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Soukan kameroiden kilpailukuvat kuin Peter von Baghin arvostelemana 1. - 6.11. 2011 , 

7.11.2011 kokoukseen 

 

HAGIA SOPHIA 

Kuvassa selkeästi ulottuvuustekijät: etuala, keski- ja taka-ala. Iso, teräväpiirtoinen kattokruunu pitää 

katseen etu/keskialalla. Kuvan kannalta minun mielestäni olisi ollut eduksi jos värikäs rouva olisi 

ollut hieman kauempana, ei välttämättä aivan kattokruunun keskipisteessäkään, mutta niin, että 

vähintäänkin kasvot leukoineen olisivat olleet kokonaan kuvassa. Kasvot olisivat saaneet kuvan 

kannalta olla myös teräväpiirtoisemmat. Kuvassa tällaisenaan on rytmiikkaa, josta erikoismaininta 

tässä vaiheessa.  

 

ILTA SATAMASSA 

Hieno, rauhoittuneen sataman iltatunnelma. Kaunis taivaan iltarusko, mielenkiintoiset pienet 

yksityiskohtien valopisteet. Riippuen mittaustavasta sattuu massiivinen, etualan nostokurki 

olemaan, enemmän kuin muiden kuvien jakopisteet kultaisessa leikkauksessa. Tämä ei kuitenkaan 

tee kuvaa muita paremmaksi. 

 

ILTARUSKO 

Kuva on varsin rauhoittava. Vaikka katse liikkuu jonkin verran kuvassa niin se ei pääse karkaamaan 

kuvasta pois. Vaikka kuvaa voi pitää postikorttimaisena niin se ei mielestäni ole kuitenkaan 

postikortti. Tummat oikeanpuoleiset kivet ja koivu sekä metsät lahdenpohjukkoineen tai 

”sunteineen ”, joihin metsät kuvastuvat, ajavat katseen takaisin kuva-alaan. 

 

KADULLA TAPAHTUU 

Aluksi tulee tunne, että katsoja joutuu katsomaan kuvalle epäoleelliseen taka-alaan, 

purppurapaitaiseen sekä ruskeatakkiseen vaeltajaan, mutta sitten katse kohdistuu kitaransoittajaan, 

siitä se pongahtaa etualan kerjääjään, teräväkärkisen kolmion kärjessä istuvaan toiseen kerjäläiseen. 

Ehkä katse hypähtää välillä myös harmaaseen huppariin pukeutuneeseen reippaasti poistuvaan 

mieheen,  mutta vaikka katse jämähtäisi lopuksi polkupyörän edessä olevaan ”matka-arkkuun” niin 

katse pysyy oikeanpuoleisten istutusten, etualan kerjuukankaan ja taka-alan henkilöiden sekä 

näyteikkunan markiisien ansiosta kuva-alassa ja palaa muusikkoon tai jos ei muusikkoonkaan niin 

yhdellä katseella hallitsee yhtäkkiä koko kuvan. 

 

KAPELLIMESTARI 

Kuva on tuskin muunneltu. Se osoittaa kuvaajan liikkumisen luonnossa silmät auki. Punakeltaisuus 

kapellimestarin ”vartalon” oikealla puolella herättää kuitenkin mietteet onko kapellimestari 

kuitenkin ihmisen osittain luontoon luoma ja onko takana joku vastaavanlainen hahmo. Vaikka 

olisikin niin eivät nämä seikat tee kuvaa huonommaksi. 

 

KATUKUVA KREIKASTA 

Hieno tilanne, hienot raamit, mutta nuo katseen eteenpäin johtavat, suppiloon ajavat reunahahmot 

pakottavat väistämättä katsomaan vihreillä ikkunaluukuilla varustettua ikkunaa. Jos katselee oikean 

puoleisia upeita, kauniissa väreissä olevia naisia jää vasemmanpuoleinen puhdassävyinen ratsu 

ratsastajineen huomaamatta samoin kuin sinivalkoisiin pukeutuneet hahmot kaarirakenteen luona. 

Puhdasvärisyyttä, neutraalisuutta ja kirkkaita värejä. Kaunis kuva. 
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KÄYTÄVÄ 

Viehättävä kuva, jossa reunustavat rakennuksenosat, seinä ja ikkunataso johdattavat katseen etäällä 

tapahtuvaan, mutta ei johdata liiaksi. Näkökenttään jää tai tulee rantaan käytävässä vaeltava henkilö 

ja hänen peilikuvansa kuin myös kuvaan avaruutta antava peilikuva järvestä metsäreunustoineen. 

 

 

KUUT 

Katse kohdistuu lahdenpohjukkaan, mutta kirkas kuu heijastumineen ja vielä kirkas taivaansiivu 

omine heijastumineen tasapainottaa kuvan valoalueet niin, että lahdenpohjukkaankin katsottaessa 

näkee koko kuvan. Tästä syystä kuva on myös rauhoittava kuten kesäilta ilman harmeja.  

 

 

LUKUHETKI TERASSILLA 

Kuvarakenteeltaan niin sanotusti oikeaoppinen eurooppalaisten lukiessa vasemmalta oikealle. 

Outoa on, että voimakkaasta, lukevasta henkilöhahmosta huolimatta katse tarrautuu ehkä liian 

helposti veden ääressä olevaan koivuun ja veden takana olevaan valkoiseen taloon. Kuva on hieno 

muisto mahtavasta kesästä ja antaa silmän kuitenkin levätä koko kuva-alalla huolimatta 

mainitsemistani kiintopisteistä. 

 

NEIDONKORENTO 

Upea luontokuva ja perhonen ei ole niitä tavallisimpia. Kasvin vaalea varsi toimii katseen 

pysäyttäjänä ja antaa neidonkorennolle oikeuden toimia katseen vangitsijana. 

 

RANTALEIKIT 

Kesän riemut, tuulen voima ja auringonpaiste auringonkiloineen. Mukava tilannekuva, joka kertoo 

kaiken vaikka on kaukaa kuvattu laajalla kuva-alalla. Tässäkin on katseenpalauttaja riemukkaisiin 

rannalla olijoihin. Sellaisena toimii mielestäni auringon luoma silta veteen siitäkin huolimatta, että 

ainakin kaksi näkee jotain mielenkiintoista auringonkilon toisella puolella, mitä, sitä jää kysymään 

mutta kysymys lienee kaikilla vain retorinen. 

 

SUIHKUSEURAPIIRI 

Saattaa olla, että käsittelen kuvaa kohtuuttomasti. Kuva on mielenkiintoinen ja asiaa 

tuntemattomalle käsittämätön. Suihkuseurapiiri on oikea jos ajattelee henkilöitä, jotka nauttivat 

suihkulähteiden katselusta. Suihkuseurapiiriksi voisi ajatella ryhmää, joka on suihkussa. Jos 

suihkulähteet nostavat jossakin vaiheessa veden katsojien päälle niin asia on OK, mutta muussa 

tapauksessa tulee ajatus bideesuihkuista koska suihkut on ihmisten alapuolella. 

Nuo ihmishahmot tulevat silmiini todella hahmoina, jotenkin epätodellisina osin suuripäisinä 

olentoina. 

Jos nimi olisi suihkulähteet niin silloin tuo yläosa värikkäine ihmisineen olisi sivuseikka ja kuvaa 

katsoisin eritavalla. Ehkä silmissäni on vikaa, mutta suihkut ovat niin dominoivia, vallitsevia, 

samoin kuin kaiteen vihreät, keltaiset ja siniset pallot, että varsin ylhäällä kuvatasossa oleva 

ihmisrintama jää kuitenkin lähes sivuseikaksi tai jopa  huomioitta.  

 

SUORAKULMA 

Suorakulma nimellä varustetun kuvan monine suorakulmineen laskin värikuviin kuuluvaksi, 

hienosti nähdyksi, graafiseksi kuvaksi sopivaksi eikä vain sopivaksi vaan se on sitä. Ilmeisten 

hautakiviveistämön hautakivissä on ainakin tässä kuvassa niin paljon värivivahteita sävyerojen 

lisäksi, että siksi otan sen arvioinnissani värikuvaksi. Hieno rytmisyys ja aiheeltaan tilataiteeksi tai. 



 

                                                                                                                                            3/6 

 

ryijyn aiheeksi sopiva aihe. 

 

TAPIOLA  

Vaikka olen korostanut ja julistanut, että jokainen sää on kuvaussää niin tässä tapauksessa se ei ole  

antanut sitä etua, jonka kuvaaja kaipaisi kuvansa loistokkuuteen.  

Nimeämäni  kuvauksen suppilotekniikka on tässäkin kyseessä. Talot molemmilla kuvan reunoilla 

ohjaa katsetta muualle kuin sivureunoista ulos. Se on hyvä asia. Mitä ohjauksesta löytyy, se on 

mielestäni merkityksetöntä: katulamppu, betoni- ja lasirakenteita ja syksyistä metsää. Ravintolan 

nurkkaa kohti kiiruhtava kassinkantaja, niillä katseluvälineillä mitä itselläni on käytössä, jää 

mielestäni liian tummaksi vaikkakin, ennen kaikkea suurentamalla kuvaa tietokoneessa, näkee 

selvästi minihameen ja punaisen myssyn. Lisäksi näkee nuo kaksi henkilöä, jotka ovat kulkemassa 

kuvasta ulos, mutta, joiden tien ja katsojan katseen pysäyttää oikeaoppisesti katuvalon pylväs. 

 

TUNTURIT 

Valkoiset pilvihöytyvät ohjaavat katseen vasemmasta ylänurkasta lähes kuvan keskiöön, jossa 

tumma ja silti selvästi vihreä tunturi yhdessä kuvautumansa kanssa muodostaa terävän 

nuolenpääkuvion ja ohjaa katseen järveen, johon tunturit jopa itseään selvempinä ja 

kontrastikkaampina kuvastuvat ja pitävät katsojan kuvassa. Postikorttimaisuudestaan huolimatta 

tämä on enemmän kuin postikortti. 

 

TURVATIIMI 

Kuvaaja on osannut asettaa digikameransa säätöihin, joilla ennen filmiä käyttävillä kameroilla 

päästiin hyviin vauhtikuviin ja kuvatuloksilla kehuskeltiin. Aikavalotus ja hyvä auton seuranta 

ennen laukaisua, laukaistaessa ja vielä sen jälkeenkin on tuottanut halutunlaisen kuvan 

”Turvatiimistä”. Saavutettua parempaa tarkkuutta ei kaivatakaan sillä silloin kuva olisi ollut 

manipuloitu mainoskuva eikä kuvausta taitavan ammattilaisen tai harrastajan reportaasi-/taidekuva.  

 

TYTÖT 

Kuvalle voisi antaa lisänimen: ”Kenenköhän pallo siellä lentää.” Oivallinen kokonaisuus. Kuva-ala 

täyttyy niin, että ei ole ongelmaa sen näkemiseksi kerralla. 

Ikkunan takana tai ikkunaan heijastuva mies ei pilaa kuvaa vaikkakin kuvaaja olisi voinut ehkä 

asettua siten, että mies olisi ollut enemmän sinitakkisen ja keltamekkoisen välissä. Tuolloin olisi 

myös ikkunapuitteen pystypinna irronnut sinitakkisen hiuksista tai asettunut ainakin muualle kuin 

hänen hiusjakauksensa kohdalle. 

 

VARJOJA 

Kuva on mielenkiintoinen kun kuva antaa vaikutelman aaltoilevasta kiveysalueesta. Varjot ovat 

voimakkaita ja olettaisi myös ihmisen tuottaman varjon olevan isompi kuin mitä kuvaa 

suurentamalla löytyy. Heijastumatkin näissä metallisissa pystyelementeissä täydentävät ja 

elävöittävät kuvaa. Henkilöön osuva auringon valo on siinä määrin voimakas, että kuvateknisesti 

tulee vaikutelma puhkipalaneisuudesta. Puhkipalaneisuutta ei pidetä toki etuna, mutta kuvan 

erikoisuus pylväistöineen ja varjoineen sallii mielestäni senkin. 

 

VEDENNEITO  (”Mustavalkosarja”) 

Kaunis, hienosti vastavaloon kuvattu, kuva nuoresta tytöstä.. Sävyjä on henkilön kaikissa kohdissa, 

joihin sävyjä kaipaa. Hiukset hienosti liekehtivät auringon paistaessa ylhäältä tytön takaa. Jos nimi 

ratkaisee arvostelussa niin itse olisin antanut nimeksi jotain sellaista kuin ”Kesän ihanuutta” tai  
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”Auringonkylvyssä” vaikkakin katsojaan kohdistuva osa tytöstä on varjossa, joka on teknisesti 

katsoen etu.. 

Tytöllä on selvästi kosteita hiuksia ja pyyhe päänsä alustana. Merenneidoksi kaipaisi enemmän 

merta näkyviin niin, että sen tuntisi mereksi, järveksi tai joka tapauksessa vedeksi heijastumineen 

tai aaltoineen. 

 

VOERINGSFOSSEN 

Mahtava kuva, jossa syvyysvaikutelma on vahva ja korkeuserot tulevat esiin enemmän kuin 

useimpien tavallisten kuvaajien kuvissa. Maisema on suurenmoinen ja jos pitää postikorttia 

kirosanana niin näin hienoa postikorttiakaan en ole nähnyt. Katse seuraa tunturipuroa, jokea tai 

vuonon alkulähdettä ja pysyy väkisinkin kuvassa, jossa tunturien reunamat, lumipälviset vuoret ja 

harmaat roikkupilvet reunustavat ja luovat kaikki yhdessä nautittavan näkymän. 

 

PORTAIKOSSA 

Hyvä rytmisyys. Vaikka keskipisteessä on henkilö niin kokonaisuutta katsoen syntyy vaikutelma 

vasemmalta oikealle siirtymisestä ja kuvassa on toivomani etuala, keskiala ja tausta. Tausta asettuu 

mielenkiintoisella tavalla mahdollisesti kultaiseen leikkaukseen ollessaan keltainen kärjellään 

seisova kolmio  parketteineen. Ehkä pienenä miinuksena on tummapukuinen mies, joka on 

portaikon oikeanpuoleisessa laidassa ja saattaa johtaa vaikutelmaan kuvasta ulos menoon. 

 

SYYSMIETTEITÄ 

Kuvassa tulee vaikutelma keskelle asettelusta, tarkennuksen mahdollistamiseksi. Kuitenkin kuvan 

oikeanpuoleinen tummuus pysäyttää katseen, johtaa keltaisiin ruusuihin ja sieltä mietiskelijään. 

Ruusut ovat kuitenkin niin hallitsevia, että katseen seilatessa edestakaisin mietiskelijän ja ruusujen 

väliä se johtaa kuitenkin väistämättä voittopuolisesti ruusuihin. Kuvakokonaisuus etualoineen, 

keskialoineen ja taustoineen täyttyy kuitenkin vaatimuksiltaan. 

 

TALO SUMUJEN SAARESSA 

Viehättävä kuva. Mieltymyksieni mukaisesti, jokainen sää on valokuvaussää ja sumu antaa oman 

viehätyksensä kuvalle. Vaikka talo ei ole kuvan keskipisteessä niin kuitenkin tuo keskitys olisi 

liiallinen ilman veden aaltoliikettä. On kuin talo olisi heitetty veteen niin, että se synnyttää aaltoja.  

Aaltojen tehovaikutus on siinä, että ne muodostavat ikään kuin nuolen joka johtaa katsetta 

vasemmalta oikealle, tosin ne vievät helposti myös ohi valkoisen talon, joka dominoivuudelaan 

palauttaa kuitenkin katseen itseensä. 

 

TERASSIMIEHET 

Kuvassa hyvää on katseen kuljetus sinipuseroisesta oikeanpuoleiseen mieheen, joka vuorostaan 

katselee suoraan kuvaajaan tuoden aiheen myös lähelle katsojaa. Asiaa, johon kuvaaja ei ole voinut 

vaikuttaa on terassin päivänvarjon varsi, joka katkaisee omalta osaltaan sinipaitaisen katseen 

kohteeseensa, kuvaajaan katselevaan mieheen. Miinusta kuvalle on, kun miinuksia kaivelee esille: 

Oikeasta reunasta kuva-alaan tuleva käsi. 

 

HIRVET ”Mustavalkosarja”  

Joko oikea tai tehty panoraamakuva. Olin sijoittanut kuvan oikein mv-sarjaan vaikka kuvassa on 

sävyjä kuten entisaikojen seepia-sävytetyissä mv-kuvissa Valojakauma kuvassa on hyvä. Tummasta 

alueesta siirtymä hirviin, hirviryhmästä tummaan metsään ja sieltä ”valkeuteen”.  Lisäksi 
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kuvassa on  ryhmästä jäänyt, yksinäinen vaeltaja, hirvi tumman ja ”valomeren” maastossa. Vaikka 

katse iskeytyykin kuvan tyhjään mitäänsanomattomaan keskialueeseen niin  kaikki hirvet tulevat, 

yllättävää kyllä, samanaikaisesti näkökenttään ilman että silmien tulisi sijaita päässä kuten monella, 

vaikkapa vain erään poliitikon silmien tavoin. 

 

SATAA  ”Mustavalkosarja” 

Kuva on sommittelultaan OK. Ilmeiset kaislat ja laiturin portaiden kirkkaat yläkaaret iskevät 

minulle yllättävän vahvasti silmään vaikka laiturin pintakin on luonnollisesti muita alueita 

vaaleampi. Sataa, sataa totta tosiaan, mutta outoa kyllä meri- tai järvivesi tässä sateessa saa 

enemmänkin nurmikon vaikutelman kuin veden. 

 

JÄIDENLÄHTÖ ”Mustavalkosarja” 

Rauhallinen maisemakuva. Etualan tummien pilvien kuvaumat vedessä ovat kauniit, niin myös 

kuvan vesialueen vaaleat, valoisat alueet, jotka katsojasta saattaisivat johtua myös auringosta ja 

vaaleiden pilvien heijastuksesta veteen, katsoja ei ole pakotettu tunnistamaan vaaleita alueita jääksi 

ja kuvaa jäidenlähdöksi vaikka tarkka katsoja sen huomaakin. Vedessä oikealta puolelta tuleva 

nuolen muotoinen tumma alue johtaa katseen keskialalle vaikka katse muuten voisi vaeltaa kuvasta 

ulos. Vasemmalla puolella katseen pysäyttää keskustan suuntaan kapeneva tumma metsä sekä sen 

alapuolella oleva pieni, samaan suuntaan kapeneva, veden tumma alue.. 

 

TALVITELOILLA ”Mustavalkosarja” 

Normaalit soutuveneet ovat madaltuneet lumipeitteen vuoksi kanoottia muistuttaviksi. Kuvakulma 

on hyvä niin, että airon osoittama suunta jatkuu veneiden kokkien myötä vasemmalta oikealle 

(Perussana kokka ei kokki). Vaikka oikealla puolella ei ole katseen pysäyttäjää ja keskialalle 

palauttajaa niin katse pysyy kuva-alalla. Aihe on hyvin nähty ja tallennettu, varsin pelkistetty. 

 

LUMIMYRSKY TULOSSA 

Sävykäs kuva. Selvää dramatiikkaa. Katse pysähtyy tummaan pilvimöykkyyn eikä karkaa kuvasta 

pois. Aihe on ilmeisesti ollut vain suhteellisen lyhyen ajan näin nähtävissä mikäli myrsky on jo 

riepottanut pilviä eteenpäin.  

 

SATEENKAARI 

Kaunis maisemakuva, jossa sateenkaari pitää katseen kuva-alassa Kuva noudattaa hyvän kuvan 

rakennetta etualan, keskialan ja taustan suhteen. Synkkä etuala ja sateenkaari luovat vaikutelman 

silmästä, ehkä kaiken näkevästä silmästä. 

 

IKKUNA 

Vaikka kuva on lähes yhdentason kuva niin tumma ikkunaluukku, kuvauma ikkunassa ja oudolta 

vaikuttava valkoinen  ”valoilmiö”, joka saattaa olla salamavalon heijastuma; kaikki nämä yhdessä 

antavat kuitenkin kuvaan syvyyttä ja mielenkiinnon  luo ehkä juuri tuo valkoinen alue, joka saattaisi 

olla jopa hahmo, yliluonnollinen olio tai metsän- tai talon suojelija, hengetär, 

 

SAMMALEINEN 

Kuvaaja on pitänyt silmänsä auki luonnossa. Ensimmäinen vaikutelma tulee pitkästä vihreästä 

etanasta, mutta sarvien jälkeistä oikean puoleista osaa katsoessa tulee myös peuran pää mieleen  vai 

onko vihreä kirahvi! Kuva on mielenkiintoinen ja johtaa katseen tuohon päähän, joka ryhtyy 

syömään syksyn keltaisia lehtiä.  
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Keskenään tasaväkisten kuvien arvostelussa päädyin ratkaisuun palkittavista: 

 

MV-Sarja: 1) TALVITELOILLA  2) MERENNEITO (nimen aiheuttamista puutteista 

huolimatta) 3) HIRVET                                 

Kunniamaininta kuvalle JÄIDENLÄHTÖ 

 

 

  

VÄRIKUVAT: 1) VOERINGSFOSSEN     2) KADULLA TAPAHTUU   3) IKKUNA 

 

Kunniamaininnat kaikille kuville, mutta jos rajoitetaan niin ensimmäisen jälkeen katkaisu 

siitä minkä säännöt määräävät:   1)  KÄYTÄVÄ  2) SUORAKULMA   3)  ILTA 

SATAMASSA    4) TURVATIIMI   5) TYTÖT     6) varsin ammattimainen  

NEIDONKORENTO  

 


