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Tilallisia löytöjä

Kiinnostavinta arkkitehtuurivalokuvaajalle on tehdä  tilalli-
sia löytöjä, jotka hän saattaisi muuten ohittaa huomaamatta. 
Kuvauskohteeksi sopivat juhlallisten julkisivujen lisäksi anonyy-
mit sisäpihat, porttikäytävät ja rakennusmassojen väliin jäävät 
tilat.

Koska rakennuksia ei voi siirtää sommittelun parantami-
seksi, arkkitehtuurikuvaajan taito tulee esiin siinä, että hän kek-
sii, miten esittää rakennettua ympäristöä kiinnostavalla tavalla. 
Jatkuvasti muuttuvaa luonnonvaloa hyödyntämällä ja kame-
ran paikkaa vaihtamalla on mahdollista saada yllättäviä kuvia. 
Rakennuksia kuvataan ulkoapäin yleensä lähes yksinomaan val-
litsevassa valossa. Sisätiloissa keinovaloa pystytään käyttämään 
hyväksi, mutta ulkona ollaan sään ja auringonvalon armoilla. 

Kuvaustekniikka

Laajakulmaoblektiivi on välttämätön varsinkin useimpien sisä-
tilojen kuvauksessa. Laajakuvaobjektiiveihin liittyy perspektii-
viongelmia, jotka eivät kuitenkaan ole ylitsepääsemättömiä. 
Vääristynyttä perspektiiviä voi käyttää myös tehokeinona tilan 
luonteen ilmaisussa.

Ammattilaiset käyttävät perspektiivinkorjausobjektiivia 
tai palkkikameraa, helpointa lienee korjata kuvan perspektii-
viä kuvankäsittelyohjelmalla. Palkkikameraa käytetään kuvauk-
sissa, joissa perspektiiviin ja terävyysalueeseen halutaan vai-
kuttaa parhaalla mahdollisella tavalla. Palkkikamerassa etu- ja 
takalautoja voi kääntää ja siirtää täysin toisistaan riippumatta. 
Järjestelmäkameroiden perspektiivinkorjausobjektiiveihin ver-
rattuna etuna on suuremmat liikeradat sekä etu- ja takalautojen 
toisistaan riippumaton liikuttelumahdollisuus.Arkkitehtuurivalokuvaus ei ole pelkkää talojen kuvaamista. Parhaimmillaan rakennetun 

ympäristön valokuvaaminen vie harrastajansa löytämään paikkoja, joiden olemassaolosta 
hänellä ei aikaisemmin ollut aavistustakaan.

A r k k i t e h t u u r i v a l o ku v a u s

teksti ja kuvat:  Henrietta Lehtonen

Arkkitehtuuri on 
paljon enemmän 
kuin vain 
rakennuksen 
julkisivu.

Kuvat otettu Tampereen keskusta-alueelta joulukuussa 2016.

4     INTRESSI   1 / 2017 INTRESSI  1 / 2017     5



Arkkitehtuurivalokuvaus
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Puu on monipuolinen, perinteinen 
materiaali, josta on tehty paljon 
hienoa ja tarpeellista. Laadukkaat 
täydestä puusta tehdyt puuesineet 
kestävät aikaa ja käyttöä. Vaikka 
huonot olot rapistaisivatkin, puu 
voidaan useimmiten kunnostaa 
hyvään kuntoon.

Purettavasta talosta pelastettu keittiökaappi sai luopua vihreäs-
tä lateksimaalista. Keltaisen öljymaalin sekoitin keltaokraväri-
jauheesta ja vernissasta.

Teksti ja kuvat: Heli Koskue

Niin hyvää puuta... Vanhojen 
massiivipuisten huonekalujen 
arvostus on noussut ja hyvä-
kuntoisista pyydetään korkei-
takin hintoja. Kun perintei-
seen laatuun tykästyy, eivät 
nykyajan puristelevyistä teh-
dyt huonekalut houkuttele. 
Puuhuonekaluja saa edullises-
ti kunnostamalla itse.

Olen harrastanut vanhojen 
puuhuonekalujen tai muiden 
puuesineiden entisöintiä useita 
vuosia työväenopistossa, puu-
sepän opastuksessa. Ennen en-
tisöintiä kävin pari vuotta puu-
työkursseilla ja entisöinnin 
ohessa opettelemassa perus-
asioita huonekaluverhoilusta. 

Projekteina ovat olleet lä-
hinnä lapsuudenkodistani uu-
teen käyttöön kunnostettavat 
ja ”vastaan tulleet” ilmaisek-
si saadut huonekalut. Koh-
teet ovat vaihdelleet lasten 
pikku tattijakkarasta massiivi-
seen kaappiin. Osa on muutta-
nut sopiviin koteihin muualle, 
mutta oman kotini huonekalut 

ovat pikkuhiljaa vaihtuneet ko-
kopuisiksi ja itsekäsitellyiksi.

Entisöinti alkaa entisöitävän 
kohteen kunnon tarkastuksella 
ja suunnittelulla, mitä juuri sil-
le tarvitsee ja kannattaa tehdä, 
käyttötarkoituksen ja käyttä-
jän mukaan. Hyvää ei kannata 
korjata eikä aina pyyhkiä pois 
kaikkea ajan patinaa, vaan osa 
voi olla säilyttämisen arvoista, 
restauroinnin tapaan. 

Entisöintikohteesta poiste-
taan pintakäsittelyä, esimer-
kiksi maali kuumailmapuhal-
timella ja maalikaapimella tai 
lakka siklillä ja tarvittaessa lak-
kaa pehmittävän etanolin avul-
la. Löysät liitokset puretaan. 
Pinnat hiotaan, ensin karkeal-
la ja sitten asteittain hienom-
milla hiomapapereilla, ja esi-
neelle tehdään mahdolliset 
uudet osat, liitokset ja korjauk-
set. Puutyöverstas välineineen 
on välillä tarpeen tai vähintään  
helpottaa työtä. 

Maalaistalon vintillä säilyneen puupenkin on arvioitu olevan 1800-luvulta. 
Penkki oli purettava osiin, ja kadonneiden osien tilalle tehtiin uusia koivu-
puusta, mutta käytön jälkiä säilytettiin. Ajan muotoilemien osien kiinitte-
ly vaati puusepänkonstin jos toisenkin, mutta nykyään penkki kestää istu-
jien painon taas mainiosti.

Ennen

Sopivan sileille pinnoille 
tehdään uusi pintakäsittely, ku-
ten puun värjäys petsaamalla ja 
päälle selluloosalakkaus, jolla 
saadaan kiiltävä pinta, tai ver-
nissa-tärpättipohjustuksen jäl-
keen pellavaöljymaalaus, jolla 
saadaan puupinta kuultamaan 
läpi, ja kiiltoa voidaan tehdä 
öljyämällä.

Entisöinnissä käytetään pää-
asiassa luonnonmukaisia ai-
neita. Muovit tai myrkyllisyys 
eivät kuulu vanhoihin huo-
nekaluihin, ja modernit maa-
lit korvataankin muovittomil-
la öljymaaleilla.

Vanhat, kuten noin 50-vuoti-
aat tai vanhemmat huonekalut 
ovat usein hyvin laadukkaita 
ja kestäviä. Ne on suunniteltu 
kestämään ja tehty hitaasti kas-

vaneesta, lujasta puusta. Osa 
on siroa ja keveää; osalla on tu-
kevuutta massiivisuuteen asti. 
Vaikka siirtäminen tai käsitte-
ly vaatiikin voimaa, käyttöko-
kemus voi korvata vaivan.

Kierrätys on tärkeä näkö-
kohta huonekaluentisöinnissä. 
Entisöijä haluaa säilyttää hyvää 
kohtuutyöllä ja -kustannuksilla 
sen sijaan, että tehty työ ja ma-
teriaali kuskattaisiin lisäämään 
jätekasoja ja uuden kysyntää. 
Käytettävät materiaalit ja työ-
menetelmät ovat perinteisiä ja 
ekologisia.

Vanhoissa huonekaluissa on 
luonnetta, persoonallisuutta 
ja käden työn jälki. Vastaavaa 
kauneutta ja tenhoa ei uusis-
sa tehdastuotteissa ole. Valin-
nanvaraa on koruttomista ta-
lonpoikaismalleista tarkkoja 
puutyötaitoja esitteleviin tyy-

lihuonekaluihin – kannattaa 
tunnustella, mikä sopii itselle. 

Moni entisöimäni kohde on 
puusepän tai muiden osaavien 
käsien tekemä ainutlaatuinen 
esine. Tärkeimpiä itselleni ovat 
olleet pappani tekemät huone-
kalut. Hän teki niitä puhdetöi-
nä myös odotteluaikoina rin-
tamalla, josta tulokset, kuten 
iso astiakaapistokin, kuljetet-
tiin hevosella ja osuuskaupan 
kuorma-autolla kotitaloon. 
Kauan sitten edesmenneen pa-
pan kädenjäljen ja suvun käy-
tön jälkien käsittely on ollut 
tunteikastakin.

Käsityö voi olla terapeuttista 
vaihtelua vaikka tietokonetyö-
läiselle. Puuta hioessa saattaa 
unohtaa kaiken muun ja pääs-
tä jopa meditatiiviseen tilaan.

Paljon nähneet huonekalut 
henkivät perinteitä ja mennei-
tä aikoja. Puu on lujaa, mutta 
pehmeää ja lämmintä. Entisöi-
dessä puu ja sen pinta-aineet 
tuoksuvat historiaansa. Aja-
tellessaan olevansa yksi lenkki 
huonekalun pitkässä käyttäjien 
ja huolenpitäjien ketjussa voi 
tuntea mukaankuuluvuutta ja 
jatkuvuutta.

Entisöinti antaa konkreet-
tisia onnistumisen kokemuk-
sia, ja lopputuloksessa näkee 
saavutuksensa. Nokonnuuka 
ei tarvitse olla: usein tarvitaan 
enemmänkin sitkeää ja suun-
nitelmallista tekemistä kuin 
paljon vaativia taitoja. Tulos 
voi antaa hyvää mieltä vuosi-
kausia, kuten aina kun istahtaa 
kunnostamaansa tuoliin – eikä 
luotettava tuoli inahdakaan 
painon alla. Ihanaa puuta!

Kuva vas: Entisöintiharrastajan tarvikkeita: 
maalikaavin, sikli ja Sinolia pintakäsittelyn 
poistoon sekä pellavaöljymaalia, petsijauhet-
ta, vernissaa, väripigmenttejä, öljykuultoa ja 
siveltimiä pintakäsittelyyn. Vaiheiden välissä 
tarvitaan reilusti eri karkeuksien hiomapape-
ria ja tasohiomakonetta.

Kuvat ylh: Entisöinnin alkuvaiheita: jykevis-
tä tammituolista löytyi tummaa oranssia, vaa-
leankeltaista ja sinivihreää maalikerrosta sekä 
tumma petsaus. Puupinnassa oli reilusti ta-
soitettavaa, vaikka tammen uurteet pysyvät-
kin. Päädyin päällystämään tuolit tummal-
la petsillä ja 8–10 selluloosa lakkakerroksella.

Pappani teki Syvärin rintamalla kak-
si pientä kaappia pojilleen joululah-
joiksi. Noin 70 vuoden päästä vers-
taalla: pojantytär parantelee joskus 
punaisiksi maalattujen ja kolmen su-
kupolven leikeissä kärsineiden kaap-
pien rapistunutta kuntoa ja palauttaa 
pinnat ruskeaan öljymaaliin. 

Lapsena paljon pyörittämieni kah-
den konttorituolin kunnostamiseen 
tarvittiin puuosien pintakunnostuk-
sen lisäksi purku osiin ja osien uusi 
kiinnitys liimalla, puristimilla ja 
ruuveilla sekä pehmustuksen paran-
telu ja verhoilun uusinta.

Jälkeen

Ennen

Melkein valmis  verstaallaEnnen
Kesken, pintakäsittely poistettuna, 
puuosat koottuina

Ennen Jälkeen

8     INTRESSI   1 / 2017 INTRESSI  1 / 2017     9



 

Piirtäminen 
& 

Valokuvaus 

Harrastuksiini kuuluvat valokuvaaminen ja piirtämi-
nen, jos nukkumista ei oteta huomioon. Olen aina 
ollut hyvin innokas piirtäjä ja visuaalinen ihminen 

”Kouluvihkojen reunat täynnä piirustuksia”. Valitsin lukios-
sa kaikki mahdolliset kuvaamataidon kurssit, jonne pystyin 
pakenemaan tehtävä, opiskelu ja koe stressiä. Kuulokkeet 
korvilla maalasin paljon ja sain purettua omia tunteitani sitä 
kautta. Piirtäminen ja valokuvaaminen kulkevat ainakin mi-
nulla osittain käsikädessä. Valokuvauksesta on apua piirtä-
miseen ja piirtämisestä osittain valokuvaukseen

Työvälineillä, kuten kynillä ja paperilla on merkitystä. Peh-
meillä kynillä saa aikaan pehmeää jälkeä ja eri pehmeyksil-
lä saa aikaan eri varjojen tummuuksia. Saatan ensin luon-
nostella kovakärkisellä kynällä kevyesti, näin saan tehtyä 
haaleita viivoja. Harjoittelen myös tekemällä vain karkei-
ta luonnoksia, paljon. Näin olen saanut harjoitusta tietyil-
le muodoille. 

Vaikka en ole täydellisen hyvä piirtäjä, pidän siitä, 
miten voin tuoda itseäni esille ja miten voin näh-
dä oman kehitykseni pikkuhiljaa. Minulla on vahvat 

alueet, joissa olen ihan hyvä, mutta sitten on alueita, joissa 
olen aloittelija. Tästä hyvänä esimerkkinä minulle helpoin 
piirrustus alue on kasvit ja kohtalaisen vaikeita ovat eläimet. 
Vaikeinta minulle on ihmisten piirtäminen. Olen katsel-
lut paljon tutoriaaleja saadakseni hyviä vinkkejä ja neuvoja. 
Olen myös kysynyt ystäviltäni, jotka ovat piirtäjiä vinkkejä, 
neuvoja ja palautetta. 
  Sen osaan varmaksi sanoa, ettei kannata lannistua ja luo-
vuttaa, vaikka joskus turhauttaakin. Koskaan ei myöskään 
mennä täysin toisen piirtotyylin mukaan, vaan pitää yrittää 
löytää se oma tyyli. Itse olen vielä hyvin paljon tässä vaihees-
sa, olen huomannut, että eri ihmisten vinkit ja tyylisekoituk-
set ovat alkaneet muotoutua omakseni, vaikka siihen tulee 
olemaan pitkä aika ennen kuin olen tyytyväinen omaan tyy-
liini ja tapaani piirtää. Jotta olen päässyt tähän asti, olen piir-
tänyt niin paljon kuin se vain on mahdollista. Pyrin piirtä-
mään päivittäin, kun vain on mahdollista. 

Piirtäminen

Välineet ja tekeminen

”Piirtäminen ja valokuvaus kulkevat osittain käsi-
kädessä. Valokuvauksesta on apua piirtämiseen ja 
piirtämisestä valokuvaukseen. ”

Valokuvaus

Piirtämiseen voi käyttä hyvin paljon erilaisia 
työvälineitä, jotkut käyttävät tuseja tai pelkkiä vä-
rikyniä tai hiiltä. Tietynlaisen jäljen saa myös ai-
kaan riippuen minkälaisessa kulmassa pitää ky-
nää. Pystyasennossa saa aikaan ohutta ja kovaa 
viivaa kun taas hieman sivuttain saa aikaan peh-
meämpää viivaa. Sama asia pätee varjostuksessa 
mitä suoremmaassa kynää pitää sitä kovempaa 
jälkeä saa aikaan. 

Piirtämisessä on se hyvä puoli, että voi kokeil-
la mikä tyyli sopii itselle. Yksi mahdollisuus on 
myös digitaalinen piirtäminen. 

Valokuvauksessa tärkeitä 
ovat aukko, aika ja ISO. Näitä 
säätämällä saat otettua hyvin 

valotettuja kuvia. 

Kultainen leikkaus kannattaa 
opetella ja sitä kannattaa käyttää, 

se tuo mielenkiintoa ja rytmiä 
kuviin. 

Piirtäessä kannattaa muistaa olla 
rauhallinen, kokeilla er tyylejä ja 

tapoja piirtää. 

Mikään ei ole oikeasti väärin, 
mutta kannattaa silti osata ihmi-

sen anatomia kunnolla ennen 
kuin alkaa piirtää eri tyyleillä. 

Nauti siitä mitä teet ja ota kritiikki 
vastaan positiivisessa mielessä. 

Olen huomannut valokuvauksen mene-
vän hyvin paljon samassa linjassa piir-
tämisen kanssa. Rakastan luontokuvi-

en ottamista ja uskon, että se on hionut kykyäni 
nähdä kasvit eri lailla ja siksi osaan piirtää niitä 
paremmin. Eläinten ja ihmisten valokuvaaminen 
on ollut minulla hyvin vähäistä, vaikka haluai-
sinkin ottaa enemmän niitä kuvia. Tähän vaikut-
taa selkeästi se, että olen hyvin ujo, vaikkei se sil-
tä ehkä vaikutakaan. 

Olen hyvin kriittinen ja yliajattelia mitä tu-
lee ihmis kontakteihin ja sen takia en ole ottanut 
ihmistä kuvia. En ole halunnut pakottaa itseä-
ni tekemään sitä heti, koska kuvaaminen on ol-
lut minulle keino lievittää stressiä ja nautin sii-
tä suunnattomasti. Mikään ei voita sitä tunnetta, 
kun otan kameran käteen ja lähden luontoon. 
Sitä tulee kiinnitettyä paljon enemmän huomio-
ta pieniin asioihin mitä luonnossa on Luonnon 
kuvaaminen on minulle hyvin tärkeä tapa tyh-
jentää mieleni. Vaikka kaikki kuvat eivät ole 
teknisesti oikein on vain mukava ”räpsiä” ku-
via, kyllä joku niistä on se täydellinen shotti 
josta voi olla ylpeä. 

Tutustu omaan kameraasi ennen kuin läh-
det kuvamaan ja koeile eri säätöjä, mitä niistä ta-
pahtuu. Näin saat jo heti paremman käsityksen 
kuvista ja silloin ei tarvitse tuskailla ottohetkellä, 
miksi kuva ei onnistu.   

”Luonnon kuvaaminen 
on minulle hyvin tärkeä 
tapa tyhjentää mieleni”

Kuvat ja tekstit: Tutta Hovila
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Mieluisin tapa viettää vapaa-aikaa on luonnossa 
seikkailu. Arjen kiireet ja huolet hukkuvat metsän 
keskellä ja sielu lepää. Harrastukseksi tätä ei voi 
enää kutsua, vaan enemmänkin tarpeeksi. Sen 
kyllä huomaa, jos on ollut yli viikon ilman met-
sässä samoilua. Tätä tuntemusta yleisesti seuraa 
kenkien vetäminen jalkaan ja ovesta ulos suun-
taaminen pikaisesti.  Joskus saatan etsiä viikkoja 
ennen retken toteutumista seuraavaa paikkaa 
tutkittavaksi.

Näihin luontoretkiin kuuluu polkuja pitkin kulke-
minen, tutkiminen ja toisinaan poluilta eksyminen 
ja omien reittien luominen. Pysähtyminen. Hiljen-
tyminen. Suurena osana tätä on myös valokuvaus. 
Kamera tai joko kännykkä on aina retkillä valmiina 
taltioimaan sävyjä, tunteita ja hetkiä. Lisäksi retkillä 
on hyvä olla eväät mukana, jotta nälän yllättäessä 
eivät voimat lopu. Kesällä ongelmaan löytyy rat-
kaisu itse luonnosta, kun metsät ovat pullollaan 
marjoja. Itsekin eväiden puutteessa olen nauttinut 
metsän antimia kädet sinisinä.

Helpotusta arjen huoliin löytyy yleensä 
lähempää kuin uskoitkaan. Lisäksi se on 
ilmaista ja terveydelle hyväksi. 

 Toisinaan lähimetsän uumenista on mukava pääs-
tä kauemmaksi seikkailemaan. Tämänkin vuoden 
suunnitelmiin kuuluu luontopolkuja, seitoja ja 
kansallispuistoja eri puolilta Suomea. Toivottavasti 
toteutuvat. Haaveena olisi myös päästä Norjaan 
seikkailemaan.  OL

• Kengät (mieluiten tukevat ja käytetyt). Upouudet 
tossut  ”ajettava sisään” ennen seikkailua. 
 
• Riippuen seikkailunhalusta; suunnittele retkesi 
ennen lähtöä ja huomioi oma jaksamisesi. 
 
•   Mukaan  ehdottomasti jotain pientä  purtavaa 
ja vettä (evästä tietenkin enemmän mitä pidempi 
retkesi on)
 
• Pysähdy 
• Hengitä 
• Kuuntele
 
Tärkeintä lienee oven avaaminen ja ulos astuminen. 
Kun tämän esteen on ylittänyt ja löytää itsensä met-
sästä on hyvänolon kylpy jo alkanut.  

Tutkimusten mukaan 
luonnossa ihmisen stressitaso, 

verenpaine ja pulssi laskevat ja puo-
lustusjärjestelmä aktivoituu. Ihminen siis 

rentoutuu. Luonnossa on paljon elementte-
jä, joiden ansiosta täytyy keskittyä pelkästään 

omaan toimintaan, hengitykseen ja askeleiden 
katsomiseen. Maailma pyörii hitaammin luonnossa. 
Itsetietoisuus alkaa hävitä, huolenaiheet hälvenevät 
ja niiden tilalle tulee hyvänolontunne. Tällaiselle te-
rapeuttiselle metsän käytölle on myös kaunis nimi, 
metsäkylpy. Termi tulee Japanista, jossa lääkärit 

voivat kirjoittaa potilaalleen ”shinrin-yoku”:n 
ja ne ovat erittäin suosittuja stressinlie-

vitys- ja terveyskeinoja japanilaisten 
keskuudessa. 
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L a i s k i a i n e n

Laiskiaiset ovat keskikokoisia eteläamerikka-
laisia nisäkkäitä, jotka kuuluvat Pilosa-lah-
koon yhdessä muurahaiskarhujen kanssa. 

Selviytyminen

Laiskiaisille on kehittynyt erityissopeutumia 
puissa elämiseen. Lehdet, jotka ovat laiskiais-
ten pääravintoa, tarjoavat hyvin vähän ener-

giaa ja ravintoa ja ovat myös huonosti sulavia. 
Tämän vuoksi laiskiaisilla on suuri ja erikoistu-
nut mahalaukku, jossa on monta osastoa, joissa 
symbioosissa elävät bakteerit hajottavat lehtiai-
nesta. Silti ruoansulatusprosessi voi kestää perä-
ti kuukauden. Jopa kaksi kolmasosaa laiskiaisen 
painosta voi muodostua mahalaukun sisällöstä. 
Lehdistä saatavan vähäisen energiamäärän lais-
kiaiset käyttävät taloudellisesti: niiden aineen-
vaihdunta on twodella hidasta – alle puolet siitä, 
mitä tämän kokoluokan eläimillä tavallisesti on – 
ja ruumiinlämpö on vain 28–32 °C. 

Koska laiskiaiset eivät hitautensa takia pääse 
petoja pakoon, ne puolustautuvat voimakkailla 
kynsillään. Niiden erikoistuneet raajat ja kynnet 
antavat mahdollisuuden roikkua oksissa lähes il-
man fyysistä rasitusta. Laiskiaiset syövät, nukku-
vat ja jopa synnyttävät puussa. Ne laskeutuvat 
maahan vain noin kerran viikossa virtsaamaan ja 
ulostamaan.

Raajojen turkki on sopeutuma ylösalaiseen elä-
mään, sillä karvat kasvavat raajojen yläosaa koh-
ti, toisin kuin muilla nisäkkäillä. Lisäksi laiskiaisen 
turkissa elää symbioosissa kaksi levälajia. 

Laiskiainen: eläin, 
jonka nimi kertoo 
jo paljon sen 
luonteesta

Levä-symbioosi

Laiskiainen elää symbioosissa Trichophilus welckeri -nimisen viherlevän 
kanssa. Helsingissä analysoiduista karvanäytteistä löytyi yhteensä 426 ai-
totumallista eliötä mikrobeista hämähäkkeihin. Suurin osa eliöistä oli mi-

kroskooppisia ripsieläimiä ja leviä. Laiskiaisten turkki imee vettä, kun muiden 
nisäkkäiden turkki hylkii vettä. Lisäksi laiskiaisen karvassa on uurteita, mikä 
tarjoaa leville hyvän kasvualustan.

Levät värjäävät laiskiaisen turkin vihertäväksi. Suojaväri on niin toimiva, että se 
hidastaa laiskiaisten tutkimusta. Vaikka laiskiaisella olisi pannassa lähetin, sen 
löytämiseen puusta voi kulua kokonainen päivä. Levät saavat ravinteita laiski-
aisen eritteistä. Laiskiaisen puolestaan epäillään saavan lisäravintoa turkkinsa 
nuolemisesta.

I  can  hang   a r o
 u 

n 
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  f
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!

Pilosa
Ylälahko (laiskiaiset, muurahaiskarhut)

Bradypodidae
Kolmivarvaslaiskiaiset 

Megalonychidae
Kaksivarvaslaiskiaiset

Folivora
Laiskiaisten alalahko

N y k y i s e t  h e i m o t

Mihin laiskiaisen viehätys perustuu?

Laiskiainen on suosittu aihe Internetissä. Sii-
tä on tehty satoja Youtube-videoita, mee-
mejä ja artikkeleita. Mikä ihmisiä kiehtoo 

laiskiaisessa? Kenties  osasyy on sen lempeäs-
sä ulkomuodossa ja erikoisissa kasvoissa, jotka 
usein herättävät ihmisissä antropomorfismisia 
tunteita - ”sehän hymyilee!”

Suurin syy laiskiaisen suosioon on kuiten-
kin kenties sen olemassaolon ja elämän kont-
rastisuus ihmisen modernin, kiireisen ja te-
hokkuuteen keskittyvän elämän rinnalla. 
Jos laiskiaisen kaltainen eläin - joka on niin 
hidas, että levät kasvavat kiinni sen turkis-
sa - on lajina selviytynyt ja ollut olemas-
sa miljoonia vuosia - niin kenties sinulla-
kin on varaa ottaa torkut aina silloin tällöin?  
 
Ihmiset usein erehtyvät pitämään evoluutio-
ta lineaarisena, jatkuvasti tiettyä määränpäätä 
kohti pyrkivänä, progressiivisena ilmiönä. Evo-
luutiolla ei kuitenkaan ole päätepistettä - eikä 
sen tarkoituksena ole kehitys vain kehityksen 
vuoksi. Evoluutio on jatkuvaa eri luonnon jär-
jestelmien sopeutumista toisiinsa, muuttu-
mista ja se pyrkii ennenkaikkea tasapainoiseen 
kestävyyteen. Kenties tämän vuoksi laiskiainen 
kiehtoo ihmistä - se on muistutus meille siitä, 
että nopeus ja tehokkuuden tavoittelu ei aina 
ole kaikkein tärkeintä.

- Markku Savinen, alpakka- ja 
laiskiais-asiantuntija
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Kuinka olutta harrastetaan? 
Tapoja harrastaa olutta on 
varmasti yhtä paljon kuin 
harrastajiakin. Toiset nauttivat 
hyvästä oluesta, toiset maiste-
levan etiketin mukaan, etsivät 
aktiivisesti uusia makuja ja 
mahdollisesti pisteyttävät 
ne. Osa on olut-aktiiveja, osa 
kotipanijoita. 

Sahdin tuoksu juhlapyhinä, Hei-
nekenhörppy luvalla isän lasis-
ta ja ei niin luvallinen lämmin 

pussikeppana kuumana kesäpäivänä. 
Varhaisimpien olutmuistojen pohjalta 
todettakoon: Ei, se ei todellakaan ollut 
rakkautta ensi maistelulla. Suhdettam-
me ylläpiti kuitenkin opiskelijabudjet-
tiin sopiva lähikaupan halpismerkin 
laageri ja A-oikeuksien varusteltujen 
kuppiloiden se kuuluisa ”Iso kolmo-
nen”. Kuinka sitten päädyin tähän pis-
teeseen? 

Uuden etsintää

Ajankohdasta ei ole selviä muistikuvia, 
mutta tuotteen muistan kuin ensirak-
kauden. Tuon belgialaisen luostarissa 
kypsyneen pintahiivatrappistioluen, 
joka oli kirjaimellisesti aivan toista 
maata kuin suomalaistyyppinen vaalea 

M A I S T U V A Nmaltaan  metsästys

Pienpanimo-
tuotteiden suosion
kasvaessa yhä 
useampi erikois-
olut pääsee 
hanatuotteeksi.

maltaan  metsästys

laager. Tumma, hieman punertava vä-
riltään, koko suun täyttävä täyteläinen 
mallas, pintahiivan tuoma makeus 
ja hedelmäisyys, perinteinen 
mieto humala mausteena. Ym-
märsin viimein, että nyt olen 
sellaisen asian äärellä, josta 
paloin halusta tietää lisää. 

Nykyään olutharras-
tus on minulle uusien ma-
kujen metsästystä, oman 
makuaistin kehitystä, tie-
don hakua kirjallisuudesta, 
sekä olut aiheisiin tapahtu-
miin osallistuminen. On harha-
luulo, että kyseinen harrastus vie 
terveyden, sekä rahat. Mahdoton-
tahan se ei ole, mutta omalla kohdal-
la laatu korvaa määrän. Erikoisoluiden 
ja pienpanimotuotteiden hurja suo-
sion kasvu on myös pullistanut ko-
measti niin Alkon, kuin hyvin varus-
teltujen ruokakauppojen oluthyllyjä. 
Hyvän oluen perässä ei siis aina tarvit-
se matkata ravintolaan tai maailmalle. 

Olutpruuvi

Erinomainen illanviettotapa on jär-
jestää kotioloissa olutpruuvi, eli oluen 
maistelu hyvässä seurassa. Erityisen 
hauskaa on leikkimielinen sokkomais-
telu, johon voidaan valita eri oluttyyp-

Pohja- vai pintahiivaolutta?

Oluet jaetaan perinteisesti kahteen pää-
luokkaan, pohja- ja pintahiivaoluisiin, 
tuttavallisemmin lagereihin ja aleihin. 
Listassa muutama tärkeimmäksi kat-
somani.

Vaalea ja Tumma lager

Pohjahiivaolut on suhteellisen nuori, 
mutta maailman suosituin ja juoduin 
olut. Lagereille ominaista on mieto 
maltaisuus ja kevyt humalointi, mitkä 
tekevät siitä erinomaisen janojuoman. 
Tyypillisiä piirteitä tummalle lagerille 
on ruskea väri, paahteisuus, pehmeys 
ja leipäsyys.

Bock

Bockit ovat vahvempia lagereita. Ne 
ovat tyypillisesti alkoholitilavuudeltaan 
yli 6,7%. Maultaan runsaan maltaisia ja 
makeahkoja. Yksi suosikkini!

Pilsener

Pilsenerin erottaa vaaleista serkuistaan 
runsaampi humalointi. Pilsenerit jae-
taan kahteen tyyppiin tsekkiläiseen ja 
saksalaiseen.  Tsekkiläisen tunnusmer-
kit ovat kultainen väri, sekä rasvainen, 
jopa voinen maku. Saksalaisen ovat ke-
vyempiä, vaaleampia ja katkerampia.

Pale ale

Pale ale eli vaalea pntahiiva olut on 
tämän hetken trendi. Sille tyypillistä 
on kiehtova humalointi, katkeruus ja 
sitruksisuus. IPAT eli Indian Pale Alet 
ovat saaneet nimensä tuhdista huma-
luudestaan, jonka avulla olut saatiin 
kuljetettua Englannista Intiaan pilaan-
tumatta 1800-luvulla. IPA:lle tyypillis-
tä on kuparin väri ja vahva humalointi.

Belgialaiset alet

Bellgialaistyyliset alet ovat makeita, 
hedelmäisiä, hiivaisia ja vahvoja. Trap-
pistioluet ovat arvonimitettyjä luosta-
rioluita, niitä valmistavat munkit luos-
tareissaan ympäri Belgian ikivanhoilla 
resepteillä. Ehdoton suosikkini!
 

pejä tai saman tyypin eri merkkejä ja 
arvostellaan nämä. Hyvään olutpruuviin 
kuuluu suolaista, mutta miedon makuis-
ta naposteltavaa, jonka tehtävä on myös 
neutralisoida suu maistelun välissä.

Erittäin hyvä tapa oppia yksi oluttyy-
li on maistella yhtä tyyliä kerralla. Sil-
loin pääsee hyvin jyvälle siitä, mitä tietty 
oluttyyli tarkoittaa, eli miltä se näyttää, 
tuoksuu, maistuu ja mikä yhdistää kaik-
kia tyylin maisteltavia oluita. Toinen 
tapa on maistella eri oluita laidasta lai-
taan, jotta oppii koko olutmaailman val-
tavan kirjon.

Tamperelainen olutkulttuuri
on suomalaisessa mittakaavassa
monipuolista ja korkeatasoista.

Suuret Oluet  
– Pienet Panimot 

 Tampereen 
 Keskustorilla  
24.5. – 27.5. 

2017.
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Miettiessäni harrastuk-
sia, jotka ovat seuranneet 
minua kautta elämän, 
huomasin niitä olevan 
kolme: kirjoittaminen, 
valokuvaus ja luonnossa 
haahuilu. Näistä kolmesta 
valitsen nyt haahuilun, 
sillä siihen yhdistyvät 
myös kaksi edellistä. 

Tämä mitä kutsun haahuiluksi 
tarkoittaa siis sellaista suunna-
tonta luonnossa oleilua ja tun-
nelmointia, jossa voi menettää 
ajantajun ja suorittamisen. 

Vasta viime vuosina olen 
antanut siihen tulla hieman 
suunnitelmallisuutta. 

Pidemmillä reissuilla se on 
tärkeää ettei vilu, nälkä tai jo-
kin pahempi iske.

Mistä kaikki alkoi

Lapsena minulle riitti kerros-
talolähiön kupeessa oleva pik-
kumetsä, jonka polkua sahasin 
vain saadakseni tuntea olevani 
siimeksessä. Luontoa se on 
pikkumetsäkin. 

Hatlammin suolla 2010

Parasta oli kuitenkin äitini 
kotipitäjässä Pohjois-Pohjan-
maan Merijärvellä, missä oli 
täydellinen luonnon rauha ja 
monimuotoisia metsiä, jotka 
olivat kuitenkin tuttuja ja tut-
tuudessaan hyvin rakkaita.  

Kirjoittaminen astui ku-
vaan mukaan, sillä jokin luon-
nossa sai mielikuvitukseni 
lentämään ja tarinat alkoivat 
kertoa itseään. 
Usein inspiraation iskiessä tuli 
kiire hypätä pyörän selkään ja 
äkkiä ruutuvihkon äärelle kir-
joittamaan tai isoisän vanhaa 
kirjoituskonetta naputtamaan.

Vieläkin blokin iskiessä 
huomaan, että luontoretki 
saattaa auttaa uudestaan al-
kuun milloin missäkin asiassa.

Haahuilija alkaa        
harrastaa

Oikeastaan vasta aloittaessani 
av-viestinnän opiskelun 2010 
kuvaan astui kaksi myös luon-
nossaliikkumiseen vaikutta-
vaa juttua: järjestelmäkamera 
ja ihminen, jolla oli partiossa 
viimeisen päälle opitut eräily-
taidot. 

Ensi kertaa aloin miettiä, 
että ehkä haahuilun lisäksi voi-
sin kokeilla eräilyä ja patikoin-
tia, ja opetella samalla luonto-
kuvausta. 

Ensimmäisen yöni teltassa 
vietin Repoveden kansallis-
puistossa kesäkuun lämmössä. 
Seurasin vierestä teltan pysty-
tystä ja purkua, retkikeittimen 
virittelyä, tulentekoa ja repun 
pakkaamista pientä avutto-
muutta tuntien.  
Pikkuhiljaa karaisin itseni ja Puusta löytyi naama. 

Repoveden kansallispuistossa 

lähdin opettelemaan.
Se toi heti itsevarmuutta luon-
nossaliikkumiseen. 

Ilman kartturia en kuiten-
kaan uskaltaisi lähteä vieraa-
seen metsään, vaikka kansal-
lis- ja luonnonpuistoissa usein 
onkin opasteet.

Pannukahvia

Pikkuhaahuilija Merijärvellä 2016

HARRASTUKSENI:
HAAHUILU

Inarin Lemmenjoella

Seuraava isompi reissu oli ensi-
tutustumiseni Lappiin. 
Vietin Inarin Lemmenjoella 
vajaan viikon syyskuun ruska-
loistossa. Asetuimme laavulle 
ja teimme päiväreissuja lähi-
luontoon ja tunturille. 

Pää oli pyörällä luonnon 
kauneudesta, nuotion savusta, 
tunturin viimasta ja täydellises-
tä eristäytyneisyyden tunteesta. 
Seuranamme olivat vain eläi-
met, joista etenkin kiukkuiset 
sopulit sulattivat sydämen. 

Näistä sisupusseista tulikin al-
lekirjoittaneen lempieläimiä 
pöllöjen ohella.

Parhaimmillaan luonnos-
saolo on kiireettömyyttä ja 
kauneudenhavainnointia il-
man suorittamisen tunnetta. 
Parhaat valokuvat ja kirjoi-
tukset syntyvät pakottamatta. 
Stressitaso todistetusti alenee 
luonnossa. 
Nyt luen ensi kertaa eräopasta 
lisätäkseni varmuuttani luon-
nossa liikkumiseen, että voi-
si turvallisesti haahuilla yhä 
isommilla mailla. 

Sopuli Inarin Lemmenjoella 2011

Pari sanaa sopuleista

Tunturisopuli (Lemmus lemmus) on Lapissa elävä                       

värikäs myyrälaji.

 •  Aikanaan uskottiin, että sopulivuonna olisi sopuleita satanut  

taivaalta. Tämän käsityksen kuvaili mm. ruotsalainen piispa ja 

luonnontutkija Olaus Magnus. Vasta sata vuotta myöhemmin 

kykeni tanskalainen luonnontutkija Ole Worm kuvailemaan 

sopulivaelluksen tieteelliset syyt.

 • Normaalisti tunturisopulit elelevät muiden myyrien tavoin 

huomaamattomina omissa oloissaan. 

  • Normaalivuosina sopulit elävät hissukseen, mutta jos kanta 

kasvaa liian suureksi, stressi voi ajaa ne liikkeelle. Tungoksessa 

sopulit törmäilevät toisiinsa ja tulevat aggressiivisiksi.

 • Myytti sopulien joukkoitsemurhista lienee syntynyt, kun tuuli 

on ajanut hukkuneiden sopuleiden raatoja samaan lahden 

pohjukkaan.  Sopulimyytistä on suurelta osin kiittäminen Walt 

Disneyn kuvaajia. Valkea Pohjola -dokumentin kuvausryhmä 

heitti sopuleita mereen luodakseen kuvan itsetuhoisista 

vaeltajista.

Retkikumppani l. kanssahaahuilija Inarin unimaisemassa 2011

Laavupaikka Lemmenjoella

Tulten sytyttelyä Kypärälammella 2010

Kirjavinkkauksia aiheesta kiinnostuneille:

Olli Aulio: Partiolaisen kirja  &  Suuri Retkeilykirja
Harri Ahonen:Pohjoisskandinavian vaellusreitit

Päivi Koivisto-Alanko: Lapinkulkijan opas
Kullervo Kemppinen:Lumikuru

Samuli Pauliharju: Koltainmailla & koko tuotanto
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Uinti  Harrastuksena

Kaikelle 
toiminnalle on 
jokin motiivi ja 
pitkäjänteisellä 
toiminnalla 
olisi syytä olla 
tavoitekin. Jos 
kuntoilet, pohdi 
rehellisesti mikä 
tai mitkä ovat 
todelliset motiivisi 
ja aseta tavoitteesi 
sen mukaan

Olen itse kiinnostunu vii-
me   aika paljon uinnista ja 
se on ollut pitkään aika har-
rastukseni, käyn viikoittain 
uimahallissa ja nautin har-
rastuksestani. Aloitin liian 
myöhään ,mutta hyvin pitkä 
oli päässäni ,että parhain har-
rastukseni on uinti.

8 hyvää syytä aloittaa uiminen

1. Alhaisempi iskuvai-
kutus
Uidessa keho ei kärsi maan 
iskuvaikutuksesta, joten ni-
velet ovat suojassa rasituk-
selta. Nivelreumayhdistykset 
suosittelevatkin uimista juuri 
tästä syystä. Samasta syystä 
myös vesiaerobic on suosi-
teltavaa, sillä vaikka siinäkin 
pompitaan ja osutaan altaan 
pohjaan, ihminen on kevy-
empi vedessä ja iskut siksi 
heikompia.

2. Uimista voi jatkaa läpi 
koko elämän
Koska uimisesta ei aiheudu 
iskuvaikutuksen rasitusta, 
sitä voi harrastaa koko elä-
män ajan. Uimaharrastajien 
joukosta voikin löytyä hel-
posti jopa 100-vuotiaita ih-
misiä.

3. Kohentaa kestävyyttä
Eräässä tutkimuksessa paljon 
istuvien miesten ja naisten 
maksimaalinen hapenotto-
kyky koheni 10 prosentilla, 
kun he treenasivat uintia 12 
viikon ajan.

4. Lihasmassa kasvaa
Toisessa tutkimuksessa ha-
vaittiin, että miesten kolmi-
päisen olkalihaksen massa 
kasvoi 23,8 prosenttia kah-
deksanviikkoisen uintitree-
nijakson aikana. Lisäksi ui-
minen vahvistaa ja muokkaa 
lihaksia parempaan kuntoon.

5. Hyvä liikuntavaihto-
ehto loukkaantuneelle 
henkilölle
Loukkaantuneita urheilijoita 
neuvotaan yleensä uimaan, 
jotta he pystyvät ylläpitä-
mään kuntoaan. Uiminen 
auttaa myös toipumaan louk-
kaantumisesta nopeammin. 
Tämä johtuu siitä, että veden 
tarjoama vastus saa lihakset 
työskentelemään nopeam-
min ilman rasitusta tai isku-
vaikutusta.

6. Tauko kesähelteistä
Kesän kuumina päivinä mi-
kään ei ole parempaan kuin 
veteen pulahtaminen. Se ren-
touttaa, liikkeet ovat pehmei-
tä ja rytmisiä, ja lisäksi se on 
hyvää liikuntaa, jos helteellä 
ei jaksa muuten urheilla.

7. Perheen yhteinen har-
rastus
Uiminen ja muut vesihar-
rastukset ovat sellaisia, joita 
koko perhe voi tehdä yhdes-
sä. Koska ylipaino on ny-
kyään kasvava ongelma sekä 
lapsilla että aikuisilla, per-
heen kanssa yhdessä uiminen 
on oiva tapa näyttää lapsille 
hyvää esimerkkiä ja ehkäistä 
ylimääräisen painon kerty-
mistä.

8. Kalorit palavat
Uiminen polttaa hurjasti ka-
loreita: jopa 500–650 kiloka-
loria tunnissa riippuen uinti-
tekniikan tehokkuudesta.

Uinti on menetelmä, jolla 
ihmiset ja muut eläimet liik-
kuvat vedessä. Uimataitoa 
pidetään ihmisellä synnyn-
näisenä, mihin perustuu vau-
vauinti. Muista maaeläimistä 
muun muassa monet nisäk-
käät, matelijat ja eräät linnut 
osaavat uida ja kaloille uimi-
nen on pääasiallinen liikku-
mistapa.
Ihmisen harjoittamana uinti 
on suosittu kuntoilu- ja kil-
paurheilumuoto. Urheilun 
ohella uintia on kautta ihmis-
kunnan historian harjoitettu 
myös muissa tarkoituksissa, 
joita ovat muun muassa eri-
laiset työtehtävät tai liikku-
minen veden yli.
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Cosplay
Cosplay, lyhennetty sanois-
ta ”costume play” (jap. kosu-
pure), on harrastus, jossa ih-
miset pukeutuvat manga-, 
anime-, sarjakuva-, peli- tai 
elokuvahahmoiksi. Cosplayn 
juuret ovat Yhdysvaltain sci-
fi-tapahtumissa, mutta nyky-
muodossaan se on rantautu-
nut länteen Japanista, missä 
se on verraten suosittua ja 
josta valtaosa cosplay-puku-
jen hahmoista lainataan. Poh-
joismaissa ja suurelti myös 
Suomessa nykytrendinä ovat 
olleet enemmän videopeli-
hahmot sekä länsimaiset piir-
retyt.

Kasuaaliharrastajista 
maailmanmestareihin

Cosplay harrastuksena on 
mielenkiintoinen ja erityises-
ti itselleni tärkeä, koska sitä 
voi harrastaa niin monella eri 
tapaa. Cosplayta voi harras-
taa hyvin kasuaalisti, esimer-
kiksi ostamalla omat asunsa 
ja vain pukeutumalla hahmok-
si erilaisiin tapahtumiin. Har-
rastaja voi siis olla myös te-

mioon tuomaroinnissa 
yhteispisteissä, tai vas-
taavasti kisassa arvioi-
daan pelkästään esitys.

Peruskisoissa harvem-
min on sekä puvun, että esi-
tyksen arviointia, mutta kan-
sainväliset, sekä Suomen 
Mestaruus -kisat arvioivat 
molempia yleisesti ottaen 50-
50 periaatteella. (pistetaulu-
kot vaihtelevat kisojen prefe-
rensseistä riippuen) 

Suomen Mestaruus -kisat 
ovat verrattain uusi asia, mut-
ta Cosvision RY on järjestänyt 
kyseisiä SM-kisoja jo kahden 
vuoden ajan, ensimmäisellä 
kerralla kisat jopa televisioi-
tiin YLE Areenaan. SM-kisois-

kemällä pukuja ja pukuihin 
kuuluvaa rekvisiittaa, har-
rastajien kesken “proppeja”, 
muille. Suomessa yleisin tapa 
harrastaa on kuitenkin tehdä 
pukunsa alusta asti itse. Tä-
hän vaikuttavat niin suoma-
lainen käsityökulttuuri, kuin 
myös ostopukujen haastava 
saanti Suomessa.

Cosplayssa on mahdol-
lista myös kilpailla eritasoi-
sissa kilpailussa. Suomessa 
on paljon erilaisia popkult-
tuurin tapahtumia, ”coneja” 
(eng. sanasta ”convention”)  
joissa suurimmassa osas-
sa järjestetään pukukilpailu-
ja. Kilpailusta riippuen alan 
pitkäaikaisista harrastajista 
koostuva tuomaristo arvioi kil-
pailijat, kisan säännöistä riip-
puen, puvun siisteyden, re-
ferenssin mukaisuuden sekä 
teknisen haastavuuden pe-
rusteella. Toisinaan kisoihin 
liittyy myös pienimuotoinen 
esitys, missä kisaaja yrittää 
tuoda esille hahmon luonnet-
ta, persoonaa ja taustatarinaa 
lähdemateriaalin mukaisesti, 
erilaisin esiintymisen keinoin. 
Nämä esitykset otetaan huo-

ta yksilökisan voittaja pää-
see edustamaan Suomea 
kahteen kansainväliseen ki-
saan, Cosplay World Master-
siin (Portugali), sekä Nordic 
Cosplay Championshipsiin 
(Ruotsi). NCChen karsitaan li-
säksi kaksi muuta jäsentä kar-
sintakisoilla tai porftoliohaulla, 
koska kisoissa jokainen Poh-
joismaa lähettää 3 ihmisen tii-
min yksilökisaajia kisaamaan 

SUOMEN CON-TAPAHTUMAT

Desucon Frostbite (Lahti) 
Yukicon (Helsinki) 

PoPcult Helsinki (Helsinki) 
Desucon (Lahti) 

Animecon (Kuopio) 
trAcon (Tampere) 

Kuvassa  Elina Rimpiläinen

Kuvassa 
Essi Hautala 

Pohjoismaiden mestaruudes-
ta (poikkeuksena Islanti, jon-
ka harrastajaluku on huomat-
tavan paljon pienempi muihin 
maihin verrattuna). Suomes-
sa karsitaan vuosittain cosp-
layharrastajia edustamaan 
Suomea myös European 
Cosplay Championships - 
(Iso-Britannia), European 
Cosplay Gathering - (Ranska, 
sekä World Cosplay Summit - 
(Japani), kisoihin. Suurin osa 
kisoista on yksilökisoja, mutta 
ECGssä on sekä yksilö- että 
ryhmäsarja (2-3 henkeä) ja 

WCS on pelkästään pareille. 

Fanitusta ja  
hahmorakkautta

Cosplayta harrastuksessa on 
pitkälti kyse oman fanituk-
sen esiintuomisesta käsityön, 
maskeerauksen, esiintymisen 
ja valokuvauksen keinoin ja 
on jokaisen fanin oma henki-
lökohtainen asia millä tavoin 
harrastustaan haluaa har-
rastaa. Harva harrastaja on 
päätynyt. ns. ammatticosp-
layaajaksi tai tehnyt todellis-
ta voittoa, tai päiväpalkaksi 
katsottavaa rahaa, omalla 

työllään. Suurin osa tulee 
joko tilaustöistä muil-

le harrastajille, omien 
käsitöiden tai valo-
kuvaprinttien myy-
misestä, tai vastaa-
vasti mallintöistä. 
Jotkut harrastajat 
pystyvät myös teke-

mään ns. sponsori-
pukuja erilaisten vide-

opeli- tai sarjakuvafirmojen 
kanssa, mutta tämän kaltaiset 
sopimukset ovat pitkälti USAn 
ja Japanin kaltaisten jättimai-
den asia, Euroopassa ks. so-
pimukset ovat vähäisiä jos nii-
tä ollenkaan edes on.

saumojen silittelyn 
ihana kamaluus

Minkälaista cosplayharrasta-
minen sitten konkreettisesti 
on? Se on erilaisten käsityö-
taitojen opettelua erilaisel-
ta pohjalta lähtien, referens-
sien etsimistä rakastamistaan 
peleistä, elokuvista ja sar-
joista, hahmon kasvonpiirtei-
den opettelua oikeanlaisen 
maskeerauksen luomiseen, 
sekä erilaisina hahmokarika-
tyyreinä esiintymistä. Oma 
henkilökohtainen tarinani 
cosplayn parissa lähtee käsi-
töiden inhoamisesta ala-as-
teella, koska en koskaan op-
pinut kutomaan. Löydettyäni 
cosplayharrastuksen en ole 
vieläkään kutonut villasuk-
kia, mutta olen sen sijaan 
opetellut kaavoitta-
misen perusteita 
ja oppinut luo-
maan vaat-
teen aina 
hupparista 
iltapuku-
mekkoon. 
En sietä-
nyt meik-
kaamista, 
nykyään 
maskee-
raan itsel-
leni dra-
maattisia 

silmämeikkejä ja osaan jopa 
tehdä tekoparran tarvittaes-
sa. Lisäksi pystyn tekemään 
erilaisista vaahtomuoveista 
ja päällysteistä haarniskoja, 
miekkoja tai kultakoruja. Olen 
opetellut taistelukoreografi-
aa, huulisynkkausta ja lavalla 
oleminen tuntuu luonnollisel-
ta. Tämän lisäksi olen saa-
nut ystäviä ympäri Suomea, 
sekä päässyt käymään Parii-
sissa Euroopan mestaruus-
kisojen takahuoneessa kat-
somassa kun ystäväni ovat 
voittaneet hopeaa ryhmäsar-
jassa. Onpahan samalla tul-
lut saatua myös uusia ystäviä 
Tanskasta, Puolasta ja Portu-
galista, kuin Italiastakin. Niin 
ja tulihan sitä käytyä televisi-
ossakin tekoparrassa. Ja sei-
sottua eturivissä Linköpingin 
lavan luona katsomassa Poh-
joismaiden mestaruuskisoja.

SUOMALAISET 
KARSINTAKISAT

 
NORdIc cOSpLAy chAMpIONShIpS

EUROpEAN cOSpLAy chAMpIONShIpS 
EUROpEAN cOSpLAy GAThERING

cOSpLAy WORLd MASTERS

WORLd cOSpLAy SUMMIT

SUOMEN 
MAAILMANLAAJUISET 

SIJOITUKSET COSPLAYSSA 

KäsityöpalKinto ECCssä  
Maija Melanen, 2013 

1. sija nCCssä Päivi Asikainen, 2013 
3. sija CWMssä Helena Alajärvi, 2016  

2. sija ECG:ssä, ryhmäsarja
Elina Rimpiläinen ja Maiju Härkönen, 2016

KäsityöpalKinto WCsssä 
Jenni Suominen ja Ina Dolk, 2016

Teksti Essi Hautala
Kuvat Emilia Lahtinen

Kuvassa  Elina Rimpiläinen

Kuvassa Maija Melanen

Kuvassa Aselea Kuvassa  Miina Melanen
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2

Taide
Taide tarkoittaa yleisesti kaikkia niitä 
toimintoja ja tuotteita, joilla ihminen aistein 
havaittavin keinoin koettaa herättää toisissa 
itsessään kokemiaan tunnevaikutuksia. 
Taide on ilmaisun, viestinnän, kannanoton 
ja mielihyvän tuottamisen väline.

Taide on yksi kulttuurin peruskäsitteistä. Se onko jokin 
teos taidetta, riippuu paljolti tarkastelijan omaksumasta 
taidekäsityksestä. Taidetta voi olla myös sellainen, joka 
aiheuttaa kokijassaan muitakin kuin esteettisyyden tun-
netta. 

Immanuel Kantin mukaan ihminen ei voi saada tietoa 
ympäristön todellisesta olemuksesta, vaan ympäröivä to-
dellisuus ilmentyy havainnoissamme sellaisena, kuin ais-
timme ne hahmottavat. Estetiikka ei siis myöskään kerro 
mitään tarkasteltavasta esineestä itsestään, vaan tarkaste-
lijan tunnepohjaisesta suhtautumisesta esineen mieliku-
vaan. 

Kantin toisen määritelmän mukaan taideteoksia voi-
daan verrata luonnon tuotoksiin: luonnossa kaikki on 
välttämätöntä seurausta luonnonlaeista, ja vaikka taide-
teokset syntyvät ikään kuin vapaudessa, noudattaa taitei-
lija niissäkin luonnon määräämiä sääntöjä, ja taide jäljit-
telee siten luontoa.

3

Surrealistit hakevat innostuksensa usein alitajunnasta ja 
unista.Semioottisesti surrealismin voi sanoa luovan oman 
kohteensa viittaukselle. Esine, jota esimerkiksi maalaus 
kuvaa, korvataan jollakin luonnollisesta poikkeavalla. 
Surrealismin kuvaaminen asioiden välillä vallitsee aina 
vähintäänkin assosiatiivinen yhteys. Tämä saa aikaan sen, 
että surrealismi kuvaa ulkopuolista todellisuutta. Poikkea-
vuus ei ole siinä mitä kuvataan, vaan kuvauksen tavassa. 

Surrealismi kyseenalaistaa ja laajentaa tottumusten 
ja tapojen riistämää todellisuutta, uudelleenrealisoi sitä. 
Maalaustaiteessa surrealismille tunnusomaisia piirtei-
tä ovat taianomaiset, mystiset, tunnelmaltaan epätodelli-
set ja unenomaiset sommitelmat, joissa on vertauskuvalli-
suutta ja omalaatuisesti käytettyjä aika- ja tilasuhteita. 

Surrealistista maalaustaidetta on kahdentyyppistä. 
André Masson kehitti automaattipiirrustuksen, joka oli 
kuvallinen vastine surrealistiselle automaattikirjoitukselle. 
Spontaania ja materiaalien autonomiaa hyödyntävä tyyli 
saattoi päätyä lopulta täydelliseen abstraktioon.

Surrealistisen maalaustaiteen toinen suunta oli asioi-
den yhdisteleminen yllättävällä tavalla tai kuvaaminen 
poikkeavasti, usein tarkoituksella ja harkiten. Tähän suun-
taukseen kuului esimerkiksi Salvador Dalí. Surrealismin 
figuratiiviseen ääripäähän sijoittuva Dalí noudatti kuvatai-
teiden akateemisen sääntöjen mukaista esitystapaa, joka 
kuitenkin etsi mallinsa mielivaltaisilta vaikuttavista miel-
leyhtymistä.

Surrealismi
Pyrkimyksenä ei ole uudistaa taidetta tyylillisesti vaan olemukseltaan ja 
kuvata ihmisen tiedostamatonta sielunelämää. 
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Koripallo
Lauri Paavola

2

Koripallo 
lajina
Koripallo on urheilulaji, jos-
sa kaksi joukkuetta pelaa 
vastakkain suorakulmai-
sen muotoisella kentällä. 
Tavoitteena on saada pal-
lo sisään 46 cm:n rimasta, 
joka sijaitsee 3,48 metrin 
korkeudella. Pelin kehitti Ja-
mes Naismith vuonna 1891, 
joka toimi myös kaikkien 
aikojen ensimmäisenä kori-
pallovalmentajana Kansas 
Jayhawksin joukkueessa. 
Koripallossa voi tehdä yh-
den, kahden ja kolmen pis-
teen koreja. Normaalit korit 
lasketaan kahden pisteen ko-
reiksi. Kolmen pisteen korin 
voi tehdä heittämällä kauko-
heiton kolmen pisteen viivan 
takaa. Rangaistusheitoissa 
voi pelaaja vapaaheittoviivan 
takaa heittää yhden pisteen 
koreja. Eniten pisteitä tehnyt 
joukkue voittaa pelin, mutta 
tasapelitilanteessa siirrytään 
jatkoajalle.

Katukoris
Katukoris tai katukoripallo 
on koripalloa, jota pelataan 
ulkokentillä. Katukoris ei 
ole niin muodollista ja tark-
kaa sääntöjen noudattamis-
ta kuin perinteinen sisällä 
pelattava koripallo. Se on 
enemmän esitystä, yleisön 
viihdyttämistä ja
yksilötaitojen hyödyntämis-
tä ja se yhdistetään usein Hip 
Hop kulttuuriin. Katukoris 
on erityisen suosittua New 
Yorkissa, jossa sillä on mie-
lenkiintoinen historia. New 
Yorkissa sijaitsee myös ka-
tukoriksen tunnetuin kenttä 
Rucker Park, jossa järjeste-
tään paljon suosittuja katu-
koristurnauksia. Monet par-
haat NBA pelaajatkin ovat 
osallistuneet tapahtumaan. 
2000-luvulla katukoripallo 
on saanut entistä enemmän 
huomiota mediassa.

Taidot ja 
tekniikat
Koripallon yksilötaidot pe-
rustuu pallonkäsittelyyn, 
heittoon, syöttöön, ajoon, 
puolustamiseen, levypalloi-
hin, ja ponnistamisvoimaan. 
Pelaajilla on kentällä tietty 
asema. Yleensä pisimmät 
ja vahvimmat pelaajat ovat 
senttereitä tai isoja laita-
hyökkääjiä. Pienimmät ja 
taitavimmat pallonkäsitteli-
jät sekä ketterimmät pelaajat 
ovat usein pieniä laitahyök-
kääjiä, pelinrakentajia tai 
heittäviä takamiehiä.

Pelaajat ja 
legendat
Koripallo on yksi maailman 
suosituimmista ja katso-
tuimmista urheilulajeista. 
Maailman suosituin kori-
palloliiga on NBA (Natio-
nal Basketball Association). 
Taso tässä sarjassa on maail-
man ylivoimaisesti kovinta.

Taso tässä sarjassa on ylivoi-
maisesti maailman kovinta. 
NBA-pelaajat ansaitsevat 
urheilussa keskimäärin eni-
ten kaikista urheilulajeista. 
Maailman kaikkien aikojen 
suurimpiin koripalloilijoi-
hin kuuluu mm. Michael 
Jordan, Kobe Bryant, Magic 
Johnson, Larry Bird ja tämän 
hetken suurin tähti Lebron 
James. Michael Jordan on 
voittanut kuusi NBA mesta-
ruutta Chicago Bullsin jouk-
kueessa vuosina 1991-1998. 
Häntä pidetään yleisesti vie-
läkin kaikkien aikojen par-
haana koripalloilijana.

“ KORIPALLO 
ON YKSI MAA-
ILMAN SUOSI-
TUIMMISTA JA 
KATSOTUIM-
MISTA URHEI-
LULAJEISTA ”

Koripallo
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4

Tanssi

”Nobody cares if you can’t dance well. Just get up and dance. Great dancers are 
not great because of their tehnique, they are great beacuse of their passion”

- Martha Graham

5

Tanssissa kyseessä on musiikin mukana liikkumisesta, mo-
toriikasta - eikä rytmitajustakaan tietenkään haittaa ole. Nämä 
eivät kuitenkaan ole mitään vaatimuksia tanssin harrastami-
selle, sillä tanssia voi oikeastaan kuka tahansa.

Tanssi harrastuksena
Parhaillaan tanssi on hy-
vin terapeuttinen harras-
tus, sillä tanssiessa voi hel-
posti unohtaa kaiken muun 
ja keskityä pelkästään ke-
hoon ja musiikkiin. Kaikkien 
ei tietenkään ole edes pak-
ko kehittyä mestareiksi. Jot-
kut harrastavat tanssia tiu-
kasti opetellen ja huipulle 
tähdäten, toiset vain nautti-
vat musiikin mukana liikku-
misesta ja kolmas voi ottaa 
koko harrastuksen kuntoi-
lun kannalta. Tanssin hieno 
puoli on sen monipuolisuus. 
anssia voi harrastaa niin yk-
sin, pareittain kuin isollakin 
porukalla.

Kenelle?
Lajissa hienointa on var-
maankin se, että tanssia voi 
harrastaa oikeastaan kuka 
tahansa ikään, kokoon tai 
sukupuoleen katsomatta. 
Erilaisia tanssilajeja sekä nii-
den ala-lajeja on vaikka millä 
mitalla. On siisn helppo löy-
tää itselleen se mieluisin, tai  
kyllästyessä jokin uusi tutta-
vuus. Lajeja on tullut vuosien 
varrella lisää ja lisää esimer-
kiksi eri aikakausien, trendien 
ja kulttuurien mukana. 

Tanssi on taidetta
Tanssi on ikään kuin univer-
saali kieli, samalla tapaa kuin 
vaikka musiikki tai mikä ta-
hansa muukin taide. Tans-
si koko ideaa kuvastaa hyvin 
eräs Martha Grahamin totea-
mus: ”Nobody cares if you 
can’t dance well. Just get up 
and dance. Great dancers 
are not great because of 
their tehnique, they are great 
because of their passion”. 
Martha Graham oli tanssija ja 
koreografi, joka oli itseasissa 
yksi nykytanssin alkuperäi-
sitä lluojista. Suomennenttu-
na siis tärkeintä tanssissa on 
oma löytää intohimo ja oma 
juttunsa, oikea tekniikka on 
silloin toissijainen asia.

Jokaiselle jotakin
Katutanssit ovat nimen-
sä mukaisesti lähtöisin ka-
dulta. Tällaisia katutanssi-
lajeja on muun muassa hip 
hop, locking, funk ja disco-
tanssi. Erilaisista kulttuureis-
ta peräisin olevia tansseja on 
esimerkiksi breakdance, bol-
lywood, dancehall ja vogue. 
Hieman  klassisempia laje-
ja puolestaan on esimerkik-
si nykytanssi, baletti ja sho-
wtanssi. 

Lajien ominaisuudet 
Toiset lajit ovat keskittyneet 
pääosin alavartaloon tai jal-
katyöskentelyyn. Joissain la-
jeissa kaikki liikkeet tehdään 
lattialla ja toisissa puoles-
taan kuljetaan pääpystyssä 
käyttäen koko kehoa tarkasti 
sormenpäitä myöten.
 
Olennaisinta lajissa tanssityy-
pistä riippumatta on käsien ja 
jalkojen koordinointi ja rytmin 
löytäminen. Yksinkertaises-
ti tavoitteena on siis kehon 
liikkeiden ja musiikin yhdis-
täminen yhtenäiseksi koko-
naisuudeksi.
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Aluksi ihan 
yleistätietoa ja historiaa. 
Neulontataidon varhaishis-
toria on varsin tuntematon, 
mutta todennäköisesti var-
haiset neulojat olivat egyp-
tiläisiä. 600–800-luvulta on 
säilynyt egyptiläiset kirjoneu-
leiset sukat, jotka on kuvioi-
tu linnuilla, geometrisillä ai-
heilla ja islamin tunnuksilla. 
On arveltu, että arabit omak-
suivat neulomisen egypti-
läisiltä maan valloitettuaan. 
Taito levisi Eurooppaan ara-
bien valloitettua Espanjan 
700-luvulla. 

Neulonta tuli suomeen il-
meisesti Keski-Euroopasta 
1600-luvulla. Tekniikkaa 
käytettiin sukkien, lapasten 
ja paitojen valmistukseen. 
Vuosisadan lopulla alettiin 
tehdä myös edestä napitet-
tavia röijyjä eli neuletakkeja. 

Neulepuikkoja on monenlai-
sia ja -kokoisia. Tasoneuletta 
neulotaan yleensä pitkil-
lä puikoilla, jotka ovat noin 
35cm pituisia ja niiden toi-
sessa päässä on silmukoi-
den karkaamisen pysäyttä-
vät pallukat. Pyöröneuletta 
neulotaan työn koon mu-
kaan joko pyöröpuikoilla tai 
sukkapuikoilla.
Vaatekappaleita ovat villa-
paidat, kaulaliinat, pipot, 
sukat ja lapaset. Neule on 
joustavampaa kuin kudottu 
kangas, ja sillä voidaan teh-
dä kolmiulotteisia muoto-
ja ilman paksuja saumoja. 

Neulominen
Neulonta eli neulominen on menetelmä, 
jolla langasta tehdään vaatteita ja asusteita 
eli neuleita. Neuleessa kulkee vain yksi lanka 
yhdensuuntaisina, kertautuvina kerroksina, 
joissa lanka kiertyy itsensä ympäri kerroksittain 
silmukoiksi 

Monilla kylmillä lampaan-
kasvatusseuduilla on omia 
perinteisiä villapaitamal-
lejaan, esimerkiksi Islanti, 
Norja ja Aran-saaret. 

Puikkojen valmistus-
aineena on tavallisimmin 
käytetty alumiinia, bam-
bua tai muovia. Puikkojen 
paksuus vaihtelee yleensä 2 
millimetristä 12 millimet-
riin. Pääsääntöisesti ohut-
ta lankaa neulotaan ohuil-
la puikoilla ja paksua lankaa 
paksuilla. Puserot neulottu 

pyöröpuikoilla

Kipinä neulomiseen. 

Se alkoi oikeastaan kunnolla 
vasta 90 luvulla, kun olin kä-
si-ja taideteollisessa koulussa. 
Tuli neulottua kaikkea mah-
dollista, sukista paitoihin ja 
pipoihin. 

Pidän kuvioiden suun-
nittelusta ja sommitelusta, 
ennenkuin alan varsinaista 
neuletta tekemään. 
Viimeisimmät neuleet olen 
tehnyt tyttärelleni, silloin oli-
vat IN Pikachu -ja Minions 
jutut. 

Ohjeita löytyy hyvin netistä, 
tai sitten vain katsoo mallia ja 
soveltaa omaan tyyliin. 
Koen neulomisen innostava-
na ja rentouttavana harras-
tuksena (silloin kun on aikaa) 
Ja kyllähän se vaatii jonkin-
laisen inspiraation myös. 
Lopputulos on aina ollut ihan 
ok, olen vain aika kriittinen 
itselleni ja perfektionisti

Minions sukat

Pikachu hattu, silmät +muut 
virkattu ja ommeltu kiinni
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INTRESSI-lehti on ilmestynyt vuodesta 2014 lähtien nimellä Harras-
tus. INTRESSI-lehti on harrastavien ihmisten äänenkannattaja ja se 
kertoo kiinnostaville ihmisille kiinnostuksen kohteista ja  harrastuk-
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