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Taiteellisesti painottuneessa opinnäytetyössä (erilaisia näyttelykokonaisuuksia valokuvin, videoin ja installaatioin ja kokonaisuutta tukeva yhteensitova kirjallinen 
esseemäinen tutkielma) pohditaan käsittelemättömän valokuvan mahdollisuuksia herkkyyden ja hyvinvoinnin lisääjänä ja luontoyhteyden vahvistajana. Työssä 
käytetyt tutkimusmetodit ovat subjektiivisia,  eksploratiivisia ja normatiivisia (ohjaavia). 
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taidekokemukseen. Ruumiillisuus  on portti syvemmälle.  Neljännessä luvussa metsästetään henkisyyttä ja pohditaan luonnon tilaa.  Viidenteen lukuun on tuotu 
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1. JOHDANTO
1.1  Lyhyesti 
Opinnäytetyöni on taiteellisesti painottunut ekofilosofinen tutkielma herkkyyden herättämisestä valokuvan avulla. 
Tutkielman tyyli on subjektiivinen, henkilökohtaisiin kokemuksiin ja elämänkatsomuksiin pohjaava, monialaisuutta 
hyödyntävä, pintaa raapaiseva mutta toivottavasti ajatuksia herättävä visuaalinen esseismi. Projektia varten olen tehnyt 
näyttelykokonaisuuksia ja ollut osallisena ryhmänäyttelyissä. Kaikki kuvat ovat itseotettuja ja käsittelemättömiä (ellei 
erikseen ole mainittu). Kameran katseeni etsiytyy usein sellaisiin kohteisiin joista välittyisi henkisen; korkeamman, 
läsnäolo, pyhän tuntu. Se voi olla eteerinen väri tai mystinen valo, mutta jotkut tilanteessa käyttämäni efektit ja ”filtterit” 
voivat myös toimia tällaisen henkiseen pyrkivän aineksen visuaalisena vastineena. Luonnollisten efektien käyttö, eli 
kuvan lopputulokseen vaikuttava poikkeava toiminta itse hetkessä, voi avata uusia ulottuvuuksia myös katsomisen 
tapaan; tuoda kuvaan unenomaisen, haaveellisen kerroksen ja monipuolisesti tulkittavan mystisen, surrealistisen 
tunnun. Tällainen jollain tapaa selittämätön ja abstraktimpaan jo visuaalisuudessaankin viittaava kuva toimii 
yleispätevämmin monenlaisessa kontekstissa. Kirjallisessa työssäni tuon esille lyhyesti valokuvan mahdollisuuksia, 
ominaisuuksia ja sen diskurssia. Kerron omasta työskentelystäni ja käyttämistäni kuvaan vaikuttamisen keinoista. 
Nostan aiheelliseksi pohtia myös valokuvan totuusarvoa ja miksi määrittelyn yhtenäisyys on mielestäni tärkeää. Pohdin 
luonnon tilaa ja luonnon, taiteen ja henkisyyden välistä yhteyttä, ja sitä miten näiden ymmärtäminen ja suhteuttaminen 
auttaa kokonaisvaltaisessa hyvinvoinnissa. Ihmisen ja tuotoksiensa irroittaminen luonnosta on samalla itsensä 
vieraannuttamista ympäristöstä.  
 
Kuvaamalla todellisuutta totutusta poikkeavalla tavalla voi löytää jotain mitä ei tiennyt olevankaan. Valokuva on rajattu 
osa esittäytyvästä ja esille pyrkivästä maailmasta, lukuisia mahdollisuuksia, tilaisuuksia ja valintoja. Valokuvallisin 
keinoin haluan tuoda esille sellaisia paikkoja ja tiloja joihin ei fyysisesti voisi palata tai edes nähdä ilman kameraa. 
Koen, että projekti on ollut minulle myös erityisen opettavainen matka itseen sekä laajempaan ymmärrykseen 
maailmasta. Toivon, että kuvani voivat tarjota myös niiden tarkastelijoille mahdollisuuden sisäiseen matkaan kohti 
korkeampia tietoisuuden tasoja ja ymmärrystä. 

/ Briefly
My thesis is artistically focused eco-philosophically orientated subjective study about awakening the spiritual 
connectedness, the nature in us and nature therefore as its representant in a photograph. I have organized two solo 
shows and I have been taking part in group exhibitons with this project. In the written part I present some ideas and 
opportunities of a natural photo and the elements I have used to create the wanted impact: surreal, etheric and otherly 
components creating a magical moment. I have used a lot of pictures as examples to explain the done actions. I also 
give a small concern about the ethics in defining a photo, first of all; because so many have asked if and how my 
photos have been manipulated, and secondly; ’cause I believe that authenticity has a strong role in creating a powerful 
image. I’m also talking about the state of the environment and how it is crucially important to think ourselves as a part 
of the whole and find the solutions through observing and listening to the nature and the others.  I wish my pictures will 
also work for the observers as for me: as an inspiration to explore more every day, appreciate what we  do have and to 
honor the present. The key for that is to practise the sensitivity in whole and to find the relations and see the patterns in 
between the whole. There are secrets to be found around us, which can lead very deep in to the understanding of life 
and the surroundings. We are here, now, and our actions do effect. To enjoy is to also to respect. 

I want to bring out and reveal those places and moments of meaning, or a picture becoming such and how it can work 
as a tool for therapy, meditation, empowering, reminder, a vision or a dream. MINNE in finnish is WHERE, but in 
swedish it means a memory, and MIELENI in finnish my mind, so the title is either ”Where my mind” or ”Memory, my 
mind”, both do fit for the theme.
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1.2 Tutkimusmenetelmistä ja toteutuksesta
Opinnäytetyössäni tutkin käsittelemättömän valokuvan mahdollisuuksia henkisen ilmentäjänä ja sitä kautta 
herkkyyden ja hyvinvoinnin lisääjänä. Se on monialaisia teorioita yhdistelevä lähinnä eksploratiivinen ja  
normatiivinen (eli ohjaava), kuvailuakin paljon hyödyntävä pohdiskeleva tutkielma. Pohdin niin 
valokuvaamisen rajapintoja kuin nykykulttuuriakin kokemusteni valossa ja lähestyn kysymystä 
luonnonfilosofisista, teologisistakin lähtökohdista. Kuten uskonnollinen hartauskuva, voi valokuvakin 
mielestäni toimia mietiskelyn apuvälineenä pyhän kokemisessa. Toisin kuin katolilaisten suosimissa 
pyhimyskuvissa, omissa kuvissani esiintyy harvoin ihmishahmoja. Annan luonnon harmonisen kauneuden 
puhua puolestaan, onhan kuvaajana ja tarkastelijana jo ihminen. Kokemuksen näyttämöksi ja aihioksi olen 
valinnut luonnon ja ihmisen välisen yhteyden, tarkemmin metsän ja siihen viittaavan henkisen tilan ja 
toisinpäin. Valokuvien ja videoinstallaatioiden avulla tuon nähtäväksi sitä maailmaa, mikä ei kovin helpolla 
näyttäydy tai ilman kameraa ollenkaan. Selvennän omien esimerkkieni avulla toivotun mystisen olemuksen 
taltioitumista valokuvaan ja sen ilmentymistä niissä. 

Olen tutkinut kuvaa henkisen kokemuksen välittäjänä ja vahvistajana. Henkisellä kokemuksella en tarkoita 
muuta jumaluuteen viittavaa, kuin että se on kaikessa meissä ja ympärillämme olevassa. Nämä ilmentymät 
ovat itselleni helpoiten löydettävissä juuri metsän rentouttavasta syvyydestä. Siellä on nähtävissä itseä 
laajempi ajan kulku, vuosisatojen kerrostumat ja luonnon voimien muovaamat muodot. Metsä rauhoittaa 
olemuksellaan ja paljastaa samalla yhteenkuuluvaisuutemme sen kanssa. Metsä on suojainen paikka, 
missä on helppo hengittää ja kaikki mitä lopulta tarvitsee. Meillä jokaisella on omat sielumme maisemat. 
Työssäni esittelen minkälaisia maisemia olen tämän yhteyden symbolisena kuvaajana halunnut tuoda 
näkyviin.  

Haluan puhua ihmisen ja luonnon tiloista, henkisistä ja fyysisistä sellaisista. Puhun käyttämistäni 
tekniikoista ja siitä miten kameran ja ympäristön keinoin voi lisätä intensiteettiä kuvaan. Valokuvillani olen 
nostanut esiin merkityksellisiä paikkoja ja tekstissäni peräänkuulutan sitä yhteyttä luontoon minkä kaikki 
tietävät olevan, joidenkin vain kieltäen sen samalla siitä etääntyen. Ympäristöstä erkaantuminen johtaa 
turvattomuuteen, toimettomuuteen ja pahaan oloon. Kun vieraantuminen on saavuttanut huippunsa, alkaa 
vastakkainen liike, itseasiassa se on alkanut jo. Aikapankki-toiminta ja yhteisölliset kaupunkipuutarhat ovat 
konkreettisia esimerkkejä vastakkaisesta toiminnasta. Zeitgeist (2007) kertoi tiivistetysti niistä asioista jotka 
ovat luonnollisen liikkeen ja todellisen enemmistön hyvinvoinnin tiellä; ahneus. Ihmisen yhteys luontoon ja 
maahan on ensisijaisen tärkeä. Luonnon hyvinvointi on oman hyvinvointimme mittari. Tekomme heijastavat 
minuuttamme.
  
Kuvat ja niistä tehdyt kokonaisuudet näyttelyissä ovat taiteellisen tuotokseni ilmentymistä ja näin ollen 
kuuluvat olennaisena osana opinnäytetyöhöni. Olen analysoinut niitä tarkemmin näyttelydokumentaatio- 
kappaleessa, mutta tuon niistä muitakin esimerkkejä tekstin yhteyteen. Takakannessa on dvd, joka pitää 
sisällään koosteen näyttelyissä nähdyistä kuvista ja Metsäretki vol. II- videon Minne mieleni näyttelyssäkin 
kuultuun ääniraitaan yhdistettynä. Kaikki tässä kirjassa ja näyttelyissä esitetyt kuvat ovat itse ottamiani. 

Vieressä vasemmalla neliosainen valokuvasarja ”Kierto” oli esillä Porissa Galleria 3 H+K:lla syksyllä 2010. Kuvista välittyy luonnon 
kiertokulku; reunoille asettuvat lumpeet eri väreissään muodostavat kuin kehän keskelle tarkentuvalle kirkkaudelle jossa puut, 
vedet juurissaan, lehvien kurotellessa kohti elämän mahdollistajaa, näyttelevät kuitenkin pääroolia. Heijastuksia tutkaillessa on 
helppo uppoutua ikiaikaiseen yhteyteen luonnon kanssa. 
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”Kuva 
voi olla portti 
merkityksen maailmaan. 
Kuva voi olla aineeton ja 
silti todellinen.” 

(Anttila 1989, 69)



1.3 Lähtökohdistani 
Olen elänyt metsän keskellä suurimman osan elämästäni. Lapsuudessa toverini asuivat kovin kaukana, 
jolloin metsästä muodostui minulle kuin ystävän korvike. Metsä oli mielenkiintoinen, salliva ja piti varmasti 
sille kerrotut salaisuudet. Metsään pujahdin piiloon pelottavaa aurausautoa ja sinne juoksin itkemään kun 
asiat eivät menneetkään kuten oli ajatellut. Se on turvaisa paikka josta voi tarkastella muun maailman 
hurjaa menoa. Itselleni, kuten suurimmalle osalle suomalaisia vielä nykyäänkin, metsä edustaa perinteistä ja 
luonnollista elinympäristöä jonka säilyttäminen on tärkeää myös henkisessä mielessä. Metsä on voimavara. 
Jos jollain on negatiivinen kuva metsästä (, että se olisi esimerkiksi pelottava, vaarallinen, synkkä, märkä tai 
täynnä hirvikärpäsiä), johtuu se mitä luultavimmin huonoista kokemuksista, jotka onneksi ovat korjattavissa 
uusilla positiivisilla mielikuvilla ja elämyksillä. Ymmärrän, että oma kokemushistoriani on muokannut itselleni 
erityisen luonnollisen suhteen metsään. Metsässä mieli lepää materialistisista tavoitteista ja saavutuksista, 
kapitalistisen maailman pinnallisuuksista. Kaipaan sinne aina takaisin. 

Twin Peaks -televisiosarja (1991) toisenlaisella, mystisellä ja synkällä metsäkuvauksellaan paljasti minulle, 
ettei metsä välttämättä olekaan vain viattoman kauneuden koto, vaan voi edustaa myös täysin 
toisentyyppisiä merkityksiä. 11- vuotiaana nähty fiktiivinen kuvaus paljasti lähinnä ihmisen karun puolen 
olemassaolon, mutta samalla myös vieroitti minua narniamaisista maisemistani tiedostamaan metsän 
laajempaa olemusta. Black Metallin ja muiden teinivuosieni synkkien, metsiä romantisoivien sulostuttajien 
jälkeen kuitenkin vasta lukiossa lukemani Thoreaun Elämää metsässä (1859) opetti minut arvostamaan 
metsän ominaisuuksia syvemmin kuin mitä oleilu luonnon tiloissa sallii yli sen fyysisen luonteen. Kirjassa 
mies pakenee yhteiskunnan paineita omiin oloihinsa, takaisin luontoon. Positiivisesti sävyttynyt idealistinen 
konkretismi palasi elämääni. Metsäluonnon läheisyys on vaikuttanut minuun voimakkaasti ihmisenä. Jos 
olisin vain imenyt mainitsemani vaikutteet ilman omakohtaista voimakkaampaa kokemusta aiheista, olisivat 
ne varmasti vallanneet tarjoamillaan elämyksillään metsäkokemuksen paikan mielestäni. Kaupunki-
ympäristössä asuessani tuntuu kuin täältä puuttuisi jotain. Puistot eivätkä istutetut puut täytä sitä tarvetta 
mihin luonnontilainen ympäristö, sattumallinen ja villi, tuo vastineensa sillä hetkellä kun aistit sellaisen 
kohtaavat. 

Vaikka kamera onkin viime aikoina ollut pääasiallisin taiteen tekemisen välineeni; video ja valokuvaus 
intohimojani, niin harrastan muunkinlaista taiteellista toimintaa; kollaasien tekoa, piirustusta, kuvanveistoa 
sekä esimerkiksi luontotaidetta, jossa vain luonnon omia elementtejä siirrellen tehdään omia taiteellisia 
tulkintoja. Olen esteettinen hetkessä eläjä. Pyrin tekemään elämästäni mielekkäään ja tarkoituksen-
mukaisen kokonaistaideteoksen. Toimiva on usein myös kaunista. Kandidaatin paperit suoritin Kokeellisen 
muotoilu- ja taidepedagogiikan linjalta Lahden ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutista v. 2006, jossa 
opinnäytteenäni tein ympäristökasvatuksellisen yhteisöprojektisuunnitelman kotitalouksissa syntyvästä lasi- 
ja kumijätteestä: Kultaakin kalliimpaa; jätteestä uudeksi tuotteeksi kokemuksellisen oppimisen keinoin. 
Suunnitelmassa yhdistin eri ikäpolvet ja paikallisen pienyhteisön mielekkään ja merkityksellisen tekemisen 
äärelle. Luonnon ja taiteen metafyysiset mahdollisuudet, sekä niiden yhdistäminen kasvatuksellisiin ja 
terapeuttisiin tavoitteisiin ovat kiehtoneet mieltäni jo pidemmän aikaa. Omalta osaltani koen jatkavani 
eurooppalaista kansallisromanttista perinnettä aarniometsien samoilevana taiteilijana etsimässä niitä 
syvimpiä sielujen maisemia, esteettisesti antoisista ja dramaattisistakin maisemista epäesittävää 
lähentelevän symboliikan ja kerronnan keinoin. Työlläni haluan tarjota myös sen tarkastelijoille mahdol-
lisuuden uppoutua ikiaikaiseen yhteyteen metsän kanssa tai vähintään motivoida ja herätellä heitä 
huomaamaan terveessä ympäristössä esiintyvän tasapainon positiiviset vaikutukset myös mieleen.  
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2. LYHYESTI VALOKUVAN OMINAISUUKSISTA JA 
    RAJAPINNOISTA OMAAN TYÖSKENTELYYNI PEILATEN

Tere Vadén, Kaksijalkainen ympäristövallankumous, 69, Rohkeaan reunaan, Tampere 2010 

”...luonto on kaikki se, mikä tapahtuu vain kerran, toistumatta, palautumatta samaan tilaan. - - . 
Lopulta juuri kokemuksen palautumattomuus, rajallisuus ja kuolevaisuus ovat uutuuden ja 
ainutlaatuisuuden perusta.” 

Valokuvan tapahtumaa voi määritellä pitkälti samoin keinoin kuin Vadén luontoa. Valokuva on 
ainutlaatuinen hetken tuote, visuaalinen muisto tapahtuneesta. Valokuva toimii todistusaineistona ja 
dokumenttina. Kuva kertoo, viihdyttää ja herättää tuntemuksia. Kokemushistoria ja ympäristö 
ohjaavat voimakkaasti kuvan tulkintaa. Kuvan avulla voi aistia tunnelmaa, melkein kuin ilman tunnun 
ja meren tuoksun. Voi muistaa miltä tietyn sävyinen maisema tuntuu. Valokuva tuo esille joko täysin 
uutta informaatiota tai se yhdistyy vanhaan. Valokuva on oma kielensä. Valokuvan avulla voi asioita 
tuoda laajempaan tietoisuuteen ja paremmin näkyviin.  

Valokuva ilmaisukeinona on ylivoimainen juuri nopeutensa ja tarkkuutensa tähden. Tällä hetkellä 
koen olevani liian hektinen muunlaiseen taiteelliseen työskentelyyn. Uteliaisuuteni ja vapaa 
virtaukseni on melko mahdoton kahlita suunnitelmalliseen esittävän luomiseen muutoin kuin 
kameralla työskennellen. Hetkellä ja hetkessä on kuitenkin suuret mahdollisuutensa. Valokuvan 
perusidea ei digitaalisuuden myötä ole mielestäni oleellisesti muuttunut. Valoa päästetään aukosta 
sisään ja kuva tallentuu, joko filmille, kuvakennolle tai muulle valoherkälle materiaalille. Kehitys ei 
pysähdy varmasti tähänkään pisteeseen. Pitkälle on tultu hopealevyjen maailmasta. Laadullisia ja 
filosofisia eroja eri kuvausmenetelmien välillä esiintyy. Digikameralla kuvatessa ei tarvitse miettiä 
filmin riittävyyttä ja kehityskuluja samalla tavalla, koska muistilta voi tarvittaessa poistaa kuvia vaikka 
lennosta ja tehdä tallennuslaitteeseen näin lisää tilaa. Kuvan laatu on myös kehittynyt sen verran, 
että enää en ainakaan itse koe tarvitsevani varuilta filmikameraa sen ”laadukkaan kuvan” ottamiseen, 
kuten koin vielä esimerkiksi muutama vuosi sitten. Konkreettisesti se tarkoittaa sitä että digitaalisia 
kuvia on helppo ottaa myös määrällisesti enemmän ja näin ollen kokeilla vapaammin erilaisia 
metodeja nähden tulokset reaaliajassa. Tekemieni animoitujen kuvasarjojen teko olisi analogisella 
kameralla kuvattujen ruutujen kanssa paljon hankalampaa, tai no, vähintään paljon hitaampaa.

Vaikkakin valokuvaus on ympäristöstään ja ulkoisista tekijöistä eniten riippuvainen taidemuoto, olen 
kiinnostunut juuri näiden rajapintojen tarjoamista mahdollisuuksista. Lähinnä minua kiinnostavat 
havaitsemani eriskummallisuudet ja poikkeamat; hetkessä leikittely, todellisuuden toisenlaisen puolen 
löytäminen ja näkymien abstrahointi. Valokuvan ja esimerkiksi kollaasiksi laskettavien töiden erosta 
ja määrittelyn yhteneväisyyden tärkeydestä on mielestäni myös hyvä mainita sananen. Usein minulta 
kysytään miten olen rakentanut kuvani ja minkälaista muokkausta olen niihin tehnyt.

“If I could tell you what it meant, there would be no point in dancing it”  (Isadora Duncan) Taiteellisen 
ilmaisun mahdollisuudet ovat varsin erilaiset verbaaliin kieleen verrattuna. ”Jos voisin täysin kertoa 
teille mitä tarkoitan, ei olisi tarvetta ottaa siitä valokuvaa” (Tekijän vapaa muunnos tanssijan 
lainauksesta). Myöhempi tarkastelu on mahdollista vain jos kohde voidaan tuoda tarkasteltavaksi.  
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Valokuva ja sen ottohetki ovat uuden tiedon syntymisen 
alkuhetkiä. Vastaanottajasta on kiinni kuinka viesti 
muokkautuu jo olemassaolevaan tietoon ja mitä sillä tiedolla 
tekee. Kuva on yleensä enemmän kuin osiensa summa. 

Valokuva on hetki jota edeltää visio kuvasta ja tilanteen 
kuvallisten mahdollisuuksien tajuaminen; näky ennen 
toimintaa. Työskennellessäni olen haastanut perinteisempiä 
valokuvaustapoja. Haen kuviin usein usempia tasoja ja 
laajoja, päällekkäisiä tila-avaruuksia. Pyrin tietoisesti 
hämärtämään aisteja, kätkemään tai esimerkiksi kerroksin 
paljastamaan lisää, jolloin nähdään ulos siitä totutusta, 
astutaan valmiiksi rakennettujen maailmojen rajoille jossa voi  
syntyä taas aivan uudenlaisia kokemuksia ja mielleyhtymiä. 
Koen, että valokuva, ainakin itselleni, toimii uudenlaisen 
tiedon, tunteiden ja tunnelmien välittäjänä, porttina 
toisenlaisiin, mahdollistaviin ja yhteyttä kutsuviin mielen 
maisemiin. Maagisuus syntyy mielestäni siitä, kun (ja kuinka!) 
yllättävistä, jollain tasolla mieltä liikauttavista elementeistä 
koostuva monikerroksinen ja -aistinen maailma pakkautuu 
kaksiulotteiseksi, useimmiten suorakaiteen muotoiseksi 
pinnaksi, valokuvaksi. 

Se, mikä valokuvan suhteen on mielestäni abstraktiuden 
suhteen hieman ongelmallista, liittyy juuri valokuvan 
autenttisuuden vaatimukseen. Jos kuva on epäesittävä, 
sisältäen sellaista ainesta, mistä ei heti pysty varmuudella 
sanomaan mitä se on, huomio voi katsojalla mennä sen 
pohtimiseen, kuinka valokuva on luotu ja mitä epäselvät 
alueet ovat. Mieli on taipuvainen selvittämään asioita, 
antamaan järjellisen vastauksen. Onkin olennaisen tärkeää 
olla avoin omille tuntemuksilleen taiteen kokemisen 
kontekstissa, eikä antaa järjelle liikaa sananvaltaa.

Valokuvan taianomaisuus voidaan saavuttaa joko ottamalla 
kuva jonkun filtterin läpi, saunan ikkunan huuruista 
auringonnousun peilautuessa lehvästöön tai kameran 
toisinpäin käännöllä. Se on heijastus lammen pinnasta juuri 
oikeasta kulmasta tai pilvenhattaran lipumista oksiston lävitse 
juuri oikeaan aikaan. Luonnosta löytyy uskomattomia näkyjä 
ja ne jaksavat hämmästyttää. Kun on vastaanottavainen ja 
herkkä aistimaan uutta arkinenkin tilanne voi olla antoisa ja 
mieluisa. 
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Minua kiinnostaa tietää miltä joku näyttää missäkin valossa, ja 
miten mikäkin materiaali reagoi tietynvärisen osoitinvalon kanssa, 
mikä jää varjoon ja mikä palaa puhki, mikä on varjon väri (aina 
vastaväri!). Olen utelias. Laajamittaisille kokeiluille ja sattuman 
uniikeille oikuille on digiaikana helppo antaa tilaa. Valokuvan 
ottohetkellä valoin, heijastuksin, väritasapainon säätelyin ynnä 
muin niksein voi kuvalle tehdä vaikka mitä. Salamalla kuvattaessa 
on vaara, että vaaleat alueet valottuvat yli; erityisesti ihmisiä 
kuvattaessa iho näyttää usein epätodelliselta. Tähän ongelmaan 
kehitin ratkaisuksi ajan lisäämisen ja kameran liikuttamisen 
välähdyksen jälkeen; tällöin pitää tiedostaa mitkä ovat muut 
valonlähteet tai heijastavat pinnat kuvassa ja miten ne 
liikuttamisen seurauksena asettautuvat kuvaan; minkälaisia 
kuvioita muodostuu ja mille alueille. Materiaalit voi saada 
toistumaan kuin oikeina; onhan kuvattava kohdekin oikea. 
Kameralla voi taltioida todellisuuden ilmentymiä täydellisesti 
kunhan laitteistot ja valaisu ovat kohdallaan. En itse usein pyri 
liikaan esittämiseen tai  täydelliseen edessä avautuman näkymän 
suoraan kopioimiseen, vaan usein haen lisäefektejä kuvaan 
kuvaustilanteessa inspiraation ja faktojen, kuten kameran kykyjen, 
mukaan. Parasta on, jos efekti on itse näkymässä, kuten kuvassa 
joka tarkentaa eri tavalla, toisaalle tai pidemmälle/lähemmäs kuin 
katse. Kun efekti löytyy sellaisenaan on riemu suurin. Vähän sama 
kuin löytäisi hyvän sienipaikan.

Vaikka valokuvan voi myös pilata esimerkiksi salaman väläyksellä, 
tai heilahduksella, on se kuitenkin aina esimerkiksi maalausta 
lähempänä totuutta. Totuus voi löytyä myös toiminnasta. Vaikka 
kameran keinot ovat verrattain erilaiset maalaustaiteen vastaaviin 
mahdollisuuksiin ja kuviteltujen tilojen maailmaan tuontiin nähden, 
voi maalauksenkaltaisia ja maalausmaisia kuvia kuitenkin luoda. 
Annan tunteelle mahdollisuuden ilmetä kuvassa. Joka hetkellä on 
potentiaalinsa, se tulee vain nähdä, tajuta ja hyödyntää.

Kohde ei kuvanottotavasta riippuen välttämättä enää näytä edes 
esittäjältään. Kuva voi kertoa enemmän ottajasta kuin kohteesta. 
Tulkinta ohjaa toimintaa ja toisinpäin. Teknisten ratkaisujen (kuten 
epäterävyys tai liike) persoonallinen käyttö vievät kuvaa 
aineettomampaan suuntaan. Tällöin leikitään mielikuvilla. Minua 
kiinnostavat itse fyysiseen tapahtumiseen liittyvät tekijät; mitä 
kuvaaja on tehnyt saadakseen kyseisenlaisen kuvan aikaan, 
minkälainen liike kuvasta löytyy ja mitkä ovat syyt liikkeen 
tuomisella kuvaan. Kiinnostavaa on myös minkälaisia 
käyttötarkoituksia kuvalla on myöhemmin, mitä varten ne on 
rakennettu ja missä kontekstissa ne tullaan esittämään. 
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Valokuvaus on aktiivista silmän tarkkaavaisuutta ja huomioiden tekoa. Mielestäni se on 
automaattisesti tekona jo hyvä, ellei kuva toimi pahan välineenä jakamassa tai 
tekemässä pahaa, koska se kertoo tapahtuneesta ja joissain tapauksissa jopa luo itse 
tapahtuman. Valokuva on siis tapahtunut. Tapahtunut on totta, vähintään lavastettua, 
mutta yhtäällä, jostain syystä paikkansa lunastanutta oikeutta olla vielä edessämme. 
Se, mihin totuus viittaa vai onko sillä vain visuaalista arvoa, on kontekstiinsa nähden 
olennaista kysyä. Joskus leikki valoviivoilla on vain visuaalisen ärsykkeen viemistä 
pidemmälle, toisinaan taas taustalla on pidempi tarina; ikonografisen symbolin hakua 
kuvaan esimerkiksi. Joskus voi syynä olla tarkoituksetonkin tärinä. Mitä kuvassa 
näkee, riippuu visuaalisten tekijöidensä lisäksi myös siitä mitä kuvaaja tai katsoja 
hakee valokuvasta. Kuvan käyttökohde määrittää sen laadun vaatimukset. 

Valoraitakuvat, joita aloin tietoisesti ottamaan kun ymmärsin, että kameraa 
liikuttelemalla voi saada vangittua samaan kuvaan niin tarkan hetken kuin liikkeenkin 
värejä ja valoja, ovat valokuvan hetkessä tapahtuvasta toiminnasta riippuvaisia. Yritin 
kesäkuisella parvekkeella yöaikaan ottaa kuvaa helmiäisestä keskikesää lähestyvästä 
hämärästä, mutta tärähdyksettä ilman jalustaa se ei onnistunut. Päätinkin siinä 
tilanteessa lisätä sekä aikaa että keinuvan liikkeen, kuin keskiyön tanssin. Kuva on 
sekä kaunis välähdys olevasta että maalattua tunnelmalisää kukkaan puhkeavasta 
Pietarista, katuvalojen hämyssä. Samaa efektiä käytän erityisesti hämärän aikaan 
salaman kanssa. Silloin on pakko liikutella kameraa kohteestaan, jottei tulisi tuplakuvaa 
väärään paikkaan, esimerkiksi päällekkäisiä kasvoja eri ilmein, ellei sitä juuri oltu 
haettu. Haluan tallentaa kuvaan sekä  tarkkaa kohdetta että ympäröivää 
valotodellisuutta. Valon suunnalla voi korostaa kuvan alueita tai peittää jotain haluttua. 
Parhaiten tämä tekniikka toimii mielestäni ihmiskuvauksessa, jolloin melko helpoilla 
liikkeillä saa kuvaan dynaamista ja lennokasta tunnelmaa. Myöhemmin Nanna 
Hänninen tuli tutuksi suuremmalle yleisölle valojuovakuvistaan. Itse pidin esteettisesti 
eniten niistä jotka hän oli kääntänyt negatiiviksi alkuperäisestä. Niissä mentiin 
syvemmille näkemisen tasoille, jota on mahdoton ilman välinettä nähdä. Negatiiviksi 
kääntäminen kuvankäsittelyohjelman avulla ei vastaa omaa totuus-ajatustani 
valokuvan luonteesta ja sen tietyn hetken merkityksellisyydestä, vaan menee 
voimakkaasti jälkikäsitellen mielestäni enemmänkin kuvataiteen puolelle. Eri asia olisi 
ollut käyttää negatiivikuvaa filmin kanssa kuvattaessa, muodostuuhan kuva ensin 
negatiiviksi ja siitä vasta kuvaksi (ellei työskennellä diafilmin kanssa).

Kuvaan voi luoda lisäulottuvuuden pienenkin valon, muodon tai värin avulla. Ei tarvitse 
muokata kuvasta jälkeenpäin erikoista. Uteliaisuus ja löytämisen taito kuvaavat kuvieni 
tarinoita, joku yllätyksellinen yksityiskohta vie kuvan kertomaa pidemmälle. Etsin 
lisätasojen ilmentymiä saavuttaakseni kuviin jotain enemmän. Tavoittelen 
elämyksellistä aspektia niihin, kiemuroita ja värijanoja, joihin voi kietoa omia tilojaan ja 
muistojaan, ei-esittävää kohdetta johon sisällyttää omia merkityksellisiä sisältöjään, 
sallivat käyttää kuvaa monessa eri yhteydessään. Minulle herkät luontokuvat toimivat 
meditaation välineenä ja henkisen syventymisen apuvälineenä,: rauhan ja kauneuden 
lähteenä, sekä kuvattaessa että niitä katsellessa. Voi vain arvailla onko tuntemus yhtä 
syvä kuvan kokijalla kuin kuvaajalla tai esimerkiksi täysin toisinlaisista taustoista 
tulevan tai visuaalisuutta vähän tai toisella tavalla arvostavan näkökulmasta. 
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Vaikkakin valokuvan käyttötavat ovat moninaiset, ei sen määrittelyssä 
pitäisi olla epäselvyyksiä. Mielestäni on enemmän kuin kohtuullista, että 
kuvia kutsutaan niiden todellisella nimellään tekotavan mukaan. Jos 
kuvaa on korjailtu muutoin kuin herrasmiesmäisin, pimiössäkin toteutet-
tavissa olevin keinoin, niin on mielestäni käytettävä termiä ”käsitelty kuva” 
tai manipulaatio, kollaasi, sekatekniikka(!), mutta valokuva sellaisenaan 
ansaitkoon arvonsa ihan vaikka vain totuuden nimissä. Kamerat ovat 
kunniakkaasti kehittyneet, ja alkupäiviensä vaivalloisiin valmistus-
menetelmiin nähden valokuvaaminen on nykyään todella helppoa.

Sillä mitä kuvanottohetkellä tapahtuu on kuitenkin vielä merkityksensä 
valokuvasta puhuttaessa. Tulkinnalla ei tulisi olla sijaa määritelmien 
yhtäläisyyden tärkeydestä, puhuttaessa puhtaasta valokuvasta niin taide - 
kuin dokumentaarisessakin käytössä (vrt. kuvamanipulaatiot julkkiksista 
tai luontokuvan väärennökset). Kollaasitekniikassa ei ole mielestäni 
mitään vikaa jos on sen rehellisesti vain muistanut kuvan tiedoissa 
mainita. Itsekin harrastan kollaasien tekoja toisinaan. Kuvankäsittely on 
kuitenkin sellaista alaa joka käyttää kuvia pohjamateriaalina luodessaan 
jotain uutta, kun taas valokuvatessa luodaan teos siinä hetkessä ja tilassa 
mitä maailmalla on tarjota tai mitä kameran eteen onkaan lavastettu. 
Valokuva tapahtuu siis hetkessä, ei jälkeen päin koostaen. 

Varsin myöhään omien pohdintojeni perään tutustuin Juha Suonpään 
kirjoituksiin kuvan autenttisuuden vaatimuksista kirjasta Luontokuvan 
totuuden hetki - keskustelua aitoudesta (2001, Musta Taide). Olin toki 
kuullut mm. Hannu Hautalan luontokuvalavastuksista aiemminkin, sekä 
omien havaintojeni perusteella- esimerkiksi Poriginal -Galleriassa ollut P. 
Setälän valokuvanäyttely oli elävä esimerkki siitä epäilyksen tilasta mitä 
toinen valokuvaaja kyseesenlaisen työn äärellä voi kokea. Olin 
hämmentynyt  ja kovasti pähkäilin miten ihmeessä valokuva on ollut 
mahdollista toteuttaa; miten tuo heijastuma tuohon vatiin on voitu saada 
aikaiseksi. Olin nöyränä tällaisen nerouden äärellä, kunnes myöhemmin 
kuulin, että ko. kuvat olivatkin kollaaseja useammasta kuvasta. Missään 
lehtisessä, tiedotteessa tai kuvan tiedoissa ei puhuttu mistään muista kuin 
valokuvista. Valokuvan todistusarvoon vaikuttavat tekijät tulee mielestäni 
aina mainita. Aitouden vaatimus korostuu erityisesti luovien alojen 
keskuudessa. Suonpää (2001, 16) tiivistää Max Blackin ajatuksia hyvin ja 
jatkaa; ”Luontokuvaaja toimii näin ollen eräänlaisena elämystä välittävänä 
sijaiskokijana, johon katsojan taholta kohdistuu luotettavuuden vaaatimus. 
Jos kuvaaja manipuloi kuvaansa, siitä seuraa katsojan kuvan aitouteen 
perustuvan elämyksen särkyminen...”. Kuvan katsomiseen vaikuttaa se 
miten ja minkälaisissa olosuhteissa kuva on syntynyt. ”(M)anipuloimaton 
luontokuva edustaa aitoutta, jolloin myös kuvan kohteena olevasta 
luonnosta voidaan nauttia aidosti”(Suonpää, 20).   

2.1 Valokuvan autenttisuuden vaatimuksesta
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Vasemmalla vieressä heijastuksia auton ikkunasta Gallen- Kallelan kadulla Porissa, 
2009. Esimerkki yleisestä ympäristöstä luontaisesti löytyvästä tehokeinosta. 
Eräänlaisesta ihmetyksen efektin saa kahden näkymän (vastavärimäisesti korostuvat 
turkoosiin taittava näkymä auton lasien läpi sekä etummäisen ikkunan oranssina 
hehkuva peilautuma) yhdistelmästä, osuvasta, sattumallisesta löydöksestä. Kuvasta voi 
löytää monenlaisia kaupunkirakentamisen aikakausia tyyleineen keskellä ja reunoilla 
vallitsevan puumaiseman lisäksi. Kuvassa on jotain elokuvamaista, ehkä siihen 
mielikuvaan vaikuttaa kuin negatiivina erottuvan vaalean hohtavan alueen keskeltä 
erottuvat tummat ikkunaruudut. Ne ovat kuin kuvaruutuja. Kaikki kohtaavat keskellä, 
yhdistyvät puun taivaita kurottelevassa rungossa kapeampana, kuin filmikela vedettynä 
puun kautta. Tämä kuvitelma/ajatusleikki on vain yksi mahdollisista.  Epätodellinen, 
kuvitteellnen taso on syntynyt kuvan kokonaistulkintaan. Kuvan nimi  Ajan havina. 

Alla oleva kuva on näkymä ikkunasta vanhempieni kotoa. Siinä näkyy ikkunasta 
avautuva tuuheahko metsämaisema, sekä kuin porttina taivaaseen, kattoikkunan 
heijastus, tuoden kuvaan toisen tason, avaten tulkinnalle monialaisempia vaihtoehtoja.

Aina uuden kuvaustekniikan tultua ja kehityksen pyöriessä eteenpäin on 
keskustelu taas kuumennut. Moni on luullut kuvistani että ne ovat käsiteltyjä 
joten olen kokenut tarpeelliseksi tuoda esille oman kantani aiheeseen. 
Kerron töistäni aina mitä lajia ne edustavat. Valokuva on valokuva, 
muokattu kuva on manipuloitu, kollaasi tai montaasi. Kuvillani haluan 
vähintään kertoa, että päällekkäisten maailmojen kuvaan saattaminen on 
mahdollista ilman kuvankäsittelyäkin. Aitous ja käsittelemättömyys 
huokuvat kuvasta. Kuisma Minne mieleni- näyttelyn lehtiarvostelussaan (s. 
55) ”Vehreiden metsien harmonia” totesi, että ”(o)n niin harvinaista nähdä 
nykyään täysin käsittelemättömiä valokuvia taidenäyttelyssä, että se on 
piristävää, ja ironista kyllä, tuo fantasiamaiseman ja unenomaisuuden 
tuntua, koska käsiteltyihin kuviin on niin tottunut.”
Viereisellä sivulla oikealla alimpana on tekemäni luontoaiheinen kuvamontaasi. Siinä 
olen kuvankäsittelyohjelmalla leikannut linnut yhdestä ja oksiston toisesta kuvasta 
yhdistäen ne digitaalisesti uudeksi, toivotunlaiseksi, kokonaisuudeksi. Nyt se on 
kahdesta valokuvasta tehty kuva, kertomus, ja riippuen tietysti kontekstistaan, ihan 
mahdollinen jopa käyttää. Olisin tottakai halunnut napata tällaisen kuvan, olla paikalla 
juuri oikealla hetkellä, kamera valmiina ikuistamaan. Näin ei kuitenkaan käynyt. 
Luontokuvakohuista inspiroituneena päätin kokeilla omia kykyjäni manipuloinnin saralla. 
Tulos ei vakuuta edes itseäni, mutta onkin ehkä parempi, että liitosjälki on selkeä, kuin 
että joku voisi kuvitella minun haluavan hämätä jotakuta. En kuitenkaan missään 
vaiheessa ole voinut kuvitellakaan kutsuvani sitä enää vain valokuvaksi. Käyttökohteita 
sillä toki voi olla, kuten yllä oleva pienempi kuva osoittaa; kuvankäsittelyohjelman avulla 
abstrahoidusta kuvasta löytyi yllättäen herkkiä vihreän harmaita sävyjä. 

Viereisen sivun ylimmässä esimerkissä raja käsittelemättömyyden ja aitouden välillä on 
hiuksenhieno, vaikka kuvan olemuksesta voisikin sen ajatella edustavan voimakkaasti 
käsiteltyä kuvaa. Siinä kokeilin kuvankäsittelyohjelman auto levels-  toimintoa. Toiminto 
hakee kuvasta automaattisesti kirkkaimman ja tummimman pisteen joiden välille se 
laskee kuvan muun informaation. Tällä tekniikalla kuvista tulee usein epätodellisen 
värisiä. ISO 800 aiheuttaa kuvaan voimakkaan rakeen. Kuva on kuitenkin mielestäni, 
yhtä lailla käsitelty. Reutersin kuvatoimiston säännöstössä auto levels-toiminto on 
kielletty, mutta manuaalisesti säädettynä se on hyväksyttyä. Tämä on yhtä ns. 
Pimiösäännön (Mäenpää 2008) kanssa. Kuvaan voi tehdä samankaltaista hienovaraista 
korjausta kuin mihin pimiössäkin pystyisi.
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Tarvitseeko valokuvan kertoa jokin asia totuudellisesti, toimia 
dokumenttina, vai saako se olla vain ilman tarvetta todistelulle? Kaikki 
on tilanneriippuvaista. Jenni Mäenpää Janne Seppäsen johdolla teki 
tutkimuksen  Muokkausta ja manipulaatiota (2008) kuvien kanssa 
työskentelevien henkilöiden vastauksien perusteella, jossa vertailtiin ja 
kartoitettiin kuvan käsittelyyn liittyviä mielipiteitä. Uskon Mäenpään 
päätelmien tavoin, että valokuvauksen suhteen tietynlaiset yhtenäiset 
säännökset olisivat paikallaan. Reuters erään manipulointikohun 
siivittämänä esitteli kuvankäsittelysäännöt, jotka ovat melko naurettavat 
(mm. saman lopputuloksen saavuttavien Photoshop-työkalujen käyttö 
on sallittua tai kiellettyä, riippuen työkalusta). Tämäntyyppisiä 
säännöksiä on kehitelty paljon erityisesti journalisteille, mutta ns. 
taidekuvan kontekstissa tuntuu, että oltaisiin kuin Villissä Lännessä. 
Joillekin on selvää, että esimerkiksi yhdistelmäkuvaa ei voi pitää enää 
valokuvana, ja toisten mielestä on taas ihan sama miten valokuva on 
toteutettu. 

Pimiösääntö (Mäenpää 2008, 60) on helposti ymmärrettävä ja juuriaan 
kunnioittava ohjeistus ja jonka itsekin voin allekirjoittaa. Tänä 
modernina mahdollisuuksien kulta-aikana tällaiselle muistuttavalle 
perussäännöstölle tuntuisi olevan tilaus koska jatkuvasti näkee 
valokuvina esitettävän sellaista materiaalia mikä hetkessä kuvaten ei 
ylipäätään olisi edes mahdollista. Hetken määritelmä olisi mielestäni 
sinänsä riittävä valokuvan määritelmäksi -hetki voi olla pitkäkin, mutta 
jatkuva. Valokuvaa ja valokuvaajia kunnioittaen olisi hyvä, että ihan 
mitä tahansa ei kutsuttaisi valokuvaksi vaan mahdollinen manipulointi 
ilmoitettaisiin kuvan yhteydessä jottei epäselvyyksiä pääse syntymään. 
Alan kouluissa olisi syytä painottaa käytäntöjä, eli mm. ilmoittamisen 
tärkeydestä mahdollisten kuvanmuokkausten yhteydessä, tai käyttää 
kuvista sitten suosiolla muuta määritelmää kuin valokuva. Taidekuva 
mielletään vapaaksi velvoitteista (Makkonen 2010, 51), mutta itse koen, 
että samat valokuvaa määrittelevät säännöt pätevät, oli kyse sitten 
lehtivalokuvasta tai taidevalokuvasta. 

Valokuva on hetkensä lapsi. Itse käsittelen valokuviani minimaalisesti 
tai en ollenkaan. Joskus valotus on mennyt sen verran pieleen, että 
tilanteen korjaus on jälkeenpäin paikallaan, tai esimerkiksi silloin kun 
kun kameran linssin sisällä olevat roskat häiritsevät kuvan harmoniaa 
liikaa (kuten viereisessä esimerkissä kävi). Opinnäytetyöni taiteel-
lisessa osuudessa olen halunnut käyttää ainoastaan jälkeenpäin 
käsittelemättömiä kuvia jotta alkuperäinen lumo säilyisi ja todellisuuden 
herkkyys voisi selkeämmin ja luonnollisemmin välittyä koettavan 
kuvamateriaalin kautta. Valokuvalla on oma symbolinen kielensä 

Yllä oleva kuva on Lahdessa (2004) kisakylän lammelta ensimmäisellä 
digikamerallani ottamani kuva (HP photosmart). Kyseinen valokuva on 
toiminut inspiraationa itselleni niin henkisen ymmärryksen lisäämisen tiellä 
kuin taiteellisisten saavutusten siivittämisessäkin. 

Kuva on yksi käsitellyimmistäni ikinä; olen Photoshopin leimasin-työkalulla 
retusoinut siniseltä alueelta mieltäni häirinneitä roskia pois, kasvattanut 
hieman kontrastia ja jopa lisännyt aavistuksen saturaatiota. Tällaiset 
hienovaraiset muutokset eivät vielä kuitenkaan tee mielestäni valokuvasta 
manipuloitua, vaan keskimääräistä käsitellymmän. Manipuloinnilla on sanana 
negatiivinen sointi (Mm. Mäenpää 2008) ja pitää oletetusti käsiteltävää asiaa 
vahvasti muokattuna -jolloin merkitykset muuttuisivat, toisin kuin tällaisessa.
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Itse pyrin absoluuttiseen totuuteen olemuksessani ja teoillani. Pyrkimys 
puhtaaseen ja totuudelliseen valokuvaan (, vaikka olisinkin liikutellut sen 
täydelliseksi abstraktioksi – ja ehkä juuri siksi) on haaste, joka kiehtoo vuosien 
jälkeenkin. Haluan kuvasta näyttävän ja jollain tasolla hypnoottisen ilman 
jälkityöstöä. Aidon tilanteen voi aistia valokuvasta. Se, että efekti on aikaansaatu 
hetkessä tuo kuvalle mielestäni autenttisuutta hohtavan auran¹.  Liian käsitellystä 
kuvasta katoaa sen herkkyys. Vierastan joitain teknologioita, kuten HDR-
kuvantamistekniikkaa, jolla kuvista saa väärällä tavalla epätodellisen näköisiä, 
ottaahan kamera kohteesta automaattisesti monta kuvaa joiden väliltä sitten 
laskee ne parhaimmat valotukset kultakin alueelta, ja yhdistää ne yhdeksi 
”valokuvaksi”. 

Kuvaustekniikoillani vien kohteen usein seuraavalle tasolle sen fyysisyydessä. 
Valokuva on mahdollisuus tuoda näkymätön tai huomaamaton esiin, näkyväksi. 
Harvemmin katsotut paikat tai tarpeeksi läheltä/kaukaa usein yllättävät. Valokuva 
voi olla puhtaasti dokumentaarinen; tarkka ja kertova ajan kuvaus, tai sitten rajoja 
rikkovammin luotu abstraktio olevasta. Valokuva on julkituotu tapahtuma ja 
myöhempää tarkastelua varten tallennettu hetki. Pidän visuaalisista poikkeamista 
ja omalaatuisista ilmiöistä. Etsin virheitä, kulumia, valoilmiöitä, heijastumia ja 
sellaisia hämäriä ulottuvuuksia joista pääsee jonnekin syvemmälle, sellaisia 
erikoisuuksia jotka pompsahtavat esiin näkymästä ja erottuvat suuremmasta 
kokonaisuudesta. Valokuvaajana koen olevani velvoitettu taltioimaan näitä tielleni 
osuvia näkymiä ja saattaa ne muidenkin nähtäväksi. Kuvani ovat useimmiten 
luontokuvia tai vähintään luonnon kuvausta. Aivan erityisiin maisemiin en halua 
tuoda mitään uutta, kuvaan ne sellaisenaan, mutta usein haen katseellani 
sellaisia epäesittäviä kohteita, kummallisia paikkoja ja kerroksellisia tiloja jotka 
janoavat päästä esiin ja jotka pitävät sisällään jotain ainutlaatuista. Kuvaan 
mielelläni sellaisia kohteita jotka eivät välttämättä heti herätä samuuden tunnetta 
ja jotka eivät heti päädy lokeroihin ”jaa tää oli tätä”. Haluan katsojan pohtivan 
kuvan syvempiä teemoja, sen ajatusta ja toteutustapoja, mutta myös löytävän 
kuvista omia merkityksiään. Mieltä kutkuttavat näyt ja epätavalliset katsanto-
kannat voivat herättää ihmetyksen tunteen kautta kiinnostuksen, josta on taas 
helppo päästä syvemmälle. Havainto, oivaltaminen, ajatus.

Vaikka kuvan näkymä sellaisenaan olisi olemassa melkein missä vain silmiemme 
alla, ei sitä välttämättä huomaa ennen kuin joku osoittaa sen. On myös hyvä, että 
tällaiset uniikit kohteet tulevat kuvatuksi, kuten saunan ikkunan höyryt iltapäivän 
auringossa tai näkymä säleverhon välistä (kuvat vasemmalla vieressä). Ei 
sellaisiin paikkoihin jaksaisi ikuisuuksiksi jäädä tuijottelemaan, eikä tuo kyseinen 
luonnonilmiö edes toistu enää koskaan juuri tuollaisena. Sientä ei tarvitse irroittaa 
maasta jos haluaa kuvan sen heltan alta ja kameran avulla ylösalaistakin 
näkymää voi tarkastella helposti ruudun tai valokuvan välityksellä. 
Valokuvaaminen on kuin väkivallatonta metsästystä.
 
¹ Vrt. Benjaminin auran käsitteeseen (Alunperin 1931 ja 1936, suom.1989; s.128, 168). Itse tarkoitan kohteesta 
huokuvaa energiaa yhdistettynä jonkun maagisuutta luovan elementin läsnäoloon, kuten sivun esimerkeissä.  
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Tulikärpänen/ A Firefly,  2004. Jollei se ole vahinkolaukaus: liikekuvaan on aina sisään sidottuna Tulikärpänen/ A Firefly,  2004. Jollei se ole vahinkolaukaus: liikekuvaan on aina sisään sidottuna 
ajatus. Kuva on pitkällä valotusajalla toteutettu tulkinta puista, lumesta, vallitsevista sävyistä ja ajatus. Kuva on pitkällä valotusajalla toteutettu tulkinta puista, lumesta, vallitsevista sävyistä ja 
kaukana siintävästä valopisteestä, mutta myös tarkka esitys liikkeen kulusta.kaukana siintävästä valopisteestä, mutta myös tarkka esitys liikkeen kulusta.
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”Kohteen riisuminen verhostaan, auran tuhoutuminen, on merkki 
havainnosta, jossa herkkyys kaikelle samankaltaiselle on 
kasvanut sellaiseen mittaan, että sen jäljennöksen kautta 
saavuttaa sen myös ainutkertaisessa.”(Benjamin, 130). 

Valokuvan on Laakson mukaan ”mahdollista tarttua yllättävään 
hetkeen ja valaista jotain asiaa oudosti tuollaisena hetkenä” 
(Laakso, 2003, 30). Omassa työskentelyssäni juuri esimerkiksi 
toiminta kuvaushetkessä, tuo liikautus, ajan indeksin tuominen 
kuvaan tai esimerkiksi kuvan kääntäminen toisinpäin, puhaltaa 
oman henkensä valokuvaan. ”Asian oudosti valaiseminen” voi 
sen konkreettisen merkityksensä lisäksi tarkoittaa tilanteen 
esittämistä eri kulmasta tai rajaamalla se totutusta poikkeavasti, 
huomattavalla tavalla. Kuin ajatuksen ilmentymänä valokuva voi 
olla on tapahtuma ja näkemyksellinen vinouma; ero normaaliin. 

Valokuvaaminen on minulle löytöretkeilyä välillä materia- ajatus- 
tulkinta. Tämä jana ei ole yksisuuntainen eikä järjestykseltään 
sidottu. Onnistuneesti nämä yhdistyvät harmonisessa 
valokuvassa. Jos ja kun valokuvan oletetaan olevan 
”totuudellinen ja läpinäkyvä” (Laakso 2003)², voi se olla myös 
unelmoiva ja maalauksellinen. Liike ajassa on se tulkinnallinen 
taso, oma näkemykseni lopullisesta kuvasta, panostukseni 
aiheeseen; liikkeellä ja ajatuksella maalaamista maisemalla.

Muutos säväyttää ja herättää liikutuksen tai ihmetyksen tunteen. 
Kuten Bateson puhuu kirjassaan Steps to an Ecology of mind 
(1972): ihmetyksen kokeminen on sitoutumisen tärkeä osatekijä 
joka taas on tärkeää todellisen ymmärtämisen ja oppimisen 
kannalta. Keskittyminen, kiinnostuneisuus ja perehtyminen ovat 
mielekkään oppimisen peruspilareita. Omakohtainen kokemus 
vahvistaa. 

Kuva voi toimia myös pelkän tunnelman, suunnan tai värin 
kuvaajana esittämättä sen tarkemmin mitään konkreettista ollen 
puhdas abstraktio(, kuten edellisen sivun vihreävalkoinen höttö). 
Kun kuvassa on tällaisia silmältä ja mieleltä kätkeytyviä alueita, 
piiloutuvia ja merkityksiä pakenevia tiloja, pääsee valokuva 
todistelutaakastaan ja toimii näin ennemminkin metaforisena, 
symbolisena representanttina kuin kuvana todellisuudesta.

² Totuudellista ja läpinäkyvää toimintaa tulisi harjoittaa yhteiskunnan kaikilla 
tasoilla, mutta sitä lienee turha odottaa nykyisillä käytännöillä. Riisto jatkuu 
niin kauan kun etusijalla on ekonomisten hyötyjen maksimointi eikä 
paikallisten toimijoiden; ympäristön ja ihmisten, hyvinvointi.



 
 2.2    Valokuvan mahdollisuuksista hyvinvoinnin välineenä

Valokuvan hetki on uniikki, mutta sen käyttömahdollisuudet ovat 
rajattomat. On todettu että kuva voi toimia parantumisen ja eheytymi-
sen välineenä, mutta se voi myös, kuten viihdeteollisuus pahimmillaan, 
vaikuttaa negatiivisesti kehittyvään mieleen ja käytökseen. Valokuva voi 
herättää ahdistusta, kuten pahalla tiedolla on yleensä tapana. Kuvaan 
voi samaistua jos näin haluaa tai on sellaiselle herkkä. Kuviin lähes aina 
liittääkin omia merkityksiään ja muistoja. Kuvassa esiintyvät värit, 
muodot ja elementit voivat nostaa tunteen pintaan jostain hyvinkin 
kaukaa. Valokuvat voivat toimia myös inspiraationa muulle taiteelliselle 
toiminnalle; kuvituksiin, kuvavirtoihin ja animaatiohin, pohjana 
kuvankollaaseille, maalauksen malliksi, mutta voivat inspiroida myös 
täysin toisenlaiseen toimintaan,  vaikka retkeilyyn ja luonnon suoraan, 
todelliseen kokemiseen, terapiaan tai meditaatioon. Valokuva voi antaa 
voimia, ymmärrystä ja ideoita. Valokuva voi tukea kasvua. Se voi auttaa 
muistamaan tai olla apuna uusien muistojen muovautumisessa. 

Koska kuvista etsii vastaavuuksia omiin kokemuksiinsa, niin abstrak-
timpi kuva voi mielestäni näin ollen helpommin vastata siihen 
hämärämpään, mystisempään todellisuuteen, tiedostamattomaan, ei-
näkyvään, henkiseen puoleen. Uskon, että meditaatio valokuvan kanssa 
on syvempää kun on itse ottanut kuvan, koska silloin tekemiseen tulee 
mukaan tarvittava fyysisyys ja kokemukseen pohjaava tieto 
alkuperäisestä kohteesta. Kuvaa ottaessa keskittyy tekemiseen ja 
parhaimmassa tapauksessa saavuttaa transsia muistuttavan Flow-tilan. 
Taiteen tekemistä voi verrata meditatiiviseen mielentilaan. Kuvan keinoin 
voi ilmaista sellaisia asioita mitä sanoin ei voi. Yksi taiteiden tekemisen 
parhaista puolista on se, että on omin käsin luonut jotain; oma henki ja 
ajatus on siirtynyt konkreettiseseen maailmaan. 

Vähän sama kuin mandaloiden kanssa joita piirretään keskittyen 
henkisen balanssin saavuttamiseksi ja lisäämiseksi (Fontana 2005) voi 
myös valokuva toimia välineenä henkiselle keskittymiselle ja sisäiselle 
kasvulle. Valokuvaaminen ja kuvien katsominen voi olla kuin 
meditaatiota. Niitä voi käyttää välineenä mietiskelyssä ja hengellisessä 
etsiskelyssä. Koen, että valokuva on helposti sisäistettävissä juuri sen 
totuusarvon vuoksi. Katsoja tietää että näin on ollut jossain, joten 
mahdollisuus itsekin kokea sama on olemassa. Valokuvan avulla voi 
kasvattaa herkkyyttään huomata merkityksellisiä ja kauniita asioita 
omasta elinpiiristään päästen dialogiin niiden kanssa. Valokuvaaminen 
on keskustelua ympäristön, mutta myös itsen kanssa. Valokuvan keinoin 
voi kasvattaa omaa itsetuntemustaan ja tietoisuuttaan.  
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Valokuva voi toimia välineenä myös omien tunteiden ilmaisulle. 
Voimauttava valokuva – käsite tuli pinnalle kansainvälistäkin tunnustusta 
saaneen ”Maailman ihanin tyttö”- projektin myötä. Maailman ihanin tyttö 
on ilmestynyt kirjana ja kiertänyt näyttelynä ympäri maailmaa. Siinä 
valokuvattiin kärsimystä kokeneita tyttöjä heidän mieltymystensä 
mukaisesti upeissa asuissa ja mahtavissa ympäristöissä luonto 
näyttämönään. Vaikka kuvat uskomattomine luontokohteineen ovat kuin 
suoraan satukirjasta, ovat ne vahvan läsnäolevia, dramaattisia ja 
puhuttelevia. Miina Savolaisen kehittelemä sosiopedagoginen 
terapiamenetelmä hyödyntää valokuvan keinoja minäkuvan 
eheyttämsprosessissa. Menetelmälle koulutetaan koko ajan lisää ihmisiä 
auttajan rooliin, jotta nousseeseen kysyntään voitaisiin vastata.  

”Valokuvaamalla tehdään näkyväksi ja vahvistetaan sellaisia asioita, 
jotka tuottavat voimautumista; kokonaisena, moniuloitteisena ihmisenä 
ymmärretyksi tulemisen tunnetta sekä oman elämän merkityksellisyyden 
kokemusta. Keskeistä on hyvän näkyväksi tekemisen idea. 
Menetelmässä kuitenkin myös hyvä kuuluu itsemäärittelyn oikeuden 
piiriin, eikä siis tarkoita harmitonta, kivaa ja kevyttä. Hyvä on se, mikä on 
ihmiselle itselleen merkityksellistä, arvokasta ja totuudellista suhteessa 
hänen henkilökohtaiseen kokemukseensa. (- -) Menetelmän keinoin 
opitaan löytämään ja tekemään näkyväksi jokapäiväisessä  
arkitodellisuudessa piiloon jäävä arvokas, hyvä ja merkityksellinen.” (2) 
Henkilökohtaisiin ongelmiin pureudutaan kuvan kanssa ja kuvaamalla. 
Samalla luodaan uusia ja parempia muistoja.  

On myös todettu, että pelkät luontokuvat seinillä nopeuttavat 
paranemisprosessia. Maailmalla toimii erilaisia järjestöjä, jotka välittävät 
luontokuvia ja taidetta sairaaloihin potilaiden iloksi ja kuntoutumista 
tukemaan. Yksi tällainen on The Foundation for Photo/Art in Hospitals, 
Inc. He ovat tehneet myös tutkimusta aiheen tiimoilta ja saaneet 
loistavaa palautetta. Kuvat auttamaan tekemään laitoksista helpommin 
lähestyttäviä, ne antavat positiivisia tuntemuksia ja ilon tunteita. Ne 
rauhoittavat, rentouttavat ja vaikuttavat vähentävästi potilaiden 
kipulääkkeiden tarvetta. (3) Sama vaikutus on luontonäkymällä 
varustetuilla ikkunoilla, huoneisiin tuoduilla kukilla ja huonekasveilla. 
Parasta on tietenkin jos on mahdollisuus päästä luontoon ulkoilemaan. 
Kuvien elämänlaatua lisäävät  ominaisuudet olivat selvillä toki jo 
aiemmin, kuten Florence Nightingale osuvasti totesi vuonna 1859: “Little 
as we know about the way in which we are affected by form, by color 
and light, we do know this, they have an actual physical effect. Variety of 
form and brilliance of color in the objects presented to patients are actual 
means of recovery.”(4)
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3.  HERKKYYDEN  HERÄTTÄMISESTÄ

Herkkyys on lapsilla vielä vahvasti näkyvissä luonnollisena olemuksena 
ilmentyen avoimuutena, uteliaisuutena ja intona oppia uutta. Kulttuuri ja 
ympäristö arvoineen ja oletuksineen muokkaavat ihmisestä toimintoihinsa 
sopivaa kansalaista (mm. Sepänmaa 1991). Kasvatuksen ja esimerkkien 
kautta oppimisen rooli on merkittävä. Ihmiset ovat etääntyneet yhä 
kauemmas juuriltaan ja tämä on nähtävissä hämmennyksenä ja 
herkkyyden vähenemisenä. Herkkyyttä on mielestäni se, että pystyy 
eläytymään luonnon asemaan, nähdä tekojensa vaikutukset laajemmin ja 
toimia parhaansa mukaan tasapainon saavuttamiseksi. 

Miten on mahdollista lisätä herkkyyttä yhteyden vahvistamiseksi? 
Ympäristökasvattajat uskovat, että taiteen avulla voi harjoittaa 
ymmärrystä, havainnointia ja empatiakykyä (Mm. Wahlström 2006). 
Ymmärrystä lisäävä osallistava toiminta auttaa tehokkaasti sisäistämään 
opittavan. Viime vuosina muodikkaaksi ilmiöksi noussut ”downshiftaus”, 
eli elämänlaadun parantaminen siirtymällä hitaampaan tahtiin, on monien 
toiveena. Tällöin on enemmän aikaa omien tarpeiden kuuntelemiseen, 
niiden toteuttamiseen ja itse elämän kokemiseen. Palauttamalla elämä 
pikkuhiljaa perusasioiden äärelle voi huomata taas toisella tavalla 
pystyvänsä vaikuttamaan asioiden kulkuun. Aikaa riittää tällöin myös 
enemmän ympäristön huomioimiseen. Herkkyyttä voi harjoituttaa myös 
inspiroitumalla luontokuvista. Kuvan avulla voi vaipua mietiskelyyn ja 
huomata sitä kautta yhteiset tekijät ja muuttujat päästäkseen lähemmäs 
haluttua kuuluvaisuuden tunnetta. Herkkyys konkretisoituu teoissa: 
lähtemällä ulos ja tekemällä hyvää kokonaisuudelle, itselle ja muille.

Lisäämällä empatiakykyämme ja eläytymistaitojamme (herkkyyttä ja 
sitoutumista)kokonaisuuden ymmärtäminen ja sitä kautta 
kokonaisvaltainen hyvinvointi olisi mahdollista. Kyberneettisistä teorioista 
tutuksi tullut Bateson monitieteellisissä pohdinnoissaan (1972, 131-132) 
selventää hyvin ihastuksen, ihmetyksen, hämmästyksen ja ylipäätään 
liikutuksen voimaa sitoutumisen merkityksellisenä tekijänä. Kun 
ympäristö/ kuva herättää tuntemuksia, muodostuu siihen silloin suhde. 
Merkitykset löytyvät tarkastelemalla suhteen laatua. Olen syystä valinnut 
taiteelliseen työhöni lähinnä kauniita ja positiivisia tuntemuksia herättävää 
kuvamateriaalia jotta yhteyden syntymiselle olisi otollisempi pohja. Kun 
valokuvasta pystyy kokemaan kauneuden tunteita, on siinä ilmentyvää 
näkymää mahdollista myös arvostaa. Täydellisyyden kaipuu heijastuu 
symmetrian ja kauneuden tarpeena. Ulkonainen harmonia on merkki 
myös sisäisestä hyvinvoinnista.
 
 
    .     
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3.1 Havainnosta, elämyksestä ja vastaavuudesta
Havaintoon vaikuttavat havaittavan kohteen lisäksi tarkastelijan 
tarkkaavaisuus (aistit ja motivaatio), tiedot (kohteen tuttuus ja oletukset), ja 
ympäristö missä havainto tehdään (tila, tunnelma). Mari Pienimäki on Pro 
Gradu työssään Kuva, havainto ja todellisuus (2000) tutkinut minkälainen on 
havainto todellisuutta esittävästä valokuvasta ja miten kyseinen havainto 
syntyy. Hän on mm. Gombrichin ja Arnheimin teorioiden pohjalta tarkastellut 
representaation kysymyksiä ja vastaavuuden teorioita. Hän vertaa kuvien 
tunnistamista fyysisten kohteiden havaintoon tuttuuden ja ennen koetusta 
saatavaan informaatioon pohjaavaksi. Jos havainnossa on puutteita, 
esimerkiksi epäselvä tai puutteellinen informaatio, vaatii tapaus silloin 
enemmän havainnointia kuin tutut näkymät (Pienimäki 2000, 120-123). 
Normaali ympäristö ja tutut skeemat helpottavat tunnistettavien kuvien 
tulkintaa ja niiden ymmärtämistä, uusiin tai tunnistamattomiin kohteisiin taas 
sovelletaan päättelyn periaatetta. ”Toisinaan kuvat esittävät näkymiä 
oudoista, meille vieraista näkökulmista tai tarjoavat täysin riittämätöntä ja 
hyvin moniselitteistä informaatiota. Tällöin saatamme joutua suorittamaan 
ehkä jopa tietoisia päättelyprosesseja tai kenties meidän on jopa 
turvauduttava sisäiseen verbaaliseen ajatteluun.”( Ibid., 125).

Eri kulttuurien väliset representaatiojärjestelmät eivät vastaa toisiaan, ja 
tästä syystä taiteilijan ja teoksen tarkastelijan merkitykset eivät välttämättä 
ole samat.  Pieninmäki myös uskoo, että ”taitava (esim. taiteen) havaitsija 
on oppimisen kautta saavuttanut kehittyneempiä skeemoja ja 
representaatioita ja siten pystyy ottamaan enemmän informaatiota vastaan 
ja huomaamaan monimutkaisempia yhteyksiä eri elementtien tai asioiden 
välillä kuin taitamaton havaitsija.” (Ibid., 77). Mielenkiintoiseksi kysymyksestä 
tekee se, minkälaisia uusia merkityksiä tällaisista kohtaamisista syntyy. 
Erilaiset tulkinnat ovat rikkautta. Olisi kehittävää, jos taidenäyttelyiden 
yhteydessä käytettäisiin palautelaatikkosysteemiä, jolloin voisi anonyymisti 
(kuitenkin selvittäen hieman lähtökohtia) kuvailla kokemuksiaan töistä. 
Kuten aina; taiteilija representoi töihinsä omia tuntojaan ja näkemyksiään ja 
voi vain toivoa tunnistettavuuden ja vastaavuuden löytymistä tarkkailevalta 
osapuolelta. Maaria Linko tutki väitöskirjassaan sosiologisista näkökulmista 
tarkasteltuna taiteen kokemista nyky-yhteiskunnassamme, jonka tuloksia 
hän avaa kirjassa Aitojen elämysten kaipuu. ”Elämys on kokemisen muoto, 
johon liittyy omakohtaisesti koettua innostusta, kiihtymystä tai harmonian 
saavuttamista ja joka siten erottuu jatkuvasti tapahtuvista kulttuurituotteiden 
kohtaamisista” (Linko 1998, 9). Kokemuksen muuttumista elämykseksi 
kuvailtiin vahvan emotionaaliseksi ja kognitiiviseksi. Mielenkiintoista oli 
huomata, että myös nuorten parissa arvotettiin korkealle luonnon 
romanttiset ja esittävät teokset. Linko tarjosi selitykseksi sitä, että 
esteettisesti miellyttäviin kuviin voi helposti samaistua ja löytää 
vastaavuuden tekijöitä omasta kokemusmaailmastaan ja kauneuden 
käsityksistään, toisin kuin abstrakteista teoksista, jotka koettiin outoina, 
koska ”halulle kokea tunteita ei löydetä teoksesta vastakaikua”.  
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ihmetystä herättäviä ja aineettomuutta läheneviä näkymiä: kätketyn ja 
paljastuvan rytmistä, tasapainoista leikkiä. Kätkeytyvän ja näkyvän vaih-
telu, väreillä hekumointi ja muodoilla leikittely tunteiden tai tunnelmien 
ilmaisemiseksi kuvastavat kuvieni tarinoita. Lisätasojen ilmentymät 
päällekkäisten pintojen ja kerrosten avulla tuovat syvyyttä myös tulkitsijan 
ajatuksiin. Tyhjä tila on samalla ajatuksilta vapaata tilaa johon voi kietoa 
omia tuntojaan ja muistojaan. Abstraktien ominaisuuksien siivittämänä 
toivon, että katsoja voi tehdä matkan kohti ylempiä tietoisuuden tasoja ja 
syvempää ymmärrystä kohden pyrkien. Pyrin teoksillani lähtökohtaisesti 
esteettiseen harmoniaan, mutta samalla myös mahdollisimman 
elämykselliseen efektiin. Koen, että nykykulttuurissamme tarvitsemme 
tällaisia ihmetyksen aiheuttajia ja kysymysten herättäjiä, sekä tietenkin 
kuvia, jotka vastaavat kysymyksiin joita ei ole edes kysytty. Taideteos voi 
luoda myös kuuluvaisuuden ja turvallisuuden tunnetta. Linko näkee 
kulttuurimme elämyshakuisena, ”joka virittää yleisön sensitiiviseksi 
kokemusten emotionaalisille ulottuvuuksille” ja kokee modernin ihmisen 
taipumuksen nostalgiaan ilmiöön liittyväksi toiseksi merkittäväksi piirteeksi. 
”(T)unne autenttisesta kokemuksesta, joka voi syntyä vetäytymisestä 
yksityiseen maailmaan, edes hetkeksi arkielämän velvoitteiden ja epä-
varmuuksien ulottumattomiin”, kertoo elämyksen voivan joillekin olevan 
myös puhtaaseen nautinnollisuuteen ja eskapismiin tähtäävää. (Linko, 67)
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Linko myös kertoo, että halu ja lupa uppoutumiseen on yhteistä monille 
elämysten kokijoille (Linko 1998, 64). Kaunista ja kiinnostavaa haluaa 
katsella ja sen maailmaan uppoutua ja eläytyä.  Anttila kirjassaan Ajatus 
ja havainto (1989, 74) esittää, että informalistit nostivat estradille 
abstraktin taiteen taktillisen pinnan mutta myös vaikuttivat kuvan suoraan 
sosiaali-seen vaikutukseen. ”Sen ihmistä syvältä kasvattava merkitys on 
ilmeinen sen tuodessa toisen ihmisen eksistenssin koskeltavan 
todelliseksi.” Vaikka internetin ja muiden globaalisti esiintyvien ilmiöiden 
myötä yhä enenevissä määrin kulttuurit ovat homogenisoituneet; samalle 
asialle löytyy siltikin omat arvomerkityksensä eri kulttuurien sisällä, kuten 
esimer-kiksi ironiseksi tehdyn ja esitetyn musiikkivideon maailma voidaan 
katsoa saavuteltavaksi jossain päin maailmaa.
 
Ihmisen esittäminen kuvassa tuo sitä kautta myös hänen katseensa ja 
kokemuksensa kuvaan. Useimmat kuvistani ovat puhtaita tai sekoitet-
tuja/hämärrettyjä ympäristön kuvauksia ilman niissä erikseen esitettyä 
kokijaa. Ihminen on jo kuvaajan ja katsojan roolissa. Valokuvaaja tuo 
vahvasti oman läsnäolonsa kuvaan sen ottajana; tilanteen rajaajana ja 
näkemyksellisenä taltioijana. Hän ottaa kuvan, jonka jo ottaessaan toivoo 
pääsevän yleisön tarkasteltavaksi. Tässä projektissa esittämäni kuvat 
pyrkivät välittämään harmonista holistisuutta ja hengen läsnäoloa 
aineessa. Tällaisten ilmentymien kuvaajaksi olen valinnut jollain tasolla 



3.1.1 Installointi teoksissani sitouttamisen välineenä
Olen kokenut tilallisuuden huomioimisen kuvien yhteydessä avaavana ja 
sitouttavana tekijänä. Kun kuvat ovat jonkin objektin avulla kiinni tilassa, kuten 
esimerkeissäni; projektio heijastettuna seinään niin että sen läpi oli käveltävä 
(Nimetön/ Pinksky (2007), ylin kuva vieressä vasemmalla, still -kuva 
videosta). Teoksessa lokit kirkuvat aamuyön tunteina meren liplatellessa 
taustalla - videon aktuaalista äänitallennetta miksattuna videon rytmiin ja 
vaiheisiin. Projisointi oli sijoitettu ainoana kellarikerrokseen vessaan menevien 
rappusten alapäähän. Pienen hetken ajan, jos katsoi, oli mahdollista nähdä 
itsensä varjona seinällä liikkeellä abstrahoidun vaaleanpunaisen sävyisen 
maiseman videotallenteeseen liittyen. Elämyksellistä ja interaktiivista 
kuvakerrontaa, pakotettuakin taiteeseen osallistumista. Jos vessahätä yllätti, 
teokseen ei voinut olla osallistumatta.

Opinnäytteeni taiteellisen osuuden näyttelyissä olleiden sänkyinstallaatioiden 
(vieressä oikealla) videoprojisoinnin kuvan jatkuminen oletettujen reunojen yli 
on osaltaan tilallisuuden huomioimista. Heijastus ei ollut suorakaiteen 
muotoinen alue, vaan jatkui kulmistaan yli vääristäen samalla myös kuvan 
reunoja, luoden näin paikkaansidotun uniikin ilmentymisen esitettävästä 
alkuperäismateriaalista. Koen, että konkreettinen objekti tai teko kuvan 
yhteydessä tuovat aiheen voimakkaammin kokijan elämysmaailmaan, jolloin 
aiheen sisäistäminen olisi myös luontevampaa. Joissain installaatioissa ja 
videotöissä olen juuri siitä syystä tuonut mukaan haptisen maailman 
kaksiulotteisen kuvan täydentäjäksi, että katsojan olisi helpompi eläytyä 
kuvan tunnelmiin, mutta myös luodakseni tilaan oman uuden houkuttelevan 
maailmansa, jonne haluaisi uppoutua ja jossa elämys odottaisi katsojaa.  
Sänky on ainakin tuttu paikka, joten sen läsnäolo helpottaa samaistumista. 

Eräässä työssäni (Välistä vedetty, kuva-animaatio, 2008/2009; aukeaman 
alimmat kuvat) tutkin kuinka valoraita verhon ja seinän välissä käyttäytyy. 
Värimaailma oli tilanteessa kiehtovan sininen; futuristiset sävyt johtuivat 
kameran valkotasapainon ollessa määriteltynä sisätiloihin sopivaksi, 
kaupungin valojenhan siinä tietää taustalla olevan, mutta ulkoilman alkuillan 
sininen hämy tallentui tuolloin erityisen kirkkaasti. Vaikka itse raosta oli 
mahdoton nähdä mitään sellaisenaan koska se oli niin ohut; niin sieltä 
paljastui vetämällä, kuin skannaten raitaa eri suuntiin hitaalla valotusajalla 
enemmän ja laajempaa kuin olisi arvannutkaan: puu, autoja, eduskunnan 
rappuset, vaikkakin liikkeestä vääristyneenä, kokonaisuuden muistuttaen 
ultraäänikuvaa. Näistä kuvista tein rytmisen sykkivän teoksen joka lopulta 
päätyi ikivanhasta kuvaputkitelevisiosta esitettynä kuva-animaatioksi 
Kankaanpään taidekoulun Galleriaan Terminaali-näyttelyyn. Televisiota teki 
mieli kosketella – ehkä syynä oli television toiselle sivulle nostettu ja 
kallistunut kulma joka teki objektista inhimillisemmän. Halun koskettaa voi 
yhdistää myös nostalgiaan, johon vanhan ja ehkä tutunkin elektroniikan 
näkeminen voi johtaa.  
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Installaatioitani ja abstraktimpia valokuviani kuvaavat hyvin 
määritelmät outo ja osittain selittämätön. Niissä on ei-
esittävyydeen mukanaan tuomaa mystistä, kuin hengen 
ilmentymää. Mielestäni juuri esittävän ja abstraktiin pyrkivän 
rytminen vaihtelu tekee töistä mielenkiintoisia; ei voi tietää 
mitä kulman takaa paljastuu. ”Elämyksen kokeminen ei näin 
vielä edellytä sen tuottaneen kohteen täyttä ymmärtämistä; 
juuri se, että kohteessa on vastaanottajalle ratkaisematonta, 
on oleellinen vetovoiman ja jatkuvan kiinnostuksen 
ylläpitäjänä. (Sepänmaa1991, 63)”

”Metsäretki” -videon ensi-ilta oli ”In the Out”-tapahtumassa 
Porissa joulukuussa 2009. Se oli myös samalla ensimmäinen 
installaationi julkisessa tilassa (kuvat keskellä vasemmalla). 
Tapahtumassa kierrettiin ympäri kaupunkia käyden läpi 
kohteita, joihin taiteilijat olivat sijoittaneet teoksiaan. Halusin 
tuoda videon jonnekin näyteikkunaan poikkeamaksi niiden 
tavallisesti kaupalliseen tarjontaan. Sopiva, vuokrattavana ollut 
tyhjä liiketila löytyi ja sain kiinteistön omistajan innostumaan 
ideasta vetoamalla mm. siihen, että ikkunasta kajastava 
taideteos voisi auttaa myös mahdollisia tulevia vuokralaisia 
huomaamaan tyhjän liiketilan ja sen potentiaaliset mahdolli-
suudet. Koin kesäisen luontoteeman tuomisen sateiseen ja 
lunta odottavaan kaupunkiympäristöön suorastaan sankari-
teoksi. Tein esityksen myötä myös tärkeitä huomiota teokses-
ta, joiden pohjalta tein videosta muunnellun, ”vol. II” version 
Minne mieleni ja Keskellä ei mitään-näyttelyihin. Koin, että 
teos oli ensinnäkin liian pitkä (4:59) yllättäen kadulla 
katsottavaksi (millä ei sinänsä ole merkitystä, koska työssä ei 
ole seurattavaa tarinaa ja juonta) ja toisekseen; tein siitä 
sujuvammin soljuvan vaihtamalla joidenkin pätkien paikkoja. 
Työn tarkoitus oli herättää muistoja kesäisestä metsästä ja 
kontrastin osoittaminen luonnon- ja kaupunkitilan välillä. 

Taideteos on tehty artefakti ja näin ollen sillä aina on jo 
merkityksellinen historiansa. Se on myös esitetty tilassaan 
tarkoituksenmukaisesti ympäristöönsä sidottuna. Merleau-
Pontyn mukaan taideteos on kuin peili. Hän puhuu 
”alkuperäisestä kokemuksesta”, jolle ruumiillisuus on ehtona 
maailmassa olemiselle ja siitä tietoiseksi tulemisella. Hänen 
selvitystensä taustalla on halu palata jakamattomaan 
kokemukseen jota ei olisi vielä eritelty subjektiin ja objektiin.¹    
 
¹Maija Hero: Käytännön ympäristöestetiikka, s.20-28 Teoksessa: Pauline 
von Bonsdorff (toim): Ympäristöestetiikan polkuja, 1998

¹



 

4. HENKISYYDEN METSÄSTYSTÄ

Mitä on henkisyys, missä jumala on? Sanotaan, että henkisyys on modernilta 
ihmiseltä hukassa ja että se peilautuu käytökseen tuhoavina 
käyttäytymismalleina. Teologian tohtori Pauliina Kainulainen yrittää 
nettiartikkelissaan Teologi menee metsään (2009) lähentää muinaisia 
luonnonuskontoja takaisin kristinuskon yhteyteen¹. Kainulainen itsekin puhuu 
perimmäisestä dilemmasta tiukkojen uskoa määrittelevien doktriinien ja 
käytännön elämän välillä: Jumalan luomistyöhön pohjaten voi ”Jumala olla 
läheisesti läsnä”, muttei juuri siinä, ainoastaan ”vahvasti vieressä”. 
Tällaisessa ajattelussa, kuten kartesiolaisessa dualismissakin, piilee 
mielestäni ongelma: henki nähdään erillään aineesta. Itämaiset uskomukset 
perustuvat holistisempaan näkemykseen, jossa jumaluus on kaikessa ja 
kaikki on jumalassa. Kahtia- (tai kolmi)jakoa ei ole, mikä ei taas tunnu 
mahtuvan kristinuskon kaltaisiin yhden jumalan näkemyksiin. Erityisesti 
länsimaiset uskonnot  tekevät hallaa itselleen monimutkaistamalla ja 
selittelemällä asioita puhki älyttömin ja vanhentunein vertauskuvin ja 
puuttumalla ihmisten arkielämään kieltojen  ja pelottelun voimin. Raamatun 
todistusten varjolla on ihmiskuntaa yritetty paimentaa kuuliaisiksi. Ahneuden 
ja riiston vuosituhannet ovat vallinneet, kun suunnitelmalliselta vaikuttava 
masinoitu voittoa priorisoiva koko maailman länsimaalaistamisoperaatio on 
vyörynyt eteenpäin valloittaen aina vain uusia kolkkia voimistuen 
”valistuneisuuden” sekä teollistumisen aikakautena. Nyt ihmisillä on tieto ja 
mahdollisuudet muuhunkin kuin saneltuun toimintaan. Koska kirkko on 
ominut kaikki perinteiset riitit ja kapitalistinen markkinointisiipi tuputtanut 
päälle vielä omat versionsa (esim. joulun kohtalo), on ihmiseloa jäsentävien 
juhlien ja rituaalien todellinen merkitys ja tarve unohtunut. Rituaaleilla on 
tärkeä roolinsa ihmisen elämän kehityksen jaksottajana ja juhlistajana (Mm. 
Eliade, Turunen).

Kaikki olisi muuten ehkä liian selkeää ja ymmärrettävää ja eläisimme 
harmoniassa itsemme ja toisten kanssa jolloin välistävedon halua ei olisi 
koska kukaan ei enää olisi kasvoton ideologia tai koneiston osa, vaan 
arvokas ja yksilöllinen osa kokonaisuutta.

Vastakkainasettelua ei pääsisi  syntymään eettisessä vaihtotaloudessa. On 
uskomatonta, kuinka kauan voidaan jankata ikivanhoista kirjoituksista ja 
niiden mahdollisesta pyhyydestä ja taistella näkemyserojen paremmuu-
desta. Se mitä Kainulaisen teksteissä ja hänen koko kiinnostuksessaan 
uudistaa kristillisiä näkemyksiä voi pitää ansiokkaana, on pyrkimys saattaa 
niitä ajan henkeä vastaavammiksi, lähestyä sallivampaa ajattelua ja 
yksinkertaisempaa ilmaisua. On hyvä, että palaute on vaikuttanut 
muutokseen; muokannut ilmapiiriä takaisin käytännöllisemmälle tasolle mistä 
ollaan lähtöisinkin. Kainulaisen parasta antia ovat hänen huomionsa metsän  

 

¹ Sitähän tässä on koko ajan tehty: perinteiset uskomukset on korvattu uusilla. 
Uskonpuhdistuksen aikaan väkivalloin laitettiin lakoon vanhat uhrilehdot ja rakennettiin 
kirkot näihin kansalle tärkeisiin ja merkityksellisiin paikkoihin (mm. Seppo & 
Kovalainen, 2006).

27



ja saunan tiedosta suomalaisen todellista mielen maisemaa lähestyen. Hän 
mainitsee hiljaisen kunnioittamisen, terveen maalaisjärjen sekä Väinä-
möisen ansiot asioiden tietäjänä kansanperinteemme väkevimpänä 
hahmona, sankarina joka laulullaan lauloi vastustajansa suohon sekä synnyt 
syvet ja sitä kautta muistutti ihmisen perinnöstä, arvostuksesta menneeseen 
ja ympäristöömme. 

Buddhistit uskovat itsen muuttuvan ja kehittyvän koko ajan. Opimme 
jatkuvasti ympäristöstämme ja itsestämme ja muokkaamme ajatuksia ja 
mielikuviamme tarpeen mukaan. Palaute muodostaa informaation, jolloin 
edetään toisin metodein. Informaatio löytyy muutoksen epistemologiassa, 
erona edeltävään tietoisuuteen (Bateson 1972, 137).  Itämaiset henkiset 
ideologiat; kunnioittamisen, hiljentymisen ja harmonian kulttuurit, ovat 
pysyneet muuttumattomana vuosituhansia. Niiden käytännönläheiset ja 
elämää parantavat opit, mm. yoga ja meditointi, keräävät kasvavaa 
harjoittajajoukkoa ympäri maailman. Yhteys on konkreettinen ja elämän-
laatua parantava. Pysytään yksinkertaisten asioiden äärellä tasavertaisina 
olioina, kuunnellen hiljaista tietoa, kunnioittaen ja oppien itsestä ja muista. 
(Eväsoja 2011, 27). 

Nykyään havaittavissa oleva kiinnostus aiemmin alkuperäiskansojen 
kulttuureissa vain shamaanille kuuluneisiin tehtäviin (psykedeelinen 
matkanteko muihin tietoisuuden tiloihin tietoa etsien) johtuu mielestäni 
henkisyyden unohtamisesta tässä talouskasvun kiireessä. Voitosta voittoon-
sinkoilu on taas johtanut oman ymmärryksemme ja kuuluvuuden tunteen 
asteittaiseen katoamiseen ja vieraantumiseen. Kaupungistuminen 
myötävaikutti Suomessa luontoyhteys-linkin kadottamisessa. Kaipuu juurille 
on voimakasta. Omavaraisuusajattelu nostaa taas päätään ja ollaan 
kiinnostuttu perinteistä, henkisyydestä ja hyvinvoinnista. Suomalaisten 
tilannetta on verrattu reservaatteihin ajettuihin alkuperäiskansoihin ja heidän 
alkoholiongelmiinsa. Vaikka aikaa on kulunut, kulttuuri ei ole enää omamme 
eikä luonnollinen. Salakavala vieraantuminen on todellista ja vahingollista. 
Initiaatioriittien rooli on ollut pitää tietty etenemismalli jatkumona edelliseen 
ja käydä turvallisesti läpi kehitysvaiheita välittävässä ympäristössä, osana 
yhteisöä (mm. Pettersson 1996 ). Kirkon omiessa piiriinsä tärkeät initiaa-
tiojuhlat kuten kasteen, rippikoulun ja avioliiton, ovat moderni agnostikko ja 
tiedeuskovainen ikäänkuin jääneet ilman näitä merkityksellisiä käännekoh-
tia. Tuntuu, että valinnanvaraa on joillekin liikaa ja hämmennys siitä 
turhauttaa.  Aiemmin kaikilla oli tehtävä ja jokaisen panostus yhteisön 
hyvinvointiin oli luonnollista. Nyt ollaan sellaisessa tilanteessa, että 
rakennettu ympäristö ja kulttuurin suunta ovat vieneet meidät kauas 
yhteisöä vahvistavista ja sitouttavista käyttäytymismalleista. Elämä on yhä 
yksilöllisempää ja sattumallista, mutta kulttuurien yhteensulautuessa yhä 
homogeenisempää. Rajoitukset ovat poistuneet ja tehtävät ovat hakusessa. 
Mikä tahansa on mahdollista ja valinnan vaikeus ahdistaa monia.   
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4.1 Luonnon tilasta ja ihmisen jumalilluusiosta
  
Kuvausmatkani uloittuivat Väli-Amerikkaan ja pohjois- Eurooppaan. Ongelmana ei ollut löytää kuvattavaa. Löysin upeita ja mieltä sykähdyttäviä 
paikkoja eli juuri niitä kaivattuja motiiveja kuvalle ja sen suuremmalle merkitykselle henkisen hyvinvoinnin lähteenä tai vähintään inspiraatiolle. 
Erityisesti kasvillisuuden runsaus, heleät ja kirkkaat värit, sekä monimuotoinen lajisto ja eksoottinen eläimistö olivat kokonaisvaltaisen 
herkullinen kokemus. Luonnon tila on globaalisti kiinnostava aihe. Luonnolla on virkistävä arvo urbaanimman kansalaisen mielestä, riippuva taas 
maanviljelijän näkökulmasta. Valitettavan usein Mexicossa ja Guatemalassa seikkaillessani törmäsin siihen, että kyläläiset olivat pakotettuja 
myymään maitansa esimerkiksi palmuöljyn tuottamisen käynnistämiseksi. Maailmalla vallitsevat ostajan markkinat. Raha arvotetaan lyhyellä 
tähtäimellä arvokkaammaksi kuin maa. Permakulttuurin harjoittaminen on ikivanha luonnonmukainen tapa elää kunnioittaen monimuotoisuutta 
ja eläen siitä. Nyt tämä perinteinen elämänmuoto on tehty mahdottomaksi monissa köyhimmässä osissa maailmaa. Mika Koskisen Kiinaan 
sijoittuva dokumenttiprojekti Punaisen metsän hotelli (2012) kertoo juuri tällaisista ongelmista. Tavallisille kyläläisille ei oltu maksettu korvauksia 
maiden myymisestä Stora Ensolle. Jos kyläläiset yrittävät viljellä vesisyöpön eukalyptuksen lisäksi omia perinteisiä hyötykasvejaan, yrityksen 
maksetut edustajat kävivät repimässä kasvit irti ja pahoinpitelemässä tavallisia kyläläisiä. Tämä ei välttämättä ollut yrityksen toive, vaan on myös 
mahdollista että valtion toimet eivät tilannetta tarkastellessa kestäisi päivänvaloa. Maassa toimitaan maan tavalla. Mikä toimii täällä ei suurella 
todennäköisyydellä edes voi toimia toisella puolella maailmaa. Ymmärrys ja vastuu on mielestäni sinne hakeutuvalla yrityksellä. Ei tulisi viedä 
omaa riistävää tietouttaan eteenpäin, varsinkaan tällaisessa tapauksessa, missä ryhdytään kaventamaan paikallisten selviytymisstrategioita ja 
elinmahdollisuuksia. Suomalaisten puutavarayritysten markkinoimalla ja toteuttamalla monokulttuurisella  metsänhoitopolitiikalla on huono maine 
ympäri maailman Brasiliasta Indonesiaan. Se mikä toimii yhtäällä, ei mitä luultavimmin ole kuitenkaan yleistettävissä yleiseksi totuudeksi.  

Yhdysvaltalaiset ovat virheen kautta aloittaneet teollisuuden 
siirtämisen ns. halvan työvoiman maista takaisin kotimaahansa kun 
huomattiin ongelmat ja niihin puuttumisen vaikeus toiselta puolelta 
maailmaa, sekä tietenkin työllisyyden positiivinen vaikutus omaan 
yhteiskuntaan.  Suomi on päätöksissään seurannut USA:ta muutaman 
vuoden viiveellä. Luulisi että toisten virheistä voisi oppia, mutta 
valitettavasti vaikuttaa siltä, että edes omista ei opita. Panenteistinen 
käsitys (mitä ekospiritualismikin edustaa), missä jumaluus on 
kaikessa, maailma jumalan ruumiina, ei kuitenkaan tarkoita sitä, että 
ihminen olisi jumala, jolla on valta päättää kaikesta ja jonka mukaan 
täällä edetään, vaan sitä, että ihmiselläkin on mahdollisuus tulla 
täydelliseksi itsekseen, jumalan kuvaksi. (mm. Pesonen 1999, 21).
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Olemme se laji joka vaikuttaa voimakkaimmin muiden olioiden 
ja ilmentymien luonnollisiin mahdollisuuksiin olla ja ilmetä. 
Olemme kaikki osa samaa ekosysteemiä jossa ihmiskunta 
toimii kuin jumala. Olemme ulkoistaneet itsemme ”ei yksi 
roska/ ääni/ ostopäätös tunnu missään”- asenteella ja jo 
Raamattuunkin viitaten, syyllinen löytyy aina muualta. Yhä 
harvemmassa löytyy maisema mistä löytyisi edes yhden 
rajauksen verran näkymää mihin ihmissormi ei olisi merkkiään 
jättänyt. Täytyy todella tehdä töitä jos ei halua radiomastoja tai 
sähköjohtoja valokuvaan mukaan. Itselleni nämä edustavat 
kuitenkin ihmisen pakollista edustusta; miksi pyrkiä 
häivyttämään näitä ihmisen jälkiä kun ne kuitenkin niin 
laajamittaisina hallitsevat maapallon nykyilmettä. 
Lähtökohtaisesti niiden tekeminen esteettisestikin aikaa 
kestäviksi on tietenkin parempi ratkaisu. Tehtaiden- ja 
katuvalojen näkeminen rakennusaineina kuville,  vaikkakin vain 
häivähdyksenomaisesti, kuten sivun 18 valokuvassa Firefly 
punainen valo, voi tehtaan piipun merkkivalo Lahdessa 
maisemareitin varrelta eräänä lumisena yönä osoittaa, kuinka 
sellaisesta voi tulla elimellinen osa kuvaa.

Olen osa luontoa ja pyrin tekemisilläni olemaan totuudellinen ja 
kaikkensa tekevä osa tätä kokonaisuutta. Tieto todella lisää 
tuskaa, mutta täytyy tiedostaa vallitsevat vääryydet jotta ne 
voitaisiin korjata. Tämän tiedostamisen tulisi tapahtua jo 
tekovaiheessa eikä vasta jälkeenpäin. Nyt vallitsevasta ”ei 
ongelma kunhan ei ole jäänyt kiinni”- mentaliteetista täytyy 
luopua globaalisti ja saada vuosisatoja vääryydellä toisten 
selkänahoista rikastuneet eettiseen vastuuseen. Tarvittaisiin 
uusi, koko maapallon kattava puhdistus kaikesta kuonasta: 
vanhoista kaunoista, veloista ja uskonsodista. Ehkä kaikki 
asettuisi sitten paremmin, kaiken voisi aloittaa taas ikäänkuin 
puhtaalta pöydältä, ilman ahneutta ja syytöksiä, 
oikeudenmukaisesti. Yleismaailmallinen ns. Tobinin vero voisi 
olla ratkaisu kysymykseen, mutta minkä tahansa ratkaisun 
suhteen on sen toteutumisen edellytyksenä kaikkien 
sitoutuminen yhteiseen päämäärään. 

Meitä on vuosituhansia pakotettu pois luontoyhteydestä ja sen 
tietoisuudesta ja viimeisiä viedään ellei jokainen tee 
voitavaansa. On menty takapakkia monissa maissa siinä 
mielessä, että yhtiöillä on aivan liikaa valtaa köyhien 
kustannuksella. Eettisesti oikean voi ainakin sanoa olevan 
kaunista. Kun tietää, että itse työntekijä on saanut tarpeellisen 
korvauksen, voi tuotteista vasta nauttia hyvällä mielellä. On 
väärin, että väliporras käärii isoimmat tuotot.   

Veli-Matti Huhta Harri Laakson Valokuvan tapahtumasta
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Pari vuosisataa kukoistanut tiedeuskonto vaatii kylmiä mitattavissa 
olevia totuuksia ja on muokannut länsimaisesta ihmisestä 
luonnosta vieraantuneen kyynisen skeptikon. Yhä kasvavissa 
määrin ihmiset tiedostavat asioita, mutta liikaa silti luotetaan 
kapitalistisiin kasvun mantroihin unohtaen sen tärkeimmän: 
kunnioituksen. Kaikkien faktojen valossa maailmanlaajuisena 
prioriteettina tulisi olla kaikkia elämänmuotoja kunnioittava 
ympäristö ja sitä kautta kokonaislaatuista hyvinvointia nauttiva, 
sitoutunut ja arvonsa tunteva yksilö. Olisi hyvä ottaa vanhat, 
Suomessakin aiemmin harjoitetut perinteet käyttöön (Mm. 
Kovalainen & Seppo, 2006): kysytään puilta ja kiviltä, kuulostellaan 
ja opitaan ympäristöstämme, tunnetaan paikkojen energiat. 
Metsällä sanotaan olevan hiljaista tietoa (Mm. Kainulainen 2009). 
Täytyy vain osata kuunnella.  Hukassa ollut yhteys on korjattava 
halulla ymmärtää, tavoittelemalla tiedostavaan ja henkisempään 
nousevia todellisuuden ilmentymiä ja ottaa opiksi niistä. 
Käytäntöön oppimistaan reflektoiva ja ympäristönsä kanssa 
sopusoinnussa elävä ihminen on hyvä esimerkki siitä, että muutos 
on mahdollista. Palaamalla juurilleen voi saavuttaa ymmärryksen 
ympäröivän luonnon kanssa, mutta silloin on edettävä sen ehdoin. 
Historian valossa on todettava, että ihminen on liian ahne 
senkaltaiseen toimintaan, missä elintaso laskee, ennen kuin on 
aivan pakko (Vaillant 2011).

Globaali yhtenäisyys, vaatimattomuuden korostaminen, paikallisten 
olojen huomioiminen ja toimiminen ympäristön ehdoilla ovat niitä 
vaatimuksia jotka kaikkien tulee ottaa käytännön tasolla huomioon. 
Tästä samalla päästään permakulttuurin luomaan harmoniaan 
monimuotoisella lajistollaan kaikkien osasten tukiessa toisten 
toimintaa. Tarjoamalla oman osuutensa hyödylliseen yhteispeliin 
pidetään taudit ja tuhohyönteiset kurissa. Luonto on osa meitä, sitä 
ei voi kohdella kuin roskaa. Nykyajattelijoista Vadén ja Ekström, 
vaikkakin hieman pauhaten kuten itsekin helposti, kertovat 
ymmärrettävästi ihmisten toimien yhteydestä luonnontilaan. Mitä 
tulee tehdä että muutos olisi mahdollinen? Kaikkien on herättävä 
vastuuseen toimimaan eettisesti oikein. Est- eettistä. Hyvä todella 
on kaunista. Jo Sokrateen ajoista on keskusteltu hyvyyden ja 
kauneuden ideoista ja niiden olemassaolosta ja merkityksestä. Jos 
näkisimme maailman kuten ekospiritualistit, Jumalan ruumiina, 
käyttäytyisimme varmasti paremmin ympäristöämme kohtaan. 
Pesonen esseessään (1999, 27) Kristinusko ja ympäristökriisin 
”syylliset” kertoo sosiologien Heiskala ja Saaristo ehdotuksista 
pyhittää luonnosta arvojen arvo, tehdä se valtauskonnoksi. Hän tuo 
esille myös Soperin ajatuksia, joiden mukaan ”uskonnollisen 
näkemyksen sijaan” tarvittaisiin herkkyyttä luontoa kohtaan. 
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Itse näen maailman Spinozalaisittain käytännöllisesti suurena 
kokonaisuutena jonka osasia kaikki olemme, henkeä ja ainetta 
yhdistyneinä konkretioiksi kuten olioiksi ja taas Batesonilai-
sittain yhdistettynä kaavaan joka suhteiden avulla yhdistää 
kokonaisuuden. Mielenkiintoinen, kristillisessäkin kuvastossa 
esiintyvä Metatron, jumalan sanansaattaja, esiintyy pyhissä 
kuvissa outo esine kädessään. Tämä on ns. Metatronin kuutio 
josta voi löytää kaikki maailman muodot; kolmion, ympyrän, 
kuution, heksaedrin jne. Tämä muoto voidaan rakentaa 
seitsemästä ympyrästä, joka on ns. elämän siemen-symboli 
(seed of life) ja joka taas rakentuu eteenpäin noista kuudesta 
kehällä olevasta ympyrästä yhdet ulommaksi, kuvion sisältäen 
nyt 13 palloa, joista 12 symmetrisesti etääntyvät keskim-
mäisestä. Tätä 13 pallon kokonaisuutta kutsutaan fruit of lifeksi; 
elämän hedelmäksi, ja josta on viivoin yhdisteltävissä ns. 
Metatronin kuution eri ulottuvuudet, on nimeltään elämän 
kukka, flower of life. (Gilchrist, 2008). Koen, että tuo kuvio 
kertoo kaiken olennaisen; maailmassa kaikki rakentuu samoista 
perusmuotoisista geometrisistä palasista. Yhteys kaikkeuden 
välillä on niinkin perustuksellista kuin samat muodot 
rakennusaineina. Universumi ja aivosolu noudattavat samaa 
rakennetta.

Esimerkkejä löytyy lähempääkin; ihmisen keholliset suhteet 
ovat kultaisessa suhteessa toisiinsa, kasvit kasvavat samaa 
kaavaa toistaen. Voidaan puhua siis melko universaalista laista. 
Luonnosta löytyy ihmiselle vastaavuuksia, olemmehan 
kiistattomasti osa sitä. Verisuonet ovat muodoiltaan identtisiä 
esimerkiksi juurien ja salaman kanssa, ja verisolujen toimintaa 
on verrattu kasvien yhteyttämiseprosessiin. Yhteisten tekijöiden 
tiedostaminen sitouttaa. Toivon, että valokuvissani esiintyvä 
luonnollisuus auttaisi niiden katselijoita ymmärtämään ja 
sisäistämään kaikkeudessa tarvittavan kunnioituksen 
merkitystä. Olemme kaikki riippuvaisia ympäristöstämme ja sen 
terveys vaikuttaa suoraan siinä asuviin. ”(E)stetiikka sitoo 
ihmisen kokemuksen kautta kohteesen”(Hellakoski 1996, 56¹). 
Samuus vaikuttaa empatiakykyymme. Tee muille niin kuin 
haluaisit itsellesi tehtävän, sanoi jo Kungfutse² aikoinaan 
viitaten sillä taolaiseen tyyliin mitä luultavimmin kaikkeen 
elolliseen. Olemma kaikki yhtä ja tekomme vaikuttavat 
kauaskantoisesti.

¹ Tuija Hellakosken essee ”Osallistumisen estetiikka” kirjasta Ympäristöestetiikan 
polkuja (1996) s.54-63.
² Kiinaksi: Kǒngzǐ, Wade K'ung-tzu, englanniksi  Confucius, "Master Kong" 
551 – 479 eaa (Wikipedia, 20.03.2012).



4.2 Luontoyhteys henkisen symbolina 

Vaikka ei pitäisi, koen syyllisyyttä ihmiskunnan puolesta ympäristön tuhoamisen ja monimuotoisuuden hävittämisen johdosta. Länsimaisessa 
yhteiskunnassa ollaan etäännytty kauas niistä lähtökohdista missä ympäristöä kohdeltaisiin vertaisena, sitä kuunneltaisiin ja edettäisiin myös 
sen hyvinvoinnin ehdoilla. Köyhyys luo suurinta eroa yhteiskunnankin rakenteissa, ja erityisesti siellä missä kulutushyödykkeitä tuotetaan 
uskomattomilla pilkkahinnoilla välikäsien vetäessä välistä. Paikallisten riisto ja alkuperäiskulttuurien vaino vain jatkuu, ellei jokainen tee 
voitavaansa tämän epäkohdan parantamiseksi. Vaikka uskonkin, että omilla valinnoilla voi vaikuttaa, niin kaikkeen ei valitettavasti voi. 
Huomaamme, että paha saa palkkansa ja raha menee rahan luo, ovat nykyään valitettavasti toteamia eikä sanontoina leviäviä varoituksia kuten 
aiemmin. Niin sanotut yhteiskunnan heikot ovat vahvoilla karmallisesti kenties. Uskon ihmisten enemmistön haluun toimia hyvän puolella 
utilitaristisesti, arvostamalla kaikkeutta kuten esimerkiksi Boliviassa, antamalla luonnolle yhtäläiset oikeudet. Valitettavasti raha on kuin uusi 
uskonto ja sille annetaan liikaa voimaa ja valtaa muun hyvinvoinnin kustannuksella.
 
Synnyinseutu, paikka missä kasvamme ja elämme, elinympäristö ja kasvatuksemme ovat tärkeitä merkitysten muodostusten kannalta. On 
olemassa kuitenkin se geneettinen materiaali, mikä on muokkautunut minuksi esi-isistä alkaen. Ja tässä kulkee mukana myös fyysistä muistia 
joka ulottuu sukupolvien yli. Kaikki kokemamme vaikuttaa kaikkeen. Tiedostamalla voimme ainakin pyrkiä vaikuttamaan minkälaisiksi annamme 
asioiden kehittyä. Eri aikakausina arvostuksen kohteet vaihtelevat. Myös kulttuurien ja pienyhteisöjen yhteisön sisällä esiintyy hajontaa. Uskon, 
että luonnolliset kasvun ilmentymät, jatkuvat muodot eli fraktaalit ovat pysyneet ihmissilmälle esteettisesti aina yhtä kauniina.  Frankfurtissa 
1920- luvulla kehittyneen  Bauhaus-liikkeen perusajatuksena oli Form follows function. Toiminta /tarve/tehtävä/tilaisuus määrittää muodon. 
Käytännöllinen, toimiva ja terve on kaunista. Voi ajatella, että koska villi luonnotila toimii varmasti tarpeensa/tehtävänsä mukaisesti, on se tällöin 
muodollisesti myös hyvää ja pätevää. Silloin kun voi toteuttaa tehtäväänsä kokee olevansa tärkeä ja tarpeellinen. Tällöin on helpompaa olla 
myös onnellinen. Se, miten suhtaudumme luontoon, kertoo minäkuvamme lisäksi mielestäni myös siitä, miten suhtaudumme koko muuhun 
maailmaan.

  
  

 

Luonnossa harhaillessaan voi tavoittaa ikiaikaisen yhteyden 
elämämme tarjoajaan, äiti maahan. Tämä yhteys on luonnollinen, 
olemme osa kokonaisuutta. Tätä yhteyttä on vuosituhansia yritetty 
hajottaa luonnollisiin asioihin kajoamalla (kalenteri, luonnonkierron 
tärkeiden päivämäärien juhlien ryöstäminen ja merkitysten 
muuttaminen omia tarkoitusperiä vastaaviksi vallan nimissä, 
hämäämiseksi ja sen ylläpitämiseksi). Onneksi on vielä mahdollista 
tehdä valintoja paremman huomisen hyväksi. Yhteys luontoon on 
tiedostettava ja kunnioitettava sen tarpeita. Boliviassa hyväksyttiin 
v. 2011 laki, missä luonnolle julistettiin tasa-arvoiset oikeudet:(5)
 
“the right to life and to exist; the right to continue vital cycles and 
processes free from human alteration; the right to pure water and clean 
air; the right to balance; the right not to be polluted; and the right to not 
have cellular structure modified or genetically altered.” 

Eli vapaasti käännettynä: Kaikilla on oikeus olla ja elää 
saasteettomassa ympäristössä ilman ihmisen puuttumista.  Kaikki 
negatiiviset teot tulee jättää pois ja ympäristöä tulee vaalia kuin 
läheistä. Kun jotain arvostaa ja kunnioittaa ei sitä silloin halua 
vahingoittaa. Vielä 1900-luvulla on Suomessakin puita kaadet-
taessa kysytty lupa siihen metsän hengiltä 
(mm.Kovalainen&Seppo).  
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Olen kokenut todellisia visuaalisia syvyyksiä etsiessäni luonnon kuvaajaksi sopivia,  
herkkyyttä mahdollisesti kasvattavia kuvia. Minua kiinnostavat väliaikaiset, 
sattumalliset tilat ja piiloutuvien visuaalisten aarteiden löytö sekä niiden 
paljastaminen. Lähdin siis projektissani etsimään tallennettavaksi sellaisia erityisiä 
luonnon näkymiä, joissa voisi tuntea jotain erikoislaatuista, pyhän läsnäoloa; syvää 
rauhaa ja/tai yhteenkuuluvaisuuden tunnetta joko itse näkymässä tai sen kautta. 
Päädyin kuvaamaan erityisesti metsiä; kasvillisuutta, pinnanmuotoja ja vesiä, koska 
juuri metsissä olen itse kokenut edellämainittuja tuntemuksia. Metsän puut tukevat, 
varjostavat, antavat suojan ja elannon. Metsä on nähty myös symbolisena 
tiedostamattomana, sen villin ja tuntemattoman kotina, ei-kenenkään-maana, ehkä 
juuri sen arvaamattomuuden ja ankaruuden takia. Metsä edustaa eräänlaista välitilaa. 
Välitilat on nähty siirtymäriittien maastona, toimien myös itse riittinä (Mm. Turunen, 
Pettersson). Luonnollinen metsä edustaa vapaata, monimuotoista symbioosia ja 
hyvinvoivaa kaunista kokonaisuutta. Spinoza katsoi, että Jumala ja luonto vain olivat 
kaksi eri nimeä samalle jakamattomalle ja äärettömälle substanssille, joka on koko 
maailmankaikkeuden perustana. Hän ei halunnut tehdä jakoa aineeseen ja henkeen 
vaan katsoi kaiken olevan yhtä kokonaisuutta. Spinoza edusti ajatuksillaan monismia 
ja vetoaa helposti yleistettävissä olevilla holistisilla ja tasa-arvoisuutta korostavilla 
teorioillaan vieläkin ihmismieleen. Tiedetään, että hänen ajatuksensa vaikuttivat mm. 
Einsteiniin syvästi. (Mm. Pietarinen 1993, Pesonen 1999) 

 
Kasvatustieteilijä, psykologi ja ekoterapeutti Riitta Wahlström 
kirjassaan Eheyttävä luonto (2006) on käynyt läpi tutkimuksia 
luonnon vaikutuksista terveyteen ja koonnut yhteen kokemuksellista 
tietoa (vanha perimätieto, ”maalaisjärki”, arkitieto) ja tieteellisesti 
todistetuttuja teorioita yhdistettynä käytännöllisiin ekoterapeuttisiin 
harjoitteisiin joiden keinoin voi lisätä ympäristön ja samalla itsen 
hyvinvointia. Koen, että luonnossa esiintyvät kauneuden ilmentymät 
heijastuvat meille kauniina juuri siitä syystä, että koostumme 
samankaltaisista osasista, toisin sanoen, ne puhuttelevat meitä 
samuudellaan, kaavalla joka yhdistää. Fibonaccin lukujono toistuu 
ihmisten, eläinten ja kasvien sisäisissä suhteissa, spiraali esimerkiksi 
simpukan kotilossa ja ihmisen korvassa. Bateson (1972, 1979) puhuu 
juuri tuosta yhdistävästä tekijästä (Pattern that connects) 
systeemisessä kokonaisuudessa. Merkityksellistä on, mikä on 
meidän  suhteemme näihin suhteisiin. Osa ei voi määritellä 
kokonaisuutta, vaan voi kertoa vain omasta mallistaan ja 
kokemuksestaan käsin suhteistaan muihin. Vertailun ja 
yhtäläisyyksien avulla voimme selvittää kuuluvaisuuksiamme ja 
yhteyksiämme. Tarkastelemalla niitä voimme oppia myös itsestämme.



Uskon, että jaksamiseen tarvitaan hyvien unien, liikunnan ja terveellisen ruokavalion 
lisäksi myös henkisiä eväitä ja pyhän kunnioituksen kokemista. Yksi tie 
kunnioituksen löytämiseen on henkisen ulottaminen koskemaan luontosuhdetta, 
kohtelemaan sitä kuin vertaista.
 
”Syväekologia on jo aika lähellä tätä, sillä syväekologia pohjautuu ekologiaan ja 
liittää siihen moraaliopin, joka periaatteessa vastaa humanismin ytimen 
laajentamista koskemaan kaikkea elollista. Uskonnoissakin korostetaan kaiken 
elämän pyhyyttä luojan luomana. Tarvitsemme kokemusta pyhyydestä, jotta 
kykenemme elämään riittävän hienovaraisesti. Myös estetiikkaa tarvitaan, muuten 
arjestamme tulee niin ankea, että turrumme ja menetämme elintärkeän 
herkkyyden.” Näin hyvin Göran Ekström kiteyttää pyhän kokemuksesta ja estetiikan 
tarpeesta kirjassaan Utopia pelastaa maailman ( 2009, 124-125). 

Raikas ilma täynnä happea, ympärillä kaikenkattava äänimaailma; lintujen siivet 
läpsyvät ilmassa rusakon puputtaessa heinää mäen päällä, mutta ihmisen 
huomatessaan se heti kiirehtii karkuun. Luonnossa on helppo liikkua. Siellä unohtaa 
kiireen ja stressin. Mieli on valpas ja aistit avoinna. Ymmärrys siitä, että olemme osa 
tätä kaunista kaikkeutta palauttaa perspektiivin kohdalleen, eivätkä pienet murheet 
enää paina.  
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“Symboleja tarvitaan erityisesti siirryttäessä rajallisesta 
aistimaailmasta tuonpuoleiseen, rajattomaan ja 
äärettömään yliluonnolliseen maailmaan “

(Turunen 2001 Van Gennepiä ja Cooperia mukaillen, 165). 



4.2.1 Lyhyesti värien ja muotojen ominaisuuksista/ muodottomuudesta

Yllätykselliset yksityiskohdat, valon maaginen hehku ja värien moninainen täyteläisyys tekevät 
luonnon ikuistamisesta antoisan löytöretken. Jotkut muodot näyttävät kätkevän sisäänsä enemmän 
kuin pelkän fyysisen muotonsa. Tyhjyyteen ja sitä kautta täyttymykseen pyrkivät rituaalit noudattavat 
tiukkoja kaavoja, joita tulee noudattaa keskittyneesti vapautuakseen maallisista kahleista. Itämaisten 
filosofioiden mukaan ”muodon täydellinen hallinta vapauttaa muodosta. Määrätty muoto vapauttaa 
mielen pohdiskelulle ja meditatiivisen tilan onnistuessa täydellisesti se vapauttaa mielen tyhjyydelle, 
eli tilalle, jossa mikään ajatus ei jää vaivaamaan. Ajatukset tulevat ja menevät, ja mieli pysyy 
vapaana ajatusten virralle. Mielen tyhjyys buddhalaisessa filosofiassa tarkoittaakin itse asiassa 
”täyttä” - täydellistä ja aktiivista mielen tilaa, jossa ajatukset liikkuvat vapaasti ilman rajoitteita.” 
(Eväsoja 2011, 28-29). Aasialaisen perinteen mukaan arjesta pyritään tekemään yksinkertaista ja 
esteettistä, jolloin elämästä tulee helppoa ja luonnollista, ja se näkyy kaiken tekemisessä 
pikkutarkasti ja hyvin keskittyneessä toiminnassa. (Ibid., 34) 

Abstraktin taidesuuntauksen voi katsoa kehittyneen impressionismin, primitismin (1888), 
prerafaeliittojen ja kubismin kautta dadaan ja surrealismiin. Gauguin, Picasso, Klee, Mondrian ja 
Kandinsky tulevat varmasti kaikille ensimmäisinä mieleen abstraktista taiteesta puhuttaessa. He 
olivatkin uranuurtajia näiden muodottomaan ja henkiseen pyrkivien taidesuuntausten saralla. 
(Ringbom 1989, 33-40)

Erityisesti Klee ja Kandinsky paneutuivat henkisen ilmentymisen 
etsintään. Perusmuodoiksi Kandinsky määritti viivan ja pisteen,  
joista voi luoda taas geometriset perusmuodot: ympyrän, kolmion ja 
neliön (joiden myöhemmin on todettu löytyvän kaikesta, viimeistään 
atomitasolla). Määritellessään värejä Kandinsky huomasi niiden 
pitävän sisällään voimakkaita psykofyysisiä vaikutuksia. Myös 
Goethe oli aiemmin tutkinut värien ominaisuuksia psyykeseen. 
Seuraavassa esitän lainauksen mielestäni työni kannalta 
merkitsevimpien värien vaikutuksista Kandinskyn mukaan:

”...Tämän syvenemiskyvyn löydämme sinisestä ja samoin ensin 
teoreettisesti sen fyysisistä liikkeistä 1. ihmisestä poispäin 2. omaa 
keskustaan kohti. Ja samoin on laita, kun annetaan sinisen vaikuttaa 
mielialaan. Sinisen taipumus syvenemiseen on niin suuri, että se 
voimistuu juuri syvemmissä sävyissä ja vaikuttaa 
luonteenomaisemmin sisäisesti. Mitä syvemmäksi sininen tulee, sitä 
enemmän se kutsuu ihmistä loputtomaan, herättää hänessä ikävän 
puhtauteen ja lopulta ylimaalliseen. - - Käydessään erittäin syväksi 
kehittää sininen rauhan elementin. (kirjoittajan oma kommentti: Ei 
kuten vihreä – joka , kuten myöhemmin tulemme näkemään, on 
maallinen, omahyväinen rauha- vaan juhlava, ylimaallinen 
syventyminen. ) Vaipuessaan mustaa kohti se saa ei-inhimillisen 
sivusoinnun. - - jatkuu...
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Absoluuttinen vihreä on rauhallisin olemassaoleva väri: 
se ei liiku mihinkään eikä sillä ole mitään ilon, surun, 
intohimon sivusäveltä, se ei vaadi mitään, ei kutsu 
mihinkään. - - Jos absoluuttinen vihreä saatetaan pois 
tasapainosta, se kohoaa keltaiseen päin, jolloin siitä tulee 
eloisa, nuorekas ja iloinen. Taas on keltaista 
sekoittamalla syntynyt aktiivinen voima. Syvyyteen 
vajotessaan, sinisen vallitessa, saa vihreä aivan toisen 
soinnin: siitä tulee vakava ja niin sanoakseni mietteliäs. 
Siis myös tällöin syntyy aktiivinen elementti, mutta täysin 
toisenluonteinen kuin vihreän lämmitessä. Siirtyessään 
vaaleaan tai tummaan säilyttää vihreä alkuperäisen 
välinpitämättömän ja rauhallisen luonteensa, jolloin 
vaaleassa soi edellinen ominaisuus, tummassa 
jälkimmäinen voimakkaampana, mikä onkin luonnollista, 
koska nämä muutokset saavutetaan valkoisen ja mustan 
avulla. ” (Kandinsky, 83-86) 
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”Abstrakti taide edustaa asteittaista henkisen lähestymistä, mutta 
miten vältetään täydellinen mielivaltaisuus?-- Mondrian hyväksyi 
teosofian idean korkeammista, aineellisen maailman lävistävistä 
henkistyneistä tasoista, maailman jonka pinnalle henkinen siten 
heijastuu.  – ”vaikka näemmekin pinnan, ”sisäinen kuva 
muotoutuu sielussamme”. Ainetta ei voi kieltää tai kiistää; 
päinvastoin intensiivisella aineentutkimuksella voimme ylittää 
todellisuuden näkyvät muodot: ”Tämä selittää loogisesti sen, 
miksi perusmuotoja käytetään”. Mondrianille perusmuodot ovat 
kauimpana aineellisesta todellisuudesta. Tämä on platonismin 
käsite, johon Mondrian tutustui todennäköisesti teosofian kautta, 
jossa Platonin sanontaa ”Jumala geometrisoi” -siteerattiin usein.  
”(Ringbom 1989, 41) 

Kandinsky kuten Mondrian uskoivat, että joskus vielä tiede tulee 
näyttämään toteen muototeoriat käytännössä. Nythän on 
havaittu, että samat perusmuodot ja pienimmät luonnolliset 
muodot esiintyvät joka koossa, avaruuden ääristä atomitasolle. 
Harmonian tehokkuuden puolesta puhuu seuraava 
mielenkiintoinen matemaattinen nippelitieto: Ympyrällä on 
perusmuodoista suurin pinta-ala, ja säännöllisillä monikulmioilla 
taas verrattain isompi pinta-ala kuin samanpituisen ääriviivan 
omaavalla epäsäännöllisellä muodolla. Säännöllisistä muodoista 
voi muodostaa äärettömyyteen jatkuvia fraktaaleja. Myös Goethe 
etsi taiteen sisäistä totuutta ja ymmärsi, ”että luonnossa ja 
taiteessa vallitsevat yhteiset lait. Hän uskoi vilpittömästi, että 
antiikin taiteilijat olivat löytäneet nuo lait ja että tämä muinainen 
tieto oli vain myöhemmin unohtunut.” (Ibid., 110) 

Luonnonmuotoja tarkkaillessaan jo Pythagoras lausekkeessaan 
toisti kultaisen suhteen ja jo antiikin kreikkalaiset tiedostivat 
harmonisen kultaisen kaavan olemassaolon. Tämän kauneuden 
peruskaavan yksinkertaisi Fibonacci 1200-luvulla äärettömyyteen 
jatkuvaksi lukujonoksi 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34... ”Salatieteen 
ajatus siitä, että normaalille aineelliselle tasolle sijoittuvilla 
toiminnoilla ja ajatuksilla on vastineet jollakin korkeammalla 
henkisellä tasolla, oli kaikkein helpoimmin siirrettävissä 
kuvataiteeseen. Tällaista kaksoiskappaletta voidaan nimittää 
rinnakkaistoiminnaksi ja sen kuvallista esittämistä 
”rinnakkaiskuvaukseksi”. ”Kandinsky sovelsi teosofian 
värähtelyteoriaa omassa teoriassaan: hienoimmat tunteet 
koostuvat värähtelyistä, värähtely muovaa taideteoksen, teos 
värähtelee ja katsojan sielu alkaa värähdellä.”(Ringbom 1989, 41- 
42).



4.3 Metsä meditatiivisena mielentilana -valokuva ”hartauskuvana”

Kun tarvitsen rentoutusta tai mielen tyhjennystä turhasta, kohdistan ajatukseni metsän siimeksiin vaikken sinne juuri silloin 
fyysisesti pääsekään ja ehkä juuri siksi. Metsässä on helppo vain olla, läsnä. Siellä voi päästää kaiken täyttävän kiireen ja 
ajatukset ulos, työntää tuulen teille tai sammaleen alle. Mielen täyttää keinuva liike ja rauhoittava honkien humina. Kaikessa 
loistava vihreyden kirjo lumoaa. Ihmetys ja lumoutuminen luonnon tarjoamista näyistä kirkastaa ajatukset ja täyttää mielen 
lämpimällä yhteenkuuluvaisuuden tunteella. Metsästä saa myös voimia, on kuin uudelleen latautunut, autuas olo, siellä 
oleilun jälkeen. Näin vanhemmiten olen huomannut, että metsä voi olla myös mielentila. Sinne palaaminen ihan vain 
mielessäkin voi auttaa vaikeina aikoina. Muistikuvat  harmonisesta monipuolisesta kokonaisuudesta vahvistavat ihmisen 
maailmaan kuulumisen tunnetta. Valokuvan avulla sinne mielessä matkustaminen on helpompaa. Olen sitä mieltä, että 
luonnollisen valokuvan avulla (eli ei käsitelty) eläytyminen olisi helpompaa  kuin muokatun. Tämä vastaa ajatusta 
Suonpäänkin esittämästä valokuvan autenttisuuden vaatimuksesta. 

Valokuva pysäyttää ajan antaen katseelle ja ajatukselle tilaa palata takaisin siihen kyseiseen hetkeen. Se on yleensä 
maksimissaan 15 sekunnin hetki, tapahtuma ja rajattu tila, mutta varsinkin abstraktimman kuvan kanssa tila voi jatkua 
pitkälle niin historiassa kun ajatuksessakin tunteen ja kokemuksen ilmaisun välineenä tai sitten uusien mallien luomisessa. 
Valokuva voi toimia esimerkiksi meditaation välineenä, apuna toisille tasoille, muistuttamassa asioiden luonnollisesta 
yhteydestä, tuoden esimerkillään keskittynyttä läsnäoloa tilanteeseen. Aasiassa mandaloiden maalaus, yantrat ja Japanissa 
erityisesti kivipuutarhojen hiekkapiirrokset edustavat samantyyppistä hartauteen pyrkivää mietiskelevää toimintaa. Luovan ja 
keskittyneen toiminnan kautta on myös mahdollista päästä transsendenttiseen tilaan.  
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Kuinka syvä voi metsän siimes ollakaan ja kuinka 
lähelle/kauas voi se ihmisen ajatuksessa kuljettaakaan. 
Metsä on kaukaisuudessa siintävä mystinen 
mahdollisuuksien tarjoaja mutta myös mielentila.  Kivi 
teoksessaan Kaunotaiteellinen eräretkeilyopas (2004) 
kertoo varhaisromanttisesta luontokäsityksestä ja 
taiteilijoiden esiintuomasta sielun kaipuusta takaisin 
jumalalliseen alkukotiinsa. Romantiikan aikana 
taiteilijasta leivottiin nero ja todellisuuden syvempi 
ymmärtäjä ja välittäjä, tulkki. Itse käytän vallitsevia 
olosuhteita ja olemassaolevia elementtejä luodessani 
kuvaa, joten ne ovat siis automaattisesti 
mahdollisimman luonnollisia kuvauksia esittäytyvästä 
maailmasta. Kuvaajan rajaus ja muu toiminta 
kuvanottohetkellä määrittelevät kuvan lopullisen 
ilmentymän. Kuvaan näkemistäni näkymistä ja kaikesta 
siitä mitä eteeni tarjoutuu itsekin lumoutuneena. Myös 
itse kuvaaminen on meditatiivista, uppouttavaa 
toimintaa, jossa flow virtaa vuolaana ja aika ja muu 
ympäristö katoaa.
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”Esteettisen luonnonkokemuksen kautta ihmisen on myös mahdollista saada henkinen yhteys luontoon. Kauneus ja sen kokemus on yhtä 
kuin äärettömän ilmausta ja kokemista äärellisessä. ” (Kivi, 2004, 62)
  
Esitän siis, että valokuva luonnosta voi toimia luontoyhteyden vahvistajana ja herkkyyden lisääjänä sekä tarvittaessa myös eheytymisen 
välineenä.  Luontokuvasta voi liikuttua ja se voi olla voimauttavaa. Kuva voi toimia terapeuttisena, psykologin ja auttajan välineenä, 
itseparantumisenkin. Kuvaa voi käyttää yksinkertaisena siirtymän välineenä. Meditaation yhteydessä visuaalista välinettä kutsutaan 
yantraksi. Normaalisti yantra on mandalan muotoinen, geometrinen jatkuva kuvio, ympyrä, kolmio tai neliö. Se voi perustua myös 
vapaampaan epäsäännölliseen muotoon, viivaan tai pisteeseen. Mandalan symbolinen luonne voi auttaa meditoijaa pääsemään käsiksi 
syvempiin alitajunnan tasoihin ja lopulta kokemaan mystisen ykseydentunteen maailmankaikkeuden kanssa (Fontana 2005, 10).  

”Henkinen harjoitus on toimintaa, joka antaa mahdollisuuden kehittää mielen selkeyttä, mielentäyteyttä hetkessä, viisautta, myötätuntoa 
ja pääsyä korkeampien mystisen tietoisuudentilojen ilmestyksiin. Mietiskelevä metodi kuten yoga tai meditaatio tasapainottaa ja avustaa 
henkisen tietoisuuden kehityksessä. Taiteilijan metodi voi tulla mietiskeleväksi metodiksi ja hänen luomuksensa voivat tarjota sisäisen 
henkisen matkan merkkejä.” (Grey 2001, 207)

Tarvitaan sekä sisäistä että ulkoista keskittymistä  transsendenttisen mielen muodon vastaanottamisessa ja saavuttamisessa. 
Sykähdyttävät, aineettomamman suuntaan hypähtävät valokuvat auttavat omalla esimerkillään, ne yrittävät ylittää fyysisen maailman 
rajat jättäen aineen, hahmot ja muodot taakseen pyrkiessään kohti täydellistä täyttä (kuten buddhalaiset: tyhjä on täysi).  

”Taideteoksesta tulee katsojalle keino päästä käsiksi siihen liitettyyn transsendentaaliseen kenttään. Pyhässä taiteessa, kalligrafiasta 
ikoneihin, teos itsessään on välittäjä: henkisen ja materiaalisen ulottuvuuden kohtaamispaikka.(Ibid.)”



Varto kirjassaan Laulu maasta kehoittaa olemaan osa luontoa. 
Hänen mielestään olennaista on juurikin herkkyys joka on 
ruumiillista, aistien ja koko kehon asia, ja jonka kautta ollaan 
yhteydessä maailmaan:
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Varton mainitsema kosketuspinta tarkoittaa mielestäni 
tismalleen samaa kuin mm. Batesonin puhuma 
suhdeteoria (tarkastelemalla asioiden välisiä suhteita  
voimme selventää kokonaisuutta). Varton mukaan 
meidän tulee siis luopua tarpeista ja haluista  
saavuttaakseemme tarvittavan herkkyyden. Tämä 
ajatuskuvio on tuttu keskiajalta, jolloin hartauskuvat olivat 
jo yleistyneet. Hartaudella, keskittyen ja muu maailma 
ulkopuolelle sulkien oli mahdollista mietiskellen päästää 
irti maallisista ajatuksista ruumiillisuuden kautta, eli 
kuvasta takaisin itseen ja taas ruumiillisuuden yli henkistä 
kohti.  (Ringbom 1989, 20-21 .

Olen kiitollinen, että valokuvaten on mahdollista tuoda 
näkyviin myös tuota henkisyyteen pyrkivää todellisuutta.  
Tuo pyhä ilmenee kuvassa jonain poikkeamana,: 
esimerkiksi abstraktimpana muotona, liikautuksena tai 
pintojen kerroksellisena leikkinä, jonka olen saanut 
vangittua valokuvaan ja jota voi käyttää välineenä, 
ikäänkuin hartauskuvana, matkalla kohti henkisempää 
ymmärrystä.  

”Kun hartauden yhteydessä puhun ”paluusta luontoon”, sen rytmiin, virtaan tai sykkeeseen (mitä kuvaa kukin haluaakin 
käyttää), tarkoitan, että hartaus avaa meissä alkuperäisen herkkyyden, sen, jonka olemme sammuttaneet, ja jota emme heti 
edes tunnista. Se on luonnon herkkyyttä, samaa kuin luonnonolioissa, sitä, mitä ihmettelemme  ”vaistonvaraisuudessa”, jolla 
nimellä kutsumme luonnossa kaikkea sitä, mitä emme enää itse ymmärrä. Se on outoa heräämistä, sillä se on vierasta ja 
kokonaan itsestäänselvää, se on ristiriita, jota olemme onnistuneet välttämään. - -  Hartaus ei siis ole mitään nirvanaa, ei 
mitään välinpitämättömyyttä tai rauhaa. Hartaus on palaamista takaisin ihmisen luonnolliseen herkkyyteen nähdä, kuulla, 
aistia yleensä ja kokea fyysisesti maailma. Kaikki tämä on mahdotonta niin kauan, kun tahdon kokea, tahdon tietää, tahdon 
hallita maailman. - - Kosketuspinta ei ole metafyysinen käsite vaan pyrkii kuvaamaan ihmisen olemista, jossa ihminen on 
yksi, maailman sylissä osana maailmaa ja avoimena tälle. Se on  -  dualistisia rajauskäsitteitä käyttääkseni – täydellisen 
monistinen tila, jossa henki (äly, sielu) on kehossa jokaisessa kohdassa ja jossa vastus, jonka keho tuntee itsensä 
ulkopuolisesta, välittyy vailla ongelmia koko ihmiseen. Tällöin riippuu kokonaan runoilijankyvyistämme, kutsummeko 
kosketuspintaa sielun vaiko ruumiin pinnaksi. Tämä ei myöskään muuta sitä, että hartaudessa kehollisuus (ykseys) on 
kokemuksellinen asia (erottelut ovat aina jälkikäteen tai ennen tehtyjä).”  (Varto 2008, 62)



Valokuvan syntyyn vaikuttavat siis kuvaajan eteen aukeava näky (mitä), intentiot (miksi) ja visio (miten). Mitä, eli kuvan sisältö; objektit ja 
niiden muodot, rakenne (materiaalit, pinnat), etäisyys, valo ja kontrastit ja näiden kokonaisuus muodostavat kuvan. Kuvan kokemiseen 
vaikuttavat kuvan itsensä lisäksi sekä katsojan henkilökohtaiset lähtökohdat (kokemushistoria), että se missä ja miten kuva koetaan. 

Valokuvaan eli siihen mitä filmille tai kuvakennolle valon avulla ikuistuu, voi vaikuttaa monin keinoin. Yleisimmin käytettyjä tyylikeinoja ovat 
erilaisten filttereiden, sekä seepian tai mustavalkoisen filmin käyttö. Henkilökohtaisesti suosin luonnonmukaista valokuvaamista eli menen 
sillä mitä käsillä ja näkymässä onkaan. Olen nimittäin todennut, että jos jotain etsii niin sitä ei löydä, vaan aivan jotain muuta. Myös silloin 
kun ei hakemalla hae niin on vapautuneempi ja avoimempi uusille näyille ja kokemuksille. Usein juuri inspiroidun niistä näyistä ja etenen 
valokuvaamaan. Tietty valo, tietyt muodot, tietty tunnelma haluavat tulla ikuistetuiksi.  Onnistunut valokuva on pienistä tekijöistä  
riippuvainen kokonaisuus. Aivan kuin kuvien ylipäätään. Harmoniaan ja tasapainoon kuuluu mielestäni, vaikkakin vain hienovaraisesti 
(kuten oksan siluetti taivasta vasten) myös vaihtelevuus ja rytmi. Kaiken täytyy olla täydellisessä suhteessa toisiinsa ja rytmisesti 
aseteltuina (valo, muodot, värit, pinnat, materiaalit tai jopa sisällölliset tekijät) harmoniseksi kokonaisuudeksi. Tällaiset seikat kuuluvat 
kauniiseen kuvaan. 

 

  

 

5. HUOMIOITA KÄYTTÄMISTÄNI VALOKUVALLISISTA ELEMENTEISTÄ JA EFEKTEISTÄ
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”Ihmisen arkihavainto on kokonainen, mutta unenkaltainen. 
Tieteellinen havainto keskittyy osa-alueisiin, taiteellinen 
havainto pyrkii kokonaisvaltaisuuteen, tietoiseen 
vaistonvaraisen ja tajunnan yhdistelmään. Olen tahallani 
halunnut tuoda tieteen varmuuden käsitteen ironiseen 
tarkasteluun. Asettaa mielikuvat täsmällisyydestä, tieteen 
puhtaudesta, kokonaisuuden kehyksiin – missä sattuma, 
kokonaisuuden osana, antaa hengen ja osoittaa metodin vain 
metodiksi, ei totuudeksi. Maailma virtaa kuvien takana, ei 
kuvissa.” (Anttila 1989, 103)





Rajaus
Yksi mielestäni tärkeimmistä kuvaan vaikuttamisen keinoista on rajaus. Hyväksi tunnettuja 
linjoja ja kaavoja (mm. Fibonacci) kannattaa miettiä kuvaa rajatessaan. Itse kokeilen toki 
toisenkin tyyppisiä sommitteluja, kuten keskelle painottavaa esitystä, mutta kieltämättä, 
jokaisessa muodossa toistuva rakenne, kasvun ja suhteiden välinen universaali kultainen 
kaava ei ole löytänyt vielä voittajaansa.   

Olemassaolevia aukkoja ja katsetta ohjaavia linjoja löytyy kun sellaisia etsii. Tiheät 
oksastot luovat upeita kehyksiä jo valmiiksi mahtaville maisemille. Rajaus rajauksen sisällä 
viittaa siihen, että asioita voi ja tulee katsella tarkemmin. Kuinka kuva rajataan; mitä 
näytetään ja mitä jätetään näyttämättä, on olennaista kuvan sisällön kannalta. Jos tarvetta 
myöhemmälle rajaukselle löytyy, johtuu se pikemminkin taitollisista kuin draamallisista 
seikoista. Joskus kuvaa ottaessani jos en ole pystynyt rajaamaan kuvaa haluamallani 
tavalla, johtuen esimerkiksi omasta fyysisestä sijainnistani, olen kuvanottohetkellä 
päättänyt rajaavani kuvan sitten vasta jälkeenpäin haluttuun muotoon. 
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Tila/ Syvyys /Etäisyys
Mitä syvempi tila kuvasta välittyy, sitä uppouttavampi sen maailma voi katsojalle olla. 
Syvyyssuhteen laaja välittyminen antaa ajatukselle enemmän tilaa ja mahdollisuuksia 
katseen reitille. Pituussuunnassa pitkälle jatkuva tila tekee kuvasta tilavan. Kohteet 
pienenevät mitä pidemmälle kaukaisuuteen jatkuvaa pakopistettä kohden mennään., ja 
tämä osaltaan kertoo siitä että kauas viettää polku/ tie/ jne. ellei tarkoituksella käytetä 
optista harhaa, jossa rinnakkaisvärein ja viereisten asioiden vaikutuksella huijataan 
ihmissilmää (kuten <----> näyttää lyhyemmältä kuin >----< vaikka ovatkin yhtä pitkiä 
janoja, siitä syystä että nuolet ikäänkuin vetävät janaa pidemmäksi niiden viettäessä 
poispäin). Vieressä olevassa kuvassa edessä olevat puskat lisäävät kuvan 
syvyysvaikutelmaa sekä tuovat kuvaan sellaisen tunnelman, että oltaisiin jossain piilossa 
väijymässä, odottamassa.

Kuvakulma
Normaali katselukulma ihmisellä sijoittuu silmien tasolle. Eri perspektiivit vaikuttavat 
kuvan kokemiseen. Yleisin taiteissa esitetty perspektiivi on keskiajalta vaikuttanut  
keskeisperspektiivi, jossa pakopiste on keskellä katselijan silmien tasolla. Ylhäältä 
kuvaten voi korostaa kohteen pienuutta, ja toisinpäin; alhaaltapäin kuvattaessa kohteen 
koko vaikuttaa massiivisemmalta. Patsailla on ruumiiseensa katsottuna iso pää, koska 
katselukulma on alhaaltapäin. Jos pää olisi oikeassa suhteessa, näyttäisi se naurettavan 
pieneltä ihmisen katseluperspektiivistä.

 

Sommitelma eli kompositio
Kompositio tarkoittaa kuvan eri elementtien asemaa ja suhdetta toisiinsa. Keskeistä on 
esimerkiksi se, mitä löytyy kuvan keskeltä ja mitä reunoilta. Kuvan yksityiskohdilla 
voidaan kiinnittää katsojan huomio. Yksityiskohdat saadaan erottumaan esimerkiksi 
sommittelemalla ne kuvan keskelle, ylös tai kultaiseen leikkaukseen.
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Erilaisia keinoja tunnelmallisen kuvan luomiseksi on yhtä monta kuin kuvan ottajaa, vain mielikuvitus ja puitteet ovat 
rajoitteena. Edellisessä luvussa kävin läpi kuvan peruselementtejä. Tässä käyn läpi joitain käyttämiäni luonnollisia kuvaan 
vaikuttamisen keinoja,  efektejä, joita olen käyttänyt saavuttaakseni halutun tunnelman kuvaan. Käyttämäni efektit kertovat 
paljon itse kuvanottohetkestä, esimerkiksi minkä sävyisiä värejä on linssin edessä tuolloin ollut ja minkälaisia fyysisiä 
liikkeitä kuvan ottamiseksi on tehty. 

45

 
5.1 Hetken hurmaa – käyttämiäni luonnollisia tehokeinoja tunnelman ilmentämiseksi



Käyttämieni tehokeinojen vaikuttimena on aineesta henkeä kohti etenevä liike ja 
mystisten ominaisuuksien esiintuonti tai sellaisen suoranainen lisäys efektin avulla. 
Epätarkkuuden käyttöä en ole tehokeinona tässä osiossa tarkemmin käynyt läpi, 
vaikka käytänkin sitä paljon ilmaisussani. Siitä puhun mm. sivulla 59. Siitä kuitenkin 
sen verran, että katsetta voi voimakkaasti ohjata tarkkojen ja epätarkkojen alueiden 
rytmisellä vaihtelulla. Kuvan kääntö on myös eräs käyttämistäni tehokeinoista. 
Kameralla koen täydentäväni vajavaista ihmisruumista. 

Aika ja liike 
Tapahtuma kuvanottohetkellä on toimintaa kuvan lopullisen muodostumisen 
kannalta. Tapahtumalla tarkoitan tässä yhteydessä liikettä, jonka avulla luon 
kuvaan lisätasoja; tuon saman todellisuuden ilmentymää esille monesta eri 
kohdasta sen ajan puitteissa mitä kameraan on suljinajaksi asetettu. Tarkkuus 
saadaan kenties pysymällä tietty tovi paikallaan jonka jälkeen kameraa liikautetaan 
efektin saavuttamiseksi tai sitten saadaan kohde erottumaan taustastaan salaman 
avulla. Taustalla on hyvä olla valoja tai kontrastiltaan etualalta erottuvia element-
tejä, jotta efekti olisi mahdollisimman vaikuttava. Tai kenties vain liuútan kameraa 
auringon värjäämiä puita mukaillen, mahdollisesti valopylväät loistavat jo, onkohan 
syksy jo saapunut?  Pelto höyryää aamuyön tunteina, vasta leikatun, ehkä ensi-
hallan raiskaaman pellon punavioletit sävyt hehkuvat maisemasta, kuulostellen 
talven tuloa. Ajan ja liikkeen kanssa työstän eteenpäin niitä elementtejä joita 
sattuma poluillani eteen tarjoaa. Näin syntyy kuvia jotka ovat runollisia tulkintoja 
todellisuudesta, kuin visuaalisia haikuja, kietoen sisäänsä monitulkintaisia 
mahdollisuuksia katsojan löytäessä niistä toivottavasti itselleen juuri tarvitsemansa 
vastineen. Kun esitettävä asia ei ole täysin yksioikoinen ja suoraviivainen, jää 
kuvan tulkinnallekin enemmän vaihtoehtoja ja tilaa. 
 
 

Salamaa käyttäessäni annan kuvalle aina hieman aikaa taltioidakseni 
siihen myös edes hitusen vallitsevasta valosta. Tällöin saan kuvaan 
sekä tarkan hetken että aidon värisävyn tuoman tunnelman (kuten yllä).
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Yläkuva: f/5, Exp. 0, 6 sec. Kuvanottohetkellä liike alas ja taakse päin. Vintillä ikkunan läpi 
sateella kuvattuna. Alakuva: f/3,2 Exp. 1/8, suora liike alaspäin auringon laskun aikaan.

Kuin maalausta tehden luon olemassaolevasta yhdistellen uutta. 
Vedän, kääntelen  ja kieputan kameraa tiettyyn suuntaan, luoden 
rytmisiä värimassoja hetken antimista. Salamaa voin väläyttää tuoden 
kuvaan sen avulla uuden tason, mutta joissain tapauksissa vain 
pysäyttääkseni kuvaan jotain tarkkaa. 

Visuaalisuus on koko elämäni ollut oleellisimpia ilmaisumuotojani. 
Lapsena harrastin balettia (ja myöhemmin myös muita tansseja; jazz, 
show, kilpa-) ehkä oletetuidenkin piirustus- ja kamerakerhojen lisäksi. 
Tanssiharrastukseni on voinut olla vaikuttimena toiminnallisille 
valokuvaustyylilleni ja liikkeen tuomiselle kuvaan. Ajan luovalla 
käytöllä valokuvaan voi luoda liikkeen tapahtuman, mutta myös 
utuisen ja maagisen tunnelman. Aineettomat häivähdykset kohteen 
vallitsevasta värimaailmasta rakentavat päällekkäistä tilaa salaman tai 
hetken paikallaolon tehdessä pohjatyön valottaen tarkaksi halutun 
osan kuvasta. Abstraktimman kuvan luomisessa tarkkojen alueiden 
tunnistettavuus ei ole olennaista; mitä ei-esittävämpi kuva, niin sitä 
moninaisemmat tulkinnat siitä voi tehdä. Pienen tarkkuuden 
saaminen kuvaan on mielestäni  kuitenkin ensisijaisen tärkeää, jotta 
harmonia kuvassa säilyy. Täysin epäselvä mössö ilman selkeää 
viivaa tai väriä ei myöskään jaksa pitää kiinnostusta yllä ja silmää 
vireänä. 

Pitkään valotetut ja monikerroksiset valokuvat toimivat hyvin 
esimerkiksi meditoimisen apuvälineenä juuri niiden mystilliseltä 
vaikuttavien, hieman ylimaalliselta tuntuvien todellisuutta hämärtävien 
ja/tai laajentavien ominaisuuksiensa johdosta. Metafyysiseen pyrkivät 
ilmentymät, kuin hypähdyksinä kohti tuntematonta, luovat taas uuden 
maailmansa vastaanottajan mielessä. On siis olemassa visio, näky, 
taiteilijan tulkinta, näky, vastaanotto ja taas uusi tulkinta. Positiivinen 
kehä on syntynyt. Valokuva voi siis toimia uuden tiedon synnyttäjänä 
ja aihiona täten aineettomalle ajattelulle sekä kuvaajalle että 
katsojalle.  

Pikkukuva oikealla on 
poiminta vasemman-
puoleisen kuvan alalaidan 
keskikohdasta. Ensimmäistä 
kertaa katsoin kuvaa 
tarkemmin vasta kun olin 
tulostanut kuvan isona ulos. 
Näky hieman hätkähdytti, 
koska mielestäni kuva ssa 
voi huomata ilkeästi 
irvistelevän ja kädellään 
katsojaa kohti kurkoittelevan
Lordimaisen hahmon.    
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Valo
Valaistuksen avulla voi kuvaan vaikuttaa voimakkaimmin. Korkea kontrasti, 
eli huomattava ero vaaleimman ja tummimman kuva-alan välillä, tekee 
kuvaan dramaattisen tunnelman. Pimeä kuva, jossa on vain hiukan valoa ja 
sekin määrätyllä alalla (kuten ylhäällä oikealla) on helposti hyvin voimakas-
tunnelmainen kuva ja jopa synkkä. Yllä vasemmalla on toinen kontrastinen 
kuva. Se on kuvattu Konemetsässä (2007) savuverhon ja strobovalon 
välkkeessä tanssivaa yleisöä kohti. Siihen tallentui monen eri valon hetki ja 
se edustaa kirkkaudessaan toista ääripäätä. Savuverhon alue, jolle on tullut 
eniten valoa, ehti liikkua kuvan oton aikana ja on valottunut puhki.  
Mielenkiintoiseksi kuvan tekee mielestäni sen nousevat ja ehkä siitä syystä 
jotenkin ylimaallisilta vaikuttavat  ihmishahmot. Yksi sellainen hahmo 
sijaitsee ylhäällä sinisessä osassa ilman päätä ja toinen keskikohdasta 
hieman vasemmalle ensimmäisen alapuolella. Keskellä oleva kuva on 
mielestäni tasapainoinen valoskaalaltaan. 

Alla oleva metsäkauris- kuva on kohinainen, kontrastiton, vino ja aivan liian 
valoisa. Sisällytin sen mukaan Minne mieleni - näyttelyyn, koska mielestäni 
sinne tarvittiin täysin toisenlainen yksityiskohta yksityiskohtien keskellä. 
Valon määrä ja kuvan muut puutteet yhdessä vaikuttavat kuvan 
herkkyyteen. Se on kuvattu viimeisenä kuvana ennen akun loppumista, 
täydellä zoomilla, ikkunan läpi, kameran asetukset päin prinkkalaa kaverin 
huutaessa; ”Heei, peura!” -  töksähtäen samalla suoraan vauhdeista 
pysäyttää tien viereen. Vaikka kaikki oli kuvan ottamisessa pielessä niin silti 
pidän kuvasta. Se muistuttaa minua alkukesän haaleista sävyistä, 
tunnelmista ja raikkaudesta, arkipäiviinkin mahtuvista erikoisista sattumista, 
ja siitä mistä ei muistutusta tarvitsisi; että erityisesti silloin kun toivoisi kuvan 
onnistuvan, akku loppuu ettei vain saisi vahingossakaan toista yritystä. 
Vaikka toinen yritys mitä luultavimmin olisikin onnistunut paremmin, niin 
ehkä juuri siksi tai siitä syystä kuva kiehtoo mieltäni. Kuvan kauriit poistuvat 
takaisin metsän hämyyn, keskikesän paahteelta ja katseilta piiloon.
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Erilaiset filtterit ja suotimet
Yleisimmin käytetty filtteri tuntuu olevan UV-suodatin, joka jo 
nimensäkin mukaisesti vähentää filmille tai kuvakennolle 
pääsevän uv- valon määrää. Se ei vaikuta kuvan laatuun 
merkittävällä tavalla vaan lähinnä suojaa linssiä auringon 
haitallisilta vaikutuksilta ja vähentää ääriolosuhteissa kuvattaessa 
kontrastin pehmenemisefektiä.

Polarisaatiosuodin on kätevä aurinkoisella säällä sen vähentäen 
heijastuksia ja syventäen värejä. Sellaisen kanssa on helppo 
ottaa kuvia pidemmällä valotusajalla kuvan silti valoittumatta 
liikaa. Ne päästävät valoa läpi eri tehoin. Harmaasuotimet toimivat 
samalla periaatteella. Murtovärisuotimissa vain osa linssistä on 
värjätty, jolloin voi ottaa tasapainoisesti valoittuneita kuvia 
esimerkiksi taivaan ja etualan suuresta kontrastista huolimatta. 

Henkilökohtaisesti pidän juuri niistä efekteistä, joista suotimien 
käytöllä pyritään pääsemään eroon; heijastumista, pehmentymistä 
ja vääristymistä. Katseeni oikein etsii kuviinjuuri tällaisia 
onnekkaita ”sattumia”. Sattumasta ei ole kuitenkaan kyse vaan 
fysikaalisista ilmiöistä. Linssiheijastukset eli ns. flare -efekti (ks. 
edellisen sivun 1. kuva), jossa kuvaan ilmaantuu pallomaisia täpliä 
usein harmonisesti valonlähteen ympärille, johtuu valon 
taittumisesta linssissä. Itselläni ei ole käytössä mitään kameraan 
kiinnitettäviä filttereitä tai suotimia, vaan mielenkiintoisen sellaisen 
näkymässä kohdatessani kuvaan. Tällöin olen täysin riippuvainen 
kuvauskohteista ja näin ollen mahdollisuudet ovat usein vähäiset. 

Kankaat, harsot, muovit ja lasit ovat käyttämiäni filttereitä niiden 
sijoittuen normaaleista optiikkaan kiinnitettävistä suotimista 
poiketen pidemmälle kohteen ja kameran väliin. Manuaalinen 
tarkennus on aina tarpeen tällä tekniikalla kuvattaessa. 
Olennainen kysymys tässä vaiheessa on: halutaanko pääosaan 
itse filtteri vai tarkennetaanko filtterin ohi itse kohteeseen. Kuvat 
vasemmalla; sininen on värillinen muovikelmu ikkunassa, jossa 
tarkennus on asetettu mahdollisimman kauas kun taas 
alemmassa kuvassa on kuvattu reikäinen hyttysverkko 
makroasetuksilla aamuauringon kajastaessa luonnonmuotojen 
kanssa taustalla. Seuraavalla sivulla on esimerkkejä erilaisten 
lasien ja muovien läpi kuvaamisesta. Heijastavan pinnan läpi 
kuvatessa on mahdollista saada kuvaan mukaan muutakin 
ympäristöä ja sitä kautta monikulmaisemman, vaikkakin helposti 
surrealistisen ja illuusiota lähentelevän kokonaiskuvan.

 
49



Nida, Liettua, 2009. Yllä olevassa kuvassa on auton sivupeili tuomassa 
pienen yllätyksen,  modernista muistuttavan ekstratason, muuten 
melko idyllisen metsätiekuvan oikeaan ylänurkkaan. Puut luovat tielle 
kutsuvat varjot, kuin kiskot, johtaen raikkaan sinen syleilyyn. 
Mielenkiintoinen, mutta ei niin toivottu lisä, tuli näkyviin vasta isoon 
kokoon printtauksen jälkeen. Keskellä oleva kirkas läikkä on merta ja 
taivasta. Digikamerani (Canon G7) laskentatehot eivät mitä 
luultavimmin riittäneet, koska pikselit ovat tuolla vaaleansinisellä 
alueella todella isoja ja kokkareisia. Valkoiset kelluvat kuuluivat 
käsittääkseni ihan oikeastikin kuvaan liittyen kalastukseen, vaikka en 
niihin kuvausottohetkellä kiinnittänytkään mitään huomiota. 

Peilin tai lasin kautta kuvatut tutkielmat tuovat kuvaan jatkuvasti näkyviin efektin 
maailman, esimerkiksi vain yhdestä ohuesta kulmasta nähtäviä vääristymiä 
todellisuudesta. Vanhat vetolasista leikatut ikkunat, lasit ja muovinpalat, harvat harsot 
ja jopa vaseliini linssissä tarjoavat mielenkiintoisia ja yksinkertaisesti toteutettavia 
mahdollisuuksia; näkymiä vaihtuvine todellisuuden variaatioineen, vääntymineen ja 
kääntymineen. Auton ikkunoiden ja peltien kaareumat ovat jänniä (kuten sinisävyissä 
kuvassa alla), koska ne luovat kalansilmämäisen efektin, mutta myös tarjoavat 
hauskoja pohjavärejä niistä heijastuville maisemille. Yläkuvissa olen käyttänyt lisänä 
karkkilaatikon kantta tuodakseni oksiston läpi näkyvää taivasta myös kuvaan. Alhaalla 
vasemmalla oleva kuva on kuvattu peilin heijastumasta, pyöreäaukkoisen kaapiston 
lävitse näkymää ikkunasta. 
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Syvällä kaiken sisäänsä sulkevassa lehvästössä, kuunnellen tuulen tarinaa voi hyvinkin kokea yhteyden isompaan kokonaisuuteen. Tietää 
mitä on ja mistä on peräisin, näkee asiat suuremmassa mittakaavassa. Voi tuntea tarinan, nähdä itsensä osana tätä kokonaisuutta aikojen 
alusta ja tulevaankin jos suunta on tämä. Metsä käsitteenä, siimes mielentilanaja luonto henkisen ilmentäjänä kertovat kuvieni tarinaa. 
Metsä on mieleni paikka, henkisen rauhoittumiseni keskus, jonne kuvien avulla on helppo palata aina uudelleen.

 
Olen järjestänyt omia näyttelyitä ja osallistunut 
yhteisnäyttelyihin projektini tiimoilta. Omassa ”Minne 
mieleni” -näyttelyssäni 3H+K- gallerialla Porissa 
syksyllä 2010 suurin osa töistä oli perinteistä 
valokuvaprinttiä ja piti sisällään myös muutaman 
videoinstallaation. Keskimmäisessä huoneessa 
olleesta sisäänkäynnistä katsoen oikealla olevaan 
huoneeseen projisoin takaseinän kokoisena 
”Metsäretki vol II”- videon. Kuvamateriaali videolla on 
unimaista kuljentoa ja psykedeelistä visiointia. Sänky 
projektion alla teki videotyöstä installaation sekä 
mahdollisti katsomisen toisesta vinkkelistä että 
laajensi videon tarinaa myös alitajunnan puolelle; 
muistoihin, uniin ja tunnelmiin.

Vasempaan huoneeseen heijastin lattiaan kuvista 
tehdyn Lampi-animaation. Tätä animaatiota varten olin 
kuvannut useita kymmeniä kuvia Meksikossa pyhinä 
pidettyjen lähteiden (kalkkikiviluolastoja jotka jatkuivat 
jopa mereen asti maan uumenissa) veden pinnan 
väreilystä jotka yhdistin lopulta yhdeksi animaatioksi,  
rytmiseksi virraksi. Lattialla käytin kulkua ohjaavia 
pyöreitä tekonurmimattoja, joiden paikkaa mieleni 
mukaan vaihtelin. Alunperin niiden tarkoituksena oli 
osoittaa paikkoja teosten tarkasteluun, mutta kun 
huomasin, että näyttelyvieraat eivät edes tohdinneet 
astua niiden päälle, luullen niiden olevan elimellinen 
osa kokonaisuutta, siirtelin niitä sitten tunnelman 
mukaan. Sain erityisen hyvää palautetta näyttelyn 
kokonaisuudesta ja asettelusta. Erityisen ilahduttavaa 
oli kuulla että näyttely toi rauhan tunnetta kaupunki-
ympäristöön. Lehdessä (Kuisma, Satakunnan Kansa, 
12.10.  2010) kuvan kanssa ollut positiivissävytteinen 
arvostelu myös kannusti jatkamaan valitsemallani 
tiellä.

6. NÄYTTELYDOKUMENTAATIOTA 
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Hanna Rautio:       Minne   mieleni
Valokuvia, videoita ja installaatiota.
Galleria 3H+k, Maaherrankatu 32, Pori
25.9. - 17.10.2010

Näyttelyn kuvissa tuodaan näkyväksi haaveellisia maisemia ja omaperäisiä kuvakulmia, poimintoja poluiltani. Olen pyrkinyt tavoittamaan 
metsästä sen mystishengellistä syvyyttä, värien ja ulottuvuuksien luomaa kerroksellista tilaa jona se minulle esittäytyy. Näiden kuvien 
avulla haluan tuoda oman kokemukseni myös muille tarkasteltavaksi.

Väli-Amerikassa (Mexico, Guatemala, El Salvador) ja Pohjois-Euroopassa (Suomi, Liettua, Puola) kuvatut teokset ovat luonteeltaan 
pohdiskelevan löytöretken kaltaisia. Kuva, kuten metsäkin, voi toimia välineenä meditaatiolle, rauhoittumiselle tai inspiraatiolle. Yhteys 
kaikkeuden kanssa on saavutettavissa, kun ympärillä on harmoninen luonnontila. Syvimmistä siimeksistä voi löytää vaikka itsensä. 
Metsässä oloa voi verrata uskonnolliseen kokemukseen. Usko siihen että asiat järjestyvät ja että kaikella on tarkoituksensa, näyttäytyy 
metsän sylissä itsestään selvänä. Metsä on tilana salliva ja turvallinen. Siellä ei modernin yhteiskunnan suorituskeskeisyydelle ole sijaa. 
Kaikki osaset ovat yhtä tärkeitä kokonaisuuden kannalta.

Käytän kameraa välineenä tallentaakseni olemassaolevia näkymiä, mutta myös luodakseni uutta. Kameran avulla täydellistän 
ihmisruumiin vajavaisuutta ympäristön havainnoinnissa. Kaikki kuvat ovat otoksia hetkestä, eikä niitä ole käsitelty jälkeen päin millään 
tavoin.

Teokset: (näyttelykohtainen yhdistelmä, kaikki kuvat voi irroittaa ”kokonaisuudesta” erilleen):

1.  Esi-isille (triptyykki), Mexico, 2010, C-print
2.  - - - , Puola, 2009, 42 x 55, C-print
3.  - - - , Liettua, 2009, C-print
4.  - - - , Suomi, 2010, C-print
5.  Kurkistus-sarja, 2009-2010
6.  - - -, Liettua, 2009, C-print
7.  Lampi, (still-kuvavirta) 2010, Installaatio; Paperi, Polyuretaani,Voima-lehti, dvd/heijastus
8.  Syvä, 2009, 83,7 x 111, C-print
9.  Kierto, 2010, 4 x 29,7 x 42, mustesuihkuvedokset
10.  - - -, Mexico, 2010, C-print
11.  Metsän sävyt, 2010, 8 x 42 x 55, C-prints
12.  Peurat, mustesuihkuvedos, kapalevy
13.  Lehdet, 2010, 3 x 42 x 55, C-prints
14.  Yössä, seinämä ja ikkuna, 2009-2010, 7 x 42 x 55, C-prints
15.        Metsäretki vol.II, Videokooste 2009, Sänky, ruusupeite, Metsän eläimet-kirja
16.  Ornitorio-sarja, Mexico, 2010, C-prints
17.  Idylli, 2010, C-print
18.  - - -, 2009-2010, mustesuihkuvedokset
19.       Elämänmäki, 2010, C-print 52

6.   Minne mieleni
Tässä näyttelyssä käyttämäni lehdistötiedote ja teosluettelo. Veljeni tekemä äänimaisema ei ehtinyt valmiiksi vielä näyttelyn avajaisiin, joten lisäsin 
seuraavaan listaan sen tiedot käsin, josta sitten otettiin kopioita esille.



Keskimmäisestä huoneesta tultiin sisään galleriaan. Huone oli perinteisin sekä asettelultaan että kuviensa puolesta: väriprinttejä seinillä ja 
muovinurmesta leikattuja pyöreitä erikokoisia paloja lattialla. Taustalla kuuluva äänimaiseman lähde oli lattialla keskimmäisessä huoneessa, jotta se 
kuuluisi joka paikkaan halutuissa tiloissa. Ääniteos on veljeni M. J. Raution pyynnöstä tekemä työ itseäänitettyjä luonnon ääniä ja pehmeää, ei liian 
hallitsevaa; rauhoittavaa, muttei liian monotonista tausta-ambienssia. Hän oli kerännyt kokoon toiveeni ja omat näkemyksensä ja tehnyt niistä 
onnistuneen kaihoisan lopputuloksen, elektronisesti toteutetun oikeita luontoääniä sisältävän ääniteoksen. Koen, että ekstra-aistin tuominen tilaan 
auttaa viemään matkaa taas syvemmälle. Näyttely alkoi sarjalla ”Esi-isille”, joka on triptyykki puun juurista, mölyapinasta puiden keskellä sekä 
kaukaisuuksiin jatkuvasta vesiputouksesta. Sarja on kuvattu Meksikossa keväällä 2010. Tällä kuvasarjalla halusin virittää katsojat niihin lähtökohtiin 
joista me kaikki ponnistamme; elämän perusasioihin ja juuriimme, puiden tärkeyteen, veteen ja näiden elementtien olennaiseen osuuteen myös 
meidän elämämme kannalta. Halusin osoittaa historian ja katsojan yhtäläisyyden tuomalla tällaiset ikoniset symbolit, jopa turistikuvamaiset valokuvat, 
ensimmäisinä näyttelyn katsojalle tarkasteltaviksi, jotta yhteyden huomaaminen olisi vaivatonta ja loppumateriaalin tarkastelu sujuisi jo viritetyin 
aistein ja uppoaisi paremmin. Toinen kolmen kuvan sarja oli kontrastisia yksityiskohtia metsästä, vesistä ja valon pilkahteluista sen osuessa 
puunrunkoon ja suonsilmäkkeen levämäisiin pintasammaliin. Kuinka abstrakti voi osuvasti rajattu luonnon osa ollakaan. Olin suunnitellut kuvien 
järjestyksen ja näyttelyn kulkusuunnan myötäpäivän suuntaiseksi. Sisääntulo galleriaan oli kello kuudessa ja luonteva liike suuntautui näin ollen 
vasemmalle. Tässä vaiheessa oli tarkoitus siis liikkua seuraavaan huoneeseen, missä jatkui rauhoittaviin väreihin uppoutuminen. Kevyttä yhdistelmää 
pintoja, vihreää, turkoosia ja rauhallisia tuntoja; kelluvia unelmia ja ilmavia ajatuksia. Koen että ihmisen on erityisen helppo löytää yhteys kaikkeuteen 
veden kautta; olemmehan itsekin suurimmaksi osaksi vettä. Seuraavaksi maassa oli valkoinen kiiltävä paperi, johon on saatu tekstuuria sen pohjaan 
korokkeeksi pursotetun polyuretaanimassan avulla. Sen pintaan oli videoprojektorin avulla heijastettu, videoeditointiohjelmalla valokuvista animoitu 
kuvavirta nimeltä Lampi. Ikkunan olin huoneessa peittänyt neljän kuvan ”Kierto”-sarjalla (s.5-6), jossa kuvien kokonaisuus muodostaa kuin 
kahdeksikon kiertyvän muodon, tuon ikuisuuden symbolin. Loput huoneen kuvista olivat värikkäitä yksityiskohtia erilaisesta kasvillisuudesta. Sama 
motiivi jatkui seuraavan huoneen ikkunaseinämällä kahdella neljän kuvan löyhällä sarjalla (joilla ei ennen tilan kertomia tarpeita ollut tarkoitus esiintyä 
joukkoina mutta se toimi mielestäni hyvin), joiden keskellä oli valkoisella isolla pahvilla pieni peuratyö.
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Vasemmanpuoleisen huoneen poissa käytöstä olleen 
kaakeliuunin kiiltävälle pinnalle sijoitin erään lempitöistäni, erään 
nimettömän Liettuassa alkukesästä 2009 kuvatun, kallion päälle 
kertyneen veden ja sen pintaan heijastuvan näkymän puista ja 
taivaastai. Tämä kuva oli valittu myös Satakunnan kansassa 
12.10.2010 ilmestyneen arvostelun yhteyteen. Veden pohjalla 
pilkottavat pudonneet lehdet ja äärettömyyksiin jatkuva taivas.

Maahan heijastetun Lampi-installaation jälkeen seuraavaksi olin 
asetellut ison (83,7 x 111 cm) Syvä- työn muutaman askelman 
rappusten yläpäähän. Sen asettelussa löin ikäänkuin kaksi kärpästä 
yhdellä iskulla; peitin oviaukon ja estin turhaa kulkua siitä, ja 
rappuset sopivat melko oivaltavasti työhön: askelmat johtavat kuin 
hehkua kohden, kohti taivasta. Työ sai tarpeeksi syvyyttä, koska se 
oli katsottavissa galleriatilan jokaisesta huoneesta eri etäisyyksiltä.  
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Vasemmalla oleva huone oli muihin syvyyksiin keskittynyt. Huoneesta löytyi paljon vesi-teemoja sekä muitakin aukkoja oudompiin todellisuuksiin. 
”Lampi”-projisio (josta kaksi still-kuvaa yllä vas.) on heijastettu hieman epätasaiselle, mutta kuitenkin valkoiselle, pinnalle. Lattian harmaa on 
muuten kiitollinen väri, mutta herkän projektion heijastuspintana valitettavasti liian tumma. Toinen mahdollisuus olisi ollut maalata lattiaan valkoinen 
paikka heijastuksen pinnaksi, mutta lopulta päädyin lattialta hieman nousevaan vaihtoehtoon, tehden teoksesta konkreettisemman, haptisemman.
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”Hanna Rautio on onnistunut luomaan galleriaan 
ilmapiirin, jossa on niin lähellä luontoa kuin kuvien ja 
äänen välityksellä voi olla. Rautiolle luonto on enemmän 
kuin metafora, se on itseisarvo, joka toimii ihmisen 
näkökulmasta myös välineenä syvällisiin kokemuksiin. 
Kaikkialla kaksiulotteisena versoilevan vehreyden lisäksi 
Joonatan Raution luoma äänimaisema on olennainen 
osa tavoitellun elämyksen luomisessa.

Kun näyttelyyn astuu sisään, rauhallisuuden kokemus 
keskellä kaupunkia on miellyttävä yllätys. Tietenkin 
luonnon esittäminen harmonisena tyyneyden tyyssijana 
on taiteilijan tekemä valinta. Luonto voi olla mitä tahansa, 
kaunis, ruma, tuhoava, rakentava.

Rautio on keskittynyt töissään etenkin metsään ja sen 
tuomaan henkiseen välinearvoon. Toki koskemattoman 
luonnon ihannointi viestittää nykyaikana myös tärkeää 
yhteiskunnallista sanomaa, joten kaksoismerkitys 
yksittäisen ihmisen kokemuksena ja poliittisena viestinä 
on mielenkiintoinen.

Näyttelyn teokset sisältävät maisemia ja kasvillisuutta 
Pohjois-Euroopan lisäksi Väli-Amerikasta. On niin 
harvinaista nähdä nykyään täysin käsittelemättömiä 
valokuvia taidenäyttelyssä, että se on piristävää, ja 
ironista kyllä, tuo fantasiamaiseman ja unenomaisuuden 
tuntua, koska käsiteltyihin kuviin on niin tottunut.

Raution kuvamaailmassa puiden ja lehtien graafisuus 
yhdistyy maalauksellisiin väreihin. Installaatio Metsäretki 
vol.II kuvaa onnistuneesti kauniita muistoja unista, tai 
unia muistoista.”

Hanna-Riikka Kuisma, Satakunnan Kansa, 12.10.2010
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Alunperin toivoin, että pystyisin luomaan sellaisen sisäänastuttavan teoksen, jossa olisi helppo kuvitella olevansa itse luonnon tilassa kokemassa tätä 
väriloistoa ja nauttimassa moninaisten muotojen harmoniasta ja yltäkylläisyydestä, tai missä vähintään syntyisi voimakas illuusio tällaisesta tunteesta. 
Pohdintojen jälkeen päädyin kuitenkin näyttämään vain osasia tästä esittäytyvästä, kuin ikkunoina siitä mitä on ollut, mutta mikä kuitenkin jättäytyy 
hieman mystiseksi visualisaatioiksi melko anonyymeista ja geneerisistäkin tiloista. Katsojalle olen halunnut jättää mahdollisimman paljon omaa 
liikkumatilaa ja rakennusaineksia omille tunnoille ja kokemuksille. Näin tulee kuin tarve lähteä itse löytöretkelle hakemaan ja löytämään ihmetyksen 
aiheita itse sieltä raikkaasta todellisuudesta. Yksinkertaisen kauneuden edessä muistaa taas arvostaa juuri niitä pieniä juttuja jotka tekevät 
kokonaisuuden. Kerroksellisuutta toin galleriatilaan kuitenkin joidenkin pienten poikkeamien avulla. Ylläolevat puskat pressua vasten- kuvan ripustin 
muoviin kiinnitettynä keskimmäisen ja oikean puolimmaisen huoneen väliin. Näin sen vierestä katsottuna oksat kuin kasvavat seinästä ja voi ainakin 
hetkellisesti tuntea olevansa itse jossain puskan takana katselemassa. Sen toiselle puolelle pistin myös yksityiskohtaa palmuista ja veden ripleistä. 
Kirkas – ja melkein epätodellisen värinen palmunlehvän välistä kuvattu viidakkonäkymä aloittaa kolmannen ja viimeisen huoneen. Tähän huoneeseen 
olin koonnut niitä vaikeiten tunnistettavia osasia kuvaamistani luonnonilmentymistä, mm. seitsenkuvainen Yössä-sarja ja neliosaiseksi muovautunut 
Ornitorio  - sarja, jonka kruunuksi nousi itse ornitorion sisältä, ympyrän muodon esittäen, kolmen laajalti kasvillisuutta kuvaavan maisemakuvan 
ympäröimänä. Huoneen hallitsevin elementti oli kuitenkin suurena takaseinään projisoitu ”Metsäretki vol. II”- videoteos sekä sänkyinstallaatio. Projektio 
oli tarkoituksella vedetty hieman kulmien yli, nurkkaankin asettuen. Tällä keinolla vielä lisäsin venytys-efektiä, mikä näkyy myös itse videolla. Videon 
alkuperäismateriaali on kuvattu rikkinäisellä videonauhakameralla, jonka johdosta kuvassa on outoa nykimistä (oman, tarkoituksella tehdyn heilumisen 
lisäksi), sekä outoja rappusia. Näyttää siltä, että videonauhalla on ollut lievästi vaikeuksia liikkua koneistossa. Näistä efekteistä intoutuneena päätin 
vain korostaa edellämainittua tunnelmaa, jonka johdosta lopullinen kokonaisuus muistuttaa unta tai katkonaisia muistikuvia, vanhoja ja venyneitä 
kaitafilmikuvia, ehkäpä juuri niitä lapsuuden metsäretkiä. Auringon heijastukset veden pinnasta tai lasin läpi tuovat kuvaan koko prisman kirjon 
jonnekin kohtaa kuvaa, vaikkei sitä luonnossa näkisikään. 57



Minne mieleni- näyttelyssä Galleria 3 H+K:lla Porissa oli kolme huonetta käytössä.  Tässä oikeanpuoleisin huone, jonka takaseinällä oli 
heijastettu iso projektio ”Metsäretki vol. II” videosta. 
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Tämä valokuva oli kolmannen huoneen viimeinen kuva. Nimesin valokuvan ”Idylli”:ksi juuri sen geneeristen ominaisuuksiensa vuoksi. Kuvassa 
esiintyy kumpupilvien täplittämä sininen taivas, laakso, laidun- ja/tai viljelysmaata ja suojaisaa metsää. Siitä voi erottaa myös aitarakennelmia. Kuva 
on tarkoituksella epätarkka koska halusin jättää katsojan omalle mielikuvitukselle tilaa kuvitella loput: oman toiveensa kaltaisen idyllin tähän aihioon. 
Kuvaan voi ajatuksessa lisätä haluamansa eläimet ja unelmiensa talon. Viimeisen huoneen muut kuvat, kuten Ornitorio-sarja, jossa kahden 
vaakasuuntaisen, pelkän kasvillisuutta kuvaavan valokuvan keskeltä kohoaa pystysuora, hieman lähempää kuvattu yksityiskohta lintujen/perhosten 
tarkkailu”huoneesta” (sivulla 10), johon valo ja ilma pääsee kulkemaan kevyen harsokankaan läpi. Yksityiskohta on kuvattu ornitoriohuoneen 
puukehikon pyöreästä keskikohdasta. Ulkona näkyvät puut esittäytyvät graafisin linjoin tummemman aineksen ollen lähempänä kangasta. 
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6.2. Poimintoja poluiltani 

Hanna Rautio: Poimintoja Poluiltani
4. - 15.1.2011

Salon pääkirjaston kirjatori

Keski-Amerikassa ja Pohjois-Euroopassa kuvattuja valokuvia metsistä vuosilta 2008-2010.  

Ystäväni ja kollegani, Adrian Wright, halusi kokeilla managerin taitojaan käytännössä ja järjesti minulle näyttelypaikan Salon kirjaston 
Kirjatorille tammikuuksi 2011. En ollut nähnyt tilaa, enkä edes kuvia siitä, ennen kuin saavuin paikalle ripustamaan näyttelyä. Mukanani oli 
samat printit kuin Porin Galleria 3H+K:lla Minne mieleni kokonaisuudessa. En kuitenkaan käyttänyt niitä kaikkia, koska en halunnut 
tukottaa sermejä liian täyteen. Olin kuvitellut, että käytössäni olisi jotain vitriinintapaisia, olimmehan kirjastossa, mutta ainoa mahdollisuus 
oli kiinnittää kuvat harmaisiin, pyörillä liikuteltaviin, muunneltaviin tilanjakajasermeihin. Jaoin valokuvat  sillä periaatteella yhteenkuuluviksi, 
miten niiden värit ja muodot jatkuisivat kuvan ulkopuolelle, mahdollisesti seuraavaan kuvaan, miten saisin niiden asetteluun sekä 
harmoniaa että rytmistä vapaata virtausta. Kolmiosaisia sermejä oli tilassa yhteensä neljä kappaletta, jotka sommittelin sahalaitaisen 
löyhän ympyrän muotoiseksi. Lopputulos oli kirjastogalleriamainen, ja jopa koulutyöesitelmien esittelyseinämä tuli sermeistä voimakkaasti 
mieleeni. Koen kuitenkin, että tilaan ja resursseihin nähden sain rakennettua töistäni parhaan mahdollisen esityksen.
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6.3 Keskellä ei mitään

Rauman Taidemuseolla v. 2011 keväällä järjestetyssä Keskellä ei 
mitään – näyttelystä sain yläkerrasta kokonaisen tilan itselleni. 
Hormisto keskellä tilaa loi vaikutelmaa puiden muodoista ja 
juurakosta, joka sopi työhöni ja teemoihin erittäin hyvin. Katselutila 
toiselle screenaukselle asettui hormien alle, jonne asettelin Fat Boy-
säkkituoleja katselijoille kuin puiden juurelle. Huone oli järjestyksessä 
viimeisenä opastetuilla kierroksilla. Sinne tultiin Jussi Kiven pimeän 
huoneen vierestä ja sen jälkeen. Tilaa lähestyvällä katsojalla 
ensimmäisenä näkynä tulee vastaan ”juurien” läpi välkehtivä näkymä. 
Kun on astunut sisään koko tilaan näkee vasta toisen teoksen, 
rauhallisemman installaation, jossa sänky, kukalliset sänkyvaatteet ja  
sängyn päällä ollut avattu lasten piirretty eläinkirja. Sänkyinstallatio 
on henkilökohtaisempi ja helpommin lähestyttävä. Sen avulla katsoja 
voi peilata omia tuntojaan työn teemoista ja ajatuksista mitä se 
herättää. Sänky on jokaiselle valmiiksi tuttu elementti; kotonakin se 
toimii unien ja muistojen näyttämönä, joten galleriatilaan tuotuna se 
varmasti tehosti teoksen sisäistämistä ja siitä herääviä mielleyhtymiä.
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Yllä säkkituolit hormihuoneen ”juurakkoon” nojaamassa, alla pysäytyskuvia videoteoksesta ”Metsäretki vol.II” Keskellä ei mitään -näyttelystä Raumalta, 
keväällä 2011. Kuvista näkee hyvin kuinka video jatkuu reunojensa yli  muodostaen vinokattoon muuntuneen heijastuksensa. 

Säkkituoleista katsottuna videota pystyi katsomaan  ikäänkuin  
muurahaisperspektiivistä. Alla näkyy kokonaiskuvaa 
juurakko/säkkituolipuolen videoprojisoinnin taustasta ja suunnasta. 
Rauman taidemuseon ystävällinen henkilökunta auttoi minua rakentamaan 
ja laittamaan (fyysisesti laittoi, minä ohjailin) seinämän paikoilleen. 



Toinen puoli huoneesta toimi kuin unen näyttämönä, muistojen ja kuvitelmien estradina. Installaatiossa oli mukana sänky, lasten eläinkirja, 
tyyny ja peite. Vaikka kummassakin projektorissa oli sama ”Metsäretki vol. II”-video, olivat ne ajoitettu tukemaan toistensa rytmiä 
muodostaen kumpikin oman itsenäisen tarinansa (vaikkei videossa sinänsä mitään sen kummempaa tarinaa olekaan; se alkaa 
aamupäivän tie-kuvauksella ja jatkuu keskipäivän auringon prismavalojen kautta iltaa kohti. Sävyjen eroilla ja auringon määrällä voi 
arvatakin, että kyseessä on päivän mukaan etenevä retki). Installaatiota on vaikeampi ohittaa kuinpelkkää valokuvaa.  Installaatioissa on 
mahdollista mennä itse ”sisään” esityksen maailmaan, tulla osalliseksi teosta. Ne herättävät sanattoman kysymyksen johon teoksen 
tarkastelija haastetaan etsimään vastausta.    
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7. POHDINTAA JA PÄÄTELMIÄ 

Ajatuksena oli tuoda puu oven pieleen ikäänkuin porttina toiseen maailmaan ja sitomaan sammalmättäitä kuvaavia vihreitä tekonurmimattoja 
toisella tavalla tilaan, mutta luovuin ajatuksesta koska en kuitenkaan halunnut niin suoraa yhteyttä itse alkuperäiseen aiheeseen: olinhan 
kiinnostunut erityisesti valokuvassa esitettävän luonnon mahdollisuuksista henkisen välineenä tai suorana tienä sinne. Alkuperäinen tarkoitushan 
oli, että tila olisi mahdollisimman sisäänastuttava ja orgaaninen. Orgaanisuus toteutui viimeistään siinä vaiheessa kun erään illanvieton jälkeen 
joku oli käynyt vetäisemässä ruskeaa ulostetta (ihmisen) ensimmäisen työn alle, joka oli kuva juurista, ja toinen (tai sama) oli vetänyt avaimilla 
tai muulla terävällä objektilla toisen kuvan poikki pitkän viivan. Tämä oli ensimmäinen kerta kun olen kuullut, että kommentointi töihin olisi noin 
hurjan konkreettista, ja varsinkin näin neutraalista ja yleisesti lähinnä positiivista vastakaikua herättävä teemasta kuin luonto ja metsä. Muuten 
kokonaisuus oli mielestäni erittäin onnistunut ja löysin siitä uusia puolia koko ajan. Ystävänikin viihtyi gallerialla muutaman päivän kuljeskellen, 
nukkuen installaatiossa ja meditoiden. Sain paljon positiivista palautetta mm. siitä miten tilaa oli hyödynnetty, ja että kokonaisuus herätti rauhan 
ja kuuluvuuden tunnetta. Paikallislehti (SK) huomioi minut kulttuurisivuillaan ja sain kutsun Rauman ”Keskellä ei mitään” - näyttelyyn keväälle 
2011. 

Olisi ollut hienoa, jos rahat olisivat riittäneet valokuvien pohjustamiseen alumiinille ja vaikka pleksillä päällystämiseenkin. Nyt kuvat menivät 
gallerian seiniä mukaillen hieman kaarelle sieltä täältä. Valon osuessa muodot tulivat hyvin esiin. Positiivisesti ajateltuna tällä tavoin kuvat olivat 
ehkä enemmän yhtä tilan kanssa, jo paljon elämää nähneen, silloin vielä Maaherrankadulla sijainneen Galleria 3H+K:n kanssa. Kehyksiä en ollut 
missään vaiheessa ajatellut tarvitsevani, etteivät ne veisi ripustuksessa kuvilta liikaa huomiota. Kirjallisen työn kanssa olen kamppaillut varmasti 
samojen ongelmien kanssa kuin niin moni muukin ennen minua; sanallistamisen vaikeudesta, fokuksen säilyttämisestä ja Murphyn lakien 
voiman kanssa. Jos teknisiä ongelmia (tiedostojen häviämistä  - kaikki valokuvavalinnat tuhoutuivat juuri ennen Minne mieleni – näyttelyä 
muistilevyn rikkoutumisen myötä -onneksi ei kuitenkaan originaalit - jne) niin kokemukset ovat olleet pitkälti positiivisia. Oppimista on tapahtunut 
ja ymmärrys on lisääntynyt. Pääsin syvälle aiheeseen, mutta sen laajuus oli nähtävästi kuitenkin liikaa; kirjallinen työ on nyt enemmänkin 
esittelevä pintaraapaisu kuin syvääluotaava, yhteen osioon keskittyvä tutkimus. Koen kuitenkin, että tällainen esittely sopii taiteellisen työn 
pariksi hyvin ja tuo lukijoille ainakin ajateltavaa myös aiheeseen myöhempää perehtymistä varten.   

8. TULEVAISUUSVISIOINTIA

Toivon että projektini on innoittanut ja inspiroinut tai vähintään hieman herätellyt siihen tutustuneita ihmisiä käyttämään valokuvia 
mielipaikoistaan mietiskelyn apuvälineenä ja löytämään tasapainon ja harmonian tunnetta elämäänsä, nauttimaan ja kunnioittamaan 
ympäristöään. Tällä hetkellä valmistelen taas uutta visuaalista ilmentymää työstäni, kuin tiivistelmänä Masters of Aalto '12 tapahtumaan. Näyttely 
järjestetään Jätkäsaaren teollisuushallissa josta olen saanut käyttööni toisen huoneen vasemman reunan peräkulmasta (4m x 5m tila). Sinne 
aion toteuttaa tämän hetken tuntojani kuvaavan taiteellisen sommitelman. Halli on ronski ja melko huonossa kunnossa. Seinille olen 
asettelemassa eri kokoisia valokuvia, toivottavasti pohjustettuina, koska ne tulee saada epätasaisesta ja märästä seinästä erilleen. 
Tarkoituksena on myös heijastaa projisointi katonrajaa kohden käyttäen hyväksi katossa, katon reiän takia siellä olevaa muovipressukourua 
installaation osana ja lisätä sinne toinen samankaltainen, ja ehkä kolmaskin, kermamaisen sävyinen muovi ja heijastaa projektio sitten niihin. 
Videoinstallaatiosta tulee häivähdyksenomainen. Liikkuvaiset muodot ja läpikuultava pinta sopivat hyvin metsäretki-videon alustaksi korostaen 
muistojen katoavaisuutta ja kaikkeuden muuttuvaisuutta. Video käy dialogia tilan ja siellä olevien materiaalien kanssa (roikkuvat muovit 
teollisuuden raunioilla). Näen esittämäni visuaaliset poiminnat useassa eri kontekstissa; pohjina ja tasoina, jonkun uniikin ilmentymisinä ja 
sellaisen mahdollistavina visuaalisina matkanteon apuvälineinä, ja mieluiten sellaisina, minkä äärellä voi tuntea yhteyttä suurempaan. Kauneus 
ja taiteet ovat väylä syvemmille tietoisuuden tasoille.  Annan luontoteemaisen Minne mieleni- kokonaisuuden kehittyä; pyynnöstä ja tarpeesta 
pulpahdella taas uudelleen esiin. Hienoa on saattaa tämä melko pitkään jatkunut projekti vihdoin päätökseen ja antaa tilaa uusille ajatuksille ja 
totetutuksille. Sellaisia onkin ollut monia jo odottelemassa. Yksi tulevista projekteista on ripustaa vuosien aikana kertyneistä ihmiskuvista 
koostuva näyttely esimerkiksi johonkin intiimiin kahvilaan. Jatkan myös varmasti kuvaamista luonteteeman parissa, siitä lisää oppien ja nauttien. 
Olisi hienoa toteuttaa ajatuksissa ollut visuaalinen haiku- kuvakirja saman tyylin valokuvista samalla metsämotiivilla: valokuva hartauskuvana.    
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