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Collecting Social Photography 

(CoSoPho)
- 2017–2020

- neljä pohjoismaista museota ja arkistoa: Nordiska museet, 

Stockholms läns museum, Suomen valokuvataiteen 

museo ja Aalborg Stadsarkiv

- Tukholman yliopiston sosiaaliantropologian ja Kulttuurin ja 

estetiikan laitokset

- ohjausryhmä, jossa kahdeksan tutkijaa Tanskasta, 

Suomesta, Ruotsista ja Iso-Britanniasta

- rahoitus Riksbankens Jubileumsfond, Ruotsi



Hankkeen tavoite: tutkia, miten sosiaalinen media ja uusi 

ymmärrys valokuvan luonteesta vaikuttaa kuva-arkistoihin, ja 

etsiä, testata ja löytää tapoja, joilla museot ja arkistot voisivat 

onnistuneesti kerätä sosiaalisia digitaalisia valokuvia 

kokoelmiinsa.
Project blog: collectingsocialphoto.nordiskamuseet.se



Mikä “sosiaalinen 

digitaalinen valokuva”?







Sosiaalinen digitaalinen 

valokuva
Riippuvainen kontekstistaan: moniulotteinen, muuttuva ja aina 

liikkeessä. Vailla selkeitä rajoja, koostuu mm. paikkatiedosta, 

aiheesta, teksteistä, emojeista, tykkäyksistä, jakamisista ja 

verkostoista

Viestintämuoto, kuva yhä useammin korvaa sanan ja sen tehtävä 

on nopea viestin välittäminen

Katoava ja lyhytikäinen, uhkana deletointi ja katoaminen.



Tallennus-

hankkeet



Paikat Kuvalliset ja sosiaaliset 

käytännöt

Tapahtumat

Södertälje miltä kaupunki näyttää 

Instagramissa

Social Media Diaries visuaalisen 

somenkäytön tallentamista 

yhdessä käyttäjien kanssa

Metoo + Knytblus

Somekuva tasa-arvoaktivismin 

keinona

Aalborg, muuttuva kaupunki 

Instagramissa

PreHistory of Social Media IRC-

Galleria-muistot ja kuvat museoon

Stockholm terrorist attack

Terrori-iskun somekuvat 

WeloveAalborg lähtökohtana 

arkiston luoma ja viraaliksi tullut 

hashtag (#tunniste)

Insta-Suomi

Suomi-Instan tallentamista yleisön 

kanssa

Christmas in Aalborg - nykyajan 

joulutraditiot Instagramiin ja 

arkistoon

MyGandrup arkiston fasilitoima 

maaseututaajaman uusi elämä 

visuaalisessa somessa

Family living - The true story

Facebook-ryhmän sotkuiset kodit 

albumikuvien vastakuvina

Tallennushankkeet



Suositukset 

museoille ja arkistoille

miksi ja miten tallentaa 

sosiaalista digitaalista valokuvaa



#MitGandrup -keruun kuva-aineistoa



Somekuvan mahdollisuudet 

kuva-arkistoille
- nykykuvakulttuurin tallennus

- kokoelmien monipuolisuus ja moniäänisyys

- arjen kuvat

- yksityiset kuvat

→ demokraattisemmat ja vaikuttavammat 

kuvalliset kulttuuriperintökokoelmat



Insta-Suomi -hankkeen kuvia, kuvaajat Irja Leino, Joonas Linkola, Lotta Sulin ja Mikko Turunen



Suositukset / Recommendations

1.Yhteistyö yleisöjen kanssa

2.Teknologia ja työkalut

3.Politiikat ja käytännöt

Julkaistaan maaliskuussa 2020



Pre-History of Visual Social Media, IRC-Galleria-muisteluilta museolla.
Kuva: Karl Ketamo / Suomen valokuvataiteen museo

Yhteistyö



We Love Aalborg -kampanjan näyttely 

ja kuvaajia, kuvat: Aalborgin 

kaupunginarkisto





#juliaalborg



Teknologia ja työkalut

https://sketch.cloud/s/WEqVn/YG8mQxO/play


Social Media 

Diaries -

hankkeessa 

tallennettuja 

ruutukaappauksia



Periaatteet, käytännöt  

ja toimintatavat



Instagrammers 

Helsinki -ryhmän 

tapaaminen



Somekuvan esihistoria - IRC-galleria -hankkeessa tallennettuja kuvia



“I think it’s really great that our 

photos are preserved so that I 

and others will be able to 

understand [what happened] in 

order to move on, strengthened”.

Photo: Adría Cruz





Collecting Social Photo: @photocollecting

Anni Wallenius anni.wallenius@fmp.fi

http://collectingsocialphoto.nordiskamuseet.se

mailto:anni.wallenius@fmp.fi
http://collectingsocialphoto.nordiskamuseet.se


Photo: Konsta 

Linkola 

@konstalinkola



Photo: Mikko 

Turunen 

@turrrunen



Photo: Utu-

Tuuli Jussila 

@limb_o_rama


