
Tapiolan kameakerho ry:n menneitä tapahtumia: 

26.03.2013 Kameraseuran jo perinteisen haastekilpailun vuoro Tapiolan Kamerakerhoa (TK), Soukan 
Kameroita (SK),Olarin Kameroita (OK), Kara-Kameroita (KK), Laajasalon Valokuvaajia(LV) ja 
AFK:ta vastaan. Teemana on ”kuvapari” ja tietenkin perusaiheena on luonto ja ympäristö ilman 
manipulointeja. Arvostelijona Vantaa Fotokerhon jäseniä. 
1. Epäreilu skaba Vesa Jakkula KS 
2. Aamukaste Jussi Helimäki KK 
3. Syksyn viimeiset Sami Heiniö LS 
4. Kaksi puuta Pekka Lammela TK 
5. Pystöpuolelta Eero Hauta-aho KS 
6. Inarinjärven muikkua Pekka Lammela TK 
7. Syyskesä Pekka Lehtonen TK 
8. Onnellinen perhe Kristian Kranz AFK 
9. Kohtalotoverit Eero Hauta-aho KS 
10. Norjaa Markku Yli-Lammi SK 
KS 18, TK 16, KK 9, LS 8, AFK 3, SK 1 
Vuoden 2014 aihe 'tuulessa'. 

25.03.2013 Sami Karjalainen esittelee upouuden Neidonkorennot-kirjansa, näyttää kirjan kuvia ja kertoo 
sudenkorentojen valokuvauksesta. Hänet valittiin neidonkorentokuvillaan Fotofinlandia-
finalistiksi 2011. Hän myy tilaisuudessa uutta kirjaansa edullisesti käteisostajille. caloptera.com  

11.03.2013 Pekka Lammela kertoo sanoin ja kuvin kahdesta itänaapurin kuvaajahenkilöstä eli toveri 
Tesjolkinista ja valokuvaaja Vladimir Vitovista. Edellinen oli NL:n jäämeren 
ydinsukellusvenelaivaston upseeri ja jälkimmäinen maailmanmainetta niittänyt valokuvaaja. 
Mutta oli heillä jotain yhteistäkin.... 

25.02.2013  Kamerakerhon 60 juhlien vuonna 2014 ohjelman valmistelua: näyttely, julkaisu, kilpailu jne. 
Malliksi katsotaan Tallinna Fotoklubin ja oman kerhomme yhteinen näyttelyn YHTEYS dia-kuvat 
vuodelta 2001. 

11.02.2013 Omat kuvat tuo noin kolme tuoretta kuvaa arvioitavaksi ja varaudu antamaan palautetta muiden 
kuvista. Mielellään paperikuvia, digikuvat voi tuoda CD:llä tai muistitikulla, kuvat voi myös 
lähettää sähköpostilla tapiola.kamera@gmail.com 10.02. klo 12 mennessä. 

28.01.2013 Vuosikokous Kokouksessa käsitellään säännöissä määrätyt asiat.  

14.01.2013 Yrjö Venna kertoo matkakuvauksesta.  
Keskustellaan kevään ohjelmasta: 
- kuvankäsittelyhaaste: muutama hurjapää ehti jo innostua, vielä tarvittaisiin jokunen osallistuja lisää. Kuvien 
katselmointi voisi olla yhden kerhoillan aihe, ehkä joskus maalis - huhtikuulla ? 
- oman näyttelyn järjestäminen. Itse voin kantaa tähän sen verran kortta kekoon, että jos tämä saadaan aikaiseksi 
niin voin alkaa etsiä sopiva tilaa (ilmeisesti kulttuuritalolle ei ihan helposti pääse?), sekä muutenkin junailla 
käytännön järjestelyitä. Mutta kerhon pitäisi päättää aika (syksy?) ja aihe.  
- jo perinteeksi muodostunut mallikuvaussessio. Vai pitäisikö modifioida niin että kuvattaisiin asetelmaa tms 
elotonta esinettä? 

Perehdytään jälleen Flickrin saloihin. Jäsenet jotka ovat jo Tapiolan Kamerakerho ryhmässä (43) 
voisivat liittyä myös Tapiolan Kamerakerho (jäsenille) ryhmään (29). 

17.12.2012 Pikkujoulu 17.12. Pikkujoulu ravintola Kilim Mäntyviita 2 http://www.kilim.fi/ . 
Ilmoittautauta pitää 15.11. mennessä tapiola.kamera@gmail,com . 

03.12.2012 Kerhon vuosikilpailun teemana 'Hetki' sarjat: mustavalko, väri ja heijastettavat kuvat (dia tai 
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digi)  
Arvostelijana vaolokuvaaja Teemu Lehmusruusu. 
 
Mustavalko-sarja 
1. Pekka Lammela: Se tykkää musta! 
2. Pekka Lehtonen: Kirkkokonsertti 
3. Lauri Kukko: Keskipäivän valossa 
4. Timo Leppäharju: Nimetön (?) 
5. Yrjö Venna: Työmatkalla 
 
Väri-sarja 
1. Timo Leppäharju Nimetön kuvasarja (?) 
2. Yrjö Venna: Happy/Sad Moment -kuvapari 
3. Pekka Lehtonen: Akvaariossa ja ruokaa -kuvapari 
4. Pirjo Lambert: Ruusu vedessä -kuvakertomus 
5. Pekka Lammela: Tanssin hurmaa 
 
Heijastettavat -sarja 
1. Lauri Kukko: Kuvapari A-B 
2. Lassi Ritamäki: Ketut 
3. Pekka Lammela: Hetki vielä 
4. Jarmo Talonen: Just born little sister 
5. Pekka Lehtonen: Ennen auringon nousua 

19.11.2012 Arkkitehtuurikuvaus Esa Kivivuori kertoo rakennusten kuvaamisesta. Tuo max. 2 kuvaa 
valisemastasi rakennuksesta katsotaan ja arvioidaan niitä. 
Silmän kuvakulmasta ja polttovälistä ja sen mukaisesta perspektiivistä jutttua täällä: 
www.petapixel.com/2012/11/17/the-camera-versus-the-human-eye/  

05.11.2012 Katsellaan Suomenlinnan syysretken kuvasatoa. 

22.10.2012 Pelastakaa buenos dias! Illan teemana on diafilmille kuvattujen "aarteiden" pelastaminen 
digimuotoon. Simo Salanne esittelee teknistä ratkaisuaan ja pelastustuloksiaan. Ratkaisu 
perustuu dian kuvaamiseen digikameran makro-objektiivilla. Filmiskannereihin verrattuna 
kustannus/laatu on hyvä (olettaen että kamera ja makro-objektiivi on jo käytettävissä) ja prosessi 
on varsin nopea. 
Simo myös demoaa reproamistaan tilaisuuden osallistujien kuvia digitoiden. Yksi kehystetty ja 
pölystä puhdistettu kuva per osallistuja ja oma USB-muistitikku mukaan! Tilaisuuteen saa toki 
osallistua ilman kuvaakin. 
Simo esittää Heikki Sarmannon musiikkiin synkronoidun kuvaesityksen: "Yliperän kukat" (kesto 
noin varttitunti). Jos aikaa riittää niin myös MySlideShow-ohjelmiston esittely. 

08.10.2012 Lightroom perusteet Antti Tassberg opastaa Lightroom ohjelman saloihin. Ota oma läppäri 
mukaan. 
Lähetä digitaaliseen kuvaamiseen tai kuvankäsittelyyn liittyviä kysymyksiä (myös muista 
ohjelmista) kerholle 07.10. mennessä osoitteeseen tapiola.kamera@gmail.com . Yritämme 
löytää vastauksia ongelmiin. 

la 
06.10.2012 
klo 10:30 

Syysretki Suomenlinnaan. Tapaaminen klo 10:30 Kauppatorin lauttarannassa. 
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ti 2.10.2012 
klo 18 

FotoEspoo 2012 kilpailukuvien arvostelun kuuleminen parhaiden kuvien osalta ja 
palkintojenjako on Karatalolla Karakalliossa os. Kotkatie 4, 02620 Espoo. 
FotoEspoo 2012 kilpailun aiheena oli ”Espoon monet kasvot”. 
FotoEspoo 2012 tulokset 
FotoEspoo 2012 kuvat. 

24.09.2012 Omat kuvat tuo noin kolme tuoretta kuvaa arvioitavaksi ja varaudu antamaan palautetta muiden 
kuvista. Mielellään paperikuvia, digikuvat voi tuoda CD:llä tai muistitikulla, kuvat voi myös 
lähettää sähköpostilla tapiola.kamera@gmail.com 24.09. klo 12 menessä. Kuvien suositeltava 
tarkkuus on 1280 x 800 pikseliä 

10.09.2012 Voimauttava valokuva kesätehtävän purku. Paperikuvat tai/ja digikuvat (voi tuoda 
muistitikulla tai CD:llä, kuvat voi myös lähettää sähköpostilla tapiola.kamera@gmail.com 10.09. 
klo 12 menessä. Kuvien suositeltava tarkkuus on 1280 x 800 pikseliä). 

27.08.2012 
klo 18 

Syksyn ohjelman suunnittelua ja Voimauttava valokuva kesätehtävän lyhyt kertaus. 
Lopuksi olisi aikaa pariutumiseen, parikuvauksen suunnitteluun ja mahdollisesti toteuttamiseen. 
Paikka Puolarmaarin ryhmäpuutarhan yhteistila. Kimalaisen polun ja Orvokkipolun kulmassa, 
valkoinen kaarikattoinen talo joka on isompi kuin puutarhamökit. Paikalle pääsee busseilla 10, 
10K, 121A, 505. Omalla autolla perille osaa Kimalaisenpolku pitkin, joka on läpi kylän kulkeva ja 
ainoa asfalttinen autotie ja parkkipaikka yhteistilan vieressä. 

la 
16.06.2012 
klo 9:30-
15:30 

Mallikuvaus sessio päivänvalossa salamalaitteiden avustamana. Ajatuksena on siis viettää 
päivä Espoon pursiseuran satamassa Nuottaniemessä ja kuvata päivänvalossa salamalaitteiden 
avustuksella. Kuvaukset tapahtuvat laiturialueella sekä veneissä. 
Opastajana toimii Marko Saari. 
Siltä varalta, että keli ei suosi sähkölaitteiden kanssa touhuamista ulkona käytösämme on EPS:n 
klubi-rakennus, jossa voimme sitten harjoitella muotokuvausta. 
Malleina Elina ja Sky. Osallistujilta kerätään 5 e mallimaksu. 
Käytössämme on kahden mallin lisäksi ja neljä venettä. 

28.05.2012 Miina Savolanen pitää luennon Voimauttavasta valokuvasta, saamme myös kesätehtävän 
aiheesta. Paikka Puolarmaarin ryhmäpuutarhan yhteistila. Kimalaisen polun ja Orvokkipolun 
kulmassa, valkoinen kaarikattoinen talo joka on isompi kuin puutarhamökit. Paikalle pääsee 
busseilla 10, 10K, 121A, 505. Omalla autolla perille osaa Kimalaisenpolku pitkin, joka on läpi 
kylän kulkeva ja ainoa asfalttinen autotie ja parkkipaikka yhteistilan vieressä. 

la 12.05. 
11-16 

Tapiolan Kamerakerho mukana Espoon Mahdollisuuksien tori tapahtumassa Leppävaaran 
Viaporintorilla kauppakeskus Sellossa. 
Mahdollisuuksientori Espoo  

23.04.2012 Olli Rinne kertoo tulostamisesta: 
- mustesuihku vastaan tulostuspalvelu 
- tulostusmateriaalit ja mustetyypit 
- miksi kannattaa profiloida 
- Photoshop, Lightroom 
- mustavalkotulostus 
- mitä tehdä tulosteilla, erikoistuotteet valokuvasta 
- kysy mitä vaan 

16.04.2012 (Heli Vilmi http://the52photographs.fi esittelee kuviaan ja kertoo myös kahdesta 
runo/valokuvakirjasta, jotka hän on tehnyt.) Sairaustapauksen vuoksi tämä aihe siirtyy syksyyn. 
Keskusteltiin mahdollisuuksien torista, Flicristä ja kevätretkestä. 
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02.04.2012 Pekka Lehtonen kertoo järvi- ja meriluontonäyttelyprojekteistaan 

ti 27.3.2012 Haastekilpailu Lastenkodinkuja 1:ssä Helsingissä Kameraseuraa, AFK:ta, Kara-Kameroita, 
Olarin Kameroita ja Soukan Kameroita vastaan teemana on ’Veden äärellä’  
Arvostelijat Laajasalon valokuvaajista Outi, Pirkko ja Antti 
1. Vesa Jakkula KS 
2. Juhani Markkanen TK 
3. Lauri Kukko TK 
4. Vesa Jakkula KS 
5. Kristian Franz AFK 
6. Eero Hauta-aho KS 
7. Kimmo Tamminen KS 
8. Uffe Verner AFK 
9. Seija Orenius KK 
10. Michael Albrecht 
Ensivuoden aihe: kuvapari luonnosta kuvat samaan tiedostoon, ei manipulointia 3 paria / 
kuvaaja. 

19.03.2012 Mainoskuvaus Jarmo Rahkonen, mainostoimisto Linnunrata, kertoo meille 
mainosvalokuvaamisesta AD:n näkökulmasta. 

05.03.2012 Seniorin suuntaukset ja vähän juniorinkin. Pekka Lammela kertoo kuvin ja keskusteluttaa. 
Kameroiden ominaisuuksien kertaus Esa Kivivuori opastaa, voi ottaa oman kameran mukaan. 
Helmikuun kuvakisan tulokset 

06.02.2012 Tammikuun kuvakisan tulokset ja keskustelua kuvista. Johtokunnan uusin jäsen Tero 
Tuoriniemi esittäytyy.  

23.01.2012 Vuosikokous Kokouksessa käsitellään säännöissä määrätyt asiat.  
Vuosikokouksen jälkeen perehdytään jälleen Flickrin saloihin 

09.01.2012 Omat kuvat tuo noin kolme tuoretta kuvaa arvioitavaksi ja varaudu antamaan palautetta muiden 
kuvista . Mielellään paperikuvia, digikuvat voi tuoda CD:llä tai muistitikulla, kuvat voi myös 
lähettää sähköpostilla tapiola.kamera@gmail.com 9.1. klo 12 menessä. Kuvien suositeltava 
tarkkuus on 1280 x 800 pikseliä. 

12.12.2011 Kerhon vuosikilpailu ja pikkujoulu Vuosikilpailun aihe on Postikortti kuva.  
Arvosteljiat Heli Lindroos ja Sirpa Heikkilä Studio Tapiosta. 
Värikuvat: 
1. Pirjo Lambert "Nainen ikkunassa" 
2. Lauri Kukko "Kasvaa-katoaa" 
3. Lauri Kukko "Suvieloa" 
4. Leena Vepsä "Samassa häkissä tunteella" 
5. Irma Salminen "Lauttasaari vai Bahama" 
 
Mustavalkoiset: 
1. Pekka Lehtonen "Sateenvarjot" 
2. Juhani Markkanen "Talvikukka" 
3. Liisa Polameri "Mahdollisuus" 
4. Pekka Lehtonen "Myrsky" 
5. Lauri Kukko "Grafia" 
 
Heijastettavat kuvat: 
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1. Pekka Lehtonen "katse" 
2. Jouko Lindgren "aamulenkillä" 
3. Pirjo Lambert "syysateria" 
4. Pekka Lehtonen "kesä" 
5. Jarmo Talonen "joulukortti 2011 4" 

28.11.2011 Lähiluonnon kuvaamisesta Antti Koli kertoo aiheesta. 

14.11.2011 Kuvankäsittely 2 Marko Saari esittelee henkilökuva käsittelyä. 

31.10.2011 Kuvankäsittely 1 Halukkaat voivat tuoda käsittelyyn yhden kuvansa. Kuvankäsittelyn 
yhteydessä voisi samalla käydä yhteiskeskustelua erilaisista kuvankäsittelyn periaatteista ja 
näkökulmista. Käytettävissä olevat ohjelmat Photoshop Elements, Picasa, Windows live, 
Infranveiw. 
Jatketaan myös perehtymistä Flickrin käyttöön  
Lähetä digitaaliseen kuvaamiseen tai kuvankäsittelyyn liittyviä kysymyksiä kerholle 30.10. 
mennessä osoitteeseen tapiola.kamera@gmail.com . Yritämme löytää vastauksia ongelmiin. 

ti 
25.10.2011 
18:30-21 

Espoolaisten kamerakerhojen välinen FotoEspoo 2011 -valokuvakilpailun tulosten 
julkistamistilaisuus Espoon Järjestöjen Yhteisö ry EJY:n Yhteisötupa Kauppamiehentie 6, 2. 
krs. FotoEspoo 2011 tulokset (pdf), rtf , FotoEspoo 2011 kuvat. 
Kuvien ja kuvakokonaisuuksien aihe oli "Muuttuva kaupunki". 
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