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ESIPUHE

Näyttely on syntynyt Soveltavan kuvataiteen ja luontokuvauksen maisteriohjelman opintojen tuotteena.  Lapin yliopis-
ton taiteiden tiedekunnan ja Kuusamo-opiston yhteishankkeen tavoitteena on ollut kouluttaa laaja-alaisia luontoku-
vauksen osaajia, jotka tuntevat Pohjoisen toimintaympäristön ja pystyvät vastaamaan alueen tulevaisuuden haasteisiin, 
myös elinkeinoelämän, kuten  luontomatkailun ja hyvinvointipalveluiden kehittämisessä.  

Koulutus on laajentanut luontokuvauksen käsitettä ulos konventionaalisen luontovalokuvauksen raameista.  Se on ra-
kentunut visuaalisen tiedon, luovan ilmaisun, luontovalokuvauksen ja uusien ketterien digitaalisten välineiden, ympä-
ristöestetiikan, paikantutkimuksen, luontomatkailun, vihreän hyvinvoinnin, ekosysteemipalveluiden ja ennen kaikkea 
taiteen osallistavien menetelmien muodostamalle perustalle. Opinnoissa on tullut tutuksi myös luonnonvarojen kestävän 
hyödyntämisen periaatteet, vastuullisen matkailun periaatteet ja luonnon käyttö hyvinvoinnin edistäjänä. Nämä aiheet 
on sitonut yhteen soveltavan kuvataiteen toimintaperiaate eli projektimuotoinen, osallistavasta taiteellisesta toiminnasta 
menetelmiä ammentava tutkimusperustainen yhteistyö. 

Käytännönläheisellä koulutuksella on pyritty vastaamaan niin alueellisiin kuin kansallisiin työvoiman osaamistarpeisiin 
ja siten edistämään myös taiteilijoiden työllistymistä ja yrittäjyysosaamista. Maisteriohjelmasta on valmistumassa vihre-
ään hyvinvointiin, luontomatkailuun ja kulttuuriympäristöjen merkitykseen perehtyneitä luontokuvauksen laaja-alaisia 
asiantuntijoita, jotka osaavat hyödyntää työtehtävissään luovaa ilmaisua ja yhteistoimintaa, visuaalista tietoa sekä 
visuaalisia tiedon esittämisen tapoja. 
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Uusien luontokuvausta soveltavien toimintamallien rinnalla koulutus on tuottanut myös taidetta, joka varmasti herättää 
myös katsojansa ja kokijansa pohtimaan esteettisen ympäristön ja luonnon merkitystä.  Taide synnyttää kokemuksia, 
herättää emootioita, mutta yhdistettynä tutkimusperustaisuuteen vahvistaa myös ympäristötietoisuutta, joka puolestaan 
tukee tahtoa luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen, kestävään käyttöön ja ongelmien ratkaisemiseen.

Mukana näyttelyssä on sekä koulutuksen henkilökuntaa että valmistumassa olevia opiskelijoita.  Teosten laaja-alainen 
kirjo, konventionaalisista luontovalokuvista videoteoksiin ja installaatioihin, tuo esille luontokuvauksen mahdollisuuksia 
ja esittämisen tapojen monimuotoisuutta. Näyttelyn on kuratoinut galleristi Hanna Kress. 

Hankkeen rahoittajia ovat Euroopan sosiaalirahasto (ESR), Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus sekä osarahoittajina Lapin 
yliopisto, Kuusamon kaupunki ja Kuusamo-opisto.

Timo Jokela
Professori
Soveltavan kuvataiteen ja luontokuvauksen maisteriohjelma -hankkeen vastuullinen johtaja
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HUKKUNEITA JA HUKKUVIA
Riitta Attila

Valokuvaamisen olen aloittanut mustavalkokuvilla 80 -luvun alussa Pariisissa. Kerroksellisuus näkyy elämässä kuten 
töissäni. Kulkeminen on päättynyt lopulta tänne pohjoiseen, joka on antanut mahdollisuuden täysipainoiseen taiteelli-
seen työskentelyyn.  Sen ytimessä ovat ympäristössämme tapahtuvat muutokset ja halu toimia taiteen keinoin luonnon 
säilymisen puolesta. Me ihmiset olemme osa uhanalaista luontoa.

Teos Ajan ja rajan reunalla kuuluu sarjaan Hukkuneita ja hukkuvia. Sarjaa varten olen jäädyttänyt sekä kesän että 
ylisukupolvisen menneisyyteni muistoja ja yhdistänyt virtaavan veden kuviin. Jäätyneet hetket kohtaavat vastakohtansa, 
kaipuunsa ja pelkonsa.

Muistin jäästä liikutaan kohti kohisevaa uutta ulottuvuutta. Elämänkerralliset merkitykset kiertyvät auki ajan ja tilan 
kohtauspisteessä. Sukupolvien ketjussa tekomme ja ajatuksemme vaikuttavat tulevaisuuteen. Jätämme jälkiä maastoon, 
paikkoihin, kartoille. Katsomme siihen, mikä on hukkunut ja tartumme niihin, jotka ovat hukkuvia.

Ajan ja rajan reunalla (2019), 90 cm x 60 cm, metalliprintti
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METSÄN TYTÄR & VEDEN OLOMUODOT
Janette Backman

Olen rovaniemeläinen taidemaalari, satukirjailija ja luonnonvalokuvaaja. Taiteellinen työskentelyni on monialaista ja 
materiaalit, välineet sekä toteutustavat teoksissani vaihtelevat. Teemoina erilaiset luontoaiheet, luonnon estetiikka, mys-
tiikka ja runsas värimaailma toistuvat kuitenkin lähes aina. Inspiraationi kaikkeen taiteelliseen toimintaani ammennan 
Lapin upeasta, vaihtelevasta ja monisävyisestä luonnosta.

Valokuvateoksillani pyrin tuomaan esille luonnon kauneuden, usein yllättävistäkin paikoista. Luonto paitsi voimauttaa, 
se myös eheyttää ja parantaa. Luonto on vahvasti läsnä kaikessa tekemisessäni, maailman kokemisessa ja siinä olemi-
sessa.  Kuvaan mielelläni yksityiskohtia luonnossa, olivatpa ne sitten pienialaisia ja lähellä katsojaansa, tai poimittuja 
kohtia kaukomaisemasta. Kuvaan paitsi perinteisillä, myös luovilla tekniikoilla.  Teossarjassa Veden olomuodot tutkin 
luonnon elementtiä, joka muuttaa muotoaan ja elää lämpötilojen vaihteluiden mukaan. Myös vuodenaikojen vaihtelulla 
ja valolla on ollut tärkeä rooli teoksien toteuttamisessa.

Huoli luontoympäristöstä ja sen monimuotoisuuden säilymisestä heijastuu taiteeseeni yhä enemmän vuosi vuodelta. 
Taide, sen kantaaottavuus ja mahdollisuudet vaikuttaa asioihin taiteen avulla ovat nousseet minulle läheisiksi teemoiksi 
viime aikoina. Käsittelen gradussani erilaisia metsäsuhteita ja ihmisen ja luonnon välinen suhde on aihe, joka erityisesti 
puhuttelee minua. Teossarjassa Metsän tytär tutkinkin ihmisen suhdetta luontoon.

Metsän tytär II (2019), 90 cm x 60 cm, metalliprintti 
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SUON TUNTU
Riitta Attila, Linda Sainio & Anu Tossavainen

Suo on suomalaista lähellä, vaikka se ei houkuttelisi uljaudellaan tai mahtipontisuudellaan. Se on jäänyt metsän ja 
järven tarinoiden varjoon, vaikka peittääkin Suomen pinta-alasta noin kolmasosan. Unohdettu suo on luonnontuottei-
den aarreaitta, kansantarinoiden ja loitsujen tyyssija, hiilinielu ja ympäristössä sekä luonnossa tapahtuvan muutoksen 
varasto. Suon voi nähdä kuvastavan kerroksellisuudessaan myös ihmisen alitajuntaa.

Suon tuntu tekee unohdetusta näkyvää tarkastellen luontoyhteyttä ja suon kohtaamista. Teos kytkeytyy laajempaan suo-
luonnon ympärille sijoittuvaan yhteisölliseen ”Suo parantaa” projektiimme, jonka keskiössä ovat viiden perinnehoitajan 
suokertomukset. Heidän kokemuksensa tarjoavat kosketuspinnan taiteelliseen työskentelyymme, jonka keskiössä on 
suon aiheuttama liike kokijassa, kuten suopursun tuoksun voima lapsuuden muistojen herättäjänä.

Suon tuntu kohdistaa katseemme suon pieniin yksityiskohtiin ja laajoihin kerroksiin. Siinä yhdistyy nähty ja koettu 
aistivoimaisuus. Teoksen keskeisinä elementteinä ovat viisi heinäseipäistä rakennettua telinettä, joiden inspiraationa 
on käytetty suon kulttuuriperinteeseen kuuluvia haasioita, joilla suoheinää ja turvetta on kuivattu. Tällä kertaa niiden 
varassa lepäävät valokuvateokset. Suon tuntu johdattaa paitsi suon visuaalisen kohtaamisen äärelle mutta se kutsuu 
myös koskettamaan, kuuntelemaan ja haistamaan.

Suon tuntu (2019), installaatio
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TARINOITA METSÄN JA KEITTIÖN VÄLISSÄ 2000 – 2018
Timo Jokela

Luontosuhteeni keskiössä ovat Lapin metsät.  ”Mennään metsään”, merkitsi kotikylässäni aina jonkun aktiivisen toimin-
nan alkua: linnunpyyntiä, marjanpoimintaa, puuntekoa, mutta myös vapautta, joka oli kylän valvovan sosiaalisen sil-
män ulkopuolella.  Metsä määrittyi pohjoisen ekososiaalisen ympäristösuhteen kautta, joka ilmeni usein kertomuksina. 
Luontosuhteeseen liittyi tietty ikivanhasta pohjoisesta pyyntikulttuurista nouseva nöyryys ja kunnioitus; me pyysimme 
saaliimme metsältä.  Taiteessani palaan usein tuohon etsimisen ja pyytämisen hartauteen – metsässä jokin asettuu löy-
dettäväksi ja sitä tulee kunnioittaa.  Installaatioideni fragmentit ovat peräisin omakohtaisesta elämisestä Lapin metsissä 
ja vesillä,  ne liittyvät katoavaan perinteeseen - metsästykseen, kalastukseen ja ruokaan – arjen elämänmuotoihin, jotka 
ovat vuorovaikutuksessa luonnon kanssa.

Tarinoita metsän ja keittön välissä 2000 – 2018 (2019), installaatio
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MIELLY METSÄ KOSTU KORPI
Paavo Hamunen

Metsällä on merkityksiä kuin on sanalla kokijoita ja näkijöitä. Minulle metsä merkitsee paikkaa missä vierailen osana 
luontoa. Savossa syntyneenä, kolmisenkymmentä vuotta Kuusamossa asuneena koen Savon järvimaisemat kodikse-
ni, kuten Koillismaan vaaramaisemat ja Lapin puuttomat tunturitkin. Paanajärven kansallispuiston vanhoissa metsissä 
sielu lepää. Useat ulkomaalaiset kollegani arvostavat pohjoista valoa ja kunnon vuodenaikoja. Alkutalven hämärän 
harmaan ja toisaalta kirkkaiden päivien värikylläisyyden värjäämä maisema on omanlainen helmi- maaliskuun ylen-
määräisen valon värjäämään maisemaan verrattuna. Mieleenpainuvimpia ovat alkukesän tuoreen vihreä maisema. 
Kesän ja syksyn värikylläisyyden jälkeen lehtien pudottua on toinen mieleenpainuva hetki luonnossa, pastellin sävyinen 
vähävärinen aika ennen ensilunta. Kuvaan perinteistä dokumenttia, lajikuvia, maisemia, myös omanlaisia näkemyksiä 
samoista aiheista. Kuvani on ICM (Intentional camera movement) tekniikalla otettuja kuvia, kameran tuottamia tiedos-
toja, joihin on tehty normaali sävynsäätö Lightroom ohjelmalla.

Illan hämy (2014), 99 cm x 65 cm, canvasprintti
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LUONNONVÄRIOPPI
Maria Huhmarniemi & Elina Härkönen

Elina Härkönen ja Maria Huhmarniemi ovat toteuttaneet teoskokonaisuuden, jonka pääosassa ovat villalangat ja luon-
tokuvat. Villalangat on värjätty käsin luonnosta sienillä ja kasveilla. Ne kiertyvät seinäteoksiksi, jotka muistuttavat 
perinteisiä lankatauluja mutta rikkovat niiden vakiintunutta muotoa. Näyttely kertoo myös värien alkuperistä Lapin 
luonnossa. Teokset jatkavat Härkösen ja Huhmarniemen aikaisempia teoksia, joiden aiheena on käsityöperinne ja sen 
innoittama nyky- ja yhteisötaide. Huhmarniemi on aiemmin laajentanut himmeleitä installaatioiksi ja Härkönen neulo-
nut maisemakokemuksia villavanttuisiin. 

Tämän näyttelyprojektin tavoitteena on ollut perehtyä perinteiseen langanvärjäyksen käsityötaitoon ja nähdä mitä väre-
jä Lapin kasvillisuus tarjoaa. Värjäystä on tehty yhteisöllisesti, keskustellen tekemisen lomassa käsityön merkityksistä ja 
jatkaen ylisukupolvisia perinteitä nykytaiteen kontekstissa. Värjääminen on ollut väriaineiden ja prosessien tutkimusta 
täynnä yllätyksiä. Värjäyskasvien keräämiseen, lankojen värjäämiseen ja dokumentointiin on osallistunut iso joukko 
ihmisiä. Erityiskiitos kuuluu Eira Virtaselle, joka opasti luonnonvärjäämisen saloihin syksyllä 2017. 

Kiitämme innostavasta yhteistyöstä ja oivaltamisen riemusta ystäviemme: Tuula Vanhatapio, Anniina Koivurova, Sal-
la-Mari Koistinen, Marja Ylioinas, Leena Koski, Yumi Nakano. Kiitos myös sieniasiantuntijalle Seppo Huhmarniemelle 
sienien keräämisestä ja kuivattamisesta värjäämistä varten.

Luonnonvärioppi (2018), installaatio
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PALVOTTU & KUUSAMON KARHUSTOORIT
Jonna Kalliomäki & Osku Tuominen

Kuvataiteilija Jonna Kalliomäki (s. 1985) ja elokuva- ja tv-leikkaaja Osku Tuominen (s.1983) tutkivat teoksissaan luon-
non ja ihmisen välistä suhdetta. 

Taiteilijapariskunta tapasi toisensa Tampereen taiteen ja viestinnän oppilaitoksessa 2010 ja aloittivat myöhemmin mais-
teriopinnot yhdessä Lapin yliopistossa. Kalliomäen teokset muuntuvat usein installaatioiksi, joissa tutkitaan identiteettejä 
ja niiden rakentumista menneestä nykyisyyteen.

Tuominen työskentelee pääasiassa liikkuvan kuvan parissa. Hänen leikkaamia elokuvia on esitetty eri puolilla maail-
maa, elokuvafestivaaleilla. Tuomista kiinnostaa tarinallisuus ja virtuaalisen taiteen mahdollisuudet osana hyvinvointia.

Näyttelyssä taiteilijat pohtivat karhun kulttuurisen merkityksen muuttumista. Entisajan rituaaliset karhunpalvontamenot 
osana peijaisia ovat vaihtuneet illan hämäriksi tunneiksi kuvauskojulla. Saaliiksi saadaan täydellinen kuva metsän 
kuninkaasta. Teokset Kuusamon Karhustoorit ja Palvottu herättävät pohtimaan myyttisen karhun matkaa. Pyhä eläin, 
jonka nimeä ei saanut mainita palautettiin kaadon jälkeen taivaallisesta alkukotiinsa karhulaulujen saattelemana. Kar-
hunkallo sijoitettiin Karhunkallopetäjään, josta karhu matkasi Otavaisen olkapäille ja sieltä takaisin maalliseen kotiinsa, 
suomalaiseen metsään. Teoksissa karhun symbolinen merkitys nivoutuu osaksi nykypäivän populaarikulttuuria ja herät-
tää palvotun karhun eloon.

Palvottu (2019), installaatio
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METSÄN HUOKAUKSIA
Jaana Paasovaara

Vanhat metsät Koillismaan kairoilla ovat sieluni maisemaa, jonne palaan aina uudestaan: valoisina kesäöinä, kun 
jossain järven selällä huutaa kuikka ja suopursun tuoksu sekoittuu männyn ja tuoreen koivun tuoksuun tai syksyllä, kun 
nouseva aurinko kiipeää puunlatvojen yläpuolelle ja hälventää jokilaaksosta höyryävän usvan pois puunlatvojen yltä.

Teossarjallani tahdon tuoda syksyisen ikimetsän aamutunnelman katsojan lähelle ja luoda illuusion kaiken pysyvyydestä 
konventionaalisen luontokuvan keinoin.  Maisema kuvissa näyttää muuttumattomalta, ikuiselta ja pysyvältä, mutta kuvat 
eivät kerro mitä tapahtuu kuvien ulkopuolella. Valokuvaajana pohdin hyvin usein merkityksiä ja tulkintoja, joita kuviin 
sisältyy ja miten voin valinnoillani rajata, mitä jää näkyviin ja mitä jää ulkopuolelle. 

Kuiskaus (2015), 99 cm x 68 cm, canvasprintti
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MAAN SYLI
Linda Sainio

Luonnossa kulkiessaan ihminen on usein tarkkailija. Myös luontovalokuvan traditiossa kuvaaja pääsääntöisesti sulkee 
itsensä luonnon ulkopuolelle: itsessään rajaton luonto rajataan objektiivilla esteettiseksi kokonaisuudeksi, johon ihminen 
ei kuulu. 

Maan syli -teossarjassa puran tätä valta-asetelmaa sijoittamalla itseni, kuvaajan, tarkkailun kohteeksi osaksi mai-
semaa. Pyrin herättämään ajatuksia valokuvaajan ja luonnon välisestä suhteesta: olen teoksissa yhtä altis katsojien 
tulkinnoille kuin ympäröivä luontokin. 

Käsittelen teossarjassa myös äidiksi tulemisen ja äitiyden tematiikkaa. Asetun osaksi maisemaa paikassa, joka resonoi 
tuntemusteni kanssa. Alkukantaiset kasvun ja kuihtumisen, syntymän ja kuoleman teemat siirtyvät maisemasta minuun 
ja minusta maisemaan. 

Kaipasin paikkaa, jota ei ollut, mutta joka syntyi sen kohtaamisen myötä, jonka maisemaan syventyminen mahdollisti. 
Maan syli kuvaa paljaimmillaan tätä eheyttävää yhteyttä luonnon kanssa.

Odotus (2017), 70 cm x 44 cm, pigmenttivedos
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LÄHDE & PUUNHALAAJAN PÄIVÄKIRJA 
Antti Stöckell

Olen koulutukseltani kuvanveistäjä, luonto- ja eräopas sekä kuvataidekasvattaja. Olen työskennellyt Lapin yliopistossa 
kuvataidekasvatuksen parissa vuodesta 2008. 

Lähde (2013) ja Puunhalaajan päiväkirja (2015) ovat retkeillen toteuttamiani taideprojekteja, joissa installaatioiden 
ainekset ovat karttuneet yksin ja läheisten kanssa retkillä Rovaniemen seudulla.

Taiteellinen työskentelyni limittyy usein luontaisiin maastoreissuihini. Metsissä kulkiessa keräämästäni ja usein käsityö-
mäisesti retkinuotion äärellä työstämästäni materiaalista olen koostanut erilaisia installaatioita. Tarkat havainnot ja 
retkillä koetut elämykset ovat kietoutuneet erottamattomasti toisiinsa. Retkiäni voi luonnehtia ympäristötaiteen perin-
teeseen sijoittuvaksi kävely- tai vaellustaiteeksi, jossa keskeistä on kuljettu, eletty matka ja sitä representoivat esitykset. 
Työskentelyssäni on myös yhteisötaiteellisia piirteitä osallistaessani muita kiinnostuneita suunnitelmallisiin projekteihini. 
Minua kiinnostavat kysymykset taiteen paikkasidonnaisuudesta, reittien ja paikkojen elämäkerrallisuudesta ja ympäris-
tön muutoksesta.

Lähde (2013), installaatio 
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YÖNSEUTU
Jyrki Tammi

Olen Kuusamossa työskentelevä kuvataiteilija. Aikaisempi taiteellinen tuotantoni koostuu lähinnä öljymaalauksista. Tai-
teeni on aika monipuolista, skaala ulottuu muotokuvista, ihmisistä ja eläimistä abstrakteihin maisemiin. Töitäni on ollut 
esillä monissa yksityis- ja yhteisnäyttelyissä eri puolilla Suomea. Olen toteuttanut koulutusohjelmamme pro gradu-tut-
kielman teososana luontoaiheisen seinämaalauksen Rukan stadionille. Teos on maalattu osaksi pimeässä loistavilla ult-
raviolettiväreillä. Pro gradussani tutkin uudenlaisen julkisen taiteen merkitystä matkailuympäristössä, sekä myös yleisesti 
seinämaalaustaidetta konkreettisen ja mielikuvituksen rajapintana. Olen jatkanut UV-värimaalausta myös Rukan seinä-
maalauksen toteuttamisen jälkeen. Työskentelyni tarkoitus on toteuttaa laajempi näyttelykokonaisuus osittain UV-väreillä 
toteutetuista, eri valaistuksissa muotoaan muuttavista maalauksista. Tavallisesti luonnossa ihmissilmälle on näkyvissä 
kapea auringon ja tähtien valoa heijastava spektrin alue. Yleensä silmä tulkitsee myös kuvataiteen teokset tämän ka-
pean kaistan informaation kautta. Käyttämäni ultraviolettiväri herättelee katsojan mielikuvitusta tuomalla teoksista esille 
uuden, tavallisesti näkymättömiin jäävän spektrin tason. Näyttelyssä on esillä kaksi teosta edellä mainitusta, työn alla 
olevasta teossarjasta. 

Yönseutu I (2019), 100 cm x 120 cm, sekatekniikka 
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SULANMAAN AIKAAN 
Anu Tossavainen

Muurahainen askeltaa kiireisin, mutta päättäväisin askelin pitkin kämmenselkääni. Katseeni kiinnittyy hetkeksi muura-
haisen kulkuun, kunnes siirrän katseeni uudelleen kameran kautta näkyvään kasviin. Tuuli heiluttaa kukkavartta ja haen 
samaa rytmiä kameralleni. Raks, raks, raks -kameran laukaisin raksuu. 

Korva maata vasten maatessani lakkaan miettimästä muurahaista, tuulta ja kameran säätöjä. Hengitykseni tasaantuu. 
Kamera, mieli ja kasvi asettuvat samaan hiljaisen keinuvaan rytmiin. Paikka, aika ja minä häviävät olevaisuuden ke-
veään atmosfääriin. 

Yöttömän Yön huuma (2018), 60 cm x 40 cm, pigmenttivedos
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