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KIURUVEDEN
VALOKUVAUSKISAN VOITTAJA

UF

E
XTRATERRESTRIAALISET avaruusalukset ovat 
selkeästi hakeneet design-oppia maapallolta. 
Sen verran usein kisakuvien lentävät lautaset 
muistuttivat pölykapseleita, ilmankostuttimia, 
vesitorneja ja palohälyttimiä. Kuvien tekninen 

taso vaihteli kilpailun tuomarin Jouni Kallion mukaan 
suuresti. Kärkiviisikon ulkopuolelle jäi kuitenkin monta 
taidokkaasti napattua ufo-kuvaa, joista puuttui tunnetta 
herättävä tunnelma, tarina tai koukku.

Kilpailun voittaja Ali Hukkanen on 21-vuotias elekt-
roniikka-asentaja, joka on harrastanut valokuvausta ja ku-
vamanipulointia 17-vuotiaasta lähtien. Kilpailukuvaan 

Skepsis ry:n ja Skeptikko-lehden järjestämän suuren ufo-
valokuvauskilpailun voitti Ali Hukkanen Kiuruvedeltä.

Kilpailuun lähetettiin kaikkiaan 123 kuvaa.

hän halusi klassikoksi muodostuneen lautasta muistut-
tavan lentävän lautasen. Tämä syntyi kätevästi kaksi lau-
tasta valkoista taustaa vasten päällekkäin kuvaamalla. 
Lautasen editoinnin jälkeen hän upotti sen valitsemaansa 
taustakuvaan. Lopputulos miellytti häntä, joten hän päät-
ti lähettää kuvan kilpailuun.

SKEPTIKKO JULKAISEE seuraavassa viisi parhaaksi valit-
tua ufo-kuvaa, kunnimaininnan saaneen kuvan sekä eri-
näisiä muita kilpailuun lähetettyjä mielenkiintoisia kuvia. 
Lehden seuraavassa numerossa nähdään loput otokset kil-
pailun kuvasadosta.

1 .  Ali Hukkanen, Kiuruvesi. Hieno, vaikuttava. 
Tunnelma löydetty reippaalla rajauksella ja iltahämärään 
sattuneella havainnolla. Järven pinnassa näkyvä heijastus 
vahvistaa todentuntua kuvassa, jota puu kehystää hienosti.
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2.  Jesse Weckroth, Tampere. Eleettömästi dokumen-
toitu, hieno alus tyylikkäässä kuvassa. Tutumpien lentävi-
en objektien tuoma hitchcockmainen tunnelma sopii ku-
vaan komeasti.

3.  Urpo Hietala, Polvijärvi. Tässä otoksessa huumori 
ja tarina kantavat aluksen teknisen alkeellisuuden ja selvän 
konevian yli. Toisin kuin valtaosissa kuvista, tähän on saatu 
tallennettua sekä lautasen että katsojan liike.
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4.  Mikko Laitinen, Varkaus. Ehdottomasti yksi kisan teknisesti taidokkaimmista kuvista. Kaappauksen tunne välittyy 
varsinkin avuttomana leijuvasta koirasta.
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5. Pasi Nieminen, Kuopio. Yksi kisan upeimmis-
ta tunnelmista. Sinertävän usvan keskeltä nousee alus, 
joiden samankaltaisuudesta itäsuomalaiseen maamerk-
kiin voimme olla ylpeitä: savolainen design on selvästi 
levinnyt jo intergalaktisesti!

Kunniamaininta  
Timo-Pekka Metsälä, Espoo. Havainnot vesitorneja muis-
tuttavista ufoista ovat kisakuvien perusteella ilmeisen ta-
vallisia (voimme vain arvailla, ovatko alusten suunnat-
tomat tankit täynnä polttoainetta vai muumilimua). 
Hauskasti keinahdellen saapuvat planeetanvaltaajat saa-
puvat kaupunkiin kuvassa, jonka arkisuus lisää todentun-
tua. Hauskana yksityiskohtana varoitus muusta vaarasta.


