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Vuoden Luontokuva 2011 -festivaali
Tervetuloa viettämään leppoisa päivä luontokuvien parissa! 
Pääohjelmapaikkana on 
Finlandia-salin auditorio. 
Ohjelmaan merkittyjä esityksiä ja 
haastatteluja on lisäksi Kirjatorilla. 
Tutustu ja valitse 
kiinnostavimmat palat!
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 Suomen Luonnonvalokuvaajat SLV ry
Tietoa yhdistyksestä, kirjaparkki, lipunmyyntipiste. Tule keskustele-

maan luontokuvauksesta!

 Luontokuva-lehti
Kuusi kertaa vuodessa ilmestyvä 84-sivuinen luontokuvauksen eri-

koisaikakauslehti. Tilaa lehti kotiisi tai liity jäseneksi, jolloin lehti 

sisältyy jäsenetuihin.

 Suomen Ammattiluontokuvaajat ry  PNF
Yhdistys esittelee toimintaansa ja paikalla useita ammattilaisia.

 Vuoden Luontokuvat –kirjat
Voit ostaa uunituoreen Vuoden Luontokuvat 2011 –kirjan jo päivällä 

ja välttää näin gaalaillan väliajan tungosta. Kirja siirretään nimelläsi 

Kirjaparkkiin, josta sen voi poimia kätevästi pois lähtiessä.

 Vuoden Luontokuvat 2011 -näyttely
Kilpailun 9 sarjavoittajaa ja 31 palkittua teosta. Kaikki kuvat ovat 

esillä jo klo 12:00, mutta voittaja julkistetaan vasta klo 18.00 alka-

vassa Gaalaillassa.

 

 Kirjatori – Kohtaa uutuuskirjojen tekijät
Kirjatorilla tapahtuu koko päivän. Tule keskustelemaan kirjailijoi-

den kanssa ja samalla voit hankkia uutuuskirjoja messuhintaan 

tekijän omakätisellä omistuskirjoituksella. 

Katso Kirjatorin ohjelma sivulta 13 
 Messuosastoilla merkittävimmät alan toimijat
Messuilla mukana Canon, Color-Kolmio, Luontokuva-lehti, Nikon 

Nordic, Kamera-lehti, Docendo, Reaxon, Suomen Interfoto, 

Kuvauskauppa.fi. Lisäksi nimekkäät kuvaajat esittelevät kirjoja ja pro-

jektejaan: Markus Varesvuo, Mika Honkalinna, Markku Tanttu.  
 Luontokuvausretkiä ja -paikkoja
Finnature, Kuvausmatkat.fi, Arcticmedia. 

 Kirjamyyntinäyttely
Kustannus Oy Luonnonkuvaaja, Docendo, Tammi, WSOY.

 Piilokojunäyttely & Luontokuvaustarvikkeet
Luontokuvan kaupan myyntinäyttely - Maastokuvioiset piilokojut, ja 

tuolikojut, LensCoat -naamiosuojat ja muita luontokuvaajan 

erikoistarvikkeita.

 Valokuvanäyttelyt
Kymmenen luontokuvanäyttelyä eri puolilla ja Vuoden Luontokuvan 

31v. näyttely. Katso näyttelyiden tiedot sivuilta 10–12

Saliohjelma klo 12.30 – 17.00 

Gaalailta ja Vuoden 

Luontokuvan julkistus klo 

18.00 – 21.00

Katso ohjelma ja 

aikataulut 

sivuilta 4 – 9

Alustava 
festivaalikartta
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12.30–13.30  
Bence Máté, Unkari, Lintukuvaajan matkassa
Tulkkaus: Jari Peltomäki
Bence kuvaa eri puolilla maailmaa ja hän on kerännyt mainetta mm. 
voittamalla viime vuonna Wildlife Photographer of the Year- tittelin 
Veolian, BBC Wildlife lehden ja Lontoon Luonnonhistoriallisen museon 
järjestämässä maailman arvostetuimmassa luontokuvakilpailussa. Tässä 
ohjelmassa Bence kertoo kuvaamisensa taustoista ja tekniikoista.

Henrik Lund, Näkymättömän Lähellä – Osynligt Nära
Henrik Lund on erikoistunut itäisen Uuden-
maan luontoon ja menestynyt hyvin mm. 
Vuoden Luontokuva – kilpailussa. Hän on 
kotoisin Lapinjärveltä, ja omien sanojensa 
mukaan ”maalaispoika” joka on aloittanut 
luontokuvauksen vuonna 2004. Lähikohteet ja 
luontokokemukset ovat illan esityksen aiheena.

13.30–14.15  tauko

14.15–15.15 Seppo Pöllänen, Suurpetoja piilosta
Esitys kertoo suurpetojen kuvaamisesta sellaisen 
luontokuvaajan silmin, joka ottaa kuvansa 
”laina höyhenissä”. Suurpetokuvat on otettu 
Kuhmon kojuilla, joille kaikki kuvaajat pääsevät 
maksua vastaan. Kuvauspaikkoja ylläpitävät kai-
nuulaiset kuvaajat ja matkailuyrittäjät. Pääseekö 
kuvaaja toteuttamaan omaa näkemystä val-
miiksi järjestetyssä miljöössä?

Pekka Tuuri, Vedenalainen maailma
Tuuri voitti lummekuvallaan viime vuonna 
Vuoden Luontokuva – palkinnon.  Hänen 
kuvissaan vedenalainen Suomi paljastaa 
salaisuuksiaan sukeltajavalokuvaajalle. 
Tuntematon maailma on seikkailun arvoi-
nen. Esityksessä Tuuri näyttää kuvin veden-
alaisen maailman monimuotoiset ja mielen-
kiintoiset piirteet valokuvaajalle.

15.15–16.00  tauko

16.00–17.00  
Kai Jensen, Norja, Kuvia villistä luonnosta

Tulkkaus: 
Tea Karvinen
Kai Jensen on Norjan 
ammattiluonto-
kuvaajien (NPN) ja 
Norjan harrastaja-
luontokuvaajien 
yhdistyksen jäsen. 

Luonto ja luonnon kuvaaminen ovat hänelle intohimo ja se näkyy 
hänen kuvistaan. Kuinka tulla ammattiluontokuvaajaksi ja onko tällä 
mahdollista elää? Mitkä kuvat myyvät ja kuinka kuvia yleensäkin 
myydään. Kai oli myös yksi Wild Wonders of Europe -projektin 
kuvaajista. Kuinka suuri projekti toteutui, mitä ajatuksia se herätti ja 
mitä tein kentällä …

Juha Laaksonen, Elämää Utössä
Tunnettu luontotoimittaja Juha Laaksonen 
on viettänyt perheineen pitkiä aikoja ulko-
saaristossa, nyt Utön majakkasaarella. Näistä 
kokemuksista on syntynyt kirja ja monia 
radiojuttuja. Illan esityksessään Laaksonen 
esittelee mielenkiintoisen näkökulman luon-
non kuvaamiseen.

17.00–18.00  tauko 

Päiväohjelma 12.30–17.00  Finlandia-Sali
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Mika Honkalinna, Suuri pöllö
Suuri pöllö on kertomus suuren petolinnun ja ihmisen rinnakkaine-

losta Kymenlaakson takamailta Helsingin keskustaan sekä tämän 

suhteen herättämistä ajatuksista. Esitys liittyy keväällä 2011 julkais-

tuun Suuri pöllö- kirjaan. Kouvolassa asuva Honkalinna on ollut 

valokuvauksen harrastaja vuodesta 1978 ja 1998 alkoi ura vapaana 

luonnonvalokuvaaja-kirjoittajana. Pääkohde on pohjoinen havu-

metsä ja erityisesti talvi-aika sekä ihmisen ja luonnon kohtaamiseen 

liittyvät kysymykset kiinnostavat.

Vuoden Luontokuvat 2011 -multivisio
Ohjelma esittelee VLK 2011 -kilpailun voittajatyöt sekä monipuolisen 

katsauksen kilpailun parhaimmistoon, tuhansista kuvista valikoituun 

aineistoon.

Vuoden Luontokuva 2011 -kilpailun palkintojen jako

Vuoden Luontokuvat 2011 
– Suomen luonnon vuodenkierto 
– kirjan julkistaminen (WSOY)
Kirja on luontokuvakirjaklassikon 

kolmaskymmenesensimmäinen 

kerta kun se julkaistaan. 

19.10-19.50  tauko

Juontajaja Veikko Neuvonen

18.00 –19.10  I Näytös

Hannu Hautala 70-vuotiaan viisut
Luontokuvauksen mestarin aiheena on kotka, laulujoutsen ja 

Oulangan kansallispuisto. Kari Alajuuma on tehnyt niistä kitaraso-

vitukset, hän myös säestää Jaana Linkin laulua.

Vain kotka lentää aurinkoon

El condor pasa

Suosikkisävelmäni

Säv. D.A.Robles, san. T. Valkama

Joutsen

Svanen

Eniten kuvaamani lintu

Säv. F.A. Ehrström, san. Y. Weijola

Oulangan laulu

Oulangan kansallispuisto

Valokuvaajaminäni suosikkikohteita

Säv. K. Alajuuma, san. J. Poussu/K. Alajuuma

Kuvat ja kuvien valinta: Hannu Hautala

Tekninen toteutus: Lauri Kantola

www.hannuhautala.fi

Vuoden Luontokuva 2011   -Gaalailta 18:00–21:00
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Juontajaja Veikko Neuvonen

19.50- 21.00  II Näytös

Bence Máté, Lintukuvia maailmalta

Tulkkaus: Jari Peltomäki

Nuoresta iästään huolimatta, Bence Máté, on jo tunnettu nimi maa-

ilmalla ja hän on menestynyt luontokuvakilpailuissa useiden vuosien 

ajan. Hänen omintakeinen ja raikas tyylinsä kuvata erityisesti lintuja 

tunnistetaan ja tunnustetaan. Värikkäät linnut vauhdissa monissa 

eksoottisissa ympäristöissä ovat hänen tavaramerkkinsä ja illan 

ohjelma tarjoaakin ennennäkemättömän huippuotoksien kavalkadin 

tältä lintukuvauksen nuorelta mestarilta. 

Vuoden Luontokuva 2011   -Gaalailta 18:00–21:00

Kai Jensen, Luontokuvan taika

Tulkkaus: Tea Karvinen

Useasti palkittu luontokuvaaja Kai Jensen vie meidät fantastiselle mat-

kalle norjalaiseen luontoon. Mahtavat maisemat, kohtaamiset nisäk-

käiden ja lintujen kanssa tulevat tutuiksi vuodenaikojen vaihtelun 

muuttaessa tunnelmia ja taustoja. Jensen kertoo kuviensa taustoista 

ja kuinka kuvat on otettu. Käytä hyväksesi tilaisuus nähdä ja kuulla 

kuinka norjalainen ammattiluontokuvaaja ajattelee ja työskentelee.
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Luontokuvamessujen 
valokuvanäyttelyt

Tapahtumassa on runsas näyttelytarjonta 
ja yllättäviä kokonaisuuksia. Varaa aikaa 
tutustumiseen!

Vuoden Luontokuvat 2011   
Tämän vuoden 40 palkittua luontokuvaa.

Suuri pöllö, Mika Honkalinna
Huuhkaja, alkujaan 

eräämaalintu, hätkähdyt-

tää kaupunkipesinnöillään. 

Kuvat liittyvät salin 

esitykseen ja Suuri pöllö 

-kirjaan.

Selviytyjät – lumen ja jään linnut, Markus Varesvuo
Valokuvaajalle talvi on 
antoisaa aikaa; linnuille se 
on karu ja armoton selviy-
tymistarina, jossa on kui-
tenkin paljon voittajia ja 
selviytyjiä – pohjoisen 
luontoon on karsiutunut 
selviytyjien parhaimmisto. 
Samannimisestä kirjastani 
alkunsa saanut näyttely koostuu 20 talvisesta lintukuvasta – mukana on 
klassikoita mutta pääosin näyttely koostuu parin viime talven kuvista.

Suomenojan luonto
Suomenojan altaat 
ovat arvokas ja eri-
koislaatuinen 
luontokohde. 
Alkuaan ihmisen 
aikaansaamana ja 
sittemmin ”paikal-
lisen evoluution” 
kautta on syntynyt 

varsin erikoinen ekosysteemi - voidaan sanoa, että Suomenojalla on 
menossa pienimuotoinen ekologinen kokeilu. Kuva-aineistosta on 
koostettu nyt ensimmäistä kertaa esillä oleva näyttely. Näyttelyn ovat 
toteuttaneet Jukka Ranta, Tuomas Heinonen, Tommi Heinonen ja Esa 
Mälkönen.

Aarresaaret – multivisio 
Helsingin edustan ulkosaaris-
ton luonto ja maisemat esittäy-
tyvät. Saarten luonto on säily-
nyt koskematomana, koska 
armeijan saaret ovat olleet sul-
jettuina yli sata vuotta.
Kuvausryhmä Jarmo Nieminen, 
Jussi Leppänen ja Sakari Man-
ninen tuovat esille Helsingin 
salatut saaret valokuvien, elokuvien ja äänien yhdistelmänä.

Hannu Hautalan parhaat kuvat, Hannu Hautala

12.5.2011 Hannu tuli hiihtäneeksi 
70 vuotta täyteen. Hannun jäljet 
–näyttelytilassa on kolme kertaa 
vuodessa vaihtuva viiden kuvan 
kokoelma Hannun klassikoita. 
Toukokuusta 2007 alkaen koostu-
neesta materiaalista Hannu poimi 
32 kuvaa kesän laajennettuun näyt-
telyyn. Kävijät saivat äänestää suo-
sikkikuvansa. 2885 henkilöä vieraili 
näyttelyssä ajalla 14.5. – 8.9.2011, 
ja he antoivat 1564 ääntä.
Finlandiatalolla on 9 kuvaa nähtä-
vänä, 1-7 eniten ääniä saanutta ja 
kaksi omaa klassikkosuosikkiani, 
jotka eivät saaneet yhtään ääntä. 
Kaikki äänestyksessä olleet kuvat 

ovat mukana pistemäärineen 
erillisessä taulussa. ”Kansa on 
puhunut, pulinat pois”.

Metsä muuttuu,    
Heikki Lindroos
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Kirjatori klo 13.40–17.20

Luontokuvakirjat

Kirjaparkki
Voit tehdä ostoksia jo pitkin päivää ja jättää ne Kirjapankkiin 

päivän ajaksi säilytykseen. Kirjaparkki-palvelu toimii kirjamyynti-

näyttelyn yhteydessä.

Kirjaparkista ovat noudettavissa myös ennakkoon tilatut tuotteet.

Pääyhteistyökumppanit

Kohtaa syksyn uutuuskirjojen tekijät kirjatorilla!

Tutustu luontokuvateosten tekijöihin - saat ostamasi teokset 

taiteilijan omistuskirjoituksella!

   

13.40-14.00  Bence Máté ja Jari Peltomäki, Lintukuvauksen käsikirja

15.25-15.35   Mika Honkalinna, Suuri pöllö

15.35-15.45  Juha Laaksonen, Elämää Utössä

17.10-17.20  Lintukuva-team, Markus Varesvuo, Linnut lumen valossa

Linnut lumen valossa, Lintukuva – team

Petollisia kuvia, Seppo Pöllänen
Näyttelyssä olevat kuvat täy-
dentävät saliesityksessä nähtä-
viä kuvia.  Kuvat on valmis-
tettu usealle erilaiselle materi-
aalille pahvista akryyliin 
UV-tulostaen.  Voisiko kuva-
näyttelyn järjestää tuulen ja 
tuiskun armoilla ulkoilmassa?

Matkakuvia, Esko Railo
Porilaisen taidegraafikon ja 
luontokuvaajan Esko Railon 
luontokuvia ulkomaan retkiltä 
Turkista, Israelista, Virosta ja 
myös Suomen puolelta.

Tammen lähteillä, Jaana Kotamäki
Tammen lähteillä -näyttely 
kuvaa eteläisen tammivyöhyk-
keen lajeja, maisemia ja pie-
niä yksityiskohtia. 
Kuvat on otettu pääasiassa 
Ruissalon lehtometsissä ja 
Ke miön saarella.

Luontokuvamessujen 
valokuvanäyttelyt
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Luontokuvaus on kaikkia luonnonystäviä yhdistävä harrastus, eikä 

harrastuksen aloittaminen katso välineitä, vaan omia kuvallisia 

tulkintoja voit luoda kaikilla kameroilla. Luontokuvaus ei myös-

kään kysy aikaa eikä paikkaa. Kuvaaminen erämaisissa maisemissa 

on nautinnollista samoilua, mutta joistakin lajeista kuvat voivat syn-

tyä sujuvammin lähellä ihmisasutusta. Joskus kauniin kesäpäivän 

sijaan tuiskuiset koiranilmat voivat puolestaan antaa kuviin uuden-

laista kiinnostavuutta.  

Liittymällä alan järjestötoimintaan saat lisäpontta har-

rastuksellesi. Suomen Luonnon valokuvaajat SLV ry on Euroopan 

suurin luontokuvaajien yhteisö. Kaikille avoimessa yhdistyksessä 

on mukana yli 3 000 jäsentä ammattilaisista vasta-alkajiin. Kaikkia 

yhdistää kuvaamisen palo – halu kehittää taitojaan luontokuvaajana.

Yhdistyksen vuosittaisilla Syys- ja Talvipäivillä kuvaajat 

kohtaavat lukuisten kuva esitysten merkeissä ja jakavat kuvausko-

kemuksiaan. Monipuolisiin jäsen etuihin kuuluu myös kuusi kertaa 

vuodessa ilmestyvä Luontokuva-lehti. Tuhti 84 -sivun kuva- ja tieto-

paketti esittelee kuvaajien työskentelyä sekä alan tuoreimmat kuu-

lumiset meillä ja maailmalla. Yhdistyksen jäsenille myös osallistu-

minen Vuoden Luontokuva -kilpailuun on maksuton.

Liity Jäseneksi!
Tule Suomen Luonnovalokuvaajien osastolle tutustumaan 

jäsen etuihin! 

Täytä jäsenhakemus paikan päällä ja saat mukaasi 
Luontokuvat 2012 -kalenterin (arvo 14€) – ja voit osallistua 
Vuoden Luontokuva 2012 -kilpailuun maksutta.

Liittymismaksu  25 €
Varsinainen jäsen  52 € marras-joulukuu 2011:  10 €
Perhejäsen (ei lehteä)  27 €  marras-joulukuu 2011:  5 €
Nuorisojäsen  27 €  marras-joulukuu 2011:  5 €

Suomen Luonnonvalokuvaajat
www.luontokuva.org | www.vuodenluontokuva.fi

Ryhdy Luontokuvaajaksi!

• Luontokuva-lehti kuusi kertaa vuodessa kotiin kannettuna

• Syys- ja Talvipäivät

• Maksuton Vuoden Luontokuva -kilpailu

• Jäsenedut Luontokuvan kaupassa

• Kuvausretkiä, -paikkoja ja -kursseja jäsenhintaan

• Jäsenetuja valokuvausalan yrityksistä ja palveluista

Luonnonkuvaajissa on hyvät 
jäsenedut:

Tule käymään 
Luonnon valokuvaajien osastolla!
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Osta luontokuvaajan 
toivepaketti.

Vuoden Luontokuvat 2011 - kirja. WSOY. 285x280 mm, 128 s.

hinta 35 € • jäsenhinta 29 €

Luontokuvat 2012 -seinäkalenteri 13 s. 

280x280 mm, avattuna 280x560 mm

hinta 14 € • jäsenhinta 12 €

Finlandia-talon
pakettihintaan yhteensä 39 €
ei-jäsenille 46 €

Tilaukset verkkokaupasta tai sähköpostilla: 

tilaus@luontokuva.org 

Toimituskulut 7,20 €




