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”Pöyhösten pappila 1900”. Matti Pöyhönen (?), Aino Valtavuo, Nanni Ingman 

(?), Helmi Valtavuo, Anni Pöyhönen. Kuva: Atelier Apollo, Helsinki.



Tempus fugit – vanhoja valokuvia -

ryhmä Facebookissa: toiminut 

tammikuusta 2014 lähtien, jäseniä 

tällä hetkellä 3780 (12.11.2017). 

”LMarkisto” Flickr:ssä: ~2000 

henkilökuvaa, joista 71% ilman 

nimitietoja.

Vuoden 2015 lopulla Tempus fugit -

ryhmässä heräsi keskustelua 

vanhojen henkilövalokuvien nimi-

ym. tietojen keräämisestä yhteen.

Kuvassa – valokuvia suomalaisista ry

perustettiin keväällä 2016. 
Hilma & Vihtori Prusti. Kuva: Jaakko 

Pyhälahti (1871-1929), Lapua.



Kuvassa – valokuvia suomalaisista ry / Kuvassa – fotografier av finländare rf

on yhdistys, jonka mielenkiinnon kohteina ovat (ennen vuotta 1940 otetut) 

suomalaisia henkilöitä esittävät valokuvat.

Yhdistyksen keskeisin päämäärä: luodaan laaja suomalaisten henkilöiden 

kuvasto, josta voi nimen tai muun hakusanan (esim. ammatin) perusteella 

etsiä valokuvia haluamistaan henkilöistä. Kuvasto tulee olemaan avoin 

kaikille.

Lisäksi yhdistys mm. kerää talteen vanhoja henkilökuvia ja niihin liittyviä 

tietoja, neuvoo vanhoja henkilökuvia koskevissa kysymyksissä ja pyrkii 

olemaan yhteistyössä museoiden, arkistojen sekä historian tutkimuksen ja 

sukututkimuksen parissa toimivien tahojen kanssa. 



”Nimi naamalle –

naama nimelle!”

Henkilökuvasto voi auttaa 

tunnistamaan tuntemattomiksi 

jääneitä ihmisiä valokuvista. 

Kuvasto toimii myös toisin päin: 

tarjoamalla ”nimelle naaman”. 

Kuvastosta voisi näin ollen olla 

merkittävää hyötyä mm. 

sukututkijoille sekä muille 

suomalaisen  historiantutkimuksen 

parissa työskenteleville. 

Wilho Durchman. Kuva: Ernst Ovesén 

(1878-1960), Helsinki.

”Tuntematon”. Kuva: Ernst Ovesén 

(1878-1960), Helsinki.



Kuvassa ry marraskuussa 2017

 jäseniä alle 20 

Facebook -ryhmässä 691 jäsentä 

Flickr-sivustolle syötetty 918 kuvaa 

kotisivu olemassa (toteutus kesken)

Instagram-tili käytössä (180 seuraajaa)

osallistuminen sukututkimustapahtumiin, 

uusien jäsenien hankkiminen

Haasteita: rahan- ja ajanpuute, pieni 

jäsenmäärä, tekninen tietotaito vähäistä 

(online-kuvastoa ajatellen).

Tilda Riepponen, 1909. 

Kuva: Atelier Universal, Helsinki.



VANHOISSA KUVISSA ON HENKILÖITÄ ... ja heistä on 

olemassa tietoa, 

mutta kuinka kauan?

"1912 Tainionkoskella. Kaikki surmattu 1918. Kuvaaja Mänkäläinen. Lehtovaara (?) opetti I. Kauton kuvaajaksi.”

Ilmari Kautto kuvaa, kuvattavana Eemil Roos & Pekka Tiihonen. 



Tervetuloa mukaan yhdistyksen toimintaan, 

jos olet kiinnostunut suomalaisten 

henkilökuvien tallentamisesta jälkipolville! 

Sähköposti: kuvassary@yahoo.com

Jäsenmaksu: 20 €/ vuosi

Kotisivu: www.kuvassa.fi

Kuvassa ry & LMarkisto

Kuvassa - valokuvia suomalaisista ry

@kuvassary 

"Mari min vän”, tuntematon. Kuva: 

Julia Widgren (1842-1917), Vaasa. Kuvalähteet: Kuvassa ry:n kokoelma, S. Linjama-Mannermaan kokoelma.

http://www.kuvassa.fi/
https://www.flickr.com/people/144581984@N06/
https://www.flickr.com/photos/tempvsfvgit/
https://www.facebook.com/groups/289210534786112/?ref=group_header


Mitä voisimme tehdä yhdessä?

"Hämäläisen osakunnan arpajaisissa 20.10.1906. Helmi Soikkanen, 

Dagmar Furtti, Aino Saastamoinen, Vehviläinen, Sternberg, Armas 

Pulkkinen, Lindemann.” Kuva: C. P. Dyrendahl, Helsinki.
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