TAPIOLAN KAMERAKERHO ry
VUOSIKERTOMUS 2018
Tapiolan Kamerakerho on perustettu 1954, joten vuosi 2018 oli kerhon 64. toimintavuosi. Kerho kokoontui Westendinpuiston koululla kerran kuussa.
Kerhoon kuului vuoden 2018 lopussa 49 jä sentä .
Vuosikokouksessa valittu johtokunta (alla) kokoontui 4 kertaa ja piti useita nettineuvotteluja.
Kaupungin avustus vuodelle 2018 oli 600 euroa.
Kerhon jä senet menestyivä t erinomaisesti espoolaisten kamerakerhojen Foto
Espoo 2018 kilpailussa jossa Timo Leppäharju voitti vä rikuvasarjan ja Marina
Kristalli-Frias mustavalkosarjan. Tapiolan Kamerakerho nimettiin vuoden
2018 espoolaiseksi kamerakerhoksi. Suomen Kameraseurojen Liiton Vuosinä yttelyssä Minna Alantien kuvasarja palkittiin kunniakirjalla ja Eurika BalsyteOjakosken kuva palkittiin parhaana Espoon luontokuvauskilpailussa
Kerhon sisä isten kilpailujen ja FotoEspoo 2018 menestyksen perusteella Pentti
Mansukoski ja Yrjö Venna valittiin Tapiolan kamerakerhon vuoden kuvaajiksi.
Kahdelle kerhon jä senelle Pirjo Lambertille ja Pekka Lehtoselle myö nnettiin
ansioistaan kansainvä lisen valokuvaajien liiton AFIAP-arvonimi. Pekka Lehtosen
nä yttely ”Merimaisemia ja lintuja” oli esillä Korkeasaaressa lä hes koko kesä n.
Kerhon suurin ponnistus vuonna 2018 oli Espoon UNICEF-vapaaehtoisryhmän
kanssa järjestetty valokuvien myyntinäyttely joulukuun alussa. Kerholaiset
lahjoittivat Unice ille omia kuviaan joita myytiin kahden pä ivä n ajan kauppakeskus Ainoassa ja WeeGeen tiloissa joulumarkkinoiden aikaan. Myynnistä
saadun lähes 1200 euron tuoton Unicef ohjasi toivomuksestamme Syyrian
hädänalaisten lasten auttamiseen.
Tapiontorilla sijaitsevassa Vitriinissä on ollut kuukausittain vaihtuva nä yttely jossa
kerholaiset ovat esitelleet omia kuviaan.
Kuukausikokoukset
Kokouksessa 8.1.2018 Omat kuvat. Kokouksessa katseltiin ja muokattiin
kerholaisten tuoreita kuvia Lightroomilla ja opeteltiin/opetettiin kuvankä sittelyn
saloja.
Vuosikokouksessa 22.1.2018 puheenjohtaja Matti Mä nttä ri esitteli kerhon vuosikertomuksen 2017 sekä toimintasuunnitelman vuodelle 2018. Varainhoitaja Pentti
Mansukoski esitteli tilinpä ä tö ksen 2017. Tero Tuoriniemi esitti toiminnantarkastajan lausunnon. Johtokunnalle myö nnettiin tili- ja vastuuvapaus.
Kerhon puheenjohtajaksi valittiin Matti Mä nttä ri, toimikausi 2018
Johtokunnassa jatkavat/valittiin seuraavat jä senet:
Jorma Airola, varapuheenjohtaja, toimikausi 2017-2018
Minna Alantie, sihteeri toimikausi 2017-2018
Pentti Mansukoski, AFIAP, varainhoitaja, toimikausi 2018-2019
Faisal Al-Fairs, jä sen, toimikausi 2018-2019
Toiminnantarkastajaksi valittiin Tero Tuoriniemi ja varalle Yrjö Venna.

Kokouksessa 5.2.2018 valokuvaaja Kari Auvinen esitteli edellisen vuoden kuvasaalistaan. Aikaisempien tapaamisten perusteella osasimme odottaa loistavatasoista kuvakavalkaadia, emmekä taaskaan pettyneet. Lisä ksi saimme vinkkejä
luontokuvaukseen ja kuvankä sittelyyn.
Kokouksessa 5.3.2018 valokuvaaja Olli Rinne esitelmö i digitaalisten kuvien
arkistoinnista ja sä ilytyksestä . Hä n kä vi lä pi nykyiset sä ilytystekniikat levyistä
pilvipalveluihin ja totesi ettei standardoitua varmaa arkistointimenetelmä ä ole
vielä olemassa. Vedokset ja valokuvakirjat ovat toistaiseksi varmimpia menetelmiä harrastelijakuvaajalle. Toisena ohjelmanumerona Yrjö Venna esitemö i
valokuvauksen historiasta ”Groundbreaking moments in Photography” kirjan
pohjalta.
Haastekilpailu 27.3.2018 Helsingin kameraseuran Natura kerhon jä rjestä mä
perinteinen haastekilpailu, johon osallistuivat Amatö rfotogra klubben, Laajasalon
valokuvaajat, Helsingin kameraseura, Kara-kamerat, Olarin kamerat, Tapiolan
kamerakerho, Soukan kamerat ja Vihdin kamerakerho. Tä nä vuonna tapiolalaiset
eivä t yltä neet aivan kä rkisijoille.
Kokouksessa 9.4.2018 Omat kuvat. Kokouksessa katseltiin ja muokattiin
kerholaisten omia luontokuvia. Toisena ohjelmanumerona Yrjö Venna jatkoi
esitelmä sarjaansa ”Groundbreaking moments in Photography”.
Kokouksessa 24.4.2018 valokuvaaja Lea Kömi arvosteli kevä tkilpailun tulokset.
Vä rikuvasarjan voitti Pekka Lehtonen, mustavalko- ja kuvasarjan Matti Mänttäri
Lopuksi Lea Kö mi alusti ja antoi tä ssä kevä ä n viimeisessä kokouksessa kerholaisille kesä tehtä vä n ”Kolmiosommittelu”.
Kuvausretki Fiskarsiin 19.5.2018 onnistui erinomaisesti sekä sä än että kuvasadon puolesta. Mukana oli toistakymmentä kerholaista ja Fiskarsin lisä ksi
kä vimme vielä paluumatkalla Billnä sissä .
Kokouksessa 3.9.2018 valokuvaaja Lea Kömi purki kesä tehtä vä n kuvasadon ja
arvosteli kaikki kuvat sekä teki parannusehdotuksia. Toisena ohjelmanumerona
Yrjö Venna jatkoi sarjaansa ”Grounbreaking moments in Photography”
Kokous 8.10.2018 oli siirretty viikolla koska teknisten seikkojen vuoksi Faisal AlFairsin studiokuvaussessio peruuntui viime hetkellä . Saimme kuitenkin nä hdä
Faisalin aivan tuoreita kuvia Bagdadista ja muualta Irakista. Esityksen jä lkeen
katselimme ja muokkasimme kerholaisten omia kuvia ja keskustelimme tulevasta
valokuvien myyntinä yttelystä .
Fotowalk 7.10.2018 Silakkamarkkinoille. Vajaa kymmenen kerholaista kuvasi
tapahtumaa avajaispä ivä nä jolloin yleisö menestys oli melkoinen. Kuvasaalis oli
kohtuullinen vaikka sä ä ei ehkä ollut aivan optimaalinen. Totesimme että tä mä nkaltaisten tapahtumien kuvaamiseen tarvitaan lisä oppia.
Foto Espoo 31.10.2018 Aiheena oli ”Liike” ja sarjoja vain kaksi. Timo Leppäharju voitti vä risarjan ja Marina Kristalli-Frias mustavalkosarjan. Kerhomme
palkittiin vuoden 2018 espoolaisena kamerakerhona.
Kokouksessa 5.11.2018 Katsottiin ja arvioitiin Fotowalkin kuvat sekä muita
kerholaisten lä hettä miä kuvia. Toisena ohjelmanumerona Pentti Mansukoski
opetti terä vö ittä misen saloja Photoshopissa ja Lightroomissa.
Valokuvien UNICEF-myyntinäyttely kauppakeskus Ainoassa ja WeeGeellä
24.-25.11.2018. Kerholaiset olivat lahjoittaneet yhteensä vajaa 200 vedosta (noin

60 eri teosta) Espoon Unicef-vapaaehtoisryhmä lle. Kerholaiset esittelivä t kuvia
myyntitapahtumassa. Myynnistä kertyi tuloa vajaa 1200 euroa joka ohjattiin
Syyrian hä dä nalaisten lasten auttamiseen. Unicef on sittemmin myynyt kuvia
omissa tilaisuuksissaan joten lopullinen tuotto on todennä kö isesti suurempi.
Vuosikilpailu 3.12.2018 aiheena ”Arkinen/tavallinen”. Esa Kivivuori arvosteli
sekä vä ri- että mustavalkosarjan voittajaksi Yrjö Vennan ja kuvasarjan voittajaksi
Pentti Mansukosken.
Pikkujoulu 10.12.2018 vietettiin Tapiola Gardenin Grill It ravintolassa.
Tapiolan kamerakerho
Johtokunta

