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Vuonna 2002 ilmestyi vie la tuntemattoman, 

hyonteiskuvausta harrastavan Sami Karjalai 

sen esikoisteos Suomen sudenkorennot. Si ita 

alkoi yksi merkittava epookki suo malaisen 

luontoaiheisen tietokirjallisuuden historia ssa. 

Nayttavasti kuvitettu ja perusteelliset tiedot 

kaikista maassamme tunnetuista korento

lajeista tarjoava kirja nosti sudenkorennot 

nopeasti monien luonnonystavien uudeks i 

harrastuskohteeksi. Tieto Suomen koren

noista karttui nopeasti, ja maalle uusia lajeja

kin havaittiin. Niinpa vuonna 2010 kirjasta oli 

a ika julkaista taydennetty laitos. 
Siina valissa, vuon na 2oog, Karjalainen 

ehti hammastyttaa yhta taydellisella kirjalla 

Suomen heini:isirkatja hepokatit. Senkin kirjan 

han seka kuvasi etta kirjoitti itse, ja ehtipa 

han vie la aanittaakin jokaisen maamme yli 30 

heinasirkka- ja hepokattilajin sirinat. 

Alkuvuodesta 2020 julkistettu Suomen 

leppiikertut on jalleen napakymppi. Nyt tekija 

vastaa kuvien ja tekstin li saksi myos graafi

sesta suunnittelusta- eika tuota pieninta

kaan pettymysta. Tamakin kirja tayttaa kaikki 

hyvan lajintuntemuskirjan vaatimukset. Teksti 

kertoo leppakerttujen elamasta olennaisen, 

ja lajitekstit etenevat yhdenmukaisessa 

jarjestyksessa, kuten pitaakin. Nain huolelli 

sesti rakennetun ja laajaan t austa-aineistoon 

perustuvan kirjan voi uskoa t ayttava n niin 

luonnonharra staj ien kuin tutkijoiden tarpeet. 

Pienikokois ia leppake rttuja ja niiden 

toukkavaihei ta ei olisi mitenkaan voinut 

valokuvata perinteisin luontokuvauksen 

menete lmin maastossa . Niinpa Karjalainen 

on kehittanyt tarkoituksenmukaisen kuvaus

tekniikan. joka palvelee lajien tunnistamista 

erinomaisesti. Han ei ole halunnut kuvata 

vareiltaan kalvenneita kokoelmayksiloita, 

vaan kuvien leppakertut ovat e lavia. Ne on 

tietenkin taytynyt pyydystaa, mutta kuvauk

sen jalkeen ne on vapautettu. Kaikki lajit on 

kuvattu samassa suhteessa 1o-ke rtaisella 

suurennukse lla ja samoilla valotuksilla samaa 

taustaa vasten. Nain on saatu kautta kirjan 

vertailukelpoinen kuva-aineisto. Kuvamaara 

kaikkine aikuisineen, toukkavaihe ineen ja 

varimuunnoksineen on valtaisa. Tuntuu kuin 

mitaan olennaista ei olisi unohdettu. 

Sami Karja la isen resepti kirjanteossa on 

ytimekas: "Suunnittelen projektin ja toteutan 
sen." 
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