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15.5.2009 Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura julkisti valokuvauskilpailun ”Tutkimus”
alkaneeksi. Kilpailuaika päättyi 30.11.2009, johon mennessä viisi kuvaajaa osallistui kilpailuun.
SKTS kiittää lämpimästi kaikkia kilpailuun osallistuneita.

Kilpailun raatina toimi SKTS:n johtokunta. Raati valitsi kilpailun voittajaksi yksimielisesti Kaarina
Kosken valokuvan "Perinteen välittyminen". Raadin mukaan kuva esittää luovasti ja oivaltavasti
perinteen välittymisen ideaa sekä käsitteellisesti että visuaalisesti.

Kaarina Koski: Perinteen välittyminen

Kertomusta esittäessään kertoja pukee sanoiksi vain tärkeimmän. Kuulija täydentää loput
kulttuurisen tietämyksensä, oman kognitiivisen kapasiteettinsa, näkemystensä ja tavoitteidensa
pohjalta. Jokainen tulkinta syntyy sekä tekstin että mielessä jo olevien mallien yhteistuloksena.

Ann-Charlotte Palmgren: Me and Mac

Airi Markkanen: Kotini on linnani
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"Kotini on linnani "- kunnes Helsingin kaupungin kiinteistövirasto tuli tuhoamaan sen. Otin
kuvan 19.10.2009 Helsingin Kalasataman kallioilla. Nykyinen kenttätyö- ja tutkimuskohteeni
Romanian romanikerjäläiset olivat pystyttäneet sinne telttaleirin. Syksyn tultua he rakensivat
löytämistään laudanpätkistä ja muusta materiaalista pieniä hökkeleitä. Rakennustyö oli
menossa sillä viikolla kun kävin kuvaamassa ja haastattelemassa romaneita. Hökkeleissä oli
kierrätysmateriaaleista rakennetut kaminat. Kaminan päällä paisteltiin ruokaa ja keiteltiin
kahvia. Ikkunoissa oli pitsiverhot, asumuksen etualalla kuvassa näkyy pikku keittiökatos
astiastoineen.

Merja Leppälahti: Popeda - Kanneljärvi

Levollinen kukkaisniitty, taustalla järvi ja rakennuksia… Paikkakunta on nimeltään Popeda,
mutta toisaalta se on myös Kanneljärvi. Tällä seudulla syntyneille suomalaisille kävijöille
maisema on sekä tuttu että vieras, yhtä aikaa oma ja toisten. Maisemassa on läsnä nykyisyyden
lisäksi entinen, josta suuri osa on näkymätöntä, vain muistojen silmälasien näkyväksi tekevää.

Minna Tuuva: ITE-taidetta Tuupovaaran Kissatalossa



Tutkimusaiheeni on visuaalinen nykykansantaide eli ITE-taide. (ITE = Itse Tehty Elämä.) Tällä
hetkellä työskentelen Maaseudun Sivistysliiton ITE Vaaroilla -hankkeessa, jossa kartoitetaan ja
esitellään näyttelyiden ja ITE-taiteen vuosikirjan kautta Pohjois-Karjalan alueen
nykykansantaidetta. Kuvani on yksityiskohta Kissojen alkukoti ja apu ry:n
kierrätysromuveistospuistosta, jonka Risto ja Leena Niemelä ovat yhteistyössä rakentaneet
houkuttelemaan asiakkaita kirpputorilleen Tuupovaaran Öllölään.
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