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Taltioikaa arkea valokuviin

LOVIISA Ammattivalokuvaaja Matti 
Sulanto luennoi bloggaamisesta ja 
valokuvauksesta parin tunnin ajan 
torstaina.

– Arjen dokumentointi on sellais-
ta mitä pitäisi tehdä enemmän, Su-
lanto pohti.

Hänen mukaansa nykyään näkee 
liian paljon toistensa kaltaisia valo-
kuvia esimerkiksi revontulista, au-
ringonlaskuista ja Linnunradasta.

– Ne ovat mielestäni enemmän tek-
nisiä suorituksia. Dokumentointi on 
arvokkaampaa, hän perusteli.

Hänen mukaansa Linnunrata, re-
vontulet ja auringonlaskut pysyvät. 
Muuttuva ympäristö ja sitä kautta 
elinympäristön historia katoaa iäk-
si, jos sitä ei tallenneta.

– Ne kuvat kirjoittavat historiaa.

Sivusto vie aikaa
Illan pääaiheena oli bloggaaminen. 
Vuosien kuluessa Sulannon ylläpi-
tämä blogi on turvonnut suosituksi 
nettisivustoksi, jossa käydään kat-
somassa vinkkejä esimerkiksi, kun 
mielessä on objektiivin tai kame-
ran osto.

– Ensimmäinen kirjoitus on jul-
kaistu 7. lokakuuta vuonna 2008. Mi-
nulla oli töissä hiljaisempaa ja olin 
lukenut joidenkin ulkomaalaisten 
kuvaajien sivustoja.

Siinä hetkessä hän päätyi kokeile-

maan samaa.
– Pohdin, että kiinnostavatko jut-

tuni ketään.
– En tiennyt bloggaamisesta tai 

mistään semmoisesta yhtään mi-
tään.

Tulevana syksynä blogin perusta-
misesta tulee yhdeksän vuotta.

Ensimmäisen puolen vuoden ai-
kana kuukausittainen kävijämäärä 
nousi toiselle tuhannelle.

– Nyt siellä on kuukaudessa 20 000 
– 30 000 käyntiä. Se on ihan ok, mut-
ta se voisi olla enemmänkin, kun va-
lokuvaus on niin suosittua nykyisin.

Kaluston testausta
Sulantoblog -sivusto on viime aikoi-
na keskittynyt laiteuutuuksien esit-
telyihin ja kokeiluihin.

Lukijoiden lisäksi sivusto on saa-
nut arvostetun aseman valokuvaus-
välineitä valmistavien yritysten sil-
missä.

Se ihmetyttää tekijää. Samoin se, 
ettei kilpailijoita ole ilmaantunut.

– En käsitä, miten Suomeen ei ole 
tullut mitään muuta vastaavaa net-
tisivustoa miltään taholta.

– Kameravalmistajilla ja maahan-
tuojilla on nykyään ongelma Suo-
messa, koska ei ole hyviä paikkoja, 
joihin saisi testiin laitteita.

Käytännössä sitä tekevät Kamera-
lehti, Sulantoblog ja satunnaisesti 

Tekniikan Maailma -lehti.
– Kyllähän sitä tekee mieli kokeilla 

uutta laitetta, jos joku sitä tyrkyttää. 
Varmaan yksi syy miksi nämä sivus-
tot eivät ole yleistyneet on se, että sii-
nä on hirveä duuni.

Työviikosta sivustoon kuluun kah-
desta kolmeen päivään.

– Teemme kaikki kokeilut täysin 
journalistisin perustein. Me emme 
tee maksullista sisältöä. Kerromme 
sen mitä mieltä me olemme mistä-
kin laitteesta.

– Ne ovat aina jossain määrin hen-
kilökohtaisia näkemyksiä. Ne ovat 
enemmän käyttökokeiluja.

Hän painotti useaan otteeseen, että 
sivusto ja tekijät eivät myöskään saa 
testattuja laitteita omakseen, vaikka 
moni näin luulee.

– Ne lainataan maahantuojalta ja 
palautetaan kokeilun jälkeen.

Nykyisellään sivuston tekemisessä 
auttaa keskisuomalainen valokuvaa-
ja Jussi Koskela.

– Olemme pyrkineet tekemään si-
vustolle muutakin sisältöä Jussin 
kanssa. Täytyy myöntää, että vii-
me aikoina kalustokokeiluja on ol-
lut paljon.

Kameran takana 1970-luvulta
Matti Sulanto on kulkenut pitkän 
tien valokuvauksen parissa. Hän 
kertoi, että hän on aloittanut valo-

Sulantoblogin tekijä Porvoosta vieraili Loviisan Kameraseu-
ran klubi-illassa.
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kuvaamisen ”joskus 1970-luvulla”.
– Olen toiminut ammattilaisena 

vuodesta 1983 lähtien, joten tässä 
on tullut nähtyä aika paljon, mitä 
valokuvauksessa tapahtuu.

Hän arvioi, että valokuvausta sil-
mällä pitäen hän sattui alalle sopi-
vaan aikaan.

– Kun aloin kuvaamaan, niin digi-
kameroista ei tiedetty mitään ja olen 
kuitenkin nähnyt sen kuinka koko 
valokuvaus on mullistunut niiden 

myötä.
Hän kokee, ettei filmikokemuksilla 

enää nykyään ole juuri merkitystä.
– Se on antanut kuitenkin perspek-

tiiviä, kun tietää mitä se kuvaus oli 
silloin kun ei voinut valita asioita sa-
malla tavalla kuin nyt.

Sivustoon voi tutustua osoitteessa: 
www.sulantoblog.fi.
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