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Kansallisen
identiteetin jäljillä

Tuomas Kaakinen

Ruudun takaa.  Näkymä kuvaa tätä aikaa. 
Pienet kylät hiljenevät ja autioituneet pellot kasvavat koiranputkea.
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Turvallinen keinutuoli.

Kuvan nimi kertoo kaiken.

Onhan ilves täytetty ja suojelusenkelitaulu seinällä.
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”Olen kuvannut paljon perinneai-
heita. Minua kiehtovat aidot asiat
ja entisajan arki: sympaattiset,
maaseudulla asuvat ihmiset,
Elovena-neitokaiset, pellot, suot,
syinen puunpinta, metsäpurot,
kuluneet vanhat esineet ja
rehellinen konstailematon käytös.”
Sanojen takana on Tuomas
Kaakinen, kajaanilainen kuvaaja.

Tuomas Kaakinen, 37, on aiemmin ottanut
työkseen mainos- ja lehtikuvia. Kaiken kaikki-
aan hän on valokuvannut noin kymmenen
vuoden ajan. Nykyisin hän hoitaa kotona puo-
litoistavuotiasta tytärtään ja täydentää siinä si-
vussa kuvapankkinsa valikoimaa uusilla otok-
silla.

– Mieluisinta minulle on kuvata perinteisiä
maalaisromanttisia aiheita, joissa näkyy ihmi-
sen kädenjälki. Toivon, että ottamani valoku-
vat toisivat iloa ja kontrastia nykypäivän eloon.
Ja että ne nostaisivat osaltaan oman histori-
amme arvostusta, hän pohtii.

Tuomas löytää monet kuvauskohteista lähi-
seudultaan Kainuusta. Hänestä kuvien tarkka
ennakkosuunnittelu on tärkeää.

– Aiheet ovat usein arkisen tavallisia, mutta
käytän paljon aikaa kuvien suunnitteluun ja
kuvaan huolellisesti ja harkiten. Yksi loistava
kuva on parempi kuin sata hyvää kuvaa. Kier-
telen ja katselen mielenkiintoisen näköisiä
paikkoja, mietin kuvat etukäteen valmiiksi ja
käyn kuvaamassa ne sitten aiheeseen sopivalla
ilmalla. 

U T U I N E N M Ö K K I - I K K U N A

Vaikka Tuomas suunnittelee huolellisesti ku-
vaustilanteet, niin kuvauspaikat löytyvät usein
puolivahingossa.

– Joskus vain satun olemaan kameran kans-
sa oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Näitä sat-
tumia edesauttaa se, että kamera on lähestul-
koon aina mukana. Valaisen myös ulkona sala-
moilla ja taskulampuilla ja käytän suotimia, jos
tarpeen. 

Tuurilla eteen osui myös kuvauspaikka, jos-
ta Tuomas otti utuisen mökki-ikkunakuvan, jo-
ka on tämän jutun aloituskuvana.

– Paikka löytyi sattumalta kuvausretkellä.
Näkymä kuvaa mielestäni hyvin tätä aikaa: pie-
net kylät hiljenevät ja autioituneet pellot kas-
vavat koiranputkea. Käytin kalustona Canon
EOS 1Ds Mark II:sta ja jalustaa. Kuvasin luon-
nonvalossa. Utuisuusefekti syntyi siitä, kun
otin kuvan jäätyneen ikkunaruudun läpi. 

Kuva ei kuitenkaan syntynyt aivan vaivatta.
– Haasteena oli saada kuva läheltä ikkunaa

ilman heijastumia. Toinen haaste oli rajauksen
tekeminen niin, että kuva on yhtaikaa kertova
ja kaunis. Ilman edessä olevia ikkunankarmeja
olisi vaikea ymmärtää, mistä kuvan utuisuus
syntyy. 

Tuomas saavutti kuitenkin haluamansa.
– Olen tyytyväinen lopputulokseen, pysäh-

tyneeseen ja rauhalliseen tunnelmaan, hän sa-
noo.

H A V U K K A - A H O N A J A T T E L I J A

Eteinen kuin Komisario Palmun asunnosta.
Pukeutumishuone suoraan 1950-luvulta. Maa-
laisromantiikan lisäksi Tuomas kuvaa muita-
kin retroaiheita, jos niitä kohdalle sattuu.

Hän kertoo, että aiemmin hän lavasti kuvia.
Mutta ei enää. 

– Nykyään tavoitteenani on, että kuvat oli-
sivat kaikin puolin luonnollisia. Taide-asetel-
mat jotain tiettyä tarkoitusta varten ovat sit-
ten asia erikseen.

Valokuvauksen alueelta Tuomas mainitsee
esikuvikseen saksalais-itävaltalaisen Helmut
Newtonin (1920-2004), tsekkiläisen Jan
Saudekin, ranskalaisen Gilles de Chaba-
neix’n ja kajaanilaisen Reijo Haukian. Kan-
sallisen identiteetin tarkasteluun hän on saa-
nut vaikutteita myös muiden taiteiden alueel-
ta, etenkin kirjallisuudesta.

– Eniten olen inspiroitunut Veikko Huovi-
sen Havukka-ahon ajattelijan tarinoista sekä
Vesa-Matti Loirin tulkitsemasta Eino Lei-
non Nocturne-runosta. Lisäksi ihailen Jark-
ko Martikaisen älykkäitä laulujen sanoituk-
sia. Minulle on tärkeää, että kuvani herättäisi-
vät tunteita ja olisivat jollakin tavalla puhutte-
levia. Onneksi täällä Kainuussa on erinomaiset
puitteet tunnelmallisten ja kauniiden kuvien
ottamiselle.

S A T E E N K A A R I N A A P U R I S S A

Tuomaksen kuville on selvä tilaus nykyisin,
kun huomio on keskittynyt yhä enemmän
omaan lähiympäristöön.

– Maaseudun arvostus on kasvanut, ja ih-
miset ovat kiinnostuneita aidoista asioista, esi-
merkiksi luomu- ja lähiruoasta. Kierrätys ja ai-
dot materiaalit ovat myös nousussa, Tuomas
sanoo.

Viimeksi häneltä on ostettu kuvia, jotka il-
mestyivät Risto-Matti Ratian suunnittele-
man arkun esitteessä. Muita asiakkaita ovat ol-
leet mm. Me Naiset, Blue Wings, Helsingin Sa-
nomat ja Osuuspankki. Markkinointi- ja kuvi-
tuskäytön lisäksi Tuomaksen kuviin voi
törmätä postikorteissa.

Henkilökohtaisesti Tuomas pitää eniten ku-
vastaan, jonka nimi on Laitumella. Siinä vaale-
at lehmät laiduntavat vihreällä niityllä ja pie-
noismallimaista näkymää kehystää virheetön
sateenkaari.

– Tällaiseen tilanteeseen törmää todella har-
voin. Olin kuvaamassa maaseutua Paltamossa,
kun alkoi sataa kaatamalla. Pois lähtiessä mat-
kalle sattui tämä satumainen näkymä, josta
sainkin otettua sen reissun parhaan kuvan.
Ihan mieletön tuuri! Kuvassa kiteytyvät kaikki
ne asiat, joita tavoittelen. Suomi-idylli, katoava
kansanperinne, luonnollisuus ja pienimuotoi-
nen, tavallinen arkielämä.

Tuomas on sitä mieltä, että hän haluaa kes-
kittyä jatkossakin autenttisten tunnelmakuvi-
en ottamiseen.

– Suurin haaveeni on tehdä laadukas Suomi-
aiheinen lahjakirja.

Tuomaksen kuvapankin löydät osoitteesta
www.mediakylpy.fi.
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Rajavartijan parempi takki.
Kuva on otettu Raatteentiellä.

Buduaari. Nuoren keräilijän kotona.
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Arjen onni. Todellinen onni syntyy arkisista asioista.

Viimeinen pesu. Täysin palvellut räsymatto saa vielä paikan saunan eteisessä.
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Poroajelut. Perinne on jalostunut moderniksi kilpailuksi.

Laitumella. Kuvassa kiteytyvät kaikki ne asiat, joita tavoittelen. Suomi-idylli, katoava kansanperinne, luonnollisuus ja pienimuotoinen, tavallinen arkielämä.

”Mieluisinta minulle on kuvata
perinteisiä maalaisromanttisia aiheita,

joissa näkyy ihmisen kädenjälki.
Toivon, että ottamani valokuvat

toisivat iloa ja kontrastia
nykypäivän eloon.”
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