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NUORI PORVOOLAINEN VALOKUVAAJA  
SAI NÄYTTELYKUTSUN EUROJUSTIIN HAAGIIN  
 
Suomen EU-puheenjohtajakauden aikana Hollannin Haagissa pidettävään suomalaisen taiteen 
näyttelyyn on kutsuttu kaksi taiteilijaa: Suomalainen taidemaalari Kirsti Ijäs-de Fluiter sekä 
porvoolainen valokuvaaja Niko Laurila. Näyttely pidetään Euroopan unionin oikeudellisen yhteistyön 
yksikössä, Eurojustissa. 
 
Niko Laurilan valokuvista kootussa 20 taulun näyttelyssä esittäytyy Suomen luonto ja neljä upeaa 
vuodenaikaamme. Taulut esittelevät seuraavan puolivuotiskauden aikana tuulahduksen Suomea sekä 
Laurilan kotikaupunkia Porvoota Eurojustin toimitiloissa, missä käy paljon muun muassa EU:n jäsenmaista 
saapuvia kokousvieraita.  
Näyttelyn teemoiksi valikoitui Laurilalle ominaiseen tyyliin kesän yöttömien öiden upeat auringonlaskut sekä 
lumen, kuun, tähtien ja revontulten valaisemat pimeät pakkasyöt höystettynä kevään vihreydellä sekä ruskan 
syksyisillä sävyillä.  
Niko Laurilan kuville ominaista on se, että niiden kauneus, voima ja taianomaisuus piilee hetkessä, jonka 
kuvaaja on onnistunut taltioimaan olemalla oikeaan aikaan oikeassa paikassa, ja hyödyntämällä kuvakäsittelyn 
sijaan omalla ammattitaidollaan kameran tarjoamaa teknologiaa, kuten valotusaikaa.  
”Kuvieni seuraajamäärät ovat kasvaneet lyhyessä ajassa. Olen suuresti ilahtunut saamastani huomiosta ja 
yllättynyt sosiaalisen median voimasta”, näyttelykutsusta yllättynyt Laurila toteaa ja jatkaa: ”Tämä on hieno 
tilaisuus esitellä Suomea. Samalla tämä tarjoaa myös upean ammatillisen mahdollisuuden hyödynnettäväksi.” 
Kansainvälisen näyttelyn koordinoiminen on Laurilalle ensimmäinen. Näyttelytaulut painoi Suomessa 
valokuvavedostuksiin ja sisustustaiteeseen erikoistunut Finnish Art Shop. 
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Eurojust, tiedotusyksikkö 

Eurojustin haastattelu Niko Laurilasta: 
http://eurojust.europa.eu/doclibrary/corporate/Country%20profiles/Country%20profile%20for%20Finland%20
(July%202019)/Country-profile_Finland_2019-07_EN.pdf  
 
 
Niko Laurila  
-Syntynyt 1992, aloitti valokuvaamisen jo 13 vuotiaana 
-Perusti opintojen loppuvaiheessa vuonna 2015 yrityksen Ilmavaltiaat Oy, jonka osana Niko Laurila 
Photography toimii  
-Tunnetaan erityisesti Porvoo -kuvistaan; Porvoon Nuorkauppakamari valitsi ”Vuoden porvoolaiseksi” 12/2018 
-Parhaimmillaan yli 100 000 katselijaa keräävien maisemakuvien lisäksi kuvaa sekä yrityksille että 
yksityishenkilöille, muun muassa hääkuvauksia 
 
Eurojust 
Euroopan unionin oikeudellisen yhteistyön yksikkö, jonka tehtävänä on edistää jäsenvaltioiden tutkinta- ja 
syyttäjäviranomaisten välistä koordinointia ja toimivaltaisten viranomaisten välistä yhteistyötä vakavissa rajat 
ylittävissä rikoksissa. 
 
 
https://nikolaurila.fi/  
https://www.facebook.com/nikolaurilaphotography/ 
https://www.instagram.com/24niko/ 
https://www.finnishartshop.fi/ 
http://eurojust.europa.eu/Pages/home.aspx    
https://twitter.com/Eurojust    
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