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Juhani Ahon Lastuja lainaten:  ”Meidän valokuvat ovat lastuja nekin. Kun ei aina henno tu-

leenkaan työntää, niin jättää ne niiden poimittaviksi, jotka niistä kenties ilahtuvat. Nämä 

kuvamme tässä näyttelyssä tarjotaan pullantuoksuisina kahvin kera sen näköisinä, jom-

moisiksi ne itsestään, kameran uumenista, ovat siihen paikkaansa käherretyt.”  
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Näyttelyyn poimimamme lastut ovat henkilö-, kaupunki- ja luontokuvia.  Ne ovat pieniä 
tarinoita, joita haluamme kanssanne jakaa.  Näyttelyssä on esillä myös Nummenpään 

kyläkuvia menneiltä vuosikymmeniltä ja nykyisyydestä.    

Näyttely toteutetaan yhteistyössä Etelä-Suomen Syöpäyhdistyksen kanssa, jonka työn tukemiseen näytte-
lyn myyntituotot lahjoitetaan kokonaisuudessaan (Rahankeräyslupa nro RA/2017/501) 

 

17.3 klo 14 Veistosalin kuvallista antia täydentää pianisti Tiina Karakorpi 

Lisätietoja: Lauri puh. 040 96 04 220, Juha puh. 044 24 04 602 

TERVETULOA 

Lauri Hakala 

 

Juha Huusko 



 
LASTUJA – valokuvanäyttely 16. - 24.3.2019 

 

Median edustajille järjestetään ennakkotutustuminen näyttelyyn sekä ku-
vaajien ja yhteistyökumppanien tapaaminen maanantaina 11.3.2019 klo 12 
Galleria Veistosalissa, Leppälammentie 69, 01860 Perttula.  – Lisätietoja ta-
pahtumasta ja osallistumisen varmistus: Lauri Hakala puh. 040-960 4220 

 

Idyllisen vanhan kyläkoulun veistosalissa pidettävä valokuvanäyttely on kahden kuvaa-
jan – Lauri Hakala ja Juha Huusko - tarina siitä kuinka pitkäaikainen harrastus saa uu-
den yllättävän käänteen ja kuvaamisesta tulee merkityksellistä ja voimauttavaa. 
 
Lauri Hakala: "Syöpädiagnoosin jälkeen valokuvaamiseni on saanut uusia ja syvempiä 
merkityksiä. Pitkän toipumisen ja jatkuvien kipujen keskellä valokuvasta on tullut tär-
keä keino oman elämän hallintaan. Näyttelyn kuvani ovat autenttisia mustavalkokuvia 
ihmisten arjesta ja elinympäristöistä. Ne ovat samalla kuvia omista tuntemuksistani ja 
tunteistani.” 

 
Juha Huusko: “Puhelin soi reilu vuosi sitten: Lauri tässä, hei, kuule... on syöpä. Lähde-
täänkö kuvaamaan? - Tuosta hetkestä alkoivat viikoittaiset kuvausretkemme; kymmeniä 
kohteita, tuhansia askelia. Olemme kuvanneet ja keskustelleet kuvaamisesta, elämästä, 
arjesta. Matkan myötä kuvat ovat muuttuneet kuvia suuremmiksi. Niiden avulla voidaan 
jakaa jotakin, johon ei sanoja löydy. Jos Veistosalin lastut eivät puhu, niin toivon, että 
katsoja ainakin kuulisi niiden kuiskauksen.” 
 
Lauri ja Juha ovat kumpikin harrastaneet valokuvausta useita vuosia. Lastuja on heidän 
ensimmäinen valokuvanäyttelynsä. Vanhan kyläkoulun veistosali maaseudun rauhassa 
antaa näyttelylle erinomaiset puitteet, jotka täydentävät kuvien sisältöä ja kuvaajien ko-
kemuksia. 

 

Yhteistyössä 
 
Näyttely toteutetaan yhteistyössä Etelä-Suomen Syöpäyhdistyksen (ESSY) kanssa. 
Näyttelyn kuvat ovat myytävinä ja myyntituotot lahjoitetaan kokonaisuudessaan ESSY:n 
toiminnan tukemiseen. 

Toiminnanjohtaja Inge-Brit Barkholt:  ”Näyttely tulee vahvasti yhdistyksen missiota: 
Hyvä elämä ilman syöpää ja syövästä huolimatta. Tämä on enemmän kuin kahden ku-
vaajan luoma valokuvanäyttely.  

Näyttely on kertomus elämässä uusien ulottuvuuksien löytymisestä sairauden keskellä 
ja arjen ystävyydestä – yhdessä tekemisestä, jonka arvoa ei voi sanoin kuvata. Valokuvat 
ovat elämyksellisiä, niihin jokaiseen liittyy oma tarina. Tämä luo yhteisöllisyyttä kuvaa-
jille, heidän lähiympäristössään ja laajemminkin.  

Valokuvan äärellä on mahdollisuus uusien yhteisöllisten siteiden syntymiseen. Tämä an-
taa mahdollisuuden jokaiselle katsojalle elämyksellisyyteen, voimaantumiseen ja samal-
la sosiaalisuuteen – hyvään elämään ilman syöpää ja syövästä huolimatta.” 

 

 
 



Galleria Veistosali on Pro Nummenpää ry:n hallinnoiman Nummenpään vanhan kylä-
koulun perinteinen veistosali. Pro Nummenpään tarkoituksena on ylläpitää ja vahvistaa 
Nummenpään kyläyhteisön elinvoimaa ja Nummenpään kylän houkuttavuutta asuin-
paikkana sekä toimia jäsentensä keskinäisenä yhdyssiteenä. Yhdistys järjestää tilaisuuk-
sia ja kutsuu kyläläisiä koolle. Toiminnan sydän on Nummenpään koulu, jonka  yhdistys 
on vuokrannut käyttöönsä Nurmijärven kunnalta. Lisätietoja Pro Nummenpään tapah-
tumista löytyy Pro Nummenpään Facebook-sivuilta ja lisätietoja antaa myös yhdistyksen 
puheenjohtaja Hannele Ruoti (hanneleruoti@yahoo.com). 
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