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Minusta

Hei! Olen Saana Nykänen, 17-vuotias nuori, joka käy 
lukion ensimmäistä vuotta Otaniemen lukiossa. 
Valokuvaamisesta on tullut minulle tärkeä harrastus ja 
tapa ikuistaa tunteita ja hetkiä. Kuvaamisen lisäksi 
mielenkiinnon kohteisiini kuuluu musiikki ja 
harrastankin poikkihuilun ja kitaran soittoa.

Olen käynyt Espoon 
kuvataidekoulussa nyt 
noin 10 vuotta,  josta 
kolme viimeisintä vuotta 
olen ollut 
valokuvaustyöpajassa. 
Valokuvauksessa minua 
kiinnostaa erityisesti 
ihmisten kuvaaminen, 
erilaiset ihmiset ja 
ilmeet. Lopputyön 
halusin tehdä tänä 
vuonna, sillä halusin 
nähdä onko minusta 
siihen ja löytää 
enemmän omaa tyyliä 
valokuvaajana.

Kuva: Päivi Petrelius
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Idea ja ajatuksia

Minusta on hauska kuljettaa kameraa mukanani 
ja ottaa kuvia esimerkiksi kavereistani 
erilaisissa tilanteissa. Tätä tehdessäni joskus 
saatan kuulla jonkun sanovan asioita, kuten “En 
ole kuvauksellinen” tai “En näytä hyvältä 
kuvissa”. Olen jäänyt miettimään kauneuden 
käsitettä ja mitä se oikeastaan edes tarkoittaa. 
Kuka määrittelee kauneuden ja onko se jotain, 
jonka voi nähdä? Niin kuin teoksen nimikin 
kertoo, kauneus on minusta enemmänkin tunne. 
Kuvasin mielestäni kauniita hetkiä ja tulin 
siihen tulokseen, että kauneus  on asia, jonka 
katsoja voi kokea. Kauneutta löytyy 
valokuvauksen kohteiden lisäksi myös 
tunnelmasta ja hetkistä.
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Työskentelyä
Työtä aloittaessani minulla ei ollut selvää ideaa, jota 
olisin lähtenyt toteuttamaan. Ihmisten kuvaaminen 
kiinnosti, joten päätin, että lähden tästä ajatuksesta. 
Aloitin siis ottamaan kuvia kaikesta ja kaikista idean 
syntymisen toivossa. Kavereiden kuvaaminen jännitti 
vähän, mutta aloitin kuvaamalla tilannekuvia. Mitä 
enemmän kuvasin, sitä luontevammaksi se kävi ja aloin 
vähitellen ottamaan myös kuvia, jossa mallit 
poseerasivat. Kannoin kameraa mukanani kaikkialle ja 
minulle kertyikin valtava määrä kuvia. Kohtasin monia 
pulmia tehdessäni työtä. Ongelmaksi muodostui kuvien 
rajaaminen ja aiheen keksiminen. Millaisessa muodossa 
lopullinen työ tulisi olemaan? Mitä halusin ilmaista 
kuvillani? Moneen kertaan koin epätoivoa ja pohdin, 
olinkohan haukannut vähän liian ison palan tämän 
projektin kanssa. Työskentelyä vaikeutti myös 
koronatilanne, jonka takia en päässyt keväällä Weegeelle 
työskentelemään, vaan jouduin tehdä työtä paljon 
kotona.
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Sain otettua paljon mielestäni hyviä kuvia. Seuraavaksi täytyi 
päättää, mitä halusin ottaa mukaan työhön, sillä kuvia tosiaan 
kertyi suuri määrä. Printtasin kuviani paperille ja punnitsin 
erilaisia vaihtoehtoja. Mukana oli kaikenlaisia kuvia, mutta 
lopulta rajasin työni vain muotokuviin, sillä ne ovat mielestäni 
kaikista mielekiintoisimpia. Mietin myös missä muodossa 
kuvani tulisivat esille. Harkitsin esimerkiksi kirjan tekemistä, 
mutta lopulta päädyin kuitenkin seinälle tulevaan kuvasarjaan. 
        Kokeilin erilaisia kuvayhdistelmiä. Alapuolella on yksi 
versio, mutta hylkäsin sen, sillä kuvat olivat mielestäni liian 
samanlaisia. Alareunassa on lopullinen kokoelma. 
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Valmis työ

Loppujen lopuksi työstä muodostui kokonaisuus, joka 
sisältää yhdeksän kuvaa. Kuvia yhdistää tunne, joka 
niistä mielestäni välittyy. Kauneusteeman lisäksi itse 
näen, että olen kuvannut nuoruutta ja nuorten elämää. 

Tavoitteeni oli kehittyä valokuvaajana ja löytää 
enemmän omaa tyyliäni. Minusta tuntuu, että olen 
saavuttanut tavoitteeni. Tuntuu, että olen saanut 
varmuutta valokuvaajana ja luontevuutta ihmisten 
kuvaamiseen. Tiedän nyt myös paremmin mitä haluan 
tehdä tulevaisuudessa ja mikä minua kiinnostaa.

Lopputyön tekeminen oli minulle kaikista haasteista 
huolimatta erittäin upea kokemus ja olen myös 
tyytyväinen lopputulokseen. Tämä oli ensimmäinen 
suurempi valokuvausprojekti jonka olen tehnyt ja se 
asetti paljon vastuuta, mutta antoi myös aivan uusia 
vapauksia. 
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arkinen kaipaus 

Kauneus arkisessa hetkessä. 
Mitään erikoista ei tapahdu, 
mutta valo tekee hetkestä 
erityisen.

henkilökuva

Tämä on muotokuva. Valitsin sen 
työhön, sillä se tuo esille mallin 
persoonallisuutta. Kokeilin kuvaa 
ensin värillisenä, mutta koin, että 
se toimi paremmin 
mustavalkoisena, sillä siten on 
helpompi keskittyä 
yksityiskohtiin värien sijaan.
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miete

 Kuvassa on 4-vuotias 
serkkuni. Olin ottanut 
serkusta useita kuvia, 
mutta päädyin 
valitsemaan tämän 
työhön, sillä tästä tuli 
tunne, että olin kuvannut 
tietynlaista henkilöä 
pelkästään lapsen 
kuvaamisen sijaan. Tässä 
tärkeänä elementtinä 
olivat myös maanläheiset 
värit. 

hetki

Tässä oli tunne 
yhteenkuuluvuudesta. Kuva 
toimi minusta erityisen hyvin 
mustavalkoisena. 
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haaste

valo

Niin kuin monissa 
muissakin työni kuvissa, 
tässäkin katse on tärkeässä 
roolissa. Kuvasin paljon 
perheenjäseniäni, tässä 
kuvassa on pikkusiskoni. 
Tämä oli myös 
ensimmäisiä kuvia, jota 
kuvasin työhön.

Tässä tärkein idea oli mielestäni katse. Halusin huomion kiinnittyvän 
räikeänoranssin pipon sijaan mallin katseeseen, joten muutin kuvan 
mustavalkoiseksi. 
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pilvet

päiväunet

Monissa kuvissa halusin 
ottaa värit pois, tässä värit 
ovat tärkeässä roolissa. 
Ensin en ajatellut ottaa tätä 
mukaan, mutta se sopikin 
hyvin joukkoon, joten se 
päätyi työhön.

Tämän valitsin mukaan, 
sillä siinä oli rauhallista ja 
turvallista tunnelmaa josta 
pidin.



12

kynttilät

Tässä taas oli samaa lapsen maailman kuvausta kuin aiemmassa 
serkustani ottamassani kuvassa. Tärkeänä ajatuksena oli pieni 
lapsi, joka elää omassa pienessä maailmassaan, joka on kuitenkin 
aikuisten hallitsema.
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Kiitokset

Haluaisin kiittää Espoon kuvataidekoulua lopputyön 
tekemisen mahdollistamisesta. Suurkiitos opettajalleni 
Ruusulle avusta ja kannustuksesta. Kiitos myös 
kavereilleni ja perheelleni, joita sain käyttää malleina ja 
jotka antoivat tukea työtä tehdessä.
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