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Palkittu kuhmolainen luontokuvaaja Ville Heikkinen tuo kesäksi
Kajaaniin esille upeita luontokuvia Eino Leino -talon Lystinurmen
näyttelyyn. Näyttelyn järjestää Kainuun Eino Leino -seura ja sen 
avajaiset ovat tiistaina 15.6.2021 klo 17. Näyttely on avoinna 
yleisölle aina 15.8.2021 saakka.

Kutsumme median edustajat tutustumaan METSÄN POIKA -näytte-
lyyn avajaispäivänä 15.6.2021 klo 16-17 ja tapaamaan luontoku-
vaaja Ville Heikkistä.

Kuhmon Iivantiirasta kotoisin oleva Ville Heik-
kinen on kuvannut suomalaisia metsäneläimiä 
Kainuun erämaaluonnossa jo 17 vuotta.  Ville 
on yksi neljästä luontokuvaajasta, jotka on 
palkittu kahdesti Vuoden Luontokuva -kilpai-
lussa sen 41-vuotisen historian aikana. Suomen 
Luonnonvalokuvaajat ry on Pohjoismaiden 
suurimman luontokuvakilpailun järjestäjä. Kil-
pailun pääpalkinto on 10 000 euroa.

Vuoden 2019 luontokuvaksi valittiin Ville Heik-
kisen vaikuttava kuva ”Karhu ja korppi”. Tuo- 
maristo lausui  arviossaan: ”Tätä on luontoku-
vaus parhaimmillaan: tuottaa elämyksiä niille-
kin, jotka eivät itse pääse tuollaisiin paikkoi-
hin.” Tuomaristo kiitteli erityisesti kuvan tun-
nelmaa, teknistä taidokkuutta ja sommittelua.

Vuoden 2017 luontokuvan palkinto tuli kärp-
päkuvasta ”Talven odotus”. Tuomaristo viehät-
tyi piennisäkkään tasolle laskeutuvasta kuva-
kulmasta. ”Vähäeleinen värimaailma tukee 
kuvapinnan vahvoja, selkeitä muotoja. Kaik-
kinainen söpöily on kuvasta pidetty maukkaasti 
loitolla. Tässä on menoa ja meininkiä, vauhtia ja 
vaarallisia tilanteita.”

Ville Heikkisen mukaan hyvä luontokuva syn-
tyy ihmisen ja eläimen välisestä luottamukses-

ta. Se edellyttää luonnossa samoilua ja toistu-
vien kontaktien luomista eläimiin. Esimerkiksi
voitokkaan ”Talven odotus” -kuvan kärppää 
Heikkinen oli seurannut ja kuvannut kahdeksa-
na peräkkäisenä talvikautena.  Ville Heikkisen 
luontokuvat ovat herättäneet ihastusta eri puo-
lilla maailmaa. Vuoden Luontokuva -kilpailuun 
hän aikoo osallistua jatkossakin.  

Linnut ovat Ville Heikkiselle mieluisia kuvaus-
kohteita. Metsän poika -näyttelyssä on esillä 
muiden teosten ohella 16 kuvaa käsittävä 
pöllökuvien sarja.

Lisätietoja antavat näyttelyn kuratoineet
Marko Karvonen, p. +358 44 089 5033,
Heta Leppäniemi, p. +358 50 541 1991 ja
Maarit Tartia-Kallio, p. +358 44 506 5056.

Etukäteishaastatteluja voi pyytää
Ville Heikkiseltä, p. +358 50 414 6017.

METSÄN POIKA -näyttely Eino Leino talon
Lystinurmessa, Sutelantie 28, Paltaniemi

on avoinna seuraavasti: su, ti-to klo 12 - 17,
pe klo 12-16, la ja ma suljettu.

NÄYTTELY ON MYYNTINÄYTTELY.


