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V
alotyöpajassa jokainen 
on taiteilija. 

– Täällä kokeillaan,
mitä valosta voi teh-
dä ja hämmästytään 
sen monista muodois-

ta ja mahdollisuuksista, sanoo Jukka 
Laine. 

Jukka järjestää valotyöpajoja muun 
muassa kehitysvammaisille, adhd-nuo-
rille, autisteille, päiväkotilapsille ja van-
huksille.

– Valopajat ovat saaneet huikean 
innostuneen vastaanoton. Monet ovat 
ensimmäistä kertaa tekemisissä valotai-
teen kanssa, jotkut jopa ovat pitäneet 
pajassa ollessaan valaisinta ensimmäistä 
kertaa kädessään. Nuorimmat valosepät 
ovat olleet kaksivuotiaita ja vanhin pe-
räti 101-vuotias.

Koko paja matkalaukussa

Jukka opiskeli aikoinaan valoilmaisun 
medianomiksi. Nyt hän matkaa ympäri 
maata pitämässä valotyöpajoja ja kerto-
massa toiminnasta messuilla ja tapahtu-
missa.

 – Valotyöpajan tarvikkeet mahtuvat 
yhteen matkalaukkuun ja selkäreppuun. 
Pystyn siis kulkemaan kätevästi julki-
silla liikennevälineillä. 

Ryhmässä on parhaimmillaan kym-
menen osallistujaa, ja valopajan voi 
järjestää vaikka kerhohuoneessa, joka 
pimennetään teippaamalla jätesäkkejä 
ikkunoihin. Huoneessa ei kuitenkaan 
ole koskaan täysin pimeää, koska led-
valaisimet ovat koko ajan päällä. Taus-
talla soi aina rauhallinen pianomusiikki. 

Ledejä ja heijastuksia

Valopiirtäminen on keksitty yli 70 vuot-
ta sitten, mutta vasta led-valojen käyttö 
on tuonut sen kaikkien ulottuville. Le-
dit ovat pieniä, tehokkaita ja kestäviä, 
eivät kuumene tai mene helposti rikki. 
Eriväristen ledien avulla työpajassa hei-
jastetaan valoa kuvioiksi ja varjoiksi.

Työpajassa jokaisen osallistujan tila 
rajataan pienten sermien avulla metrin 
levyiseksi alueeksi, eräänlaiseksi pie-
noisnäyttämöksi. Heijastuksia voidaan 
saada aikaan juomalaseilla ja varjoja 
vaikka lelueläinten avulla.

– Jokainen valopajaan osallistuva 
voi luoda uutta, keksiä uusia kuvioita ja 
käyttötapoja, kun kokeilee ja innostuu.

Huoneen ikkunat on teipattu 
umpeen. Pimeässä näkyy vain
pieniä valokiiloja, kiehtovia 
heijastuksia, varjoja ja kuvioita. 
Tämä on valotyöpaja.

Jukka ottaa työpajan aikana valoku-
via, joita sitten heijastetaan seinälle tai 
lattialle taskuprojektorin avulla. Valo-
pajan järjestäjä saa kuvat lopuksi cd:llä.

Valotaide kaikkien ulottuville

Valotaiteesta nautitaan useimmiten pas-
siivisesti, katselemalla. Yleisö menee 
esimerkiksi konserttiin kuulemaan ja 
katsomaan esitystä, johon valaistus-
suunnittelija on tehnyt valaistuksen. Tai 
sitten valotaiteilija on tehnyt vaikkapa 
kaupunkiympäristöön taideteoksen, jota 
tullaan katsomaan.

– Ajattelen valotaiteesta toisin. Mie-
lestäni jokaisen pitää voida harrastaa 
valotaidetta, aivan samalla tavalla kuin 
harrastaisi öljyvärimaalausta. Teknolo-
ginen osaaminen ja turvallisuuskritee-
rien hallinta eivät saa olla taiteenteon 
ehtoina.

 – Haluan opastaa ihmisiä tarkkai-
lemaan arkiympäristöään valon kan-
nalta. Tulevaisuuden valaistusratkaisu-
jen suunnittelijat ja päättäjät ovat tällä 
hetkellä päiväkotilapsia, joten on hyvä 
jos he pääsevät tekemisiin valon kanssa 
jo nyt.

Syksyllä Jukka aloitti valotyösken-
telyn opettamisen kurssilla, joka jär-
jestetään Helsingin työväenopistossa. 
Lisää kursseja on suunnitteilla muille 
paikkakunnille. Kurssilla käydään läpi 
valotyöpajan tekemistä ja tähän sopivaa 
valokuvaustekniikkaa. 

– Siellä opetellaan myös valopiirtä-
misen perusteita, eli sitä miten kame-
ran pitkän valotusajan avulla valaisi-
mesta tuleekin kynä, jolla voi piirtää 
ilmaan. Tärkeintä on, että osallistujat 
saavat omia oivalluksia ja pääsevät heti 
toteuttamaan niitä käytännössä, Jukka 
sanoo. 

Valopajasta 
        elämyksiä 
       arkeen

Led-valojen käyttö on tuonut 
valopiirtämisen kaikkien ulottville.  
Valotyöpajoja järjestetään muun 
muassa kehitysvammaisille,
adhd-nuorille ja autisteille.

Jukka Laine on valoilmaisun medianomi. 
Nyt hän pitää valotyöpajoja  
ympäri Suomen.


