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EDITORIAL /
PÄÄKIRJOITUS

Imagine
Experiences are visible on the human face. The more there are and the 
longer they have been allowed to etch, the deeper the imprint. A baby’s 
face is still smooth like a clean piece of paper that life has not yet had the 
chance to draw on. Old faces hold a thousand stories.

When looking at magazine covers, it strikes me that tabula rasa, the 
erased slate, now seems like some kind of an ideal. Why? Maybe a person 
without wrinkles still has their whole life ahead. Wrinkly is a reminder of 
death, smooth is life. Or perhaps with an empty board everyone can write 
their own story, to make it their own. To imagine it into something.

Grandfather told me that a person’s soul is found in books, but maybe 
it is in photographs instead. Perhaps that’s why people are afraid of being 
in a picture. At least Nelli Palomäki believes that she is spiriting away a 
part of every person that she photographs (p. 7).

Or are people terrified of being in a picture simply because they are 
afraid of looking ugly? And since a photograph tells the truth, then I really 
am ugly or old. Because a photograph tells the truth, doesn’t it? That’s 
what we doggedly want to imagine – even though the very concept of im-
agining already contains the idea that a picture has more to do with belief 
than knowledge. We imagine, meaning we see images in our minds.

A photograph is not the truth; rather it is many truths. One of them 
belongs to the photographer, but it’s not the only one. This is such an im-
portant thing to remember that I’m going to write it down again, just to 
make sure.

A photograph is not the truth.
This is precisely why the photograph is such a powerful messenger. It 

can be interpreted endlessly. It can tell and show and touch, but it can 
also be used to betray, deceive and lie. It can demonstrate facts and spin 
fairytales. Knowledge and non-knowledge. Truths and stories. Lisa 
Lindvay tells her own particular truth about the lives of her family mem-
bers, starting on page 14.

Photojournalism is about stories, and good photojournalism is about 
posing the right questions. Truth, on the other hand, is just one answer 
from many possibilities. Who’s interested in that? Good questions are 
more important than bad answers.

And as we tend to dwell, one year after another, on what will happen 
to the photograph and photojournalism as the world changes, it may be 
worth saying that it’s going to be alright. The need for stories, and memo-
ries, will not disappear. After all, what else is there that will be left of us? 
Just one pu! of smoke and we’ll be ashes.

A N T T I  K I RV E S
M A N AG I N G  E D I T O R F

Kuvitelkaa
Ihmisessä näkyvät kokemukset. Mitä enemmän niitä on ja mitä kau-
emmin ne ovat saaneet kovertaa, sitä syvemmin ne ovat häneen uur-
tuneet. Vauvoilla kasvot ovat vielä sileät, puhdas paperi, johon elämä 
ei ole ehtinyt piirtää mitään. Vanhoissa kasvoissa on jo tuhat tarinaa.

 Kun katsoo lehtien kansia, tulee mieleen, että tabula rasa, tyhjä 
taulu, taitaa olla jonkinlainen ihanne. Miksi? Ehkä siksi, että rypyttö-
mällä on vielä koko elämä edessään. Ryppyinen muistuttaa kuole-
masta, sileä on elämää. Tai ehkä siksi, että tyhjään tauluun jokainen 
voi kirjoittaa oman tarinansa, tehdä siitä omansa. Kuvitella sen joksi-
kin. 

 Isoisä opetti, että kirjoissa on ihmisen sielu, mutta ehkä se onkin 
valokuvissa. Ehkä siksi kuvassa olemista pelätään. Ainakin Nelli Pa-
lomäki uskoo vievänsä osan siitä ihmisestä, jota hän valokuvaa (s. 7).

 Vai kammoksutaanko kuvassa olemista yksinkertaisesti siksi, että 
pelkäämme näyttävämme rumalta ja että valokuva kertoo totuuden: 
minä olen ruma tai vanha, jos kerran kuva niin osoittaa? Koska kuva 
on totta, eikö vain. Niin me itsepintaisesti haluamme kuvitella – vaik-
ka kuvittelemisen käsite jo pitää sisällään ajatuksen siitä, että kuvalla 
on enemmän tekemistä uskomusten kuin tietämysten kanssa. Kuvit-
telemme, siis näemme mielessämme kuvia.

 Valokuva ei ole totuus, vaan se on monta totuutta. Yksi niistä on 
kuvaajan, mutta se ei ole ainoa. Tämä on niin tärkeä asia muistaa, että 
kirjoitan sen varmuuden vuoksi vielä uudelleen.

 Valokuva ei ole totuus. 
Juuri siksi valokuva on niin voimakas viestinviejä. Sitä voi tulkita 

loputtomasti. Sillä voi kertoa ja näyttää ja koskettaa, mutta sillä voi 
myös pettää, harhauttaa ja valehdella. Sillä voi näyttää faktoja ja sillä 
voi kertoa satuja. Tietoa ja ei-tietoa. Totuuksia ja tarinoita. Lisa Lind-
vay kertoo omanlaisensa totuuden läheistensä elämästä alkaen sivul-
ta 14.

 Kuvajournalismi on tarinoita, ja hyvä kuvajournalismi esittää oi-
keita kysymyksiä. Totuus taas on vain yksi vastaus monista mahdolli-
sista. Ketä se kiinnostaa? Hyvät kysymykset ovat tärkeämpiä kuin 
huonot vastaukset.

 Ja kun vuodesta toiseen vatvotaan, miten valokuvan ja kuvajour-
nalismin käy maailman muuttuessa, voi ehkä todeta, että ihan hyvin. 
Tarinoiden tarve ei katoa, eikä muistojen. Mitä muutakaan meistä jäisi 
jäljelle? Pöllähdys vain ja olemme tuhkaa.
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> PAOLO  PELLEGRIN
> ANASTASIA TAYLOR-LIND

> MICHAEL WOLF
> NATAN DVIR

> KENNETH BAMBERG
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> AKI-PEKKA SINIKOSKI
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> SUMIT DAYAL
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> NIKLAS MELTIO
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Marion Lefebvre (b. 
1972) hails from Tou-
louse, France. She stu-
died visual art in France 
and England, and also 
worked in both count-
ries for many years be-
fore settling in London. 
She particularly enjoys 
working on her personal 
projects and sees port-
raits and landscapes as 
her main strengths. Full 
of life, Lefebvre is busy 
planning new art pro-
jects. Her ongoing series 
Amuses Bouches starts 
on page 82.

Marion Lefebvre (s. 
1972) on syntynyt Tou-
lousessa. Hän opiskeli 
kuvataidetta Ranskassa 
ja Englannissa. Lefebvre 
pitää vahvuuksinaan 
muotokuvia ja maise-
mia, mutta esikuvia hä-
nellä ei valokuvaajissa 
ole. Erityisesti hän pitää 
henkilökohtaisten pro-
jektien parissa työsken-
telystä. Edelleen työn al-
la oleva Amuses 
Bouches alkaa sivulta 
82. Työskenneltyään 
vuosia Ranskassa ja 
Englannissa Lefebvre on 
nyt asettunut Lontoo-
seen ja suunnittelee uu-
sia taideprojekteja.

Lisa Lindway, 29, is 
from Erie in Pennsylva-
nia but currently lives 
in Chicago. She has gra-
duated in photography 
from the Edinboro Uni-
versity in Pennsylvania 
and Columbia College 
in Chicago, where she is 
working as an exhibiti-
on curator. Lindvay’s 
work has been exhi-
bited in the United Sta-
tes and Britain. In 2011 
she received the 3 Art 
Artist award. She has 
been photographing her 
own family since 2007. 
The series starts on pa-
ge 14.

Lisa Lindvay, 29, on 
kotoisin Eriesta Penn-
sylvaniasta mutta asuu 
nykyisin Chicagossa. 
Lindvaylla on alan tut-
kinnot pennsylvanialai-
sesta Edinboron yliopis-
tosta ja chicagolaisesta 
Columbia Collegesta, 
jossa hän tätä nykyä 
työskentelee näyttely-
kuraattorina. Lindvayn 
työt ovat olleet esillä Yh-
dysvalloissa ja Britanni-
assa. Vuonna 2011 hän 
sai 3Arts Artist -palkin-
non. Omaa perhettään 
Lindvay on kuvannut 
vuodesta 2007 lähtien. 
Sarja alkaa sivulta 14.

Polish photographer 
!ukasz Sokó", 31, gra-
duated from the Euro-
pean Academy of Pho-
tography and also has a 
Degree in Economics. 
Before his photography 
career he worked as a 
product manager for an 
international cosmetics 
company. Sokó# has 
photographed in Euro-
pe, Australia, United 
States and Africa. His 
work has been publis-
hed in The Sunday Ti-
mes Magazine and Ma-
rie Claire Hungary, as 
well as in Polish publi-
cations. The Most Pre-
cious Thing won the Po-
lish VIVA! photography 
award in 2009. The se-
ries starts on page 66. 

Puolalainen !ukasz 
Sokó", 31, on valmistu-
nut European Academy 
of Photographystä. Hä-
nellä on myös taloustie-
teen tutkinto. Ennen va-
lokuvaajan uraa hän 
työskenteli kosmetiik-
kayrityksen tuotejohta-
jana. Sokó! on kuvannut 
Euroopassa, Australias-
sa, Yhdysvalloissa ja Af-
rikassa. Puolalaislehtien 
lisäksi hänen töitään on 
julkaistu The Sunday 
Times Magazinessa ja 
Marie Claire Hungarys-
sä. The Most Precious 
Thing sai vuonna 2009 
puolalaisen VIVA!-valo-
kuvapalkinnon. Sarja 
alkaa sivulta 66.

British photographer 
Liz Hingley (b. 1985) 
wants her images to tell 
about the strange 
worlds and alternative 
lifestyles that she has 
the opportunity to get 
to know as a photogra-
pher. Hingley has stu-
died photography at the 
University of Brighton 
and Social Anthropolo-
gy at University College 
London. She combines 
her artistic gifts and 
anthropological trai-
ning in investigating 
the lives of di!erent 
communities through 
photography. The series 
starts on page 48.

Brittiläinen valokuvaaja 
Liz Hingley (s. 1985) 
haluaa kuvillaan kertoa 
vieraista maailmoista ja 
vaihtoehtoisista elä-
mäntavoista, joihin hä-
nellä on kuvaajana mah-
dollisuus tutustua. 
Hingley opiskeli Brighto-
nin yliopistossa valoku-
vausta, mutta hän on li-
säksi opiskellut sosiaali-
antropologiaa Universi-
ty College Londonissa. 
Hän yhdistää työssään 
taiteelliset lahjansa ja 
antropologian koulutuk-
sensa tutkiessaan valo-
kuvan keinoin erilaisten 
yhteisöjen elämää. Sarja 
alkaa sivulta 48.

Tuomo Manninen (b. 
1962) hails from Helsin-
ki and is best known for 
the group portraits he 
has been taking since 
the 1990s. The images 
bring together people 
based on their professi-
on or hobbies. Manni-
nen made his interna-
tional breakthrough at 
the Venice Biennial in 
2001. He has many ex-
hibitions around the 
world every year and 
his work has appeared 
in numerous exhibition 
catalogues and mono-
graphs, including Wir/
We (2009) and Hare 
Krishnas & Huli-Guli 
(2005).

Helsinkiläinen Tuomo 
Manninen (s. 1962) tun-
netaan parhaiten ryh-
mämuotokuvistaan, joi-
ta hän on ottanut 
1990-luvulta lähtien. 
Kuvat kokoavat ihmisiä 
yhteen eri ammattien tai 
harrastusten pohjalta. 
Manninen teki kansain-
välisen läpimurtonsa 
Venetsian biennaalissa 
vuonna 2001. Hänellä 
on vuosittain useita 
näyttelyjä eri puolilla 
maailmaa. Mannisen 
teoksista on julkaistu 
toistakymmentä näytte-
lykatalogia ja monogra-
fiaa, mm. teokset Wir/
We (2009) ja Hare Kri-
shnas & Huli-Guli 
(2005).
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Tuomo
 Manninen

ME/WE

The police pose the same way 
around the world 

”Poliisit poseeraavat kaikkialla maailmassa samalla tavalla.”



34  P H O T O  R AW P H O T O  R AW   35

JOUKKO-OPIN APPROBATUR
Tuomo Mannisen teesi: klovnille 

voi vitsailla ja valittajaa pitää kädestä.

TOP MARKS 
IN GROUP 
THEORY

Tuomo Manninen’s thesis: 
tell jokes to the clown and 

hold a complainer by the hand

T E X T  V!""# H$%%!%#% P H O T O S  T&'(' M)%%!%#%
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series included people from combat divers to transvestites.
“After the Helsingin Sanomat series and Nepal, photographing groups 

started feeling quite natural. I got interested and have now worked on 
the subject for over ten years. When I’m finishing one series, the next 
one is already in the works.”

Manninen’s images usually feature people from di!erent professions. 
All di!erent, yet all similar.

“I have taken pictures around the world. There’s a di!erent story in 
every place. People are endlessly interesting,” Manninen enthuses. 

“But ultimately they are not that di!erent. We may hold some indi-
vidualistic dreams but one of the e!ects of globalisation is that we are all 
becoming a bit similar.”

“The cultural di!erences decrease and people don’t just represent 
their profession but also the general, global image of it. For example, the 
police pose in the same way all over the world. They are imitating the 
Cops programme and American television and movie fiction.”

The photographs Manninen took at a gym in Kathmandu can be 

viewed as a key series in the context of his later work.
“I was going there for my own enjoyment but soon I realized that I 

was arranging photo shoots. The Nepalese body builders and keep fit en-
thusiasts looked funny and I thought that I found a fresh angle on them. 
Soon I was photographing groups of people that I didn’t expect to find in 
Nepal, like grunge musicians.”

Manninen’s images often have a slightly comic tone, created either by 
the people or the details that appear in the image, perhaps only visible 
after the shoot.

“In Nepal’s stock exchange, the only electronic device was a calculator 
that was churning out paper tape.”

 
15 minutes at most
Manninen aims to maintain a certain spontaneity in his images. Since 
he asks unknown people into his pictures, everything has to work quick-
ly. Sometimes without asking for permits.

“If you can persuade people to be in a picture, you have to understand 

“IN A WAY IT ALL STARTED by coincidence. I had been doing the nor-
mal rounds of the newspapers and magazines for more than a decade. 
The War Cry and Donald Duck were probably the only magazines that I 
hadn’t worked for. Maybe subconsciously I was looking for something 
else,” remembers photographer Tuomo Manninen.

“After the Kuukausiliite story I thought that I was done with photo-
graphing groups. I had nothing to give them, and they had nothing for 
me. But in Kathmandu everything happened in groups and I was forced 
to change my mind.”

“When my wife was asked to work in Nepal, I decided to go along. 
United Nations Children's Fund work benefits were good and the coun-
try’s price level was low, so I could concentrate on making art.” 

 Nepal did not conform to Manninen’s expections. It was socially more 
diverse than it seemed in the stories published in the Finnish press.

“In 1994 the internet was not there in the same way as now, so I relied 
on newspapers, magazines and television. Their image of developing 
countries was, and still is, dualistic. Some dealt with poverty and societal 

problems within the genre of social porn or, alternatively, I read stories 
about smiling and happy noble savages.”

  Manninen discovered something completely di!erent to the precon-
ceived categories of innocent natives and poor souls punished by global 
capitalism. He observed that Nepal also had a growing and increasingly 
significant middle class.

“Nowadays much is written about China’s rising middle class but in 
those days the idea of a middle class standard of living in developing 
countries was more unusual. I started focusing on these ordinary people 
who were reaching for a better livelihood in Nepal’s capital city Kath-
mandu, which had about one million inhabitants.”

 
Group portraits
As he got excited about the Nepalese middle class, Manninen also 
changed his negative attitude towards groups. Already before his depar-
ture to Nepal, Manninen had photographed different kinds of human 
groups for Helsingin Sanomat’s monthly supplement Kuukausiliite. The 
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that they can’t be kept waiting. 15 minutes is the maximum. You have to 
resort to quick solutions and accept imperfection.”

According to Manninen, France is the most di$cult country where he 
has worked because a permit is required for everything.

“Or at least the decision is made hierarchically, sometimes at a sur-
prisingly high level. Some years ago I was doing a series in Paris where I 
photographed professions which had survived from the 1200s to the 
2000s, such as water sellers. One group consisted of advertising board 
painters – which today meant photographing the sta! of JCDecaux. In 
order to photograph them at their work, I had to request permission 
from the company’s global marketing director. I would have thought he 
had more important things to do!”

When Manninen spends longer periods in a city, he starts thinking 
about larger projects than the picture series, which can work as exhibitions. 
For example, in 1997 he went to Riga to photograph professions that did not 
exist before the break-up of the Soviet Union. In 2007 he was searching Ri-
ga for new groups that had been born during the past ten years.

 
Characters and uniforms
As someone who has studied group dynamics in great depth, Manninen 
is the person to ask about how a ‘group’ as a concept is formed and how 
to maintain control over a shoot.

“People on a bus form a group. If the doors of the bus get jammed, the 
passengers will quickly turn into a group with its own roles. The time 
and the situation mould people in their places. The same characters are 
found in most groups: the manager, value leader, complainer and hu-
mourist. Things go more smoothly if you can identify them. You can tell 
jokes to the clown and hold the complainer’s hand. When you get a grip 
on the key people, the rest will also follow.”

“In fast shooting situations I look for structures, group dynamics and 
people’s relationships to each other. It’s a bit like running the 110 metre 
hurdles with the water jump. But I don’t do things primarily because 
they are easy.”

Many professions strengthen their identity and help identification by 
using uniforms. Security guards have them and so do go-go girls.

“People who have influenced each other for a long time create uni-
forms even without actual working outfits. People a!ect each other. The 
process of becoming alike cannot be avoided.”

Doesn’t that feel awful somehow?
“No. It makes me think about the flow of time, the big historical contin-

uum that does not oscillate, whether we are in Kosovo or in Helsinki.” 
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”KAIKKI ALKOI OIKEASTAAN vähän sattumalta. Mulla oli takanani 
toistakymmentä vuotta normaalia lehtirumbaa. Sotahuuto ja Aku 
Ankka ovat varmaan ainoat lehdet, joille en ole työskennellyt. Kaipa-
sin ehkä alitajuisesti jotain uutta”, valokuvaaja Tuomo Manninen 
muistelee.

”Kuukausiliitteen jutun jälkeen olin sitä mieltä, että ryhmät kuvissa 
on nähty. Mulla ei ole niille annettavaa, eikä niillä mulle. Katmandussa 
kaikki kuitenkin tapahtui ryhmissä, ja mun oli pakko muuttaa mieltäni.”

”Kun vaimoani pyydettiin Nepaliin töihin, päätin lähteä mukaan. 
YK:n lastenavun järjestön UNICEFin tarjoamat työedut olivat hyvät ja 
maan hintataso matala, joten pystyin keskittymään taiteen tekemiseen.”

Nepal ei vastannut Mannisen ennakko-odotuksia. Se oli sosiaali-
sesti monimuotoisempi kuin suomalaisten lehtien juttujen perusteella 
vaikutti.

”Vuonna 1994 ei ollut nettiä siinä mielessä kuin nykyään, joten olin 
lehtien ja television varassa. Niiden kuva kehitysmaista oli silloin ja on 
nytkin kaksitahoinen. Joko jutut käsittelivät köyhyyttä ja yhteiskun-
nallisia epäkohtia ‘kärsimyspornon’ lajityypissä tai sitten sain lukea 

juttuja hymyilevistä ja onnellisista jaloista villeistä.”
Viattomien alkuasukkaiden tai globaalin kapitalismin kurittamien 

sielujen sijaan Manninen löysi jotain muuta. Hän havaitsi, että Nepa-
lissakin on keskiluokka – ja sen koko ja merkitys kasvussa.

”Nythän esimerkiksi Kiinan nousevasta keskiluokasta kirjoitetaan 
paljon, mutta silloin ajatus keskiluokkaisesta elintasosta kehitysmais-
sa oli harvinaisempi. Aloin kiinnittää huomiotani näihin tavallisiin, 
parempaa toimeentuloa tavoitteleviin ihmisiin Katmandun miljoona-
kaupungissa.”

Mannisen myöhempää tuotantoa ajatellen avainsarjana voi pitää 
kuvia, jotka hän otti katmandulaisella kuntosalilla.

”Kävin siellä omaksi ilokseni mutta huomasin pian olevani järjestä-
mässä kuvauksia. Nepalilaiset kehonrakentajat ja kuntoilijat näyttivät 
hauskoilta, ja löysin mielestäni heihin tuoreen näkökulman. Pian ku-
vasin sellaisiakin ihmisryhmiä, joita en olisi olettanut Nepalista löytä-
väni, kuten grunge-muusikoita.”

Mannisen kuvissa on usein hiukan koominen perusvire. Joko se 
syntyy ihmisistä tai kuvaan mukaan ilmaantuneista, ehkä vasta jälki-

”Joko jutut käsittelivät köyhyyttä
‘kärsimyspornon’ lajityypissä tai sitten
sain lukea hymyilevistä jaloista villeistä.”
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”Voimme elätellä individualistisia 
haaveita, mutta yksi globalisaation 
vaikutus on, että meistä kaikista 
tulee vähän samanlaisia.”
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käteen näkyvistä yksityiskohdista.
”Nepalin pörssin ainoa elektroninen laite silloin oli laskukone, joka 

surrutti paperinauhaa.”

Samalla tavalla erilaisia yksilöitä
Samalla kun Manninen innostui nepalilaisesta keskiluokasta, hän luo-
pui ryhmäkielteisyydestään. Jo ennen Nepaliin lähtöään Manninen 
oli kuvannut erilaisia ihmisryhmiä Helsingin Sanomien Kuukausiliit-
teeseen. Sarjassa oli väkeä Upinniemen taistelusukeltajista transves-
tiitteihin.

”Hesarin ja Nepalin jälkeen ryhmien kuvaaminen alkoi tuntua ai-
van luontevalta. Kiinnostuin, ja nyt aihetta onkin vispattu toistakym-
mentä vuotta. Kun yhtä kuvasarjaa viimeistelee, seuraava on jo pykä-
lässä.”

Yleensä Mannisen kuvissa on jonkin ammattiryhmän edustajia. 
Kaikki erilaisia, kaikki samanlaisia.

”Olen kuvannut eri puolilla maailmaa. Joka paikasta löytyy eri tari-
na. Ihmiset ovat loputtoman mielenkiintoisia”, Manninen hehkuttaa.

Mutta: ”Pohjimmiltaan he eivät ole kauhean erilaisia. Voimme elä-
tellä individualistisia haaveita, mutta yksi globalisaation vaikutus on, 
että meistä kaikista tulee vähän samanlaisia.”

”Kulttuuriset erot pienenevät, ja ihmiset eivät enää edusta vain 
ammattikuntaansa vaan myös yleistä, maailmanlaajuista kuvaa siitä. 
Esimerkiksi poliisit poseeraavat kaikkialla maailmassa samalla taval-
la. He jäljittelevät Cops-ohjelmaa ja amerikkalaisia tv- ja elokuvafikti-
oita.”

Enintään 15 minuuttia
Manninen pyrkii säilyttämään tietyn spontaaniuden kuvissaan. Kos-
ka hän pyytää tuntemattomia ihmisiä kuviinsa, kaiken on sujuttava 
nopeasti. Välillä lupia kysymättä.

”Jos ihmiset saa suostuteltua kuvaan, pitää tajuta, ettei heitä voi sei-
sottaa. 15 minuuttia on maksimi. On turvauduttava nopeisiin ratkai-
suihin ja hyväksyttävä epätäydellisyys.”

Manninen nimeää Ranskan vaikeimmaksi maaksi, jossa on työs-
kennellyt: kaikkeen pitäisi olla lupa.

“Tai ainakin päätös tehdään hierarkisesti, joskus häkellyttävänkin 
korkealla tasolla. Tein joitakin vuosia sitten Pariisissa sarjaa, johon ku-

”Useimmista ryhmistä löytyy 
samoja hahmoja: asiajohtaja, 
arvojohtaja, valittaja, humoristi. 
Jos heidät tunnistaa, 
asiat sujuvat helpommin.”
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”Onhan se vähän kuin juoksisi
110 metrin aitoja vesiesteillä. 
Mutta en tee asioita ensisijaisesti siksi, 
että ne olisivat helppoja.”

vasin 1200-luvulta 2000-luvulle säilyneitä ammattikuntia, kuten ve-
denmyyjiä. Yksi ryhmä oli mainostaulujen maalaajat – eli nykyään 
JCDecaux’n työväki. Päästäkseni kuvaamaan heitä työssään minun 
piti hakea lupa yrityksen koko maailman markkinointipäälliköltä. 
Luulisi hänellä olevan tärkeämpääkin tekemistä!”

Kun Manninen viettää pidempiä aikoja jossain kaupungissa, hän 
alkaa miettiä kuvasarjoja suurempiakin, näyttelyiksi soveltuvia koko-
naisuuksia. Esimerkiksi Riiassa hän kävi vuonna 1997 kuvaamassa 
ammattikuntia, joita ei ollut olemassa ennen Neuvostoliiton hajoamis-
ta. Vuonna 2007 Manninen taas etsi kaupungista kuluneiden kymme-
nen vuoden aikana syntyneitä uusia ryhmiä.

Pikajuoksun filosofiaa
Näin paljon ryhmädynamiikkaan tutustuneelta mieheltä tekee 

mieli kysyä, mistä ”ryhmä” käsitteenä ylipäänsä muodostuu ja kuinka 
kuvaustilanteet pysyvät hallinnassa.

”Bussissa olevat ihmiset muodostavat joukon. Jos bussin ovet jää-
vät jumiin, joukosta tulee nopeasti ryhmä omine rooleineen. Aika ja 
tilanteet muovaavat ihmiset paikalleen. Useimmista ryhmistä löytyy 
samoja hahmoja: asiajohtaja, arvojohtaja, valittaja, humoristi. Jos hei-
dät tunnistaa, asiat sujuvat helpommin. Klovnille voi vitsailla ja valit-
tajaa pitää kädestä. Kun saa avainhenkilöistä otteen, muutkin tem-
pautuvat.”

”Nopeissa kuvaustilanteissakin etsin struktuureja, ryhmädyna-
miikkaa ja ihmisten suhteita toisiinsa. Onhan se vähän kuin juoksisi 
110 metrin aitoja vesiesteillä. Mutta en tee asioita ensisijaisesti siksi, et-
tä ne olisivat helppoja.”

Monet ammattikunnat vahvistavat identiteettiään ja helpottavat 
tunnistamistaan univormuilla. Sellaiset ovat niin vartijoilla kuin go-
go-tytöilläkin.

”Pitkään toisiinsa vaikuttaneet ihmiset muodostavat univormuja 
ilman varsinaisia työasujakin. Ihmiset vaikuttavat toisiinsa. Saman-
kaltaistumista ei voi välttää.”

Eikö se tunnu jotenkin kamalalta?
”Ei. Se saa mut miettimään ajan virtaa, isoa historiallista jatkumoa, 

joka ei heilahtele, oltiin sitten Kosovossa tai Helsingissä.” 
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