Tieteellisten seurain valtuuskunnan tiedevalokuvakilpailun palkitut kuvat
1. palkinto: Max Söderholm, kuvasarja (kolme kuvaa)

hypomecis roboraria 1. Jättiharmomittarin
genitaalien kärki (140 kuvaa), tehty kerroskuvaamalla järjestelmäkameralla.

hypomecis roboraria 2. Jättiharmomittarin genitaalien johdin (100 kuvaa), tehty kerroskuvaamalla
järjestelmäkameralla.

Problepsis 1. Ennestään tuntemattoman problepsis suvun edustajan genitaalien ydin (1000 kuvaa),
tehty kerrospanoraamakuvaamalla mikroskooppikameralla.

2. palkinto: Tapio Nykänen, kuvasarja (kaksi kuvaa)

Elämän kierrossa. Toisen kuolema on toisen elämä otsalamppujenkin aikana. Kohta selkäkeitto antaa
voimaa poroerotukseen.

Odottamattomaan suuntaan. "Poroelämä on erilaisten intressien jatkuvaa hioutumista. Ja
'lopputuloskin' on aina hetkellinen." (Oula A. Valkeapää)

3. palkinto: Jelena Salmi, Kansalaisuuden materiaalisuus (kuvasarja, kaksi kuvaa)

Kaksi kaupunkia

Betoniviidakko

Kansalaisuuden materiaalisuus. Kansalaisuuteen liittyy erilaisia normatiivisia jäsennyksiä ja hyvän kansalaisen
ihanteita, jotka vaikuttavat ihmisten mahdollisuuksiin harjoittaa oikeuksiaan käytännössä. Antropologi James
Holstonin (2008) käsite erilaistunut kansalaisuus (”differentiated citizenship”) viittaa muodollisesti tasaarvoisten kansalaisten erilaiseen kohteluun uskonnon, luokka-aseman, asuinpaikan, sukupuolen sekä muiden
sosiaalisten statusten, ominaisuuksien ja käyttäytymismallien perusteella. Erilaistunutta kansalaisuutta voivat
tuottaa esimerkiksi ”huonoiksi” leimattujen alueiden infrastruktuurin puutteellinen ylläpito ja julkisten tilojen
käytölle asetetut rajoitukset, jotka syrjivät tiettyjä ihmisryhmiä.
Kansalaisuuden materiaalisuus -kuvasarja käsittelee kaupunkitilaa ja erilaistunutta kansalaisuutta länsiintialaisessa Ahmedabadin kaupungissa. Ahmedabadissa on 2000-luvun alusta lähtien toimeenpantu lukuisia
kehitysprojekteja, joilla pyritään houkuttelemaan ulkomaisia sijoituksia sekä kohentamaan kaupungin imagoa
turistien ja kaupunkilaisten silmissä. Projekteja pidetään yleisesti pääministeri Narendra Modin
aikaansaannoksina; Modi toimi Gujaratin osavaltion pääministerinä vuoteen 2014 asti ja oli keskeisessä roolissa
kehittämässä Ahmedabadia slummivapaaksi ”maailmanluokan kaupungiksi”.
Kaupunkiuudistuksen osana keskusta-alueen slummeissa asunut köyhä väestö pakkosiirrettiin laitakaupungille
rakennetuille uudelleenasutusalueille hygienian, puhtauden ja edistyksen nimissä vuosina 2005–2012. Heidän on
maksettava uudelleenasutusasunnoista noin 1000 euroa osamaksuina kymmenen vuoden aikana ja
osallistuttava alueen infrastruktuurin ylläpitoon. Useimmille tämä on vaikeaa tai mahdotonta, sillä
uudelleenasuttaminen on lisännyt työttömyyttä ja sosiaalisia ongelmia.
Pakkosiirtojen jälkeen purettujen slumminaapurustojen paikalle on rakennettu erityisesti keski- ja yläluokille
suunnattuja, vartioituja julkisia tiloja. Osa uusista tiloista on maksullisia, ja siten kaikkein köyhimpien
kaupunkilaisten ulottumattomissa.
Kuvasarjan teokset koostuvat kahden valokuvan yhdistelmästä. Ensimmäinen kuvaa pakkosiirrettyjen ihmisten
entisten kotien paikalle rakennettuja kaupunkitiloja. Toinen esittää julkisten palvelujen puutteellisuuteen ja
infrastruktuurin huonoon kuntoon liittyviä arkielämän ongelmia eräällä kaupungin lukuisista
uudelleenasutusalueista. Teosten tuottama nyrjähtänyt vaikutelma kutsuu katsojan pohtimaan ihmisten erilaisia
mahdollisuuksia hyödyntää kaupungin infrastruktuuria ja palveluita. Kenen ehdoilla kaupunkia kehitetään?
Miten kaupunkitiloja on soveliasta käyttää? Kuinka materiaalinen ympäristö ilmentää ja rakentaa erilaistunutta
kansalaisuutta?
Kuvasarja perustuu Salmen antropologiseen väitöskirjatutkimukseen (2014–2019), jonka osana hän vietti
kymmenen kuukautta Ahmedabadissa tehden haastatteluja ja osallistuen pakkosiirrettyjen ihmisten
jokapäiväiseen elämään. Lähteet:
Holston, James. 2008. Insurgent Citizenship: Disjunctions of Democracy and Modernity in Brazil. Princeton:
Princeton University Press.
–

Jelena Salmi

Yleisön suosikki: Ulla Moilanen, Noiat noitui kyyt kiroili

Noiat noitu kyyt kirjoili. Kognitiivinen arkeologia ja uskontoarkeologia pyrkivät pääsemään
menneisyyden maailmankuvien ja ajattelun jäljille. Erilaisten rituaalien jäljet, kuten eläinluut pyhillä
paikoilla ja haudoissa, ovat usein edelleen löydettävissä. Löytöjen perusteella taikuus näytteli suurta
osaa rautakauden ihmisen elämässä.
Arkeologia tutkii menneisyyttä sekä konkreettisesti että abstraktisti: esimerkiksi niin
valmistustekniikoiden kuin kongnitiivisten prosessien näkökulmista. Lähdeaineistona toimivat ihmisten
jälkeensä jättämät merkit: esineet, kulttuurikasvit, muokattu maisema jne. Suuren yleisön voi kuitenkin
olla vaikea hahmottaa arkeologista aineistoa sirpaleisuutensa vuoksi. Kuvillani haluan tehdä
arkeologisia löytöjä, tutkimusaineistoja ja myös arkeologian tulkintatapoja tutuksi suurelle yleisölle.
Kuvat eivät ole perinteisiä historianelävöityskuvia, vaan niihin on pyritty sisällyttämään tarkkoja kopioita
arkeologisista löydöistä, kuten autenttisin menetelmin valmistettuja kankaita, asuja sekä esineiden
rekonstruktioita. Autenttiset rekonstruktiot (arkeologiset löydöt) ovat kuvissa mukana yksityiskohtina,
eivät pääasioina. Pääasioiksi nousevat ihmiset ja ihmisten kulttuuri oman aikansa keskellä sellaisena
kuin arkeologiset löydöt niistä kertovat.
– Ulla Moilanen

