kurssikuvaus 

Kurssin tavoitteena on lisätä kuvaajan varmuutta ihmisten 
kuvaamisessa, esim. perhetapahtumissa, studiossa tai kadulla. 
Yhdessä kokeilemme erilaisia keinoja ohjata kuvattavia – tai 
olla ohjaamatta. Samaistumista kuvattavaan etsitään olemalla 
itse kuvattavana. Kurssin aikana jokainen kurssilainen sekä 
kuvaa että tulee kuvatuksi. Kurssin lopuksi katsotaan otettuja 
harjoituskuvia, keskustellaan niistä ja pohditaan omia koke-
muksia kuvattavana olemisesta. Kurssin suorittamiseen riittää 
pokkarikamera. Valaisua enemmän keskitytään luonnonvalolla 
kuvaamiseen ja kuvattavan kanssa toimimiseen. Halukkaat saa-
vat toki harjoitella samanaikaisesti valaisua joko studiovaloilla 
tai omilla salamalaitteilla.  

Kurssilla tapahtunutta

Lauantaina kurssi alkoi ja paikalle saapui 13 kurssilaista. 
Sukupuolijakauma oli 3 miestä ja 10 naista. Aloitin kurssin 
esittelemällä itseni ja kertomalla Kameraseurataustastani, 
opiskeluistani ja työstäni freelancerina. Esittelin myös lyhyesti 
opinnäytetyöni ja kerroin kurssin olevan osa sitä. Kirjoitan 
kurssilla saamistani kokemuksista, mainitsematta kuitenkaan 
ketään henkilöä nimeltä tai siten, että hänet muuten voisi teks-
tistäni tunnistaa.

Kurssin aluksi kävimme läpi nimikierroksen ja kysyin kurssi-
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laisilta minkälaisin odotuksin he ovat tulleet kurssille. Kurs-
sin sisällön olin tottakai suunnitellut omista lähtökohdistani 
osaamiseeni pohjautuen. Tarkoituksenani oli opettaa omaa 
toimintatapaani. Kurssilaisten toiveet menivät hyvin yksiin 
suunnitelmieni kanssa.

Esittelyn jälkeen menin aiheeseen ja kävin läpi tekemäni Power 
Point -esityksen, jonka aihe oli Olennaista ihmiskuvauksessa. 
Kuten tekniikan kanssa toimimiseen aina näyttää kuuluvan, en 
tietenkään saanut ensiksi esitystäni näkymään valkokankaalla. 
Heti alkuun ilmaantunut ongelma harmitti ja hermostutti mi-
nua, sillä olin yrittänyt välttää ongelmia testaamalla tietokoneen 
ja videotykin yhteensopivuutta ennen kurssin alkua. Ongel-
mana kuitenkin oli läppärissäni oleva väärä asetus, joka piti 
valkokangasta toisena näyttönä sen sijaan että valkokankaalle 
olisi peilantunut oman näyttöni näkymä. Pyysin apua ja yksi 
kurssilaisista osasi muuttaa näkymän oikeaksi.

Esityksen aikana kävin läpi ihmiskuvaukseen liittyviä seikkoja 
ja näytin esimerkkikuvia. Kävin läpi ihmiskuvauksessa huomi-
oon otettavat seikat: muun muassa rajauksen, taustan, valaisun, 
tunnelman sekä kuvaajan itsevarman mutta avoimen asenteen 
tärkeyden. Esimerkkikuvina käytin ottamiani valokuvia. Lisäksi 
olin etsinyt kuvia internetistä valokuvastudioiden ja valoku-
vaajien nettisivuilta. Katsoimme kuvia yhdessä ja kerroin miksi 
olin kyseiset kuvat valinnut ja miten niissä näkyi esimerkiksi 
valon käyttö tai asennon valinta.

Keskustelua herätti mainintani ihmiskuvaukseen liittyvästä 
vastuusta ja kuvien käyttöoikeuksista. Lakiin ja kuvattavien 
oikeuksiin liittyvissä asioissa on oltava tarkkana. Kurssilaisten 
esittämät kysymykset olivat niin täsmällisiä, etten osannut 
vastata kysymyksiin varmasti. Ratkaisin tilanteen antamalla 
konkreettisia esimerkkejä siitä, miten olen itse toiminut kuvaus-
tilanteissa. 

Lauantai-päivän kuvaustehtävää (kts. s. 110) varten jaoin kurs-
silaiset pareiksi ja yhdeksi kolmen hengen ryhmäksi. Pareiksi 
jakautuminen tapahtui arvonnalla, sillä halusin parien muodos-
tuvan tasa-arvoisesti. Olin kirjoittanut lappuja, joissa kussakin 
oli joku tunnetila. Jaoin osallistujille kaikille yhden lapun. Hei-
dän tehtävänään oli esittää tunnetilaa ilmeillä ja eleillä ja näin 
löytää oma parinsa. Ymmärsin kyllä, että tehtävä oli hieman 
lapsellinen. Mutta tein sen tarkoituksella, sillä halusin virittää 
kurssilaisten aktiivisuutta ja leikkimielisyyttä ennen kuvausteh-
tävää.

Ennen kuin kurssilaiset lähtivät kuvaamaan, pidin heille ”jump-
patuokion”. Seisoin ryhmän edessä ja ohjasin heitä, niinkuin 
kuvaustilanteessa saattaisin mallia ohjata. Pyysin heitä kääntä-
mään ja “tilttaamaan” päätään eri suuntiin, liikuttamaan käsiä 
ja vaihtamaan vartalon asentoa. Harjoituksen tarkoituksena oli 
antaa hieman kokemusta siitä, miltä ohjeiden vastaanottaminen 
kuvattavasta saattaisi tuntua. Kuvaustilanteessa kuvaajan on 
rohkeasti neuvottava kuvattavaa, jos tilanne sitä vaatii. Toisaalta 
taas jos kuvattavalla on luonnostaan paljon hyviä liikkeitä, on 
kuvaajan hyvä hyödyntää niitä ja tarvittaessa pysäyttää kuvatta-
va johonkin tarkoituksen mukaiselta tuntuvaan asentoon.

Kuvaustehtävälle olin varannut aikaa kaksi tuntia. Tehtävän 
tarkoituksena oli antaa kuvaajalle tilaisuus harjoittaa itseään 
ihmiskuvauksessa ja toisaalta antaa kaikille kokemus kuvatuksi 
tulemisesta. Tehtäviä olin suunnitellut kaksi, joista kuvaaja ja 
kuvattava valitsivat haluamansa. 

Kun kurssilaiset olivat poissa, keskityin itse hankkimaan tietoa 
kuvausluvista, kuvien käyttöoikeuksista ja niihin liittyvistä 
laeista. Tutkin aihetta Ketä ja missä saa kuvata? -artikkelista 
(Mäkelä & Suvanto) sekä muilta internetsivuilta. Lopputu-
lemaksi sain päätelmän, että julkisilla paikoilla saa kuvata 
ihmisiä vapaasti. Kuvia saa julkaista, jos ne eivät liitä kuvattavaa 
mihinkään aatteeseen tai esitä kuvattavaa epäilyttävällä tavalla. 
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Varmuutta ihmiskuvaukseen       
La 22.10.2011 päivä  

Valitse tehtävä 1 tai 2.

KUVAUSTEHTÄVÄ 1

Kuvattava henkilö on: 
a) ystäväsi, joka haluaa itsestään syntymäpäivä- tai valmistujaiskuvan 
b) työkaverisi, joka tarvitsee itsestään edustavan (rennon) kuvan työhakemusta varten. 

Valitse yhdessä kuvattavan kanssa kohta a) tai b).

KUVAUSTEHTÄVÄ 2

Kuvattava henkilö on ammattinsa tai harrastuksensa edustaja, jota on haastateltu ammatti- tai harrastuslehteen. Haastatellusta henki-
löstä tarvitaan sekä koko sivun kuva haastattelun yhteyteen että pienempi sisäänheittokuva lehden alkuun.

Kuvauksen jälkeen:

Valitse muutamia kuvia ja tuo ne muistitikulla tai muistikortilla katsottavaksi yhdessä sunnuntaina.
Voit halutessasi käsitellä kuvia, mutta pidä ne mahdollisimman luonnollisina. Älä rajaa kuvia jälkikäteen kovin paljon.

Varmuutta ihmiskuvaukseen       
La 22.10.2011 ilta         

KUVAUSTEHTÄVÄ 3

Pimeän illan potretti

Valitse kuvattavaksi tuntemasi henkilö. Voit myös halutessasi kuvata vierasta henkilöä, mutta sinun on puhuttava hänen kanssaan 
ennen kuvaamista. Kuvaa henkilöstä muotokuva niin, että hyödynnät jonkinlaista valonlähdettä. Valo voi olla katulamppu, hehkulamp-
pu, salamalaite tai mitä tahansa muuta. Todennäköisesti joudut käyttämään jalustaa tai tukemaan kameran johonkin pitkän valotusajan 
vuoksi. Myös kohteen on pysyttävä liikkumatta.

Kuvauksen jälkeen:

Valitse muutamia kuvia ja tuo ne muistitikulla tai muistikortilla katsottavaksi yhdessä sunnuntaina.
Voit halutessasi käsitellä kuvia, mutta pidä ne mahdollisimman luonnollisina. Älä rajaa kuvia jälkikäteen kovin paljon.
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Periaatteessa jokainen antaa hiljaisen suostumuksensa tulla 
kuvatuksi, osallistumalla julkiseen tapahtumaan. Tapahtuman 
järjestäjä voi halutessaan kieltää kuvaamisen tapahtumassa. 
Pelatakseen varman päälle kuvaajan olisi hyvä ottaa yhteyttä 
tapahtuman järjestäjään ennen kuvaamista kuvausluvan saami-
seksi. Kuvaajan on myös kunniotettava ihmisten tahtoa, jos he 
suoraan ilmaisevat haluttomuutensa tulla kuvatuksi. Tällaista 
ihmistä kuvatessaan voi olla aika varma siitä, että myöskään 
lupaa kuvan julkaisuun ei ole. (Mäkelä & Suvanto)

Lapsia kuvatessa kuvaajan pitää noudattaa erityistä varovai-
suutta, sillä alaikäiset eivät viime kädessä ole itse vastuussa 
päätöksestään tulla kuvatuksi. Nuorien kohdalla tuskin on asian 
kanssa ongelmaa, mutta jos kuvattava on selvästi lapsi, tulisi 
lupa kuvaukseen pyytää lapsen vanhemmalta tai huoltajalta. 

Kurssilaisten palatessa kuvaamasta ja lounaalta, annoin heille 
valmistelemani kirjoitustehtävän (kts. s. 112). Olin kirjoittanut 
paperille valmiita kysymyksiä ja pyysin kurssilaisia vastaamaan 
niihin ja pohtimaan rooliaan kuvaajana ja kuvattavana. Kir-
joitustehtävän tarkoituksena oli kirjoittaa tuoreeltaan muistiin 
ajatuksia, joita kuvaustehtävä oli heissä herättänyt.

Kun kaikki olivat palanneet Kameraseuran tiloihin ja vastan-
neet ainakin osaan kysymyksistä, ryhdyin esittelemään omaa 
kuvatuotantoani. Tarkoituksenani oli kertoa suhteestani henki-
lökuvaukseen. Minulle tärkeää on olla kuvaustilanteessa läsnä 
omana itsenäni. Uskon osaavani ”lukea” ihmisiä aika hyvin 
ja sitä kautta säätelen otettani kuvattavaani hänestä saamani 
tuntuman perusteella. Minulle henkilökuvaus on mahdollisuus 
viettää aikaa tuntemieni ihmisten kanssa tai mahdollisuus 
kohdata ihminen, johon en muuten välttämättä olisi tutustunut 
lainkaan.

Esittelin TaiKin kursseilla kuvaamiani kuvia, esimerkiksi 
Luontoretkiä-kuvat ja niiden kuvausprosessin. Lisäksi näytin 

joitain ylioppilaskuvia. Esittelin myös muutamien työkeikkoja 
kuvia. Tapahtumakuvaus kiinnosti selvästi kurssilaisia ja he esit-
tivät minulle paljon kysymyksiä. Päätin kertoa kuvaustilanteista 
ihan konkreettisesti. Kerroin muun muassa eräästä tapahtu-
masta, jonne minut oli tilattu dokumentoimaan tapahtumia 
ja tunnelmaa. Kuvien oletettiin kertovan iloisesta, aktiivisesta 
tapahtumasta, jossa on paljon osallistujia. Toisin kuitenkin kävi 
ja paikalla oli vain murto-osa odotetusta kävijämäärästä. Va-
lokuvaajana tehtäväni oli kuitenkin kertoa tilanteista mahdol-
lisimman positiivisesti ja näyttää tapahtuman parhaat puolet. 
Kurssilaisia nauratti kertomukseni tilausbussimatkasta tapah-
tumapaikalta toiselle. Tarkoituksenani oli kuvata matkustajien 
tunnelmaa täydessä bussissa. Kyydissä oli kuitenkin vain kaksi 
matkustajaa ja kaksi bussiemäntää. Kiinnittämällä huomiota 
kuvan rajaukseen ja kuvakulmaan, sain kuitenkin aikaiseksi 
pari kuvaa, joissa kaikilla neljä matkustajaa juttelivat keskenään 
ja heillä oli hauskaa.

Annoin myös seikkaperäisen selvityksen siitä, miten kuvaan 
kirkkohäissä. Kerroin tilanne tilanteelta miten häiden kaava 
kirkossa ja juhlapaikalla yleensä etenee ja miten toimin paikan 
päällä. Omaksi vahvuudekseni opettajana koen haluni jakaa 
ja kykyni jäsennellä kokemuksiani. Konkreettisten selvitysten 
kautta kurssilaisten oli helppoa eläytyä kertomukseeni ja ym-
märtää tekemiseni tapoja ja valintojani kuvaustilanteissa.

Näytin joitain häissä kuvaamiani kuvia. Tapahtumia kuvates-
sani yritän kuvata mahdollisimman paljon lähikuvia ihmisistä 
tilanteissa. Eloisat, tapahtuman hengen mukaiset tilannepotretit 
yhdestä tai muutamasta henkilöstä elävöittävät kuvakokonai-
suutta ja kertovat tapahtuman tunnelmasta. Tapahtumassa 
ihmisiä on lähestyttävä rohkeasti, otettava kuva tilannetta liikaa 
häiritsemättä, mutta myös kunnioitettava henkilön tahtoa, jos 
hän ei halua tulla kuvatuksi. Itselläni on tapana avoimesti seu-
rata katseella ihmisten puuhia, lähestyä kameran kanssa, ottaa 
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katsekontakti (jos tilaisuus sen sallii) ja kiittää kuvan otettuani.

Esiteltyäni kuviani, kysyin kurssilaisilta haluaisivatko, että 
pitäisin heille kuvausdemon. Olin päivän aikana saanut idean 
havaintoesityksestä valokuvaustilanteita sanallisesti kuvailles-
sani. Ennen demoa jaoin kuvaustehtävän lauantai-illalle (kts. s. 
110). Tehtävän hengessä kuvasin itsekin vallitsevassa valossa. 
Yksi kurssilaisista suostui malliksi ja muut seurasivat tarkasti 
vierestä työskentelyäni. Yllättävän hermostuttavaa oli toimia 
katseiden alla, mutta selvisin tilanteesta kuitenkin mielestäni 
aika itsevarmasti. Jälkeenpäin sain kurssilaisilta paljon kiitosta 
demosta. He olivat kokeneet opettavaiseksi nähdä miten am-
mattilainen työskentelee ja tarttuu kuvaukseen.

Sunnuntaina aloitimme harjoittelemalla ryhmäkuvan kuvaa-
mista. Tarkoituksena oli aloittaa kurssipäivä aktiivisesti, niin 
että kaikki pääsisivät toimimaan. Halukkaat saivat kuvata ja 
ohjata ryhmää. Itsekin kuvasin muutaman ryhmäkuvan, jolloin 
kurssilaiset saivat taas seurata työskentelyäni.

Ryhmäkuvien jälkeen aloitimme päivän urakan, eli kuvausteh-
tävien tuotosten katselun ja kommentoinnin. Olin laskenut, että 
aikaa olisi 15 minuuttia per henkilö. Aikataulussa pysyminen 
vaati ripeyttä ja kellon tarkkailua. Tehtävänäni oli kuitenkin 
huolehtia, että jokainen sai kuvistaan riittävästi palautetta ja 
ideoita kehittymiseen. Kuvia katsellessa keskusteltiin myös itse 
kunkin tuntemuksista kuvaajana ja kuvattuna olemisessa. On-
neksi ryhmä oli innostunut ja keskustelua syntyi paljon.

Ajatuksia kurssin jälkeen     

Roolini opettajana

Opettajan rooli oli minulle luonteva, sillä olen tottunut johta-
maan erilaisia ryhmiä. Lähtökohtaisesti opettaja on ryhmän-
johtaja, joka kerää ryhmän kokoon ja ohjaa toimimaan yhteisen 

Varmuutta ihmiskuvaukseen  
La 22.10.2011 

KIRJOITUSTEHTÄVÄ: 
Kokemukseni kuvaajana ja kuvattavana

Miltä kuvaaminen tuntui? 

Miten kuvattavan ohjaaminen sujui?

Miten kuvat onnistuivat? 

Mitä olisit halunnut tehdä toisin?

Milta kuvattavana oleminen tuntui? Mikä oli helppoa ja mikä 
vaikeaa kuvattavana olemisessa?

Antoiko kuvaaja selkeitä ohjeita, joita oli helppo noudattaa? 

Anna kuvaajalle palautetta:
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tavoitteen hyväksi. Kurssilla tavoitteet olivat jokaisen kuvaajan 
henkilökohtaisessa kehityksessä, mutta oppimisen mahdollisti 
tietynlaiseen tekemiseen keskittyminen yhteisen aikataulun 
puitteissa. Tehtävänäni oli ennen kurssia ollut suunnitella aika-
taulu sopivaksi, sijoittaa tehtävät aikatauluun muiden elementti-
en (mielenkiinnon yllä pysyminen, valon määrä kuvaustehtävää 
ajatellen jne.) puitteissa sekä huolehtia aikataulussa pysymises-
tä. Ryhmän johtamisen lisäksi olin tullut paikalle opettamaan 
omasta ammattilaisuudestani ammentaen ja antamaan oppimi-
sen mahdollistavaa palautetta kurssilaisille.    

Aikataulutus

Kurssin ohjelman kanssa pysyimme hyvin aikataulussa, vaikka 
sunnuntaina kurssin lopetus venyikin viisitoista minuuttia yli 
sovitun ajan. Jokainen sai silti tasapuolisesti palautetta kuvis-
taan. Olisi ollut mukavaa keskustella kuvista enemmänkin, 
mutta tasapuolisuuden nimissä keskustelu oli välillä vihellettävä 
poikki hieman kesken kaiken. Lauantaina kurssi loppui puoli 
tuntia etuajassa, mutta se oli perusteltua, sillä samalle illalle oli 
vielä kuvaustehtävä. Kurssilaiset saivat tehtävät toteutettua hy-
vin ja harkitusti aikataulun puitteissa. Lauantain tehtävälle olin 
varannut kuvausaikaa tunnin per kuvaaja ja siinä ajassa kuvaa-
jat olivat onnistuneet löytämään jokainen sopivan ja mieluisan 
paikan kuvaukselle. 

Kurssista saamani palaute

Sunnuntaina lounastauon päätteeksi jaoin kurssilaisille palaute-
laput ja pyysin heitä antamaan palautetta, sillä se olisi minulle 
arvokasta. Olin suunnitellut lomakkeen, jossa esitin kysy-
myksiä, joihin kaipasin näkökulmia. Kysymykset olivat hyvä 
keino saada jäsenneltyä palautetta kurssista. Pyysin kurssilaisia 
olemaan rehellisiä ja sainkin pari palautetta, joiden perusteella 
voin kehittää opettamistani ja kurssia pidemmälle. Kaiken kaik-
kiaan palaute oli erittäin positiivista ja moni koki oppineensa 

kurssilla itsestään valokuvaajana. Minusta tuntui mukavalta 
kuulla, että kurssi oli ollut monipuolinen, tehtävät olivat olleet 
mielenkiintoisia, antamani käytännönvinkit- ja kertomukset 
olivat arvokkaita ja että olin innostava opettajana.

Omat tunnelmat

Tuntemukseni itsestäni vaihtuivat lauantain epäröinnistä 
sunnuntain itsevarmuuteen. Missään tilanteessa en kuitenkaan 
näyttänyt kurssilaisille epäröiväni – olinhan juuri opettanut 
heitä pitämään kuvaustilanteessa epäröinnin omana tietonaan 
ja esittämään asiantuntijaa. Lauantain epävarmuus nousi ku-
vatuotantooni kohdistamastani epäuskosta. Olen silloin tällöin 
arvioinut itseäni aika rankasti ja epäröinyt osaamistani valoku-
vaajana. Lauantaina kurssin alettua minuun iski taas hetkellises-
ti epäluottamus omaa ammattilaisuuttani kohtaan ja se aiheutti 
lähestulkoon paniikinomaisen reaktion. Pään sisäisellä kannus-
tuspuheella tsemppasin itseni kuitenkin itsevarman opettajan 
rooliin ja totesin, että kurssi on nyt sellainen kuin on, enkä voi 
sitä enää muuttaa, joten on otettava hetkestä irti kaikki, mikä 
on mahdollista. Kuviani esitellessäni itsevarmuuteni kuitenkin 
kasvoi ja aloin luottamaan osaamiseeni.

Puutteet, kehittämisen varaa kurssissa

Kurssin aikana ja palautteessa tuli muutamaan kertaan ilmi 
ihmiskuvauksen tekniikka. Käsitettä ei oltu sen tarkemmin 
määritelty, joten uskon sen tarkoittavan joko kameratekniikkaa 
tai kuvaukseen liittyvää tekniikkaa, kuten mallinohjaamista. 
Aikuisia opettaessa juuri tekniikka on se, johon minun pitäisi 
paneutua. Osaan toki käyttää digikameraa ja kuvata monipuoli-
sesti. Mutta huomaan myös, että sitä myötä kun en ole hankki-
nut itselleni laajasti kalustoa, on tietämyksenikin päässyt jonkin 
verran ruostumaan. Kamera- ja valaisutekniikka on siis niitä 
asioita, joiden suhteen olisi tietämystäni parannettava. Osittain 
uskottavuuden takia, mutta eniten siitä olisi hyötyä itselleni. 
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Kouluttamisen aikana olisi mukavaa pystyä välillä heittämään 
vinkkejä tekniikkaan ja opastamaan tarvittavan teknologian 
hankkimisessa – kuin myös kullakin olemassa olevan kamera-
kaluston hyödyntämisessä!

“Kuvaukselliset asennot” oli se, mitä yhdessä palautteessa kai-
vattiin. Tähän en tosiaan kurssin aikana pureutunut lainkaan, 
ainakaan järjestelmällisesti ja tietoisesti. Osaksi luentoa tämän 
voisi kyllä hyvinkin ottaa ja esimerkkikuvista etsiä malleja siitä, 
minkälaiset asennot milloinkin toimivat ja mitkä eivät. Asen-
tohan on hyvin tapauskohtainen ja riippuu kuvattavasta. Mutta 
ainakin on olemassa yksi asento, jota näen välillä käytettävän 
ja jota todella haluaisin kehottaa välttämään sen teennäisyyden 
vuoksi: kuvattavan seisoessa käsivarsien ristiminen rinnan pääl-
le ja toinen käsi nostettuna leualle “pohdiskelevasti”. 

Itsessäni kehitettävää kouluttamisen puitteissa

Oman itseluottamuksen kohottaminen on ensimmäinen asia, 
johon täytyy tarttua. Asiaan auttaa varmasti itseni aktiivisena 
valokuvaajana pitäminen, jotta mielessä olisi aina jotain tuoret-
ta - jos menee kurssilaisten eteen kovin vanhoilla tiedoilla, on 
vaikeampaa palauttaa mieleen valokuvaukseen liittyviä yksityis-
kohtia.

Erityisvahvuuteni, jotka tulivat esille

Opettamisessa ryhmänjohtajan taidoistani ja kokemuksestani 
on suuresti apua ja sen huomasin tälläkin kurssilla. Vaikka 
aikuisia ei tarvitsekaan pitää ”kurissa”, on johtajuus kuitenkin 
olennaista, jotta saisi ryhmätilanteet toimimaan saumattomasti. 
Opettajan on osattava itsevarmasti pyytää ryhmää järjestäyty-
mään ja toimimaan tilanteissa, joissa jotain uutta ollaan aloitta-
massa tai kun kaikkien pitää toimia aktiivisesti.

Miten kurssin teema varmuutta ihmiskuvaukseen tuli ilmi ja 
toteutui?

Kurssilla keskityimme ihmiskuvaukseen ja kuvasimme ihmisiä. 
Varmuutta kuvaukseen haettiin tekemisen kautta, sillä kokemus 
tuo varmuutta. Olin suunnitellut lauantain kuvaustehtävän 
siten, että kaikkien tulisi kuvata itselleen vierasta ihmistä. Näin 
ollen piti rohkaista itsensä ohjaamaan kuvattavaa vaikkei häntä 
muuten erityisesti tuntisikaan. Osa kurssilaisista halusi kui-
tenkin kuvata parinsa kanssa, jonka kanssa oli kurssille tullut. 
Annoin heidän tottakai kuvata yhdessä. 

Kiitos itselleni

Erityiskiitoksen annan itselleni siitä, että olin oma itseni, otin 
kurssilaiset avoimesti vastaan ja innostin heitä kuvaamiseen ja 
keskusteluun. Innostamisesta ja positiivisuudesta sain heiltäkin 
hyvää palautetta.



115

kuva 75 Varmuutta ihmiskuvaukseen -ryhmäkuva 2011



116

Katsaus työn lähteisiin

Yleiskatsauksena taidepedagogiikkaan nojaan tuoreeseen, 
vuonna 2011 ilmestyneeseen Taiteen jälki. Taidepedagogiikan 
polkuja ja risteyksiä -kirjaan, joka on Eeva Anttilan toimittama 
kokoelma suomalaisten taidepedagogien artikkeleita aiheesta. 

Syksyllä 2011 osallistuin ”kuunteluoppilaana” kaksipäiväiseen 
Taiteiden sillat kasvatuksessa -tutkimussymposiumiin, joka 
auttoi minua tulemaan tietoiseksi taidepedagogiikan alalla 
käydystä keskustelusta. Symposiumissa puhujina oli tanssi-, 
teatteri-, musiikki- ja kuvataidepedagogiikan ammattilaisia ja 
tutkijoita. Symposiumin kantavana teemana oli tutkia, mikä 
yhdistää eri taidealojen taidekasvattajia ja miten taide voi 
yhteiskunnassamme toimia voimavarana (sähköpostikutsu 
4.9.2011). Puheenvuoroissa esille nousi useasti tiedon olemus ja 
se, minkälaista tietoa taiteen ja taideopetuksen avulla voidaan 
saavuttaa ja tuottaa. Puheenvuoroissaan tutkijat pyrkivät vastaa-
maan kysymyksiin oman taiteenalansa kautta.

Taidepedagogiikan lehtori Riitta Viran kanssa olen käynyt 
keskusteluja keväästä 2010 kevääseen 2012 ja saanut häneltä 
kommentteja tekstiini. Häneltä olen saanut työhöni arvok-
kaita taidekasvattajan näkökulmia. Syksyllä 2010 osallistuin 
Viran pitämälle Näkökulmia kuvataidekasvatukseen -kurssille 
Taideteollisen korkeakoulun kuvataidekasvatuksen koulutus-
ohjelmassa. Kurssi oli minulle ensimmäinen kosketus taidepe-
dagogiikkaan. Oli mielenkiintoista seurata kuvataidekasvatusta 
opiskelevien ja alalla työskentelevien opiskelijoiden keskusteluja 
ja kannattaottaja kurssin aiheisiin.

Valokuvauksen opettamisen viitekehyksessä esitettyihin teoreet-
tisiin ja pedagogisiin ajatuksiin olen pääasiallisesti tutustunut 
käyttämällä kolmea kirjaa ja yhtä artikkelia: 

Charles H. Traubin, Steven Hellerin ja Adam B. Bellin toimitta-
ma artikkelikokoelma The Education of a Photographer (2006) 
on laaja paketti valokuvauksen alan asiantuntijoiden näkökul-
mia aiheesta. Kirja on koottu opetuksen viitekehyksessä ja sen 
vahvuus valokuvauksen ymmärtämisessä ja opettamisessa on 
esilletulevien erilaisten näkökulmien rikkaudessa. 

Glenn Randin ja Richard Zakian kirjoittamaa Teaching Pho-
tography. Tools For the Imaging Educator -kirjassa (2006) 
punaiseksi langaksi nousee opettamisen tapa, jossa opiskelijaa 
motivoidaan oppimaan ja löytämään tietoa itsenäisesti. 

Silke Langen ja Andy Goldingin artikkeli The Interactive 
Photograph. Photography’s Role in the Acquisition of Creative 
Skills (2007) puhuu valokuvauksen opetuksen kautta kehitty-
neestä luovasta ajattelusta, joka on ratkaisevaa kaikessa oppimi-
sessa ja elämän muutoksiin mukautumisessa. Lange ja Golding 
esittelevät valokuvauksen opetuksen mallin mahdollisuutena 
luovan ongelmanratkaisun, päätösten teon ja suvaitsevuuden 
oppimisessa sekä opiskelijan itsetunnon kasvussa.

Tarja Tryggin ja Tapani Lundgrenin kirjassa Kerro valokuvin. 
Opaskirja kouluille ja harrastajille (1984) valokuvausta puretaan 
paloiksi ja houkutellaan oppijaa tehtävien kautta tutustumaan 
valokuvauksen yksityiskohtiin.
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Helmikuussa 2011 osallistuin Tallinnassa, Viron Taideakate-
miassa järjestettyyn kaksipäiväiseen Photography Education 
-seminaariin, josta sain näkökulmia valokuvauksen opetukseen. 
Näkökulmat ovat jääneet vaikuttamaan ajatusteni taustalle. 
Eniten samaistuin valokuvauksen professori David Baten esit-
telemään Ignorant Teacher – tietämättömän opettajan -malliin, 
joka on pyrkimys keskustelevaan oppimisympäristöön, pois 
”diktaattorimallisesta” opettamisesta.

Lisäksi nojaan valokuvaukseen liittyviin teoreettisiin ja filo-
sofisiin ajatuksiin eri kirjoittajilta, joista usean ajatuksiin olen 
tutustunut osana valokuvataiteen koulutustani. Keskusteluissa 
ohjaajani, kollegoideni ja opettajieni kanssa saamani näkökul-
mat ovat myös olleet merkittäviä tässä työssä esille nousevien 
ajatusteni muotoutumisessa.
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POHDINTA

Opinnäytetyöprosessin myötä minulle on hiljalleen vahvistu-
nut haluni käyttää valokuvaajan koulutustani muuhunkin kuin 
valokuvaamiseen. Opettaminen on ollut osittain intuitiivinen 
valinta olla valokuvauksen parissa yhteisöllisellä tavalla. Läh-
tökohtaisesti ajattelin, että opetusharjoittelujeni päämääränä 
olisi opettajaksi oppiminen ja taidekasvatukseen tutustuminen. 
Pedagogisen tietämyksen puuttuessa lähdin työhön omista va-
lokuvaajan näkökulmistani ammentaen. Ajattelin kokemusmaa-
ilmani kartoittamisen toimivan opettajuuteni pohjana, mutta 
työn myötä opettamisesta muodostui myös mahdollisuus oman 
valokuvaustoimintani tarkasteluun.

Vaikka opinnäytetyöni on henkilökohtaisten kokemusten 
tarkastelua, uskon, että yksilöllisestä voi muodostua yleistä – 
jotain henkilökohtaista jakamalla puhun ehkä sanoiksi muiden 
valokuvaajien ja taidekasvattajien ajatuksia. Näin on jo tapah-
tunut keskustellessani prosessin aikana opiskelutovereideni 
ja opettajieni kanssa. Yhteisten kokemusten jakamisesta on 
syntynyt ymmärrystä, ehkä jopa tietoa.

Opetusharjoitteluissani olin tekemisissä kolmen ryhmän 
kanssa, joista kahdessa osallistujat olivat lukio-opiskelijoita ja 
kolmannessa aikuisia valokuvauksen harrastajia. Opetuksen 
suunnittelu kahdesta erilaisesta lähtökohdasta sai minut lähes-
tymään valokuvausta erilaisista näkökulmista. Ennen kursseja 
kysyin itseltäni, minkälaista valokuvausta olen menossa opetta-
maan ja miten minun tulisi kurssiin valmistautua.

Opetuspilottini Alppilan lukiossa keväällä 2011 oli minulle 
opettamaan oppimista. Valaisun opettamista suunnitellessani, 
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pohdin miten jaottelen sitä tuntisuunnitelmaksi. Ensimmäistä 
kertaa opettamaan meneminen oli jännittävää, mutta pian huo-
masin voivani olla opiskelijoiden keskuudessa omana itsenäni 
ja luottaa osaamiseeni valokuvaajana. Kuvauskeikoilta tuttu 
toimiminen tilanteen ehdoilla ja valaisuratkaisujen kehittely sitä 
mukaa, kun niitä tarvittiin, muodostui myös kurssilla sopivaksi 
toimintatavaksi. Esiteltyäni oppitunnin aiheen – oli se sitten 
salamalaitteilla valaisua tai luonnonvalon heijastamista – va-
lokuvaaminen eteni pitkälti opiskelijoiden ja aiheen ehdoilla. 
Roolini oli opastaa, kannustaa ja opettaa siinä kohti, kun näin 
sen tarpeelliseksi. 

Lukion toisella kurssilla syksyllä 2011 paino oli vahvasti opis-
kelijoiden omassa ilmaisussa. Kurssin tavoitteena oli opettaa 
sarjalliseen, yhden aiheen ympärille kietoutuvaan työskente-
lyyn. Kurssin toteuttamistapa vastasi pitkälti korkeakoulutasolla 
tapahtuvaa opetusta, sisältäen välikritiikkejä, joiden aikana 
keskustelimme siihen mennessä syntyneistä kuvista ja pohdim-
me yhdessä, miten kuvasarjan teko voisi jatkua ja kehittyä.

Kameraseuran kurssiryhmä koostui aikuisista valokuvauksen 
harrastajista. He olivat tietoisesti valinneet välineeksi kameran 
ja halusivat oppia käyttämään sitä mahdollisimman ammat-
timaisesti. Kurssille osallistuneille aikuisille kamera oli juuri 
se väline, jolla omaa ilmaisua tavoiteltiin. Minusta näytti, että 
aikuisilla teknisen osaamisen karttuminen houkuttaa oman 
ilmaisun kehittämiseen. Kurssilla he halusivat saada varmuutta 
ihmisten kuvaamiseen ja enemmän ilmaisullista sisältöä valo-
kuviinsa. Uskon, että Kameraseurassa kurssilaisille oli hyötyä 
esimerkeistäni käytännön kuvaustilanteissa sekä näkökulmista, 
kuinka itse toimin kuvatessa. 

Opettamisesta keräämääni aineistoa tarkastellessani esille 
nousi yhtäläisyyksiä ja tekemisen tapoja, joita olen noudatta-
nut kaikissa opetusharjoitteluissani. Koen inspiroitumisen ja 
motivaation olevan olennainen osa oppimiselle avautumista. 

Opettajana tehtäväni on luoda mahdollisuuksia inspiroitumi-
seen ja motivoitumiseen. Kun niin tapahtuu, on tehtävänäni 
tukea opiskelijaa ja auttaa häntä oppimaan. 

Tekemällä oppiminen on suhteessa valokuvauksen keholli-
suuteen. Valokuvaaminen on toimintaa. Vaikka opettaisin 
loputtomasti kuvien sommittelusta, viestien rakentumisesta 
ja kuvan sisältöön vaikuttavista valinnoista, on opiskelijan tai 
kurssillaisen kuitenkin lopulta itse mentävä kameran kanssa 
kuvaustilanteeseen ja löydettävä omanlainen tapansa havaita ja 
toimia. Hänen itsensä on löydettävä yhteys kuvaideoiden muo-
dostumiseksi valokuviksi. Kun kuvia on syntynyt, on palaut-
teen antaminen ja saaminen se tila, jossa opettaja voi vaikuttaa 
valokuvallisen näkemisen oppimiseen. Palautetilanteissa olen 
yrittänyt omien näkökulmieni kertomisen lisäksi mahdollistaa 
keskustelun syntyä.

Suunnitellessani opetusta kirjoittamalla muodostui kirjoitta-
misesta minulle reflektiivisen ajattelun työväline ja oppimisen 
edistäjä. Kirjoittaessa pystyin jäsentelemään mieleeni palau-
tuvia muistoja oppimiskokemuksistani. Opetuksen suunnitte-
lussa aiheen jäsentely oli erittäin olennaista, viime kädessä se 
oli tarkkaa tuntisuunnitelmien aikatauluttamista. Toin myös 
kaikille kursseille kirjoittamisen osaksi opetusta. Kirjoittamisen 
oli tarkoitus toimia ajattelun työvälineenä. Helpotin opiskelijoi-
den ja kurssilaisten kirjoittamistyötä esittämällä kysymyksiä ja 
johdattelevia ajatuksia. En tiedä, johtuiko kirjoituksen mukaan 
tuominen osaksi siitä, että olin itse keskellä kirjoitusprosessia. 
Joka tapauksessa pidän kirjoittamista hyvänä apuvälineenä 
kuvallisen työskentelyn herättämien ajatusten hahmottamisessa 
ja ymmärtämisessä. 

Opetuksen suunnittelu on jatkuvasti palauttanut minut ky-
symään itseltäni, miten valokuvaus on suhteessa taiteeseen 
ja opetanko taidetta vai valokuvausta. Opettamisen kannalta 
vastakkainasettelu on käytännössä keinotekoista. Opettaessani 



120

olen toiminut tilanteen ehdoilla ja vastannut opiskelijoiden ja 
kurssilaisten tarpeista nousseisiin kysymyksiin nojautuen sekä 
valokuvaajana että taiteilijana identiteettini rakentaneisiin ko-
kemuksiin. Silti taidepohdinta on jatkuvasti läsnä myös omassa 
elämässäni.

Kirjoitus- ja reflektointiprosessin aikana pintaan nousi koh-
taamisen merkitys valokuvauksessa ja opetuksessa. Valokuva-
tessani ihmisiä pyrin läsnäoloon. Haluaisin heidän viihtyvän 
kuvaustilanteessa. Jos suinkin mahdollista, kuuntelen heidän 
ideoitaan kuvatessani. Toisinaan kuvaustilanteesta muodostuu 
kokemus, joka jää mieleeni voimakkaampan, kuin tilanteesta 
syntynyt valokuva. Kokemuksesta siis toisinaan syntyy merkit-
tävämpi, kuin valokuvasta. Toisaalta juuri valokuva on se, joka 
mahdollistaa paluun kokemukseen ja sen jakamisen muiden 
kanssa. Muun muassa tällä perustelen valokuvauksen ja valoku-
vailmaisun opettamisen merkitystä.

Varmuutta ihmiskuvaukseen -kurssin parikuvaustehtävässä 
tarkoituksena oli saada kurssilaiset poistumaan omalta muka-
vuusalueeltaan astumalla kameran eteen. Kuvattavana olemisen 
oli tarkoitus herättää kokemuksen kautta oivalluksia siitä, miltä 
tuntuu olla kuvattavana. Toisen valokuvaajan kameran eteen 
kuvattavaksi asettuminen antoi myös tilaisuuden tarkastella 
valokuvaajan roolia ulkopuolelta, mutta silti tilanteen sisältä. 
Kuvaustehtävän jälkeen keskustelimme kuvaajien kokemuksista 
yrittäen näin löytää näkökulmia omaan valokuvaustyöskente-
lyyn ja ihmisten kohtaamiseen kuvatessa. 

Opettaessani halusin kohdata opiskelijat ja kurssilaiset mahdol-
lisimman henkilökohtaisella tasolla. Opettamisesta muodostui 
minulle kohtaamisen mahdollistaja. Konkreettisesti tähän liittyi 
opiskelijoiden ja kurssilaisten nimien opettelu ja yritys katsoa 
jokaisen valokuvia heidät yksilöinä huomioon ottaen. Minulle 
on selvästi tärkeää olla tilanteissa läsnä ja opettaa oman per-
soonani kautta. Opetustilanteessa noudatan osittain professori 

Baten esittelemää Ignorant Teacher – tietämättömän opettajan 
mallia ja yritän luoda opetustilanteesta keskustelevan, jolloin 
kaikki saisivat jakaa omia näkölulmiaan ja oppia toisiltaan. 
Opettajana tehtäväni on toimia keskustelun ohjaajana ja tarttua 
kiinnostaviin teemoihin, jotka vievät keskustelua eteenpäin. 
Läsnäololla tarkoitan myös itseni peliin pistämistä siten, että 
annan opetustilanteen kehittyä tilanteen ehdoilla, jos ilmapiiri 
sen mahdollistaa.

Aloittaessani opinnäytetyöni ajattelin valokuvausta opettamalla 
rakentavani siltaa tulevaisuuteeni, jossa suunnittelen jatkavani 
opettamista ja suorittavani pedagogisia opintoja. Suunnitelma 
on edelleen ajankohtainen. Ensiksi aion kuitenkin jalkautua 
opettamisen pariin ja hankkia lisää käytännön kokemusta, jon-
ka päälle voin rakentaa pedagogiikan tuntemusta. Käytännön 
toiminta – sekä opettamisessa että valokuvaamisessa – on se 
tila, josta ajatukseni lähtivät ja johon ne palaavat. 

Prosessin aikana pääsin opettamisen kautta jyvälle näkökulmis-
tani valokuvaajana ja taiteilijana. Oikeastaan ymmärsin, että 
opinnäytetyöni päätepisteenä ei ole tuleminen valokuvauksen 
opettajaksi. Opettaminen on minulle yksi tulevaisuuden näky-
mä, jonka parista toivon löytäväni työmahdollisuuksia. Opet-
taminen kuitenkin näyttäytyy minulle erityisesti kohtaamisen 
mahdollistajana tarjoten tilan, jossa voin oppia valokuvauksesta 
koko ajan jotain lisää ja tarkastaa näkökulmiani. Näistä lähtö-
kohdista opettamista katsottaessani se avautuu kaksisuuntaise-
na tapahtumana, jossa sekä opettaja että oppijat voivat kasvaa 
valokuvaajina ja yksilöinä. Tämänlaisen opetusnäkemyksen 
uskoisin hyödyttävän myös oppijoita.

Ennen uusiin opetushaasteisiin tarttumista kaipaan tarttua taas 
kameraan ja ottaa valokuvia. Kevään myötä lisääntyvä valon 
määrä inspiroi kuvaamaan ja kulkemaan ympäristössäni silmät 
avoimina. Opinnäytetyöni lähtökohtana olleet vastavalokuvat 
ovat tässä työssä heränneet henkiin ja saaneet uusia merki-
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tyksiä. Valokuvallisesta näkemisestä kirjoitettuani muistan 
taas kuvien syntyyn vaikuttaneita ajatuksiani ja haluan nauttia 
valokuvaamisesta.
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