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Moi, kuka mä olen

Nimeni on Eerika Hiltunen ja olen Tapiolan 
lukion toisen vuoden opiskelija. Täytin juuri 
kahdeksantoista ja näinä vuosina olen löytäyt 
suuren intohimon valokuvausta kohtaan. Sen 
lisäksi tykkään kuunnella musiikkia, urheilla 
sekä välillä kirjoitella omia ajatuksiani ylös 
päiväkirjaan.

Ensimmäisen kamerani sain ala-asteen ensimmäisillä luokilla, yläasteella 
siirryin järjestelmäkameran käyttöön ja sillä olen kuvannut tähän päi-
vään saakka.

Espoon kuviksessa aloitin ala-asteella ja nyt 
valokuvaustyöpajassa olen ollut pian viisi 
vuotta. Kuvis on haastanut ja samalla mahdol-
listanut viemään vapaa-ajallanikin tapahtuvaa 
valokuvausta pidemmälle. Esimerkiksi laa-
dukkaat kuvanmuokkausmahdollisuudet ovat 
laajentaneet käsitystäni valokuvaamisesta.

Valokuvauksesta innostuessa aloitin kuvaamalla kaikkea, mitä ympärilläni oli. 
Kuten luontoa ja kadulla käveleviä ihmisiä. 
 Viereisellä sivulla on ottamia kuviani aikajärjestyksessä vanhimmasta uu-
simpaan, ylhäältä alaspäin.
 Viimeisien vuosien aikana olen kuitenkin löytänyt sen, mistä oikeasti 
pidän: ihmisten kuvaamisen. Eniten kuvaan tilannekuvia, mutta myöskin posee-
rattuja otoksia.
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mitä ja miksi

Minua on jo pidemmän aikaa kiinnostanut se, millaisia mielipiteitä ja aja-
tuksia kohdistuu sellaisiin asioihin tai tapauksiin, joihin yhteiskunnallam-
me on valmiit oletukset ja vastauksetkin. Niihin liittyy myös ne normit, 
jotka minussa herättävätkin eniten kysymyksiä. Esimerkiksi se, että mies-
puolinen henkilö voi esiintyä ilman paitaa, oikeastaan ilman minkäänlais-
ta halveksuntaa. Entä paidaton nainen sitten...
 Koko projekti lähti liikkeelle kommenteista, joihin olin aiemmin 
törmännyt. Huolestuneita ajatuksia siitä, millaisia kuvia itsestäni someen 
julkaisen.

Aloittaessani projektin minulla oli suuri määrä kysymyksiä ja halusin en-
nenkaikkea kyseenalaistaa alastomuutta. Voidaanko alastomassa vartalos-
sa nähdä jotain kaunista, läpitunkevan seksikkyyden lisäksi. Ja entä sitten, 
jos seksi tunkee kuvasta läpi. Miksi sitä pidetään joka kerta niin pahana 
asiana? Minua kiinnostaa varsinkin somen vahva vaikutus ”alastonkuvi-
en” kulttuuriin. Millaista alastomien kuvien julkaisu oli ennen sitä ja pilaa-
ko se kaikki kuvat pakottamalla naisoletettujen nännit peitetyksi? Ja entä 
Instagramiin julkaistu rohkea rantakuva, jonka vuoksi en enää saakaan 
töitä.

- Miksi tilanne oikein on näin?

Haaveissani on, että pystyisin työlläni vaikuttamaan katsojaan tai edes 
hetkeksi aikaa saada katsojan oman ajatuksen virtaamaan normaalista 
poikkeavaan suuntaan.
 Tarkoitan sitä, kun nykyään liian helposti kuljetaan jo valmiiksi 
tallotuissa jäljissä, eikä omat mielipiteet ja ajatukset aina saa tilaa normien 
ollessa jo asetettu. Naisen paljaat rinnat ovat seksualisoitu. Varsinkaan 
nainen ei voi olla kuvassa alasti, koska ”kuvassa ei vaan voi olla alasti”, 
”alastomuus on epäsoveliasta”, jne, jne...

Suurin tavoitteeni oli jo alusta alkaen se, että oppisin ottamaan sellaisia 
kuvia ja laittamaan ne visuaalisesti esille niin, että tavoittelemani viesti 
niistä välittyy.

Alareunassa inspiraatiokuvia, joita olen Instagramissa kauan aikaa ihastellut.



ideointi ja toteutus

Lähdin liikeelle siitä, kuinka alastonta ihmistä katsotaan hyvinkin eri tavalla kuin 
pukeutunutta tyyppiä. Tässä vaiheessa syntyi jo idea kuvaparista.
 Lähdin toteuttamaan ideaani kuvaamalla mallinani toimivaa henkilöä ensin 
vaatteet päälle jossain arkisessa tilanteessa ja sen jälkeen toteuttamalla saman tilan-
teen ilman vaatteita. Kuvaparien ollessa käsissäni kuitenin tajusin, ettei niistä välit-
tynyt se idea, mitä tavottelin. Kuvat korostivat enemmänkin vain vaatteiden vaiku-
tusta. (Kyseinen kuvapari alla.)

- Oli siis keksittävä jotain muuta.

lähtökohta

uusi idea

Syksy oli jo hyvää vauhtia käynnissä ja tässä vaiheessa olin oikeastaan kuvannut 
jo kaikki tarvittavat materiaalini, vaikka sitä en itse vielä siinä kohtaa tiedostanut. 
(Alla kuva osasta materiaalista.)
Tuskailin ideoitteni ja toteuttamismahdollisuuksien kanssa. Halusin luoda jotain 
vaikuttavaa ja kokonaisvaltaista. Ajatuksen tasolle ja vihkoni muistiinpanoihin jäi 
kuitenkin vain haave siitä, että olisin saanut kuviini monia alastomia ihmisiä ja 
niiden keskelle henkilön moneen vaatekerrokseen pukeutuneena. Vapaaehtoisia 
malleja oli vaikea löytää.

Lopullinen 
Joulun lähestyessä olin saanut supistettua aiheeni sopivaksi ja sen seurauksena 
taisin jo tietää mitä aion tehdä. Työskentelyn edetessä keksin myös lisää askar-
ruttavia kysymyksiä. Missä on pornon ja taiteen raja? Ja enhän nyt vain kuvaa 
lapsipornoa? Projektin edetessä yksi älynväläyksistäni oli ymmärrys siitä, että 
alastomuus arjessa onkin eri asia kuin alastomuus valokuvassa. 

Aikaani kului osuvien kuvaparien valit-
semiseen ja järjestyksen pohtimiseen. Sitä 
ennen mietiskelin esillepanovaihtoehtoja, 
joista kuitenkin suuren kuvamäärän vuoksi 
päädyin kirjaseen. Yhtenä syynä oli myös 
se, että tällöin sain kuvat aseteltua esille 
niin, että tavoittelemani viesti välittyy. Lop-
putulokseen kirjana olen yllättävän tyyty-
väinen, koska tällöin katsoja saa teoksen 
rauhassa hyppysiinsä katseltavaksi. 

Vielä ennen lopullista versiota astui 
esiin ongelma. Kuvaamani henkilöt 
olivat huolissaan kuviensa julkaise-
misesta ja siitä johtuvista mahdol-
lisista seurauksista. Sinänsä vähän 
jopa koomista ja ärsyttävää, kun 
työni käsittelee juuri tätä aihepiiriä. 
En antanut tämän kuitenkaan haita-
ta vaan muokkasin kuvista mallille 
ja minulle mieleiset.

Vihdoin lopputulos alkoi olla valmis monen tunnin editoinnin jälkeen. Sen hoidin 
Photoshopilla ja kirjasen lopullisen tuloksen sain aikaan InDesignilla. Yllä on kuva 
aivan ensimmäisestä käsin niiteillä nidotusta lehtisestä, johon kiinnitin printattuja 
kuvia sinitarralla.

Ongelmaksi kasautui myös se, 
että olin liian suuruudenhullu. 
Yritin mahduttaa työhöni liikaa 
osioita ja käsiteltäviä asioita. 
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Valmista

Lopputulokseen olen erittäin tyytyväinen. Loppu-
jen lopuksi työhöni sain, vaikkakin monen mut-
kan kautta, juuri ne asiat mitä tavoittelin. Vaikka 
tottakai toteutuksessa ja visuaalisessa ulkonäössä 
ideani vaihtelivat ja kehittyivät työnteon edetes-
sä, mutta pääidea on pysynyt valmiiseen työhön 
saakka samana. 

Lähetin valmiin taitetun PDF-tiedoston parhaimman tarjouksen tehneeseen painofir-
maan ja niin parin päivän kuluessa käsissäni oli kymmenen kappaletta teoksiani. 

Säilytin lopputulokseen jo alkuvaiheessa suunnitteilla olleita osioita, jotka näkyvät 
teoksessani ns. kappalejakoina. Niiden pyrkimys on jaotella sisältöä ja ehkä hieman 
johdatella ajatuksia.

Toistolla pyrin havainnollistamaan sitä, että yksi ja sama kuva voi näyttääkin erilai-
selta ja toimia eri tavoin riippuen millaisen parin kanssa se laitetaan esille. 

Yksittäisten kuvaparien spesifiä ideaani ja ajatustani en halua tarkemmin avata, 
koska jokaisella on siihen varmasti mielessään oma ratkaisu ja se on minusta aivan 
riittävä ja ihan yhtä oikein. 

Kiitos !

Kiitoksia satelee tietysti aivan jokaiselle työhöni osallistujalle.
 Suurimmat kiitokset kuitenkin ihanalle, tsemppaavalle ohjaajalleni, Ruusulle. 
Joka huolehti siitä, ettei tätä työtä heitetty pikku alamäkien ilmaantuessa romukop-
paan. 

 Malleille kiitos sujuvasta yhteistyöstä ja upeista poseerauksista.  
 - Yasmin Najjar, Sani Helin, Olavi Heinonen ja Eino Laakso sekä nimetön mallini

 Ystävilleni kiitokset keskusteluseurasta, sekä Ruusulle ja muille opettajille 
avusta tietokoneohjelmien kanssa.

Pitkä prosessi avarsi paljon ajatuksiani, mutta ennen kaikkea sain hurjasti uusia 
ideoita ja uskoa pitkäkestoisempaan työskentelyyn. Vaikka tämä työ on nyt työs-
kentelyn osalta taputeltu, toivon, että tämä on vasta alkua. 
 

Tämä lopputyöprojekti mahdollisti pitkäaikaisen 
työskentelyprosessin minulle mielekkään aiheen 
kanssa ja myös kasvatti sinnikkyyttäni jatkuvaan 
työskentelyyn. Työskentely teokseni parissa on 
ollut erittäin antoisaa ja vihdoin lopputuloksen 
näkeminen todistaa sen, että minusta oli tähän. 
Minulla on ollut aiemmin ongelmana se, etten saa 
mitään suurta kokonaisuutta aikaiseksi. 
- Olen siis todella innoissani tästä. 
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Lähteet

Instagram-kuvat satunnaisilta julkisilta käyttäjiltä

s. 4 kuva loma-albumista

Muut kuvat ovat itse ottamiani

Takakannen kuvat ovat osana tätä työtäni ja ne olisi ripustettu seinälle näyttelyyn.
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