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ESIPUHE
Les Feux Arctiques (LFA) -hankeidea syntyi vuosien 2010–2011 tarjoten opiskelijoille mielekkäämpiä ja autenttisia opiskelu- ja
aikana Pohjoisen kulttuuri-instituutin (PKI) tarpeesta raken- oppimiskokemuksia sekä mahdollisuuden vertaisoppimiseen.
taa Lapin kulttuuri- ja taidealoille koulutusasteiden rajat ylittä- Edellä mainitun Arktiset tulet -dokumenttielokuvan lisäksi
viä, yhteisöllisiä pedagogisia malleja. Rahoitusta haettiin ja pilotteihin kuuluivat web-dokumentti sekä pohjoinen etnograsaatiin Lapin ELY-keskukselta ja Euroopan sosiaalirahastosta fia, joka koostui Kilpisjärven kenttämatkasta ja vanhojen valo(ESR). LFA-hanke käynnistyi vuoden 2011 alusta ja päättyy kuvien keruusta.
toukokuussa 2013. Kehitystyössä mukana olivat kaikki kolme
Hankkeen toteutuksen kivijalkana on ollut projektipedagoLapin kulttuuri- ja taidealojen koulutusta järjestävää tahoa; ginen tutkimus- ja kehitystyö, jota on tehty Lapin yliopiston
koordinaattorina Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu, yhteis- taiteiden tiedekunnan toimesta. Projektin aikana toteutettiin
työkumppaneina Lapin yliopisto ja Ammattiopisto Lappia. Li- myös Arktiset tulet -web-sivu, joka fyysisten näyttelyiden rinsäksi mukana oli Saamelaisalueen koulutuskeskus ja kansain- nalla esittelee hankkeen tuloksia, muun muassa liikkuvan kuvan
välisenä kumppanina Versaillesin yliopisto Ranskasta.
keinoin (dokumenttielokuvakokoelma). Tuloksista on koottu
Koulutuksen yhteensovittaminen tarkoitti niin oppilaitosten, näyttely, joka on alkukevään 2013 ajan Rovaniemellä, tiedeopettajien ja opiskelijoiden kulttuurien, toimintatapojen ja keskuksena ja museona toimivassa Arktikumissa, ja myöhemosaamisen yhdistämistä kuin laajojen ja laadukkaiden elokuva- min kevään aikana näyttely siirtyy Tornionlaakson maakuntaja mediatuotantojen toteuttamista, joista esimerkkinä mainitta- museolle Tornioon.
koon kansainvälisen amatöörielokuvapalkinnonkin voittanut
Yksi keskeisimpiä tuloksia LFA-hankkeessa oli opetuksen ja
Arktiset tulet -dokumenttielokuva.
hanketoiminnan (tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta)
Kehitystyö tarkentui kolmeen pilottiin, jotka toimivat oppi- integraatio: opintopisteitä kertyi yhteensä 620. Ainutlaatuista
laitosten yhteisenä käytännön opetus- ja oppimisympäristönä oli myös koulutusasteiden rajat ylittävä toteutus, sillä hankkeen
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kaikissa pilottituotannoissa mukana oli arviolta noin 85 opiske- raporteista ja useista hankkeen tuloksena syntyneistä opinlijaa ja tutkimusapulaista kaikista kolmesta yhteistyöoppilaitok- näytetöistä ja pro gradu -tutkielmista. Hankkeen toiminta ja
sesta sekä 1 oppilas Saamelaisalueen koulutuskeskuksesta.
oppilaitosyhteistyö jatkuu LFA:n jälkeen Pohjoisen kulttuuriHienoista tuloksista huolimatta ei hankkeen toiminta ollut instituutin muodossa.
ongelmatonta. Haasteita toivat oppilaitosten sijoittuminen laaHankkeen aikana toteutetut pilotit ovat tarjonneet varsinkin
jalle alueelle Lapissa, toimintatapojen ja -kulttuurien erilaisuus, opiskelijoille ainutlaatuisen mahdollisuuden oppia uudella tavalhankkeen sisäisen aikataulun sovittaminen oppilaitosten kurssi- la, projektilähtöisesti. Tämä lähtökohta omalta osaltaan lienee
aikatauluihin sekä hanketoimintaan liittyvät rajoitukset käy- yksi keskeisistä syistä siihen, että hanke on saanut erittäin hyvin
tännön tuotannossa oppimisympäristönä, koska aiempaa koke- huomiota myös mediassa, varsinkin Lapin alueella. LFA:n puitmusta tämän tyyppisestä toteutuksesta ei ollut. Hankkeen ta- teissa toteutettu Arktiset tulet -dokumenttielokuva on toiminut
voitteena oli myös alueen yrittäjien sitominen mukaan hank- hankkeen viestinviejänä myös ulkomailla. Lisäksi web-dokukeen toimintaan, mutta kulttuurialojen oppilaitosten välinen menttikokoelmasta yksi lyhytelokuva on valittu Cannesin eloyhteistyö Lapissa sinällään on iso kehittämistavoite, johon on kuvajuhlille 2013.
vaikea sitoa yrittäjiä kehitystyön alkuvaiheessa.
Tässä julkaisussa ääneen pääsevät LFA-hankkeen piloteissa
Piloteista kertyneitä kokemuksia on kerätty opiskelijoilta, mukana olleet toimijat eri tahoilta. Artikkelien runsaus ja moniopettajilta ja hanketyöntekijöiltä esimerkiksi oppimispäiväkirjo- puolisuus osoittavat omalta osaltaan hankkeen hyödyllisyyden
jen ja raporttien muodossa. Tavoitteena on muun muassa mallin- ja saatujen tulosten käytettävyyden jatkossa. Lisäksi kirjoituktaa yhteistyömuotoja ja oppilaitosten välisiä roolituksia Lapin set heijastelevat sitä, miten eri tavoin hankkeeseen osallistui
kulttuuri- ja taidealojen koulutuksessa. Varsinaisia tutkimus- eri alojen osaajia ja tulevaisuuden ammattilaisia. Artikkelien
tuloksia voidaan lukea käsillä olevasta julkaisusta, tutkimus joukossa on sekä tieteellisiä että omakohtaisiin kokemuksiin
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perustuvia tekstejä. Hyvin tärkeää oli saada varsinkin hankkeessa mukana olleiden opiskelijoiden henkilökohtainen hyötyja kokemusnäkökulma esiin.
Julkaisu sisältää viisi eri osaa. Hankkeen keskeisenä tavoitteena oli kehittää pedagogisia toimintamalleja, joten aluksi esitellään tuloksia projektipedagogiikan saralta. Tämän jälkeen
esitellään maailmalla mainetta niittänyttä Arktiset tulet -dokumenttielokuvaa ja sen toteutusta käytännössä elokuvan ohjaajan sekä ohjaavan opettajan silmin. Seuraavaksi avataan webdokumentin käsitettä ja esitellään hankkeessa toteutettua Kylä
joen sylissä -web-dokumenttia pääasiassa käytännön kokemusten kautta. Lopulta tartutaan hankkeen kolmanteen pilottiin,
pohjoiseen etnografiaan, jonka sisältö jakautuu kahteen eri
osioon: Kilpisjärven kenttämatkan kohdalla tutustutaan esimerkiksi geokätkentään ja tehdään taidetta hieman totutusta poikkeavalla tavalla. Vanhojen valokuvien keruu taas antaa lukijalle
mahdollisuuden kurkistaa menneisyyteen.
Tervetuloa mukaan lukemaan, näkemään ja kokemaan, mitä
Les Feux Arctiques tarkoittaa hankkeeseen osallistuneille opiskelijoille, opettajille ja muille toimijoille!

Torniossa huhtikuussa 2013,
Saila-Inkeri Vaara
Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu
Les Feux Arctiques -hankkeen projektipäällikkö
Minttu Merivirta
Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu
Julkaisun toimittaja
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Timo Jokela & Eija Rajalin

Matkalla pohjoiseen maisemaan ja aikaan
Ymmärrystämme ja mielikuviamme pohjoisesta on pitkälti kaikkialla maailmassa samojen kulttuuriarvojen välittäjä ja
luotu taiteen, median ja muiden kuvallisten dokumenttien kei- koulutuksen toteutusmuodot samoja. Lapin taide-, media- ja
noin. Useimmiten tämä on tapahtunut vierailijoiden toimesta kulttuurialan koulutuksessa on jo tovin etsitty sellaisia nykyeksoottisuutta ja perifeerisyyttä korostaen. Tämän päivän kes- taiteellisia ja soveltavia toimintamuotoja, jotka varmistavat
kusteluissa pohjoinen ei ole enää vain mielikuva koskematto- opiskelijoiden kykyä toimia pohjoisen asiantuntijoina aloilmasta erämaasta ja kulttuurista köyhästä periferiasta. Pohjoi- laan. Nyt uutta potkua haetaan Lapin yliopiston taiteiden tiedenen näyttäytyy nyt myös luonnonvaroista rikkaana taloudelli- kunnan kuvataide-, taidekasvatus- ja media-alojen sekä Kemisen ja poliittisen kilpailun kenttänä. Maailman riippuvuus ark- Tornion ammattikorkeakoulun ja Ammattiopisto Lappian kulttisista ja subarktisista alueista kasvaa. Presidentti Sauli Niinis- tuurialan koulutuksen yhteistyöstä.
tön sanoin, olemme siirtymässä ”Arktiseen aikakauteen”.
Les Feux Arctiques (LFA) -hanke liittyy vuonna 2011 koulutusPohjoisen osaamisen haasteet eivät nouse vain elinkeino- alojen yhteistyön lujittamiseksi perustetun Pohjoisen kulttuurielämästä vaan myös nykytaiteen muutoksista. Tänään taideyli- instituutin (PKI) toiminnan käynnistämiseen. PKI on luova
opistoissa ja kulttuuri-instituutioissa kautta maailman on irtaan- tutkimus-, taide-, koulutus- ja osaamisverkosto, jossa on ymmärnuttu vallinneesta käsityksestä, jonka mukaan taideopetus on retty, että taide ja tiede, taiteellinen ammattiosaaminen, taidepedagogiikan tutkimus ja pohjoisen tutkimus täydentävät arvokkaalla tavalla toisiaan. Yhteistyötä tarvitaan pyrittäessä luomaan ja ilmaisemaan tarkentuvaa käsitystä pohjoisesta. Taide
« Les Feux Arctiques -hankkeen pohjoisen etnografian pilotissa
ja tiede kuuluvat myös ehjään kuvaan pohjoisesta yhteiskunmuun muassa kerättiin ja skannattiin vanhoja valokuvia.
nasta, kulttuurista ja ihmisistä.
Kuvassa Ulla Vilponen on keräämässä Vilho Kannalalta valokuvien
taustalla olevia tarinoita. (Kuva: Maiju Rantama.)
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LFA on ensimmäinen PKI:n toimijoiden yhteinen projekti- tavoitteena oli Tornionjokilaakson kulttuuria käsittelevän taidepedagogiikan kehittämiseen keskittyvä hanke. Sen tavoitteena produktion luominen. Näin pyrittiin saamaan tietoa erilaisista
on kehittää pedagogisia toimintatapoja sille, miten pohjoisen opetus- ja tuotantojärjestelyistä.
kulttuureita ja elinympäristöjä käsittelevää taiteen ja median
Ensimmäisenä tuotantona käynnistyi dramatisoitu dokuopetusta voidaan järjestää ja kehittää opiskelijoiden tullessa menttielokuva Arktiset tulet (Les Feux Arctiques), tarina Ranseri koulutusasteilta. Hankkeessa kehitettävän pedagogisen toi- kan kuningas Ludvig Filip I:n lähettämän retkikunnan tutkimusmintatavan tarkoituksena on tarjota uusia työkaluja ja tapoja matkasta Lappiin vuosina 1838–39 oppaanaan kirkkoherra Lars
koulutusohjelmille opetuksen suunnitteluun ja kehittämiseen. Levi Laestadius. Elokuva on Kemi-Tornion ammattikorkeaSamalla kehitettiin myös eri koulutusorganisaatioiden kykyä koulun, Lapin yliopiston ja Ammattiopisto Lappian yhteinen
vastata monimuotoisten projektien käytännön järjestelyjen ja tuotanto. Tavoitteena oli simuloida ammattimaista elokuvasuurehkon elokuvaproduktion mukanaan tuomiin haasteisiin. tuotantoa, jossa mukana olevien opiskelijoiden rooli ja tehtävä
Kokemukset hankkeen piloteista tarjoavat
myös opettajille välineitä opetuksen toteutukseen pohjoisissa ympäristöissä. Mukana
LFA-hankkeen toteutuksessa oli opiskelijoita,
opettajia ja tutkijoita Lapin yliopistosta, Kemi- ”Tämän päivän keskusteluissa pohjoinen ei ole enää vain
Tornion ammattikorkeakoulusta ja Ammattimielikuva koskemattomasta erämaasta ja kulttuurista köyhästä
opisto Lappiasta.
Tutkimus- ja kehitysympäristöiksi valikoi- periferiasta. Pohjoinen näyttäytyy nyt myös luonnonvaroista
tui kolme keskenään erilaista projektia, joiden
rikkaana taloudellisen ja poliittisen kilpailun kenttänä. ”
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asetetaan sen mukaan, mikä kulloinkin opiskeltavana olevien
Hankkeen keskeinen tavoite, projektipedagogiikan kehittämiopintojen tavoite on. Päävastuu elokuvaproduktin toteutuksesta nen, organisoitiin toimintatutkimuksen muotoon. Se tarjosi
oli Kemi-Tornion ammattikorkeakoululla.
Lapin yliopiston kuvataidekasvatuksen maisteriopiskelijoille
Toisena toteutuksena syntyi Kylä joen sylissä -web-doku- aidon ympäristön opiskella projektitutkimuksen tekoa. LFAmentti Kukkolankoskelta. Sen sisältämät dokumentit kuvaavat hankkeessa tutkimusapulaisina työskentelevät opiskelijat osallisKukkolankosken elämää nyt ja menneisyydessä. Projektissa kehi- tuivat kehittämistyöhön koko hankkeen ajan, havainnoivat yhtettiin nykymedian suosimia nopeita ja näppäriä tuotantotapoja teistyöverkoston toimintaa sekä raportoivat kehittämistyön tuja pedagogista toteuttamista sekä pohdittiin pohjoisen kulttuuri- loksista saaden näin aineiston pro gradu -tutkielmiansa varten.
historian tuotteistamisen uusia tapoja. Tässä produktiossa pää- Hankkeen anti on monessa mielessä toimintatutkimukselle tyyvastuu oli Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnalla.
pillinen. Uusien toimintatapojen myötä kyettiin tunnistamaan
Kolmannessa pilotissa keskiössä olivat paikkasidonnainen monia vakiintuneiden toimintatapojen pystyttämiä esteitä.
taide ja pohjoinen etnografia. Se toteutettiin Kilpisjärvelle
LFA-hanke on omalta osaltaan nostanut esiin taiteen ja mesuuntautuneena kenttämatkana, jonka aikana pohjoiseen mai- dian mahdollisuuksia pohjoisen elinolosuhteiden tukemisessa.
semaan pyrittiin löytämään erilaisia näkökulmia nykytaiteen Taide ja media ovat ammatteja ja elinkeinoja mutta myös merja median keinoin. Samalla pohdittiin niitä pedagogisia haasteita, kittäviä kulttuuri-identiteetin ja sosiaalisen hyvinvoinnin rajoita kenttämatkat esiin nostavat. Pohjoisuutta lähestyttiin kentamisen välineitä: aidoissa ympäristöissä toteutetun promyös vanhojen valokuvien keruun kautta, joista muodostuu ri- jektipedagogiikan avulla taide ja media voivat aurata vanhojen
kas, alueen elämästä kertova aineisto. Päävastuu Kilpisjärven käsitysten alta esiin tuoretta ja hedelmällistä kasvupohjaa
kenttämatkasta ja vanhojen valokuvien tallentamisesta oli Lapin pohjoisen kulttuurille ja opiskelijoiden asiantuntijuuden kehityliopiston taiteiden tiedekunnalla.
tymiselle.
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I Projektipedagogiikka
”Oppilaitosten voimavaroja yhdistämällä
mahdollistettiin riittävän suuret ja laadukkaat
mediatuotannot, joissa taide- ja kulttuurialan
opiskelijat eri oppilaitoksista opiskelivat samassa
tuotannossa toistensa kanssa.”
–Saara Sarparanta & Liisa Pöllänen

Kuva: Saara Sarparanta.

Timo Jokela

Projektipedagogiikka:
oppimista luovan dialogin tiloissa
Taustaa
Pohjoisen kulttuuri-instituutin (PKI) perustamisella pyrittiin
Lapin yliopiston, Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun ja Ammattiopisto Lappian taide- ja media-alojen yhteistyön vahvistamiseen. Päämäärää konkretisoitiin käynnistämällä Les Feux
Arctiques (LFA) -hanke, jonka keskeiseksi tavoitteeksi asetettiin
koulutustasojen yhteisen projektipedagogiikan kehittäminen.
Tässä artikkelissa tarkastelen projektipedagogisen toimintamallin kehittämisen taustoja, tunnistettuja mahdollisuuksia
sekä esiin nousseita haasteita.
Projektipedagogiikka ei sinänsä ole uutta. Lapin yliopiston
kuvataidekasvatuksen koulutusohjelmassa on 1990-luvun puoli« Kuvausryhmä kuvaamassa seitakohtausta sateisissa olosuhteissa
Enontekiöllä Norjan rajan läheisyydessä. Kalervo Uuttu esittää
saamelaisopas Nickel Johanssonia. Les Feux Arctiques -hankkeen
yhtenä pilottina toteutettu Arktiset tulet -dokumenttielokuva vei
oppimisen tilat ja tilanteet autenttisiin pohjoisiin maisemiin ja kyliin.
(Kuva: Janne Elkki.)

välistä alkaen toteutettu kehittämisprojekteja, joissa opiskelijat ovat mukana luomassa taiteellista toimintaa sinne, missä
sitä ei vielä ole. Varsinkin yhteisö- ja ympäristötaideprojekteja
on toteutettu kymmeniä eri puolilla Barentsin aluetta (ks. Jokela 2009b; Jokela & Hiltunen 2003; Jokela & Huhmarniemi
2008).
Projektiopiskelua on myös pyritty teoretisoimaan ja käsitteellistämään niin taidekasvatuksen, soveltavan kuvataiteen
kuin pohjoisen kulttuurin uudistamisen näkökulmista useissa
tutkimuksissa (Jokela 2009a, 2013, Hiltunen 2009). Ammattikorkeakouluissa projektityöskentely on puolestaan yleisesti liitetty työelämätaitojen opiskeluun sekä koulutuksen ja työelämän
yhteistyön kehittämiseen (Vesterinen 2003). Kemi-Tornion
ammattikorkeakoulun ja Ammattiopisto Lappian piirissä on
usein puhuttu produktiopedagogiikasta korostaen tuotannoissa
tapahtuvaa työelämätaitojen oppimista. Näistä lähtökohdista
käsin LFA-hankkeessa pyrittiin kehittämään projektipedagogiikkaa, joka vahvistaisi PKI:n kykyä tuottaa työelämän kaltaisia, eri koulutusasteiden yhteistyössä tuotettuja, pohjoisen monimuotoista kulttuuriperintöä hyödyntäviä produktioita.
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Taideoppimisen luonteesta
Produktio- ja projektipedagogiikka ovat helposti hämäräksi jääviä käsitteitä,
joten niitä tulee kirkastaa ja tarkastella oppimisen tutkimuksen ja oppimisteorioiden valossa. Erityisesti kysymys taiteellisen oppimisen ja taiteen
oppimisympäristöjen luonteesta ajankohtaistuu nykytaiteen lisääntyvän
monimuotoisuuden, yhteisöllisyyden, prosessimaisuuden ja projektimuotoisuuden myötä.
Vaikka taiteen intuitiivisia ja jopa piilotajuisiakin aspekteja yleisesti korostetaan, on oppimisprosessille haettu teoreettista selvitystä kognitiivisesta
konstruktivismista ja kokemuksellisesta oppimisesta. Projektipedagogiikka
liitetään useimmiten konstruktivistiseen oppimiskäsitykseen. Tämän taideopetuksessa jo pitkään esillä olleen käsityksen mukaan oppiminen ei ole vain
tiedon vastaanottamista vaan oppijan omaa aktiivista kognitiivista toimintaa.
Tällöin oppija tulkitsee havaintojaan ja uutta tietoa aikaisemman tietonsa ja
kokemustensa pohjalta ja näin koko ajan konstruoi käsitystään ja ymmärrystään maailmasta. Näkemys oppimisesta on ymmärrettävästi saanut vastakaikua havainto-oppimisesta ja oppilaan omaa ilmaisua korostavan taideopetuksen parissa. Kognitiivinen konstruktivismi pitää oppimista yksilöllisenä prosessina ja on siksi kiinnostunut yksittäisten oppijoiden muodostamista
mentaaleista malleista ja skeemoista, joiksi kuvalliset ja taiteelliset tuotteet
voidaan hyvin ymmärtää (vrt. Räsänen 1997). Tämä yksilöllisyyttä korostava käsitys oppimisesta tarjoaa kuitenkin varsin heikon perustan ammatti

» Kuvausryhmä pitämässä onnistuneen kuvaussession jälkeen taukoa elämää
suuremmassa valaistuksessa. Les Feux Arctiques -hankkeessa pyrittiin
kehittämään projektipedagogiikkaa, joka vahvistaisi Pohjoisen kulttuuri-instituutin
kykyä tuottaa työelämän kaltaisia, eri koulutusasteiden yhteistyössä tuotettuja,
pohjoisen monimuotoista kulttuuriperintöä hyödyntäviä produktioita.
(Kuva: Janne Elkki.)
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osaamista ja työelämälähtöisyyttä korostavan koulutuksen pelkkä oppimiskäsitys. Se on tiedon ja taiteen olemusta käsitsuunnittelulle ja yhteistoimintaa edellyttävien taideproduktien televä paradigma. Bergerin ja Luckmanin (1994) esittämän nätuotantojen organisoinnille.
kemyksen mukaan ei vain taide ja tiede, tieto ja tunne, vaan
Sosiokulttuuristen teorioiden edustajat pitävät oppimista puo- koko todellisuus on sosiaalinen konstruktio. Todellisuutta ei
lestaan kulttuurin muuttamisen yhteisöllisenä prosessina. Mo- vain tulkita vaan ylläpidetään ja konstruoidaan dialogin ja vuorodernismin jälkeinen postmoderni käänne toi taiteen, kulttuurin vaikutuksellisen keskustelun, kuten taiteen, kautta. Vaikka
ja yhteiskunnallisen keskustelun lähemmäksi toisiaan. Vaikka sosiaalisessa konstruktionismissa korostuukin kielen merkitys,
postmoderni käänne liitetään usein yhteiskuntatieteisiin, taide- sovellan ajattelua taiteeseen. Ymmärrän visuaalisuuden yhdeksi
kasvatukseen oli jo pitkään vaikuttanut John Deweyn (1916/1966) kielen muodoksi ja vuorovaikutuksellisen taiteellisen toiminpragmatistinen tietoteoreettinen näkemys, jonka mukaan todel- nan yhdeksi luovan dialogin muodoksi.
lisuus ei ole staattinen tila vaan jatkuvassa muutoksessa oleva
Taideteos nähdään tällöin yhteisöllisesti luoduksi ja merkiprosessi. Tässä prosessissa ihmisen oma aktiivinen ja tarkoitus- tyksellistetyksi symboliksi. Jokainen taideteos on kontekstuaahakuinen toiminta, kuten taide, on keskeinen tiedonmuodos- lisen neuvottelun tulos tai tarkemmin sanoen vallitseva tilanne,
tuksen väline. Juuri tästä on kysymys Deweyltä periytyvässä situaatio. Näin sosiaalisen konstruktionismin mukaisesti to”learning by doing”-menetelmässä, josta nykyinen taiteeseen liit- dellisuuden kaksi ulottuvuutta, tiede ja taide, ovat samankaltyvä käsitys oppimisesta ja tiedonmuodostuksesta jatkaa.
taisia prosesseja, vuorovaikutteisia dialogeja. Tämä postmoderNykytaiteen myötä monet taiteilijat ja taidekasvattajat al- nismin myötä syntynyt paradigma tuo uuden ulottuvuuden
koivat etsiä toiminnalleen taustaa yhteiskuntatieteistä, jossa keskusteluun taiteellisesta oppimisesta ja tekee perustelluksi
konstruktionistit tutkivat diskursseja, narratiiveja ja erilaisia nykytaiteen situationaalisuuden, kontekstuaalisuuden ja yhteipuhe- ja ilmaisutapoja, joilla ihmiset rakentavat maailmaansa. söllisyyden nostamisen taideopetuksen kehittämisen keskiöön.
Taideoppiminen ymmärretään tällöin merkityksen luomiseksi
ihmisten välisessä vuorovaikutustilanteessa, luovassa dialogissa.
Näin yksittäisten ihmisten rakentamat subjektiiviset merkitykset ovat sidoksissa yhteisössä valitseviin merkitysjärjestelmiin.
Tällöin oppimisessa otetaan Tynjälän (1999) mukaan huomioon ”Rajoja ylittävä kehittäminen vaatii
sekä yksilöllinen tiedon konstruointi että oppimisen sosiaalinen projektitoiminnan organisointia – ei vain
dynamiikka. Nykytaiteen myötä sosiaalista vuorovaikutusta oppilaitosten välillä vaan myös oppilaitosten
korostava projektipedagogiikka tulikin luonnolliseksi osaksi
sekä työ- ja kulttuurielämän kanssa yhteistyössä.
taideopetusta (Hiltunen 2010; Jokela 2008).
Suuntauksen taustana oleva oppimiskäsitys, niin sanottu Tähän LFA-hanke piirtääkin esiin
sosiaalinen konstruktionismi, on kuitenkin enemmän kuin uusia mahdollisuuksia.”
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Se perustelee uudella tavalla myös pohjoisen kulttuurin ja elin- teisiin pohjoisen yhteisöihin ja ympäristöihin (Jokela 2009b).
piirin kohottamisen PKI:n projektipedagogiikan sisällöksi ja Tästä LFA-hanke ponnisti viedessään oppimisen tilat ja tilanteet
luovan dialogin tilaksi.
autenttisiin pohjoisiin maisemiin ja kyliin.
Autenttisissa ympäristöissä tapahtuva oppiminen ei kuitenkaan
syvene ilman teoriaa. Poikelan (2003) mukaan korkeaOppimisen autenttiset tilat ja tilanteet
koulujen opetuksen kehittäminen edellyttää oppimisen ja tiedon
Nykytaiteen kanssa resonoivasta uudesta oppimisen paradig- kaksisuuntaista vuorovaikutusta. Teorian muodostus edellyttää
masta seuraa luonnollisesti vaatimuksia myös oppimisjärjeste- siis kokeilua käytännössä, ja käytännön ymmärtäminen vaatii
lyihin ja oppimisympäristöihin. Jean Lave (1997) tarkastelee tuekseen teoreettista ja käsitteellistä tietoa. Molemmat vaatikriittisesti koulutuksessa ja todellisessa käytännön toiminnassa vat opintojen aikana oman tilansa ja ohjatun tukensa (ks. Kortapahtuvan oppimisen eroja. Koulu on hänen mukaansa paikka, honen 2005). Tämä edellyttää myös PKI:ssä koulutuksen, tutkijossa oppilaiden päät täytetään käyttöyhteyksistään irrotetulla muksen, taiteen ja työn rajavyöhykkeellä toimimisen kehittäja abstraktilla tiedolla, jota on usein vaikeaa hyödyntää oikeassa mistä. Rajoja ylittävä kehittäminen vaatii projektitoiminnan
elämässä. Vaikka taiteisiin liittyvä opetus onkin yleensä käy- organisointia – ei vain oppilaitosten välillä vaan myös oppilaitännönläheistä toimintaa, saa työpajoihin, studioihin ja harjoi- tosten sekä työ- ja kulttuurielämän kanssa yhteistyössä. Tähän
tustehtäviin sitoutunut taideopetus Laven kritiikistä ansaitun LFA-hanke piirtääkin esiin uusia mahdollisuuksia.
osansa. Voimakkain kritiikki tulee situationaalisen oppimiskäsityksen edustajilta, jotka korostavat, että oppiminen on aina Produkteista projektipedagogiikkaan
tilannesidonnaista ja kontekstiinsa sidottua toimintaa. Näin
työelämälähtöinen oppiminen ja kontekstuaalinen nykytaide Jo LFA-hankkeen suunnitteluvaiheessa syntyi runsasta keskustelua produktien toteutuksen ja projektiopiskelun suhteesta. On
rinnastuvat vahvasti toisiinsa.
Jotta kuilua koulumuotoisen oppimisen ja todellisen elämän syytä tarkastella hieman tarkemmin produktion käsitettä oppivälillä voidaan kaventaa, tulee oppimisen situationalistien mu- misen näkökulmasta. Taiteessa produktilla viitataan yhtä aikaa
kaan liittyä kyseiseen alaan kytkeytyvään autenttiseen toimin- sekä tuotettuun teokseen että sen päämäärätietoiseen tekemitaan. Oppiminen ja opitun soveltaminen tulee siis tapahtua seen. Produktiolla viitataan siis prosessiin, jossa valmistetaan
yhtä aikaa. Ammattiopistojen ja ammattikorkeakoulujen opin- teoksia, joita tuodaan esille ja markkinoille. Tässä prosessissa
tojen työelämälähtöisyydessä korostetaankin oppimisen situa- tapahtuu sekä opetus että oppiminen. Tällöin opitaan oman
tionaalisuutta sekä produktio- ja projektiopiskelun merkitystä. rajatun tehtävän tekemistä organisoidun tuotannon raameissa.
Myös Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan projektiopintoja Tästä hyvänä esimerkkinä on LFA-hankkeessa oppilastyönä toluonnehtii vahva käytännönläheisyys ja autenttisuus, jolloin teutettu Arktiset tulet -elokuvatuotanto, jossa syntyi epäilemätoppiminen on viety joskus hyvinkin haasteellisiin uusiin tilan- tä sellaista taitoa ja osaamista, joka on relevanttia työelämälle
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» Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun opiskelija Matias Puumala
äänittämässä retkikunnan saapumista saamelaisyhteisöön.
Les Feux Arctiques -hanke tarjosi hyvät puitteet tarkastella
koulutusorganisaatioiden vakiintuneita käsityksiä oppimisesta ja
pedagogisesta toiminnasta. (Kuva: Janne Elkki.)

ja elokuvatuotannon vakiintuneille rooleille. Opiskelun organisointi mielekkäällä tavalla on paljon vaikeampaa sellaisissa taiteellisissa produkteissa, joissa ei vielä ole vakiintunut selviä
tuotantotapoja ja ammattitehtäviä. Juuri näissä nykytaiteelle
ja mediataiteelle tyypillisissä produkteissa syntyy usein uutta
ja ennen tunnistamatonta taitoa, josta uudet innovaatiot ja taiteelliset saavutukset kumpuavat.
Sihvolan (1992) mukaan taidon ja osaamisen suhdetta pohti
jo Aristoteles. Taito edellyttää hänen mielestään tiedollista käsitystä niistä periaatteista, joihin taidon harjoittaminen perustuu. Taidon haltijoilla eli asiantuntijoilla on hänen mukaansa
kokemuksen lisäksi tietoa asiaan vaikuttavista syistä, ja he kykenevät välittämään ja opettamaan taitonsa muille. Sen sijaan
työn osaajalla, taidon suorittajalla, on vain käytännön kokemusta tehtävän suorittamisesta. Näin taidon suorittaminen on
eri asia kuin taidon hallinta. Produktioiden puitteissa tapahtuvan työssä oppimisen tavoitteilla on siten suuri ero koulutusasteiden välillä. Yliopistoissa projektipedagogiikan tavoitteena
on tarjota opiskelijoille oppimisympäristö, jossa he voivat oppia
alansa asiantuntijatehtävissä tarvittavia projektityömenetelmiä.
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Tavoitteena on kouluttaa opiskelijoita, jotka osaavat käynnistää
ja rahoittaa projekteja, työskennellä niissä projektipäälliköinä,
luovina taiteilijoina sekä tuottajina ja ennen kaikkea osaavat
kehittää projektitoimintaa ja omaa osaamistaan tutkimuksen
avulla. Annetun työtehtävän suorittaminen produktiossa katsotaan riittäväksi osaamistavoitteeksi ammattiopistossa, mutta
yliopiston maisteriopiskelijalta edellytetään tutkimukseen perustuvaa taiteellista, projektiluonteista kehittämistyötä. Mikäli
tätä eroa ei tunnisteta riittävän selkeästi, on produktien toteutuksen organisointi PKI:n koulutusasteiden yhteisen projektipedagogiikan tueksi vaikeaa.

Projektipedagogiikka ja
kehittävä työelämäorientaatio
Projektipedagogiikkaan usein liitetty työelämäorientaatio on
perinteisesti ollut ammattiopistojen ja ammattikorkeakoulujen
intressinä, mutta tutkintouudistuksen myötä myös yliopistolta
edellytetään tutkimusosaamisen lisäksi sellaisen ydinosaamisen määrittelyä, jolla on riittävästi vastaavuutta työelämän
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osaamisvaatimuksissa (Opetusministeriö 2002). Taiteiden tiedekunnassa työelämäorientaatio on ollut opetusharjoittelun kautta
luonnollinen osa kuvataideopettajien koulutusta. Nyt työelämävaatimus yliopistossa kohdistuu erityisesti alempiin korkeakoulututkintoihin, joita rinnastetaan näin ammattikorkeakoulututkintoihin. Koulutuksen oppimisympäristöt voivatkin parhaimmillaan muodostua sellaisiksi avoimiksi ympäristöiksi, joilla on
monipuolisia kontaktipintoja työelämän yhteyksiin.
PKI:n työelämälähtöisen projektitoiminnan lähtökohta on
haasteellinen, koska alueella on niukasti todellisia taidealan
työpaikkoja. Kuvataiteen osalta luovan taiteellisen toiminnan
työelämäharjoittelua on lähes mahdotonta järjestää. Työelämäyhteys jää usein yritysten visuaalisen ilmeen suunnittelun tasolle. Juuri siksi LFA-hankkeen kaltaiset pilotit ovat tärkeitä.
Parhaimmillaan niissä luodaan ymmärrystä alan uusista mahdollisuuksista ja kehitetään sellaista toimintaa, jota ei vielä ole
olemassa. Myös työelämälähtöiset oppimisympäristöt on suunniteltava sellaisiksi, että teorian ja käytännön vuorovaikutuksen kehittäminen on mahdollista. Tällaisen kehittävän työelämäorientaation taustalla on tavoite luoda koulutuksen aikana
sellaista tieto- ja taitoperustaa sekä työelämävalmiuksia, jotka
perustuvat reflektiiviseen asiantuntijuuteen ja kehittämissuuntautuneeseen toimintatapaan (ks. Korhonen 2005).
LFA-hankkeen alkumetreistä saakka oli selvää, etteivät koulutusorganisaatiot jakaneet yhteistä käsitystä projekteissa tapahtuvan oppimisen luonteesta ja tavoitteista. Juuri siksi LFAhanke on tarjonnut hyvät puitteet tarkastella koulutusorganisaatioiden vakiintuneita käsityksiä oppimisesta ja pedagogisesta
toiminnasta. Järvinen ja Poikela (2004) tähdentävät, että korkeakoulutuksen eläessä murrosvaihetta kiinnitetään opetuksen
laadun rinnalla entistä enemmän huomiota oppimisen laatuun.
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Sekä taiteellinen, tieteellinen että ammatillinen ydinosaaminen
pyritään turvaamaan nostamalla tarkastelun kohteeksi niitä
tuottavat prosessit ja oppimisympäristöt. Korkeakoulupedagogiikan uudistaminen haastaakin opetushenkilökunnan lisäksi
myös johdon, opetussuunnitelmat, oppimisympäristöt ja jopa
tukipalvelut. Perimmiltään LFA-hankkeessa on kysymys juuri
tästä, vaikka kehittäminen onkin jäänyt osin liiaksi yksittäisten opetushenkilöiden varaan.

Henkilökunnan käyttöteoria ja
koulutusorganisaation toimintajärjestelmä
Tarkastellessani LFA-hankkeen antia PKI:n koulutusorganisaatioille käytän apunani Engeströmiltä (1995) peräisin olevia
käyttöteorian ja toimintajärjestelmän käsitteitä. Käyttöteorialla
viitataan siihen, että jokaisella opettajalla on omakohtainen
taide- ja kasvatusfilosofiansa ja hänen käsityksensä ihmisestä,
taloudesta, yhteiskunnasta, tiedosta ja oppimisesta suuntaavat
hänen pedagogisia valintojaan. Lisäksi hänellä on tietty käytännöllinen tietämys työstään, opettamisesta ja oppimisesta, ja
tällä tietämyksellä on keskeinen merkitys tehtäessä arjen toimintoja. Tätä taideopettajan käyttöteoriaa voidaan pitää teoriana,
vaikka se ei olisi tietoista.
Tiedostamattomanakin nämä käsitykset ohjaavat opettamista
ja oppimista. Juuri näitä käsityksiä LFA-hankkeen piirissä tehdyt toiminnat ovat tuoneet esille ja nostaneet reflektion tasolle.
Opettajien henkilökohtaisten käyttöteorioiden lisäksi jokaisella
oppilaitoksella on oma, usein kollektiivisesti syntynyt toimintajärjestelmä, joka ohjaa arjen toimintoja. Myös tämä toimintajärjestelmä on teoria, vaikka se ei olisikaan tiedostettu. Engeström (1995) korostaa, että toimintakäytänteiden muuttaminen

”Työelämäyhteys jää usein yritysten visuaalisen ilmeen suunnittelun tasolle.
Juuri siksi LFA-hankkeen kaltaiset pilotit ovat tärkeitä. Parhaimmillaan niissä luodaan ymmärrystä
alan uusista mahdollisuuksista ja kehitetään sellaista toimintaa, jota ei vielä ole olemassa.”

edellyttää kehitettävän yhteisön historian ja rakenteen tarkkaa
tuntemusta ja analyysia. Näin on myös PKI:ssä, sillä LFA-hankkeessa syntyneiden kokemusten pohjalta vaikuttaa siltä, että
koulutusorganisaatioilla on paljon tehtävää toimintajärjestelmiensä yhteensovittamisessa.
Engeström (1995; 2004) kuvaa yhteistyöverkostoissa tapahtuvaa oppimista ekspansiivisena oppimisena, eli syklinä, jossa
kyseenalaistamalla ja analysoimalla käytänteitä pyritään löytämään uusia malleja toiminnan kehittämiseksi sekä ristiriitojen
ja ongelmien ratkaisemiseksi. Strategiana tämä istuu PKI:n oppilaitosten profiiliin mutta on haasteellinen toteuttaa, koska kehittäminen on luotava kaikille merkitykselliseksi ja mukaan on
saatava koko työyhteisö. Kehittävä projektitoiminta vaatii prosessin osapuolilta, opettajilta, tutkijoilta, oppijoilta ja muilta
yhteistyötahoilta, suuren motivaation ja sitoutumisen. Lisäksi
oppilaitosten täytyisi ryhtyä opetussuunnitelmiensa avaamiseen
ja monipuolistamiseen ja etsiä toimivia alueellisia, kansallisia
ja kansainvälisiä yhteistyötahoja projektiopintojen foorumeiksi.
Tämä on hyvin haasteellista nykyisiä resursseja ajatellen ja jo
itsessään hyvin jännitteinen ja vaikea lähtökohta. Ei siis ole kysymys pelkästään tiedon ja osaamisen siirtämisestä osapuolilta
toisille vaan yhteisestä kehittämällä oppimisen ja tutkimisen
prosessista, jonka tavoitteena on tuottaa uutta luovaa taidetta
ja merkityksiä sekä uudistaa pohjoista kulttuuria. Ymmärrän

LFA-hankkeen projektipedagogiikan kehittämisen Kiviniemen
(1999) kuvaamana yhteisöllisenä toimintatutkimushankkeena.

Tulevaisuusorientaatio ja
reflektiivinen asiantuntijuus
Taiteen projektipedagogiikka ei katsele taaksepäin tai käsittele
vain jo olevaa. Taiteen luonteeseen tulee kuulua proaktiivisuus.
Tulee tavoitella sellaisen potentiaalisen tieto- ja taitoperustan
rakentamista, joka on tulevaisuuden toimintaympäristöjen
muutos- ja kehittämishaasteita ajatellen riittävän kannatteleva
(ks. Korhonen 2005; Poikela 2003). Taiteilijat ovat usein taitavia
hiljaisten signaalien lukijoita, ja tätä tulisi hyödyntää myös projektipedagogiikkaa kehitettäessä. Bransford ja Schwards (1999)
ehdottavat, että projekteissa opittujen tietojen ja taitojen tarkasteluun tulee aina liittää tulevaisuusperspektiivi, jotta opiskelijalle kehittyisi valmiuksia vastata haasteisiin tulevissa, muuttuvissa konteksteissa.
PKI:n opetuksen laadun kannalta onkin ratkaisevaa, kyetäänkö projektitoiminnalla vahvistamaan opintojen aikana sellaista
potentiaalista tieto- ja taitoperustaa, joka antaa välineitä reflektiiviselle asiantuntijuudelle ja näin varmistaa oppilaiden
edellytykset osaamisen jatkuvalle kehittämiselle muuttuvan
työelämän ja monimuotoisen nykytaiteen konteksteissa.
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Toimintatutkimus projektipedagogiikan kehittäjänä
Perimmiltään LFA-hankkeessa on kysymys opetuksen uudistamisesta. Siksi hankkeessa on työskennellyt kaksi kuvataidekasvatuksen maisteriopiskelijaa. Heidän tehtävänään on ollut
toimintatutkimuksellisella otteella kehittää ja arvioida hankkeen
etenemistä. Vähitellen etenevä ja usean vaiheen kautta tapahtuva prosessinomainen kehittäminen on tyypillistä toimintatutkimukselle. Toimintatutkimuksen käyttökelpoisuudesta koulutuksen ja opetuksen kehittäjänä on saatu hyviä kokemuksia niin
kotimaassa (ks. esim. Heikkinen, Kontinen & Häkkinen 2006)
kuin ulkomaillakin (ks. Hollingsworth 1999). Myös mediatutkimuksen parissa on toimintatutkimuksen käytöstä onnistuneita
esimerkkejä (ks. esim. Hern, Tacchi, Foth & Lennie 2009).
Ymmärrän LFA-hankkeen toimintatutkimuksesta tutuksi
interventioksi, väliintuloksi, joka on tuonut päivänvaloon todellisia kehittämiskohteita, ongelmia ja mahdollisuuksia. Toimintatutkimuksen ideologiassa onkin keskeistä se, miten yksilöiden
muodostamat organisaatiot voivat oppia kokemuksistaan. Tunnistetuista tarpeista käsin sitten kehitetään yhdessä työyhteisön
toimintajärjestelmää niin, että se mahdollistaa oppijoiden reflektiivisen asiantuntijuuden kehittymisen projekteissa. Opetustoiminnan tutkimuksellisessa kehittämistyössä on PKI:llä käytössään aivan erityinen voimavara. Verkostossa on omasta takaa
taidepedagogiikan tutkimusosaamista ja jo pitkää käytännön
kokemusta tutkimukseen pohjautuvasta kuvataiteellisen projektitoiminnan kehittämisestä pohjoisessa. Taiteiden tiedekunnan kuvataidekasvatuksella on kokemusta pedagogisen uudelleen ajattelun generoimisesta ja sellaisten oppimistehtävien
laadinnasta, jotka edesauttavat yhteistyötä ja ekspansiivista
oppimista. Lapin yliopiston kuvataideopetuksen ja soveltavan
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kuvataiteen koulutusohjelmissa projektiopiskelu onkin jo osoittautunut hyväksi malliksi oppimisympäristöjen laajentamisessa
ja monipuolistamisessa. Tätä osaamista LFA-hankkeen piirissä
syntyneet kokemukset täydentävät ja laajentavat.

Lopuksi
LFA-hanke päättyy, mutta projektipedagogiikan kehittäminen
niin luovan taideilmaisun kuin työelämätaitojen tuottamisen
näkökulmasta toivottavasti jatkuu. Jotta uusia opetusmenetelmiä saadaan käyttöön kaikilla PKI:n koulutusasteilla, tarvitaan
muutoksia opetuksen organisointiin ja opetussuunnitelmiin.
Hankerahoituksen jälkeen nousee luonnollisesti esille kysymys
opetuksen resursoinnista projektiopiskelun toteuttamiseksi.
Koulutuksen resurssiohjaamisen ja pedagogiikan kehittämisen
välillä on suora yhteys. On myös tunnistettava entistä tarkemmin koulutuksen ja työelämän yhteiset kehittämisprojektit,
jotta projektipedagogiikan tulevaisuusorientaatio turvataan.
Opettajien uudenlainen rooli avoimissa oppimisympäristöissä
on nostettava pedagogisen kehittävän tutkimuksen keskiöön.
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Saara Sarparanta & Liisa Pöllänen

Projektioppimisen mallia kehittämässä
Tämän artikkelin kirjoittivat kaksi Lapin yliopiston kuvataidekasvatuksen koulutusohjelman opiskelijaa, jotka työskentelivät Les Feux
Arctiques -hankkeessa tutkimusharjoittelijoina. Hanke tarjosi heille mahdollisuuden oppia tutkimuksen tekoa, pedagogiikan kehittämistä
ja projektityötaitoja aidossa työympäristössä lähes kahden vuoden aikana. Artikkelissaan he summaavat kokemuksiaan kolmen oppilaitoksen välisestä pedagogisesta kehittämistyöstä.

Projektiopiskelulla parempaa osaamista
Les Feux Arctiques (LFA) -hankkeen tavoitteena oli kehittää yhteistä projektipedagogista toimintamallia kolmen oppilaitoksen, Ammattiopisto Lappian, Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun ja Lapin yliopiston, kulttuuri- ja taidealojen koulutusohjelmien käyttöön. Hankkeen taustalla oli Pohjoinen kulttuuriinstituutti, joka koordinoi oppilaitosten yhteistyötä. Hankkeessa projektipedagogiikan kehittäminen organisoitiin toimintatutkimuksen muotoon. Tutkimusharjoittelijoina työskentelevät opiskelijat osallistuivat kehittämistyöhön koko hankkeen
ajan, havainnoivat yhteistyöverkoston toimintaa sekä raportoivat kehittämistyön tuloksista pro gradu -tutkielmissaan. Kehittämistoiminnassa tutkimuksellisuudella pyritään laajentamaan kehittämisen tuloksien hyödynnettävyyttä nostamalla
Kuva: Saara Sarparanta.

kehittämistoiminnan tulokset ja johtopäätökset käsitteelliseen
muotoon, jolloin ne voidaan välittää myös laajempaan keskusteluun (Toikko & Rantanen 2009, 22).
Projektiopiskelua tutkineen Pirkko Vesterisen mukaan projektiopiskelu on samanaikaisesti opetusmenetelmä, opiskelumenetelmä, opiskelun substanssi sekä työelämän ja työelämä
yhteistyön kehittämisen väline (Vesterinen 2001, 12). Projektipedagogiikassa opetus järjestetään ajallisesti rajatun projektin
muotoon, ja siinä korostuvat opiskelun käytännönläheisyys,
ongelmaperustaisuus sekä yhteistyö muiden opiskelijoiden ja
yhteistyötahojen kanssa. Projektipedagogiikassa pyritään siihen, että asiat opitaan niiden aidoissa yhteyksissä, jolloin opittua voidaan soveltaa heti. Projektipedagogiikassa sovelletaan
tekemällä oppimista, kokemuksellista oppimista ja ongelmaperustaista oppimista.
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LFA-hankkeessa oppilaitosten yhteisen projektipedagogisen joissa opiskelijat valmistuttuaan työskentelevät. Kyse ei ole
mallin kehittämiselle asetettiin monia tavoitteita. Hankkeella vain opetusharjoitteluista kouluissa vaan moninaisista ympähaluttiin vahvistaa koulutusasteiden rajoja ylittävää toimintaa ristö- ja yhteisötaiteen projekteista, joissa kuvataidetta sovellesekä selkeyttää työnjakoa oppilaitosten välillä. Projektipedago- taan erilaisiin toimintaympäristöihin, esimerkiksi matkailuun.
giikan avulla pyrittiin tiivistämään yhteyksiä myös oppilaitos- Kehitystyön taustalla on tietoisuus tiedon-, oppimis- ja taidekäten ja elinkeinoelämän välillä, jolloin alueelle voidaan tuottaa sitysten muutoksesta. Sosiaaliseen konstruktionismiin pohjayhä osaavampaa ja työelämän tarpeisiin vastaavaa työvoimaa. ten kontekstuaalisuus ja yhteisöllisyys painottuvat niin oppiOppilaitosten voimavaroja yhdistämällä mahdollistettiin riit- misessa kuin taiteen tekemisessäkin. Tämä luo taidekasvatuktävän suuret ja laadukkaat mediatuotannot, joissa taide- ja selle uudenlaisia tavoitteita, joihin pyritään vastaamaan käykulttuurialan opiskelijat eri oppilaitoksista opiskelivat samassa tännön opetuksen ratkaisuilla, kuten projektipedagogiikalla.
tuotannossa toistensa kanssa. Tuotannoista pyrittiin luomaan (Jokela 2008.)
oppimisympäristöjä, joissa moniammatillinen tiimityö ja työMyös ammattikorkeakoulussa on pitkään kehitetty projektielämäläheisyys painottuvat.
oppimista (ks. Vesterinen 2001). Projektioppimisen työelämäProjektipedagogisen toimintamallin kehittämiseksi LFA- lähtöisyys soveltuu hyvin ammattikorkeakoulupedagogiikhanke organisoitiin toimintatutkimuksen muotoon, ja Lapin kaan, jonka tavoitteena on kouluttaa asiantuntijoita nimenyliopiston kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma vastuutet- omaan työelämän tarpeisiin. Kemi-Tornion ammattikorkeatiin koordinoimaan pedagogista kehittämistä. Kuvataidekasva- koulun viestinnän koulutusohjelmassa tätä pedagogiikkaa on
tuksen koulutusohjelmassa projektipedagogiikkaa on kehitetty kutsuttu produktiopedagogiikaksi, mikä korostaa opetuksen
määrätietoisesti 1990-luvun lopulta lähtien. Opiskelu on pyritty näkökulmana nimenomaan produktiota, tietyn produktin tuotviemään yliopiston seinien ulkopuolelle niihin ympäristöihin, tamisprosessia. Ammatillisessa peruskoulutuksessa projekti34 • Les Feux Arctiques
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pedagogiikka soveltaa luontevasti tekemällä oppimisen perinnettä, joka on vuosikymmenten ajan ollut käytännönläheisen
ammattikoulutuksen keskeinen opetusmetodi. LFA-hankkeessa
projektipedagogiikkaa kehittivät siis kolme erilaista oppilaitosta,
joilla kullakin on erilaiset yhteiskunnalliset koulutustehtävät ja
tavoitteet.

Pilottituotannoilla toimintaa kehittämään
LFA-hankkeessa toteutettiin kolme erilaista pilottituotantoa.
Les Feux Arctiques -dokumenttielokuvan (Arktiset tulet) tuotanto aloitettiin piloteista ensimmäisenä. Pilotissa opiskelijat
toteuttivat dramatisoidun dokumentin Ranskan kuninkaan
Ludvig Filip I:n lähettämän retkikunnan matkasta Lappiin vuosina 1838–1839. Pilotti oli vahvasti ammattikorkeakoulun vetovastuulla, ja siinä sovellettiin Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun osaamista perinteisessä elokuvatuotannossa. Dokumenttielokuvan tuotanto aloitettiin nopeasti, ja kiireellinen
aikataulu aiheutti erityisesti Lapin yliopistossa vaikeuksia saada opiskelijoita sijoitettua pilottiin. Oppilaitosten yhteistyö
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toimi kuitenkin hyvin elokuvan puvustuksessa. Lapin yliopiston vaatetusalan opiskelijat suunnittelivat elokuvan historialliset puvut, minkä jälkeen pukusuunnitelmat lähetettiin KemiTornion ammattikorkeakouluun elokuvasta vastaaville opiskelijoille. Hyväksynnän saatuaan suunnitelmat siirtyivät Ammattiopisto Lappian vaatetusalan artesaaniopiskelijoille ommeltaviksi.
Toinen piloteista oli tuotanto, jossa perehdyttiin dokumenttielokuvan uuteen sovellukseen: web-dokumenttiin. Usein webdokumentit rakentuvat perinteisen lineaarisen elokuvakerronnan sijaan jonkin erityisen teeman ympärille, jota dokumentissa käsitellään eri näkökulmista. Myös interaktiivisuus erottaa web-dokumenttia perinteisestä dokumenttielokuvasta. Sirpalemainen rakenne mahdollistaa web-dokumentin soveltamisen useiden erillisten oppimisprojektien alustana mutta
vaatii paljon etukäteissuunnittelua kokonaisuuden yhtenäisyyden säilyttämiseksi. Pilotissa onnistuttiin roolittamaan kaikille
kolmelle oppilaitokselle omat, opintoja vastaavat osuutensa.
Konkreettista yhdessä tekemistä olisi pilotissa kuitenkin voinut olla enemmän. Tuotannossa kukin oppilaitos työskenteli
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pääsääntöisesti erillään muista toteuttaen
omaa osuuttaan web-dokumentista. Työskentelyn eri vaiheissa aikaansaannoksia postitettiin kaikkien kommentoitaviksi. Pilotin aikana havaittiin, että mielekkäämpää olisi työskennellä alusta asti tiiviimmin yhdessä. Näin
voisi paremmin syntyä näkemys ”meidän yhteisestä teoksesta”. Opiskelijatiimit, joissa
kolmen eri oppilaitoksen opiskelijat saisivat
kokemuksen yhdessä tekemisestä, oman osaamisensa jakamisesta ja toinen toisiltaan oppimisesta, tukisivat ymmärrystä tekemisen
päämääristä.
Kolmannessa pilotissa teemana oli paikkasidonnainen taide ja pohjoinen etnografia.
Opiskelijoiden työskentelyn pohjana oli pohjoisuuden ja paikallisuuden tutkiminen ja
tulkitseminen oman taiteellisen tekemisen
kautta. Pilotin kokonaisuus jakautui kahteen
osaan, joista toinen oli vanhojen valokuvien
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keruu Tornionjokilaakson alueelta. Toinen osa oli Kilpisjärvelle
suuntautunut kenttämatka, jonka aikana pohjoiseen maisemaan
pyrittiin löytämään erilaisia näkökulmia. Matkalla muun
muassa valokuvattiin, tehtiin ympäristötaidetta ja piilotettiin
teemallisia geokätköjä. Teokset sijoitettiin digitaalisessa muodossa karttapohjalle. Karttametaforan avulla maisemaan lisättiin esimerkiksi kulttuurista ja mikrobiologista tietoa. Kenttämatkalle osallistui opiskelijoita ja opettajia kaikista kolmesta
oppilaitoksesta. Matkan sisältöjä suunniteltiin opettajien yhteisissä palavereissa ja opiskelijoista muodostettiin oppilaitosrajat ylittäviä tiimejä. Yhteinen ennakkosuunnittelu osoittautui kuitenkin haasteelliseksi peruutusten ja tiedonkulun ongelmien vuoksi. Opiskelijatiimien yhteisten teosten sijaan opiskelijat toteuttivat matkalla pääasiassa kukin omaa teostaan matkan yhteisiin teemoihin liittyen. Taiteellinen työskentely tapahtui jatkuvassa vuorovaikutuksessa eri oppilaitosten opiskelijoiden ja opettajien kesken, mikä mahdollisti moniammatillisen
vertaisoppimisen.

”Hankkeessa työskennellessämme opimme
tutkimuksen tekemistä kokemuksellisesti aidossa
työympäristössä – aitoja ongelmia pohtien.”

opiskella tutkimuksen tekoa hankkeessa ja raportoida kehitystyöstä pro gradu -tutkielmissamme. Lähes kaksi vuotta hankkeeseen osallistuttuamme toteamme, että hanke tarjosi meille
hyvin monipuolisen oppimiskokemuksen. Olimme mukana
kehittämässä projektipedagogista toimintamallia ja saimme
samalla itse arvokkaan kokemuksen projektioppimisesta.
Hankkeessa työskennellessämme opimme tutkimuksen tekemistä kokemuksellisesti aidossa työympäristössä – aitoja ongelmia pohtien. Käytäntö ja teoria kietoutuivat toisiinsa, ja
koimme paikoittain valaistumisen hetkiä, kun tutkimuskirjallisuus ja omat havaintomme ja kokemuksemme selittivät toisiaan. Pro gradu -tutkielmissamme tuomme näkyville niitä
yhteistyön mahdollisuuksia ja haasteita, joita hankkeessa kohtasimme. Projektipedagogisen toimintamallin kehittäminen kolHankkeen opiskelijaharjoittelijat projektioppijoina
men erilaisen oppilaitoksen yhteiseksi työvälineeksi ei osoitLFA-hankkeessa työskenteli Kemi-Tornion ammattikorkea- tautunut helpoksi tehtäväksi. Oppilaitosten yhteisten projektikoulun, Ammattiopisto Lappian ja Lapin yliopiston opiskelijoita, pedagogisten opintojen toteuttaminen vaatii määrätietoisuutta
ja hankkeesta tehtiin useita opinnäytetöitä. Koska hankkeessa ja yhteisiin tavoitteisiin sitoutumista läpi oppilaitosten toimintoteutettavan tutkimuksen koordinointi oli vastuutettu Lapin tojen. Muutoksen on läpäistävä niin hallinto, opetussuunnitelyliopiston kuvataidekasvatuksen koulutusohjelmalle, avautui mat kuin opetuskäytännötkin.
meille kahdelle kuvataidekasvatuksen opiskelijalle mahdollisuus
Saara Sarparannan (2013) pro gradu -tutkielma käsittelee sitä,
miten opiskelijat kokivat projektipedagogiikan kehittämisen
web-dokumenttipilotissa. Tutkimuksen tulosten mukaan tämänkaltainen, työelämäläheinen oppiminen voi tarjota opiskelijalle parhaimmillaan mielekkäämpiä oppimiskokemuksia, uusia
Kuva: Saara Sarparanta.
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”Taiteellinen työskentely tapahtui jatkuvassa vuorovaikutuksessa eri oppilaitosten opiskelijoiden ja
opettajien kesken, mikä mahdollisti moniammatillisen vertaisoppimisen.”
linkkejä työelämään sekä mahdollisuuden tiimi- ja vertaisoppi- koulutukseen kolmessa eri oppilaitoksessa: ammattiopistossa,
miseen eri oppilaitoksista tulevien opiskelijoiden kanssa. Liisa ammattikorkeakoulussa ja yliopistossa. Hankkeen kautta pääPölläsen (2013) pro gradu -tutkielma puolestaan keskittyy opet- simme kurkistamaan oppilaitosten arkeen monilla eri tasoilla
tajien väliseen yhteistyöhön Kilpisjärven kenttämatkan suun- opiskelijoiden kahvipöytäkeskusteluista aina hallinnon suuriin
nittelussa ja toteutuksessa. Tutkielmassa pohditaan opettajien linjanvetoihin saakka. Pedagogiikka ja toimintakulttuurit eroaroolia koulutuksen kehittäjinä. Analyysin kohteeksi nousee eri- vat toisistaan näissä oppilaitoksissa, ja näiden erojen havaitsetyisesti opettajien autonomian ja opettajien työtä ohjaavien minen oli meille avartavaa.
oppilaitosten strategioiden välinen vaikutussuhde.
Tutkimustaitojen ja pedagogisen ymmärryksen lisäksi korosTutkimuksen tekemisen lisäksi saavutimme hankkeessa tamme hankkeessa oppimiemme projektityötaitojen merkitystä.
työskennellessämme syvempää ymmärrystä kuvataidekasva- Projektityötaidot ovat työelämässä tärkeä kvalifikaatiovaatituksesta ja yleisemmin pedagogiikasta. Hanke keskittyi amma- mus. Kuvataidekasvattajien, kuten muidenkin taidealojen amtilliseen taidepedagogiikkaan, eli siihen, mitä on taiteen opet- mattilaisten, työnkuva on muuttumassa. Kuvataidekasvattajat
taminen, kun opiskelijoista on määrä valmistaa taiteen ammat- niin kouluissa kuin erilaisissa taidetta soveltavissa tehtävissätilaisia. Koimme tämän näkökulman meille uudeksi ja kiinnos- kin tarvitsevat yhä enemmän projekti- ja tiimityötaitoja. Työstavaksi. Saimme mahdollisuuden tutustua ammatilliseen taide- kenteleminen osana LFA-hankkeen kaltaista monimutkaista
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Education. Teoksessa Art, Community and Environment:
yhteistyöverkostoa oli hyvin vaativaa mutta opettavaista. MoEducational perspectives (toim. Glen Coutts ja Timo Jokela),
nien erilaisten työyhteisöjen ja toimintatapojen yhteensovit217–240. Bristol; UK /Chicago, USA: Intellect.
taminen toi esille moniammatillisen yhteistyön haasteet. Saimme hankkeen aikana kehittää taitojamme noiden haasteiden Pöllänen, Liisa 2013. Opettajat oppilaitosten yhteistä projektipedagogista toimintamallia kehittämässä – Toimintatutkivoittamiseksi.
mus Les Feux Arctiques -hankkeessa. Lapin yliopisto. TaiteiOpimme, että onnistuminen koostuu monista tekijöistä,
den tiedekunta. Pro gradu -tutkielma, joka julkaistaan vuomuun muassa hyvästä ilmapiiristä, joka tukee avointa vuoroden 2013 aikana.
vaikutusta, taidosta kuunnella, yhteisten tavoitteiden selkiyttämisestä ja aukottomasta tiedonkulusta. Hankkeen aikana Sarparanta, Saara 2013. Projektipedagogiikan kehittäminen
opiskelijoiden kokemusten valossa – web-dokumentti tuoharjoittelimme myös virheiden ja epätäydellisyyden hyväksytannossa Kukkolankoski. Lapin yliopisto. Taiteiden tiedemistä. Näemme sen edellytyksenä rohkeudelle, joka mahdolliskunta. Pro gradu -tutkielma, joka julkaistaan vuoden 2013
taa omalta mukavuusalueelta poistumisen ja uuden oppimisen.
aikana.
Tällaista suhtautumista tarvitaan moniammatillisessa yhteistyössä. Koemme saaneemme hankkeessa hyviä eväitä elinikäi- Toikko, Timo & Rantanen, Teemu 2009. Tutkimuksellinen kehittämistoiminta. Näkökulmia kehittämisprosessiin, osallissen oppimisen tielle, joka meillä väistämättä on edessämme.
tamiseen ja tiedontuotantoon. Tampere: Tampere University
Press.
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II Arktiset tulet
-dokumenttielokuva
”Les Feux Arctiques -hanke on tarjonnut
yli kuudellekymmenelle Kemi-Tornion
ammattikorkeakoulun, Ammattiopisto Lappian ja
Lapin yliopiston opiskelijalle ammattimaiset
puitteet käytännönläheiseen, koulutusasteiden
rajoja ylittävään oppimiseen ja yhteistyöhön.”
– Timo Puukko

Kuva: Janne Elkki.

Timo Puukko

Les Feux Arctiques – projektipedagogiikka
opettajan näkökulmasta
Aloitin opettajan urani elokuussa 2010 Kemi-Tornion ammattikorkeakoulussa sisältötuotannon päätoimisena tuntiopettajana. Jo syyskuussa 2010 minut kutsuttiin ottamaan osaa hankekokoukseen, mistä talvella 2011 syntyi Les Feux Arctiques –
Arktiset tulet -hanke. Toimin kyseisessä hankkeessa ohjaavana
opettajana ja olen ollut vastuussa Arktiset tulet -dokumenttielokuvan sekä web-dokumenttielokuvien Ylitys, Jako ja Lapin
kuninkaalliset tuotannoista. Näiden tuotantojen myötä olen opettanut ja opiskellut jo kolmen eri vuosikurssin ammattikorkeakoulun viestinnän opiskelijoiden kanssa projektipedagogiikkaa niin Suomessa, Ruotsissa, Norjassa kuin Ranskassakin sekä
edustanut opiskelijoiden kanssa tuotantojamme niin seminaareissa ja kutsuvierasnäytännöissä kuin kansainvälisillä elokuvafestivaaleillakin.

«L
 es Feux Arctiques -elokuvan päävastuullinen opettaja
Timo Puukko koeajamassa pariisilaisen kalustovuokraamon
ajokalustoa ennen kuvauksia Versaillesin Grande Trianonissa.
(Kuva: Maarit Kujansuu.)

Dokumenttielokuva Arktiset tulet on palkittu Venäjällä Arkangelin arktisen elokuvan festivaaleilla, ja elokuvaa on esitetty
Suomen lisäksi muun muassa Ranskassa, Espanjassa, Saksassa
ja Italiassa. Elokuvan tv-esityksistä on tehty sopimus Ylen kanssa, ja elokuva on julkaistu DVD/bluray-formaatissa.
Les Feux Arctiques -hanke on tarjonnut yli kuudellekymmenelle Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun, Ammattiopisto Lappian ja Lapin yliopiston opiskelijalle ammattimaiset puitteet
käytännönläheiseen, koulutusasteiden rajoja ylittävään oppimiseen ja yhteistyöhön. Hankerahoitus on mahdollistanut pitkäkestoisen tuotannollisen prosessin, jossa oppilaat eivät ole oppineet vain ”learning by doing”- vaan myös ”learning by doing
wrong”-metodia. Tällä tarkoitan sitä, että opiskelijoilla on ollut
enemmän aikaa analysoida tuotannon eri vaiheiden prosesseja
niin plussineen kuin miinuksineen ja oppia myös tekemistään
virheratkaisuista. Toisin sanoen aikaa on ollut itsereflektiolle
sekä sen pohtimiselle, miten tuotannon olisi voinut tehdä vieläkin paremmin ja ammattimaisemmin. Näin ollen opiskelijat
ovat saaneet kerättyä kokemusta ja itsevarmuutta ammattimaailman haasteisiin.
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«P
 ohjoisen kuvauksissa satoi melkein jokaisena päivänä.
Kuvausryhmä valmistautuu seitakohtauksen kuvauksiin
Enontekiöllä Norjan rajan läheisyydessä. (Kuva: Janne Elkki.)
»L
 a Recherche -retkikunta on rantautunut Norjan Altaan ja
viettää yönsä rouva Klerckin pitämässä majatalossa;
kohtaus tosin on kuvattu Tervolan kotiseutumuseossa.
(Kuva: Tero Saikkonen.)

Hanke on mahdollistanut myös uusimman tuotantoteknisen
kaluston käytön ja opiskelun tuotannoissamme, mikä on erittäin
tärkeää teknisesti ripeästi kehittyvällä alalla. Samalla olemme
hankkeen myötä pystyneet kartoittamaan yhteistyömahdollisuuksia eri koulutusasteiden ja oppilaitosten välillä ja näin ollen kehittämään mahdollisesti jatkossa tehtäviä Lapin kulttuurialan kolmen eri asteen oppilaitoksen yhteisiä produktioita
kehitys- ja oppimisympäristönä.
Les Feux Arctiques on ollut myös Pohjoisen kulttuuri-instituutin pilottihanke, jonka myötä on käynyt selväksi, että kehitettävää on paljonkin – varsinkin oppilaitosten (ei siis opiskelijoiden) välisessä yhteistyössä ja kommunikaatiossa. Maantieteellinen etäisyys oppilaitosten välillä, oppilaitosten toimintatapojen
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ja -kulttuurien sekä aikataulujen sovittaminen eri oppilaitosten
opiskelijoiden ja opettajien kesken ovat vaikeuttaneet hankkeen
edistymistä. Ne ovat myös hankaloittaneet opiskelijoiden rekrytoimista hankkeeseen; tosin ammattikorkeakoulussa tämä ei
muodostunut ongelmaksi.
Jatkossa olisi tärkeää löytää keinoja, joiden avulla integroida
projektipedagogiset hankkeet ja tuotannot osaksi perusopetusta,
jotta opiskelijoiden ja opettajien resursointi hankkeisiin onnistuisi helpommin. Vaikka opiskelijoiden yhteistyö on sujunut
moitteettomasti ja ammattimaisesti, opettajien välisessä yhteistyössä näen kuitenkin vielä paljon kehitettävää. Potentiaalia
uusille produktioille löytyy sekä opiskelijoista, opettajista että
oppilaitoksistamme joka tapauksessa enemmän kuin tarpeeksi.
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Gretta-Garoliina Sammalniemi

Kolme koulua ja neljä maata
Arktiset tulet, eli Les Feux Arctiques, on 42-minuuttinen doku- mutta varsinkin koulujen yli toisten tunteminen oli vähäistä.
menttielokuva, joka toteutettiin kolmen koulutusasteen voimin Kaikilla meillä oli kuitenkin jotain muutakin yhteistä kuin vain
neljässä eri maassa. Kuvaukset veivät Lapin yliopiston, Kemi- kiinnostus elokuvaan: kukaan ei ollut ollut mukana vastaavassa
Tornion ammattikorkeakoulun ja Ammattiopisto Lappian opiske- projektissa aiemmin.
lijoita kuvaamaan Suomen, Ruotsin ja Norjan Lappiin sekä RansKoulutustausta ei kuitenkaan jakanut ihmisiä ryhmiin. Työkaan. Elokuva sai ensi-iltansa Versaillesissa vuoden 2011 lopussa. ryhmissä toimi henkilöitä kaikilta koulutusaloilta, ja kaikilla
Tässä elokuvaprojektissa eri alojen ja koulutusasteiden hyö- oli selkeä tehtävä. Yhdessä tekeminen saman päämäärän eteen
dyntäminen näkyy selvästi. Itselleni yhteistyö näyttäytyi sel- hioi niin sanotusti sekalaisesta porukasta kiinteän ryhmän. Envimmin esituotannon aikana, kun olin mukana näyttelijöiden nen kaikkea kaikki olivat tekemässä samaa, yhteistä projektia
vaatesovituksessa, sekä itse kuvausten aikana. Puvut suunnitel- ja tarjosivat parhaan osaamisensa sen hyväksi. Ja sitähän elotiin yliopistossa mutta toteutettiin Ammattiopisto Lappiassa. kuvanteko on – yhteistyötä. Ja jotta yhteistyö toimii, kaikkien
Lappiasta tuli myös tärkeitä assistentteja kuvauksiin. Ohjaaja, pitää kyetä luottamaan toisiinsa siinä, että tehtävät, jotka pitää
kuvaaja, tuottaja ja tekniset osaajat tulivat Kemi-Tornion am- hoitaa, hoidetaan.
mattikorkeakoulusta. Osa ihmisistä tunsi toisensa jo etukäteen,
Arktiset tulet -dokumenttielokuva eroaa tavallisesta koulun
tuotannosta paitsi yhteistyön myös työn laajuuden suhteen.
Koko prosessi kesti opiskelijoiden kannalta noin puolitoista
vuotta, esituotannosta elokuvan ensi-iltaan saakka. Yhtäjak« Ohjaaja Gretta-Garoliina Sammalniemi Kemi-Tornion
soiset varsinaiset kuvaukset kestivät kaksi viikkoa kaukana
ammattikorkeakoulusta ohjeistaa saamelaisopas
Torniosta. Yhdessä oltiinkin käytännössä 24/7. Sitä seurasivat
Mickel Johanssonia näyttelevää Kalervo Uuttua
kuvaukset Ranskassa. Kaikkea tätä edelsi kolme esituotantokuvattavaan kohtaukseen. (Kuva: Janne Elkki.)
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matkaa, kaksi Norjan, Ruotsin ja Suomen Lappiin ja yksi Rans- tilanteet olivatkin omiaan testaamaan ryhmäämme. Miten ongelkaan Versaillesiin.
mat ratkaistaan ja siedetään, kannustetaanko vai syytelläänkö.
Lienee selvää, että elokuvan valmiiksi saattaminen vaati tiu- Kaikki tunsivat varmasti myös paineita, tuleeko lopputuloksesta
kempaa sitoutumista kuin lyhytelokuvan tekeminen, johon ta- sellainen, mitä siltä odotetaan. Kaikesta tästä kuitenkin selvitvallisesti koulussamme on varattu noin kolme päivää, pienempi tiin; jälleen ryhmänä.
budjetti ja pienempi työryhmä. Kuitenkin lyhytelokuvat ovat
Tällainen koulutusalojen osaamisen yhdistäminen on tärkeää
tärkeitä, sillä juuri niissä pääsee harjoittelemaan tuotantoa pie- ja selvästi toimivaa. Työelämässä tullaan tekemään yhteistyötä
nemmässä mittakaavassa. Ilman lyhytelokuvista saatua koke- eri alojen ja eri koulutustaustaisten ihmisten kanssa, ja yhteismusta moni asia Arktisten tulien tuotannossa olisi ollut vaikeam- työ tuo lisäksi uusia mahdollisuuksia koulutuksen aikaiselle verpaa. Lyhytelokuvat antavatkin rutiinia, miten kuvaustilantees- kostoitumiselle. Kun tällaisia koulutuksen rajoja ylittäviä prosa toimitaan. Arktisissa tulissa tuntui, että siinä testattiin jekteja tehdään, voidaan voimat yhdistämällä luoda jotain suukaikkea sitä, mitä olimme siihen mennessä koulussa oppineet ja rempaa kuin mihin yksin olisi pystytty. Vaikka kokemus oli vämiten osaisimme sitä soveltaa.
lillä myös rankka, en usko, että kukaan voi sanoa katuvansa muToki matkalla oli myös mutkia ja kuoppia. Säät eivät juuri suo- kaan lähtöään. Uskon myös, että tämän projektin jälkeen tällaista
sineet elokuvaamme. Osa kuvauspaikoista nähtiin vasta paikan kolmen koulun yhteistyötä tullaan näkemään jatkossakin, vähinpäällä, etukäteiskuvia ei ollut. Aikataulut venyivät. Tällaiset tään yhtä hienoin lopputuloksin.

«K
 uvaussihteeri Suvi Koukkula (Ammattiopisto
Lappia) valmiina seuraavaan otokseen.
Taustalla Xavier Marmieria näyttelevä Samuel
Chazalmartin. (Kuva: Janne Elkki.)
»K
 emi-Tornion ammattikorkeakoulun opiskelijat
kuvaaja Tero Saikkonen sekä ohjaaja
Gretta-Garoliina Sammalniemi rajaamassa
kuvaa Versaillesin Grand Trianonissa.
(Kuva: Janne Elkki.)
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Kaija Maunula

Puvustuksen toteutus
Ammattiopisto Lappian oppilastyönä
Puvustuksen toteutus dramatisoituun Arktiset tulet -doku- kaan vielä ollut valmistusta varten. Materiaalit saapuivat ammenttielokuvaan oli monella tapaa hyvin haasteellinen pro- mattiopistolle kesän aikana, ja varsinainen materiaalien työsjekti. Toteutustyöhön osallistuivat kolmannen vuosikurssin täminen, kaavoitus ja valmistus päästiin aloittamaan elokuussa
opiskelijat, ja työtä ohjaavana opettajana toimi Kaija Maunula. koulujen alettua.
Projekti toteutettiin 10.8.–2.9.2011, joka sisälsi neljä opintoSuurimpana ongelmana projektin toteutuksessa olikin aikaviikkoa.
taulujen pettäminen. Sekä teatteri- että elokuvatuotannoissa
Puvustusta toteuttavaan ryhmään kuului kuusi opiskelijaa. paljon toimineena ongelma on minulle tuttu. Aikataulujen petPienehkö henkilömäärä oli sekä hyvä että huono asia. Toisaalta täminen kuritti ja lyhensi radikaalisti puvustuksen toteutuktiiviin ryhmän kanssa kokonaisuus pysyi hyvin hallinnassa ja seen käytettävissä olevaa aikaa. Deadline on aina ensi-ilta tai
kaikki pääsivät täysipainoisesti osallisiksi työskentelyyn. Toisaal- kuvausten alkaminen. Ongelma ei olisi ollut niin suuri, jos omta työmäärään ja aikatauluun nähden ryhmä oli liian pieni.
pelijat olisivat olleet ammattilaisia, jotka ovat tottuneet ”tappoAmmattiopisto Lappian vaatetusosasto oli valmistautunut tahtiin”. Ompelijat olivat kuitenkin opiskelijoita, joille tärkeintä
puvustusprojektiin hyvissä ajoin ja palkannut opettajan sitä on oppiminen. He joutuivat niin tiukkatahtiseen työskentelyyn,
varten jo keväälle 2011. Työtä ei kuitenkaan tuolloin päästy että oppimisprosessi kärsi väkisinkin. Vaatteita valmistettiin
aloittamaan; vaikka Lapin yliopiston opiskelijoiden tekemiä viimeiseen minuuttiin asti, eikä aikaa jäänyt keskusteluihin tai
pukusuunnitelmia osa jo oli valmiina, materiaaleja ei kuiten- loppukritiikkiin.
Opiskelijoille uusia asiakokonaisuuksia projektiin sisältyi
useampia. Elokuvan aihe ja käsikirjoitus sisälsi lähinnä mieshenkilöitä,
joten toteutettavaksi tuli miesten vaatteita. Klassi« « Anne Mustosen luonnos Marmierin ja Gaimardin vaatetuksesta.
sen miesten puvun toteutus on vaativa työ, koska se eroaa hyvin
« Valmis Gaimardin takki. (Kuva: Aino Pisilä.)
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««
 « Kankaiden leikkuuta.
Taustalla ohjaava opettaja
Kaija Maunula ja
opiskelija Tiina Ollila.
(Kuva: Johanna
Yliheikkilä.)
« « Näyttelijä Jari Mertala
takin ensimmäisessä
sovituksessa. (Kuva:
Johanna Yliheikkilä.)
«O
 piskelija Tiina Ollila
kirjoo hihankäänteitä.
(Kuva: Johanna
Yliheikkilä.)

paljon naisten vaatetuksesta sekä kaavoituksellisesti että raken- järjestyksessä kärjessä. Nyt he oppivat varmasti paljon, mutta
teiltaan. Elokuvanteon kokonaisorganisaatio ja henkilögalleria enempäänkin olisi ollut mahdollisuuksia. Onneksi opiskelijoista
oli myös opiskelijoille uutta. Monialaiseen ammattilaisryhmään kaksi pääsi mukaan elokuvan kuvauksiin ja sai näin arvokasta
sekä sen ammattinimikkeisiin ja tehtäviin tutustuminen oli kokemusta tästä erityisalasta.
mielenkiintoista ja vaati opiskelijoilta erilaista suhtautumista
kuin tavallinen yksittäisvaatteen toteuttaminen. Toteutustyössä
opiskelijoiden täytyi ymmärtää asiakkaikseen näyttelijät, pukusuunnittelija sekä elokuvan tuottaja ja ohjaaja. Ennestään tuntemattomat ja useat asiakkaat aiheuttivat osalle opiskelijoista
ylimääräisiä paineita ja uskalluksen puutetta. Toisaalta se oli
»L
 apin yliopiston opiskelijoiden suunnittelemia ja
loistavaa harjoitusta asiakaspalveluun.
Ammattiopisto Lappian opiskelijoiden toteuttamia pukuja
Les Feux Arctiquesin kaltaiset projektit ovat mielestäni hyviä
Arktiset tulet -dokumenttielokuvan kuvauksissa Tervolan
kotiseutumuseolla. (Kuva: Janne Elkki.)
ja tarpeellisia. Opiskelijoiden oppiminen täytyy olla tärkeys54 • Les Feux Arctiques
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Melkein vuoden kestäneen esituotantovaiheen (tutkimustyö,
käsikirjoittaminen, kuvauspaikkojen etsiminen, casting yms.)
jälkeen varsinainen tuotanto käynnistyy syyskuussa 2011 Tervolan
kotiseutumuseolla. Kuvausryhmä valmistautuu ensimmäiseen
kuvattavaan kohtaukseen. (Kuva: Janne Elkki.)
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» Valoryhmän jäsen Jenni-Mari Innanen (Ammattiopisto Lappia)
toteuttamassa projektipedagogiikkaa työvälineensä kanssa.
(Kuva: Janne Elkki.)

Timo Puukko

Les Feux Arctiques -dokumenttielokuva –
laaja-alaista osaamista käytännön työn kautta
Elokuvatuotannot voidaan jakaa
kolmeen vaiheeseen: esituotantoon,
tuotantoon ja jälkituotantoon.

«K
 ameraryhmä
valmistelemassa dollya
ja rataa seuraavaa
kamera-ajoa varten
Kautokeinon lähettyvillä.
Etualalla 1. apulaisohjaaja
Hannu-Pekka Peltomaa
(Kemi-Tornion
ammattikorkeakoulu)
varmistaa, että kuvaukset
jatkuvat aikataulun eli
callsheetin mukaisesti.
(Kuva: Janne Elkki.)
» Kuvaaja Tero Saikkonen
(Kemi-Tornion
ammattikorkeakoulu)
pohtii seuraavan kuvan
toteutustapaa vierellään
1. kamera-assistentti
Timo Paulin (Kemi-Tornion
ammattikorkeakoulu).
(Kuva: Janne Elkki.)
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«O
 hjaaja Gretta-Garoliina Sammalniemi (KemiTornion ammattikorkeakoulu) ohjeistamassa
näyttelijöitä saamelaiskohtausta varten
Enontekiöllä. (Kuva: Janne Elkki.)

»O
 bjektiivin vaihtaminen Versaillesin Grande
Trianonissa, pääosissa kuvaaja Tero Saikkonen
(Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu, oikealla) ja
1. kamera-assistentti Timo Paulin (Kemi-Tornion
ammattikorkeakoulu). (Kuva: Janne Elkki.)
»»
 Auguste Francois Biard (Hannu Friman),
Nickel Johansson (Kalervo Uuttu) ja Joseph Paul
Gaimard (Jari Mertala) ansaitulla kuvaustauolla
nuotion äärellä. (Kuva: Janne Elkki.)

«2
 . kamera-assistentti Aki Lintumäki
(Lapin yliopisto) tarkistamassa, onko
kamera kuvausvalmiina seuraavaa otosta
varten. (Kuva: Janne Elkki.)
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III Kylä joen sylissä
-web-dokumentti
”Web-dokumenttiprojekti oli ainutlaatuinen
tilaisuus päästä tekemään elokuvaa loistavissa
puitteissa kouluaikana.”
–Mikko Shemeikka

Kuva: Maiju Rantama.

Kuva: Anssi Lauri.
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Timo Haanpää & Mikko Leinonen

Web-dokumentti uuden ilmaisun välineenä
Kukkolankoski – Kylä joen
sylissä -web-dokumentin idean synnystä
Timo Haanpää

Ajatus web-dokumentista, joka toimisi Pohjoisen kulttuuriinstituutin (PKI) pilottina Les Feux Arctiques (LFA) -hankkeessa, tuntui luontevalta, koska Lapin korkeakoulukonsernin oppilaitosten suuntautumisalueet ja opetussuunnitelmat liittyvät
läheisesti web-dokumentin tekemisen kannalta olennaisiin
osa-alueisiin. Lisäksi LFA-hankkeen yksi keskeinen tavoite on
ollut kulttuurihistorian tuotteistaminen ja pohjoinen etnografia sekä sellaisen projektipedagogisen mallin luominen, jossa
eri oppilaitosten opiskelijat voivat osallistua yhteisiin tuotantoihin. Tätä kautta on mahdollista luoda kansainvälisen tason
teoksia ja kokonaisuuksia. Näihin tavoitteisiin ja aihealueisiin
Kukkolankoskesta tehty monimediaalinen web-dokumentti yhdistyy luonnollisella tavalla.

Muutamia vuosia sitten käymäni keskustelut dokumentaarisuuden ilmaisutavoista Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun silloisen kehityspäällikön ja dokumenttiohjaajan Antti Haasen kanssa synnyttivät idean oppilaitosyhteistyönä tehtävästä web-dokumentista. Viime vuosikymmenen aikana internetin laajenneet
mahdollisuudet ja siihen liittyvät dokumentaarisen ilmaisun
projektit olivat synnyttäneet kiinnostavia dokumentaarisia teoksia – ja uutta yritystoimintaakin – Euroopassa ja muualla maailmassa. Huomasimme, että meillä on mahdollisuus tehdä audiovisuaalisen alan koulutusalalla jotakin sellaista, joka katsoo tulevaisuuteen ja luo uusia mahdollisuuksia alan toiminnalle ja tu- Mikä on web-dokumentti?
levaisuuden tekijöille Lapin alueella. Tämä on tärkeää myös sen
Mikko Leinonen
vuoksi, että varsinkin tv-dokumenttielokuvien rahoitus- ja tuotantomallit ovat voimakkaassa muutoksessa maailmanlaajui- Dokumenttielokuvan perinteen mukaisesti myös web-dokumensesti jo pelkästään siitä syystä, että ihmisten ajankäyttötavat tissa on kyse todellisen maailman havainnoinnista. Eroavaimaailmanlaajuisena trendinä liittyvät yhä enemmän internetiin. suudet ovat enemmän rakenteellisia, jotka vaikuttavat hyperLes Feux Arctiques • 63

mediaalisuuden kautta katsojan positioon suhteessa teokseen ”Ohjaajan rooli muuttuu enemmän sisältöjen
esimerkiksi interaktiivisuuden kautta. Perinteinen dokumenttitarjoajaksi katsojan luodessa tarinalle kaaren.”
elokuva vaatii ainoastaan kognitiivisen läsnäolon, mikä ilmenee
läsnäolona katsomistilanteessa ja henkilökohtaisena tulkintana elokuvasta. Web-dokumentti puolestaan vaatii toimiakseen
katsojan osallistumisen ja vuorovaikutuksen eli interaktion.
Dokumentit eivät ole kuvasarjoja, jotka esitetään katsojalle li- ilmaisun tekijöillä on mahdollisuus yhdistää teoksiinsa monenneaarisesti dokumentin tekijän ennalta määräämässä järjes- laisia mediasisältöjä, kuten kuvaa, animaatiota, tekstiä, gratyksessä, vaan materiaali on aseteltu katsottavaksi linkkien fiikkaa ja ääntä. Liikkuvaan kuvaan liittyvän ei-lineaarisen
kautta moniulotteisesti. Katsoja liikkuu aineiston sisällä ja saa kerrontatyylin myötä web-dokumentin katsojalla on mahdollilisää tietoa omien toimintojen ja osallistumisen kautta digitaa- suus vaikuttaa muun muassa katsomansa sisällön kestoon ja
lisessa tilassa. Siten interaktiivinen dokumentti vaatii katsojalta järjestykseen. Tällöin keskeisin ero perinteiseen dokumenttikognitiivisen läsnäolon lisäksi myös fyysisen osallistumisen elokuvaan verrattuna on hypermediaalisuus. (Hosseini & Wakdokumentin katsomiseen.
kary 2004.)
Valintojen ja vuorovaikutuksen myötä katsojan suhde teokWeb-dokumenteissa interaktiivisuus usein määritellään käytseen muuttuu. Dokumenttiteos ei ole ainoastaan sen tekijän täjän mahdollisuudeksi ohjata teosta tai vaikuttaa sen sisältöön
tarjoama totuus tai näkemys hänen valitsemastaan aiheesta, (Pasula 2002, 45). Mediatutkija Chris Hales (2004, 105) määritvaan katsoja muodostaa aineiston perusteella aiheeseen oman telee elokuvan luonteeltaan interaktiiviseksi silloin, kun katsosubjektiivisen näkökulmansa. Uusmediateoreetikko Lev Mano- jalla on mahdollisuus vaikuttaa omalla vuorovaikutuksellaan
vichin (2001, 42) mukaan uuden median käyttämät objektit teokseen niin, että siitä syntyy jotakin erilaista kuin perinteivakuuttavat käyttäjän siitä, että hänen tekemänsä valinnat ja sesti elokuvissa käymisen myötä syntyy. Teoksen katsojaa voisiten hänen ajatuksensa ja tarpeensa ovat yksilöllisiä eivätkä daan pyrkiä aktivoimaan siten, että hänestä tulee katsojan siaiemmin esiohjelmoituja jonkun toisen toimesta. Katsojan pääs- jasta teoksen kokija tai osallistuja. Teoksen suunnittelija voi
tessä valitsemaan katsomaansa sisältöä teoksessa tulee tekijän sommitella käyttöliittymää ja sen interaktiivisuuden ideaa suhottaa huomioon, millaista informaatiota teokseen laittaa. Ma- teessa kerrottavaan sisältöön. Interaktiivisuutta on monen
novichin kirjoituksen perusteella voikin tästä näkökulmasta asteista, ja se voidaan joskus viedä niin pitkälle, että teoksen
tarkastella, onko web-dokumenttien myötä katsoja ottanut käyttäjät määrittelevät omalla toiminnallaan teoksen lopullienemmän ohjaajan roolia teoksen tekijän ollessa pikemminkin sen muodon ja sen rajat. Interaktiivisuus voi siis ravistella tekierilaisten sisältöjen tarjoaja.
jyyden määritelmää sekä teoksen olomuotoa. Ohjaajan rooli
Web-dokumentin ilmaisullinen kenttä on laaja ja monita- muuttuu enemmän sisältöjen tarjoajaksi katsojan luodessa tasoinen. Multilineaarisen kerronnan myötä dokumentaarisen rinalle kaaren.
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Web-dokumentin historiaa
Digitaalisen multimedian historiaa voidaan jäljittää 1970–1980luvuilla tapahtuneeseen teknologiseen kehitykseen ja taiteilijoiden lisääntyneeseen kiinnostukseen hyödyntää digitaalisuutta taiteen tekemisen välineenä niin konseptuaalisissa projekteissa kuin konkreettisissa ja visuaalisissa teoksissakin (Rush 1999,
170–172). Dokumentaarisen taideilmaisun ja varsinkin internetpohjaisen multimedian yhdistämisellä on kuitenkin vasta varsin lyhyt historia takanaan. Termiä web documentary käytettiin vuonna 2002 ensimmäistä kertaa Cinema du Réel -festivaaleilla. Vuonna 2005 tuotantoyhtiö UPIAN julkaisi ensimmäisen
web-dokumentin La Cité des Mortes–Ciudad Juarez. Se vaikutti
voimakkaasti siihen, millaisena web-dokumentti nykyäänkin
ymmärretään: monimediallisena ympäristönä, jossa käyttäjä
voi valita monista erilaisista mediasisällöistä. Web-dokumentti
Tuotantokuva web-dokumenttielokuvan “Ylitys” kuvauksista.
(Kuva: Roosa Okano.)
on ottanut vaikutteita myös pelimaailmasta. Vuonna 2008 julkaistu Gaza Sderot toi web-dokumentteihin pelimaailmasta
tutun kerronnallisen ilmiön. Teoksessa katsojalla on toimittajan rooli ja mahdollisuus sekä kysyä kysymyksiä että kuulla tarinoita Palestiinan puolella Sderotin ja Israelin puolella olevan selvinnyt ja elänyt kalasta. Siian myötä syntyi myös kuusisataa
vuotta vanha yhtäjaksoinen kalastusperinne, lippoaminen, joGazan kaupungin asukkailta.
ka elää edelleenkin. Siiasta siis alkaa tarina, joka kertoo kylästä
joen
sylissä.
Kylä joen sylissä – tarinoita ja
Kylä joen sylissä -web-dokumentti kerää yhteen tarinoita
historiaa kosken ääreltä
Kukkolan kylästä Tornionjoen rannalta. Web-dokumentin tekijät
Kylä joen sylissä -web-dokumenttiteoksen keskeisiä teemoja hyödynsivät teoksessa monia erilaisia dokumentaarisia ilmaisuovat joki, koski, rajat ja rajattomuus, kalastus, nykyelinkeinot ja muotoja ja tyylejä. Web-dokumentille ominaisesti Kylä joen
identiteetti. Niitä kaikkia yhdistää se, että jääkauden jälkeen sylissä on hypermediaalinen, eli se rakentuu monenlaisista
vesien sulaessa Kukkolankoskeen syntyi poukamia, joihin siika mediasisällöistä. Toteutusmuotoina ovat dokumenttielokuvat,
pysähtyi lepäämään matkalla ylävirtaan. Syntyi kylä, joka on ympäristötaide, valokuvat, ääni ja sosiaalisen median sovellukset.
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Niiden suunnittelussa tavoitteena on ollut ehjän kokonaisuuden luominen erityisesti siksi, että sisällöt ja sisällöntuottajat
ovat hyvin moninaisia.
Web-dokumentin teosmuoto, joka koostui useiden tekijöiden
itsenäisistä tarinoista, tuki hyvin tätä toteutusmallia ja antoi
eri tekijöille mahdollisuuden oman taiteellisen ja sisällöllisen
näkemyksen luomiseen. Dokumenttielokuvan teorian mukaan
äänen ja kuvan kautta rakennetaan se maailma, jossa dokumentin henkilöt elävät. Kuten Helke (2006, 19) toteaa, dokumentin tekijät tallentavat, havaitsevat, selittävät tai välittävät
yhteiskunnallista ja historiallista todellisuutta. Kylä joen sylissä -web-dokumentissa Kukkolankosken maailman rakentamiseen pyritään kokonaisteoksellisuudella – kuvaa ja ääntä taustoittavat myös tekstit ja grafiikat.
Navigointi web-dokumentin käyttöliittymässä on yksinkertaista. Se tapahtuu liikuttamalla hiirtä sivuttaissuunnassa panoWeb-dokumentin käyttöliittymä, jossa esineitä tai ihmisiä
raamakuvan päällä, josta löytyy linkkejä erilaisiin sisältöihin.
klikkaamalla pääsee katsomaan sisältöjä. (Kuva: Matias Tuomela.)
Katsoja saa hiirtä klikkaamalla tarinoita nähtävilleen haluamassaan järjestyksessä. Teoksen käyttöliittymäsuunnittelussa lähtökohtana oli pitää navigointihierarkia mahdollisimman yksinkertaisena ja helppokäyttöisenä. Yksinkertaisen käyttöliittymäsuunnittelun lähtökohtana oli myös virheellisten komentojen
Teoksen interaktiivisella käyttöliittymällä on merkittävä
minimointi erilaisten käyttäjäryhmien näkökulmasta. Yhdellä, rooli tarinan kerronnallisuuden kannalta. Edetäkseen Kukkotai enintään kahdella, käyttöliittymätasolla navigointi on lisäksi lankosken web-dokumentin tarinassa eteenpäin on katsojan
helppo oppia, eikä käyttäminen vaadi erityistä perehtymistä tehtävä valintoja, joiden kautta avautuu uusia mediasisältöjä.
interaktiivisten teosten katseluun. Vinay Venkatramanin (ks. Kuten Aki Järvinen (1999) määrittelee hypertekstuaalisen raLietaert 2011) mukaan interaktiosuunnittelussa energia tulisi kenteen toimivan kivijalkana sisältöjä katsoessa, haarautuu myös
kohdentaa käyttäjäryhmän eli katsojien ymmärtämiseen. Ky- Kylä joen sylissä -web-dokumentin informaatio pääkäyttöliittyseessä ei ole pelkästään katsojien tarpeiden vaan myös heidän män linkkeihin, joista löytyy erilaisia sisältöjä. Tästä näkökulpyrkimystensä ymmärtäminen. Helppo ja looginen käyttöliitty- masta kerronnan rakenne on web-dokumenteille tyypillisesti
mä tukee myös erilaisten katsojien visuaalista ajattelua.
non-lineaarinen.
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tehtävä valintoja, eli sekä fyysinen että kognitiivinen läsnäolo
on välttämätöntä.
Elokuvien ohella myös sosiaalisen median ja muiden hyperlinkkien kautta luodaan tarinalle jatkumo internetiin saakka,
ja web-dokumentti tulee sisältämään myös Facebook-osuuden,
jolla haetaan avointa teoksellisuutta. Lisäksi pyritään mahdollistamaan osallistumista paikallisten ja muiden Kukkolankoskella aikaansa viettävien ihmisten sekä teoksen välillä.
Keskustelu muiden käyttäjien kanssa sosiaalisessa mediassa
laajentaa katsojakokemusta ja myös pitkittää dokumentin seuraamista. Sosiaalisen median sovelluksen ollessa teoksessa aktiivinen ei teos ”lopu koskaan” vaan on jatkuvassa muutostilassa.
Useiden rinnakkaisten medioiden myötä katsojakokemuksesta
pyritään tekemään todellisempaa ja useiden aistien ympärille
rakentuvaa, joka johtaa entistä realistisempaan ilmaisuun. Realismin jäljittely on ollut keskeinen tekijä kuvallisen ilmaisun
”Kukkolankoski”-Facebook-sivusto, joka linkittyy
historiassa alkaen liikkuvasta kuvasta kohti värielokuvaa ja siitä
web-dokumenttiin yhtenä sisältönä.
3D-elokuvaan.
Kulttuuriset ja sosiaaliset muutokset yhdistettyinä teknologisiin innovaatioihin ovat luoneet dokumentille mahdollisuuksia erilaisten esittämisen muotojen ja tapojen kehittymiseen.
Interaktiivisuus ei niinkään vaikuta web-dokumentin tarinan Kylä joen sylissä -web-dokumentin kohdalla onkin toivottavaa,
etenemiseen, koska tarinoiden sisällöt ovat teosmuodon ja usei- että sosiaalisen median työkalujen kautta ääneen pääsee myös
den tekijöiden vuoksi omia kokonaisuuksiaan eikä tarinoilla ole ihmisiä, joilla on oma tarinansa Kukkolankoskelta. Kyseessä ei
kerronnallista jatkumoa suhteessa toisiinsa. Dokumentin sisäl- siis enää ole pelkästään tekijöiden näkemys aiheesta tai tapahtöjen katselu tapahtuu käyttöliittymässä olevia kylän asukkaita, tumasta. Dokumentissa esiintyneet ”tavalliset” ihmiset luovat
rakennuksia tai esineitä klikkaamalla. Sisällöt eivät ala pyöriä omalla panoksellaan teokselle dokumentaarisen ilmeen asioiautomaattisesti, vaan nähdäkseen tarinan tulee katsojan tehdä den todentajana sen tekijöiden ohella.
valintoja. Käyttäjäkokemuksen myötä muodostuu suuri ero
Internetin ollessa julkaisualustana ei web-dokumentti ole
perinteisen dokumenttielokuvan ja web-dokumentin välille. myöskään niin sidottu maantieteelliseen sijaintiinsa kuin perinKuten aiemmin mainittiin, katsoakseen sisältöjä on katsojan teinen dokumentti. Kuka tahansa, mistä päin maapalloa tahansa,
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«L
 ipponeuvos Hannes Risto
tauolla. (Kuva: Mikko Leinonen.)
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”Web-dokumentille ominaisesti Kylä joen
sylissä on hypermediaalinen, eli se rakentuu
monenlaisista mediasisällöistä. Toteutusmuotoina
ovat dokumenttielokuvat, ympäristötaide,
valokuvat, ääni ja sosiaalisen median sovellukset.”

voi saada nähdäkseen teoksen maasta, jota ei tiennyt olevan Hosseini, Melahat & Wakkary, Ron 2004. Influences Of Conedes olemassa. Web-dokumenttia suunnitellessa onkin syytä
cepts And Structure Of Documentary Cinema On Documenlöytää hyvä tasapaino katsojan ja käyttöliittymän välille sekä
tary Practices In The Internet. Canada: Simon Fraser Unikatsojan ja tarinan välille. Katsojalle tulee antaa vapaus toteutversity. Osoitteessa: http://www.museumsandtheweb.com/
taa omaa tarinaa jouhevasti siten, ettei teknologia ole katsontamw2004/papers/hosseini/hosseini.html. Luettu 13.8.2012.
kokemuksen esteenä. Dokumentin tekijän puolestaan tulee tar- Järvinen, Aki 1999. Hyperteoria : lähtökohtia digitaalisen kultjota materiaaliksi ja tarinankerronnan elementeiksi sisältöä,
tuurin tutkimukselle. Nykykulttuurin tutkimusyksikön juljoka täyttää dokumentin historiallisen tai yhteiskunnallisen
kaisuja 60. Jyväskylän yliopisto.
todellisuuden vaatimukset.
Lietaert, Matthieu 2011. Webdocs a survival guide for online
filmmakers. Not so crazy! Brussels: Productions.
Manovich,
Lev 2001. The Language of New Media. USA: MassaLähteet
chusetts Institute of Technology.
Hales, Chris 2004. New Paradigms <> New Movies. Teoksessa Pasula, Susanna. 2002. Verkkodokumentin ilmaisukeinot. KumNew Screen Media: Cinema/Art/Narrative, 105–119. London:
mitus dokumenttielokuvan, valokuvan ja hypermedian risteykBritish Film Institute.
sessä. Tampereen yliopisto.
Helke, Susanna 2006. Nanookin Jälki. Tyyli ja metodi dokumen- Rush, Michael 1999. New Media in Late 20th-Century Art. Lontaarisen ja fiktiivisen elokuvan rajalla. Taideteollisen korkeadon: Thames & Hudson World of Art.
koulun julkaisusarja A 65. Jyväskylä: Gummerus Oy.

Les Feux Arctiques • 69

K
 ameraryhmä, Riku Virta (vas.) ja Joonas Silvola, valmistautuu
haastattelukuvaa varten. (Kuva: Juho Jaakonen.)
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Kukkolankoskelainen yrittäjä Kimmo Auno on yksi
Jako-dokumentin henkilöistä. (Kuva: Juho Jaakonen.)

Mikko Shemeikka

Haasteita ja mahdollisuuksia
Pääsin mukaan web-dokumenttiprojektiin hieman jälkijunassa
toisen ohjaajan luovuttua omasta projektistaan. Aluksi tarkoitus oli jatkaa edellisen ohjaajan idean kehittelyä, mutta pian
pöytä pyyhittiin puhtaaksi, ja jouduin aloittamaan ideoinnin
uudestaan. Kun kävin ensimmäisessä kokouksessa esittelemässä
ideoita, muut dokumentit oli suurimmilta osin jo kuvattu.
Kukkolankoskesta ei ollut liian helppo keksiä aihetta dokumentille. Varsinkaan kun päältä oli otettu jo melkein kymmenen
todella hyvää aihetta. Asiaa ei myöskään helpottanut heikko
kiinnostukseni kalastukseen, joka ensisilmäyksellä vaikutti
olevan kylän sielu.
Teimme paljon taustatutkimusta apulaisohjaajani Petri Niemelän kanssa, kunnes museovierailullamme törmäsimme Kukkolankosken mielenkiintoiseen perinteeseen, siianjakoon. Jaon
monimutkaisuus ja merkitys kylälle saivat minut innostumaan
aiheesta, ja yhtäkkiä dokumentin aihe olikin jo hyväksytty ja lyöty lukkoon. Dokumentin nimeksi päätettiin ytimekkäästi Jako.

Saimme käyttöömme suuren tuotantotiimin, joka koostui pääsääntöisesti vuosikurssimme opiskelijoista. Apua saimme Ammattiopisto Lappian aktiivisista opiskelijoista. Pystyimme jakaantumaan kahteen kuvausryhmään ja näin saimmekin tehokkaasti kerättyä runsaasti materiaalia. Ensimmäisen dokumenttini
kuvaukset menivät erittäin leppoisasti, ja näyttikin siltä, että
myös muut kuin ohjaaja nauttivat stressittömistä kuvauksista.
Jälkituotannolle asetetuissa aikatauluissa pysyminen ei kuitenkaan sujunut helposti. Dokumentin rakenne muuttui leikkauspöydällä kerta toisensa jälkeen koetellen niin ohjaajan
kuin varmasti leikkaajankin hermoja. Lopulta päädyimmekin
antamaan elokuvalle hieman perinteistä rohkeamman tyylin.
Web-dokumenttiprojekti oli ainutlaatuinen tilaisuus päästä
tekemään elokuvaa loistavissa puitteissa kouluaikana. Toivottavasti tämä hanke ei jää lajinsa viimeiseksi, sillä tällaiset tempaukset antavat valtavasti nostetta pohjoiselle elokuvalle sekä
sen tekijöille.
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Aki Lintumäki

Hannes Risto
”Olettako varmoja ettei ne hajjoo? Käh, käh, käh!” kuuluu naurunsekainen kommentti, kun alamme pystytellä kuvauskalustoa
Hannes Riston kotiin Haaparannalla. ”Net on kalhiita vehkeitä.
Älkää helvetissä osotelko. Sitä ei tiä vaikka net hajjois. Siihen
pittää olla joku vilmitähti, että net kesthää”, virkkoo ukko, jonka
nauru on kuin Havukka-ahon ajattelijan Mooses Pessillä ja ajatukset kuin Pylkkäsellä.
Tiirailen korkean kerrostalon ikkunasta pihalle. Ulkona on
ankara vinkka, joka tarrautuu ilmassa leijaileviin lumikiteisiin
ja valaisee niiden voimasta taivaan hohtavaksi. Vastapäätä seisoo Ikea, jonka parkkipaikka pullistelee alennusmyyntiin tulleiden kuluttajien autoista. Asunnon ikkunalaudalla laskettelee
uittomies. Patsaan veneessä lojuvat lukulasit on varmasti putsattu joskus viime vuosituhannella. Vieressä töröttää nippu muovisia leikkokukkia. Keittiön pöydälle on aseteltu huolellisesti
siivutettu pakkopulla, ja kahvinkeitin popottaa tiskipöydällä

«H
 annes Riston vanha kotitalo sijaitsee kivenheiton päässä
Kukkolankoskesta. (Kuva: Aki Lintumäki.)

viimeisiä kuppeja valmiiksi. Hannes imeskelee liesituulettimen
alla norttia.
”Juaan ensin kahavit, jos vaan teilä on aikhaa. Mulla sitä on.
Toisilla ne päivät on päällekhäin, mutta mulla ne on peräkhäin”,
sanoo hän, ja taas sätkättävä nauru täyttää huoneen.
Tarinoinnin jälkeen aloitamme kuvaukset. Hannes istuu raukeana sohvalla ja tiputtelee verkalleen vastauksia kysymyksiini.
Pikkuruisen huoneiston seinillä riippuu valokuvia menneiltä vuosilta. Hannes on välitön, jopa viaton. Hän avaa auliisti veräjän,
ja minä saan astella vapaasti hänen maailmaansa. Ei tunnussanoja, ei rajoituksia. Hän ei mittaile minua kulmiensa alta eikä
viisastele vanhan miehen otteella. Lopuksi Hannes luo minuun
poikamaisen katseen ja sanoo: ”Siinä on mennyt elämä ja nuoruus.”
Kuvausten jälkeen sisälläni nipistelee. On hyvä olo.
Kuvaamme seuraavan kerran Hannesta hänen entisen kotitalonsa pihalla Kukkolassa. Seisomme muniin asti hangessa ja
tarkastelemme rakennusta, jota alkukevään aurinko yrittää
kaikin voimin pelastaa runsaslumisen talven otteesta. Hannes
pyörittelee päätään. ”Siihen se lahhoo, kun kerran sille ei mithään tehä”, hän huokaisee.
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Kuningaskalastaja ilman siipiä. (Kuva: Aki Lintumäki.)
» Lippomiehen pitää olla tyylikäs. Kalastamaan ei voi lähteä
ilman pikkukenkiä. (Kuva: Matti Ollikainen.)

Talo on kaksikymmentäyksi metriä pitkä, vuosikymmenten
vääntelemä tönö, joka lepää oman onnensa nojassa vain muutaman kymmenen askeleen päässä koskesta. Sota-aikaan Hanneksen äiti tuli taloon piiaksi mukanaan vastasyntynyt vauva. Talon emäntä otti pojan omakseen ja tyyräsi hänet lapsikatraansa
jatkeeksi. Tästä talosta Hannes lähti ensikerran lippoamaan
kansakoulun toisella luokalla.
Seuraavat kuvaukset ovat keskikesällä koskella. Hannes viuhuttelee lippoa varmoin ottein, mutta siikaa ei tunnu tulevan.
Piipahdamme jälleen vanhalle kotitalolle, joka on tällä kertaa
heinien saartama. ”Ennen oli sellanen tapa, että talon nurkale,
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tien viehreen pistetiin pysthöön riuku, jonka nokhaan laitethiin
säkki. Se tarkotti sitä, että saapi tua sian. Sitten se sika lihotethiin, teurastethiin ja syöthiin jouluna”, kertoo Hannes. Kiherrämme kaikki. Mies papattaa loputtomasti vanhoja asioita. Välillä kysyn lisää, mutta pääosin Hannes on äänessä. Välillä hän
purskahtaa rätkätykseen, joka täyttää aution pihapiirin. Sitten
hän taas vakavoituu.
Tapaamme viimeisen kerran syksyllä. Valo on muuttunut
kuulaaksi, ja sade ropsii verkalleen vanhan lippomiehen hipiään,
kun hän viuhtoo touhukkaana valkamassa. Västäräkit pompottelevat kivillä, ja haarapääskyt kiertävät samealla taivaalla.
Koski on antavalla tuulella. Muutama jako on saatu jo pidettyä.
Aloitamme kuvaukset. Hannes laskee sumpusta siikoja säkkiin.
”Tänhään on ollu hyä päivä”, hän sanoo.
Kuvaamme siianjaolla. Kyläläiset ovat tulleet hakemaan omiaan
pois. Sukkuloimme kilpaa ostajien ja turistien kanssa väkijoukon keskellä. Tilanne on äkkiä ohi. Ihmiset kaikkoavat yhtä
nopeasti kuin ovat tulleet. Hannes jää suustaan kiinni yhden
makasiinin kulmalla porisevaan ukkoporukkaan. Jäämme hetkeksi odottamaan, kun Hannes jo kysyy: ”Eikö meän pitäny vielä
kuvata?” ”Piti, jos sinä ehdit”, vastaan. ”Kyllä sie tiät, että mulla
on aikhaa”, tokaisee Hannes. ”Sitten mennään”, sanon ja lähden
kävelemään edeltä.
Katsomme kuvaajan kanssa päivän viimeiset kameranpaikat.
Hannes istuskelee tyynenä iltanuotiolla ja odottaa aloitusta. Annan hänelle lyhyet ohjeet ja kuvaajalle merkin. Juttu on ensimmäisellä otolla valmis.
Alamme heti kasata kamoja. Hannes naureskelee tavaran
määrää. ”Että tet vähemällä pärhjää”, hän lausahtaa. ”Emme
kun kyseessä olet sinä”, vastaan veikeästi takaisin. Hannes hakattaa. ”Mie taian kohta lähteä seuhraavaan tuuhriin”, hän

»V
 uoden 2012
paras
päiväsaalis
Kukkolan
koskella oli
692 siikaa.
(Kuva: Aki
Lintumäki.)

huokaisee. ”Oletko syönyt mitään?” kysyn. ”En ole. Kyllä mie
ehin”, vastaa hän yliolkaisesti.
Kuvausryhmä lähtee käynnistelemään autoa. Ilma on alkanut kirkastua. ”Tuuhan joskus käyhmään”, sanoo Hannes. ”Tulen. Enkä ota sitten kameraa mukaan”, vastaan hänelle. ”Kyllä
sie saat senki othaa. Mulla jäi vielä paljon kerrottavhaa.” ”Mennään jo!” kuuluu ääni selkäni takaa. Jätkät huudattavat autossa
rokkia.
Hannes tepastelee jo lipposillalla. Hän tarttuu varmoin ottein
tankoon ja aloittaa vuoronsa. Taivas alkaa punertua. Näen yhden minkin pujahtavan vadelmapuskaan. Iltanuotio rapsahtelee iloisesti, kun siihen on joku taas käynyt lisäämässä halkoja.
Yksi kyynel tipahtaa poskelleni ja jatkaa siitä matkaansa avonaisen sadetakin kauluksesta sisään. ”Mennään sitten”, kuiskaan ja lähden kävelemään kohti autoa.
Hannes Ristosta kertova lyhytdokumentti Lippomies on tehty Lapin
yliopiston ja Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun opiskelijoiden
yhteistuotantona.
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IV Pohjoinen etnografia:
Kilpisjärven kenttämatka
”Yhteinen matka kävellen, meloen tai
hiihtäen tarjoaa tilaisuuden keriä auki erilaisia
kulttuurisia katsomisen, havaitsemisen ja
kokemisen tapoja ja metodisia valintoja.”
–Antti Stöckell

Kuva: Antti Tenetz.

Kilpisjärveä ja Ala-Kilpisjärveä yhdistää salmi, jossa kulkee Suomen ja Ruotsin raja. Kahdesta Suomen puoleisesta niemestä on tehty
esihistoriallisia löytöjä. Artikkelissa mainittu leiriytymispaikka on leveä niemi kuvan alalaidassa keskellä. (Kuva: Antti Stöckell.)

78 • Les Feux Arctiques

Antti Stöckell

Vaeltamisen taide
Matka itseen on matkoista pisin. Konkreettinen liikkeelläolo Kivikauden ihmisten kuvitteleminen paikalle ei ole vaikeaakaan, niin
sysää liikkeelle myös sisäisen mielenmaisemien kulkijan. Uusien vähän nykyaika maisemassa näkyy. Ohitan meloen Harjun parismaantieteellisten paikkojen ja maisemien lisäksi vaeltaja löytää kunnan mökkipaikan vielä avoimen kentän ja muistomerkin. Harjut
usein myös itsensä uudella tavalla. Matkanteon ja vaelluksen soutivat päivittäin Siilastuvalle lypsämään muun karjan joukossa
dokumentointi ja kokemusten tulkinta taiteen keinoin voi ava- laiduntaneen lehmänsä. Matkaa edestakaisin kertyi kymmenen kilota edelleen uusia polkuja kulkijan elämään. Tässä tekstissä tar- metriä. Kesällä 1940 kolme karkumatkalla ollutta venäläistä sotakastelen vaellustaidetta yhtenä ympäristötaiteen muotona. vankia surmasi Harjun vanhukset. Karmea tarina, mutta ei tämä
Pohdin vaelluksen ja taiteellisen työskentelyn suhdetta ja lo- miltään kummituspaikalta tunnu. Rantakivikoissa näkyy jokunen
puksi avaan näkökulman vaellustaiteen pedagogisen sovelta- järeäkin veden huuhtoma puunranka – mahdollista taiteellisen työsmisen mahdollisuuksista taide- ja oppilaitosrajat ylittävään kentelyn materiaalia.
toimintaan. Tekstissäni vuorottelevat Les Feux Arctiques (LFA)
Vaellustaiteen varhaista historiaa jäljittäessä piirtyy mie-hankkeeseen sisältyneen Kilpisjärven kenttämatkan aikaisen leeni Caspar Friedrichin vaikuttava maalaus ja saksalaisen
kanoottiretkeni kokemukset sekä aihetta yleisellä tasolla käsit- luonnonromantiikan keskeinen teos Vaeltaja usvameren yllä
televät osuudet. Olen erottanut tekstissäni retkeä kuvailevan vuodelta 1818. Vaeltaja on siinä huipulla, mutta horisontissa
osuuden kursiivilla.
siintää yhä korkeampia vuoria. Sata vuotta myöhemmin dadaisRinkka kajakkiin ja menoksi! Rantakiveltä siirryn varovasti kaja- tit ja surrealistit tekivät kaupunkikävelyitä, joiden tarkoituksekin perään ja alan meloa. Vesi on hätkähdyttävän kirkasta – tuntuu na oli löytää yhteys kaupunkitilan alitajuisiin kerroksiin. Situakuin leijuisin tyhjän päällä. Kilpisjärven rantamökit etääntyvät vähi- tionistit taas kävelivät 1950-luvulla pyrkien rikkomaan nortellen. Melon lähes peilityynessä kelissä Salmivaaran etelärannan tun- maaleja päivärytmejä ja muokkaamaan arkitajuntaa (Keskitalo
tumassa kohti niemen kärkeä, jossa on tehty kivikautisia löydöksiä. 2006, 58).
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1960-luvulla syntyneen ympäristötaiteen käsitteen alta löy- lisäksi nähty kivi- ja maainstallaatioita, jotka muistuttavat tai
tyy laaja kirjo termejä, jotka kuvaavat ilmiön moninaisuutta ja rekonstruoivat hänen maastoon tekemiään kuvioita. (Ks. esim.
erilaisia painotuksia. Tuolloin elettiin myös ympäristöllisen Kivi 2004, 138–141.)
heräämisen aikaa. Maisema teki uutta tuloaan nykytaiteeseen.
Salmivaara jakaa järven Kilpisjärveen ja Ala-Kilpisjärveen. AiemVaellus- tai kävelytaide1 korostaa sananmukaisesti liikkeellä- min olen lähinnä ajellut tietä pitkin ohi tienoosta tai lähtenyt kulkeoloa tai matkantekoa teoksen ja sen syntyprosessin oleellisena maan kylältä Kalottireittiä pohjoiseen. Kapea salmi tuntuu jonkinelementtinä. Tekijöiden taustat ja tavoitteet huomioiden käve- laiselta voimapisteeltä Kilpisjärvessä. Tässä paikassa on jotain alkulyä ja vaellusta sisältäviä teoksia on kategorisoitu ympäristötai- kantaista ja jylhää. Täällä ei ole välttämättä helppo tehdä mitään
teen lisäksi myös performanssi-, kuvanveisto- tai käsitetaiteek- erityisen näkyvää. Ohjaan kanootin rannan matalaan ja nousen
si. Hamish Fultonin ja Richard Longin töitä pidetään yleisesti maihin. Hetken kuljeskeltuani rannoilla paikan alkukantainen jylympäristö- ja veistotaiteena, mutta Marina Abramovicin ja hyys saa rinnalleen toisen sävyn – olen pian löytänyt kaikenlaisen
Ulayn (Frank Uwe Laysiepen) The Lovers -kävelyä on luonneh- muoviroskan lisäksi nipullisen tien varresta ajelehtineita aurausviitdittu performanssiksi. He kävelivät 90 vuorokautta ja yli kaksi- toja, pujottelusuksesta tehdyn reenjalaksen sekä lähes täyden kanistuhatta kilometriä Kiinan muurilla tarkoituksenaan avioitua terin polttoainetta: kulkemiseen liittyvää materiaalia. Ensimmäiset
kohdatessaan. Miten kävikään? Avioitumisen sijaan he vain vakituiset asukkaat tulivat Kilpisjärvelle vasta sata vuotta sitten.
ohittivat toisensa. (Jokela, Hiltunen, Huhmarniemi & Valko- Sitä ennen tienoo on ollut jo satoja vuosia etappipaikkana vanhan
nen 2006, luku 5.4.)
kauppareitin kulkijoille. Neljän tuulen tie Kilpisjärvelle valmistui
Richard Long, yksi tunnetuimmista maisemassa kulkien 1941. Yrjö Kokko (1947) kuvaa samannimisessä romaanissaan tien
työskennelleistä taiteilijoista, on kävellyt maastossa ennalta tuloa seuraavasti: ”Jos ennen lappalainen poronnahkaisella kengälkartalle vetämiään suoria viivoja, ympyröitä ja muita kuvioita. lään polki kukkaisia, oli se kuin hyväily tai korkeintaan nöyryytys,
Hän tekee myös pienimuotoisia, tilapäisiä teoksia maisemaan muttei kuolema. Nyt tappaa pauke, moottorien surina, ketjujen kaluonnonmateriaaleista. Minimalistisimmillaan teos syntyy lina hiljaisuuden, jossa ennen oli huuto ollut hanhien tuttavallinen
edestakaisen kävelyn seurauksena maahan himmeästi piirty- tarina ja laulu lappalaisen hiljainen joiku.”
neenä jälkenä. Tilapäiselle ja hetkelliselle taiteelle tyypillisesti
Paikkasidonnaisen ympäristötaideteoksen toteutusta voi edelLong dokumentoi valokuvaten tekonsa ja esittää dokumentit tää monitasoinen paikkaan pureutuva pohjatyö. Paikan ja mainäyttelyssä. Samoissa näyttelyissä on valokuvien ja karttojen seman tarkastelu objektiivisesta, subjektiivisesta ja tekstuaalisesta näkökulmasta (Karjalainen 1999, 19–21; ks. myös Jokela
1. Käytän tässä tekstissä termiä vaellustaide, jolloin se ei ole liian rajoit- ym. 2006, luku 9.3) avaa läpileikkauksen paikan ulottuvuuksiin.
tava kulkutavan suhteen. Miellän vaellustaiteeseen sopiviksi kaikki Osa tarkastelusta on syytä tehdä ennen vaellusta, osa taas tomoottorittomat kulkutavat kulkuneuvon ja apuvälineiden kanssa tai teutuu juuri vaeltaen. Objektiivinen paikka tarjoaa ympäristöilman, kun liikkumiseen tarvitaan lihasvoimaa.
taiteelliselle työskentelylle topografisen ympäristön tilallisine
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sekä maisemallisine elementteineen, mahdollisesti käytettävät itsessäni myös sen katseen, joka häivyttää maisemasta ihmisen läsnämateriaalit sekä luonnontieteelliset olosuhteet kaikkine vaihte- olon hakien paradoksaalista koskematonta erämaata.
luineen. Subjektiivista paikkaa kartoitettaessa saavat sijansa
Aamulla asetan kameran jalustalle ottaakseni paikalta kuvia painhimillisyys, ruumiillisuus ja emotionaalisuus. Maisema paik- noraaman kokoamista varten. Sain kaimalta jalustaan panoraamakoineen eletään kaikin aistein, havaintoja värittää yksilöllinen kuvauksen vaatiman lisäosan ja ohjeet tekniikkaan. Maisemasta
elämänkokemus ja topobiografia. Karjalaisen (2006, 83) sanoin kiinnostuneelle menetelmä on hieno. Toki nykykameroista löytyy
”topobiografian ydinajatus on, että muistoina esittyvät ajan ja tähän automatiikka ja kuvaus onnistuu käsivaraltakin. Järeämmän
paikan sidokset rakentavat ja muokkaavat sen itseyden tai mi- kaluston turvin kuvittelen vain pysyväni enemmän siellä tutkimusnuuden, jollainen kukin meistä tuntee olevansa.” Tekstuaalinen matkailijan kuin turistin kategoriassa. Jotenkin etäännyttävästä ja
paikka käsittää maisemaan liittyvät representaatiot sekä kon- teknisen objektivoivasta kuvaajan katseesta vaihdan kuvanveistäventiot nähdä tai näyttää maisema jonain. Ennen kuin matkailu jän haptisempaan katseeseen: lähden koivikkoiseen rinteeseen kier”löysi” Lapin luonnon kauneuden, Lappia saatettiin pitää vain telemään sopivan mutkaista runkoa silmäillen. Löytämieni materiaalohduttomana erämaana. Kulttuurisena tekstinä esittyvä mai- lien lisäksi haluan tuottaa myös jotain uutta omin käsin. Löydän
sema muuttaa muotoaan aikojen saatossa. Samaa nykymaise- sopivan, tykkylumen katkaiseman rungon. Lyhennän sitä hieman
maakin katsotaan monin tavoin. Voidaan puhua erilaisista kat- latvasta, karsin oksat ja raahaan saaliin leiriin. Keli on lämmennyt,
seista, joilla on oma kulttuurihistoriansa (ks. Keskitalo 2006, ja kun tuulikin on vähäinen, löytyy vielä näin loppukesästä sääskiä
28–61). Tutkimusmatkailija, eräretkeilijä, turisti tai taiteilija aivan riittämiin. Onnekseni kapea salmi ja jyrkkä rinne pitävät yllä
katsoo maisemaa eri tavoin. Katseesta riippuen samasta maise- paikallista ilmavirtausta. Siirryn suojattomalle rantatörmälle, mismasta on löydettävissä luokiteltavia objektiivisia faktoja, ihail- sä tuuli ajaa sääskiä pois iholta. Alan veistää. Minulla ei ole paljon
tavaa luonnon kauneutta, historiallista autenttisuutta, epä- aikaa, joten ehdin tehdä lähinnä karkeaa muotoilua tuohen poistapaikkoja tai ideologisia mielenmaisemia. Erilaiset katseet tuot- misen jälkeen. Samanlaisina toistuvat iskut vievät minut käsillä tetavat erilaisia kertomuksia matkoista ja paikoista.
kemisen maailmaan, jossa toisto, hengitys ja ajatukset sulautuvat
Pystytän telttani, puran rinkasta osan tavaroita sisälle mahdolli- yhdeksi olemisen virraksi tai laineiksi, kuten ne loputtomiin särkysen sateen suojaan. Levitän retkipatjani telttaan ja köllähdän seläl- vät rantakiviin aivan vieressäni. Ehkä tällä samalla rannalla on veisleni makuupussi tyynynä. Laineet loiskuvat rantakiviin, tuuli kahi- tetty tarvekaluja kirveellä jo ajanlaskumme ensimmäisellä vuosisuttelee telttaa. Oviaukosta avautuu näkymä salmea myöten Ala- tuhannella.
Kilpisjärvelle. Mihinkään ei ole kiirettä. Ajatukset vaeltavat omia
Ruumiillisuus ja kokonaisvaltainen läsnäolo korostuu vaelluspolkujaan. Oivallan roskia ja materiaalia kerätessäni lajitelleeni ja taiteen fyysisyydessä. Kävelyn ja lihasvoimalla etenemisen
nimenneeni niitä kuin 1800-luvun tutkimusmatkailija alueen flooraa ja faunaa. Eräretkeilijä minussa taas katselee salmea kalapaik- 2. Erämaa on merkinnyt nautinta-aluetta, jolta on ollut oikeus pyytää
oma eränsä riistaa.
kana sanan ’erä’ alkuperäistä merkitystä2 noudattaen. Tunnistan
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lisäksi samantyyppiseen tilaan voi päästä myös paikalla käsityömäisesti työskennellen. Tästä avautuu mahdollisuuksia
ympäristön inhimillisen mittakaavan elämiselle sekä kokemiselle, jotka värittävät taiteellista prosessia. Vaeltajan uupumus,
väsymys ja jopa kipu piirtävät kehollisesti elettävän ympäristön rajoja sekä antavat levolle täyden merkityksen. Lihasvoimalla liikkuminen on maiseman lukemista koko ruumiilla (ks. Kortelainen 1995, 60–61). Lauri Anttila toteaa, että inhimillinen
havainto ei tunne pysähtynyttä. Silmienkin on jatkuvasti liikuttava, jotta näkisimme. (Anttila 1989, 57.) Liikkeellä ollessamme havainnointi on korostuneen dynaamista. Kävelymetodia kehitellyt Anne Keskitalo (2006, 66) kertoo liikkeen meditatiivisesta jatkamisesta syntyvän rentouden tilan avanneen
pakottamatonta, intuitiivista ja tietoista ymmärrystä tutkimuskohteesta.
Vaellukseen luonnollisesti kuuluvat tauot ja leiriytymiset antavat mahdollisuuden työstää kävelyajattelun tuloksia aineelliseen muotoon. Vaelluksen edetessä voi varioida reitin ja maiseman lukuun, havainnointiin, kartoitukseen ja dokumentointiin
liittyviä metodisia valintoja. Joskus voi olla paikallaan rikkoa
omia kaavamaisia rutiinejaan kääntämällä katsetta 180 astetta
puoleensa vetävän maiseman äärellä. Metodiset valinnat muovaavat kulkijan linssiä ja suuntaavat katsetta erilaisiin kulttuuristen katseiden maastoihin. Katseemme on aina joka tapauksessa kulttuurisidonnainen, samoin kokonaisvaltainen moniaistinen kokemisemme ja ruumiillinen ympäristön lukutapamme. Tehdessämme kokemuksestamme kuvaa, teosta tai mitä
tahansa tuotosta myös tuotos saa muotonsa ja värinsä siitä
metodista, jolla on vaellettu.
Aika rientää, tänään minun on melottava pois paikalta. Kannan
veistelemäni puun sinne, missä odottavat muut keräilemäni materiaa82 • Les Feux Arctiques

Panoraamakuvassa on nähtävissä vastakkaiset ilmansuunnat:
vasemmalla avautuu näkymä Ala-Kilpisjärvelle leiripaikalta
kaakkoon, oikealla salmi polveilee luoteeseen kohti horisontissa
siintävää Mallan luonnonpuistoa. (Kuva: Antti Stöckell.)

lit. Kokeilen erilaisia vaihtoehtoja asetella elementtejä maisemaan.
Roinaa on liikaa ja liian monenlaista, karsin kaiken roskan pois.
Otan kuvia. Aika torsoksi tuntuu jäävän tämä touhu tällä erää. Vaikka
minulla oli ilta, yö ja lähes koko päivä aikaa, ei siinä oikein ehtinyt.
Olin vielä kiinni autojen, mökkien ja asfaltin kiireessä ja kohinassa.
Teoksen kypsyttely paikalla, paikkasidonnaisesti, vaatii aikaa ja
läsnäoloa. Toisaalta tämäkin teko ja matka jäävät mieleen ja kuviin
elämään. Tiedän, että jokaisella taiteellisella teolla on paikkansa jatkumossa – samoin kuin taiteelliset teot paikassa liittävät jokaisen
paikan elämäkerrallisten paikkojen jatkumoon. ”Kun muistamme
aikoja ja paikkoja, muistamme itsemme” (Krohn 1993, 82).

Tein LFA-hankkeeseen sisältyneen Kilpisjärven kenttämatkan mielin välttäen liikaa ennakkosuunnittelua. Pidemmällä vaelaikaisen pienen vaellustaiteellisen melontaretkeni yksin – tietä- luksella on suoriuduttava kaikista elämiselle välttämättömistä
mättä myöskään tulevasta tehtävästä kirjoittaa tähän julkaisuun. askareista. Suunnistaminen, yhdessä kokkaaminen, etenemiKilpisjärvelle suunnittelemani kolmen päivän vaellus pienellä sen suunnittelu ja hitaimmastakin huolehtiminen edellyttävät
eri oppilaitosten ja koulutusalojen muodostamalla opiskelija- yhteistoiminnallisuutta ja mahdollistavat luontevan dialogin.
porukalla peruuntui. Olen sittemmin pohtinut, mitä yhteisellä Ennen kaikkea vaelluksen pakoton, kiireetön ja joskus meditavaelluksella voisi saavuttaa.
tiivinenkin mielentila voi herkistää jakamaan kokemuksia ja
Näen vaellustaiteessa mahdollisuuksia monenlaisiin rajoja ideoita.
ylittäviin pedagogisiin sovelluksiin. Rajoja voi olla eri taiteenVaelluksella saa olla aikaa myös hiljaisuuden, itsen ja paikkolajien ja välineiden välillä, eri koulutusohjelmien välillä, eri op- jen kuunteluun. Yhteinen matka kävellen, meloen tai hiihtäen
pilaitosten ja instituutioiden välillä. Vaellus itsessään voi olla tarjoaa tilaisuuden keriä auki erilaisia kulttuurisia katsomisen,
rajoja häivyttävä yhteistyön muoto ja metodi: on pakattava havaitsemisen ja kokemisen tapoja ja metodisia valintoja. Tästä
välttämättömät välineet ja tarpeet, irtauduttava omasta lähtö- voi avautua mahdollisuuksia monitaiteelliseen ja oppilaitosten
paikasta, valittava reitti ja kuljettava eteenpäin. Oman lähtö- rajat häivyttävään dialogiin – ehkä yhteiseen ja uudenlaista toipaikan piiriin kuuluvia toimintamalleja, rakenteita ja asenteita mintakulttuuria luovaan produktioonkin, jossa erilaiset taustat,
voi olla vaikea karistaa kannoiltaan. Voisiko yksinkertainen olla näkökulmat, ilmaisukeinot ja -välineet sekä lopulta myös taidekaunista ja toimivaa? Ehkä matkalle olisi lähdettävä avoimin käsitykset täydentävät toisiaan.
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Aurausviitat ja mutkainen mela.
Tien tulon jälkeen Kilpisjärvellekin on tultu autolla läpi talven,
joka päivä. Aiemmin kulkutapa
vaihtui vuodenaikojen mukaan.
Irralliset elementit ja kuva
kulmien vaihto mahdollistavat
loputtoman leikittelyn ympäristö
taiteellisessa työskentelyssä
maiseman ja erilaisten merkitysten kanssa. Läsnäolo ja työskentely paikassa, maiseman kanssa,
luo siihen uudenlaisia siteitä.
(Kuvat: Antti Stöckell.)
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A stuvansalmen kalliomaalaus. (Kuva: Antti Tenetz.)
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Antti Tenetz

Karttojen voima – autoritaarisesta mediasta
julkiseksi ja avoimeksi mediaksi
Geokoodaaminen, lokatiivinen ja taktinen mediankäyttö sekä avoimet kartta- ja mobiilisovellukset muokkaavat ja laajentavat tulkintaa tilasta, sijainnista ja paikasta pohjoisessa.

Kartat ja poliittisuus
Kartta tulkitaan representaatioksi tilasta, kuvitteellisesta tai
todellisesta. Kartta voidaan tehdä ilman yhteyttä skaalaan tai
asiaan. Käsittelen artikkelissani karttojen käyttöä maantieteellisen, tarinallisen, spatiaalisen, temaattisen ja sosiaalisen
karttaidean avulla.
Historiallista aikaa edeltävistä kartoista ja tavoista kartoittaa ympäristöä on rajallisesti tietoa. Suuri osa tiedosta perustuu vielä olemassa olevien alkuperäiskulttuurien tutkimukseen,
ja se on tulkinnanvaraista (Norris 2009). Lähiympäristöön, elinkeinoihin ja paikkasidonnaisiin tapahtumiin liittyviä karttoja
ovat piirtäneet eri alkuperäiskansojen jäsenet tutkijoille sekä
omaan käyttöönsä. Kalliomaalaukset Suomessa sekä Euroopan
kallio- ja luolamaalaukset lokalisoivat pyhiä paikkoja. Ne representoivat tähtitaivaan kohteisin liittyvää tietoa visuaalisesti

kuvien, kuvaryhmien ja teosten keskinäisen sijoittumisen kautta. Tarinallisia tähtitaivaan karttoja on vieläkin havaittavissa
joissakin elävissä kansanperinteissä. Ob-joen hantien ja mansien
keskuuteen tehty karhun peijaisrituaaleihin liittyvä kenttätutkimusmatka vuonna 2011 professori Juha Pentikäisen johdolla tuotti useita uusia karttoja ja tarinoita paikallisten ihmisten piirtäminä laajentaen näin aiempaa Pentikäisen tekemää
tutkimusta pohjoisen tähtikartan ja myyttisten tarinoiden suhteesta paikkoihin alueella (Pentikäinen 2011). Tähtimerkit taivaalla ja paikat maassa yhdistyivät ja loivat näkymättömän
verkon uskomuksia ja tarinoita.
Ensimmäiset historiallisen ajan kartat valmistettiin tiedon
visualisoinnin tarpeisiin. Geometrisillä kuvioilla osoitettiin
tähtien ja tähtimerkkien sijainti. Ensimmäinen tiedossa oleva
maantieteellinen kartta on Konyan kaupungin kartta 6200 eaa.
Karttojen päämääränä oli helpottaa navigointia ja olla apuna
tutkimusmatkoilla. Karttojen laatiminen ja käyttö vilkastui
kreikkalaisten kaupunkivaltioiden kehittyessä ja alkaessa kartoittaa suhdettaan toisiinsa ja ulkopuolisiin kohteisiin. Kartat
olivat samanaikaisesti maantieteellisiä ja mytologisia (Friendly
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« Mansi Maria Sergejevna
Merovan kertoma
ja piirtämä hirven
metsästystarinaan
liittyvä Otava ja
linnunrata
(Pentikäinen 2011).
(Kuva: Antti Tenetz.)

2008). Odysseuksen retkien paikat, merihirviöt ja mytologiset
kohteet ovat osittain paikannettavissa Välimerellä. Ptolemaioksen Geographia oli kartta, jossa mainittiin Thule ensimmäistä
kertaa ja jonka kopiot sekä selitys toimivat pohjoisen maantieteen esikuvanana 1400-luvun puoliväliin asti. Primäärisen tutkimustiedon puuttuminen vielä 1500- ja 1600-luvuilla sai karttojen tekijät perustamaan karttojensa tiedon oletuksien ja
myyttien varaan. Silti voidaan sanoa Modernin kartan (Tabulea
88 • Les Feux Arctiques

Modernae) sulautuneen Ptolemaioksen Gartografiaan noin
1400-luvulla. (Ericsson ym. 1992) Kartat olivat tarinallisia, ja
epätarkkuudestaan huolimatta tieto pyrittiin sitomaan todellisiin sijainteihin kartalle.
Temaattinen kartta esittää teemaan sidottua tietoa. Se voi
olla maantieteellistä, taloudellista, kulttuurista tai mitä tahansa alueeseen liittyvää tietoa. Skandinaaviseen kartografiaan ja
temaattisen kartan käsittelyyn liittyy vahvasti Olaus Magnus,
ruotsalainen kirkonmies ja humanisti. Hän purki pettymystään
katolisen uskon väistymiseen laatimalla ensimmäisen Pohjoismaita kuvaavan kartan, Carta Marinan, sekä teoksen Pohjoisten kansojen historia. Se avaa paikkasidonnaista ja temaattista
tietoa. Se muistuttaa nykypäivän GIS-teknologiaan perustuvaa
karttaa ja siihen upotettavaa geokoodattua tietoa. Informaatio
oli graafisina kuvina kartan pinnalla ja oheiskirjana. Nykyään
syventävä tieto on tietokannoissa ja avattavissa muun muassa
symbolien kautta.
Kartoittaminen ja karttojen tekeminen oli visuaalisuudestaan ja tarinallisuudestaan huolimatta päättäjille suunnattua ja
heidän resursoimaansa, talouden motivoimaa poliittista palvelumuotoilua ja tiedontuottamista. Kartta ei ollut tutkimusmatkojen ja tiedonhankinnan väline vaan talouspoliittisen tiedon
muoto. Näin kartat representoivat kaupan- ja sodankäyntiin
soveliaita reittejä, välimatkoja kaupunkien välillä, tietoja varustuksista sekä kansoista ja alueeseen liittyvistä resursseista.
Kartat sisälsivät tietoa kaikesta siitä, mitä valloittaja ja päätöksentekijä mahdollisesti tarvitsi.
Teknisesti kartat tehtiin ja kopioitiin käsin, kappale kappaleelta, ja ne olivat tietojensa ja tekotapansa vuoksi erittäin arvokkaita. Graafisen painotekniikan kehittyessä kartat etsattiin
kuparilevyille ja väritettiin käsin. Seuraavassa vaiheessa ne

painettiin litografioina ja valokuvaetsauksina. Samat teknolo- via, digitaalisia karttoja ja satelliittikuvia, joihin voi upottaa
giset askeleet kulkevat läpi taidegrafiikan kehityksen. Kartoit- itse muokattua tietoa, linkkejä ja kuvia. Tavallaan Blue Marble
taminen ja karttojen graafinen ulkoasu on aina ollut riippuvaista on interaktiivisessa muodossa mobiililaitteessa tai repussa
esittämisen teknologian kehityksestä (Friendly 2008).
kannettavalla tietokoneella. Autoritäärinen ilma- ja satelliittiEnsimmäisenä tieteellisenä temaattisena karttana pidetään valokuvien sekä karttojen tuottaminen ja siihen liittyvä valtaJohn Snow’n karttaa Koleran leviämisestä sekä kaivosta, josta rakenne on popularisoitunut, sekoittunut ja muuttanut muotoepidemia sai alkunsa Lontoossa 1800-luvun puolivälissä (ks. sivu aan sotilaallisista sovelluksista sisäisiin korporaatiosovelluk90). Englantilainen lääkäri John Snow jäljitti Lontoon alueella siin, yritysten kaupallisiin karttasovelluksiin ja nyt avoimiin
1854 tapahtuneen koleraepidemian taudinlähteeksi julkisen Open source -sovelluksiin.
vesipumpun Broad Streetilla. Hän laati alueesta temaattisen
kartan, jossa koleratapaukset merkittiin pisteillä. Hän osoitti
myös tilastollisesti veden laadun ja koleratapausten yhteyden.
(Johnson 2006.) Hänen metodinsa ja tekniikkansa ennakoivat
maantieteellisen tietojärjestelmän periaatteita (GIS, geographic
information system).
Teknologian, taiteen ja tieteen välinen vuorovaikutus näkyy
karttojen ja kartografian kehityksessä. Kehitysprosessi, jossa
me siirryimme paleoliittisista, temaattisista tähtitaivaan kartoista nykypäivän aineettomiin karttasovelluksiin, on ollut pitkä ja
vallankumouksellinen. Kehityksen tahti on ollut mullistava
1850-luvulta tähän päivään sekä teknologisesti että metodisesti.

Katse taivaalta
Ensimmäinen kuva avaruudesta on otettu V-2-raketin kyydissä
olleesta kamerasta 65 mailin korkeudessa White Sandsissa Yhdysvalloissa (Reichhardt 2006). Viimeisellä kuuhun suuntautuneella Apollo 17 -lennolla otettiin yksi valokuvan historian merkittävimmistä kuvista, Blue Marble. Sininen marmori -nimellä
tunnetussa kuvassa maa näkyy avaruudesta käsin. Nyt neljäkymmentä vuotta myöhemmin meillä on käytössä skaalautu-

Pohjois-Euroopan kartta; Carta Marina (Magnus 1539).
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«J
 ohn Snow
1854: Lontoon
koleraepidemia
(Johnson 2006).
Koleratapaukset
on korostettu
mustalla.
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Kartat taiteellisen ilmaisun ja
taktisen median välineenä
Yksityisestä, lokatiivisesta tiedosta tulee karttojen myötä universaalia. Tuomas Hongan (1998) Poika-cd-rom oli mediataideteos, joka käytti karttametaforaa henkilökohtaisen elämän kuvaamiseen. Valokuvat sidottiin paikkaan. Nyt viisitoista vuotta
myöhemmin kartat ovat joka puolella puhelimissa, julkisilla
näytöillä ja kotiteattereissa. Yksityinen minä uppoaa digitaalisen maailman kudokseen sosiaalisen median ja paikannettavuuden kautta. Puhelinvalmistajien kilpailu ja kvartaalikamppailu on siirtynyt mekaanisesta teknologiasta sovellusten ja
applikaatioiden puolelle. Näitä järjestelmiä kutsutaan ekosysteemisiksi.
Karttasovellukset ovat tämän taistelun ytimessä yksityisen
käyttäjän ja kaupallisen toiminnan rajapinnassa. Karttaan upotetaan kuvia ja tarinoita, joita voi löytää puhelimella suoraan
ympäristöstä. Nokian uusimmissa puhelinmalleissa kartoilla
oleva paikannettava tieto on ohjattu kameran näyttöön. Kaupallisia ja informatiivisia sisältöjä voi katsoa Augmented Reality
-sovelluksen kautta. Ne sijoittuvat tilaan, joka nähdään puhelimen kameran läpi. Nokian karttojen suurin haaste on niiden
joustamattomuus käyttäjien omien sisältöjen suhteen. Rajapinta
kartan sisältöjen suunnitteluun on pidetty tiukasti kehittäjien
käsissä. Digitaalinen narraatio kulkee mukanamme ja sitoo
laitteet ja ohjelmistot osaksi reaalitodellisuutta.
Toisen tyyppinen analogia henkilökohtaisen ja yleisen välillä
tulee voimakkaasti esille Minna Henrikssonin karttateosten
Istanbul ja Helsinki 2009 kautta. Näissä teoksissa paikka on kehys, jossa taidemaailmaan sidoksissa olevien ihmisten sekä instituutioiden suhteet esitetään subjektiivisen käsitekartan tai

sosiaalisen kartan tapaan. Teokset avaavat yksittäisten paikkojen valta- ja suhderakenteiden näkymättömän tiekartan. Se on
sidottu aikaan ja paikkaan, jossa ne tehtiin. Henriksson rakentaa topologisen kartan, jossa yhteys kohteiden välillä on merkittavä ja itse etäisyydet tilassa eivät niinkään. (Henriksson
2011.) Ajallinen rajaus tekee niistä lähes valokuvien läpileikkausten kaltaisia. Ne ovat metakarttoja, jotka konkretisoivat kartan ja siinä olevan informaation vahvasti kokemukselliseksi
tiedoksi.
Oma teokseni Vedenjakaja 2012 edustaa julkisen karttatiedon yhdistämistä, generointia ja muokkaamista erilliseksi
teokseksi, joka nojaa avoimeen dataan (Tenetz 2012). Teos avaa
julkisten kartta-, resurssi- ja ympäristötietojen kautta ihmisten
tiedon horisonttia. Teoksen voima nousi selkeästi ajankohtaisuudesta Talvivaaran kipsisakka-altaan vuodon konkretisoidessa vedenjakajan merkityksen yleisölle näyttelyn ollessa pystyssä (Mikkola 2012).
Honka (1998) avasi yksityisen elämänsä kuvaston ja laajensi
sen aikalaiskuvaukseksi. Yksityinen perhepiirin data avattiin
julkiseksi ja sijoitettiin osittain karttaan. Henriksson (2011) avaa
omat huomionsa taidekentän kehityksestä suhteiden ja yhteyksien kartaksi. Yksityinen data tuodaan julkiseen keskusteluun.
Honka ja Henriksson käyttävät mekaniikkaa, teoriaa ja rakenteita, joita on totuttu näkemään aiemmin valtiollisessa ja
korporatiivisessa kehityksessä. Itse avaan yleisen tason tiedon
ja muokkaan siitä karttakuvan, joka heijastuu yksityiseen sijaintiin ja mielipiteeseen. Julkinen data muunnetaan samaistuvaksi ja yksityiseksi kokemukseksi. Kaikki kolme teosta käyttävät autoritääriseksi miellettyä mediaa, karttoja, taktisen median keinoin. Taktinen media on luonteeltaan väliintuleva sekä
poliittista ja taloudellista valtaa haastava mediataiteen suuntaus,
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joka hyödyntää ja muuntaa olemassa olevien medioiden omia
tekniikoita ja julkaisukanavia sekä niihin liittyviä viestejä alkuperäisestä tarkoituksestaan poikkeavalla tavalla (da Costa &
Philip 2008).
Taktisen median kehitykseen vahvasti vaikuttanut ranskalaisfilosofi Michel de Certeau (1984) väittää kirjassaan The Practice of Everyday Life kuluttajan toimivan yhteiskunnassamme
tuottajan tapaan ja näin muuttavan teknokraattisesti rakennettua tilaa omalla toiminnallaan.
Karttojen voima konkreettisen sijainnin sekä tiedon metaforapohjana on voimakas. Paikka ilman tapahtumaa, tarinaa, henkilöä on avoin ja tiedollisesti tyhjä, Tabula Rasa. Paikka, johon
sitoutuu konkreettinen näkemys tai tapahtuma, herää eloon
siihen asettuneen merkityksen kautta.

Erämaa, pilotti ja teknologia
Kilpisjärvi on erämainen, ja ihmisten kulttuuriset kerrostumat
ovat löydettävissä ja osittain näkyvissä. Saamelaisen, suomalaisen ja skandinaavisen historian sekä esihistorian käänteet ja
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Teos Watershed-Vedenjakaja. Giclée-vedos. (Tenetz 2012.)

»K
 ilpisjärven interaktiivinen kartta ja responsiivinen sivusto
(www.arktisettulet.fi) LFA-projektissa. (Kuva: Antti Tenetz.)

tarinat ovat maisemassa. Maisemassa voi nähdä jälkiä kivikaudesta, metallikaudesta ja sodista sekä rajapyykkejä, poronhoidon jälkiä, turismin kehittymistä sekä paikallisuskomusten ja
tarinoiden verkostoa. Suuret Lapin maankäyttöön liittyvät kysymykset ja problematiikka ovat visuaalisesti sekä tarinallisesti läsnä. Teknologia ja erämaa sekoittuvat median ansiosta interaktiivisissa kartoissa QR-koodien, geokätköjen ja lokatiivisten tisesta objektista ollaan teknologian kehittyessä siirrytty tai
sovellusten kautta. Keskuksen ja reuna-alueen suhde konkreti- siirtymässä jaettuun kokemukseen.
soituu karttamedian ja käyttäjän suhteessa kenttämatkan
Interaktiiviset kartat ovat kokeelliselle toiminnalle erinpaikkaan.
omaisia. Nopeita, luonnosmaisia työkarttoja ja ulkoasukokeiluja voi tehdä suoraan Googlen My Maps-, Cartagen- tai Open
Street Map -sovelluksilla. Sisällöt voi siirtää sellaisinaan tai
Kartat latautuvat taivaalta
koodata muokattuina webissä julkisesti esitettävään karttaan.
Uusien vapaan lähdekoodin ja ilmaisten Open source -sovellus- Les Feux Arctiques -hankkeen Kilpisjärven kenttämatkaan sekä
ten, kuten Cartagenin, Open Streetmap projectin sekä kaupal- vanhojen valokuvien keräämiseen liittyvissä piloteissa My
lisen Google Mapsin, karttojen merkitys ja käyttötapa muuttui. Maps -karttoja käytettiin suunnittelun osana ja välineenä. VarVälineet tulivat ensin taiteilijoiden ja sitten muiden käyttäjä- sinainen aineisto koottiin Kilpisjärven pilotissa oppilailta ja
ryhmien käyttöön. Nämä teknologiat mahdollistavat digitaalis- opettajilta sekä muokattiin muun aineiston kanssa Google Custen ja reaaliympäristöön sulautuvien karttaympäristöjen luo- tom Maps -karttaan. Vanhojen valokuvien pilotissa valikoidut
misen, muokkaamisen ja jakamisen. Käsin kopioidusta artefak- kuvat sijoitettiin tiedettyihin lokaatioihin.
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Web-sivusto suunniteltiin suoraan responsiiviseksi, eli se
reagoi automaattisesti laitteen näytön tarkkuuteen, jolla sivua
selataan, ja muokkaa ulkoasun muotoilun tämän mukaan. Syitä
responsiivisen tekniikan käyttöön olivat muun muassa vapaa
selattavuus eri päätelaitteissa ja se, että html-5-tekniikalla sivut toimivat mobiiliaplikaatioiden tapaan. Tärkein syy oli, että
sisältöä voi selata on-site paikan päällä Kilpisjärvellä sekä näyttelyssä joko QR-koodin tai määritellyn maantieteellisen sijainnin avulla. Sisällön informaatiosta, teoksista ja kuvista tulee
automaattisesti lokatiivisia ja reaalimaailmaan vertautuvia.
Sisältö lautautuu 3G- tai tulevan 4G-verkon kautta normaalin
web-sivuston tapaan. Maastossa olevien näkymättömien ja näkyvien reittien ja resurssivirtojen sekä ihmisen kulttuurin ja
energian kenttä voidaan tuoda näkyväksi lokatiivisilla karttasovelluksilla. Kartat eivät ole enää esineitä vaan kokemuksia.

Spirit of Kilpisjärvi. (Kuva: Anna-Leena Muotka.)
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Nimmarit lokikirjaan. Kuvassa Matti Pulju ja Jyrki Kola. (Kuva: Jouni Välitalo.)

96 • Les Feux Arctiques

Matti Pulju

Uusia kokemuksia Kilpisjärven kenttämatkalla
Liikkeelle lähdettiin aamulla Torniosta jo ennen aamuyhdeksää.
Ajomatkalle sisältyi kahvitteluiden ja ruokataukojen lisäksi kuvaamista ja geokätköilyä. Täytyy myöntää, että geokätköily oli
paljon hauskempi harrastus, kuin olisin voinut uskoa. Opettaja
Jyrki Kolan johdolla kätköjä tuli etsittyä porukalla kiitettävän
useita.
Kilpisjärven maisemien astuessa esiin tulin vakuuttuneeksi
siitä, että tähän projektiin mukaan lähteminen oli hyvä valinta.
Tämä olisi todennäköisesti ensimmäinen kerta, kun pääsisin
kamera kädessä tutkimaan jotain ihan oikeasti kuvattavaa ympäristöä. Sitä muutama päivä Kilpisjärvellä ja yksi Norjan puolella tosiaan tarjosi.
Mielenkiintoisin hetki koko reissulla oli vierailu Norjassa.
Harmittavaa oli tosin se, että usva peitti sinä päivänä kaikki
vuoret näkyvistä, joten näyttäviä kuvia ei saanutkaan joka paikasta. Ympäristöt, joissa pysähdyimme kuvaamaan, olivat kui-

tenkin kiehtovia ja itselleni ennennäkemättömiä, joten tästä
kyseisestä päivästä sain reissulla eniten irti.
Koko porukan yhteismeininki oli odotuksiini nähden todella
hyvä ja miellyttävä. Vakuutuin siitä, että yhteistyö toimii kolmen eri koulutusasteen kesken.

»J
 yrki Kolalla menomatkan toinen kätkö hyppysissä.
(Kuva: Jouni Välitalo.)
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Kalastusta öisellä Peerakoskella. (Kuva: Eemeli Hepola.)

98 • Les Feux Arctiques

Mikko Leinonen, Pertti Aula & Eemeli Hepola

Kalastuskulttuuria ja geokätkentää – näkökulmia ja
huomioita Kilpisjärven kenttämatkalta
Toteutimme kalastusmatkan Könkämäenolle elokuussa 2012 osana Les Feux Arctiques -hankkeen Kilpisjärven kenttämatka -pilottia.
Tavoitteena oli tarkastella kalastukseen liittyvää kulttuuria ja siitä jääneitä merkkejä ympäristössä. Samalla tuotimme uutta sisältöä jokivarteen ja erityisesti kalastukseen liittyvään kulttuuriin. Ajatuksemme liittyvät tuotteistamiseen ja lähtökohtamme ovat rakentuneet muotoilun aloilta. Tuotteistamisella tarkoitamme uusien mahdollisuuksien tuomista kulutuksen ja elämyksellisyyden piiriin.
Vapaa-ajan kalastajien, siis meidän, näkökulmasta Könkämäeno saamelaisen elinkeinon yksi tärkeä tuki. Nämä tarinat ovat kuija Kilpisjärvi ovat ainakin kansallisesti varsin kuuluisia ja tavoi- tenkin aikojen saatossa unohtuneet. Saamelaisuus voidaan tunteltuja kalastuskohteita. Kalastus Könkämäenolla on helppoa nistaa esimerkiksi alueen nimistä kuten Kummavuopio. Tavallijo siitä syystä, että joki virtaa valtatie 21:n eli Neljän tuulen tien nen vapaa-ajan kalastaja ei saa näihin tarinoihin kosketuspintaa.
rinnalla. Kävelymatka autolta joelle on vain muutamia minuutMolemmissa paikoissa, sekä Könkämäenolla että Kilpisjärvelteja. Könkämäeno on monen kalastajan unelma. Se on saman- lä, on kaksi toisistaan erottunutta kulttuurista tilaa tai ympäaikaisesti kalastuksellisesti ja maisemallisesti kiinnostava sekä ristöä: paikallinen saamelaisten kulttuuri ja sinne tuotu vapaahelposti autolla saavutettava joki. Alueella vierailevat kalastajat ajan kalastajien kulutuksen kulttuuri. Kriittisesti tarkasteltuna
ovat lukeneet kalastustarinoita muun muassa ruotsalaisen kir- meidän kenttämatkamme kiinnittyy tähän ajalliseen jatkujailijan, Hans Lidmanin, kirjoista ja matkakertomuksista. Myös moon, jossa kulttuurinen tila tai ympäristö haltuunotetaan
internetistä löytyy useita monimediaalisia sivustoja, jotka kerto- suhteessa alkuperäisväestön kulttuuriin. Tämä haltuunotto voi
vat kalastustarinoita Könkämäenolta. Joelle on vuosien aikana olla valtaväestön sosiaalista ja kulttuurista toimintaa edistäviä
muodostunut laaja merkitysten verkko, joka tuottaa edelleen toimenpiteitä. Tätä osaltaan on ollut muun muassa Lars Levi
tarinoita suurista kaloista ja hienoista kalastuselämyksistä. His- Laestadiuksen, Samuli Paulaharjun ja Kaarina Karin matkat
toriallisesti Könkämäeno on osa saamelaisaluetta, ja se on ollut omina aikoinaan. Kaarina Karin teos ”Haltin valloitus” kertoo
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jo nimessään hänen vaellusten tarkoituksesta. Tätä ajatusta jat- Tässä tapauksessa meillä on ollut mahdollisuus myös pohtia toiketaan nykyaikaisessa kalastuskulttuurissa, ja merkkeinä ovat mintamme lähtökohtia ja vaikutuksia sekä saada niihin muutokkalastusluvat, -alueet ja toisaalta maastossa sekä luonnossa nä- sia tai ainakin säröjä, jotka tuottavat uusia ajatuksia toiminnan
kyvä kuluminen ja hyväksikäyttö.
perusteeksi.
Tuotteistamiseen eivät perinteisesti kuulu pohdinnat tasaSaavuimme ensimmäisenä iltana Könkämäenon Peerakosarvosta ja oikeudenmukaisuudesta. Tuotteistaminen on kapita- kelle. Kosken löytäminen ei tuottanut ongelmia, sillä tien varlismin oppi, ja sen hyödyllisyys lasketaan taloudellisena voittona. teen oli pysäköity autoja koskien kohdille. Polut löytyivät helposti, koska ne ovat kuluneet leveiksi uriksi. Könkämäeno jokena
on kaunis. Joen ympäristöstä löytyy kaikkea etelästä saapuneelle kalastajalle. On rauhallisuutta, puhdasta vettä ja jylhyyttä
etenkin Ruotsin puolella, missä ei ole rakennettua ympäristöä.
Ala-Kilpisjärvi ja Saana. (Kuva: Eemeli Hepola.)
Koskien rannoilla kulkevat saviset ja leveät polut. Näitä polkuja
pitkin kalastajat voivat helposti vaeltaa kosken eri osiin. Nuotiopaikkoja on useita, mutta valitettavasti ne ovat varsin epäsiistejä. Olisi mukava tietää, millainen tämä ympäristö on ollut
silloin, kun Tornion porvarit kulkivat Jyykeän markkinoille tai
kun Lars Levi Laestadius patikoi Kummavuopion majalleen.
Könkämäeno, saameksi Rádjeeatnu, on ollut kalaisa joki. Osaltaan se on tarjonnut saamelaisille elämisen mahdollisuuden ja
pysyvyyden.
Tuotteistamisen näkökulmasta jatkamme valtaväestön kulttuurista haltuunottoa. Syvennämme valtaväestön kulttuurin,
tässä tapauksessa vapaa-ajan kalastuksen, otetta alueen ympäristöön jättämällä sinne jälkiä, joita perässätulijat voivat vahvistaa. Meidän jälkemme tähän ympäristöön on geokätköilynä
tunnettu toiminta. Geökätköissä piilotetaan maastoon ennalta
määrättyjä esineitä, joista ilmoitetaan koordinaatit sellaisella
tarkkuudella, että ne voidaan GPS-laitteiden avulla löytää.
Kätköissä on erilaisia teemoja, ja ne voivat olla erityisessä paikassa. Meidän ajatuksemme oli tuottaa kolme kappaletta geokätköjä Könkämäenon kalastuskohteisiin. Teemana kätköissä
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samankaltaisella olosuhdekuvauksella, kuten mekin teimme.
Näin geokätköön alkaa toivottavasti ajan myötä kertyä paikallisesti ja kalastuksellisesti kiinnostavaa informaatiota.
Dokumentoimme kalastusta myös perinteisin menetelmin.
Toteuttamamme video- ja valokuva-aineisto upotetaan internetissä Kilpisjärven kenttämatkan karttapohjaan karttanastana.
Sitä klikkaamalla avautuu tekstiä ja muuta sisältöä kalastuspaikoista. Samankaltaista upotusta toteutetaan myös muista kenttämatkan aikana toteutetuista sisällöistä. Tällä metodilla alueelle
tuleva matkailija saa runsaasti monipuolista tietoa seudusta,
aktiviteeteista ja alueen historiasta. Sisältöjä voi karttasovelluksesta selailla etukäteen ennen matkaa ja lisätä omaa materiaalia sinne matkan jälkeen. Kysessä on siis interaktiivinen
karttapohjainen teos.
Matkailijan itsenäisesti tekemä monimediaalinen sisällöntuotanto on kiinnostava tapa kertoa eri kohteista ja niiden olosuhteista toisille alueella liikuville matkailijoille. Internetissä
Geokätkö. (Kuva: Mikko Leinonen.)
on nähtävillä jo useita verkkopalveluja, kuten TripAdvisor, johon
matkailijat voivat jättää arvosteluja ja kokemuksiaan matkoilta.
Karttasovelluksen pohjalle tehty materiaalin kerääminen on
hyvä lisätuote matkailu- ja ohjelmapalveluyrittäjille. Sisältöä on
oli kalastus ja ajatuksena tähän liittyvän osaamisen levittämi- suhteellisen helppo tuottaa muun muassa älypuhelimien kamenen ja ehkäpä myös säilyttäminen. Kätköt sijoitettiin suosittu- roiden ansiosta, ja digitaaliset lukulaitteet ovat nykyään yleisiä.
jen koskikalastuskohteiden lähettyville.
Tietoa erikoisista kohteista tai taltioita tapahtumista voi nyKätköjen kautta pyrimme tuomaan alueen kalastuskulttuu- kyään päivittää palveluihin nopeasti, ja sisällön tuottaminen
riin uudistavia ajatuksia. Kalastus ei ole vain saaliin saamista. on melko vaivatonta.
Siihen liittyy paikallisen osaamisen ymmärtämistä, oppimista
ja tämän tiedon jakamista. Tällaista tiedon ja osaamisen jaka- Geokätköjen koordinaatit julkaistaan geokätköilyyn liittyvillä simista on kätköön piilotettu ottiperho ja vinkki kalapaikasta. vustoilla (http://www.geocaching.com), ja LFA-hankkeen sivuilla
Tarkoitus on, että geokätkön löytäjä mahdollisesti kalastaisi (http://arktisettulet.fi/) tulee olemaan myös visuaalista aineistoa
käymillämme kohteilla ja jättäisi geokätköön oman ottiperhonsa kätköistä.
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V Pohjoinen etnografia:
Vanhojen valokuvien keruu
”Kuvien joukossa on kaiken kaikkiaan
valtavat määrät kulttuurihistoriaa, joka
kannattaisi hyödyntää. Niistä paljastuvat
muun muassa vanhat, hyvät työskentelytavat,
jotka nykyajan digitaalisessa elämässä
tahtovat painua unholaan.”
– Timo Laapotti

Siltatanssit Sieppijärvellä 1930-luvulla.
(Kuva: Erkki Haapea. Kuvan omistaja: Pirkko Satta.)
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Timo Laapotti

Vanhojen valokuvien taikaa
Ammattiopisto Lappia osallistui Les Feux Arctiques (LFA) -hankkeeseen kuuluvaan vanhojen valokuvien keruu -pilottiin pääasiassa toteuttajan roolissa. Työtehtäviin Lappian osalta kuuluivat lähinnä valokuvien saattaminen digitaaliseen muotoon
ja digitaalisten kuvien käsittely. Työ käynnistyi Lappian puolesta
palaverilla 21.3.2012, jossa saimme Lapin yliopiston edustajilta
tietoa pilotista. Valokuvien keruuta oli tuohon mennessä yliopistossa jo varsin pitkälle suunniteltu. Yliopiston edustajat
Ulla Vilponen ja Tuomas Honka olivat käyneet tutustumismatkalla ensimmäisen kuvien luovuttajan Pirkko Satan luona
Sieppijärvellä. Tämän kokemuksen pohjalta oli hyvä lähteä miettimään projektin toteutusvaihtoehtoja.
Vanhojen valokuvien keruussa oli tarkoitus kerätä kuvia suoraan yksityisten henkilöiden kotialbumeista, mikä lisäsi haastetta. Tarvittaisiin siis sellainen laitteisto, jolla pystyttäisiin

« Pirkko Satan vuonna 1964 ottama valokuva
matkalla Joensuuniemeen.
(Kuvan omistaja: Pirkko Satta.)

Ammattiopisto Lappian opiskelija Maiju Rantama katselee maisemia
kuvien luovuttaja Vilho Kannalan kanssa Pekanpäässä valokuvien
keruureissulla. (Kuva: Ulla Vilponen.)
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saattamaan kuvamateriaali digitaaliseen muotoon jouhevasti
paikan päällä. Totesimme, että paras lopputulos saavutetaan
skannaamalla. Skannerin ei kuitenkaan saisi olla siirrettävyyden vuoksi kovin iso ja painava, mikä rajoittaisi suurien kuvien
digitoimista. Niinpä päätimme varautua myös siihen, että saisimme tarvittaessa isotkin kuvat digitaaliseen muotoon. Tämän
vuoksi pilottiin hankittiin matkareprolaite, jolla voitaisiin kuvata tarvittaessa myös suuret kuvat hyvälaatuisiksi digitaalisiksi kopioiksi. Kannettava reprolaite on käytännössä kasaan
taittuva kamerateline, joka on varustettu voimakkailla valoilla.
Tällaisen reprolaitteen ajatus on, että sillä kuvat valokuvataan
digitaaliseen muotoon. Skannauskeikoilla oli mukana kalustoa
sen verran, että se varmasti riitti tilanteeseen kuin tilanteeseen. Mukana kulki kannettavan tietokoneen ja reprolaitteiston lisäksi A4-kokoinen kuvanlukija, jolla tarvittaessa voitiin
skannata myös diat ja negatiivit.
Ennen skannausmatkoille lähtöä oli syytä sopia, mihin muotoon kuvat tallennetaan ja mitä tietoja niistä kerätään. Pelkät
kuvathan eivät välttämättä kerro paljoa, vaan erityisesti tarinat kuvien taustalla ovat mielenkiintoisia ja ilman muuta tallentamisen arvoisia. Pilotin lopputuloksiksi oli jo aiemmin päätetty jonkinlainen internetiin liittyvä kokonaisuus ja kuvien

Kuva on otettu vuonna 1943 Oulun sotilassairaalassa: Eero Kauppi
haavoittui Talvisodan alussa Kuhmossa. Haavoituttuaan hän
oli maannut yön ruumiskasassa. Venäläinen oli käynyt vielä
varmistamassa pistimellä, mutta hän oli kuitenkin pystynyt
olemaan liikkumatta. Eerolta jouduttiin amputoimaan molemmat
jalat. Siitä huolimatta hän pystyi tekemään töitä maanviljelijänä
hankittuaan kylän ensimmäisen traktorin. Hän eli noin
70-vuotiaaksi. (Kuva: tuntematon. Kuvan omistaja: Annikki Tallgren.)
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Vanhojen valokuvien keruuta Kolarin Sieppijärvellä. Kuvassa
Lapin yliopiston opiskelija Ulla Vilponen (vas.), kuvien luovuttaja
Pirkko Satta ja Ammattiopisto Lappian opiskelija Tero Kokko.
(Kuva: Timo Laapotti.)

tietokantaan sijoittaminen. Ajatus oli sellainen, että tietokantaan sijoitettaisiin täyden tarkkuuden kuvien lisäksi webiin
sopivasti näytöltä katseltavassa muodossa olevat kuvat. Päädyimme ratkaisuun, että skannaukset tehdään tiff-muotoisiksi
kuvatiedostoiksi sellaisella tarkkuudella, että kuvista saadaan
tarvittaessa 300dpi-resoluutiolla vähintään A4-kokoinen laadultaan hyvä painotuote.
Näin aikaan saadut tiff-kuvat peruskäsiteltiin. Käsittely aloitettiin säätämällä histogrammin avulla tumma ja vaalea pää
kohdalleen. Siitä jatkettiin sävykorjauksilla, roskien poistolla ja
tarvittaessa kuvan oikaisulla. Peruskäsitellyistä kuvista tehtiin
jpeg-muotoiset, pienemmät versiot verkkosivuja varten. Kuvan
pienentämisen ja väriprofiilin muunnoksen jälkeen kuva vielä
terävöitettiin näytöltä katselua ajatellen. Kaikista kuvista tallennettiin Lapin yliopiston Cumulus-tietokantaan skannattu,
peruskäsitelty ja verkkosivua varten tehty versio.
Vaikka joitain roskia kuvista poistettiin, päätettiin kuviin
jättää tietyt naarmut ja repeytymät, jotka omalla tavallaan kertovat kuvan historiasta. Joidenkin kuvien osalta tämä kuului
jopa oleellisesti kuvan tarinaan. Esimerkiksi Vilho Kannalan
potrettikuva on repeytynyt ja rutussa. Kuvan saamat vauriot
johtuvat siitä, että kyseinen kuva on löytynyt Ihantalasta ilmapommituksessa 1944 tuhoutuneelta joukkosidontapaikalta.
Kuva oli päätynyt kuusen oksalle, vaikka kaikki muu ympäriltä
oli tuhoutunut. Tällaiset tarinat oli ehdottomasti saatava tal-

teen ja pysymään tavallaan kuvaan liitettynä. Tarinoiden lisäksi kuvista päätettiin kerätä mahdollisuuksien mukaan kuvaajan, kuvanottoajankohdan, sijainnin ja kuvissa esiintyvien henkilöiden tiedot. Myös kaikki nämä tiedot liitettiin tietokannan
yhteyteen.
Ensimmäinen skannauskeikka, jossa myös Ammattiopisto
Lappian opiskelijat olivat mukana, suuntautui Kolarin Sieppijärvelle Pirkko Satan luokse 3.4.2012. Mukana kyseisellä keikalla olivat Lapin yliopistosta Ulla Vilponen ja Ammattiopisto Lappiasta opettaja Timo Laapotti sekä opiskelija Tero Kokko. Tuo
keikka toimi samalla myös pilottina, jossa haettiin sopivia rutiineja kuvien saattamiseksi digitaaliseen muotoon. Erityisen
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« Vilho Kannala palveli
lääkintämiehenä Ihantalassa.
Joukkosidontapaikka tuhoutui
ilmapommituksessa 1944.
Kaikki Vilhon tavarat tuhoutuivat –
vain tämä kuva löytyi kuusen
oksalta. (Kuva: tuntematon.
Kuvan omistaja: Vilho Kannala.)

tärkeänä seikkana pidettiin sitä, että myös tarinat kuvien
taustalta tulisivat tallennetuiksi. Tämä osoittautui käytännössä aika työlääksi, vaikka toisaalta myös antoisaksi, vaiheeksi.
Se hidasti mutta toisaalta myös rikasti huomattavasti digitalisointityötä. Tuo keikka opetti meille sen, että keikoille tarvittiin käytännössä kaksi kannettavaa tietokonetta. Toisella hoidettaisiin tietojen ja tarinoiden keruu ja toisella varsinainen
skannaustyö.
Tiedot kerättiin Excel-taulukkoon, jossa jokaiselle kuvalle oli
varattu yksi rivi. Rivin ensimmäinen solu sisälsi skannatun tiedoston nimen ja seuraavat solut tietoja kuvista. Näin kuvat ja
tiedot saatiin yksilöityä luotettavasti. Käytännössä huomasimme,
että paikan päällä saattaa tietoa tulla hyvinkin paljon ja yksityiskohtaisesti, joten kaikkea tietoa ei millään voida kerätä. Silloin on syytä keskittyä olennaiseen. Työnjako tilanteessa meni
käytännössä niin, että Lappian opiskelija keskittyi skannaustyöhön ja muihin teknisiin asioihin, jolloin yliopiston opiskelija
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pystyi keskittymään tarinoiden ja tietojen keruuseen. Myöhemmin huomattiin, että jos tilanteesta olisi tehty äänitallennus,
olisi epäselviksi jääneisiin kohtiin voitu palata äänityksen kautta.
Äänitystä ei kuitenkaan tämän pilotin yhteydessä näillä resursseilla koettu mahdolliseksi toteuttaa, mutta se olisi varmasti
järkevää esimerkiksi mahdollisessa jatkohankkeessa.
Seuraavalle keikalle lähdettäessä olivat Ammattiopisto Lappian opiskelijat vaihtuneet, joten työrutiinien opettelua oli
edelleen. Keikalle osallistuneet opiskelijat olivat kuitenkin sitoutuneet työhön koko loppukevääksi, joten jatkumo oli siltä
osin taattu. Käytännössä rutiinit saatiin hiottua lähestulkoon
kohdalleen jo ensimmäisellä keikalla, ja työ sujui kitkatta. Lappian opiskelijoista keikoilla oli aluksi mukana kaksi opiskelijaa:
Janina Junno ja Maiju Rantama. Kun käytännön työ eteni, huomattiin, että yhdelläkin mukana olevalla Lappian opiskelijalla
tullaan toimeen.
Toinen keikka suuntautui Annikki Tallgrenin luokse Vojakkalaan 24.4.2012. Koska kuvista kerättiin tiedot niin tarkkaan, jäi
päiväsaalis jonnekin reilun 50 kuvan paikkeille, mutta näin saatiin säilytettyä projektin laadulliset tavoitteet. Oleellista ei ollut
se, että saatiin kerättyä mahdollisimman paljon vanhoja valokuvia, vaan se, että saatiin tallennettua mielenkiintoisia kuvia
historiallisine tarinoineen. Paikan päällä oli siis tehtävä valikointityön lisäksi tiedon ja tarinoiden keruutyötä, unohtamatta
myöskään varsinaista digitointityötä. Kaikki digitoidut kuvat
olivat siis pohdittuja, ja niistä saatiin kerättyä hyvin tietoa ja

 itva Salavaojan arkistoista löytyneessä, 1930-luvulla otetussa
R
valokuvassa joukko naisia kuuntelee gramofonilla musiikkia Lehdon
törmällä. (Kuva: tuntematon. Kuvan omistaja: Ritva Salavaoja.)
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tarinoita talteen. Monissa tapauksissa tämä vaati useamman koettiin rikastavaksi. Yhteistyö sujui yllättävän saumattomasti,
käynnin samassa kohteessa: Pirkko Satan luona Kolarin Sieppi- eikä yliopiston ja ammattiopiston opiskelijoiden välillä tuntujärvellä kuvia skannattiin 3.4., 7.5. ja 8.5.2012. Annikki Tallgre- nut olevan ylitsepääsemätöntä kynnystä.
nin luona Vojakkalassa digitoitiin 24.4. ja 9.5.2012. Ritva SalaKaiken kaikkiaan keikat etenivät jouheasti. Kummallekin
vaojalla vanhojen kuvien digitaaliseen muotoon saattaminen koulutusasteelle on etua siitä, että tietää suurin piirtein, mitä
tapahtui 25.4.2012. Kaija Satan luona Sieppijärvellä skannattiin toiset tekevät ja millaisiin asioihin kyseisissä oppilaitoksessa
14.5. ja 16.5.2012. Vilho Kannalan luona Ylitornion Pekanpäällä keskitytään. Asioilla on aina monta eri puolta ja useampia näkuvia tallenneltiin 16.5. ja 22.5.2012. Näiden lisäksi kuvia saatiin kökulmia. Ammattiopistossa keskitytään enemmän tekniseen
jo valmiiksi digitaalisessa muodossa useammasta lähteestä.
suorittamiseen, ja yliopistossa taas pohditaan tarkemmin kuAmmattiopisto Lappian opiskelijoiden näkökulmasta työ vai- vien taustalla olevia merkityksiä. Kumpikin tukee toistensa
kutti mukavalta ja antoisalta. Maiju Rantaman mielestä valo- toimintoja. Näitä näkökulmaeroja on vaikea oppia teoriassa.
kuvien keruussa mielenkiintoisinta oli kuvien taustalla olevat Tämäntyyppinen käytännön yhteistyö vaikuttaa olevan todella
tarinat. Hän kertoo myös, että yhteistyö yliopiston kanssa oli hyvä opettaja. Tämän pilotin myötä Ammattiopisto Lappian
hyvä juttu, vaikka joissain asioissa informaatio kulki huonosti opiskelijoille tuli myös käytännön tietoa yhdestä jatko-opintooppilaitosten välillä. Kokonaisuudessaan Rantamalle jäi pro- mahdollisuudesta ja sen kautta kyseessä olevan koululaitoksen
jektista kuitenkin hyvä fiilis. Oli hyvä päästä tekemään ihan toiminnasta ja opetuksesta.
oikeaa projektia koulutehtävien pakertamisen sijaan. AmmattiVanhojen valokuvien keruuprojektissa huomattiin valtavasti
opiston opetuksen onkin syytä nojautua vahvasti käytännön potentiaalia, jota kannattaisi jatkossa hyödyntää vaikkapa jatkotekemiseen, ja tässä pilotissa oli Lappian osalta kyse nimen- hankkeessa. Esimerkiksi mietittiin, että voitaisiin tehdä rinnasomaan siitä. Lisäksi kytkös yliopiston ja ammattiopiston välillä tuksia nykyaikaan erilaisilla kuvapareilla. Voitaisiin vaikkapa
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”Vaikka joitain roskia kuvista poistettiin,
päätettiin kuviin jättää tietyt naarmut ja
repeytymät, jotka omalla tavallaan kertovat
kuvan historiasta.”

jäljittää vanhoissa kuvissa olevat henkilöt ja kuvata heidät sa- riaalia pois. Tällaiseen törmättiin skannauskeikoilla useampaanmassa tai vastaavassa paikassa nykyaikana. Joistain kuvista kin otteeseen. Kuvien joukossa on kaiken kaikkiaan valtavat
heräsi ajatus, että tilanne voitaisiin rakentaa uudelleen nykyai- määrät kulttuurihistoriaa, joka kannattaisi hyödyntää. Niistä
kaan esimerkiksi sijoittamalla kuvaan jonkin vanhan esineen paljastuvat muun muassa vanhat, hyvät työskentelytavat, jotka
tilalle nykyaikaisen esineen. Tästä esimerkkinä vaikkapa Ritva nykyajan digitaalisessa elämässä tahtovat painua unholaan.
Salavaojan kuva, jossa naiset istuvat nurmikolla keskellään gra- Näitä perinnemenetelmiä saatetaan tulevaisuudessa kaivata, ja
mofoni. Nykyaikana tuon gramofonin tilalle sopisi vallan mai- niistä voi olla hankala saada kaivettua tietoa, jos dokumentoiniosti kannettava tietokone. Tämä nykyaikaan sijoittuva kuva tavaa kuvamateriaaliakaan ei ole enää saatavilla.
voitaisiin ottaa täsmälleen samalla paikalla, ja kuvan tunnelma
olisi varsin samankaltainen, mutta vain tuo keskellä oleva esine Valokuvien keruussa käytettyä kalustoa:
olisi vaihtunut ja toki maisema jollain tavalla muuttunut.
Eräs pilotin aikana esiin noussut idea oli, että voitaisiin tehdä - kuvanlukija: Epson Perfection V500
kuvakollaaseja, joissa sekoitetaan nykyaikaa ja menneisyyttä. - kannettavat tietokoneet: Dell Latitude E6520 ja MacBook Pro
Myös tarinoiden tallentaminen äänitteisiin voisi tuoda uuden - järjestelmäkamera: Canon EOS 5D
näkökulman valokuville eikä suodattaisi asiaa pois niin paljon - objektiivit: Canon EF 50mm f/2.5, Canon EF 16-35 mm f/2.8L
ja Canon EF 24-70mm f/2.8L
kuin Excel-taulukko. Kuvien arkistointia voisi myös kehittää
siten, että käytettäisiin muiden tietojen lisäksi avainsanoja, jol- - kulmaetsin: Canon Angle Finder C
- värienhallintaan: targetti SpyderCHECKR,
loin kuviin voitaisiin tehdä helpommin hakuja.
harmaakortti Lastolite L1558 XpoBalance 38cm,
Pilotin aikana nousi esiin eräs huolestuttava seikka, nimitkalibrointilaite Spyder 4 elite
täin se, että ihmiset ovat heittämässä paljon vanhaa kuvamateLes Feux Arctiques • 111
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Eero Sauri

Kamerareportteri – 1950-luvun moniosaaja
Kun Uusi Suomi Helsingistä tuli porvarillisen sanomalehden mestyneen maalaisliittolaisen Pohjolan Sanomien ja oululaisen
omistajaksi Lappiin, Kemiin, merkitsi se entiseen lehteen ver- kansandemokraattien Kansan Tahdon rinnalla haluttiin säilytrattuna resurssien nopeaa vahvistumista. Läänin rohkeimmat tää kokoomuksen äänenkannattaja, oli Pohjois-Pohjalle saatava
lehtimiehet värvättiin lehden johtoon, toimituksen henkilö- uusi omistaja.1
Uusi Suomi tuli pelastajaksi. Syksyllä 1955 Uusi Suomi osti
määrä kaksinkertaistui, uusi nopea painokone tuotiin entisen
arkkikoneen tilalle ja tuliterä kuvalaattakone Hell-Klisograf myös Rovaniemen kokoomuslehden, Rovaniemen, joka liitettiin
Pohjois-Suomeen. Näin Lappi sai koko lääniin leviävän porvaostettiin.
Uusi – tai uudesti syntynyt – lehti sai nimen Pohjois-Suomi. rillisen sanomalehden. Periaatteessa, sisällöllisesti ja toimitukSe aloitti ilmestymisensä vuoden 1955 alusta. Entisen lehden, selliselta otteeltaan se oli vahva mutta ei kuitenkaan päässyt
Pohjois-Pohjan, lähinnä kemiläiset ja torniolaiset omistajat oli- irti edeltäjiensä tappiokierteestä. Kokoomuslaisesti tai muuten
vat joutuneet luopumaan leikistä, sillä heidän lehtensä oli sota- oikeistolaisesti ajattelevia ei ollut tarpeeksi Lapissa, jonka pääpuolueet olivat maalaisliitto ja SKDL.
vuosien jälkeen käynyt taloudelliseksi taakaksi.
Sanomalehti Pohjois-Suomi ilmestyi vajaat kaksi ja puoli vuotta
Tuon ajan sanomalehdistö oli puoluesidonnaista, vaikka se ei
uutistoiminnassa välttämättä näkynytkään. Jos Kemissä il- ja lopetti 2.5.1957. Muitakin syitä kuin aatteellisen kannatus-

«E
 ero Saurin Altix ja Yashicaflex. Taustalla Pohjois-Suomen
pelkästään valokuvista rakentuva etusivu heinäkuulta 1955.
(Kuva: Eero Sauri.)

1. Tuohon aikaan oli tavallista, että paikkakunnalla ilmestyi vähintään
kaksi sanomalehteä. Rovaniemellä ilmestyivät Lapin Kansa ja Rovaniemi, Oulussa neljä lehteä (Kaleva, Liitto, Pohjolan Työ ja Kansan Tahto),
Kajaanissa kaksi, esimerkiksi Kuopiossa neljä, Kokkolassa kolme ja
Vaasassa viisi.
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pohjan kapeus kyllä oli: muun muassa Rovaniemilehden fuusion yhteydessä uusi omistaja teki korvaamattomia virheitä.2
Kun lehti aloitti, oli taivas pilvetön ja toiveet
korkealla. Päättäväisyyttä oli, ja intoa lisäsi Rovaniemen yhdistyminen ja resurssien ja levikkipohjan kasvu sitä kautta. Sama tulevaisuudenusko jatkui seuraavan vuoden, 1956, ja vasta kevät 1957 toi mustia pilviä.
Näkyvän ja konkreettisen muutoksen lehdelle
toi myös oma kuvalaattakone. Naapurilla, Pohjolan Sanomilla, sellainen oli ollut lokakuusta 1953,
samoin Lapin Kansalla Rovaniemellä. Pohjois2. Kirjoittajan teoksessa ”Suomen Klondykeen vai Pohjolan punaiseen nyrkkiin? Sanomalehti Pohjois-Suomen
ja sen edeltäjien Pohjois-Pohjan ja Rovaniemen vaiheita 1921 – 1957” on tätä historiaa käsitelty yksityiskohtaisesti.
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 andra Äkäslompolo eli Kentän Sandra piippuineen päärakennuksen portailla,
S
vierellään lapsenlapsi Birgitta. Kentän talossa Äkäslompolossa harjoitettiin
majoitusliikettä. Turistit asuivat 2-kerroksisen Hotelli Huminaksi ristityn
lautarakennuksen huoneissa. (Kuva: Eero Sauri.)

”Moniosaajan rooli, joka menneitten
vuosikymmenien lehdistössä oli luonnollista,
on palannut mediaan erityisesti tällä
vuosituhannella.”

 ielto-Pekka on tunnettu ja paljon kuultu tarinoitsija
V
Enontekiön Nunnasesta. ”Miksi net kylälä aina juoruavat
minusta, tuumasi Vielto-Pekka, Johan Petteri Vieltojärvi,
vieraan astuessa hänen mökkiinsä ja esittäessä asiansa.”
(Kuva: Eero Sauri. Julkaistu: Pohjois-Suomi 29.7.1956.)

Suomi joutui aluksi teettämään laattansa edeltäjänsä PohjoisPohjan lailla Oulussa Kalevassa.
Pohjois-Pohja oli joutunut kokemaan, että tämä oli kallista, ja
niin uusien kuvien teko oli vähäistä. Enimmäkseen julkaistiin
pääkaupungin lehdiltä ja kuvatoimistoilta tulevia uutiskuvia,
jotka olivat valmiin matriisin muodossa ja jotka valettiin lyijyyn ja painolaataksi vasta lehden kirjapainossa. Henkilökuvina käytettiin esimerkiksi merkkipäiväuutisten yhteydessä vanhoja kuvalaattoja eli kliseitä – uutta ei hevin teetetty edes kaupunginjohtajasta.
Toisekseen kuvalaattojen teko Oulussa oli aikaa vievää. Sunnuntain urheiluselostukset olivat tiistain lehdessä – maanantaisin maakuntalehdet eivät ilmestyneet – ja kuvat kilpailuista
ennättivät yleensä samaan lehteen, mutta viikolla kuva saattoi
olla vasta päivää myöhemmin kuin itse uutinen.
Kesäkuussa 1955 Pohjois-Suomen toimitukseen asennettu
Hell-kuvalaattakone toi nopeat uutiskuvat ja visuaaliset elementit lehden sivuille. Tämä huipentui heti heinäkuun alussa etusivuun, joka rakentui pelkästään valokuvista. Toimituspäällikkö
Hannu Hämäläinen teki otsikon: ”Uutiset antoivat etusijan
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kesän kuville”. Kesän kuvien joukkoon etusivulle pääsi laattakoneen asentaja, insinööri Nils Mellin tuliterän Hellin äärellä.
Neljällä palstalla oli minunkin kuvani Hahtisaaren venelaiturista Kemistä.
Oma kuvalaattakone merkitsi myös reportaasijournalismin
syntyä lehden sivuille – aikaisempien tapahtumakuvien ja passiivisten henkilökuvien rinnalle.
Tämän lehden, Pohjois-Suomen, kesätoimittajana ja avustajana kuvasin pääosan Tornionlaakson kuvistani uutistyössä ja
reportaasimatkoilla.3

Kamerakerhon kautta
Ensimmäisen sanomalehtikuvani sain julkisuuteen 16-vuotiaana. Partio-lehteen olin kuvannut ja kirjoittanut jo sitä ennen
ja jopa ennättänyt saada lehdeltä ”Partion reportterin arvon tarkistaa Isohaaran tilannetta, ja niin toimitussihteeri Mauno
N:o 1”. Kemissä julkaisin myös omia partiolehtiä. Näitä esitelles- Ihamäki otti etusivulle minun kuvani. Otsikkona oli ”Kemijoen
säni ja partiouutisia kirjoittaessani olin tullut tutuksi kaupungin kuohuja Isohaarassa” ja lyhyenä kuvatekstinä: ”Parhaillaan tulmolempien lehtien, Pohjolan Sanomien ja Pohjois-Pohjan toimi- viva Kemijoki syöksee ryöppynä vesimassojaan Isohaaran voimatuksissa.
laitospadon luukuista lävitse.”
Tuo ensimmäinen sanomalehtikuvani oli kevättulvivalta IsoKuvan olin ottanut isäni Komsomoletz-peiliheijastuskamehaaran padolta Kemijoen suulta. Pohjolan Sanomat julkaisi sen ralla. Se oli neuvostoliittolaista valmistetta, varmaan ensim14.5.1954, ja kuva oli edelliseltä päivältä. Vaikka Pohjolan Sano- mäisiä kameroita, joita sodan jälkeen Suomeen tuotiin. Isäni,
mat kuvasi itse paljon, ei toimitus ilmeisesti ollut huomannut joka oli innokas perhekuvaaja, oli modernien välineiden tultua
markkinoille vaihtanut ikivanhan Kodak-laatikkokameransa
tähän.
3. Pohjolan Sanomat oli Kemin ykköslehti, levikiltään 14 000–15 000 kpl.
Vaikka Komsomoletzin valovoima oli vähäinen, oli se kelpo
Pohjois-Suomi sai Pohjois-Pohjan perintönä noin 3 000 kpl:n levikin, joka kamera. Se vei minut valokuvausharrastuksen pariin, ja ennen
kasvoi uuden lehden markkinointitoimenpiteiden ja Rovaniemen yhdistä- pitkää muiden harrastusteni ohella liityin Kemin Kamerakermisen myötä. Kuitenkin lopettamisvuonna 1957 tarkastettu levikki oli hoon. Filmit olin alkuun vienyt kehitettäväksi joko rouva Alma
vain 4 304 kpl.
Kivelälle hänen omistamaansa Kemin Kamera-Aittaan Sauvo116 • Les Feux Arctiques

« ” Mattilan äijä”, J.H.A. Alamattila Enontekiön
Leppäjärveltä, on tullut tunnetuksi paitsi maahisten
luona käynnistään niin myös parantajana ja
verenseisauttajana ja kotiseutunsa hyväksi paljon
tehneenä miehenä. Kuvassa on kolmen polven
Alamattiloita: pojanpojat Pauli (vas.) ja Urpo, poikien
isä Ilmari Alamattila, J.H.A.:n emäntä Johanna,
Ilmarin puoliso Seija ja itse J.H.A. Alamattila.
(Kuva: Eero Sauri. Julkaistu: Pohjois-Suomi 3.8.1956.)
««
 Oskari Leppäjärven perhe heinätöissä Enontekiön Leppäjärvellä.
(Kuva: Eero Sauri. Julkaistu: Pohjois-Suomi 3.8.1956.)

saarenkatu 3:een tai Hammarin perheen Kemin Kuvaamoon sijan olin saanut muutaman kerran ja toisen sijan ainakin kerran.
Valtakadulle, mutta nopeasti hankin mustan bakeliittisen keToivolan setlementin lehden Tapulin 9.10.1954 ilmestyneestä
hityspurkin ja ryhdyin kehittämään filmit itse. Se tapahtui ko- numerosta on arkistoissani säilynyt lehtileike; Pajusaaren Suistini wc:ssä, joka sai toimittaa pimiön virkaa.
tola oli osa Toivolaa. Kesämaisema-aiheisen pöytäkilpailun tuKopioiden ja suurennosten tekoon sain käyttää Kemin poliisi- lokset olivat Tapulin mukaan seuraavat:
laitoksen kuvalaboratoriota isäni ja hänen alaistensa suostu”C-sarjan parhaat kuvat äänestettiin Puhakalle, Kivistölle ja
muksella. Isäni oli kaupungin poliisimestari; nykyaikana tällai- Santaholmalle, D-sarjassa Leinoselle, Pyykölälle ja Saurille. Jännen käytäntö ei suinkaan olisi mahdollinen. Toinen laboratorio nittävintä oli, että D-sarjan voittokuvat olivat parempia kuin
oli sitten Kemin Kamerakerhon pimiö Pajusaaren Kemilässä. C-sarjan.”
Siellä oli hyvät työskentelytilat ja myös oppia saatavilla kokePuhakka oli rautatievirkailija Martti Puhakka, Kivistö itse
neilta valokuva-amatööreiltä.
kerhon vetäjä Eino Kivistö ja Santaholma Veitsiluoto Oy:n puuKamerakerho järjesti kuukausittain pöytäkilpailuja, joihin työtehtaan johtaja, diplomi-insinööri Olavi Santaholma. D-sarjäsenet toivat kuviaan arvosteltavaksi ja saamaan itselleen lisä- jalaisista Pyykölä oli luokkatoverini Pauli Pyykölä, taitava piiroppia sommittelussa ja tekniikassa. Albumissani on useita ku- täjä, josta myöhemmin tuli tunnustettu taidemaalari kuvaamavia, joiden taakse kerhon vetäjä, Suistolan johtaja maisteri Eino taidonopettajan toimensa ohella. Voittaja Leinonen oli todenKivistö on merkinnyt äänimäärän ja sijoituksen. Kolmannen näköisesti Jorma Leinonen.
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Oma kamera: Altix

« ”Erkunan äijä”,
Antti Palojärvi
tyttärentyttärensä ja
tämän ystävättären
kanssa. ”Erkunan
äijä” on Enontekiön
kuuluisia
pororuhtinaita, ja
hänen talonsa oli
Palojärven komein.
(Kuva: Eero Sauri.
Julkaistu: PohjoisSuomi 4.8.1956.)

Olin siirtynyt kinokauteen ja omaan kameraan. 1950-luvun ensimmäisellä puoliskolla maahan alettiin tuoda optisia laitteita
Itä-Saksasta, jonka puolelle optinen teollisuus oli Saksan jaossa
jäänyt. Altix oli näitä ensimmäisiä itäsaksalaisia kameroita ja
sellaisen ostin omilla ansioillani.
Altixissa oli 2,9:n optiikka ja siten hyvä valovoima. Sillä muun
muassa kuvasin talvipäivän kaamosta Muoniojoen varressa,
kun olin vartiojohtajakurssin johtajana Ylimuonion kansakoululla tammikuun alkupäivinä 1954.
Samoin Altix oli kameranani, kun kesällä 1954 toimin Suomen Punaisen Ristin poikaleirien vetäjänä muun muassa Äkäslompolossa. Leiriä edeltävän viikon asuin Kolarin pappilassa
kirkkoherra Ano Kauppisen kodin vierashuoneessa ja tein muonatilauksia Kolarin kaupoista ja muita leirivalmisteluja. Vapaaaikoina kuljin käsikäyttöisellä lossilla pappilan rannasta Kola- mannelle sijalle Kamerakerhon pöytäkilpailussa. Vedos oli Gerinsaareen ja valokuvasin maisemia.
vaertin kellertävälle mattapaperille.
Äkäslompolossa dokumentoin kameralla paitsi leirin tapahPoikaleiristä lähetin selostuksen läänin sanomalehdille, joistumia myös Ylläksen maisemia. Leiripaikkamme oli lähellä ta kolme julkaisi sen samoin kuin selostuksen aikaisemmasta,
Äkäslompolo-järven rantaa, nykyisen Äkäshotellin paikkeilla. Rovaniemen maalaiskunnan Vanttauskosken leiristä. Nämä
Muutamaa viikkoa leirin jälkeen olin perheeni kanssa kesälo- kolme olivat Pohjolan Sanomat, Lapin Kansa ja Rovaniemi. Pohmalla Äkäslompolossa, jossa asuimme yhdessä kylän majoitus- jolan Sanomat ja Lapin Kansa julkaisivat myös kuviani, niillä
taloista, Kentän talon hotelli Huminaksi ristityn lautarakentei- kun oli oma kuvalaattakone.
sen pihatalon yläkerrassa.
Erityisen ylpeäksi tunsin itseni, kun Lapin Kansa oli varustaJatkoin tunturikylän maisemien valokuvaamista ja otin muun nut kuvani omalla tunnuksellaan: LK-kuva. Se oli mielestäni
muassa muotokuvan Kentän Sandrasta, joka piippuineen istui paljon enemmän kuin anonyymi kuva. Samoin Lapin Kansa oli
Kentän päärakennuksen portailla lapsenlapsi Birgitta vieres- varustanut LK-merkillään kesäkuussa kuvani Lapin partiopoikasään. Lähetin kuvan isäntäperheelle, ja se näyttää päätyneen piirin piiripäiviltä Torniosta.
myös äskettäin ilmestyneeseen Äkäslompolon kyläkirjaan. Tältä
Sain syksyn mittaan 16-vuotiaana lyseolaisena lisää uutismatkalta on myös Kesänkitunturin maisema, joka pääsi kol- kuviani Pohjolan Sanomiin partiokuvien ohella. Marraskuun
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«M
 inisteri Vilho
Väyrynen Torniossa
neuvottelemassa
Tornion alue
liitoskysymyksistä.
Kuvassa Alatornion
kunnanhallituksen
jäsen maanviljelijä
Eelis Pörhölä
(vas.), Alatornion
kunnanjohtaja Niilo
Koivurova, sisäasiainministeriön
kansliapäällikkö
hallitusneuvos
Erkki Mantere,
sisäasiainministeri
Vilho Väyrynen ja
rouva Hellin
Väyrynen.
(Kuva: Eero Sauri.
Julkaistu:
Pohjois-Suomi
17.4.1956.)
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loppupuolelta on kuva Kemin sisäsataman hauraassa jäässä
ryömivästä ahvenanmaalaisesta Ciena-laivasta. Ensimmäisenä
itsenäisyyspäivän jälkeisenä arkena oli Pohjolan Sanomien etusivulla kaksi kuvaani seppeleenlaskusta Kemin sankarihaudoilla.
Pohjois-Pohjaan puolestaan olin päässyt tekemään reportaaseja muun muassa Kemin nuorisotoiminnasta. Kalliita kuvalaattoja oli teetetty pari kolme juttua kohden. Sen sijaan kuvaa
ei tullut juttuun erään lokakuisen sunnuntaiaamun suuresta
joukkoetsinnästä, pelkkä teksti vain. Kun kadonnutta, rouva
Tania, ei löydetty, olisi Oulussa teetetty kuvalaatta etsinnöistä
ollut vain kustannus lehdelle.
Kuvista sain lehdiltä pienen korvauksen. Helpolla se ei kuitenkaan tullut, vaikka esimerkiksi Pohjolan Sanomien toimituspäällikkö Eino Hulkko sanoi, että mene hakemaan rouva Vanhaselta maksu. Kauan prokuristi Maila Vanhanen mietti ennen kuin pystyi kirjoittamaan kuitin sopivaksi katsomalleen
markkamäärälle. Kuitenkin hän teki päätöksensä nopeammin
kuin nuukana taloutta vahtiva Lapin Kansan toimitusjohtaja
Aatto Aho.4
Luultavasti nopein mutta luonnollisesti niukka maksaja oli
köyhimmän talon, Pohjois-Pohjan toimitusjohtaja Leo Ahtovuo.
Jutuista siis – tekstistä en koskaan edes kuvitellut saavani
maksua. Otin kunnia-asiana sen, että juttuni julkaistiin. Samoin arvattavasti ajattelivat talouspäälliköt. Kuvista suoritettiin korvaus, sillä valokuvaaja oli pannut kuvaan myös rahallisen panoksen: filmiä, joka oli kallista, kopiopaperia, kehitteet.
Korvaus oli siis lähinnä materiaalista, kummallakaan puolella
4. Toimitusjohtaja Aatto Aho itse myös hoiti Lapin Kansan uutiskuvauksia ja oli innokas kamerankäyttäjä.
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pöytää ei varmasti osattu ajatella kuvaan sisältyvää niin sanottua luovaa tai tekijänoikeudellista puolta.

Pyörällä Haaparannalle
Valokuvaustarvikkeita hankin paitsi kemiläisistä liikkeistä niin
erityisesti pyöräilysesongin aikaan Haaparannalta. Roll-Foto
silloisessa apteekkitalossa Köpmansgatanilla torin ja Storgatanin
välissä oli aarre ja unelmien täyttymys. Suomessa valokuvausalan tavaraa sai niukasti vielä 1950-luvun puolivälissäkin. Valuuttapula asetti rajat. Ruotsissa sen sijaan oli yltäkylläisesti
kaikkea.
Roll-Foton näyteikkuna ja pienen myymälän tiskin takana
olevat vitriinit olivat täynnä aarteita: hienoja kameroita, jalustoja, salamalaitteita, salamalamppuja, suodattimia, lankalaukaisijoita, moottoroituja itselaukaisijoita, filmejä, värifilmiä,
valokuvauspapereita.
Hinnat olivat halvempia kuin Suomessa, ja Haaparannalla
kävi myös Suomen raha. Mitä tahansa ei kuitenkaan voinut
ostaa, sillä tulli asetti rajansa. Filmiä ja paperia sekä salamalamppuja kuitenkin ja pieniä tarvikkeita, kuten esimerkiksi sen
moottoroidun itselaukaisijan, jota olin katsonut jo kauan.
Ennen kaikkea Roll-Foto oli unelmia varten.
Sieltä löysin myös ruotsalaisen Foto-lehden, jota ostin irtonumeroina ja myöhemmin tilasin vuosikertana. Sen upeat kuvasivut olivat yksi visuaalisen näkemiseni kouluja.
Kemiläisten koulupoikien sesonki Haaparannalla alkoi maanteiden sulettua ja ilmojen vähän lämmettyä toukokuussa. 30
kilometrin matka vei pari tuntia ja toiset takaisin. Syyskuussa
tuulten yllyttyä ja sateiden tultua piti jälleen tyytyä koti-Kemin
tarjontaan.

Pohjois-Suomen avustajaksi ja kesätoimittajaksi

salamavalolla otetussa kuvassa odottavat miesten lähtörivissä
seitsemän joukkueen hiihtäjät lähtölaukausta. Kaikkiaan kuvia
Kun olin loppusyksystä lyseon kuudesluokkalaisena aika paljon 8.1.1955 ilmestyneessä Pohjois-Suomessa oli neljä, muun muasavustanut Pohjois-Pohjaa, oli itsestään selvää, että kävin joulu- sa maalista Tornion VPK:n edustalta.
lomalla katselemassa, miltä toimituksessa nyt näyttää, kun uusi
Kevään aikana kuvasin ja kirjoitin lehteen kemiläisistä talehti Pohjois-Suomi aloittaa. Niinpä sain kohta työtehtävän: pahtumista – urheilua, juhlia ja tilaisuuksia, vapun viettoa – ja
maakuntaviestin valokuvaamisen loppiaisena.
muutaman reportaasinkin. Tornionlaakson uutisten ja kuvaaPääsin Kemistä lähtöpaikalle Kaulirannalle Kiveliön Hiih- misen aika tuli kesällä aloitettuani kolmikuukautisen pestin
täjien joukkueen mukana. Viestin lähtö oli aamulla klo 7, ja Pohjois-Suomen kesätoimittajana.
Heinäkuun loppupuolella tein reportaasimatkan Käsivarteen,
josta syntyi useita juttuja muun muassa Saanan olympialaisista,
Mallan luonnonpuistosta ja Kilpisjärven rajaliikenteestä. Tein
L apin Partiopoikapiirin piiripäivät järjestettiin Torniossa 29.–
myös tuon ajan lehdille tyypillisen pakinamaisen koosteen
30.5.1954. Piirin partiopojat ja Tornion partiotytöt laskivat seppelen
Tornion sankarihaudalle. (Kuva: Eero Sauri. Julkaistu: Pohjolan
alueen ajankohtaisista pikku-uutisista: ”Vedenneidoista, olkiSanomat 1.6.1954, Lapin Kansa 3.6.1954, Partio 6/1954.)
hatuista ja vähän muustakin”. Tässä Eesaun pakinassa esiintyy
myös silloin 12-vuotias Nils-Aslak Valkeapää Pättikästä. NilsAslakista tuli aikuisiällä kansainvälisesti tunnettu saamelaiskulttuurin edistäjä – tämä lehtikuva saattoi olla hänen mediaesiintymistensä alku.
Matkalta riitti kuvia vielä seuraavaksi kesäksikin PohjoisSuomen julkaistessa Tornionlaakson kauppaa ja teollisuutta
-teemasivut Tornion messujen aattona.
Seuraavan kouluvuoden 1956 maaliskuun alussa alkoi yleislakko ja koulut sulkeutuivat. Niinpä oli aikaa lähteä reportaasimatkalle Enontekiölle. Eskelisen linja-autot kulkivat lakosta
huolimatta, omistajien voimin. Pääsin myös pois aikanaan, vaikka pelko oli päällä, että linja-autoliikenne keskeytyisi kokonaan.
Pohjois-Suomen toimittaja Maaret Kumpulainen, nimimerkki
Maarita Anri, oli kotoisin Enontekiöltä, ja asuin hänen kotonaan, poroisäntä Uuno Kumpulaisella. Useat Hetan talolliset
nimittäin hankkivat lisäansioita majoittamalla matkalaisia,
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Karesuvannon tullissa tullinvartija Viljo Araharju tarkastaa
kuopiolaisen auton papereita. Kesällä 1956 rajan ylitti päivittäin
parisataa autoa ja noin 700 henkilöä. (Kuva: Eero Sauri.
Julkaistu: Pohjois-Suomi 1.8.1956.)

Könkään kanssa yhdessä lähteä hiihtämään Rajaväylän huikosen, Aavasaksa–Tornio-laturetken Tornionjoen jäälle huhtikuun
puolivälissä 1956.5
Menokuljetus Torniosta tapahtui bussilla Närkin koululle, ja
lähtö oli aamuhämärissä viiden jälkeen Närkin tullilta. Päätöksemme oli hiihtää koko matka, 76 kilometriä, mutta Rajaväylän
huikosen puolikkaaseen jouduimme tyytymään ja ottamaan
vastaan Arvo Viirin ja Åke Svenskin allekirjoittamat kunniakirjat Korpikylän koululla. Korpikylän asemalta kiireesti kiskobussiin ja Kemiin toimitukseen kehittämään kuvia ja kirjoittamaan.
Tekstin teimme vuoropuhelun muotoon, minun osanani oli
lisäksi kuvata. Torniossa ennätimme vielä uutistyöhönkin: kuvasin Torniossa ja Alatorniolla kuntaliitoskysymyksissä käynnillä olleen sisäministeri Vilho Väyrysen seurueen – Elli Kaija
Köngäs puolestaan hoiti jutun tekstipuolen.

Toinen kesätoimittajakesä

Pisimmän reportaasimatkan Tornionlaaksoon tein heinäkuun
loppupuolella 1956. Keväällä olin ostanut jo uuden kamerankin,
niin myös Kumpulainen. Hetassa kuvasin sitten kirkolle kuulu- nyt peiliheijastuskameran ja 6x6-filmikoon. Tuonti Japanista
tuksille Palojärveltä ja Kautokeinosta saapuneita saamelais- oli alkanut, ja japanilaisten hintataso oli eurooppalaista paljon
nuoria ja tein jutun Enontekiön sairaalaoloista. Talven turvin edullisempi. Kiinteällä valotusmittarilla varustettu Yashicaflex,
pääsin käymään vielä Raattamassa, josta tein kyläreportaasin.
Raattama oli saanut maantien Pallasjärven suunnasta syksyllä 5. Fil.maist. Elli Kaija Köngäs oli Tornion yhteislyseon suomen kielen lehtori, mutta hän hoiti sivutoimisesti sanomalehti Pohjois-Suomen Tor1955.
nion toimistonhoitajan tehtäviä. Hän (Elli Köngäs Maranda) teki myöSuomen Ladun toiminnanjohtaja Jonne Saastamoinen lanhemmin huomattavan tiedeuran strukturaalisen kansanrunouden
seerasi voimalla laturetkiä eri puolille Suomea ja oli saanut innostutkijana ja antropologina Yhdysvalloissa ja Kanadassa ja toimi Brituksen syttymään myös Tornionlaaksossa. Päätimme Pohjoistish Colombian ja Lavalin yliopistojen professorina.
Suomen Tornion toimittajan ja toimistonhoitajan Elli Kaija
122 • Les Feux Arctiques

valovoimaltaan 3,5 ja tarkennusalueeltaan metristä 20:een ja taa seuraamassa ja malmintutkimuksia katsomassa Ylläsjokiäärettömään, oli rajallisten taloudellisten mahdollisuuksieni varressa ja päätynyt Kilpisjärvelle.
rajoissa. Siitä tuli pitkäaikainen työ- ja harrastusvälineeni.
Pääkohteet kuitenkin olivat Enontekiön erämaakylät. Silloin
Kyytinä tällä matkalla oli kuten tavallista linja-auto mutta polkupyörää tarvittiin. Hetasta Peltovuomaan asti oli maantie
varusteena lisäksi polkupyörä linjavaunun takakoukuissa. Olin ja linja-autoliikenne, mutta sieltä kesken jäänyt 14 kilometrin
käynyt Ylitorniolla Kaarannekosken voimalaitoksella ja pysäh- tienpohja 200 asukkaan Nunnaseen. Pyörällä pääsi lentohiektynyt Pellossa ja Kolarissa sekä heinäntekoa että hallantorjun- kaista tienpohjaa ja henkilöautollakin jotenkuten, mutta ei
kuormurilla, linja-autosta puhumattakaan.
Tein sekä kyläreportaasin että jutun ”Nunnasen maantie olisi
vihdoin saatava valmiiksi” ja vielä toisenkin: ”Miksi Nunnasen
tie ei valmistu? Myös Hetan ja Peltovuoman välinen tie olisi
Suomen Punaisen Ristin Lapin piirin kesäleiri Äkäslompolossa
korjattava”. Kuvia lehteen tuli paljon.
Kolarin, Sieppijärven, Pellon, Turtolan ja Muonion osastojen
Samoin Hetasta pohjoiseen, Leppäjärvelle ja Palojärvelle oli
alueella asuville pojille. Päättäjäisiltanuotio 10.7.1954.
tietön
taival. Kuvasin luhistuneita siltoja, pitkospuita ja lahonVasemmalla leirin johtaja, koululainen Eero Sauri Kemistä,
neita
tienviittoja
tällä yhteen suuntaan 30 kilometrin mittaisella
oikealla Kolarin kirkkoherra Ano Kauppinen. Poikia yhteensä 19
iältään 9–14 vuotta. (Kuva itselaukaisijalla: Eero Sauri.
erämaataipaleella. Kuvajutussa, jonka otsikkona oli ”ErämaaJulkaistu: Lapin Kansa 14.7.1954, Pohjolan Sanomat 15.7.1954.)
polkua Palojärvelle” (5.8.1956), kirjoitin: ”Kuljimme tässä äskettäin Hetasta Leppäjärvelle ja edelleen Palojärvelle. Osan alkumatkaa suoritimme polkupyörällä. Mutta sitten Harrikurun kämpälle jätimme pyörämme kannettuamme sitä ensin muutaman
kilometrin matkan kivikkojen yli. Harrikurulta alkoikin sitten
matkan paras osa: toista on elää ja kävellä kinttupolkua kuin
ajaa kiireesti polkupyörällä – välistä kantaen ja raahaten sitä.”
Jutun jatkossa otan kyllä tiukkaa kantaa maantien tärkeyden
puolesta erämaakylien asukkaille. Edellisenä päivänä julkaistun Palojärven kyläjutun yksi osio kertoo, että tien suunnittelu
on todellisuudessa jo käynnissäkin: ”Hetan – Kautokeinon tiensuunnan tutkimuksissa saavutettu valtakunnan raja”.
Leppäjärven kylässä pääsin jututtamaan parantajaa ja verenseisauttajaa, maahisten tuttua ”Mattilan äijää”, J.H.A. Alamattilaa. Se oli jännittävä tapaaminen. Vaikka muisti oli muuten
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huonontunut, niin käyntinsä maahisten
luona hän muisti hyvin. Virkeä ja puhelias
äijä emäntineen, poikineen ja pojanpoikineen asettui mielihyvin valokuvaan.
Tällaista oli sinä kesänä jo 18-vuotiaan lyseolaisen arki kesätoimittajana Antti Laakson
ja Hannu Hämäläisen railakkaasti ja sallivasti johtamassa Pohjois-Suomi-lehdessä.
Nyt olin valokuvaajana kuitenkin jo siirtynyt pelkästään
Kun koulun päätyttyä ja opiskeluaikaan ja työelämään siirryttyäni olin tullut aikakauslehdistön palvelukseen ensin Kuva- perhekuvauksen piiriin.
Moniosaajan rooli, joka menneitten vuosikymmenien lehPostiin, sitten Apuun, roolini ei enää ollut valokuvaus. Toimittajana ja reportterina sain työskennellä sen ajan johtavien leh- distössä oli luonnollista, on palannut mediaan erityisesti tällä
tikuvaajien Jussi Pohjakallion, Antti J. Taskisen, Helge Heino- vuosituhannella. Nyt vielä paljon syvempänä ja monipuolisempana radion ja tv-kuvauksen tultua nykyään vaadittavaan
sen, Martti Brandtin ja Jorma Blomqvistin kanssa.
Antti Taskisen vein näihin Enontekiön erämaakyliinkin, to- osaamispakettiin.
Pari kertaa kuitenkin tartuin kameraan ammatillisessa miesin jo hienoa maantietä Taskisen Volkkarilla. Iltayhdentoista
tuntumassa saavuimme Leppäjärvelle: kylä valvoi, lapset olivat lessä. Sain Avun päätoimittajana vuonna 1972 pääsyn Neuvostoylhäällä ja käynnistimme työt. Sama oli aikataulu ollut kuutta liiton uutistoimiston APN:n avustuksella Kižin kirkkosaarelle
vuotta aikaisemmin, jolloin reportteri saapui paikkakunnalle Ääniselle tekemään reportaasia Kižin ainutlaatuisista puukirkoista. Kuvasin jutun itse; siitä tuli kolme aukeamaa Apuun.
pyörällä ja marssimalla.
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« Tornionlaakson ensimmäinen laturetki, Rajaväylän huikonen,
hiihdettiin 15.4.1956 välillä Aavasaksa–Tornio (76 km). Täysmatka oli
tarkoitettu 20 vuotta täyttäneille mutta alle 50-vuotiaille miehille.
Torniolainen Matti Karppanen (nro 124) on juuri saapunut puolikkaan
maalille, Korpikylän väliasemalle, vasemmalla tullivartija Mikko
Haaraoja. (Kuva: Eero Sauri. Julkaistu: Pohjois-Suomi 17.4.1956.)

Toisen kerran tämä tapahtui tietämättäni. Aikakauslehtien Artikkelin tiedot perustuvat muun muassa seuraaviin lähteisiin:
Liitto sai tammikuussa 1985 luennoitsijavieraaksi Helsinkiin
maailman sen ajan johtavan kuvalehden, amerikkalaisen Lifen Jussila, Pentti 2005. Eikö sitä totuutta saisikaan sanoa. Pohjopäätoimittajan Richard B. Stolleyn. Finlandia-talon esitelmän
lan Sanomien yhdeksän vuosikymmentä. Kajaani.
jälkeen veimme hänet Lappiin, ensin Rovaniemelle ja sitten Lapin Kansa, osa lappilaista elämää 1988. Teksti: Kalevi Autio.
Saariselän kaamokseen.
Rovaniemi: Lapin Kansa.
Rovaniemellä Dick Stolleyn ohjelmaan olin sisällyttänyt ek- Sauri, Eero 2002. Sanomalehti Pohjois-Suomi – 28 kiihkeää kuusoottisesti tietysti poroajelun ja otin häntä varten kuvia matkakautta 1955–57. Jatuli XXVII, Kemi.
muistoksi. Kun maaliskuun Life ilmestyi, löysin pääkirjoituk- Sauri, Eero 2005. Suomen Klondykeen vai Pohjolan punaiseen
sen yhteydestä Dickistä poronkyydissä ottamani kuvan. Seunyrkkiin? Sanomalehti Pohjois-Suomen ja sen edeltäjien Pohraavan päivän posti toi vielä 200 dollarin shekin – odottamatjois-Pohjan ja Rovaniemen vaiheita 1921-1957. Nide B:1 / Suotoman kuvauspalkkion.
malaisen Sanomalehtimiesliiton julkaisusarja. Helsinki: MaSekunnin murto-osan saatoin kuvitella, että taidan olla Lifen
gazine Makers.
valokuvaaja.
Sauri, Eero 2007. Täysillä Kemin Metsänkävijöissä 1951–56. Jatuli XXIX, Kemi.
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Tuomas Honka

Aarne Kumpulainen,
Kekkosen luottomies ja Lätäsenon keisari
– Hei Tuomas, sinäkö se keräät niitä vanhoja valokuvia Väylältä, huikkasi lehtori Satu Kumpulainen tavatessamme.
– Kyllä minä mukana olen, mutta opiskelijat tekevät enimmät työt.
– Minulle on tullut perintönä isoisän kuva-albumit, joissa on kuvia Kekkosesta ja muista herroista. Isoisäni Aarne Kumpulainen oli
Kekkosen eräretkillä paljon oppaana, ja on siitä itsestäänkin kuvia kotona Kuttasessa. Kekkoskuvien valokuvaajasta minulla ei ole tietoa.
Aarne Kumpulainen ja Maurits Mannela vastasivat usein presi”Toisen venekunnan kippariksi oli pestattu tunnettu voimamies ja
dentti Kekkosen eräretkien järjestelyistä ja huollosta. Etelän
Lätäsenon tuntija Kumpulainen, jonka ruokavalioon tuollaisella
herrat liikkuivat usein Porojärven seudulla, ja joskus he suuntamatkalla kuului muun ohella runsaat viisi kiloa voita. Kumpulaisen
sivat kulkunsa alas Poroenoa ja Lätäsenoa pitkin. Silloin Kumrehevän olemuksen mukaisia olivat hänen juttunsakin, niin kuin sepulainen ja Mannela apumiehineen olivat jo aikaisemmin lähtekin, että eräällä Lätäsenon matkalla oli astioiden loputtua jouduttu
neet ylös Lätäsenolle. Matkaa tehtiin moottorilla sekä soutaen
suolaamaan osa kalansaaliista veneiden pohjalle.” (Lampela 1967, 56.)
ja sauvoen. Isot kosket vedettiin ohi veneteitä pitkin. Mukana
oli muonaa ja kaikenlaista tavaraa sekä tietenkin veneet. He Vesisuhteiden kannalta parhaaksi ajankohdaksi oli valittu kesänousivat Porojärvelle saakka. Viikko siinä meni.
ja heinäkuun vaihde. Tulvat olivat jo ohi, mutta vettä riitti vielä
koskenlaskuun. Vuonna 1957 herraseurueeseen kuuluivat Kekkosen lisäksi maaherra Uuno Hannula, kauppaneuvos Risto
Orko, majuri Urpo Levo, maisteri Tauno V. Mäki ja johtaja Osmo
Lampela. Seurue siirtyi rajavartioston Beaver-lentokoneella Pitsusjärvelle, ja sieltä he vaelsivat Porojärven rantaan. Lampelan
A
 arne Kumpulainen kotipihallaan Kuttasessa.
mukaan matkan varrelta tuli kalaa suolattavaksi, paistettavaksi,
(Kuva: tuntematon. Kuvan omistaja: Satu Kumpulainen.)
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hiillostettavaksi ja keitettäväksi. Pelkästään Kekkonen sai Toskal-järvestä 107 rautua. Seurue yritti ampua ahmankin, mutta
helposti kätkä katosi pusikoihin luodeilta pakoon.
Kumpulainen ja Mannela veneineen olivat seuruetta vastassa
Porojärvellä. Samalle järvenrannalle oli Aslak Juuso pystyttänyt kotansa ja majaili siellä perheensä kanssa. Presidentin seurue päätti poiketa heitä tervehtimässä. Satoi vettä, ja perille
päästyä mentiin heti sisälle kotaan, päämies ensimmäisenä.
”Siellä oli suuri joukko, kaikki lapinpuvuissa, juuri aterialla, jossa
oli leipää, voita, sulaa rasvaa ja keitettyä siikaa. Siian palaset kastettiin rasvaan ja niin ne hävisivät kaiken kokoisiin suihin. ”Päivää”, sanoi presidentti. ”Puorre päeviä”, mutisivat vastaukset, kunnes klaanin pää Aslakka oli saanut siikamöykyn nieltyä. Hariessaan sormiinsa uutta valkoista kalan palasta hän niin kuin sievästi ilahtuneena totesi: ”Jaa se on vain resitenttikin tullut tänne
ylämaihin!” Ei kukaan pomppinut ylös hätäilemään ovatko nurkat
kunnossa ja tekemään tilaa korkealle vieraalle. Jokainen syöjistä
oli kotonaan pistelemässä poskiinsa omaa pyytämäänsä erinomaista kalaa ja silloin ei meillä tarvitse kenenkään hermoilla, sillä etketistä määrää kodan isäntä. Kun ruokailu oli loppunut, keitettiin
totiset kahvit, juttu luisti ja lopuksi Aslakka päätti lähteä itse

päämiehen haavipojaksi omin silmin toteamaan, miten viehe lentää. Harreja tuli, minkä johdosta Aslak sai aiheen paljastaa mielipiteensä: ”Saattaa sitä tuota harriakin joskus syödä – kun on oikein
nälkä!” (Mäki 1967, 197—198.)
Seurueen matka jatkui alas Poroenoa. Muut kalastivat, ja Orko
tallensi tapahtumia filmille. Kosket olivat vaikeita, ja Kekkonenkin tipahti kertaalleen koskeen. Pirunportti kierrettiin ja
Rommaenon haaran jälkeen oltiin Lätäsenolla. Munnikurkkio
laskettiin veneessä ja tavaroiden kastumisella siitäkin selvittiin.

«K
 ahvitauko Lätäsenolla. Vasemmalla Kekkonen,
oikealla Kumpulainen, Mäki selin ja Mannela kaataa kahvia.
(Kuva: tuntematon. Kuvan omistaja: Satu Kumpulainen.)
»V
 ierailulla Aslak Juuson kodalla.
Vasemmalta maaherra Uuno Hannula, Aarne Kumpulainen,
Inka Juuso, Aslak Juuso ja presidentti Urho Kekkonen.
(Kuva: tuntematon. Kuvan omistaja: Satu Kumpulainen.)
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«K
 ekkonen kalastaa, Kumpulainen odottelee.
(Kuva: tuntematon. Kuvan omistaja: Satu Kumpulainen.)

istuskelee pilven reunalla ja hymyilee. Hän luo katseen Jankkarin
törmälle sinä heinäkuisena päivänä, kun presidentin safari tulee
ja lähtee. Siinä hän näkee parinkymmenen miehen teltat, makuusäkit, reput ja kalakamppeet. On muutama kalapyttykin, ainakin
istuimiksi. Näkee Kumpulainen muutakin. Paitsi tutun jokensa
hän varmaan havaitsee joukon miehiä mustat sääskiharsot hatuissa. He ovat tyytyväisiä ollessaan kaukana puhelimesta juhlallisen
avaran tunturialueen sydämessä todellisen Haltian jalkojen juuressa.” (Mäki 1967, 202.)
Joulukuussa 1957 Urho Kekkonen isännöi jo toista kertaa itsenäisyyspäivän vastaanottoa presidentinlinnassa. Itseoikeutettuina vieraina olivat paikalla Inka ja Aslak Juuso Enontekiön
Raittijärveltä.
Lentokone tuli hakemaan herroja Melajärveltä. Kekkonen ja
Hannula heittelivät vielä lentokoneen kellukkeelta parikymmen- Tämän artikkelin tiedot pohjautuvat seuraaviin lähteisiin:
tä ahventa. Kaikki olivat yli kaksikiloisia, ja kala-astiat saatiin
lopullisesti täyteen. Astiat vietiin vielä samana päivänä lento- Lampela, Osmo 1967. Eräs Lätäsenon matka. Teoksessa Presikoneella Rovaniemelle Pohjanhovin jääkellariin.
dentti eräretkillä (toim. Tauno V. Mäki ja Urpo Levo), 54–63.
Venemiehet lähtivät Munnikurkkion raja-asemalta laskemaan
Helsinki: Tammi.
Lätäsenoa alas. Parissa päivässä he olivat kotona, Mannela Mäki, Tauno V. 1967. Poroenon varrella. Teoksessa Presidentti
Markkinassa ja Kumpulainen Kuttasessa.
eräretkillä (toim. Tauno V. Mäki ja Urpo Levo), 186–203. Helsinki: Tammi.
”Ei voi välttyä ajatukselta, että Kumpulainen, joka on muuttanut Mäki, Tauno V. & Urpo Levo (toim.) 1967. Presidentti eräretkillä.
sinne, missä nivat ovat sopivalla vedellä ja kosket helppoja nousta,
Helsinki: Tammi.
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Kirjoittajien esittely
Pertti Aula
ohjaavana opettajana. LFA-hanke oli Haanpäälle konkreettinen
Pertti Aula on koulutukseltaan taiteen maisteri pääaineenaan askel – koekenttä – kehittää eri koulutusohjelmien ja koulutusteollinen muotoilu. Lapin yliopistossa Aula toimii yliopisto- asteiden opetuksellista ja sisällöllistä kehittämistä.
opettajana taiteiden tiedekunnan teollisen muotoilun koulutusohjelmassa. Opetustehtävissään Aula keskittyy suunnitte- Eemeli Hepola
lun perusteisiin ja teorioihin sekä tuotemuotoiluprojekteihin. Eemeli Hepola on taiteen ylioppilas Lapin yliopistossa. LFAKeskeisenä ajatuksena opetuksessa ja muotoilussa on niin käyt- hankkeessa hän oli kuvaajana ja leikkaajana Kilpisjärven kenttäjä- kuin kulttuurilähtöisyys. LFA-hankeessa Aula osallistui tämatkalla osana niin sanottua kanoottiryhmää. Hankkeen
Kilpisjärven kenttämatkaan saaden ajatuksia kulttuuriympä- myötä hän sai opiskelijana olla mukana oppilaitosten välisessä
ristön ulottuvuuksista ja vaatimuksista tuote- ja palvelumuo- yhteistyössä sekä pääsi tuottamaan sisältöä karttasovelluktoilun tuotannoissa.
seen.
Timo Haanpää
Timo Haanpää on toiminut opettajana Lapin yliopistossa audiovisuaalinen mediakulttuurin koulutusohjelmassa vuodesta
2009 alkaen ja sitä ennen kuvataidekasvatuksen koulutusohjelmassa päätoimisena tuntiopettajana vuodesta 1999 lähtien.
Hän on ollut LFA-hankkeen EU-hanketekstin kirjoittaja ja itse
hankkeessa ohjausryhmän puheenjohtaja. Hankkeen piloteissa
hän oli mukana erityisesti Kylä joen sylissä -web-dokumentin

Tuomas Honka
Tuomas Honka on päätoiminen hankekoordinaattori Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnassa. Hänen vetämänsä hankkeet
ovat yleensä EU-rahoitteisia. LFA-hankkeessa Honka vastasi
web-dokumentin, Kilpisjärven kenttämatkan ja vanhojen valokuvien keruun koordinoinnista ja osaksi myös toteuttamisesta.
Erityisesti hankkeen vahva painotus pohjoiseen etnografiaan
oli Hongan mieleen.
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Timo Jokela
Mikko Leinonen
Kuvataidekasvatuksen professori Timo Jokela on Pohjoisen Mikko Leinonen on taiteen maisteri, ja toimi LFA-hankkeessa
kulttuuri-instituutin johtaja ja Lapin yliopiston taiteiden tiede- projektityöntekijänä. Vastuualueena hänellä oli Kylä Joen Syliskunnan dekaani. Hänen tutkimusintressinsä ja oma taiteelli- sä -web-dokumentin tuotannolliset tehtävät. Mikko Leinonen
nen toimintansa liittyvät nykytaiteen, taidepedagogiikan, ym- on työskennellyt fiktio- mainos ja dokumenttielokuvatuotanpäristöjen ja yhteisöjen väliseen vuorovaikutukseen. Jokelan noissa yli 15 vuoden ajan. Dokumenttielokuva on tullut hänelle
toiminnassa Pohjoisella on erityinen merkitys, ja hän koordinoi läheisimmäksi teosmuodoksi viime vuosien aikana, ja LFAmyös Arktisen yliopiston Arctic Sustainable Arts and Design hankkeen puitteissa toteutettu web-dokumentti antoi hyvän
-kansainvälistä taideyliopistojen verkostoa. LFA -hankkeessa mahdollisuuden tutustua uuteen teosmuotoon verkkoympärisJokelan vastuulla oli projektitoiminnan pedagoginen ja tutki- tössä.
muksellinen kehittäminen.
Aki Lintumäki
Timo Laapotti
Aki Lintumäki on audiovisuaalisen mediakulttuurin ja kirjalliTimo Laapotti on koulutukseltaan Oulun yliopistosta valmistu- suustieteen opiskelija. Hän on aikaisemmalta koulutukseltaan
nut filosofian maisteri. Opintonsa hän suoritti tietojenkäsitte- kulttuurituottaja (AMK). Tällä hetkellä hän toimii kulttuulytieteiden laitoksella suuntautuen digitaaliseen mediaan. Täl- rialalla freelancerina. Lintumäki työskenteli LFA-hankkeessa
lä hetkellä hän toimii Ammattiopisto Lappiassa päätoimisena Kylä joen sylissä -web-dokumentin yhtenä käsikirjoittajana ja
tuntiopettajana kulttuurialalla ja on opetuksen lisäksi työssään toisena tuottajana. Lisäksi hän ohjasi web-dokumenttiin teokosallistunut projekteihin. LFA-hankkeessa hän oli mukana oh- sen, joka on nimeltään Lippomies. Projekti antoi Lintumäelle
jaavana opettajana, mutta toimenkuvaan kuuluivat myös erilai- uusia näkökulmia soveltaa dokumentaarista ilmaisua.
set suunnittelu-, hankinta- ja järjestelytehtävät. Laapotti oli
myös opiskelijoidensa kanssa mukana muun muassa LFA-näyt- Kaija Maunula
telyn rakentamistyössä.
Kaija Maunula on koulutukseltaan vaatetusalan artenomi ja
opettaja. Työuransa hän on tehnyt teatteripukujen suunnitteliMika Leinonen
jana ja valmistajana. Tällä hetkellä hän työskentelee pukusuunMika Leinonen on taiteen maisteri. Hän toimii käsi- ja taide- nittelijana Tanssiteatteri Rimpparemmissä Rovaniemellä. Amteollisuuden, audiovisuaalisen viestinnän ja kuvallisen ilmai- mattiopisto Lappiassa hän on toiminut useiden vuosien ajan
sun perustutkintojen sekä valokuvaajan ammattitutkinnon kou- ”keikkaopettajana” vaatetusalalla. LFA-hankkeessa Maunula
lutuspäällikkönä Ammattiopisto Lappian kulttuurialalla. LFA- toimi Arktiset tulet -dokumenttielokuvan puvustuksen toteuhankkeessa Leinonen toimi Lappian hankekoordinaattorina ja tuksen ohjaavana opettajana.
ohjausryhmän jäsenenä.
132 • Les Feux Arctiques

Minttu Merivirta
Liisa Pöllänen
Minttu Merivirta on Turun yliopistosta valmistunut filosofian Liisa Pöllänen on koulutukseltaan taiteen kandidaatti, ja hänen
maisteri (suomen kieli) ja suorittaa tällä hetkellä medianomi opintonsa kuvataidekasvatuksen koulutusohjelmassa ovat gradu(AMK) -tutkintoa Kemi-Tornion ammattikorkeakoulussa, jossa vaiheessa. Pöllänen työskentelee taide- ja taitoaineiden vastuuhän lisäksi työskentelee kaupan ja kulttuurin alalla projekti- opettajana Pudasjärven kansalaisopistossa. LFA-hankkeessa
työntekijänä pääasiallisena tehtävänään TKI-hankkeiden po- hän oli mukana toimintatutkijan roolissa ja teki tutkimusta pro
pularisointi. LFA-hankkeessa Merivirta osallistui loppujulkai- gradu -tutkielmaansa varten, jossa hän raportoi projektipedasun toimitustyöhön.
gogisen toimintamallin kehittämisestä. Hankkeessa Pölläsen
mukaan mielenkiintoisinta oli oppia lisää kulttuuri- ja taideMatti Pulju
alan ammatillisesta ja korkeakoulutuksesta sekä koulutuksen
Matti Pulju on valmistunut media-assistentiksi Ammattiopisto kehittämisen käytännöistä.
Lappiasta keväällä 2013. LFA-hankkeessa hän osallistui Käsivarren kenttämatkalle ja editoi matkaan liittyvän making Eija Rajalin
of -videon.
Eija Rajalin on taiteen maisteri ja työskentelee Kemi-Tornion
ammattikorkeakoulussa Kaupan ja kulttuurin yksikössä. Hän
Timo Puukko
toimii sekä lehtorina että kulttuurialan koulutusohjelmavasTimo Puukko on kansainvälisesti palkittu elokuvaohjaaja ja taavana.
tuottaja sekä käsikirjoittaja. Hän työskentelee kulttuurin alan
lehtorina Kemi-Tornion ammattikorkeakoulussa. Koulutuksel- Gretta-Garoliina Sammalniemi
taan Puukko on taiteen maisteri (MA) pääaineinaan elokuva- ja Gretta-Garoliina Sammalniemi valmistui Kemi-Tornion amTV-ohjaus sekä käsikirjoitus. Hän on toiminut Les Feux Arcti- mattikorkeakoulusta medianomiksi (AMK) keväällä 2012. Aiemques -hankkeeseen olennaisena osana kuuluneen Arktiset tulet min hän opiskeli kampusalueen toisella puolella Ammattiopis-elokuvan sekä web-dokumenttielokuvien Jako, Ylitys ja Lapin to Lappiassa media-assistentin tutkinnon sekä valmistui sakuninkaalliset päävastuullisena ohjaavana opettajana.
maan aikaan ylioppilaaksi. Sammalniemi työskenteli LFAhankkeessa Arktiset tulet (Les Feux Arctiques) -elokuvan ohjaajana. Tämä antoi hänelle uusia näkökulmia ja kokemusta elokuvan tekemisestä.
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Saara Sarparanta
Antti Stöckell
Saara Sarparanta opiskelee loppusuoralla Lapin yliopiston kuva- Antti Stöckell on koulutukseltaan luonto- ja eräopas, kuvataitaidekasvatuksen koulutusohjelmassa. LFA-hankkeessa hän toi- teilija sekä taiteen maisteri pääaineenaan kuvataidekasvatus.
mi tutkijana opiskelijakollegansa Liisa Pölläsen kanssa. Tutki- Stöckell toimii yliopisto-opettajana Lapin yliopistossa taiteiden
muksessaan Sarparanta syventyi siihen, millaisia projektioppi- tiedekunnassa. Hänen opetustehtävissään ovat keskeisellä simisen kokemuksia opiskelijoille syntyi hankkeen aikana.
jalla ympäristön, taiteen ja yhteisön suhteita käsittelevien työpaja- ja projektiopintojen ohjaus. LFA-hankkeessa Stöckell osalEero Sauri
listui Kilpisjärven kenttämatkaan saaden uusia ideoita vaellusFilosofian maisteri Eero Sauri, s. 1938, on tehnyt elämäntyönsä taiteen mahdollisuuksista opetustyössä. Kuvataiteilijana Stöctoimittajana, päätoimittajana, julkaisujohtajana ja varatoimitus- kell työskentelee mieluiten ympäristötaiteen parissa.
johtajana A-lehdet Oy:ssä (1963–86) ja kustannusjohtajana ja
Erikoislehtien johtajana Sanoma Magazines Finland Oy:ssä Antti Tenetz
(1986–2002). Tämän jälkeen hallituksen jäsenyyksiä muun Antti Tenetz on visuaalisten alojen taiteilija, kuvaaja ja taiteelmuassa Ruotsissa: Sydöstra Sveriges Dagblad Ab ja Blekinge Me- lisen tuottamisen yksityisyrittäjä, transmediatuottaja Labodia Ab (2002–09). Hän on ollut jäsenenä useassa viestintäalan ratory Albedo Oy:ssä. Hän toimi LFA-hankeessa multimediavaltionkomiteassa: muun muassa Journalistien koulutustarve- ja mobiilikonseptien sekä sisältöjen suunnittelijana ja toteuttatoimikunta (opetusministeriö) ja Aikakauslehtitoimikunta (lii- jana. Lisäksi Tenetz toimi yhtenä Kilpisjärven kenttämatkan
kenneministeriö). Sauri on toiminut Julkisen Sanan Neuvoston suunnittelijana toteuttaen yhteistyössä osallistujien kanssa
varapuheenjohtajana 1971–74 ja Aikakauslehtien Päätoimittajat lokatiivisia sisältöjä, erikoiskuvantamista sekä kulttuuri- ja
ry:n puheenjohtajana 1984–89. LFA-hankkeen avulla hän sai luonnontieteellisten kohteiden yhdistämistä näyttely- ja web1950-luvun Tornionlaakson kuvansa talteen arkisto- ja museo- kokonaisuudeksi. Web-dokumenttiin hän kuvasi ja ohjasi introkäyttöön.
osion. Tenetz on toiminut Lapin yliopistossa eri tehtävissä Arktisessa keskuksessa, muun muassa tiedekeskuskehittäjänä, ja
Mikko Shemeikka
Oulun yliopistossa Thule instituutissa Oulangan tutkimusaseMikko Shemeikka päätyi ammattilukion jälkeen opiskelemaan malla tieteellistä kuvantamista ja luontokuvausta kehittäneenä
medianomiksi (AMK) Kemi-Tornion ammattikorkeakoulussa. erikoistutkijana. Hän on lisäksi ollut perustamassa Grafting
Opinnot ovat tällä hetkellä loppusuoralla, mutta niiden mielen- Parlour -taiteilijaryhmää ja arktisen yliopiston temaattista verkiintoisin anti vasta edessä. Shemeikan ensiohjaus, Jako, oli kostoa Sub Zeroa.
yksi LFA-hankkeessa toteutetuista Kylä Joen Sylissä -web-dokumenteista.

134 • Les Feux Arctiques

Saila-Inkeri Vaara
Saila-Inkeri Vaara toimi Les Feux Arctiques -hankkeen projektipäällikkönä Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun Kaupan ja
kulttuurin yksikössä. Hän on myös kasvatustieteen maisteri,
joka kirjoitti aikoinaan pro gradu -tutkielmansa pedagogisista
malleista. LFA-hanke ja siinä kehitettävä oppilaitoksia yhdistävä pedagoginen malli oli Vaaralle tässä mielessä mielenkiintoinen, mutta haastava projekti.
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Kuva: Juho Jaakkonen.
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Pilottien osallistujat
I Projektipedagogiikka
Vastuuoppilaitos:
Lapin yliopisto
Henkilökunta:
Timo Jokela
Vastuuopettajat:
Lapin yliopisto: Timo Jokela
Opiskelijat:
Lapin yliopisto: Saara Sarparanta,
Liisa Pöllänen

II Arktiset tulet -dokumentti
elokuva
Vastuuoppilaitos:
Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu

Henkilökunta:
Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu:
Saila-Inkeri Vaara, Eija Rajalin
Ammattiopisto Lappia: Mika Leinonen
Pohjoisen kulttuuri-instituutti:
Hannu Kahakorpi, Juha Pentikäinen,
Veli-Pekka Räty
Vastuuopettajat:
Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu:
elokuvan päävastuullinen opettaja
Timo Puukko; Risto Huru (leikkaus) ja
Panu Pohjola (kuvaus)
Ammattiopisto Lappia: Kaija Maunula
(puvustus)
Tuottaja: Matti Malinen ja Janne Elkki
Ohjaaja: Gretta-Garoliina Sammalniemi
Kuvaaja: Tero Saikkonen
Valaisija: Mikko Koivulehto

Käsikirjoitus: Hannu-Pekka Peltomaa,
Jari Manninen, Juhani Kenttä,
Gretta-Garoliina Sammalniemi,
Näyttelijät: Hannu Friman, Jari Mertala,
Kalervo Uuttu, Markku Köngäs,
Samuel Chazalmartin, Christophe Pinon
Avustajat: Anne Vuontissalmi,
Matti Vuontissalmi, Hannu Leppäjärvi,
Aune Antinkaapo, Hannu Antinkaapo,
Elina Volotinen
Kertoja: Jari Mertala
Leikkaaja: Suvi Alamaunu
Värimäärittelijä: Janne Elkki
Apulaisohjaaja: Hannu-Pekka Peltomaa
2. apulaisohjaaja: Juhani Kenttä
Kuvaussihteeri: Suvi Koukkula
Puvustus / Lavastus: Jaana Isokangas,
Anne Mustonen
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Puvustuksen valmistus: Kaija Maunula
(opettaja), Anu Havela, Nina Leukkunen,
Tiina Ollila, Miia Turunen,
Johanna Yliheikkilä, Iida Koskenniemi,
Milana Mikkola
Puvustajat: Nina Leukkunen,
Tiina Ollila
1. kamera-assistentti: Timo Paulin
2. kamera-assistentti: Aki Lintumäki
Äänisuunnittelu: Matias Puumala
Musiikki: Jussi Huhtala / Ay Primescore
Äänittäjät: Matias Puumala,
Erno Michelsson, Tuomo Marttinen,
Oskari Rantamaula, Ismo Mustonen
2. kuvaaja / Grip: Heikki Kivijärvi
Valaisu-assistentit: Jenni-Maria
Innanen, Joni Raikaslehto,
Sunna Kitti
Making-Of : Maarit Kujansuu
Still-kuvaus: Janne Elkki,
Maarit Kujansuu, Heikki Kivijärvi
Tiedottaja: Nina Tuomainen
Kääntäjä: Hélène Lattunen
Erikoistehosteet : Tero Malinen
Yhteistyökumppanit: Nisse Järvi /
North Star Rental, Photocinerent,
Alpo Vuontisjärvi / Huvilakylä,
Ounasloma, Sami Tiensuu / Samin
Porotila, Jan Borm / Université de
Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines,
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Liisa Holmberg / Saamelaisalueen
koulutuskekus SAKK, Anja Leino /
Museovirasto, YLE / Puvusto ja
rekvisiitta, Bertil Palmbland /
Karesuvannon pappila, Arto Pekonen /
Lomamaja Pekonen, Elina Vammavaara /
Enontekiön kotiseutumuseo,
Aune ja Hannu Antinkaapo / Tervolan
kotiseutumuseo, Liisa ja Kalevi
Malinen / Neste Pudasjärvi, Paula ja
Pekka Sammalniemi / Konditoria
P. Sammalniemi
Kiitokset: Reino Laakso, Hannu
Leppäjärvi, Nita Saarenpää,
Satu Alamaunu, Päivi Innala

Pedagogiset tutkijat:
Lapin yliopisto: Liisa Pöllänen,
Saara Sarparanta
Web-dokumentti:
Tuotanto ja dramaturgia:
Mikko Leinonen, Aki Lintumäki,
Timo Haanpää
Web-suunnittelu ja käyttöliittymä:
Matias Tuomela
Äänisuunnittelu: Kalle Liikala
Graafinen suunnittelu: Emma-Pauliina
Mälkki, Pirita Ollikainen
Typografia: Henri Lilius
Historian tutkimus: Ursula Heinikoski

Vastuuoppilaitos:
Lapin yliopisto

Intro:
Käsikirjoitus ja ohjaus: Antti Tenetz
Kuvaus: Antti Tenetz
Leikkaus: Antti Tenetz
Äänisuunnittelu: Kalle Liikala

Vastuuopettajat:
Lapin yliopisto: Timo Haanpää
Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu:
Timo Puukko, Anitra Arkko-Saukkonen,
Jetta Huttunen, Kari Lauri,
Janne Vahtola
Ammattiopisto Lappia: Timo Laapotti,
Jorma Vierelä

Elomestari
Käsikirjoitus, ohjaus ja kuvaus:
Mikko Leinonen
Äänitys ja äänisuunnittelu: Kalle Liikala
Musiikki: Jug Bugs
Huuliharppu: Jussi Nykänen
Dobro: Jouko Hiltunen
Banjo: Pekka Kärhä

III Kylä joen sylissä -webdokumentti

Värimäärittely: Jouni Porsanger
Esiintyjä: Petri Leinonen
Lippomies
Käsikirjoitus ja ohjaus: Aki Lintumäki
Tuotanto: Aki Lintumäki
Kuvaus: Matti Ollikainen
Äänitys: Erno Michelsson, Matti
Ollikainen, Aki Lintumäki
Leikkaus: Aki Lintumäki
Äänisuunnittelu: Erno Michelsson,
Aki Lintumäki
Värimäärittely: Jouni Porsanger
Esiintyjä: Hannes Risto
Yhteisötaidetta
Kukkolankoskella
Ohjaus: Marko Haarni
Käsikirjoitus: Marko Haarni,
Sofia Leskinen, Mirva Valkama
Kuvaus: Marko Haarni
Valokuvat: Anssi Lauri
Leikkaus: Marko Haarni
Äänitys: Antti Lindholm
Esiintyjät: Kerttu Auno, Oiva Auno,
Kaisa Holm, Anssi Lauri, Petri Leinonen,
Sofia Leskinen, Helena Mäkikallio,
Jarno Niskala, Mirva Valkama,
Marketta Vallius

Ylitys
Tuottaja: Juha-Petteri Lamminpohja
Ohjaus ja käsikirjoitus: Juho Tuovila
Apulaisohjaaja: Mikko Shemeikka
2. apulaisohjaaja: Valtteri Niskavaara
Kuvaaja: Riku Virta
Kuvaussihteeri: Niina Ylipahkala
Valaisija: Joonas Silvola
Äänitys: Eetu Ojanperä
Ääniassistentti: Sanna-Mari Annala
Location manager: Vilma Niskala
Casting director: Anna-Mari Lämsä
Lavastaja: Petri Niemelä
Props: Aila Mulari
Puvustaja: Jaana Isokangas
Catering: Kaisa Luostarinen
Still-kuvaaja: Roosa Okano
1. kamera-assistentti: Teemu Pinola
2. kamera-assistentti: Aleksi Soukka
Grip: Matti Pohjalainen
Runner: Mikko Putkonen
Maskeeraus: Valpuri Lindberg,
Tanja Lilja
1. valomies: Juho Jaakkonen
2. valomies: Niko Rinta
Dit: Jani Järnfors
Tuotanto-assistentti: Jouni Välitalo,
Aleksi Turulin, Tuomas Närvä
Leikkaus: Roosa Okano
Näyttelijät: Mikko Koivulehto,

Emmi Nivala, Toni Sainio, Jari Marjala,
Miska Marjala, Kaisu-Maria Juntti,
Mika Manninen
Jako
Haastateltavat: Risto Leinonen,
Matti Kanniainen, Kimmo Auno
Ohjaus ja käsikirjoitus: Mikko
Shemeikka
Tuottaja: Anna-Mari Lämsä
Kuvaaja: Joonas Silvola
Haastattelija: Katja Kinnunen
Apulaisohjaaja: Petri Niemelä
Taustatutkimusvastaava: Valtteri
Niskavaara
Taustatutkijat: Petri Niemelä,
Aila Mulari
Valaisija: Teemu Pinola
Valo-operaattori: Roosa Okano
Äänitys: Eetu Ojanperä
Leikkaus: Niko Rinta
Kamera-assistentti: Riku Virta
Kuvaussihteeri: Mikko Putkonen
Still-Kuvaaja: Juho Jaakkonen
Hexakopterikuvaajat: Tommi Hietaharju,
Veli-Matti Tapio, Juha Nissi
Dit: Niko Rinta
Tuotantoassistentti: Tuomas Närvä
Runner: Juha-Petteri Lamminpohja
Location manager: Vilma Niskala
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Maskeeraus: Aila Mulari
Catering: Valtteri Niskavaara,
Aila Mulari
Musiikki: Erno Michelsson
Graafikko: Aija Sutinen
Second Unit:
Ohjaus: Niina Ylipahkala
Kuvaaja: Simo Friman
Kuvaussihteeri: Joonas Mattila
1. kamera-assistentti: Niko Rinta
2. kamera-assistentti: Jouni Välitalo
Valaisija: Roosa Okano
Grip: Matti Pohjalainen
Lapin Kuninkaalliset
Haastateltavat: Risto Volanen,
Kaija Hiilivirta, Juhani Roimaa,
Bjarne Kollström
Käsikirjoitus ja ohjaus: Petri Niemelä ja
Tuomas Närvä
Tuottaja: Anna-Mari Lämsä
Kuvaaja: Joonas Silvola
2. kamera: Tero Saikkonen
1. kamera-assistentti: Niko Rinta
2. kamera-assistentti: Juho Jaakkonen
Leikkaaja: Roosa Okano
Valaisu: Juho Jaakkonen, Pasi Hakkio
Valomiehet: Mikko Shemeikka,
Lari-Joona Leinonen
Ääni: Eetu Ojanperä
Ääniassistentti: Sanna-Mari Annala
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Videografiikat: Tero Malinen
Tulkki & kääntäjä: Krista Korpikoski
Musiikki: Erno Michelsson
Voice Over: Joonas Kärki
Muisto koskelta
Valokuvat: Tommi Selander
Talvikalastus
Ohjaus: Juhani Kenttä, Jouni Välitalo
Kuvaus: Joonas Mattila, Aleksi Turulin
Äänitys: Jouni Välitalo
Leikkaus: Aleksi Turulin, Jouni Välitalo

IV Pohjoinen etnografia:
Kilpisjärven kenttämatka
Vastuuoppilaitos:
Lapin yliopisto
Henkilökunta:
Ulla Vilponen, Antti Tenetz,
Saara Sarparanta, Liisa Pöllänen
Vastuuopettajat:
Lapin yliopisto: Antti Stöckell,
Pertti Aula, Tomi Knuutila
Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu:
Panu Pohjola
Ammattiopisto Lappia: Jyrki Kola

Opiskelijat:
Lapin yliopisto: Jyri Junttila, Eemeli
Hepola, Anna-Leena Muotka,
Riitta Johanna Laitinen,
Tommi Kohonen, Mikko Leinonen
Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu:
Noora Hannula, Riikka Hannula,
Heidi Luokkanen
Ammattiopisto Lappia: Veli Kouri,
Jouni Välitalo, Matti Pulju,
Jenny Säkkinen

V Pohjoinen etnografia:
vanhojen valokuvien keruu
Vastuuoppilaitos:
Lapin yliopisto
Henkilökunta:
Ulla Vilponen, Tuomas Honka
Vastuuopettajat:
Lapin yliopisto: Tomi Knuutila
Ammattiopisto Lappia: Timo Laapotti
Opiskelijat:
Ammattiopisto Lappia: Tero Kokko,
Janina Junno, Maiju Rantama

Kuvien luovuttajat:
Pirkko Satta,
Kaija Satta,
Ritva Savaloja,
Eero Sauri,
Vilho Kannala,
Pelle Leskinen,
Liisa Virtanen,
Annikki Tallgren,
Hannu Laitinen,
Satu Kumpulainen,
Leena Vakkilainen,
Muonion kunnankirjasto
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