
Inhan juhlavuosi jatkuu luontoaiheella
Veikko Neuvonen Tiiran vanavedessä

   Virtain luonnonsuojeluyhdistyksen 
tämänkeväiselle yleisöluennolle tiistaina 14.4. 
saadaan harvinainen vieras. Luontotoimittaja 
Veikko Neuvonen on tutkinut valokuvaaja I. K. 
Inhaa tiedetoimittajan ja salapoliisin 
tarkkuudella. Neuvosen kuvapitoinen luento 
käsittelee Inhan valokuvausretkiä Päijänteellä ja 
Padasjoella, joka on pitkään ollut myös 
Neuvosen kesäpaikka.  Veikko Neuvosen 
perustama, yli 30 vuotta toimittama ja 
juontama Luontoilta täyttää huhtikuun lopussa 
40 vuotta. 

   I. K. Inha oli 1890-luvulla ja 1900-luvun 
alkupuolella suomalaisista valokuvaajista 
merkittävin maisema- ja miljöökuvaaja sekä 
dokumentaristi. Atelier Apollo palkkasi hänet 
kesäksi 1892 valokuvaamaan Pohjois-Suomea. 
Ennen kuin matkasi pohjoiseen Inha kuvasi 
jonkin aikaa mm. Padasjoella. Sieltä hän sai 
muutamia torpan kuvia ja tulikin ”siihen 
päätökseen, että tuommoiset idylliset 
suomalaiset tallihuoneukset monine 
detaljeineen pienellä alalla ovat sangen 
kiitollisia valokuvaukselle.”

Veikko Neuvonen on kulkenut kameroineen 
Inhan jäljissä ja Tiiran vanavedessä. (Kuva: 
Neuvosen kotiarkisto)

   Myös kesän 1913 Inha vietti Padasjoella, joka oli hänen Tiira-veneensä kotisatama. ”On minulla 
täällä soma ja hyvä purjevene, jonka pitäisi olla kaatumaton”, kirjoitti Inha veljelleen.

   Neuvonen on tutkinut Inhan varusteita ja reittejä sekä vertaillut hänen pääteoksensa Suomen 
maisemia eri painoksia vuosilta 1909, 1925 ja 1988. 

   ”Laskin Suomen maisemien kuvaluettelosta Padasjoella otetut kuvat. Kansikuvan lisäksi kirjassa 
on peräti 34 kuvaa pitäjästä. Näistä useimmat on merkitty otetuiksi vuonna 1913 ja kaksi kuvaa 
vuonna 1892”, kertoo Neuvonen.

   ”Miksi Inha oli päätynyt kokeilemaan valokuvausvälineistöään juuri Padasjoelle ennen matkaa 
Lappiin ja miksi hän uudemman kerran saapui täydentämään Suomen maisemien kuvitusta juuri 
Padasjoelle? Tätä pohdin esitelmässäni monelta kantilta.”

   ”Olen 2000-luvun alun kesinä kierrellyt katsomassa useimmat Padasjoella otettujen kuvien 
kuvauspaikat.  Ne ovat sadassa vuodessa suuresti muuttuneet, kuten maisemat muuallakin. Inha 
on usein suosinut korkeita mäkiä, joilta avautui sata vuotta sitten laaja näkymä ympäristöön, mutta
ei avaudu enää! ”

   Jopa Inhan kortteeri ja Tiiran satamapaikka Padasjoella kesällä 1913 selvisivät Neuvoselle aivan 
sattumalta erään kirkonkylällä käydyn kahvilakeskustelun seurauksena.



   Ennen valtuustosalissa pidettävää luentoa yleisöllä on mahdollisuus tutustua I. K. Inhan 150-
vuotisjuhlanäyttelyyn, joka on avoinna kaupungintalolla näyttelytila Virinässä. Tilaisuuden alussa 
Virtain luonnonsuojeluyhdistyksen puheenjohtaja Larissa Heinämäki julistaa Minun polkuni 
-kirjoituskilpailun, joka jatkuu syksyyn saakka.


