
LuontoPortti-palvelun takana ovat kokeneet luontodokumentaristit Eija ja Jouko Lehmuskallio. 
Heidät molemmat on kutsuttu  The Linnean Society of London-järjestön jäseniksi.

Eija Lehmuskallio
tuottaja, käsikirjoittaja

Radiotoimittaja ja tv-dokumenttielokuvien tuottaja ja ohjaaja. Tuottanut ja ohjannut lukuisia 
luontoaiheisia dokumenttielokuvia ja multimediatuotteita. 

Viime aikoina merkittävimmät tuotannot/ohjaustyöt

•	 ohjaus/tuotanto luontodokumenttisarja Kolme vuodenaikaa 60 jaksoa (YLE Tv-1)
•	 ohjaus/tuotanto/käsikirjoitus What a wonderfull flower 100 jaksoa lyhytelokuvia Suomen 

luonnonvaraisista kasveista
•	 ideointi/ohjaus/tuotanto/suunnittelu Cd-Flora, luonnonkasvien sähköinen 

tunnistamisopas (Valtion tiedonjulkistamispalkinto).
•	 käsikirjoitus kirjaan Huonekasvien klassikot (Helmi-kustannus)
•	 tuotanto/suunnittelu/ideointi Suomalaisen kasviopas-kirja (Tammi)
•	 ohjaus/tuotanto/suunnittelu  20-osainen tv-sarja ruokasienistä, (Yle Tv-1)
•	 tuotanto, suunnittelu Hailuodon luotokeskus, interaktiivinen näyttely alueen luonnosta
•	 tuotanto Sähkön Historiaa -multimediateokseen Olkiluodon voimalan vierailukeskukseen
•	 tuotanto Sofian Maailma, cd-rom lokalisointi
•	 tuotanto/suunnittelu Ministeri, dokumentti oikeusministeri Hannele Pokasta (Yle Tv-2)
•	 tuotanto/suunnittelu Mitä tulikaan sanottua, dokumentti Suomen hallituksesta Yle tv-2)
•	 tuotanto/suunnittelu/ohjaus Luonnonsuojelukonsertti Finlandia-talolla, esiintyjinä 

eturivin taiteilijoita Suomesta
•	 ohjaus/tuotanto Tähtien takaa, multimedia tietoteos evoluutiosta, ajasta 

ja avaruudesta
•	 tuotanto/suunnittelu  SOHO-cd-rom, Euroopan Avaruusjärjestö ESA:lle
•	 tuotanto /ohjaus Agriflora-tietokanta, rikkakasvien sähköinen tunnistamisopas

Jouko Lehmuskallio
kuvaaja, ohjaaja, käsikirjoittaja

Alkujaan Yleisradion äänittäjä ja kuvaaja. Toiminut sittemmin itsenäisenä yrittäjänä kymmenien 
vuosien ajan. Tuottanut, ohjannut ja ideoinut, sekä kuvannut ja leikannut lukuisan määrän 
dokumenttielokuvia, viihdesarjoja, musiikkielokuvia sekä pitkiä elokuvia teatterilevitykseen ja 
televisiokanaville. 

Merkittävimmät tuotannot/työt vuosien varrelta

•	 äänitys ja äänisuunnittelu Solveigin laulu, elokuva, (Yleisradion kunniamaininta)



•	 tuotanto/kuvaus/ohjaus Pelle Miljoona-lavalla, dokumenttitaltiointi
•	 tuotanto/kuvaus/ohjaus Tuubi,  Tv-sarja 15 jaksoa (Yle Tv-1)
•	 tuotanto/ohjaus/käsikirjoitus Kapulaisia,  viihde, Tv-sarja 15-jaksoa (MTV-3)
•	 kuvaus/suunnittelu/ohjaus Ministeri, dokumentti oikeusmin. Hannele Pokasta, (Yle Tv-2)
•	 suunnittelu/kuvaus/ohjaus Mitä tulikaan sanottua, dokumentti Suomen hallituksesta
•	 kuvaus/ideointi, toinen ohjaaja Kolme vuodenaikaa,  tv-sarja 60 jaksoa, (Yle Tv-1)
•	 kuvaus, käsikirjoitus ,Hailuodon luotokeskus, interaktiivinen näyttely alueen luonnosta
•	 käsikirjoitus Sähkön Historiaa multimediateokseen Olkiluodon voimalan vierailukeskukseen
•	 kuvaus What a Wonderfull flower, tv-sarja Suomen kasveista 100 jaksoa, (Yle Tv-1)
•	 kuvaus/suunnittelu/käsikirjoitus Cd-Flora, luonnonkasvien sähköisen tunnistamisopas 

(Valtion tiedonjulkistamispalkinto)
•	 kuvaus/suunnittelu Suomalaisen kasviopas-kirja
•	 käsikirjoitus/ohjaus Tähtien takaa-multimediateos, yli 2000-sivuinen tietokanta evoluutiosta, 

ajasta ja avaruudesta
•	 käsikirjoitus/käännös englanninkielinen Stars and Beyond multimediateos
•	 ohjaus Stars and Beyond multimediateos Eestiksi
•	 käsikirjoitus/suunnittelu/ideointi  SOHO-cd-rom, Euroopan Avaruusjärjestö ESA
•	 käsikirjoitus/suunnittelu/toteutus Keksintöjen kirja, multimediateos vuosisadan keksinnöistä
•	 kuvaus Agriflora, rikkakasvien tunnistamisopas
•	 äänisuunnittelu Antti Puuhaara-elokuvaan (Jussi-patsas)
•	  tuotanto/kuvaus Gracias a la Vida-elokuva Chilen pakolaisista  

(Tampereen elokuvapäivien palkinto) 

 
Lisäksi mainittavaa

•	 kuvannut yli 3700 luonnossa esiintyvää kasvilajia 
•	 kuvannut noin 500 kivi-ja mineraalilajia
•	 kuvannut noin 500 sienilajia
•	 kuvannut tuhansittain panoraamakuvia Suomen luonnosta kaikkina vuodenaikoina. 
•	 elokuva-alan töitä listattuna myös Elonetin sivuilla; http://www.elonet.fi/name/he25c3/

http://www.elonet.fi/name/he25c3/





