
MEPAn opintosihteeri Jukka Lindell on vuosien ajan osallistunut merenkulkijoiden Pohjoismaiseen 
valokuvakilpailuun ja saanut myös useita palkintoja. Nyt hän on siirtynyt pöydän toiselle puolelle 
ja kirjasi mietteitään valokuvaamisesta kilpailun finaalin jälkeen. 
 
 
Valokuvaamisen 10 sääntöä (http://goo.gl/rRWmCo) 
 
Luen uudelleen läpi 10 sääntöä valokuvaamiseen. Sääntöjä ei tietenkään tarvitse noudattaa, mutta 
niistä voi oppia jotain. Niitä voi pyöritellä ja tuumailla, mistä valokuvaamisessa oikein on kysymys. 
Netti on täynnä erilaisia viisauksia, joita kaikkia ei ole syytä opiskella. Kuitenkin erityisesti kuvia 
katsellessa on hauska huomata, että monet muut ovat miettineet samoja asioita ja saaneet 
ajatuksensa kiteytettyä pariin lauseeseen. Olen tajunnut, että itseään viisaampia kannattaa 
kuunnella. 
 
1. “If your photos aren’t good enough, then you’re not close enough” – Robert Capa 

Tähän ei ole lisättävää. Pitää uskaltaa mennä lähelle. Kuten linkissä mainitaan, lähelle meneminen ei 
saa olla itsetarkoitus. Olen ollut kameran kanssa lastiruumassa ja lapioinnin lomassa ottanut kuvia. 
Kun on kuulunut kommentteja tyyliin “mee nyt v….n sen kameras kanssa”, on ollut turha napsia 
mitään, tilanne ei ole ollut oikea. Tai en ole osannut kääntää tilannetta positiiviseksi. 
Moninkertainen mitalisti Jörgen Språng Ruotsista sijoittui viidenneksi tänä vuonna. Hänen kuvansa 
“Lennart” on erittäin läheltä otettu työkuva. Mahtavaa, että kamera on uskallettu viedä melkein 
Lennartin naamaan kiinni ilman ja vielä siten, ettei kasvoista kuvastu häirityksi tuleminen. 
 
2. “Photographers mistake the emotion they feel while taking the photo as a judgment that the 
photograph is good” – Garry Winogrand 
Auringonlaskukuvia oli, kuten joka vuosi, riittävästi eli turhankin paljon. Olen itsekin ottanut 
kymmeniä tai satoja auringonlasku ja -nousukuvia, koska tilanne on niin hieno. Istuu brygalla, ottaa 
tummapaahtoista kahvia ja laittaa Bob Marleyn soimaan. Pääkone pitää mukavaa ääntä ja laiva 
kulkee kivasti. Muut nukkuvat, eikä tutkassa näy ketään väistettäviä.  Aurinko alkaa pukata 
ensimmäisiä säteitään taivaanrantaan.  Uskomatonta, että tästä saa vielä liksaakin, ei voisi olla 
parempaa hommaa. Otanpa pari kuvaa. Noita kuvia helposti kerääntyy, ja hyvä niin. Muille niissä ei 
välttämättä ole oikein mitään kiinnostavaa. 
 
3. “Since I’m inarticulate, I express myself with images.”- Helen Levitt 

Tämä on hyvä. Laivan ilmapiirissä yksittäisellä tyypillä saattaa olla aiheita tai mielipiteitä, joita ei 
huvita alkaa laukoa suuressa porukassa tai kahvipöytäkeskusteluissa. Yleensä äänessä ovat samat 
vakiosuupaltit ja he saavatkin olla. Oman näkemyksensä voi esittää kuvalla. Ei ole helppoa, mutta 
kannattaa yrittää. 
 
4. “To me, photography is an art of observation. It’s about finding something interesting in an 
ordinary place… I’ve found it has little to do with the things you see and everything to do with the 
way you see them.” – Elliott Erwitt 

http://goo.gl/rRWmCo


Remua lainatakseni, siis sitaatin avaamista sitaatilla, “It ain’t what you do, it’s how you do”. On 
siistiä, jos huomaa näkevänsä jotain, mitä muut eivät näe. Frendi kirjoitti 90-luvulla jutun 
Ylioppilaslehteen, jossa hän kertoi huomanneensa, että Jorma Ollilan, jonka harteilla Suomen 
talouden sanottiin lepäävän, oli kapeat hartiat. Hän kirjoitti havainnostaan Ylioppilaslehteen ja siitä 
tuli kohu. Matti-Esko Hytönen otti huomion omiin nimiinsä, koska se oli niin osuva. 
 
5. “It is more important to click with people than to click the shutter.”- Alfred Eisenstaedt 

Tärkeä pointti. Kilpailussa kolmannen sijan nappasi Finn Hansen kuvallaan, jossa pakolaisperhe istuu 
ahteritäkillä kapstaanin vieressä, isommat ruokkivat pienempiä Tuomarit kehuivat nimenomaan sitä, 
että merimies on päässyt ja uskaltanut mennä niin lähelle ja samalle tasolle kuvattaviensa kanssa. 
Sitä ei voisi tehdä ilman jonkinlaista ihmisten kanssa toimeen tulemisen taitoa. Tietenkin myös 
ajankohtaisuus vaikutti valintaan, mutta kuva sai erittäin suurta hehkutusta osakseen. 
 
6. “I suspect it is for one’s self-interest that one looks at one’s surroundings and one’s self. This 
search is personally born and is indeed my reason and motive for making photographs.” – Lee 
Friedlander 

Mikä on juuri minun maailma? Miltä maailma näyttää minun silmin, mikä kiinnostaa, minkä keskellä 
elän? Valokuvaamisen kautta olen huomannut, että vanha ja romu kiinnostavat paljon enemmän 
kuin uusi ja ehjä. Ehkä se kertoo jotain luonteesta tai arvoistani. Nähdessäni laivan, näen historiaa ja 
nauloja. En näe laivaa nähdessäni teräslevyjä. Anarkistit sanovat, että “rikkominen on rakentamista”. 
Olen samaa mieltä. 
 
7. “I love the people I photograph. I mean, they’re my friends. I’ve never met most of them or I 
don’t know them at all, yet through my images I live with them.” – Bruce Gilden 

Varmaan jokainen, joka on ottanut kuvia ihmisistä, ajattelee näin. Pimiössä tämä tuli esille, kun 
hinkkasi jotain naamaa tunnin saadakseen sävyjä esille. Kuva muuttui persoonaksi. Siksi koepaloja ei 
voinut heittää pois, en halunnut nähdä kavereitani roskiksessa. 
 
8. “There is a creative fraction of a second when you are taking a picture. Your eye must see a 
composition or an expression that life itself offers you, and you must know with intuition when to 
click the camera. That is the moment the photographer is creative. Oop! The Moment! Once you 
miss it, it is gone forever.”- Henri Cartier-Bresson 

Kävimme Henri Cartier-Bressonin näyttelyssä Ateneumissa merenkulkijoiden kanssa marraskuussa 
2015. Mukana olleet tietävät ainakin, mitä tämä tarkoittaa. Samaa kuvaa ei voi ottaa toista kertaa. 
Joko se tallentui tai sitten ei. 
 
9. “Seeing is not enough; you have to feel what you photograph” – Andre Kertesz 

Tämän tajuaa, mutta se on vaikea avata. Mietin jotenkin niin, että tavoitteena on kuva, jonka 
nähdessään lentää perseelleen, silmät kostuvat ja aika unohtuu. Kukaan ei mieti, mikä putki ja 



paljonko pikseleitä. En välttämättä usko koskaan ottavani sellaista kuvaa, mutta se on suunta, johon 
olisi kiva tuntea liikkuvansa. Menipä pateettiseksi, mutta esimerkiksi Rikard Laviskijn voittajakuvaa 
katsoessa tuntee paahtavan auringon, kiireettömyyden, pysähtyneen tilanteen, sen miltä auringossa 
seisova auto tuoksuu, miten maassa makaavat ihmiset hikoilevat ja merimiehen, joka luultavasti 
turvakengissään nojailee kongilla reelinkiin ja on juuri vetäissyt huikat limupullosta. 
 
 
10. “Be yourself. I much prefer seeing something, even it is clumsy, that doesn’t look like 
somebody else’s work.” – William Klein 

Tämä voi olla vaikea, ainakin on sitä itselleni. Kuvatessa onneksi tiedän, mistä tykkään ja mistä en. 
Luova tekeminen on siitä kivaa, että saa tehdä mitä huvittaa. Voi itse päättää, haittaako epäterävyys, 
onko kuvattava asia kiinnostava ja miten kuvan rajaa. Usein olen kohdannut kritiikkiä, että  
“Miks jätkä on matkustanu Uruguayhin saakka kuvaamaan jotain vanhaa fillaria, eiks niitä löytyny 
lähempää?” Voi helposti vastata, että   
”mä kuvaan sitä mitä huvittaa, tai voin olla kuvaamatta. Leipäni ei ole kuvaamisesta kiinni ja kamera 
on mun. Kuvaa sä mitä sua huvittaa!” 
 
Koko tämän kelailun tarkoitus on vain avata vähän, mistä esimerkiksi hyvä kuva voisi koostua, mitä 
hyvästä kuvasta on löydettävissä. On paljon muitakin viisauksia, eikä kenenkään tarvitse noudattaa 
mitään kankeaa sääntöä. Pääasia on, että merimiehet kuvaavat, lähettävät kuviaan MEPAan ja 
saavat jonkun katsomaan niitä. Kilpailuun tulleista kuvista yksikään ei ollut huono. Monet olivat niin 
hienoja, ettei tule mieleen, miten niistä olisi saanut parempia. Pohjoismainen Merenkulkijoiden 
Valokuvakilpailu järjestetään joka vuosi. Kilpailupaikka kiertää vuorotellen kaikissa viidessä 
pohjoismaassa. Ensi vuonna se pidetään Suomessa.  
 
Kuvien ottamista kannattaa jatkaa. MEPA on järjestämässä huhtikuussa 2016 valokuvauskurssin, 
josta varmasti jokainen osallistuja saa jotain uutta kuvaamiseensa. 
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