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Mite kuva kertoosuvusta?
Valokuva-aineistoavoi kAytaA sukututkimuksessamonin tavoin; suurinosa olemassaolevan
on ihminenja hiinen
kuvastonkeskeisaiheista
toimintansa.Jokainen kuvattu ihminen puolestaankuuluutai on kuulunut sukuyhteis<itin.
Teemaksiolen valinnut kuvan identiteetinilmentiijlinii. Identiteetti voidaan jakaa kahteen
osaan:itseidentiteettiineli tietoisuuteenitsestiija
omastamenneisyydestlisekii ryhm?iidentiteettiin,
jolla tarkoitan tAssii tapauksessatietoisuutta
johonkin ryhmiiiin,kuten esimerkuulumisesta
tai sukuun.
kiksi perheeseen
Lieneeaiheellistaluodayleiskatsaus
valokuvan
ja valokuvauksen
historiaanSuomessa.
Olenjaotellut kuvahistorianvuodesta 1842 nykypliviiiin
neljlilin aikakauteen.Kunakin kautenakuvaajaryhmiit olivat erilaisia. Kukin ryhmii tuotti erityyppisie kuvia, joita taas kiilettiin eri tarkoituksiin.
Aikakauttavuodesta 1842 1860-luvullevoidaan kutsua kokeilukaudeksi.Valokuvaustaito
joiden
kuului vain harvoille ammattikuvaajille,
tiytyi hallitamonenlaisiafusiikanja kemiantietoja. Kuvan tallennusmenetelm?it
vaihtelivat,
useatjiiiviit kokeilujen asteelle.Valokuvan otatja
taminenoli suhteellisen
kallistaja harvinaista,
niinp?ituon aikakaudenkuvastossaon enimmiikyliiluokankaupunkilaisia.
seenvain sosiaalisen
I 860-luvullakehitettiinmonistettavanegatiivi
ja paperivedosmenetelmii.
Nuo keksinndtloivat
jota nimivalokuvanensimm[isenvaltakauden,
tiin ateljeekaudeksitai kiiyntikorttikuvien kaudeksi. Se alkoi 1860-luvullaja sen valtakausi
kestiI 890-luvulta1920-luvulle.
Senjiilkeen, osittain 1900-luvunalussaateljeekauteenlomittuen, seurasikyliikuvaajien kausi.
Maaseudulla
toimi vuosisadan
vaihteenja toisen
viilisenii aikananoin 5 000 kylemaailmansodan
kuvaajaa,jotka tuottivat karkeanarvion mukaan
kymmenisenmiljoonaakuvaa.
Neljiis ja ehdottomastimerkittiivin kausi ajoitjiilkeiseenaikaanja jattuu toisenmaailmasodan
kuu edelleen.Tiit?i kautta kutsun harrastajakuvaajien valtakaudeksi.Ensimm?iisetharrastajat
ilmaantuivattoki jo 1880-luvullaHelsinkiin,

Tampereelle, Turkuun, Viipuriin, Kuopioon,
Ouluun, Kajaaniin, Vaasaanja Kotkaan, mutta
valokuvaustuli vasta
koko kansanharrastukseksi
toisen maailmansodan jiilkeen. Viilineet
yksinkertaistuivatja liikkeiden vedostuspalvelut
laajenivat. Telle hetkellii harrastajat tuottavat
vuosittain kymmeniii miljoonia kuvia. Harrastajakaudenkuvia eijuuri arkistoistaldydy, vaanne
ovat yksityistenihmistenhallussa.
Tiirkeintii sukutukimuksenkannalta lienee tarkastella kuvien sisiiltijii ja merkitystii, nimenomaan menneisyyden,yksil<inja suvun tutkijan
kannalta.
Kokeilukaudenkuvat vuodesta1842 1860-luvulle tuoftavat iloa vain harvalle sukutukijalle,
koska,kutenmainitsin,itsensiikuvauttaneetperin
harvathenkil<itkuuluivat liihinnii kaupunkienvarakkaimpaan
i ryhmiiiin.
sosiaal
Ateljee- eli klyntikorttikuvakauden alkukymmenillii 1870-1890-luvulla
kuvausoli viel?isuhteellisenkallista, mutta kuvattavienryhmiit laajenivat. Voidaan sanoa,effli yleiseksi ns. kiiyntikorttikuvan eli jAykiille pahville pohjustetun
ateljeemiljririssiiikuistetun henkil<ikuvanotattaminen tuli vasta vuosisadanvaihteessa.Tiilkiinkin on muistettava,eI1rd
ateljeitaoli vain kaupungeissaja suurimmissamaaseututaajamissa.
Ateljeekuvientunnusomainenpiirre on, ette ne
kertovat vain yksilon ffysisistii, ulkoisista ominaisuuksista,kuten kasvonpiirteistatai vaatetuksesta. Itse kuvausympiiristdoli lavasteenomainen, illusorinenateljee,joka ei kerro mitiiiin kuvatun henkil<inasumisympiiristdstii,
harrastuksista, tyOst?i
tai sosiaalisistayhteyksistli.
Joskuskuvassaon muitakin henkiltiit?ikuin se,
joka sukutukijaa kiinnostaa. T?illiiin kuvatusta
ryhmiist?ivoi pii?itelliijotain kyseisen henkil<in
sosiaalisistaverkostoista.Yleensii kuvaan mentiin perhekunnittain,tai sitten ystiiviit tai yst?iviittiiret kiivivlit yhteiskuvassa.
Kyl2ikuvaajat,jotka toimivat maaseudunkylissii 1900-luvunalustavuoteen1939asti, tekiviit
tytitiiiin koko SuomenalueellaInaristaHankoon,
liintisimmiistiiSuomestaRaja-Karjalaan.He kuvasivat siellii, missii ihmiset eliviit. Tiistii syystii
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kyliikuvaajien tuottamasta kuvastosta avautuu
kuvausmaisema.
meilleantoisampi
Ensinnlkin kylAkuvaajat asuivat useimmiten
yhteis<issli
kuvattaviensakanssaja olivat
samassa
jakaneetsamojakokemuksianiiiden kanssa.Kyliikuvaajienotoksissaniikyy tuttuus, vapautuneisuusja todellinen,reaalineneliim?inmiljdti.Toki
todellisuuson rajattuaeikii kaikkea arkipiiiviiistii
toimintaa kuvattu. Kyllikuvaajien tuotannossa
niiklvZit kuvattaviensosiaalisetverkostot, kuten
perhe, suku, yhdistykset, tyiipaikkaryhmldt,vapaa-ajanviettoryhmiityms. Kuvaus oli siksi
yleistii, ettii l?ihesjokainen 1920-1930-luvulla
eliiny ihminen on ikuistettuuseitakertoja eri tilanteissa.
Harrastajakuvaajakaudellaihminen esiinryy
kuvissauseimmitenarjesta poikkeavissatilanteissa,mutta mycisarjen toistuvuudessa.
Mielest?ini hanastajakuvaajienotokset ovat kaikkein
kiintoisimpia.Ei siksi, ettii ne olisivatteknisesti
korkeatasoisimpia,
vaansiksi, ettii
tai esteettisesti
ne otettu kuvaajan omasta eliimis- ja kokemusymp?iristristii.
jiilkeisen harrastajakauToisenmaailmansodan
denjakaisinvielii kahteenosaan:ensimmdinen,
mustavalkokuvan
kausi kesti 1960-luvunpuoliviiliin, jolloin viirikuvan massatuotantoalkoi.
Viimeksi mainittuajaksoa,joka jatkuu edelleen
paisuvana
yhA
vuona.
kutsuisin
"kymppikuvakulttuurin"kaudeksi - jokainenhan
meistii tietiiii nykyiset kymppikuvamainokset.
Termi kymppikuva pohjautuu suosituimmalle
kuvakoolle,joka on ollut viimeisimmiinkymmenkuntavuottal0xl5 cm.
kertovatsiite, mita ihminenarHarrastajakuvat
vostaaja mita han haluaatallentaakuvamuistiinsa.Harrastajien
suosituinkohdeon edelleenoma
perheja oma eliimiinympiirist<i.
TAllekin hetkellii
juuri tuo aihevalinta tekee harrastajakuvista
sukututkijoidenkannalta mielenkiintoisia,mutta
ne tulevat olemaan yhii merkitulevaisuudessa
Noissakuvissaon tiirkeintiiviesti
tyksellisempiii.
identiteetistii,yhteenkuuluvuudestaperheeseen,
sukuun,ystiiviinja eriIaisiin jiisenryhmi in.
Valokuvan ominaispiirteistii sukututkijalle
merkitt?iviion myciskuvan konkreettisuus;tosin
ja konkreettisuuson murenetuo autenttisuus
kaudella.Kumassadigitaalisenkuvankiisittelyn
vat kertovat enemmiinkuin muisti: muistikusaattavatmuokkauvammeisovanhemmistamme
tua vuosikymmenienkuluessa, mutta faktinen
luo todellisen
kuva aiattelemastamme
henkil<istii

kuvan hiinen olemuksestaan
tiettynii iiiirettdmiin
ohikiitaviina ajan siivuna, joka todella on ollut
joskus olemassa.On sangenvaikuttava eliimys
niihdii esimerkiksi isovanhempansa
tai vanhempansalapsina;reaalitodellisuudessa
heitii ei eniiii
viilttiimiittii ole olemassa, mutta kuvasta me
voimme tarkkailla heitii kuin menneis;4,teen
avautuvistaikkunoista.
Palataksenialussamainitsemaanikuva-identiteettiin, haluantarkentaaidentiteetinmoninaista
olemusta.Identiteettirakentuukehittiiin: Sisimpiinii ja yksityisimp?iniion kukin ihminen itse,
minlin oma tietoisuus. Tiillaista identiteettiii
viestii suurin osa ateljeekaudenyksilcimuotokuvista. Seuraavanakehiinii on ryhmiiidentiteetti,
joka voidaan jakaa pienryhmiin (esimerkiksi
ja hdllempiin
ydinperhe- lapsetja vanhernmat)
sekiilaajempiinjiisenryhmiin(esimerkiksikoululuokka, armeijan osasto, tydryhmii, jiirjestiiryhme). Seuraavaksivoimme puhuamaaseudulla
kyl[identiteetistii tai kaupungissamahdollisesti
kaupunginosaidentiteetistii.Kyliijuhlat, kuten
hiilit tai hautajaiset,kokosivat kyliiliiiset yhteen
kyliikuvaajien otoksiin. Kyliiii laajempi identiteettikehiion pitiijiiidentiteetti,seuraavamaakuntaidentiteetti ja kaikkein laajin kotimaaidentiteetti. Kun kehiit laajenevat,yksiltillisyys vAheneeja kollektiivisuus
kasvaa.
Esimerkinomaisesti
olen koonnutyhteenkuvaaiheita,jotka ovat sangenyleisiii identiteetineri
kehillii:
itseidentiteetti
- ateljeemuotokuvat
- kuvat yksittiiisistiiihmisistii
- omakuvat
perheidentiteetti
- kihla-ja vihkikuvat
- perhekuvat
- perhejuhlat
j iisenryhmiiidentiteetti
- koululuokka
- rippikuvat
- vapaa-ajanviettoryhmiit
- ystlivyysverkostot
- tydryhmet
kyliiidentiteetti
- kyliijuhlatja -tapahtumat
esim.iiitienpiiiviit
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- kyliitasonjiirjestiit ja organisaatiot
- koulut

ton, mutta yhta kaikki kuva on todiste tiimiin ihmisen liisnliolosta, osallisuudesta identiteettiin.
Aaritapauksessa kuvasta ei tarvitse kiytyii laisinkaan tutkimaamme henkil<iii, vaan jo kuvan
kuuluminen tutkittavan kotikuvastoon osoittaa
hiinen arvostaneen kuvan esiftemea tapahtumaa
tai symbolia.
19OO-luvullaeliineistii ihmisistii voimme sinnikkeella ff<illii -kuvat ldytyvet harvoin valmiiksi
identifioituina museoiden arkistoista - ja haastatteluilla luoda eriiAnlaisen kuvaeliimiikerran vuosikymmenten halki. Mielenkiintoamme ei heriitii
ainoastaan ihmisen ffysisen hahmon muuttuminen, vaan myris hiinen eliimlintilanteittensa
muutokset lapsesta aktiiviseksi yhteisrin jeseneksi sek?i erilaiset ja vaihtuvat eliimiinympiiris-

pitijiiidentiteetti
- pitiij ?itasolla toim ivat jiirjestrit
ja organisaatiot
- pitajajuhlat
- markkinat, toripiiiviit
- pitajea yhdistiiviit symbolit,
museot
- laajat tyciryhmat
maakuntaidentiteetti
- maakuntajuhlat
- maakuntaa vhdistiiviit svmbolit

trit puhumattakaan niistii kaikista sosiaalisista
verkostoista, joita kuvastot kAsittelevet.
Ilokseni kuvaa, my<is harrastajakauden kuvastoa, on yhii enemmdn kaytetty sukutukimusten
tuloksia julkaistaessa. Toki kuvasto rajautuu
kaytanndssaviime sadan vuoden jaksolle. Kuvilla on oma merkityksensii mycis suvun
"tunteen" kokemiselle. Kuviahan on jo jonkin
verran kiiytetty kokeellisesti psykologiassa tuottamaan ihmisille mielikuvia menneisyydestli,
omasta jo muistinvaraiseksi kadonneesta eliimysmaailmasta.Parhaimmillaan kuvastoja selaileva ja ymmiirtiiv?i sukutukija kokenee vastaavanlaisenellimyksen. D

kotimaaidentiteetti
- valtakunnallisetjuhlat
- kollektiiviset kokemukset,
esimerkiksi Talvisota
- kansallisetsymbolit (esimerkiksi:
Aleksis Kiven patsas,
eduskuntatalo,itseniiisyyden
kuusi, Suomen lippu)
Kotimaaidentiteetin kollektiivisuudesta huolimatta senkin ilmiasut ovat yhdistettiivissii yksiloihin: kuvattava on usein tillaisen symbolin rinnalla kuvassa tai sitten symboli, kuten Suomen
pienoislippu tai Runebergin kipsikuva, voi perhekuvassaniikyii kuvattavien asuinmij<icinosana.
Symbolien etsintii kuvista on usein mielenkiintoistaja palkitsevaa.
Laajasti kollektiivisissa, kuten pitijii- ja maakuntatapahtumakuvissatutkittava suvun yksilci
saattaaolla liihes tunnistamattoman huomaama-

Pit dj dident it eet t i. Hi i hto kilpailut Joens uussa
noin 1910.
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