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T i i v i s T e l m ä

Kuvasin lopputyöprojektissani nuoria, n. 12 - 14-vuotiaita, tyttöjä, jotka harrasta-
vat kilpaurheilua. Otin tytöistä muotokuvat heidän omissa huoneissaan luonnon 
valossa niin, että heillä oli päällään oman urheilulajinsa mukaiset kilpavarusteet.

Noin 12 - 14-vuotiaina tytöt ovat vielä puoliksi lapsia ja puoliksi teini-ikäisiä. 
Tytöt kehittyvät eri tahtia sekä henkisesti että fyysisesti. Joku tyttö saattaa kokea 
vielä tarvetta leikkiä ja viettää aikaa perheen kanssa, kun joukkue- tai luokka-
kaveri rakentaa omaa pukeutumistyyliä ja suhdetta kavereihinsa. Kun kuvasin 
tytöt univormussa, urheiluvaatteissa, he kertoivat itsestään vain kehon kielellä ja 
huoneen sisustuksella. Huone usein paljastaa paljon tytön tyylistä, ja siitä onko 
tyyli ehtinyt vakiintua. Jos ei tiedä vielä onko gootti, hoppari vai rokkari, lapsuu-
den vaaleanpunaiset seinät ja koiranpentutapetit saattavat unohtua seiniin vielä 
pitkälle teini-ikään saakka.  

Urheilevia tyttöjä –projektin kuvista koostettu video oli esillä lopputyönäytte-
lynäni Turussa Paavo Nurmen stadionin tulostaululla marraskuun alussa. Itseäni 
kiinnosti tyttöjen omien pesäpaikkojen tuominen esille urheiluareenalla, jossa 
he tavallisesti hikoilevat harjoituksissa joukkuekavereiden kanssa ja kilpailevat 
voitoista.





A b s T r A c T

In my diploma work I photographed young girls, approximately 12 to 14 years 
of age, who take part in competitive sports. I took portraits of these girls in their 
own rooms with natural light while they were wearing the sports equipment that 
they use in competition.

Approximately 12-14-year-old girls are still half children and half teenagers. Girls 
develop at different rates, both mentally and physically. Some girls still feel the 
need to play and spend time with their families, while at the same time team and 
classmates are building their own style of dressing and relationships with friends. 
When I photographed the girls in uniform, sports clothing, they expressed them-
selves only through body language and room decor. A girl’s room often reveals 
a lot about her style, and whether it has already stabilized. If you do not know 
whether you are gothic, hiphop, or a rocker, pink walls from the childhood and 
puppy wallpaper on the walls may remain in a room far into the teenage years. 

The video assembled from the images of the Athletic girls -project was featured as 
my diploma work exhibition at the Paavo Nurmi Stadium scoreboard in Turku, 
at the beginning of November. My greatest interest was to present each girl’s own 
sheltered den at the sports arena, where they ordinarily sweat with team mates 
during practice and compete to win.
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1 .  J o h d A n T o

Olen saanut käyttööni mustan filmipokkarin ja 24 ruutua kuvattavaksi. Kierte-
lemme pikkusiskoni Tanitan ja naapurin Salla-tytön kanssa edes takaisin omalla 
kotikadullamme. Salla ja Tanita kiipeävät puissa, pussaavat toisiaan poskelle, 
piilottelevat oranssien liljojen alla ja nukkuvat ruususen unta bussipysäkin kiven 
päällä. Minä olen kuvaamassa, seitsemän vuoden ikäisenä. 

Tarkkailen ihastuneena kaverini uutta digipokkaria. Istumme tyttöporukassa 
puistossa ja hän ottaa meistä kuvia. Minulla on visio ja saan lainata kameraa. 
Makaan maassa ja kuvaan toisen ystäväni siluetin vasten aurinkoa. Kuvan alareu-
nassa kulkee minikokoisten kerrostalojen rivistö (myöhemmin huomaan tämän 
muiston vääräksi). Olen 14 vuotta vanha. 

Pari vuotta myöhemmin pidän kädessäni ensimmäistä kertaa järjestelmäkameraa, 
joka on lainattu paikallisesta sanomalehtitalosta. Minulla ei ole mitään tietoa au-
koista, valotusajoista tai objektiiveista. Osaan juuri ja juuri laittaa kameran päälle, 
mutta kuvaan silti telinevoimistelua. Suurin osa kuvista on erittäin epätarkkoja ja 
osa on ihan mustia. Kiroan vain mielessäni, että kunpa saisin edes kerran tarkan 
kuvan liikkeestä. 





En ole ikinä osannut kuvata mitään muuta kuin ihmisiä. Vielä parempi jos kuvaa-
mani ihmiset ovat todella tavallisia, omakotitaloihmisiä, koiraihmisiä, vanhoja 
ihmisiä.. ja tietenkin urheilevia ihmisiä. Olen aina nauttinut urheilun ja urhei-
lijoiden kuvaamisesta. On kiehtovaa, miten edessä tapahtuu kaikkea näyttävää, 
liikettä ja muotoja, joita ei voi kuitenkaan mitenkään ohjailla. Muotoiluinstituu-
tissa halusin todistaa muille, ja varmaan itsellenikin, että urheilukuvaus on paljon 
enemmän kuin sanomalehtien urheilusivujen kuvitusta. Ensin seurasin puoli 
vuotta lumisateessa treenaavaa ja edustustilaisuuksissa kiertävää Veikkausliiga-
joukkuetta pelikauden ulkopuolella. Ja sitten päädyin tekemään muotokuvia vaa-
leanpunaisiin huoneisiin kilpaurheilevista tytöistä. Olen kaukana kilpa-areenoilta, 
mutta olen löytänyt jotain jännittävää.





2 .  T y T ö T
2 . 1 .  u r h e i l i J A n  m i n ä k u v A

Millainen suhde nuorilla tytöillä on omaan vartaloonsa? Tuoko urheilulla saa-
vutettu hyvä kunto, paremmat elämäntavat ja sopusuhtainen vartalo varmuutta, 
vai onko urheileva tyttö jopa itsetietoisempi ja epävarmempi omasta kehostaan? 
Urheilua harrastavat nuoret ovat todella kilpailuhenkisiä ja he tuntevat ylpeyttä 
omasta joukkueestaan. Kilpailun keskellä he myös alkavat vertailla itseään muihin 
joukkuekavereihin ja kilpailijoihin. 

Liikuntaharrastuksessa mukana olevien nuorten kokema fyysinen pätevyys ja 
itsearvostus ovat liikuntaa harrastamattomiin verrattuna korkeampia. Koettu 
fyysinen pätevyys voidaan nähdä vahvana liikuntamotivaation lähteenä ja sitä 
kautta jatkuvan liikuntaharrastuksen osatekijänä (Liimatainen 2000). Nämä ovat 
todella tärkeitä huomioita, koska nuorten liikkumattomuus ja lihavuus herättävät 
nykyään keskustelua koko ajan. Itse muistan, ettei ala-asteella tullut kiinnitettyä 
juurikaan huomiota, siihen kuka oli parempi liikuntatunneilla kuin joku toinen. 
Ylä-asteella fyysisesti lahjakkaammat oppilaat saivat arvostusta liikuntatuntien 
aikana ja niiden ulkopuolella. Erot tulivat paremmin esiin, kun joukkuelajien 
lisäksi tunneilla oli kestävyyslajeja (juoksua, lihaskuntoa,..) Minäkuvaan jää jälki, 
kun juoksee liikuntatunnilla lenkin puolet hitaammin kuin vaikkapa paras kaveri. 
Lukiossa koulujen välisissä kisoissa menestyneet olivat sankareita, jotka nostet-
tiin yhteisissä tilaisuuksissa esiin palkittaviksi.  Fyysisten ominaisuuksien tärkeys 
kohoaa nuoren iän myötä. 





Voimakkuuden, nopeuden, taitavuuden ja kestävyyden merkitys itsensä arvos-
tamiselle oli huomattavasti tärkeämpi 17-vuotiailla kuin 11-vuotiailla. Poikien 
kokema fyysinen pätevyys on tyttöjä korkeammalla, kun taas tytöillä positiivisen 
sosiaalisen käyttäytymisen keskiarvot ovat korkeampia kuin pojilla. (Liimatainen 
2000) Projektissani kuvaamat henkilöt ovat siinä iässä, että jos he tässä vaiheessa 
jatkavat urheilun harrastamista, sillä on suuri vaikutus heidän tulevaisuuteensa. 
Urheilijan rooli on todella tärkeä kilpaurheilua harrastaville tytöille. Joukkue tai 
harjoitusryhmä on kuin oma heimo tai lauma, jossa samalla pidetään jäsenistä 
huolta. Nuorille ei ole juuri tarjolla urheiluharrastuksia, joissa ei tarvitsisi kilpail-
la. Yleisesti ajatellaan, että urheilussa menestyvä nuori on supersuorittaja myös 
koulussa ja töissä. Nuori, joka haluaa vain harrastaa, on todellisuudessa taitama-
ton ja laiska. 



IKEA

IKEA



2 . 2 .  o m A  h u o n e

Tytöllä kuuluu olla vaaleanpunainen huone, sänky täynnä pehmoleluja ja seinien 
peittona koiranpentujen ja idolien kuvia. Oma huone on tytölle teini-iän lähesty-
essä pesä, reviiri tai tila, jonne voi paeta, kun muu perhe tuntuu elävän ihan toista 
todellisuutta. Nuorelle kodin tärkein huone on heidän oma huoneensa, ”koti” 
kodin sisällä (Jaakkola 1997, 50). Oma huone on ensimmäinen askel itsenäisyy-
teen ja paikka, jossa voi viettää aikaa yksin tai yhdessä kavereiden kanssa ilman 
aikuisen läsnäoloa (Jaakkola 1997, 51).

Huoneen tietty väri ja sisustus ovat tytölle yksi merkittävämpiä tekijöitä omassa 
huoneessa (Jaakkola 1997, 47). Lasten omiin tiloihin vaikuttavat myös muu sosi-
aalinen ympäristö odotuksineen (Järvilehto 1989, 30). Omalla perheellä, kave-
reilla ja yhteiskunnalla on vahvat näkemyksensä siitä, miltä tytön huoneen tulee 
näyttää. Vanhemmat yleensä kokoavat (maalaavat ja sisustavat) lastensa huoneita 
jälkikasvun tiettyyn ikään asti. Äidit opettavat tyttärilleen, että oikea huoneen 
väri heidän sukupuolelleen on vaaleanpunainen. Ja tytöt sisäistävät tämän kiitet-
tävästi. Moni näkemäni huone, joka oli päivitetty lapsuuden huoneesta nuorelle, 
oli maalattu tai tapetoitu uudestaan vaaleapunaisen tai pastellien sävyin. Samalla 
tavoin, kun tytöt kopioivat toistensa pukeutumista, myös sisustusideat vaihtavat 
omistajaa, kun vieraillaan kavereiden kotona. Ainakin viidellä kuvaamallani tytöl-
lä oli seinällään Ikeasta ostettu 100x140 cm kokoinen taulu, johon oli kuvattuna 
New York, Lontoo tai sumuinen sademetsä. 



IKEA



Yleensä lasten huoneet ovat paikkoja, joissa vierailevat vain muut perheenjäse-
net ja omat ystävät. Omaa huonetta saatetaan suojella pitämällä ovea kiinni tai 
kiinnittämällä oveen kylttejä, joissa kielletään sisäänpääsy. Oli jännittävää astua 
tyttöjen huoneisiin täysin vieraana ihmisenä ja ottaa tila haltuun kuvaustilantees-
sa niin, että sain tytön toimimaan hänen omalla reviirillään minun toivomallani 
tavalla. Kiinnostava ja ristiriitainen yhdistelmä on turvallinen ja tuttu tila, jossa 
tyttö joutuu omalla reviirillään uuteen ja hallitsemattomaan tilanteeseen. 





2 . 3 .  T y T T ö  k A m e r A n  e d e s s ä  J A  T A k A n A

Olin itse yläasteen viimeisellä luokalla, kun loin ensimmäisen kerran profiilin 
ja laitoin kuvani Irc-galleriaan. Muistaakseni olin silloin ensimmäisiä omalla 
luokallani. Nykyisin lähes kaikki nuoret käyttävät nettiä päivittäin (Kiilakoski 
2010) ja omistavat profiilin ainakin yhdessä sosiaalisen median palvelussa. Nuor-
ten internetissä viettämästä ajasta 47 % kuluu erilaisten kuva- ja videosisältöjen 
parissa (Auvinen 2009). Näissä palveluissa usein suuressa roolissa ovat käyttäjien 
valokuvat. 

Käyttäjät kommentoivat toistensa valokuvia ja kuvien kautta kerrotaan, mitä 
omassa elämässä tapahtuu. Aina ei kommentoida pelkästään valokuvia, vaan 
käyttäjä asettaa myös itsensä arvioitavaksi. Oletko kiinnostavan ja yksilöllisen 
näköinen? Osaatko pukeutua? Tapahtuuko elämässäsi mitään jännittävää? Aina 
ei riitä, että laitat kuvia esille. Sinulla pitää olla myös ystäviä, jotka kommentoivat 
niitä. Internetissä 24 tuntia vuorokaudessa esillä oleva minäkuva on yhtä tärkeä 
kuin se, miten esiinnyt ”oikeassa elämässä”. Verkossa ihmisiä, jotka seuraavat teke-
misiäsi, saattaa olla jopa enemmän ja he ovat usein rehellisempiä/ankarampia. 

Valokuvien merkitys tytöille on tällä hetkellä valtava. Verkossa nuoret pitävät 
yllä paljon laajempaa sosiaalista verkostoa kuin koulussa tai puhelimen välityk-
sellä (Virtanen 2009). Usein päätökset siitä, haluaako tutustua johonkin toiseen 
ihmiseen internetin kautta, tehdään kuvan perusteella. Näyttääkö ihminen 
tyylikkäältä, onko hänellä paljon kuvia otettuna kavereiden kanssa, millainen on 
kuvan tekninen laatu..? Joskus vieraiden ihmisten kuvagalleria kuvia arvioidaan 
gallerioiden käyttäjien toimesta valokuvausalan foorumeilla. Millaisen kuvan 
ihminen kuviensa välityksellä itsestään antaa tai onko kuvissa tarpeeksi/liikaa 
paljasta pintaa?





Samaan kaveripiiriin kuuluvien ihmisten kesken saattaa syntyä valokuvaamisen 
maneereja, joita kaikki sitten käyttävät. 2000-luvun alussa, jolloin itse käytin 
esimerkiksi Irc-galleriaa, kuvia käsiteltiin todella paljon muuttamalla esimerkik-
si kuvan sävyjä tai lisäämällä kuviin hauskoja tekstejä. Nykyisin kuvat laitetaan 
esille melko luonnollisen näköisinä. Nuoret ymmärtävät kuvien merkityksen 
henkilökohtaisen identiteetin ilmaisussa. Valokuva verkossa on kuin 24 tuntia 7 
päivää viikossa esillä oleva käyntikortti.

Usein sosiaalisen median palveluihin esille laitettavat kuvat otetaan ihan nii-
tä varten. Saatetaan kaveriporukalla laittautua nätisti ja toteutetaan etukäteen 
mietittyjä valokuvia. Ennen otin kaverini kanssa ”galtsukuvia” Irc-galleriaan ja 
nykyään minua pyydetään ottamaan ”kuvia faceen” eli Facebookiin. Tytöt miet-
tivät tarkkaan, millaisia kuvia ottavat itsestään ja kaverukset kommentoivat heti 
toisilleen, jos joku on erehtynyt ottamaan kuvan epäedullisesta kuvakulmasta tai 
huonolla asustuksella. 

Kun tyttöporukka ottaa toisistaan paljon kuvia, kuvat alkavat yhä enemmän 
muistuttaa toisiaan. Jotkut tytöt haluavat olla enemmän kameran edessä ja toiset 
sen takana. Tytöille muodostuvat vahvat tavat siitä, miten valokuvaamiseen ja 
valokuviin suhtaudutaan myöhemmin elämässä. Jotkut rakastuvat poseeraami-
seen, kun taas toisille muodostuu lähes pakonomainen tarve aina paeta kohti 
osoittavaa kameraa. Itse otan aina silmälasit pois päästä kun kamera osoittaa 
kohti, enkä ikinä hymyile valokuvassa niin, että hampaat näkyisivät. Peruskou-
lussa ja lukiossa taas tunsin tytön, joka suostui kavereidensa kuvattavaksi vasta yli 
kymmenen vuoden suostuttelun jälkeen. Tytöt oppivat nopeasti, mikä on itselle 
paras kuvakulma ja ilme valokuvassa. 





2 . 4 .  u r h e i l u

Mutta mitä on urheilu? Tai kilpaurheilu? Nämä ovat tärkeitä kysymyksiä, koska 
ne määrittelevät sen ketä voin kuvata. Kun olin itse aloittamassa yläasteen, liikun-
nanopettajamme kysyi ensimmäisellä tunnilla jokaiselta tytöltä, mitä urheilulajia 
kukin harrastaa. Nämä hän kirjasi ylös omaan vihkoonsa. Kun tuli minun vuo-
roni, vastasin, että olen harrastanut ratsastusta 9 vuotta ja siitä noin pari vuotta 
kilpaillut lajissa. Tätä ei kuitenkaan kirjattu ylös, koska se ei ollut oikeata urheilua. 
Kuitenkin vietin tallilla viikossa 14 tuntia, joista ainakin 7 tuntia hevosen selässä. 
Ratsastus on myös yksi vanhimmista lajeista olympialaisissa. 

Kun aloitin tämän projektin niin käytin lajien yhtenä valitsemisperusteena olym-
pialaisia, samat lajit kelpaavat minulle, jotka ovat siellä esillä. Olisiko liian helppo 
ratkaisu vain käyttää jonkun järjestön tai organisaation hyväksymää listaa, siitä 
mikä on oikeata urheilua? Kun minulta kysyttiin, että ovatko minusta tanssissa 
kilpailevat tytöt sopivia projektiini, olin tyrmäämässä ne ensin heti. Kuitenkin 
nämä lajit ovat ihan yhtä fyysisiä kuin vaikkapa jalkapallo tai yleisurheilu. 

Urheilu-termi on lähtöisin sanasta urheus (Wikipedia, urheilu). Melko harvas-
sa lajissa kuitenkaan vaaditaan kilpaillessa erityistä urheutta. Yksinkertaisilla 
määritelmillä voisi sanoa, että urheilussa tulee hiki ja paremmuus mitataan eksak-
teissa suureissa, mm. metreissä, senteissä, sekunneissa, pisteissä. Mutta entäs, 
kun pisteet perustuvat, esimerkiksi tuomarin mielipiteeseen suorituksesta, kuten 
voimistelussa ja kouluratsastuksessa, ei voidakaan enää puhua kovin eksaktista 
arvostelusta. 





Jos en pysty määrittelemään, mikä on urheilua niin olisiko helpompi määrittää 
se, mikä ei sitä ole? Tällaisia raja-alueen toimintoja ovat muun muassa tans-
si, biljardi, darts, shakki ja autourheilu. Minä olen itse mieltänyt aina tanssin 
ennemmin taidemuodoksi kuin urheiluksi. Koen, että tanssissa itsensä ilmaise-
minen on tärkeämpi mittari kuin fyysinen kilpaileminen. Darts, shakki ja biljardi 
taas ovat niitä lajeja, joissa ratkaisee usein päänkäyttö ja ne ovat niin sanottua 
“mielen urheilua”. Vaikka fyysinen kuntokin on tärkeää, se ei ole välttämätöntä. 
Yksi suurimmista ihmisiä jakavista kysymyksistä koskee kuitenkin autourheilua. 
Jos todella aiheesta ottaa selvää, tietää, että rallia tai formulaa ei voi ajaa isolla 
mahalla. Auto on lajissa samalla tavalla vain väline kuin esimerkiksi hevonen 
ratsastuksessa.

En usko, että on olemassa tarkkaa rajoitusta siihen, mikä on urheilua ja mikä ei. 
Kyse on aina yksittäisten ihmisten mielipiteistä ja arvomaailmoista. Vaikka alussa 
tyrmäsin ajatuksen siitä, että käyttäisin jonkun organisaation tai yhdistyksen val-
mista listaa siitä, mikä on urheilua, uskon, että joudun lopulla päätymään tähän 
ratkaisuun. Tällaista ratkaisua tietenkin aina varjostaa se, että saattaa tahtomat-
taan tukea ajatusmaailmaa, jota ei itse jaa. 



 

Al Bello/Getty Images, 2008 USA naisten telinevoimistelumaajoukkue, Peking

www.primatex.fi



2 . 5  u n i v o r m u

Urheilukulttuurissa peliasuilla on suuri symboliarvo. Suurten tähtien peliasu 
”jäädytetään” kotiareenalla juhlallisuuksien kera, suuremmissa jalkapallopeleissä 
pelaajat vaihtavat paitoja vastustajien kanssa kunnioituksesta hyvää peliä kohtaan 
ja uuden peliasun saanut nuori urheilija nukkuu pelipaita päällään. Peliasu on 
monelle nuorelle elämän ensimmäinen univormu. Pelipaita kuvastaa lupaa päästä 
edustamaan urheiluseuraa peleissä ja muissa kilpailuissa. Se on myös merkki ih-
misen kuulumisesta ryhmään, joukkueeseen ja seuraan. Jotkut aloittavat urheilun 
nimenomaan saadakseen seuran peliasun. 

Urheilulajin luonne vaikuttaa usein siihen esiintyykö kilpa-asuissa seuran 
tunnusvärit. Jääkiekko ja jalkapallo ovat lajeja, joissa eri seurat voidaan erottaa 
toisistaan vuosikymmenestä toiseen pelipaitojen värin perusteella. Telinevoimis-
telussa sitä vastoin kilpapuvut hankitaan yleensä yhtä kautta varten ja seuraava-
na vuonna asuissa saattaa olla taas ihan uusi väritys. Riippumatta siitä pysyykö 
kilpa-asujen väri samana vai vaihtuuko se vuoden välein, nuoret oppivat nopeasti 
tunnistamaan vastustajan kilpa-asut. Pelattuaan 6-11-vuotiaana nappulaliigassa, 
poikaystäväni muistaa vieläkin kaikkien 18 kaupunginosajoukkueen tunnusvärit. 

Kilpa-asuja ei useinkaan valita sen perusteella, mikä miellyttäisi urheiluseuran 
kunkin urheilijan visuaalista silmää. Kun urheilu-univormun pukeminen päälle 
liittää nuoren osaksi joukkuetta, seuraa ja sen aikaisempaa menestyshistoriaa, 
sen värillä tai kuvioilla ei ole juuri merkitystä. Varsinkin voimistelulajeissa, joissa 
menestys on kovan työn takana, vanhoista kilpa-asuista muodostuu symbolei-
ta, jotka erityisesti tytöt haluavat nostaa esille oman huoneensa seinälle. Kukin 
puku edustaa jotakin tiettyä kautta, jolloin jokaisesta kisasta tuli palkintoja, polvi 
leikattiin tai tärkeä joukkuekaveri lopetti urheilun.





3 .  T y ö s k e n T e l y p r o s e s s i
3 . 1 .  k u v A u s T i l A n n e

Otin kaikki valokuvat luonnonvalossa. Halusin alusta asti kuviini mahdollisim-
man luonnollisen valon, ja koska osaamista ei sen luomiseen salamoilla ollut, 
valitsin ihan oikean luonnonvalon. Salamoiden asettelu haluamallani tavalla olisi 
voinut myös olla vaikeaa esimerkiksi matalien kattojen ja kapeiden huoneiden 
takia.  Ikkunasta tuleva valo on yleensä se valaistus, joka näissä tiloissa on muu-
tenkin. Vähän hämäräkään valo ei haittaa leikkejä, pöytälamppu laitetaan päälle 
vasta, kun työskennellään ja tehdään läksyjä. 

Projektin aikana kuvasin yhteensä noin 30 tyttöä. Lähes kaikki tytöt olen saanut 
tähän asti omien kontaktieni tai urheiluseurojen kautta. Tavallisesti sovin tyttöjen 
kuvaamisesta heidän äitiensä kanssa. Kuvattaessa en kuitenkaan halunnut, että 
tyttöjen vanhemmat tai muu perhe on mukana. Minulle oli tärkeää, että vain 
minä antaisin tytölle ohjeita kuvauksen aikana.  Vanhemmilla on aina omat kä-
sityksensä siitä, miten heidän jälkikasvunsa pitäisi esiintyä valokuvissa. Normien 
mukaista on, että tytöt ovat aina koulu- ja perhealbumikuvissa iloisia, kauniisti 
pukeutuneita ja hymyileviä. Vanhemmat haluavat nähdä oman tyttönsä mah-
dollisimman kauan lapsena. Vaikka aikuiseksi kehittyminen alkaa jo ala-asteen 
lopussa, niin tyttö aletaan kutsua nuoreksi naiseksi vasta ripiltä pääsyn jälkeen. 
Vanhempien ja heidän tyttäriensä käsitykset siitä, miten tytön pitäisi kuvassa 
esiintyä ja olla, voivat olla täysin vastakkaiset. 

Odotin aina sitä jännittynyttä ja hiljaista tunnelmaa, mikä syntyy, kun siirryin 
kuvaamaan tyttöä hänen huoneeseensa. Itse pyrin välttämään turhaa jutustelua 
ja kuvattavat ovat niin nuoria, etteivät he vielä ole omaksuneet tarvetta turhaan 
small talkiin. Jotenkin koen tämän jäykän tunnelman pakolliseksi, kun kuvaan. 
Heidän ikäänsä kuuluu tietty epävarmuus vanhempia ja tuntemattomia ihmi-





siä kohtaan. Sen sijaan, että he joutuisivat kertomaan minulle, mikä on kivaa 
jalkapallossa, niin he miettivät vain päänsä sisällä miksi otetaan niin paljon kuvia, 
miksi pitää laittaa kädet polvien päälle, minkä takia minua kuvataan, miksei 
kukaan puhu mitään, miksi pitää katsoa seinään, näytänkö minä hyvältä, miksi en 
saa vain olla ja istua..

Yleensä käytin aikaa kuvaustilanteeseen noin 20 - 30 minuuttia, jonka aikana saa-
tan kuvata 100 - 200 ruutua. Kuvauksen aikana muutin tytön paikkaa huoneessa 
2-4 kertaan riippuen siitä millainen huone oli. Pyrin ottamaan kuvia aina erilaisil-
la mittasuhteilla (esim. pelkät kasvot tai koko kroppa) ja kuvakulmilla. Se, miten 
tytöt asettuivat tai miten asetin heidät kuvaan kuvassa, oli todella tärkeää. Pääl-
limmäisenä ideana oli, että kuva on minun. Usein mielessäni oli jo jonkinlainen 
käsitys siitä, miten haluaisin tytön kuvaan. Ohjauksen määrä vaihteli paljonkin 
riippuen tytöstä, joidenkin kohdalla riitti vain kehotus leuan nostamisesta, joi-
denkin kohdalla rakensin asennon kokonaan. Parhaimmillaan toisen tytön omaa 
luonnollista asentoa ei voi erottaa toisen tytön rakennetusta. Tärkeimpiä asioita 
miettiessäni asentoa ovat vartalon kierto, käsien asettuminen, ilme ja kasvot. 30 
minuuttia oli yleensä riittävä aika kuvaamiselle, koska kuvaukseen kumpikaan 
osapuoli ei ehdinyt kyllästyä tai väsyä ja kuvattava jaksoi pysyä tarkkaavaisena 
epäilyttävän tilanteen suhteen. Sen lisäksi, että asettelin kuvattavan tilaan, saatoin 
muokata tilaa tuomalla tai viemällä sieltä jotain pois. 





3 . 2 .  h e n k i l ö n o h J A u s  J A  v A r T A l o n k i e r T o

Aikaisemmin ”Urheilevia tyttöjä” kuvatessani henkilönohjaukseni rajoittui suu-
rimmaksi osaksi kasvojen ilmeiden ja katseen suunnan ohjailuun ja siihen oliko 
kuvattava istuvaltaan vai seisaaltaan. Japo Knuutilan dokumenttikuvauskurssilla 
jatkoin tätä samaa projektia ja päätin tällä kertaa jokaisen tytön kohdalla keskittyä 
tutkimaan tarkemmin kehon muotoa ja suuntaa, kunkin raajan paikkaa ja niiden 
merkitystä (Lehtonen 2010). Omasta mielestäni osa taikaa teini-ikäisiä tyttöjä 
kuvattaessa onkin heidän epävarmuutensa omasta kropastaan. Miten muokata 
asentoa pilaamatta osaa sen kiehtovasta epävarmuudesta? 

Koko projektin kiehtovimpana asiana olen pitänyt, sitä miten tämän ikäinen nuo-
ri tyttö haluaa esittää itsensä. Voiko kuvista lukea jotain tytön fyysisestä minäku-
vasta? Mikä merkitys on nyrkkiin puristetuilla käsillä tytön sylissä, ojennetuilla 
nilkoilla, toisen posken kääntämisellä kohti kameraa, kasvojen piilottamisella 
puoliksi hiusten taakse tai haastavalla tuijotuksella kameraan? Voiko kuvasta 
lukea, ketkä ovat varmempia itsensä suhteen?

Tytöt ottavat kuvia paljon, katselevat koko ajan toistensa kuvia ja oppivat, mikä 
on heidän mielestä kaunista. Tyttö miettii, sitä miten haluaa itsensä esittää kul-
loisessakin tilanteessa. Kasvoja peittävät hiukset voivat viitata tytön käsitykseen 
siitä, mikä on kaunista tai sitten hiukset peittävät jotain, mitä hän ei halua näyttää 
kameralle. Haastava katse voi kätkeä taakseen itsevarman persoonan tai sitten 
epävarma tyttö on valinnut puolustuksekseen hyökkäyksen. 



Puberteetti, 1984-85, Edward Munch 
(1963-1944)

Tyttö ja helmikorvakoru, 1665, Johannes Vermeer 
1632-1675



3 . 2 . 1  m A l l e J A  m A A l A u s T A i T e e s T A

Japo Knuutilan kanssa keskustelimme siitä, miten tuoda lisää tarkkuutta ja mie-
lenkiintoa kuviini, kun jatkoin projektin kuvaamista. Hän näki aiemmissa kuvis-
sani henkeä vanhoista muotokuvamaalauksista (esimerkiksi Rubens ja Vermeer) 
ja kehotti tutkimaan näiden kuvien mallien asentoa, vartalonkiertoa ja vartalon-
käyttöä (Lehtonen 2010). Maalauksissa naiset eivät vain pönötä, vaan vartalo on 
kiertynyt kauniisti. Koko kropan muodolla on merkitystä, aina polvien suunnasta 
sormien asentoon. 

Vermeerin Tyttö ja helmikorvakoru –maalauksessa on hyvin saman tyyppien 
suoraan sivulta tuleva luonnonvalo kuin monissa tämän projektin valokuvissa-
ni. Teos olisi hyvin erilainen, jos tytön kroppa olisi erilaisessa asennossa, vaikka 
suoraan kohti kameraa. Kurkistus olan yli kasvattaa katsojan mielenkiintoa tyttöä 
kohtaan ja luo jännittävän tunnelman. Tyttö ei ole niin selvästi asettunut katsotta-
vaksi, kohti katsojaa. Aivan kuin maalaukseen olisi kuvattuna tytön lyhyt vilkaisu 
kohti maalaria, ennen kuin hän taas kääntää katseensa ikkunan suuntaan.  

Vastakohtana näille tarkkaan asetelluille naismuotokuville on Edward Munchin 
maalaus Puberteetti. Kuvassa tyttö istuu erittäin epävarmasti sängyn laidalla 
katsoen suoraan kohti kuvan katsojaa. Vaikka kehonkieli, peittelevät kädet ja 
painuneet olkapäät, viestittävät pelosta ja jännittyneisyydestä, kasvoilla on melko 
rauhallinen ilme. Maalauksen tyttö on samassa kehitysvaiheessa valokuvaamieni 
tyttöjen kanssa. Tyttö peittelee nimenomaan keskivartaloaan, josta voi nähdä, että 
teini-iän myötä lantion on jo leventynyt. Nykyäänkin teini-iän alussa tytöt pyrki-
vät ennemmin piilottelemaan kuin korostamaan näitä kropan muutoksia. Hyvin 
nopeasti tapahtuu kuitenkin myös täysi käännös peittelystä (rinnat piilotetaan 
löysän neuleen alle) esittelyyn (rintoja korostetaan tiukalla, avokaula-aukkoisella 
paidalla). 



Kolobzeg, Poland, Beaches, 1992, Rineke Dijkstra 



3 . 2 . 2  m A l l e J A  v A l o k u v A s T A

Nykypäivän taiteilijoista samantyyppistä henkilönohjausta käyttää esimerkiksi 
hollantilainen valokuvaaja Rineke Dijkstra (s.1959)(Lehtonen 2010). Hän on 
tunnettu muun muassa rannalla ottamistaan kuvista uimapukuisista nuorista. 
Nuorten asennot ovat hyvin pitkälle rakennettuja, mutta silti ne näyttävät todella 
luonnollisilta. Erityisesti minulle tulee mieleen hänen ottamansa kuvat puolalai-
sesta tytöstä vihreässä uimapuvussa ja seitsemän hengen poikaryhmästä. Tyttö on 
kuin vedestä nouseva Venus seistessään kontraposto - asennossa, joka sopii hyvin 
sekoitukseen epävarmuuteen omasta vartalosta ja nuoren iän opettelemattomaan 
huolettomuuteen. Poikien kuvassa on jännittävää, se miten jokainen seisoo omal-
la tavallaan. He eivät vain pönötä kädet ja jalat suorina, vaan isoin poika ojentaa 
jalkaa itsevarmasti, yksi lyhyimmistä peittelee keskivartaloaan ja kukkakepin 
paksuinen poika piilottelee isomman takana. 

Toinen valokuvaaja, jonka työskentelystä kiinnostuin tätä projektia tehdessäni, oli 
Charles Fréger (s.1975). Fréger kuvaa pääasiassa sarjoja erilaisista sosiaaliryhmiin 
kuuluvista ihmisistä yksilö- ja ryhmäkuvia. Itseäni kiinnostivat erityisesti sarjat, 
joissa hän on kuvannut nuoria urheilijoita: vesipalloilijoita (Water Polo), cheer-
leading tanssijoita (Majorettes), painijoita (Double Nelson) ja taitoluistelijoita 
(Steps). Frégerille kuvissa tärkeitä elementtejä ovat univormut ja tausta (Jaeger 
2007, 161). 



Water-polo 3, Water Polo, 2000, Charles Fréger    Coudekerque 1, Majorettes , 2000-2001, Charles Fréger



Dijkstra ja Fréger kuvaavat muotokuviensa kohteet yleensä neutraalia taustaa 
vasten. Dijkstra mukaan yleisön on helpompi samaistua valokuvien kohteisiin, 
kun tausta ei anna hänestä liikaa tietoa (Tate Modern 2003). Itselläni on asiaan 
täysin päin vastainen lähestymistapa. Kun kuvauksen kohde jää persoonatto-
maksi pukeutumisen kautta, vihjeet hänen luonteestaan ja sisimmästään voi etsiä 
häntä ympäröivästä tilasta. Minä kuvaajana kuitenkin valikoin tytön huoneesta ne 
elementit, jotka kiinnostavat itseäni eniten ja jotka tuovat jotain uutta ja yllätyk-
sellistä esiin kuvattavastani. Frégerille tausta on tarkkaan mietitty niin, että se 
tukee kuvan pääkohteena olevaa henkilöä.

”You’ve got the white background, the cap,
which is reminiscent of Flemish painting, the drop of water” 

(Jaeger 2007, 161)

Esimerkkikuvissa tulevat hyvin esiin taustan ja kohteen värien suhteet, tanssi-
jatyttökuvassa vihreä tuo korostetusti esiin tytön oranssit hiukset ja punaisen 
puvun, ja vesipallokuvassa sinistä löytyy sekä taustasta, että uimalakista. Sininen 
tausta myös tekee ennestään vaaleaihoisesta pojasta vieläkin kalpeamman ja 
surkeamman näköisen.  





3 . 3 .  T A r i n A  m u u T A m A s T A  k u v A s T A

Projektin kuvavalintoihin ovat vaikuttaneet esitettävän videon tarina ja etenemi-
nen sekä kuvattavien tyttöjen hienovaraiset eleet. Varsinkin videolla kuvat muo-
dostavat kokonaisuuden eri tavalla kuin vaikkapa gallerian seinällä tai kirjassa. 
Videossa kuvilla täytyy muodostaa jännitystä, loppuhuipentumaa ja liikettä. Tässä 
kappaleessa pohdin tekemiäni kuvavalintoja kahden tytön kuvien kohdalla.

Veera oli toiseksi viimeinen tyttö, jota kuvasin projektiini kesällä 2011. Kuvaus 
tapahtui sunnuntaiaamuna, ja jos minä en olisi tullut kuvaamaan, niin Veera olisi 
vielä ollut nukkumassa. Aluksi piilotimme Veeran ratsastusvaatteet ja voimis-
telukassin oven viereen nurkkaan ja sängyn alle. ”Miten mun pitäisi mennä?”, 
kysyttiin ja päätin aloittaa ohjeistamalla Veeran istumaan sängylle. Lähes koko 
projektin ajan olen aloittanut kuvaamisen niin, että tyttö on istunut sängyllä. 
Siinä on yleensä hyvä alkaa kokeilemaan, miten kuvattava reagoi henkilönohjauk-
seen. Seisovassa asennossa tyttö on usein enemmän hukassa, eikä osaa antaa niin 
luonnollisia asentoja itse. 

Viimeisessä, projektin valmiiseen kokonaisuuteen valitussa kuvassa, mielestäni 
tulee esiin vastakkain asettelu prinsessamaisen kilpa-asun ja teini-iän välinpi-
tämättömyyden välillä. Kyseinen kuva on kuvauksen loppupuolelta ja siitä on 
kadonnut mielestäni söpöstely, josta ensimmäinen kuva kärsii. Valittu kuva on 
melkein kuin jokin väliruutu, jossa kuvattava vetää henkeä ja miettii ”Eikö tämä 
nyt voisi jo loppua, pääsisi takaisin nukkumaan..”. Kuvauksen kohde on ehdotto-
masti kuvan pääelementti, mutta taustalta löytyy kiinnostavina symboleina vaa-
leanpunainen väri, nukke ja muita nuoren tyttömäisiä tavaroita.  Valittu kuva ei 
vastaa hymyilevää ja iloista jääprinsessakuvastoa, jota taitoluistelijoista on totuttu 
näkemään. 





Kun tulin Kaisan luo sain ensimmäiseksi valita uimapuvun, jonka hän laittaisi 
kuviin päälle. Taas kerran siivosin tuoleilla ja sängyllä lojuvia vaatteita kuvattavan 
kanssa. Aluksi ajattelin, että Kaisalle sopisi lajin mukainen uimalakki. Siitä ideasta 
luovuin kuitenkin heti. Kaisalla oli mielettömän pitkät jalat ja kädet, jotka tulivat 
kuvissa hyvin esiin, kun ei ollut värikästä kilpa-asua varastamassa huomiota. 
Pitkät eteen vedetyt hiukset ovat kuvissa kuin verho, jonka takaa Kaisa katselee. 

Kokonaisuuteen valitussa puolivartalokuvassa mielestäni kaikki kiinnostavat ele-
mentit ovat sopusoinnussa. Uimarin melko askeettinen huone on jännä vastakoh-
ta monien muiden kuvaamieni tyttöjen huoneille. Nimenomaan Kaisan käsiin ja 
katseeseen tiivistyy tämän ikäisten tyttöjen epävarmuus omasta kropastaan. 





3 . 4 .  k o l m e s s A  J A k s o s s A

Olen kuvannut ”Urheilevia tyttöjä” kolmessa eri jaksossa, kevät 2010, talvi 2010 ja 
kevät/kesä 2011. Kuvausjaksojen välillä on aina ollut 4-6 kk taukoa. Ensimmäisel-
lä kerralla en tiennyt jatkavani tätä projektia enää myöhemmin. Toisella kerralla 
kuvasin projektia Japo Knuutilan dokumenttikuvauskurssilla, jonka jälkeen 
lähdin tekemään siitä lopputyötä. Jokainen kuvausjakso on poikennut aika paljon 
muista. Kolmannella kerralla kuvasin itsenäisesti tyttöjä lopputyötä varten. 

Ensimmäisellä kerran aloin kuvata urheilevia tyttöjä Anu Akkasen oma projekti-
kurssilla keväällä 2010. Minua kiinnosti se, miten 11 - 14-vuotiaat kilpaurheilijat 
voivat olla ihan eri pisteissä omaa urheilijan uraansa. Joissain lajeissa tytöistä on 
mahdotonta päätellä kuka yltää huipulle ja kuka ei. Telinevoimistelijan pitää olla 
huipulla jo 11-vuotiaana, jotta olisi mitään toiveita tulevaisuuden urasta. Kaikki-
en kuvattavien kohdalla ohjasin lähinnä vain katseen suuntaa. Kun tytöt ottivat 
vahvasti tuijottavan katseen, heihin tuli jotain jännittävää nukkemaista, mistä 
pidin. Alussa kokeilin kuvata projektiin myös poikia, mutta tuntui, että saman 
ikäiset pojat olivat niin eri kehityksen vaiheessa varsinkin henkisesti. Kuvat eivät 
olleet yhtä vahvoja kuin tytöistä otetut. 

Toisella kerralla kuvauksessa keskityin erityisesti henkilönohjaukseen ja vaihtele-
vien kuvien ottamiseen. Aikaisemmin saatoin ottaa yhtä kuvattavaa kohden vain 
yhdenlaisia kuvia. Nyt pyrin kuvaamaan enemmän variaatiota niin, että lopullista 
sarjaa kasattaessa olisi vaihtoehtoja. Hain esimerkkejä maalaustaiteesta ja mietin 
enemmän etukäteen minkä tyyppisiä kuvia voisin ottaa. 





Viimeisessä vaiheessa kuvasin puhtaasti kuvia tätä lopputyötä varten. Tässä 
vaiheessa tein kuvavalinnat itsenäisesti. Varsinkin se että otin lähes kaikki kuvat 
keväällä ja kesällä, antoi kuvaustilanteissa paljon enemmän liikkumavaraa, kun 
valoa oli koko ajan enemmän. Haastetta toi se, että melkein kaikki tässä vaiheessa 
kuvaamani tytöt olivat voimistelijoita tai luistelijoita. Kummassakin lajissa puvut 
ovat niin samantyyppisiä, että vaihtelua kuviin piti saada jo kuvausvaiheessa. 
Puku ei saanut nousta kaikissa kuvissa niin näkyvään rooliin. 



Urheilevia tyttöjä -esitys, Paavo Nurmen stadion, Turku, 3.11.2011, videostill. 



3 . 5 .  T y T ö T  T u l o s T A u l u l l A

Urheilevia tyttöjä – projektin valokuvat olivat esillä Turun Paavo Nurmi – ur-
heilustadionin tulostaululla kahtena iltana joulukuun alussa. Kuvista koottu 3,5 
minuuttia pitkä video pyöri esityksessä kaksi kertaa. 

Urheilustadion toi valokuvien esittämiseen aivan uudenlaisen miljöön ja merki-
tyksen. Tyttöjen arkiminä oli esillä kilpaurheiluareenalla, jossa se saattaa usein 
jäädä näkemättä. Videon pyöriessä esillä oli kerrallaan vain yksi valokuva. Näin 
esitettyinä yksittäiset kuvat pääsevät ihan eri tavalla esille kuin ripustettuna galle-
rian seinille. 

Erityisen vaikuttava teos oli mielestäni katsottuna keskeltä urheilurataa. Marras-
kuun alussa illat olivat jo niin pimeitä, että kun video pyörimään tulostaululla, 
huomio kiinnittyi täysin valoisana loistaviin valokuviin. Oli vaikuttavaa katsoa, 
miten aina kun kuva nousi videolla esiin mustasta, koko stadion täyttyi valolla. 
Samalla oli outoa seistä keskellä urheilukenttää, koska suurin osa ihmisistä on 
varmasti tottunut urheilustadionilla katsomosta seuraamaan urheilijoiden suori-
tuksia. Samaan aikaan kun valokuvaesitys pyöri tulostaululla, stadionilla kaikuivat 
valmentajan huudot, kun jääkiekkojoukkueellinen poikia juoksi cooperin testiä.  

Urheilustadion ei ole aivan Turun keskustassa, joten ihmisten piti varta vasten 
tulla katsomaan valokuvia. Tähän aikaan vuodesta stadionilla ei ollut mitään 
muuta toimintaa, joten valokuvat olivat esillä itsenäisenä teoksena. Kahtena iltana 
esitystä kävi katsomassa yhteensä noin sata ihmistä. 

Urheilevia tyttöjä –valokuvavideoteos on osa Turun kulttuuripääkaupunkivuotta 
2011. 





4 .  y h T e e n v e T o

Suomessa kilpaurheilu on vakavaa. Lapsen tulee urheilla ainoana tavoitteenaan 
kilpailut ja voitto. Tähän ohjaavat vanhemmat, valmentajat ja oma mieli. Kuva-
sin Urheilevia tyttöjä yli kaksi vuotta. Jotkut tytöistä ovat tänä aikana ehtineet 
lopettaa kilpaurheilun kokonaan, jotkut tytöistä ovat nousseet nuorten maajouk-
kueeseen. Kuvista ei voi kuitenkaan nähdä kuka menestyy, ja kuka ei. Kaikkien 
tyttöjen kasvoilla on sama tiukka ja itsetietoinen ilme.

En ole ikinä pelännyt lähestyä ihmisiä tai heidän tilojaan. On kuitenkin täysin 
eri asia seurata toimintaa sivusta, kuin ottaa kuvaustilanteessa ohjaajan rooli. Itse 
uskon, että onnistuin paljastamaan projektissa kuvaamistani kilpaurheilevista 
tytöistä jotain tiukan pinnan alle piilotettua, kun haastoin heidät heidän omalla 
reviirillään. Aikaisemmin en ollut juuri pohtinut kuvaustilanteen ja sen tunnel-
man merkitystä kuvan synnyssä. Vasta kun aloin laittaa ajatuksia paperille tajusin, 
että haluamani kuvat vaativat jo tietynlaisen tunnelman kuvanottohetkeen. Tytöt 
heijastelivat kuvissa minun luomaani tunnelmaa.  

Tämän jälkeen lähestyn ihmisiä kameran kanssa ihan toisella tavalla. Olen jou-
tunut Urheilevia tyttöjä kuvatessani miettimään uudestaan omaa, kuvaajan, suh-
dettani kuvattaviin, kuvaustilanteisiin ja tiloihin. Aikaisemmin olen vain kävellyt 
tilanteisiin ja niistä ulos. Hienot kuvat voivat syntyä sekunneissa, mutta joskus on 
hyvä miettiä ja seurata mitä tapahtuu jos odottaa hetken. 
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