
Tämä näyttely kertoo tarinan siitä, kuinka vanha
rakennus on kunnostettu ja entisöity entisen lois-
tonsa kaltaiseen kuntoon. Valokuva on erinomai-
nen tarinankertoja tai sen tuki ja elävöittäjä.

Rakentamisen ammattilaisten työ näkyy näissä kuvissa.
On hyvä valokuvaamisen tapa liittää jokaiseen otta-
maansa kuvaan pieni tarina. Sen arvon huomaa puolen
vuoden tai useamman vuoden kuluttua: kuva kertoo
silloin enemmänkuin vain sitämuistellen.

Valokuvaamisesta on tullut entistä yleisempää. Ka-
merat ovat halventuneet ja niiden ominaisuudet ovat
lisääntyneet ja parantuneet. Digikameroiden valmiilla
asetuksilla selviää melkein kaikista tavanomaisista ku-
vaustilanteista. Kun lisäominaisuuksiin alkaa tutustua,
voi vaihtoehtojenmäärä hämmentää.

Kännyköiden kamerat ovat nekin koko ajan parantu-
neet.

Valokuvia tulee helposti suuria määriä. Niinpä niiden
hallinnointi, toisin kuin ennen vanhaan albumeina,
muuttuu. Tosin albumin paperikuva jaksaa edelleen hy-
vin.

Pekka Koistisen puheenvuoro valokuvanäyttelyn avajaisissa 21.5.2011

Tämän näyttelyn kuvat on otettu pääosin ns. perus-
filmikameralla, kinofilmikameralla. Kuvaustilanteet
ovat olleet luonnollisia rakentamisen työtilanteita: olen
siitä erityisen iloinen, sillä työkuvilla on hyvin tärkeä
merkitys. Lämmin kiitos veljelleni ja kaikille
kuvien ottajille.

Olen katsellut omia maatalouden ja uittotyön kuvia,
jotka on otettu liki 40 vuotta sitten. Mitä historiaa ne
ovatkaan.

Näyttelyn kuvat on tehty skannaamalla eli lukemalla
kuvanlukijalla. Tässä vaiheessa on tehty negatiivin
luonteen mukaisia vähäisiä korjauksia. Skannaus-
tarkkuus on ollut riittävän suuri, jotta A4-kokoisista
kuvista on tullut riittävän tarkkoja. Kuvalle tehtiin
muutamaperuskorjaus kuvankäsittelyohjelmassa.

Kuva on tulostettu hyvälle paperille. Paperi sijoittuu
kiiltävän jamattapintaisen paperin välimaastoon.

Käytin kuvien tulostamiseen hyvää tulostinta ja sen
omia musteita. Kuvien pitäisi kestää hyvinä kauan,
varsinkin jos ne säilytetään hyvin eikä niitä sijoiteta
suoraan auringonpaisteeseen. Tämän kuvaprojektin
myötä kuvat ovatmyös sähköisessämuodossa.

Paulille

Valokuva on
erinomainen tarinankertoja
Pekka Koistinen

Näyttely sai mukavasti palstatilaa paikallislehdistössä
17.5.2011 , otsikolla ”Satavuotiaan remontti valokuvina” Jari Silvennoinen kirjoittaa: ”Via ry nosti
Kerimäen Wanhan Apteekintalon uuteen kukoistukseen. Koistisen veljesten kuvat kertovat, miten.” 18.5.
(Matti Pulkkinen: ”Wanha Apteekintalo 100 vuotta”) ja (Päivi Luostarinen ”Wanha Apteekintalo 100
vuotta”) kertoivat värikuvin Wanha Apteekintalo 100 vuotta -valokuvanäyttelystä.

-lehdessä 19.5 (Jari Silvennoinen) on kuva Pauli Koistisesta otsikolla ”Apteekin talon entisöinti avautuu
valokuvista”: ”Via ry kunnioittaa satavuotiasta arvotaloa näyttelyllä. Kylän jugendkomistus on toimiva kokous- ja
juhlapaikka”. Lehdissä myös kerrottiin, että olimme ostaneet rakennuksen pakkohuutokaupassa ja että olimme sen
entisöineet ”arvokkaalla ja perinteisiä työmenetelmiä kunnioittavalla tavalla”. Avajaisista oli -lehdessä
26.5.2011 Tuula Uusitalon juttu ”Kerimäen Wanha Apteekki 100 vuotta” sekä kuva Pauli ja Pekka Koistisesta.
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Kerimäen Wanhan Apteekin
näyttelytoiminnan aloittaja Sulo
Strömberg juttelee Pekka ja Pauli
Koistisen kanssa.
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