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Opinnäytetyön aiheena on henkilön kuvaaminen valokuvanäyttelyyn Crohn ja Colitis 

ry:lle. Tutkimuskysymyksenä on, kuinka valokuvata tulehduksellista suolistosairaut-

ta sairastavia henkilöitä ja heidän elämäänsä. Tarkoituksena on esittää tulehduksellis-

ten suolistosairauksien yleistymistä ja sitä, että nämä sairaudet voivat olla kenellä 

vain vaikkei päällepäin näy. Keskeisenä tutkimusmenetelmänä on henkilöiden valo-

kuvaaminen heidän ehdoillaan. Kuvataan siis sitä, mikä kuvattavalle on tärkeää, ja 

tällä tavoin pyritään mahdollisimman luonnolliseen lopputulokseen. 

 

Teoriaosassa määritellään ihmisten kuvaaminen sekä kuvausidean muotoutuminen 

dokumentaarisesta valokuvauksesta henkilökuviin. Siinä on kuvattu työprosessin eri 

vaiheet kuvattavien tapaamisesta, kuvaustilanteeseen ja lopullisten kuvien valintaan. 

Työprosessissa viisi eri-ikäistä tulehduksellista suolistosairautta sairastavaa henkilöä 

kuvattiin heille tärkeän ja voimia antavan asian äärellä.  

 

Opinnäytetyö on katsaus henkilökuvauksen suunnittelusta, kuvaajan yhteydestä 

kuvattavaan kuvaustilanteessa ja kuvien valinnasta näyttelyyn. Valokuvista syntyi 

viiden tulehduksellista suolistosairautta sairastavan henkilön oman näköinen ja 

luonnollinen kolmen kuvan sarja. 

 

Asiasanat: valokuvaus, muotokuva, henkilökuvaus, dokumentaarinen valokuvaus, 

kuvajournalismi 
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ABSTRACT 
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Thesis title: Photo exhibition for Crohn and Colitis association  

– Photographing people on their terms 

Pages (of which appendixes): 63 (33) 

Date:  22.11.13 

Thesis instructor(s):  Panu Pohjola, Henri Hagman 

 

Subject of this thesis is photographing people for photo exhibition to Crohn and 

Colitis Association. The research question is how to photograph lives of people with 

inflammatory bowel disease. The purpose is to show how the inflammatory bowel 

diseases are becoming more common and even though it is not visible on the outside 

anyone can have it.  The main research method is photographing people on their 

terms. Photograph what is important to them, so that the photos look natural. 

 

The theoretical part defines photographing people and how the photography idea 

forms from documentary photography to a portrait. It describes the different phases 

of the work process; meeting the person, the photo shoot and the final selection of 

images. In the work process, five people from different ages with inflammatory 

bowel disease were photographed with things that matter to them and empower them. 

 

This thesis is a review of planning a photo shoot with a person, the connection with 

the photographer and the subject, and how to choose images for exhibition. The 

pictures formed personal and natural three picture series of five persons with 

inflammatory bowel disease. 

 

Keywords: photography, portrait, documentary photography, photojournalism 
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1 JOHDANTO 

 

Valokuvasin opinnäytetyönäni Crohn ja Colitis ry:lle tulehduksellista suolistosairautta 

sairastavia henkilöitä. Kuvista rakennan näyttelyn toukokuussa 2014 Crohn ja Colitis 

ry:n kesäpäiville Ouluun ja lokakuussa 2014 yhdistyksen 30-vuotisjuhliin Tampereelle. 

Näyttelyä varten kuvasin kolmea Crohnin tautia ja kahta colitis ulcerosaa sairastavaa 

oululaista. Kuvattavia olivat 5-vuotias Kerttu, 10-vuotias Oskari, 26-vuotias Outi, 46-

vuotias Jutta ja 48-vuotias Petteri. Näyttelyssä tulee olemaan esillä jokaisesta henkilöstä 

kolme 45 cm x 30 cm vedosta. Kuvien lisäksi näyttelyyn tulee jokaisen kuvattavan koh-

dalle henkilöstä ja kuvista kertova teksti. Kuvasin kuvat omalla Canon 5D Mark II:lla ja 

siihen kuuluvalla 24-105 mm:n objektiivilla. Olisin halunnut kuvat kiinteällä 50 mm:n 

objektiivilla, mutta ei ollut mahdollista saada sellaista mistään lainaksi kuvaustilantei-

siin. 

 

Alun perin ajatuksena oli kuvata dokumentaarisia valokuvia suolistosairaista henkilöistä 

ja heidän elämästään taudin kanssa. En kuitenkaan halunnut kuvata sairasta ihmistä niin, 

että kuvista olisi tullut synkkiä ja tunnelmaltaan surullisia tai jopa ahdistavia. Sairaus on 

hyvin henkilökohtainen ja intiimi, joten pelkäsin, etteivät kaikki välttämättä tahdo esit-

tää itsestään sellaista puolta. Päätin, että haastattelen kuvattavia henkilöitä ja kuuntelen 

heidän tarinaansa. Haastattelujen myötä kuvausideaksi muotoutuivat kuvattavien keinot 

jaksaa sairauden huonojen vaiheiden yli sekä ne asiat, joita he tekevät voinnin ollessa 

heikko. Näin ollen lopullisista valokuvista tuli enemmän henkilökuvia kuin dokumen-

taarisia valokuvia. 

 

Halu tehdä opinnäytetyö toimeksiantona Crohn ja Colitis ry:lle tuli siitä, että minulla on 

Crohnin tauti ja olen sen kanssa kokenut kaikenlaista ilman, että suurin osa kivuista tai 

huonovointisuus näkyisivät päällepäin. Tällä näyttelyllä halusin ennen kaikkea tuoda 

esille myös sitä, että vaikka sairaus aktiivivaiheessaan lamauttaa, on asioita jotka autta-

vat jaksamaan. Tutkin työssäni, kuinka valokuvata tulehduksellista suolistosairautta 

sairastavia henkilöitä ja heidän elämäänsä? Tutkimusmenetelmänä on henkilöiden valo-

kuvaaminen heidän ehdoillaan, kuvata sitä, mikä heille on tärkeää. Toivoin näin saavani 

kuviin niitä keinoja, joiden avulla he kokevat pääsevänsä sairauden huonojen vaiheiden 

yli ja kuvista tulee heidän näköisiä. 
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2 CROHN JA COLITIS RY TOIMEKSIANTAJANA 

 

2.1  Crohn ja Colitis ry ja toimeksiantona valokuvanäyttely 

 

Crohn ja Colitis ry on 1984 perustettu valtakunnallinen tulehduksellista suolistosairautta 

sairastavien tuki- ja edunvalvontajärjestö. Jäseniä yhdistyksessä on noin 6200. Yhdistys 

on ollut Eurooppalaisten Crohn ja colitis -yhdistysten liiton (EFCCA) jäsen vuodesta 

1997. Crohn ja Colitis ry:n toimintaa tukee raha-automaatti yhdistys RAY. Crohn ja 

Colitis ry järjestää RAY:n ja kansaneläkelaitoksen kanssa yhteistyössä sopeutumisval-

mennuskursseja jäsenilleen. Heillä on myös vertaistukipalvelu ja aluetapaamisia sekä 

joka vuosi syys- ja kesäpäivät. Lisäksi nuoret aikuiset eli CroCot (noin 18- 30 v) järjes-

tävät omaa toimintaa seuraavissa kaupungeissa: Helsinki, Lahti, Turku, Pori, Rauma, 

Vaasa, Tampere, Oulu ja Jyväskylä. (Crohn ja Colitis ry, hakupäivä 5.9.2013) 

 

Joka vuosi 19.5. järjestetään kansainvälinen IBD-päivä. Vuonna 2013 IBD-päivä vietet-

tiin Kuopiossa kesäpäivien yhteydessä. Suunnitelmissani oli toteuttaa valokuvanäyttely 

silloin. Oma tilani huononi niin, ettei se ollut mahdollista ja otin yhteyttä toimeksianta-

jaan Crohn ja Colitis ry:n ja he ehdottivat valokuvanäyttelyn toteuttamista 30-

vuotisjuhlavuoden merkeissä. Valokuvanäyttely on esillä Oulussa järjestettävillä kesä-

päivillä 23. – 25.5.2014 ja Tampereella järjestettävillä syyspäivillä 11. – 12.10.2014, 

jolloin myös vietetään yhdistyksen 30-vuotisjuhlia.   

 

Tarkoituksena oli kuvata eri-ikäisiä miehiä ja naisia eri puolelta Suomea. Näin saisi 

kuvan siitä, että sairaus voi tulla kenelle vain ja, että ne ovat lisääntymässä kokoajan. 

Lisäksi kuvattavien erilaisuus antaisi käsityksen jokaisen omista tavoista kohdata sai-

rauden tuomat haasteet ja elämisen niiden kanssa. Valokuvanäyttelyllä Crohn ja Colitis 

ry haluaa tuoda lisää näkyvyyttä ja tunnettavuutta tulehduksellisille suolistosairauksille.  

 

Etsin kuvauksiin sopivia henkilöitä Internetin kautta, pääosin sosiaalisessa mediassa. 

Sain paljon yhteydenottoja etenkin nuorilta aikuisilta. Yhteydenottoja oli niin paljon, 

että harkitsin kokoavani näyttelyn pelkästään heistä. Päätin kuitenkin pysyä alkuperäi-

sessä ideassa, kuvata viittä mahdollisimman eri-ikäistä henkilöä. Sain myöhempien ky-

selyjen jälkeen yhteydenottoja neljältä Oulun alueella asuvalta henkilöltä. Se sopi hy-

vin, koska kuvattavat henkilöt asuivat lähellä minua eikä tarvinnut käyttää aikaa mat-

kustamiseen kuvauspaikoille. Kuvattavat henkilöt olivat 5-vuotias tyttö, 26-vuotias nuo-



7 

ri nainen, 46-vuotias nainen ja 48-vuotias mies. Viidennen kuvattavan löytäminen oli 

hankalaa, koska poikia ja miehiä oli vähän sosiaalisessa mediassa, josta heitä kyselin. 

 

Olin vähän huolissani, että löydänkö Oulun alueelta vielä yhden miespuolisen henkilön 

mieluiten 5 – 20- vuoden väliltä. Kyselin Oulun alueen lapsiperheiden aluevastaavalta 

mahdollisista pojista, jotka iältään sopisivat kuvattavaksi näyttelyyn. Hän antoi muuta-

man kuvattavaksi sopivan pojan äidin yhteystiedot. Heistä yksi poika lupautui suostutte-

lujen jälkeen kuvattavaksi. 

 

2.2 Tulehdukselliset suolistosairaudet 

 

Tulehduksellisia suolistosairauksia ovat Crohnin tauti ja colitis ulserosa. Niistä käyte-

tään yhteisnimitystä IBD (Inflammatory Bowel Disease). Sairaudet ovat oireiltaan pal-

jon samankaltaiset. Tyypillisimpiä oireita molemmissa sairauksissa ovat vatsakivut, 

ripuli, veriuloste, kuumeilu ja laihtuminen sekä colitis ulserosassa ”vatsan vääntö” eli 

tenesmi. Crohnin taudissa oireettomat jaksot ja aktiivivaiheet vuorottelevat keskenään. 

Se saattaa esiintyä missä tahansa ruoansulatuskanavan alueella suusta peräaukkoon. 

Suurimmalla osalla potilaista Crohnin tauti paikallistuu ohutsuolen loppu - ja pak-

susuolen alkuosaan tai pelkästään ohutsuoleen tai paksusuoleen. Tulehdus esiintyy suo-

listossa niin, että välillä voi olla terveitä alueita, kun taas colitis ulserosassa tulehtunut 

limakalvo on punoittava, turvonnut ja helposti verta tihkuva yhtenäinen alue peräsuoles-

ta lähtien. Colitis ulcerosa esiintyy yksinomaan paksusuolessa vaihtelevan kokoisilla 

alueilla, alkaen yleensä aina peräsuolesta. Siinä oireet laajenevat vähitellen, niin että 

ensin vain peräsuolessa ollut tulehdus saattaa laajentua koko paksusuoleen. (Crohn ja 

Colitis ry 2009, hakupäivä 5.9.2013) 

 

Toistaiseksi sairastumisen syy on tuntematon. Oireet alkavat yleensä nuoruusvuosina. 

Perintötekijöistä johtuva alttius yhdessä yhden tai useamman tuntemattoman ympäristö-

tekijän kanssa vaikuttavat taudin puhkeamiseen. Crohn ja Colitis ry:n internettisivuilla 

kerrotaan: ”Perintötekijöillä tiedetään olevan vaikutusta sairastumiseen. Tulehdukselli-

sen suolistosairaiden lapsilla on noin 10–20 %:n riski sairastua colitis ulcerosaan tai 

Crohnin tautiin. Jos molemmilla vanhemmilla on sairaus, riski on noin 30–50 %.” 

Myös erilaisten virusten ja bakteerien epäillään laukaisevan sairauksia, mutta varmaa 

näyttöä ei ole. Yhteyttä ravintotekijöihin on tutkittu, ja monille potilaalla on kokemuk-

sia siitä, että tietyt ruoka-aineet lisäävät suolisto-oireita ja tietyt vähentävät. Useimmille 
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potilaista sairaus laukeaa kun elämässä tulee eteen jotain hyvin stressaavaa esim. yliop-

pilaskirjoitukset. Psyykkisten tekijöiden ei ole kuitenkaan todettu aiheuttavan suoranai-

sesti sairautta. (Crohn ja Colitis ry 2009, hakupäivä 5.9.2013) 

 

Tulehdukselliset suolistosairaudet ovat lisääntymässä kokoajan. Crohnin tautiin sairas-

tuu vuosittain yhdeksän ihmistä sataatuhatta kohti ja colitis ulcerosaan noin 20 ihmistä 

sataatuhatta kohti. Oireet voivat alkaa missä iässä vain. Tyypillisin sairastumisikä on 

15–35 vuotta, joten sitä voidaan kutsua nuorten aikuisten taudiksi. Lapsuusiässä Croh-

nin taudin sairastumisikä keskimäärin on 12 vuotta ja colitis ulserosan 8 vuotta. Kelan 

tilastojen mukaan: ”Tulehduksellisten suolistosairauksien esiintyminen on nelinkertais-

tunut lapsilla viimeisen 20 vuoden aikana. Crohnin taudin esiintyvyys on 150–200 ta-

pausta ja colitis ulserosan 300–400 tapausta 100 000 asukasta kohti.” (Crohn ja Colitis 

ry 2009, hakupäivä 5.9.2013) 

 

Crohnin tauti ja colitis ulserosa ei tartu. Sairastumisen alkuvaiheessa ainoastaan pak-

susuolessa esiintyvä Crohnin tauti on vaikea erottaa haavaisesta paksusuolitulehdukses-

ta eli colitis ulserosasta ja silloin sitä kutsutaan luokittelemattomasta koliitista (aikai-

sempia nimiä indeterminate colitis tai välimuotoinen koliitti).  Myöhemmin osa luokit-

telemattomasta koliitista todetaan Crohnin taudiksi. Tämä ei kuitenkaan vaikuta lääke-

hoidon valintaan. (Crohn ja Colitis ry 2009, hakupäivä 5.9.2013) 

 

Diagnoosi Crohnin tautiin ja colitis ulserosaan tehdään oireiden, tähystyksen ja koepalo-

jen avulla. Sairauksia hoidetaan lääkkeillä, jotka määräytyvät sairauden vaikeusasteen, 

luonteen, laajuuden sekä sijainnin mukaan tarvittaessa, kaikkein vaikeimmassa tapauk-

sissa leikkauksella. Sairauksien hoito aloitetaan yleensä ns. ylläpitolääkityksellä. Näitä 

ovat 5-aminosalisylaatti-(5-ASA) valmisteet tai salatsosulfapyridiinillä (SASP), mutta 

yleensä aktiivisen taudin hoitoon tarvitaan kortisonia 2 – 3 kuukautta portaittain pie-

nenevin annoksin. Mikäli tauti uusii pian kortisonikuurin loputtua, tai uusimispuuskia 

ilmenee tiheästi, aloitetaan solunsalpaajalääkitys. Kortisonikuuri on yleensä hyvä hoi-

tamaan tulehdusta, mutta siinä on niin suuret haittavaikutukset, ettei sitä suositella käy-

tettäväksi pitkiä jaksoja kerralla. Vaikeissa oireissa, silloin kun muu lääkehoito on teho-

tonta, voidaan määrätä uusia hoitomuotoja ns. biologisia lääkkeitä. Leikkaus on yleensä 

viimeisin vaihtoehto. Siihen päätökseen tullaan, jos sairauden kulku vaikuttaa rajulta ja 

lääkevaste jää vajaaksi. Colitis ulserosan hoidossa tehdään yleensä koko paksusuolen ja 

peräsuolen poisto peräaukon säilyttävällä ohutsuolesta rakennetulla suolisäiliöllä, jota 
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kutsutaan J-pussiksi (ns.IPAA-leikkaus) tällöin potilas pystyy jatkamaan elämää ilman 

sen suurempia rajoitteita. Crohnin taudissa J-pussileikkausta ei voida tehdä, koska tu-

lehdusta saattaa olla myös ohutsuolessa eikä se näin ollen poistuisi lainkaan. Crohnin 

tauti potilailta poistetaan osa tulehtunutta suolta ja tehdään sidos poistokohtaan tai 

ohut/paksusuoliavanne. (Crohn ja Colitis ry 2009, hakupäivä 5.9.2013) 
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3 DOKUMENTAARISUUDESTA HENKILÖKUVIIN 

 

3.1 Ihmisten kuvaaminen 

 

Ihmisten kuvaaminen on vaikeaa, koska kuvista näkee jos kuvattava ei ole tilanteessa 

rentoutunut ja, jos kuvaajan ja kuvattavan välillä ei ole minkäänlaista yhteyttä. Kirjas-

saan Kohteena Ihminen – Muotokuvauksen käsikirja, valokuvaaja ja valokuvauksen 

opettaja Jussi Aalto sanoo, että kuvatessa meidän tulee turvautua neljään luonteenpiir-

teeseen, joita meillä toivottavasti on, eli rohkeuteen, rehellisyyteen, aitouteen ja kärsi-

vällisyyteen. Meidän tulee olla riittävän rohkeita, jotta uskallamme mennä puhuttele-

maan vieraita ihmisiä melkein tilanteessa kuin tilanteessa. Meidän tulee sanoa tulevalle 

kohteellemme rehellisesti, että haluamme ottaa hänestä kuvia, eikä lähestyä varsinaista 

pyyntöämme kierrellen ja kaarrellen. Kohteelle tulee myös kertoa, miksi haluamme hän-

tä kuvata. Mielenkiintomme herättänyt ominaisuus pitää esittää kuvattavalle kuitenkin 

myönteisesti. Kun uskomme asiaamme ja olemme kuvattavalle rehellisiä, on myös käy-

töksemme lähestymistilanteessa aitoa. (Aalto, 2010, 110) 

 

Lähestymisiä kuvaustilanteesiin ja kuvattavaan on Aallon mukaan kaksi. Ensimmäinen 

lähestyminen tarvitaan, jotta kuva yleensä saadaan otetuksi. Toinen lähestyminen on 

välttämätön kuvan onnistumisen kannalta. Vaikka hallitsisimme kuvaustekniikan täy-

dellisesti, meillä olisi virtuoosimainen valon taju ja omaisimme taiteellisuutta vaikka 

muille jaettavaksi, emme ole vielä hyviä muotokuvaajia. Meidän pitää pystyä luomaan 

otollinen kontakti kuvattavaan lisäksi pystyä säilyttämään se koko kuvauksen ajan. Olisi 

hyvä, jos kontakti säilyisi senkin jälkeen. (Aalto, 2010, 115) 

 

Aihe on jokaiselle kuvattavalle niin henkilökohtainen, että olisi sopimatonta käydä vain 

pikaisesti ottamassa muutama kuva ja lähteä pois. Olin päättänyt tavata kuvattavat en-

nen kuvauksia ja keskustella heidän kanssaan projektista, itsestäni ja siitä mitä heiltä 

odotin sekä tietenkin tärkeimmästä eli heidän sairaudestaan ja elämästä sen kanssa. Ettei 

heitä kuvaushetkellä jännittäisi, eivätkä he olisi pidättäytyneitä siitä, että ovat päästäneet 

tuntemattoman ihmisen koteihinsa kameran kanssa ja paljastaneet tälle asioita, joita 

eivät välttämättä ole kertoneet kovin monelle tutuillekaan. Myös minun täytyi valmis-

tautua kuvaustilanteeseen niin, etten hermostuttaisi kuvattavaa ja olisin itse kokoajan 

tilanteen tasalla. Jos he, tai minä kuvaajana, kokisin tilanteen epämukavaksi, olisi se 

nähtävissä kuvista. Ennen haastattelua näyttelyn teema ja kuvien sisältö ei ollut minulle 
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täysin selvää. Keskusteltuani kuvattavien kanssa ja tutustuttuani heihin, näyttelyn teema 

ja kuvat löysivät suunnan. Kuvien teema ja sisältö siis tuli aika pitkälti kuvattavilta it-

seltään. 

 

Kuvaustilanteelle ei saanut asettaa aikarajaa, koska tilanne oli kaikille kuvattaville eri-

lainen ja outo, jokainen reagoi siihen eritavalla. Kestää jonkin aikaa ennen kun tilanne 

normalisoituu, ja kuvattava tottuu kameraan ja rentoutuu. Joskus on sanottava ihmiselle, 

että yrittävät olla huomioimatta kameraa. Aina se ei toimi, vaan henkilö saattaa edelleen 

tuntea olonsa epämukavaksi. Tällöin on hyvä laskea kamera pois omien kasvojen edestä 

ja jutella hetki kuvattavan kanssa.  (Westergren, 2013, hakupäivä 20.10.2013; Macmil-

lan, 2005, 83.) 

 

 

3.2 Kuvausidean muotoutuminen 

 

Aloittaessani opinnäytetyötäni, oli minun tarkoitus tehdä dokumentaarinen valokuva-

näyttely tulehduksellista suolistosairautta sairastavista henkilöistä. Valitsin kuvattavan 

aiheen, koska tunsin samaistuvani kuvattaviin ja näin ollen tietämään enemmän heidän 

tuntemuksistaan kuin joku ulkopuolinen. Ensimmäisen kuvauksen jälkeen, kuvia sela-

tessani tulin enemmän siihen tulokseen, etteivät kuvat olisi dokumentaarisia vaan 

enemmänkin kuvajournalistisia. Jokaisesta kuvattavasta valitsin kuvan, joka on mieles-

täni muotokuvamainen (liite 2). 

 

Muotokuva tarkoittaa maalausta (tai veistosta), joka esittää henkilöä. Se voi olla muukin 

henkilöä kuvaava mediaesitys kuin kuva esim. kirja, artikkeli, reportaasi, kuunnelma tai 

dokumentti. Muotokuvalla pyritään esittämään henkilön keskeisiä ominaisuuksia, per-

soonallisuutta. Persoonallisuus jakautuu kuvattavan ulkonäköön ja sisäpuoleen eli luon-

teeseen tai sieluun. Hyvä muotokuva esittää kuvattavan persoonallisuuden mahdolli-

simman tarkasti. Mitä kiinnostavampi henkilö kuvassa on, sitä kiinnostavampi kuva on. 

Karkeasti ottaen muotokuvat jakautuvat kolmeen lajiin: kuviin ihmisistä, jotka henkilö-

kohtaisesti tunnemme (tai kuvittelemme tuntevamme) ja jotka olemme tavanneet, ku-

viin ihmisistä, joista meillä on käsitys, mutta joita emme ole tavanneet, ja kuviin ihmi-

sistä, joita emme tunne ja joista meillä ei ole käsitystä. (Remes 4.9.2012, luento; Aalto 

2010, 12.)  
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Täysin muotokuva sarjaksi kuvia ei mielestäni voi luokitella, koska suurimmassa osassa 

kuvista kuvattava on keskittynyt enemmän jonkin asia tekemiseen kuin kuvattavana 

olemiseen. Michael Langford kertoo kirjassaan Story of photography (1997), hyvän 

dokumentaarisen valokuvaajan tekevän paljon muutakin kuin tallentavan kuvia. Valo-

kuvaaja kertoo, miltä tilanne todella tuntui ja sen katsoja näkee kuvissa. Mielestäni ku-

vistani puuttui Langfordin kuvaama vahva tunnelataus ja näin ollen ne eivät olisi doku-

mentaarisia valokuvia. Työssäni en päässyt niin sisälle kuvattavan elämää, että sitä voisi 

kutsua dokumentaariseksi valokuvaukseksi vaikkakin dokumentoin kuvattavaa hänelle 

ominaisessa tilanteessa. Kuvaamani kuvat ovat enemmän henkilökuva dokumentointia 

kuvajournalismin näkökulmasta. (Langford, 1997, 105.) 

 

Dokumentaarinen valokuvaus viittaa valokuvauksen muotoon, jota käytetään merkittä-

vien aikavälien ja historiallisten tapahtumien kuvaamiseen. Se on tyypillisesti sisällytet-

ty ammattikuvajournalismiin, tai tosielämän reportaasin, mutta se voi myös tavoitella 

harrastelija- tai taiteilijanäkökulmaa tai akateemista näkökulmaa. (Wikipedia 2013, ha-

kupäivä 20.10.2013) 

 

Dokumentaarisen valokuvauksen voidaan katsoa alkaneen 1800-luvulla kaukaisten 

paikkojen, kuuluisien ihmisten ja tärkeiden tapahtumisen kuvauksella. Tarkoituksena oli 

tuoda uutta ja eksoottista ihmisten tietoisuuteen, joka kiinnosti paljon katsojia. Sodan 

dokumentoinnissa kuvattiin vain sitä, mitä valtion johto halusi kansalle näyttää, esimer-

kiksi kuvat taistelukentiltä vasta kauan taistelun jälkeen ja kuvissa harvoin näkyi kaatu-

neita. (Langford, 1997, 86.) 

 

Amerikan sisällissodan aikaan valokuvaajat olivat vakuuttuneita dokumentoinnin histo-

riallisesta tärkeydestä, joten sotakuvaus muuttui realistisempaan suuntaan. Sisällissodan 

jälkeen Amerikassa syntyi uusi suunta dokumentaariselle valokuvaukselle, kun alettiin 

kuvata tuntematonta luontoa; vuoria, kanjoneita sekä intiaaniasuinalueiden elämää vi-

ranomaisille kaupungeissa. Sisällissodan jälkeen, niin Amerikassa kuin Euroopassakin, 

alettiin kuvata samalla tapaa realistisesti köyhien ja vähäosaisten elämää. Tällä tapaa 

ihmiset saatiin huolestumaan ympärillä tapahtuvista asioista. (Langford, 1997, 86.) 

 

Kameran ja teknologian kehittyessä dokumentaarinen valokuvaus sai uusia piirteitä sen 

levitessä enemmän lehtimaailmaan. Lehdissä alettiin enemmän esitellä kuvasarjoja tari-

nan luomiseksi ja pian tämän kaltaista työtä alettiin kutsua kuvajournalismiksi. Siinä 
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tapahtumat ovat avoimemmin tulkittu valokuvaajan tai lehden puolelta. Kuvajournalis-

mi ja dokumentaarinen valokuvaus usein sekoitetaan toisiinsa. (Langford, 1997, 99.) 

 

Dokumentaarinen valokuvaus tarkoittaa valokuvia todellisista tilanteista ja tapahtumis-

ta, sommitelma, tilanteen valinta ynnä muu, voivat auttaa kertomaan kuvaajan henkilö-

kohtaisista tunteista ja ideoista. Siinä tarvitaan silmää havaita asioita mitä ympärillä 

tapahtuu. Toivottavaa on, että kuvaaja on tehnyt tutkimusta ennen kuvaustilannetta, 

ymmärtää aiheen ja tietää mikä on olennaista aiheessa sekä mitkä asiat täytyy tulla ilmi. 

(Lezano, 2012, 146.) 

 

Dokumentaarisen valokuvauksen haaste on se, että aiheeseen tarvitsee valmistautua, 

jotta tulokset ovat haluttavat. Hyvä dokumentaarinen valokuva on yleensä useamman 

kuvan sarja, jossa tarina toimii vahvalla linkillä kuvien välillä kuvaavat ne sitten ihmi-

siä, paikkoja tai ideologiaa. (Lezano, 2012, 146; Langford, 1997, 89) Opinnäytetyöni 

koostuu kolmen kuvan sarjasta (liite 15). Kuvattuani kuvat huomasin, että katsojalle 

kuvien tarina ei välttämättä avaudu ilman selittävää tekstiosuutta. Joten päätin jokaiseen 

kuvasarjaan lisätä kyseisestä henkilöstä tekstiä, jossa henkilö itse kertoo asioista joilla ja 

joiden avulla jaksaa sairauden koettelemukset.  

 

Kuvajournalismi on faktojen ja totuuden tiedottamista, jossa valokuvalla esitetään tari-

noiden olemus ja vaikutus. Se eroaa muista valokuvauksen muodoista – studiokuvauk-

sesta, taidekuvauksesta, dokumentaarisesta valokuvauksesta ynnä muusta – koska kuvat 

ovat oikea-aikaisia, totuudenmukaisia, rehellisiä ja täsmällisiä esityksiä tapahtumasta. 

Niitä ei käsitellä paikanpäällä eikä jälkikäteen. (Lynch, 2009, 351) 

 

Kuvajournalismi ja dokumentaarinen valokuvaus ovat keskenään identtiset mediat, mut-

ta niiden esittämät viestit ovat luonteeltaan hyvin erilaiset. Dokumentaariset valokuvaa-

jat paljastavat lukemattoman määrän tapahtumia, toimintaa ja tuloksia, tietyn ajanjakson 

aikana. Lyhyesti, he paljastavat elämää. Elämä ei ole hetki. Se ei ole yksi tapahtuma, 

vaan tapahtuma jota seuraa tapahtuma. Kuvajournalismi, hetkellisessä kuvassa ja vaih-

tuvuudessaan ei kuvaa “elämää”. Sillä ei ole aikaa ymmärtää eikä tilaa esittää elämän 

monimutkaisuutta. Valokuvat, joita näemmä lehdissä näyttävät meille pysähtyneen het-

ken. (Kratochvil & Persson 2001, hakupäivä 20.10.2013) 
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4 KUVAAMANI HENKILÖT JA KUVAUSTILANTEET  

 

4.1 Liikuntaa harrastava opiskelija 

 

Ensimmäinen kuvaamani henkilö oli Outi. Outi on 26-vuotias Crohnin tautia sairastava 

opiskelija. Hänellä sairaus diagnosoitiin 2006. Haastattelutilanne käytiin kahvilassa, 

jossa juttelimme pitkään hänen sairaudestaan ja elämisestä sen kanssa. Outi kertoi asi-

oista, jotka ajavat häntä eteenpäin ja, joiden avulla jaksaa ja joita tekee, vaikka vointi 

olisi huono.  

 

Outille näitä asioita olivat hänen koiransa, jonka ulkoiluttamisen ansiosta ei tullut jäätyä 

sänkyyn makaamaan olon ollessa huono, ja kotona aina oli seuraa. Outi on pari vuotta 

harrastanut muodostelmaluistelua. Hyvää kuntoa vaativa harrastus pitää sairauden huo-

nommissa vaiheissa hänen yleiskuntonsa hyvänä. Sovimme kahdesta erillisestä kuvaus-

päivästä, toisen hänen kotonaan ja toisen luisteluharrastuksen parissa. Molemmissa ku-

vauksissa vietin muutaman tunnin.  

 

Ensimmäisenä kuvauspäivänä kuvasin hänen kotonaan. Sisätilassa kuvaamisessa on 

aina se ongelma, että riittääkö valo. Kuvauspäivä oli melko pilvinen ja sateinen. Outin 

asunnossa ei ollut kovin suuret ikkunat, joista luonnon valo pääsisi sisään. Suurimman 

osan kuvista otin keittiössä, jossa valoa oli parhaiten. Kuvatessani Outi joi teetä lempi-

mukistaan, kertoi asunnostaan, uudesta opiskelupaikastaan ja sairaudestaan sekä leikki 

koiransa kanssa (liite 2 ja liite 3).  

 

Toisena kuvauspäivänä olin seuraamassa Outin luistelujoukkueen jääharjoituksia Lin-

nanmaan jäähallilla. Harjoitukset kestivät yksi ja puoli tuntia. Kuvaaminen luisteluhar-

joituksissa oli samasta syystä haasteellista kuin kuvaaminen Outin asunnolla, valoa ei 

sisätilassa riittänyt kovin paljoa. Lisähaastetta kuvaukseen toi se, etten ollut aiemmin 

seurannut vastaavanlaisia harjoituksia, niin en yhtään osannut arvioida, jouduin seuraa-

maan tilannetta entistä tarkemmin. Joukkueessa oli lähes kaksi kymmentä naista, joten 

haastetta toi myös oikeanlaisen tilanteen löytäminen, missä Outi olisi pääosassa, mutta 

myös joukkuetovereita näkyisi (liite 4). En halunnut ohjata tilannetta vaan halusin ku-

vasta mahdollisimman luonnollisen. 
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Kuvauksien jälkeen valitsin kuvista näyttelyyn sopivia. Ensimmäinen kuva, jonka valit-

sin oli mielestäni täydellinen esittelemään Outia muotokuvan tapaan. Se on pystykuva, 

jossa Outi istuu keittiön pöydän ääressä ja nauttii teetä. Kuva on otettu pöydän vasta-

puolelta (liite 2). Kuvassa on nähtävissä hieman kuvattavan persoonallisuutta, mikä va-

lokuvaaja Jussi Aallon mukaan on hyvän muotokuvan elementti. (Aalto 2010, 12) Outi 

katsoo oikeaan alaviistoon, nojaten päätään vasempaan käteensä ja sekoittaen oikealla 

kädellä teetään. Hänen kasvoillaan on ujo hymyn kaarre. Hän ei tunne oloaan epämuka-

vaksi, jos tuntisi se olisi nähtävissä ilmeestä. (Macmillan 2005, 91) Kuvassa on iloinen, 

terveen näköinen, ehkä hieman ujo, tavallinen nuori nainen. Mikään elementti kuvassa 

ei vihjaa siihen, että hän saattaisi käydä taistelua kipuja vastaan. Tätä juuri kuvilta halu-

sin näyttää, että sairaus voi olla kenellä vain, mutta kovin moni ei siitä tiedä, koska se ei 

näy päällepäin. Olin kuvaan niin tyytyväinen, ettei minulla ollut sille vastaavanlaista 

vaihtoehtokuvaa.  

 

Seuraavaksi kuvaksi valitsin kaksi vaihtoehto kuvaa, jossa Outi oli hänen koiransa 

kanssa (liite 5). Koira oli Outille tärkeä, koska siitä oli seuraa ja sen kanssa tuli lähdet-

tyä ulkoilemaan eikä jäänyt sängyn pohjalle huoliensa kanssa. Kuvasin Outia koiran 

kanssa niin sisällä kuin ulkonakin. Kävimme pienellä kävelyllä. Kuvaamistani kuvista 

valitsin kaksi vaihtoehto, joiden väliltä mietin, että kumpi olisi parempi. Toinen kuvista 

on ulkona, kävelyltä otettu ja toinen sisällä. 

 

Ulkona otettu kuva oli ensimmäinen valintani.  Sisällä otetussa lähikuvassa Outi oli 

epätarkka, joten en pitänyt siitä. Aluksi pidin siitä, kun ulkona otetussa kuvassa kuvat-

tavat kävelevät pois kamerasta, ikään kuin kohti tulevaa. Käydessäni kuvia läpi tar-

kemmin, tulin siihen tulokseen, että lähikuva olikin osuvampi valita. Ulkona otetussa 

kuvassa Outi ja koiran ovat niin pienet ja kuvan tausta aika levoton, paljon puita ja ra-

kennuksia. Tämä ei miellyttänyt minua lainkaan, varsinkin kun katulappu melkein kas-

vaa koiran päästä. 

 

Kun aloin tarkemmin miettiä sisällä otettua kuvaa, niin tajusin, että vaikka Outi on ku-

vassa epätarkka ja taustalla, tuo se etualalla olevan koiran kuvan pääosaan. Kuvalla tuo-

daan hyvin esille koiran tärkeää roolia kuvattavan elämässä, paremmin kuin ulkokuvas-

sa. Kuvan tausta on rauhallinen, eikä kuvassa ole mitään turhia asioita, vain Outi ja koi-

ra. Kuvassa koira syö Outin kädestä ja Outi katselee sitä lämpimästi, mistä myös saa 

käsityksen molempien tärkeydestä toistensa elämään. Kuva ei välttämättä ole teknisesti 
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kauhean hyvä, eikä välttämättä osuva valinta henkilökuvaksi. Se on kauttaaltaan hieman 

epätarkka, mutta siinä välittyy tunne siitä, miten koira on kuvattavalle tärkeä. 

 

Luisteluharjoituksissa kuvasin puolen toista tunnin aikana paljon ja valinnan varaa oli. 

Vaihtoehdoiksi valitsin kuusi kuvaa (liite 6). Vaikeuksia valinnassa toi se, että halusin 

Outin olevan pääosassa kuvassa, mutta en kuvaa, jossa hän on yksin. Kyse oli jouk-

kueluistelusta ja Outi oli kertonut haastattelussaan joukkueen olevan tärkeä osa hänen 

harrastustaan, voinnin ollessa huono on harjoituksiin vain mentävä, koska ei halua tuot-

taa pettymystä joukkueelle, eikä jäädä jälkeen joukkueen tasosta. Joukkueen tulisi siis 

olla osa kuvaa.  

 

Karsin kuvavaihtoehdot kahteen kuvaan (liite 7). Pidin paljon kuvasta, jossa Outi tekee 

piruettia. Kuva on otettu suhteellisen kaukaa kohteesta, mutta halusin etualalla jäävän 

kunnolla jäätä. Kuvasta melkein puolet on etualan jäätä. Outin takana luistelevat hänen 

joukkue toverit eli kuvan asettelu oli juuri toivomallani tavalla, Outi pääosassa, mutta 

myös joukkue tovereita kuvassa. Ainut mikä mietitytti kuvassa, oli hameen helman nou-

seminen niin korkealle. Toinen vaihtoehto oli vaakakuva, jossa Outi luistelee kohti ka-

meraa. Tässä kuvassa joukkue oli isommassa roolissa kuin piruetti kuvassa. Vähän häi-

ritsi se, että piruettikuvassa kaikilla takana olevilla luistelijoilla on mustat asut kun taas 

vaakakuvassa on erivärisiä vaatteita. Päätin kuitenkin kysyä Outilta itseltään kumpi ku-

vista oli hänen mielestään parempi. Hän kertoi, vaakakuvassa häiritsevän sen, että ky-

seessä on muodostelmaluistelujoukkue, niin kaikkien pitäisi mennä samaan tahtiin, ku-

vassa näin ei ole. Piruetti kuvassa hameen helma ei Outia haitannut, joten valitsimme 

sen.  

 

Kuvien valinnan jälkeen käsittelin kuvia Adobe Bridgen Camera Raw:ssa ja Photosho-

pissa. Tarkoituksena ei ollut käsitellä kuvia paljoa, koska kuvien oli tarkoitus olla mah-

dollisimman luonnollisia. Pientä hienosäätöä oli kuitenkin tehtävä. Outin asunnolla si-

sällä otetuista kuvista muokkasin vain vähän kohinaa pois.  Eniten käsittelin luisteluku-

vaa (liite 8). Siinä rajasin hallin katossa olevat keltaiset puomit pois, koska ne olivat 

suhteellisen vallitsevia kuvassa ja halusin kiinnittää katsojan katseen Outiin. Mietin, 

rajaanko kuvan niin, että katon valot ovat suorassa vai, että kaukalon reuna on suorassa. 

Kaukalon reunan ollessa suorassa oli Outi hieman kummallisessa asennossa kallellaan, 

joten parempi vaihtoehto oli rajata valot suoraan. Kuvaan tulee kaukalon ollessa vinossa 

mielenkiintoinen keltainen diagonaali sekä jäässä oleva punainen diagonaali. Jään olles-
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sa valkoinen ja luistelijoiden asut mustat tuo diagonaalit väriä muuten melko neutraaliin 

kuvaan. 

 

 

4.2 Leikkivä pikkutyttö 

 

Toisena kuvattavana oli 5-vuotias Kerttu. Hänellä on ollut Crohnin tauti syntymästä 

asti. Kertun äiti on Crohn ja Colitis ry:n Oulun alueen lapsiperheiden aluevastaava. Hän 

oli nähnyt ilmoitukseni facebookissa ja kiinnostui kuvauksesta. Haastattelutilanne käy-

tiin Kertun kotona ja sovittiin kuvauspäivästä. Tapasin Kertun ja hänen äitinsä kertoi, 

että vastasyntyneelle vauvalle oli vaikea diagnosoida sairautta, jonka oletetaan esiinty-

vän vanhemmassa iässä. Kerttu oli käynyt läpi pitkän ja raskaan taipaleen, kokeiden, 

ruokavalio muutoksin sekä eri lääkkein, se ei kuitenkaan näkynyt iloisesta ja reippaasta 

5-vuotiaasta ulospäin.  

 

Kertulle tärkeä asia oli leikkiminen. Aloin miettiä, että päteekö häneen sananlasku ”lap-

si on terve kun se leikkii, mutta sairas kun ei lopeta”? Kertun äidin mukaan Kerttu leik-

kii koko ajan, oli vointi mikä tahansa. Jopa sairaalassa, tiputuksessa ollessaan Kerttu 

istuu leikkihuoneessa, välillä nukahdellen, mutta kokoajan leikkien. Hän asuu lähiöalu-

eella, kaupungin ulkopuolella, jossa samalla kadulla asuu myös muita saman ikäisiä 

lapsia. Yhdessä he saattavat iltaisin lähteä nukuttamaan nukkejaan kotikatua pitkin kä-

vellen. Nukeilla leikkiminen on Kertun lempipuuhaa.  

 

Kertulle oli jo ennen haastattelua kerrottu, kuka olen ja miksi kuvaan. Hän oli itse suos-

tunut kuvattavaksi. Kertun äiti oli aluksi mukana kuvauksissa, ettei tilanne olisi jännit-

tävä ja, että Kerttu tottuisi siihen. Kuvauspäivä oli aurinkoinen, mikä oli hyvä, sillä ku-

vasimme sisätilassa. Kertun kotona oli ikkunoita sen verran, että luonnon valoa pääsi 

sisään, seinät olivat vaaleat ja ne toivat kuviin lisää kirkkautta.  

 

Aloitimme kuvauksen olohuoneesta, jossa Kerttu mielellään makaa sohvalla lämpö-

tyynyn kanssa silloin kun vatsaan koskee. Kertun lempikirja on Crohn ja Colitis ry:n 

teettämä Mutkikas suoli – niminen kirja. Kirjassa kerrotaan kuvitetun tarinan avulla tu-

lehduksellisista suolistosairauksista.  Kerttu vei kirjan jopa päiväkotiin, jotta kaikki pää-

sevät tutustumaan siihen. Uskon hän tuntevansa olonsa erityiseksi, koska hänellä on 

kirja, jota toisilla ei ole, ja johon hän voi samaistua ja opettaa toisia lapsia. Kerttu kertoi 
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minulle Mutkikas suoli – kirjan avulla sairaudestaan ja lääkärikäyntikokemuksistaan 

(liite 9). 

 

Sen jälkeen Kerttu halusi vaihtaa vaatteet kuviin. Hän oli edellisenä iltana valinnut min-

kä mekon haluaa laittaa päälle. Kun mekko oli vaihdettu, jatkoimme kuvauksia Kertun 

äidin jääden pois seurasta, koska hän ajatteli Kertun käyttäytyvän eritavalla ollessaan 

minun kanssa kahden. Menimme yläkertaan Kertun leikkihuoneeseen. Leikkihuoneessa 

oli hyvin valoa. Kertun leikkipaikkaan katsoen, valo tuli vastavalona, joten hänen kas-

vot jäivät joissain kuvissa tummiksi.  

 

Tarkoituksena oli, että Kerttu esittelisi minulle suosikkileluaan eli nukkeaan. Kun 

olimme Kertun kanssa kahden leikkimässä nukeilla, sanoin hänelle aluksi, ettei huomio-

si minua ollenkaan vaan leikkisi vain kuin en olisi paikalla. Tämä ei onnistunut sillä hän 

ei halunnut alkaa leikkiä huoneessa minun ollessa siellä, vaan esitteli ennemmin lelu-

jaan ja juoksenteli äitinsä luo kysymään milloin mitäkin. Minun piti itse mennä tilantee-

seen mukaan, kysellä nukesta ja leikkiä mukana, silloin vasta sain sellaisia kuvia mitä 

toivoin (liite 10 ja liite 11). Kuvia, joissa Kerttu leikkii, kuin minua ei olisikaan. 

 

Kuvatuista kuvista näyttelyyn valitsin Kertusta yhden kuvan Mutkikas suoli – kirjan 

kanssa. Ensin olin valinnut kuvan, jossa hänen kasvoja ei näy (liite 12). Olin päättänyt, 

että tämä on hyvä valinta. Kuvassa kirja, joka oli Kertulle hyvin tärkeä, näkyy selvästi 

ja hän on uppoutunut katselemaan sitä. Kuva kuitenkin alkoi vähän ajan päästä valin-

nasta mietityttämään. Kerttu jää kirjan varjoon, ja siitä saa kuvan, aivan kuin hän jäisi 

myös taudin varjoon. Selasin kuvaamiani kuvia uudestaan ja löysin paremman kuvan 

(liite 9). Kuvassa Kertun kasvot näkyvät ja ovat kirkkaat, ilme tutkii kirjaa mielenkiin-

nolla. Kuva on myös rajattu jo kuvaustilanteessa haluamallani tavalla. Valitussa kuvassa 

ilmenee kuvajournalismin piirteitä kuten Lorrie Lynch kirjassaan Exploring journalism 

and media (2009), että kuvajournalistisia kuvia ei käsitellä. (Lynch, 2009, 352) 

 

Toinen valitsemani kuva asettuu myös Lynchin mainitsemaan määritelmään kuvajour-

nalistisesta kuvasta, jossa kuva on oikeasta hetkestä, oikealla hetkellä otettu kuva. 

(Lynch, 2009, 353) Kuvassa Kerttu valmistelee nukkeaan päiväunia varten (liite 10). 

Kuvassa on vain siihen kuuluvat elementit: nukke, nuken sänky ja Kerttu. Ikään kuin se 

olisi lavastettu, mutta tilanne on aito. Huoneen vaalea tapetti, katosta roikkuva ”prinses-

sa verho” ja vaalean punainen matto sopivat kuvaan hyvin. Kuvassa Kerttu on käänty-
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neenä kameraan päin, hän pukee nukkea ja samalla hän kertoo sen vaatteista, sängystä 

ja kaikesta olennaisesta, kuvan katsojalle. Vaikka Kerttu ei katso kameraan, välittyy 

hänestä silti läsnä oleva tunne. 

 

Vaihtoehtokuvia kuvalle nuken kanssa oli muutamia. Pystykuvista ensimmäisessä tausta 

oli liian sekava ja toisesta puuttuu läsnäolo (liite 13), joten päätin valita vaakakuvan 

(liite 14). Käydessäni läpi valittuja kuvia uudemman kerran aloin miettiä kuvan rajausta. 

Kuva on rajattu niin, että nukelta puuttui pää ja Kerttu näyttää siltä kuin häneltä puuttui-

si jalka. Hän on myös kääntyneenä sivuttain, joten kuvasta välity vastaavanlaista kon-

taktia kuvan katsojaa, kuin lopullisesta valinnastani (liite 10). 

 

Viimeisenä valitsin kuvista muotokuvamaisimman (liite 11). Muotokuvamaisen siitä 

tekee muun muassa vahva katsekontakti, ilme ei ole poseerattu ja kuvassa on henkilön 

persoonallisuutta mukana. (Macmillan, 2005, 86) Valitsin kuvan heti suorilta sillä se oli 

paras Kertun esittelykuvaksi, vaikka onkin kuvasarjan viimeisin kuva. Kuvassa Kerttu 

pitää tiukasti kiinni nukestaan. Kuva yhdistää sarjan kokonaisuutena siinä on tavallaan 

joitakin samoja elementtejä kuin ensimmäisessä kuvassa eli kirjakuvassa (liite 9). Mo-

lemmissa kuvissa Kerttu pitää lähellään itselleen tärkeää asiaa. Kirjakuvassa Kertun 

paita oli sininen ja tausta vaalea. Nukkekuvassa taustalla on sininen nukketalo ja muu-

ten taustan värimaailma on vaalea. Erona nukkekuvaan, kirjakuvassa Kerttu katsoo kir-

jaan. Nukkekuvan jälkikäsittelyssä vaalensin kuvaa reilusti, jotta siitä tuli kirkkaampi ja 

raikkaampi (liite 15). 

 

 

4.3 Luonnosta nauttiva vanhusten hoitaja 

 

Kolmas kuvattava oli 46-vuotias vanhusten hoitaja Jutta, jolla diagnosoitiin colitis ulce-

rosa 2009. Kävin tapaamassa Juttaa hänen kotona haastattelin häntä kuvausta varten. 

Jutta kertoi, sairauden puhjenneen kun elämään tuli yhden ihmisen käsiteltäväksi liian 

paljon haasteita sekä kokeneensa paljon tämän ja muiden pitkäaikaissairauksien kanssa. 

Hän totesi, miettivänsä asioita liikaa ja haluavansa oppia ymmärtämään ihmisiä ja hei-

dän sanomisiaan ja tekemisiään. Jutalle tärkeä asia oli omat lapset ja yhteinen aika hei-

dän kanssaan. Hän kertoi, lasten antavan voimaa, uskoa ja toivoa elämään ja että, omat 

murheet ja vaivat ovat toissijaisia lasten murheiden rinnalla. 
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Keski-Suomesta kotoisin oleva Jutta nauttii autolla ajelemisesta lastensa kanssa. He 

viettävät myös aikaa yhdessä elokuvia katsellen. Jutalla on tapana myös viettää aikaa 

luonnossa. Hänelle luonto on paikka, missä hiljentyä ja unohtaa hetkeksi arjen kiireet 

(liite 16). Etenkin merenrannat ovat Jutan suosikki paikkoja. Rannalla hän pitää kivien 

keräämisestä ja niiden valokuvaamisesta.  

 

Kuvauspäivänä menimme Jutan ja hänen tyttärensä kanssa Oulusta hieman pohjoiseen, 

merenrannalle nauttimaan kesän viimeisistä aurinkoisista päivistä (liite 17). Jutta kertoi, 

rannan olevan heidän lempirantansa, jossa he käyvät kesällä usein viettämässä aikaa. 

Kuvatessani Juttaa, hänen tyttärensä mukana olon vuoksi olin suurimmaksi osaksi vain 

sivusta tarkkailija (ja kuvaaja). Sillä heillä oli keskenään niin mukavaa ja avointa yhteis-

tä ajan viettoa, ettei minun tarvinnut heitä juurikaan ohjata. Vaikka päivä oli melko vii-

leä, otti Jutta tyttärensä yllytyksestä kengät pois ja kahlasi vedessä (liite 18). Haasteena 

valokuvaamisessa merenrannalla aurinkoisena pilvettömänä päivänä oli, suureet varjot, 

kuvan puhki palaminen ja kuvattavan katse (silmät sirrillä auringonvalon vuoksi). 

 

Jutan kuvista ensimmäinen, jonka valitsin näyttelyyn sopivaksi oli kuva hänestä kah-

laamassa meressä (liite 19). Vaikka kuva on kokokuva ja taustaa näkyi kuvassa paljon, 

on Jutta kuvassa pää osassa. Hän katsoo kameraan, mikä luo heti tunteen, että hän on 

yhteydessä katsojaan. (Macmillan, 2005, 90) Pidin kuvasta todella ja mielestäni se oli 

onnistunut. Jälkeenpäin huomasin, että Jutalla on käsi taskussa ja näyttää kuin hän olisi 

ottamassa sieltä jotain. Tämä alkoi vaivata minua niin, että oli pakko vaihtaa kuva. 

 

Vaihtoehtoja kuvalle löysin kaksi. Molemmat ovat pystykuvia, joista toinen on rajattu 

tiukemmin. Tässä kuvassa Jutta katsoo kamerasta sivuun ja hymyilee iloisesti. Kuvan 

taustalla näkyy hiekkarantaa ja puita (liite 20). Toisessa vaihtoehto kuvassa hän katsoo 

alaspäin ja taustalla näkyy pelkkää merta (liite 16). Molemmat kuvat olivat hyviä, mutta 

valitsin jälkimmäisen kuvan, koska kuvassa mielestäni tuli paremmin esille muotokuvan 

piirteitä eli kuvattavan persoonallisuutta. (Aalto, 2010, 15) Kuvassa on rauhallinen ja 

seesteinen tunnelma, mikä tuo ilmi Jutan halua mennä luonnon äärelle hiljentymään. 

Meren läsnäolo ilmentää myös rauhallisuutta ja tyyntä mieltä sekä kertoo Jutan mielty-

myksestä merta kohtaan. Hänen katseensa kohdistuu alaspäin, tämä antaa vaikutelman 

katseen kohdistumisesta sisäänpäin, mikä tuo ilmi Jutan persoonallisuutta, mietiskele-

vänä naisena ja myös hänen kokemiaan elämän kolhuja. (Aalto, 2010, 124) 
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Toisen kuvana valitsin kuvan, jossa Jutta ja hänen tyttärensä istuvat penkillä rannalla. 

Mietin kahden penkkikuvan välillä (liite 21 ja liite 17). Kuvista toinen on pysty- ja toi-

nen vaakakuva. Valitsin lopulta vaakakuvan, koska siinä kohde on lähempänä ja tun-

nelma intiimimpi. Jutta kertoo lapsistaan ja suhteestaan heihin näin: ”Lapset antavat 

voimaa, uskoa, toivoa ja valoa elämään ja tulevaisuuteen. Heillä on tulevaisuus edessä 

maailman lapsina ja olen matkakumppani ja evästäjä heidän taipaleellaan. Olen onne-

kas kun olen saanut nämä rakkaat lapset. Omat murheet ja vaivat eivät ole päällimmäi-

sinä.” Mielestäni valitsemani rantakuva (liite 17) sopii tähän tekstiin hyvin. Jutta pitää 

kättään tyttärensä selässä suojelevaan ja ohjaavaan tyyliin. He molemmat katsovat ho-

risonttiin laskevaa aurinkoa, ikään kuin tulevaisuuteen, kuten hän tekstissä mainitsi. 

Toisessa vaihtoehdossa, Jutta ja tytär ovat kääntyneenä toisiinsa päin ja ovat kauempana 

toisistaan (liite 21). Kuvassa ei ole samanlaista suojelevaa tunnetta kuten edellisessä. 

 

Viimeiseksi kuvaksi Jutan kuvasarjaan valitsin kuvan, jossa Jutta ja tytär touhuavat yh-

dessä rannalla (liite 18). Tyttö piirtää äitinsä varjoa hiekkaan isolla oksalla. Kuva on 

vaakakuva, jossa kuvattava kohde on vasemmalla reunalla. Otin kuvan tästä kulmasta, 

koska halusin pitkän varjon kuvaan kokonaan. Varjo mielestäni kuvaa, sitä miten elämä 

joskus langettaa suuren varjon henkilön ylle, mutta siitä vastoin käymisestä pääsee yli 

yhdessä, lähimmäisten tuen avulla. Valituista kuvista käsittelin jälkikäteen ainoastaan 

lähikuvaa Jutasta (liite 22). Kuvasta korjasin hieman ylivalottuneita kohtia, muita kuvia 

en sen kummemmin muuttanut. 

 

Jutan kuvasarjasta tulee hyvin esille hänen luonteensa ja persoonallisuutensa. Kuvat 

kuvaavat hiljaista, elämässään vastoinkäymisiä kokenutta naista. Hän kertoi haastattelu-

tilanteessa aina tuntuneensa olevan herkempi kuin muut, erilainen. Se ei kuitenkaan ole 

estänyt häntä. Kuvat kuvattiin saman päivän aikana samassa paikassa, joten niitä yhdis-

tää merellinen värimaailma ja kuvattavien neutraalin väriset vaatteet. Kuvasarjan mis-

sään kuvassa Jutan kasvoja ei näy kunnolla, mielestäni tämä ilmentää hän tuntemuksi-

aan erilaisuudesta ja herkkyydestä. Kuvien merellinen tunnelma tuo kuviin rauhallisuut-

ta ja hiljentymisen mahdollisuutta. Luonnon äärellä sielu lepää. 

 

 

4.4 Sotahistoriasta kiinnostunut johtaja 
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Neljäntenä kuvattavana oli 48-vuotias Petteri. Petterillä on colitis ulcerosa, se todettiin 

2007 ja vuonna 2011 sairaus paheni niin, että oli viedä häneltä hengen. Tapasin Petterin 

ensimmäisen kerran hänen työpaikallaan Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksella, jos-

sa haastattelin häntä. Hän kertoi ottaneensa sairauden kanssa alusta saakka avoimen 

linjan, eikä ollut salailut sitä työtovereiltaan vaan kertonut miten asiat on. Sairauden 

kanssa hänen elämistä ovat edesauttaneen perhe ja harrastukset: erityisesti kolmen pie-

nen Bichon Frise – koiran kanssa puuhailu, lukeminen ja moottoripyöräily. 

 

Hän kulkee usein työ – ja muut matkat moottoripyörällä, sairauden takia hän joutuu 

usein suunnittelemaan matkareitit sen mukaisesti, että reitin varrella on mahdollisuus 

käydä wc:ssä. Lukeminen on hänelle tärkeä harrastus, siinä sivistää itseään ja saa mielen 

pois omista murheistaan. Kuvaustilanteiksi sovimme yhdessä, että otan valokuvia luku 

harrastuksen sekä moottoripyörän kanssa. 

 

Kuvauspäivän aloitimme kirjastossa, josta Petteri käy usein lainaamassa kirjoja, hän 

lukee mielellään kirjoja sotahistoriasta (liite 23). Kuvaustilanteessa Petteri kertoi kir-

joista joita lukee. Sotahistoriasta kertovia kirjoja hän oli lukenut paljon etenkin tal-

visodasta ja toisen maailmansodan viimeisimmistä hetkistä, näitä kirjoja hän kertoi lu-

keneensa useaan kertaan ja, joka kerran ymmärtävänsä jotain uutta tapahtuneista.  

 

Haasteeksi kuvaustilanteessa huomasin, etten osannut kunnolla ohjata kuvattavaa. Ihan 

niin kuin Roderick Macmillan opastaa kirjassaan Photographing people: ”Kommuni-

kaatioon saattaa tulla este kamerasta, varsinkin kun sitä pidetään kasvojen edessä. Täl-

löin on syytä laskea kamera kasvojen edestä ja keskustella kuvattavan kanssa.” (Mac-

millan 2005, 84) Tilannetta ei myöskään auttanut, että Petterin molemmat vanhemmat 

olivat olleet valokuvaajia ja hänestä oli otettu paljon kuvia lapsuudessa eikä hän ollut 

siitä oikein pitänyt, joten hän tunsi olonsa ehkä hieman epämukavaksi kameran edessä. 

Tehtäväkseni tuli yrittää rentouttaa Petteri, jotta kuvista tulisi mahdollisimman luonnol-

lisia. Uskon onnistuneeni tässä, valittuani epätavallisia kuvakulmia. 

 

Kirjastossa menimme hänen kotiinsa, joka sijaitsi kävelymatkan päässä. Siellä meidät 

otti vastaan kolme pientä haukkuvaa ja pomppivaa koiraa (liite 24). Ulkona terassilla 

yritin kuvata kaikkia kolmea koiraa Petterin kanssa, mutta siitä ei tullut mitään koirien 

pomppiessa ja juoksennellessa ympäriinsä, he olivat liian innokkaana tuntemattomasta 
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vieraasta. Yksi koirista saatiin pysymään paikoillaan hetken aikaa, joten kuva Petteristä 

ja koirata onnistui.  

 

Sisällä kuvasin Petteriä tuolissa missä hänellä on tapana lukea kirjojaan (liite 25). Vaik-

ka hän käy kirjastossa, on hänellä tapana ostaa mielenkiintoiseksi kuvittelemiaan kirjo-

ja, tällöin kirjan voi lukea aina uudelleen eikä ole lukemiselle ole aikarajaa. Tuoli oli 

huoneessa, jossa valo tuli ikkunoista tuolin takaa ja tuolin viereinen seinä oli vaaleaa 

kaapin ovea. Valoa huoneessa riitti hyvin, mutta vaikeuksia tuotti kuvakulma. En ha-

lunnut ikkunaa kuvaan, sen sijaan oli valittava kaapit. Jotta kuvaustilanne olisi mahdol-

lisimman luonnollinen ja saisin kameraa hieman vieroksuvan Petteri rentoutumaan, pää-

tin kysellä häneltä kirjasta ja pyytä häntä lukemaan joitain kohtia siitä. Näin Petterin 

lukiessa kirjaa, minä kiertelin hänen ympärillään kuvaten. 

 

Otin lisäksi kuvia hänestä ulkona moottoripyörän kanssa. Moottoripyöräkuviin en ollut 

lainkaan tyytyväinen. Lähinnä taustan suhteen, kuvasin häntä heidän kotikadullaan eli 

taustalla näkyivät kaikki kadun talot ja naapureiden pihat sekä ohi ajavat autot. Päätin 

selata myöhemmin kuvia, että onko siellä yhtään näyttelykelpoista. Jälkeenpäin harmit-

taa, kun mietin mitä Petteri olisi voinut pyöränsä kanssa tehdä kuvissa. Olisimme esi-

merkiksi voineet ajaa syrjäisemmälle tielle, jossa olisin voinut ottaa kuvia hänen ajaes-

saan moottoripyörällä. Mutta kuvaustilanteessa nämä seikat eivät tulleet mieleeni. 

 

Petteristä valitsin myös kolme kuvaa näyttelyyn. Ensimmäinen kuva, joka oli mielestäni 

paras ja ehdoton valinta näyttelyyn oli kirjastossa otettu kuva (liite 23), jossa Petterin 

kasvot näkyvät hyllyjen välistä. Kuvassa hyllyjän välin luoma tumma käytävä mielestä-

ni kuvaa sitä, miten Petteri on kokenut muutama vuosi sitten. Hänen sairautensa aktivoi-

tui niin pahaksi, että oli viedä hengen. Kuvassa Petterin kasvot ovat valon puolella, 

ikään kuin kuvamaan sitä, että nyt oikeanlaisen lääkityksen löydyttyä hän voi paljon 

paremmin. Kuvassa Petteri lukee kirjaa, mikä oli hänellä vakavasti sairastaessaan lohtu-

na ja yksi harvoista harrastuksista, jota pystyi tekemään. 

 

Toisen kuvan valinta oli lähes yhtä helppo kuin ensimmäisen. Kuvassa Petteri lukee 

kirjaa tuolissaan (liite 25). Luonnon valo tulee kuvaan kauniisti kohteen takaa. Kuva 

tummenee katsottaessa oikealta vasemmalle. Jussi Aalto kertoo kirjassaan Kohteena 

ihminen – Muotokuvauksen käsikirja, että jos pääosassa on kuvattavan luontevuus eikä 

taustalla ole väliä, valitsemme kuvauspaikaksi paikan, jossa on mahdollisimman hyvä 
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valo (Aalto 2010, 79). Mielestäni henkilöä kuvatessa taustalla on aina väliä. Tausta ei 

saa olla liian huomiota herättävä, ettei kuvassa oleva henkilö huku sen sekaan. Toisaalta 

taas jos on kyse koko kuvasta ja sen halutaan olevan luonnollinen, ei studiossa otettu, ei 

tausta mielestäni saa olla liian kliininenkään. Kuvan oikeassa yläkulmassa oleva lamppu 

tuo kuvaan mukavan yksityiskohdan ja kertoo katsojalle, että iltojen hämärtyessä Petteri 

laittaa lukiessaan valon lamppuun. 

 

Kolmanneksi näyttelykuvaksi valitsin kuvan (liite 26), jossa Petteri on moottoripyörän-

sä kyydissä ja taustalla näkyy naapurustoa. Kuvassa on mies ja pyörä, se on mielestäni 

tylsä ja arkinen. Tausta on sekava ja ruman näköinen. Tämä kuva ei mielestäni soveltu-

nut näyttelykuvaksi. Valitsin siis näyttelyyn meneväksi kuvaksi kuvan koiran kanssa 

(liite 24). Kuvassa on mies ja koira, mutta sen välittämä viesti katsojalle on aivan eri 

kuin mies ja pyörä – kuvan. Koiraa pitelevästä Petterin kasvoilta näkyy lämpö ja rakka-

us koiraa kohtaan. Koirakin katsoo kameraan, mikä tuo kuvaan vielä asteen verran 

enemmän läsnäoloa ja vuorovaikutusta kuvan katsojaan. (Aalto 2010, 124) Taustana oli 

valkoiseksi maalattu puuseinä ja näkyi myös hieman terassin tuolia, jolla Petteri istui ja 

tuolin koristetyynyjä. Vaikka kuva olisi muiden ottamieni tapaan toiminut sellaisenaan, 

muokkasin kuvaa hieman (liite 27). Rajasin siitä tiukemman version, jossa Petteri ja 

koira tulevat lähemmäs. Valaisin hieman Petterin kasvoja, etteivät ne jää koiran varjoon 

ja lopuksi vielä poistin muutamia kulumia puuseinästä. 

 

Aidoissa, luonnollisissa kuvissa kuvattavan tulee pukeutua, itse valitsemiinsa vaattei-

siin. Kuvan rakenteen tulisi keskittyä kohteen kasvoihin, mutta erikoiset vaatteet saatta-

vat viedä huomion. Toisaalta ne saattavat korostaa kuvattavaa. (Aalto 2010, 98). Kuva-

uksissa Petterillä oli yllään kirkkaan vihreä paita. Kuvista toisessa ja kolmannessa (liite 

24 ja liite 25) on hyvin samanlainen värimaailma. Vaalea tausta ja kirkkaan vihreä paita, 

ensimmäisessä kuvassa (liite 23) tausta on tumma ja monivärinen mutta paidan väri 

kokoaa kuvat yhteen. Huono puoli paidassa on sen printti: VR 150, katsoja saattaa alkaa 

miettiä onko kuvattava kenties töissä VR:llä vai miksi haluaa VR:n 150 juhlavuotta ko-

rostaa.  

 

4.5 Pelaava koululainen 

 

Viidentenä kuvattavana oli 10-vuotias Oskari. Oskarilla diagnosoitiin Crohnin tauti 

2010, mutta Oskarin äiti uskoo pojan sairastaneen tautia jo muutamia vuosia ennen 



26 

diagnosointia, sitä vaan ei ollut hoidettu perheen asuessa ulkomailla. Tapasin Osakarin 

hänen kotonaan ja haastattelin häntä ja hänen äitiään. Oskarin äiti kertoi, ettei sairaus 

ole rajoittanut elämää paljoakaan. Oskari elää normaalia 10-vuotiaan elämää. Hän pitää 

kaikesta mahdollisesta pelaamisesta. Harrastaa useita joukkuelajeja, kuten jääkiekkoa ja 

salibandyä. Hän on ollut mukana muutamilla jääkiekkojoukkueen pelimatkoilla ulko-

mailla ja on tullut hyvin toimeen itsenäisesti lääkkeidenoton ja muun sairauteen liittyvi-

en rajoitteiden kanssa.  

 

Kuvauspäivänä Oskari esitteli minulle harrastuksiaan ja muita pelejä, joita tykkää pelaa. 

Oskarin kotikadun varteen hän ystäviensä kanssa kokoaa maalin, ja he pelaavat katusäh-

lyä. Kuvauspäivänä hän esittelee minulle taitojaan maalintekijänä. Kodin takapihalle on 

kesäksi koottu useammanlaisia ulkopeli mahdollisuuksia, kuten trampoliini ja frisbee-

golftelineitä. Kuvasin kun Oskari heittelee frisbeetä telineeseen (liite 28). Päivä oli au-

rinkoinen, mutta vähäisiä pilviä liikkui taivaalla, mikä teki auringon valolle suodattimen 

ja oli kuvauksiin ihanteellista.  

 

Ulkona kuvattuamme siirryimme sisälle, missä Oskari pelasi tietokoneella, minun häntä 

kuvaten (liite 29). Tietokoneella pelaaminen on hänelle sellainen asia, jota hän harrastaa 

silloinkin kun on kipeänä. Oskarilla ja häntä vuotta nuoremmalla veljellä on tietokoneet 

samassa huoneessa vierekkäin ja pojat pelaavat usein yhdessä tai toisiaan vastaan. Tie-

tokoneella voi myös helposti olla yhteyksissä ystäviin ja Skype-puheluiden välityksellä 

pelata yhdessä vaikka toinen olisikin sairaana. Huoneessa oli vaaleat seinät ja valoa 

tuova ikkuna, joten kuvausolosuhteet olivat hyvät.  

 

Tietokoneella pelattuamme, kokosi Oskari vielä yhden lempilautapeleistään, Monopo-

lin, heidän terassin pöydälle ja alkoi pelata sitä yhdessä veljensä kanssa (liite 30). Kuva-

sin poikien peliä. Kuvaaminen terassilla osoittautui kuvauspäivän haasteellisimmaksi 

paikaksi. Aluksi pojat istuivat pöydän ääreen niin, että Oskarin kasvoille heijastui au-

rinko. Vaihdoin poikien paikkaa. Oskarin kasvot jäivät uudella paikkaa kokonaan var-

joon, ja hänen selkänsä taakse heijastuivat sälekaihtimien varjot. Vaihdoin poikien 

paikkaa uudestaan niin, ettei varjoja tai valoja laskeutunut suoraa kuvattavan kasvoille 

tai häiritsevästi muuallekaan kuvaan. 

 

Kuvaukset suoritettiin nopeaan tahtiin, sillä Oskari ei paljoa puhunut, hän vain teki mitä 

käskettiin. Hänen äitinsä oli mukana kuvauksissa kokoajan ja neuvoi poikaa, tämä teki 
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työni helpommaksi. Vanhempien läsnäolo lasta kuvatessa auttaa paljon, lapsi on ren-

nompi ja luonnollisempi. Vanhemmista voi olla myös haittaa, jos vanhemmilla on liian 

kova tahto saada lapsestaan hyviä kuvia, halusivat nämä sitä itse tai ei. (Aalto 2010, 

169) Näin ei onneksi Oskarin kuvaustilanteessa käynyt. 

 

Selatessani Oskarin kuvia, ensimmäinen valitsemani kuva valokuvanäyttelyyn oli ulko-

na otetuista kaksi vaihtoehtoa frisbeen heittokuva (liite 28) ja kuva, jossa Oskari tekee 

katusähly maalin (liite 31). Kuvien välillä miettiessäni frisbeen heittokuva oli mielestäni 

parempi. Mielestäni kuvassa on kiteytettynä kuvajournalismin ydin. Siinä on kuvattu 

todellinen, rehellinen tilanne ja se kuvaa yksittäistä pysäytettyä hetkeä. (Lynch, 2009, 

353) Kuvaa katsoessa katse seuraa kolmea silmiin pistävää värielementtiä: punainen 

frisbee ja telineen tanko, vihreä nurmikko ja puut sekä Oskarin sininen takki. Etualan 

frisbee telineen tanko on melkein koko kuvan läpi menevä diagonaali, kuva on mel-

keinpä jakautunut kahtia; toisella puolella Oskari ja frisbee, ja toisella teline. Oskarin 

heitto asento on pysähtynyt kuvaan hyvin ja hänen katseensa telineeseen. 

 

Seuraava kuva, jonka näyttelyyn valitsin, oli Oskarista pelaamassa tietokoneella (liite 

29). Kuvaustilanteensa Oskari keskittyi peliin, kuvaajana etsin oikeaa kuvakulmaa, jos-

sa sommitelma toimisi. Löydettyäni sen pyysin Oskaria katsomaan kameraan. Hän 

kääntyi olan yli katsomaan minuun. Vaikka kuvassa on taustalla paljon kaikkea, on po-

jan katse niin vangitseva, että kaikki muu jää toissijaiseksi.   

 

Kolmas, ja näyttelyn viimeinen, kuvaksi ensin valitsin pystykuvan, jossa Oskari pelaa 

Monopolia veljensä kanssa (liite 32). Veli on kuvassa etuosassa ojentamassa pelirahaa 

Oskarille, joka on kuvan yläosassa. Jälkeenpäin aloin miettiä, onko kuva sittenkään hy-

vä. Veli ja hänen ojentunut kätensä on kuvassa hyvin dominoivana. Ylhäältäpäin otettu 

kuvakulma ei toimi kuvassa sillä se saa kuvan tärkeimmän kohteen eli Oskarin näyttä-

mään pieneltä. Lisäksi kuvan taustalla, Oskarin takana on jonkinlainen sähkölaite, josta 

roikkuu kaksi johtoa niin, että ne näyttävät kasvavan hänen päästään. Päätin vaihtaa 

kuvan. Vaihtoehtoja ei ollut montaa, joka miellytti minua, mutta valitsin vaakakuvaan 

(liite 30). Kuva oli otettu samalta tasolta Oskarin kanssa, mikä erona edelliseen ei saa-

nut häntä näyttämään pieneltä. Aikuisilla saattaa tulla lapsia kuvatessa usein se virhe, 

että kuvat on otettu hieman ylhäältä päin, jonka vuoksi lapsi näyttää pienemmältä. 

(Macmillan, 2005, 99) Kuvasta rajasin pois Oskarin veljen ja taustalla olevat esineet. 
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Lisäksi muutin kuvan keltaista sävyä neutraalimmaksi (liite 33). Näin sain kuvasta on-

nistuneemman.  
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5 POHDINTA 

 

Valokuvanäyttelyn toteutus Crohn ja Colitis ry:lle jatkuu vielä talven ja kevään 2014 

aikana. Näyttelyyn tulee osaksi tekstiä jokaisesta henkilöstä hänen omin sanoin. Näytte-

lykokonaisuus etsii vielä muotoaan, mutta kuvat ovat valmiit. Valokuvanäyttelyn ku-

vaaminen Crohn ja Colitis ry:lle oli minulle henkilökohtaisesti tärkeä projekti. Pystyin 

samaistumaan kuvattaviin eri tavalla kuin henkilö, jolla ei tulehduksellista suolistosai-

rautta ole. Se ohjasi näyttelyn perusidean eli kuvata tulehduksellista suolistosairautta 

sairastavia, niin että kuvissa ei kuvata sairautta, henkilöä sairaalassa tai tutkimuksissa, 

eivätkä kuvissa kuvattu henkilöt ole muullakaan tavalla sairaannäköisiä. Idea lähti siitä, 

että olen itse kuullut useaan otteeseen kommentteja, miten voin näyttää terveeltä ja hy-

vinvoivalta, vaikka tosiasia olisi aivan toinen.  

 

Kuvien sisällölliseen ideaan vaikutti merkittävästi se, että kuvattavat pääsivät kertomaan 

omat tarinansa ja kuvat otettiin niiden pohjalta. Jokainen heistä on omalla tavallaan si-

nut sairauden kanssa, mikä mielestäni on todella kunnioitettavaa. Haastattelujen kautta 

opin tuntemaan erilaisia ihmisiä ja samalla myös itseäni. Opin myös haastattelujen tär-

keyden tämän kaltaisessa kuvausprojektissa, ne alustavat työn niin, että kuvaustilantee-

seen on helpompi mennä ja silloin voi keskittyä vain kuvaamiseen. Ilman haastatteluja 

kuvaustilanteessa aikaa olisi mennyt siihen, että miettii kuvien yhteyttä ideaan, mutta 

kun haastattelussa oli keskusteltu yhdessä kuvattavan kanssa missä ja mitä kuvataan, 

niin molemmille kuvaustilanne oli helpompi.  

 

Yhteyden saaminen kuvattavaan henkilöön ja hänen rentouttamisnesa kuvaustilanteessa 

kehittyivät kuvausten kautta, mutta parannettavaa jäi. Kaikkiin kuvauksiin en ole täysin 

tyytyväinen johtuen siitä, etten keskittynyt täysin kuvauksiin. Teoreettista aineistoa tut-

kimalla ymmärrän nyt paremmin, mitä olisin voinut tehdä toisin. Jos olisin tyhjentänyt 

mieleni kaikesta muusta, ja ollut vain ja ainoastaan kyseissä hetkessä tunne välittynyt 

myös kuvattavaan.  

 

Kuvia valitessa tuli pitää jatkuvasti mielessä kaksi asiaa: se, että kuvat kuvaavat henki-

löä sovitulla tapaa sekä se, että ne toimivat näyttelyssä. Kuvat olivat mielestäni suhteel-

lisen onnistuneita, sillä niissä esiintyy tavallisia ihmisiä, tavallisissa toimissa, mikä oli 

yksi niistä asioita mitä niissä halusinkin olevan. Kuvat ensisijaisesti kertovat siitä, että 

lisääntyvässä määrin kuka tahansa saattaa sairastaa tulehduksellista suolistosairautta 
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vaikka se ei päällepäin näy. Se, miksi valokuvauksen muodoksi kuvat luokitellaan, ei 

mielestäni ole niin yksiselitteistä. Kuvista löytyy muotokuvauksen, dokumentaarisen ja 

kuvajournalismin piirteitä, jos niitä tarkemmin alkaa analysoida. Eniten kuitenkin uskon 

kuvien olevan kuvajournalistinen henkilökuvasarja.  

 

Kaiken kaikkiaan olen kuviin tyytyväinen, sillä kuvissa on esillä juuri sitä, mitä niihin 

toivoin. Niitä vähäisiä kommentteja mitä Crohn ja Colitis ry:ltä olen kuvista saanut, on 

ollut positiivista, kuten myös kuvattujen henkilöiden kommentit. Uskon, että näyttely 

tulee olemaan yhdistykselle hyvä tilaisuus tuoda tulehduksellista sairautta ihmisten tie-

toisuuteen. Odotan innolla toukokuuta, että pääsen näkemään kuvat näyttelytilan seinil-

lä, sen jälkeen vasta osaan kunnolla kertoa onnistuinko tehtävässäni vai en. 
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