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Valokuva-aineistoa voi kAytaA sukututkimuk-
sessa monin tavoin; suurin osa olemassa olevan
kuvaston keskeisaiheista on ihminen ja hiinen
toimintansa. Jokainen kuvattu ihminen puoles-
taan kuuluu tai on kuulunut sukuyhteis<itin.

Teemaksi olen valinnut kuvan identiteetin il-
mentiijlinii. Identiteetti voidaan jakaa kahteen
osaan: itseidentiteettiin eli tietoisuuteen itsestii ja
omasta menneisyydestli sekii ryhm?iidentiteettiin,
jolla tarkoitan tAssii tapauksessa tietoisuutta
kuulumisesta johonkin ryhmiiiin, kuten esimer-
kiksi perheeseen tai sukuun.

Lienee aiheellista luoda yleiskatsaus valokuvan
ja valokuvauksen historiaan Suomessa. Olen jao-
tellut kuvahistorian vuodesta 1842 nykypliviiiin
neljlilin aikakauteen. Kunakin kautena kuvaaja-

ryhmiit olivat erilaisia. Kukin ryhmii tuotti eri-
tyyppisie kuvia, joita taas kiilettiin eri tarkoi-
tuksiin.

Aikakautta vuodesta 1842 1860-luvulle voi-
daan kutsua kokeilukaudeksi. Valokuvaustaito
kuului vain harvoille ammattikuvaajille, joiden
tiytyi hallita monenlaisia fusiikan ja kemian tie-
toja. Kuvan tallennusmenetelm?it vaihtelivat,
useat jiiiviit kokeilujen asteelle. Valokuvan otat-
taminen oli suhteellisen kallista ja harvinaista, ja
niinp?i tuon aikakauden kuvastossa on enimmiik-
seen vain sosiaalisen yliiluokan kaupunkilaisia.

I 860-luvulla kehitettiin monistettava negatiivi
ja paperivedosmenetelmii. Nuo keksinndt loivat
valokuvan ensimm[isen valtakauden, jota nimi-
tiin ateljeekaudeksi tai kiiyntikorttikuvien kau-
deksi. Se alkoi 1860-luvulla ja sen valtakausi
kesti I 890-luvulta 1920-luvulle.

Sen jiilkeen, osittain 1900-luvun alussa ateljee-
kauteen lomittuen, seurasi kyliikuvaajien kausi.
Maaseudulla toimi vuosisadan vaihteen ja toisen
maailmansodan viilisenii aikana noin 5 000 kyle-
kuvaajaa, jotka tuottivat karkean arvion mukaan
kymmenisen miljoonaa kuvaa.

Neljiis ja ehdottomasti merkittiivin kausi ajoit-
tuu toisen maailmasodan jiilkeiseen aikaan ja jat-
kuu edelleen. Tiit?i kautta kutsun harrastajaku-
vaajien valtakaudeksi. Ensimm?iiset harrastajat
ilmaantuivat toki jo 1880-luvulla Helsinkiin,

Tampereelle, Turkuun, Viipuriin, Kuopioon,
Ouluun, Kajaaniin, Vaasaan ja Kotkaan, mutta
koko kansan harrastukseksi valokuvaus tuli vasta
toisen maailmansodan jiilkeen. Viilineet
yksinkertaistuivat ja liikkeiden vedostuspalvelut
laajenivat. Telle hetkellii harrastajat tuottavat
vuosittain kymmeniii miljoonia kuvia. Harrasta-
jakauden kuvia eijuuri arkistoista ldydy, vaan ne
ovat yksityisten ihmisten hallussa.

Tiirkeintii sukutukimuksen kannalta lienee tar-
kastella kuvien sisiiltijii ja merkitystii, nimen-
omaan menneisyyden, yksil<in ja suvun tutkijan
kannalta.

Kokeilukauden kuvat vuodesta 1842 1860-lu-
vulle tuoftavat iloa vain harvalle sukutukijalle,
koska, kuten mainitsin, itsensii kuvauttaneet perin
harvat henkil<it kuuluivat liihinnii kaupunkien va-
rakkaimpaan sosiaal i ryhmiiiin.

Ateljee- eli klyntikorttikuvakauden alkukym-
menillii 1870-1890-luvulla kuvaus oli viel?i suh-
teellisen kallista, mutta kuvattavien ryhmiit laa-
jenivat. Voidaan sanoa, effli yleiseksi ns. kiiynti-
korttikuvan eli jAykiille pahville pohjustetun
ateljeemiljririssii ikuistetun henkil<ikuvan otatta-
minen tuli vasta vuosisadan vaihteessa. Tiilkiin-
kin on muistettava, eI1rd ateljeita oli vain kaupun-
geissa ja suurimm issa maaseututaajamissa.

Ateljeekuvien tunnusomainen piirre on, ette ne
kertovat vain yksilon ffysisistii, ulkoisista omi-
naisuuksista, kuten kasvonpiirteista tai vaatetuk-
sesta. Itse kuvausympiiristd oli lavasteenomai-
nen, illusorinen ateljee, joka ei kerro mitiiiin ku-
vatun henkil<in asumisympiiristdstii, harrastuksis-
ta, tyOst?i tai sosiaalisista yhteyksistli.

Joskus kuvassa on muitakin henkiltiit?i kuin se,
joka sukutukijaa kiinnostaa. T?illiiin kuvatusta
ryhmiist?i voi pii?itellii jotain kyseisen henkil<in
sosiaalisista verkostoista. Yleensii kuvaan men-
tiin perhekunnittain, tai sitten ystiiviit tai yst?iviit-
tiiret kiivivlit yhteiskuvassa.

Kyl2ikuvaajat, jotka toimivat maaseudun ky-
lissii 1900-luvun alusta vuoteen 1939 asti, tekiviit
tytitiiiin koko Suomen alueella Inarista Hankoon,
liintisimmiistii Suomesta Raja-Karjalaan. He ku-
vasivat siellii, missii ihmiset eliviit. Tiistii syystii
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kyliikuvaajien tuottamasta kuvastosta avautuu
meille antoisampi kuvausmaisema.

Ensinnlkin kylAkuvaajat asuivat useimmiten
samassa yhteis<issli kuvattaviensa kanssa ja olivat
jakaneet samoja kokemuksia niiiden kanssa. Ky-
liikuvaajien otoksissa niikyy tuttuus, vapautunei-
suus ja todellinen, reaalinen eliim?inmiljdti. Toki
todellisuus on rajattua eikii kaikkea arkipiiiviiistii
toimintaa kuvattu. Kyllikuvaajien tuotannossa
niiklvZit kuvattavien sosiaaliset verkostot, kuten
perhe, suku, yhdistykset, tyiipaikkaryhmldt, va-
paa-ajanviettoryhmiit yms. Kuvaus oli siksi
yleistii, ettii l?ihes jokainen 1920-1930-luvulla
eliiny ihminen on ikuistettu useita kertoja eri ti-
lanteissa.

Harrastajakuvaajakaudella ihminen esiinryy
kuvissa useimmiten arjesta poikkeavissa tilan-
teissa, mutta mycis arjen toistuvuudessa. Mieles-
t?ini hanastajakuvaajien otokset ovat kaikkein
kiintoisimpia. Ei siksi, ettii ne olisivat teknisesti
tai esteettisesti korkeatasoisimpia, vaan siksi, ettii
ne otettu kuvaajan omasta eliimis- ja koke-
musymp?iristristii.

Toisen maailmansodan jiilkeisen harrastajakau-
den jakaisin vielii kahteen osaan: ensimmdinen,
mustavalkokuvan kausi kesti 1960-luvun puoli-
viiliin, jolloin viirikuvan massatuotanto alkoi.
Viimeksi mainittua jaksoa, joka jatkuu edelleen
yhA paisuvana vuona. kutsuisin
"kymppikuvakulttuurin" kaudeksi - jokainenhan
meistii tietiiii nykyiset kymppikuvamainokset.
Termi kymppikuva pohjautuu suosituimmalle
kuvakoolle, joka on ollut viimeisimmiin kym-
menkunta vuotta l0xl5 cm.

Harrastajakuvat kertovat siite, mita ihminen ar-
vostaa ja mita han haluaa tallentaa kuvamuistiin-
sa. Harrastajien suosituin kohde on edelleen oma
perhe ja oma eliimiinympiirist<i. TAllekin hetkellii
juuri tuo aihevalinta tekee harrastajakuvista
sukututkijoiden kannalta mielenkiintoisia, mutta
tulevaisuudessa ne tulevat olemaan yhii merki-
tyksellisempiii. Noissa kuvissa on tiirkeintii viesti
identiteetistii, yhteenkuuluvuudesta perheeseen,
sukuun, ystiiviin ja eri Iaisi in jiisenryhm i in.

Valokuvan ominaispiirteistii sukututkijalle
merkitt?ivii on mycis kuvan konkreettisuus; tosin
tuo autenttisuus ja konkreettisuus on murene-
massa digitaalisen kuvankiisittelyn kaudella. Ku-
vat kertovat enemmiin kuin muisti: muistiku-
vamme isovanhemmistamme saattavat muokkau-
tua vuosikymmenien kuluessa, mutta faktinen
kuva aiattelemastamme henkil<istii luo todellisen

kuvan hiinen olemuksestaan tiettynii iiiirettdmiin
ohikiitaviina ajan siivuna, joka todella on ollut
joskus olemassa. On sangen vaikuttava eliimys
niihdii esimerkiksi isovanhempansa tai vanhem-
pansa lapsina; reaalitodellisuudessa heitii ei eniiii
viilttiimiittii ole olemassa, mutta kuvasta me
voimme tarkkailla heitii kuin menneis;4,teen
avautuvista ikkunoista.

Palatakseni alussa mainitsemaani kuva-identi-
teettiin, haluan tarkentaa identiteetin moninaista
olemusta. Identiteetti rakentuu kehittiiin: Sisim-
piinii ja yksityisimp?inii on kukin ihminen itse,
minlin oma tietoisuus. Tiillaista identiteettiii
viestii suurin osa ateljeekauden yksilcimuotoku-
vista. Seuraavana kehiinii on ryhmiiidentiteetti,
joka voidaan jakaa pienryhmiin (esimerkiksi
ydinperhe - lapset ja vanhernmat) ja hdllempiin
sekii laajempiin jiisenryhmiin (esimerkiksi koulu-
luokka, armeijan osasto, tydryhmii, jiirjestii-

ryhme). Seuraavaksi voimme puhua maaseudulla
kyl[identiteetistii tai kaupungissa mahdollisesti
kaupunginosaidentiteetistii. Kyliijuhlat, kuten
hiilit tai hautajaiset, kokosivat kyliiliiiset yhteen
kyliikuvaajien otoksiin. Kyliiii laajempi identi-
teettikehii on pitiijiiidentiteetti, seuraava maakun-
taidentiteetti ja kaikkein laajin kotimaaidenti-
teetti. Kun kehiit laajenevat, yksiltillisyys vAhe-
nee ja kollektiivisuus kasvaa.

Esimerkinomaisesti olen koonnut yhteen kuva-
aiheita, jotka ovat sangen yleisiii identiteetin eri
kehillii:

itseidentiteetti
- ateljeemuotokuvat
- kuvat yksittiiisistii ihmisistii
- omakuvat

perheidentiteetti
- kihla- ja vihkikuvat
- perhekuvat
- perhejuhlat

j iisenryhmiii dentiteetti
- koululuokka
- rippikuvat
- vapaa-ajanviettoryhmiit
- ystlivyysverkostot
- tydryhmet

kyliiidentiteetti
- kyliijuhlat ja -tapahtumat
esim. iiitienpiiiviit
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- kyliitason jiirjestiit ja organisaatiot
- koulut

pitijiiidentiteetti
- pitiij ?itasol la toim ivat jiirjestrit
ja organisaatiot

- pitajajuhlat
- markkinat, toripiiiviit
- pitajea yhdistiiviit symbolit,

museot
- laajat tyciryhmat

maakuntaidentiteetti
- maakuntajuhlat
- maakuntaa vhdistiiviit svmbolit

kotimaaidentiteetti
- valtakunnalliset juhlat
- kollektiiviset kokemukset,

esimerkiksi Talvisota
- kansalliset symbolit (esimerkiksi:

Aleksis Kiven patsas,
eduskuntatalo, itseniiisyyden
kuusi, Suomen lippu)

Kotimaaidentiteetin kollektiivisuudesta huoli-

matta senkin ilmiasut ovat yhdistettiivissii yksi-
loihin: kuvattava on usein tillaisen symbolin rin-
nalla kuvassa tai sitten symboli, kuten Suomen
pienoislippu tai Runebergin kipsikuva, voi per-

hekuvassa niikyii kuvattavien asuinmij<icin osana.
Symbolien etsintii kuvista on usein mielenkiin-
toistaja palkitsevaa.

Laajasti kollektiivisissa, kuten pitijii- ja maa-
kuntatapahtumakuvissa tutkittava suvun yksilci
saattaa olla liihes tunnistamattoman huomaama-

ton, mutta yhta kaikki kuva on todiste tiimiin ih-

misen liisnliolosta, osallisuudesta identiteettiin.
Aaritapauksessa kuvasta ei tarvitse kiytyii laisin-

kaan tutkimaamme henkil<iii, vaan jo kuvan
kuuluminen tutkittavan kotikuvastoon osoittaa
hiinen arvostaneen kuvan esiftemea tapahtumaa
tai symbolia.

19OO-luvulla eliineistii ihmisistii voimme sin-
nikkeella ff<illii -kuvat ldytyvet harvoin valmiiksi
identifioituina museoiden arkistoista - ja haastat-
teluilla luoda eriiAnlaisen kuvaeliimiikerran vuo-
sikymmenten halki. Mielenkiintoamme ei heriitii
ainoastaan ihmisen ffysisen hahmon muuttumi-
nen, vaan myris hiinen eliimlintilanteittensa
muutokset lapsesta aktiiviseksi yhteisrin jese-

neksi sek?i erilaiset ja vaihtuvat eliimiinympiiris-
trit puhumattakaan niistii kaikista sosiaalisista
verkostoista, joita kuvastot kAsittelevet.

Ilokseni kuvaa, my<is harrastajakauden kuvas-
toa, on yhii enemmdn kaytetty sukutukimusten
tuloksia julkaistaessa. Toki kuvasto rajautuu
kaytanndssa viime sadan vuoden jaksolle. Ku-
villa on oma merkityksensii mycis suvun

"tunteen" kokemiselle. Kuviahan on jo jonkin

verran kiiytetty kokeellisesti psykologiassa tuot-
tamaan ihmisille mielikuvia menneisyydestli,
omasta jo muistinvaraiseksi kadonneesta elii-
mysmaailmasta. Parhaimmillaan kuvastoja selai-
leva ja ymmiirtiiv?i sukutukija kokenee vastaavan-
laisen ellimyksen. D

P it dj dident it e e t t i. Hi i hto kilpailut Joens uus s a
noin 1910.
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