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Tukilinjan apuraha mahdollisti valokuvausta harrastavalle 
Matias Lampiselle ensimmäisen näyttelyn järjestämisen. 
Tähtäimessä ovat nyt alan opinnot.

TEKSTI Pinja Eskola
KUVAT Matias Lampinen

Eletyn jäljet
Mikä rakennuksissa sitten nuorta valokuvaajan 
alkua kiinnostaa? 

”Yksityiskohdat”, vastaa Matias  tyhjentävästi. 
Hän tarkentaa vielä, että vanhoissa raken-

nuksissa näkyy eletty elämä. Äiti toteaa, että 
Matias on aina kiinnittänyt huomionsa pieniin 
asioihin, kuten rikkinäisiin ovenkahvoin, joita 
muut eivät pysähdy miettimään. 

Hylätyt rakennukset rapistuneine rakentei-
neen tarjoavat tälle kuvaajalle ehtymättömän 
inspiraation lähteen, jonka avulla on helppo 
testailla myös erilaisia kikkoja kuvanmuokkaus-
ohjelmalla. 

Läheiset kannustivat
Vaikka Matias onkin innokas valokuvaaja, oli 
ilmassa aluksi epäröintiä, kun hänen kuviensa 

UNELMAT TODEKSI

AUTIO-
TALOJEN 
KUVAAJA

Kuka?
Matias Lampinen, 21, Mikkeli.

Toimintarajoite 
Oppimisen ja  

tarkkaavaisuuden rajoite.

Apuraha
Tukilinjan apuraha 
valokuvanäyttelyn  

järjestämiseen  
vuonna 2019.

USEIN AJATELLAAN, että apurahalla tuetaan 
unelmien toteutumista. Toisinaan sellainen saat-
taa myös helpottaa unelman löytymistä. Näin 
kävi Matiakselle, joka Tukilinjan avulla löysi 
rohkeuden tavoitella unelmaansa: valokuvaajan 
ammattia.

Mikkeliläinen Matias Lampinen, 21, on valo-
kuvannut suurella sydämellä jo vuosia. Vanhem-
mat tiesivät tästä kiinnostuksesta, mutta eivät 
siitä, kuinka innostunut poika harrastuksestaan 
oli. Kolmessa vuodessa hänen puhelimilleen 
kertyi kymmeniä tuhansia kuvia, jotka hän on 
käynyt ottamassa itsenäisesti, osittain vanhem-
piensa tietämättä, autiotaloissa. 

Ajatus pojasta hylätyissä rakennuksissa 
hermostutti äitiä, joten kuvauskohteista ei 
kotona kovin paljon puhuttu ennen näyttelyn 
syntyvaiheita. 

Matias Lampiselle autiotalojen yksityiskohdat 
kertovat tarinoita eletystä elämästä ja ajan 
kulusta.

Matias Lampinen.
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laadukkuus huomattiin. Idea valokuvanäyt-
telyyn ei suinkaan lähtenyt häneltä itseltään, 
vaan lähipiiri patisti häntä näyttämään töitään 
jollekulle alan ammattilaiselle. 

Matias näyttikin niitä Mikkelin valokuvakes-
kuksen johtajalle Olli Jaatiselle, joka huomasi 
hänen lahjakkuutensa. Kehujen kannustamana 
Matias uskalsi alkaa suunnitella näyttelyä, jonka 
materiaali oli kuvattu Joensuun, Mikkelin ja 
Turun autiotaloja ihastellessa.

Tukilinjalta apua
Näyttelyn järjestämisen taakse kätkeytyy paljon 
työtä, jota ei heti tule ajatelleeksi. Matias käytti 
muun muassa useamman viikon siihen, että 
valitsi otoksistaan ne kaikkein puhuttelevim-
mat. Tukilinjalta Matias läheisineen haki apua 
näyttelykuluihin, kuten kuvien vedostamiseen 
ja kehystämiseen sekä Mikkelin valokuvakes-
kuksen näyttelymaksun maksamiseen. 

Ensimmäisessä näyttelyssään Matiaksen ei 
tarvinnut esiintyä yksin. Samaan aikaan keskuk-
sessa oli kolme muutakin näyttelyä, jotka olivat 
ammattivalokuvaajien kädenjälkeä. Kaikki neljä 
näyttelyä sopivat kuitenkin teemoiltaan hyvin 
yhteen, sillä ne kuvasivat jokainen tavallaan ajan 
kulumista ja ihmisen suhdetta ikuisuuteen. 

Oman yksityisnäyttelynsä Matias sai samana 
kesänä Mikkelin Wanhalle Muuntamolle, jossa 
hänen töitään oli myynnissäkin. Muuntamon 
näyttelyssä kävijöitä oli noin 300 Tämän lisäksi 
hänen kuviaan oli esillä esimerkiksi Laitilassa.

Ura valokuvaajana oli alkanut.

Kohti ammattia
Viime kesänä pidettyjen näyttelyiden jälkeen 
on tapahtunut paljon. Matias on esimerkiksi 
myynyt kymmeniä teoksiaan. Hän on myös 
saanut valokuvistaan tehtyjä kortteja myyntiin 
messuille ja joihinkin liikkeisiin.

Onko kyseessä vain rakas harrastus? Toiveis-
sa olisi jotain enemmän. 

Kameran takana oleminen tuntui niin kotoi-
salta, että se sai nuorukaisen jättämään entiset 
opintonsa kaupan alalla. Nyt hän on valokuvaus-
kipinän innoittamana hakenut polulle, jonka olisi 
määrä johtaa valokuvaajan ammattiin, mikäli 
ovet toivotulla tavalla avautuvat.

Millaisia kuvia Matias, mahdollinen tuleva 
ammattilainen, sitten tahtoisi tulevaisuudessa 
ottaa?

Matias kertoo voivansa nähdä itsensä otta-
massa kaikenlaisia kuvia. Taiteelliset otokset 
ovat selvästi kuitenkin lähinnä hänen sydäntään.


