TAPIOLAN KAMERAKERHO ry
VUOSIKERTOMUS 2015

Tapiolan Kamerakerho on perustettu 1954 joten vuosi 2015 oli kerhon 61. toimintavuosi. Kerho on kokoontunut kevä tkaudella Aarnivalkean koululla kahdesti kuukaudessa ja syyskaudella Jousenkaaren koululla kerran kuussa.
Kerhoon kuuluu vuoden 2015 lopussa 63 jä sentä .
Vuosikokouksessa valittu johtokunta (alla) on kokoontunut 3 kertaa ja pitä nyt useita
nettineuvotteluja.
Kaupungin avustus vuodelle 2015 on ollut 600 euroa
Kerhon jä senet ovat osallistuneet Naturan haastekilpailuun, Espoolaisten kamerakerhojen Foto Espoo 2015 kilpailuun ja Suomen Kameraseurojen Liiton Vuosi- ja Teemanä yttelyyn hyvä llä menestyksellä .
Tapiolan kamerakerhon Vuoden kuvaajan arvonimen jakoivat Pekka Lammela ja Pentti
Mansukoski.
Tapiontorilla sijaitsevassa Vitriinissä on kerholaisilla ollut mahdollisuus kuukauden ajan
esitellä omia kuviaan.
Kerhon johtokunnan jä sen Pentti Mansukoski, piti oman valokuvanä yttelyn ”Hand made
– Kä sin tehty” Vindä ngenin nä yttelytilassa Tapiolassa 17.11.-10.12.2015
Kokouksessa 12.1.2015 Katseltiin kerholaisten syksyn kuvasatoa ja suunniteltiin
alkavan vuoden toimintaohjelmaa.
Vuosikokouksessa 26.1.2015 puheenjohtaja Jorma Airola esitteli kerhon vuosikertomuksen ja tilikertomuksen joka osoitti tilikauden tulokseksi 191,90 euroa sekä tilintarkastuskertomuksen jossa suositeltiin tili- ja vastuuvapauden myö ntä mistä johtokunnalle
toimikaudelta 2014. Tili- ja vastuuvapaus myö nnettiin.
Kerhon puheenjohtajaksi valittiin Matti Mä nttä ri, toimikausi 2015
Johtokuntaan valituiksi tulivat seuraavat jä senet:
Jorma Airola, varapuheenjohtaja, toimikausi 2015-2016
Olavi Holmijoki, sihteeri, toimikausi 2015
Pentti Mansukoski, AFIAP, varainhoitaja, toimikausi 2015
Faisal Al-Fairs, toimikausi 2015-2016
Esa Kivivuori, ARPS, toimikausi 2015
Irma Salminen, toimikausi 2015-2016
Toiminnan(tilin)tarkastajaksi valittiin Tero Tuoriniemi ja varalle Yrjö Venna

Kokouksessa 9.2.2015 Yrjö Venna kertoi FIAP:n ja PSA:n kansainvä lisiin nä yttelyihin
osallistumisesta sekä kyseisten seurojen palkitsemis- ja arvonimikä ytä nnö stä ja hakemusmenettelystä .
Kokouksessa 23.2.2015 Valokuvaaja Petri Niikko esitelmö i 3D-kuvauksesta sekä
esitteli Niikon Matkojen jä rjestä miä kuvausmatkoja Vienan Karjalaan ja matkoilta otettuja kuvia.
Kokouksessa 9.3.2015 Valokuvaaja Lea Kö mi esitelmö i aiheenaan ”Valokuvieni synty”.
Kokouksessa 23.3.2105 harjoiteltiin henkilö kuvausta miljö ö ssä Aarnivalkean koululla.
Pä ä aiheena olivat erilaiset valaistustekniikat; vallitseva valo, salama ja uudet led-valaisimet.
Haastekilpailu 24.3.2015. 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, aiheena ’Mä rkä ä’. Tapiolan kamerakerhon
Pekka Lammelan kuva ”Tuhkavuori sateella” palkittiin kilpailun parhaana kuvana.
Kokouksessa 13.4.2015 harjoiteltiin kuvien rajausta kerholaisten etukä teen sä hkö isesti lä hettä mien kuvien avulla.
Kokouksessa 27.4.2015 Omat kuvat. Katseltiin ja arvioitiin kerholaisten omia kuvia.
Kokouksessa 4.5.2015 Valokuvaaja Lea Kö mi piti johdantoluennon katukuvauksesta ja
antoi kerholaisille kesä tehtä vä n aiheena ”Katukuvaus – ratkaiseva hetki”
Syyskausi 2015 aloitettiin vapaamuotoisella ”Get together” tapahtumalla Puolarmaarin
siirtolapuutarhan kokoustilassa 24.8.2015. Keskusteltiin syksyn ohjelmasta ja katseltiin
kerholaisten omia kuvia. Syksyn suuria uudistuksia olivat kokoustilan vaihto Aarnivalkean koululta Jousenkaaren koululle ja sä ännö llisten kokousten harventaminen
kerran kuussa tapahtuviksi.
Kokouksessa 7.9.2015 valokuvaaja Lea Kö mi purki kesä tehtä vä n arvioiden kerholaisten ottamia kuvia. Toisena ohjelmanumerona kerhon johtokunnan jä sen Irma
Salminen esitteli omaa kuvaajapro iiliaan.
Lauantaina 19.9.2015 tehtiin kuvausretki Helsingin Kalasatamaan ja Suvilahteen
Kokouksessa 5.10.2015 Sami Karjalainen esitteli uutta kirjaansa ”Hä mmä styttä vä t
hyö nteiset” joka on tehty yhdessä Jussi Murtosaaren kanssa. Sami Karjalainen esitteli
myö s muita uusia hyö nteiskuviaan. Toisena ohjelmanumerona johtokunnan jä sen Jorma
Airola esitteli omaa kuvaajapro iiliaan.
Sunnuntaina 25.10.2015 tutustuttiin Henri Cartier-Bressonin nä yttelyyn Ateneumissa
Kokouksessa 2.11.2015 Omat kuvat. Katseltiin ja arvioitiin kerholaisten etukä teen
lä hettä miä luontoaiheisia kuvia. Toisena ohjelmanumerona kerhon johtokunnan jä sen
Pentti Mansukoski esitteli omaa kuvaajapro iiliaan.
Tiistaina 10.11.2015 julkistettiin Foto Espoo 2015 tulokset. Kerholaiset menestyivä t
erinomaisesti vieden kolme ensimmä istä palkintoa (Matti Mä nttä rin ”Otetaan tuo!”,

Pekka Lammelan ”Kohtaaminen” ja Timo Leppä harjun ”Hetki” sekä ainoan kunniamaininnan (Pirjo Lambertin ”Soidinmenot”). Arvostelijana toiminut valokuvaaja Sirpa
Nygren oli poikkeuksellisesti arvioinut kilpailun kaikki kuvat (yksittä iskuvat ja
kuvasarjat) yhtenä kokonaisuutena. Voittajakuvat olivat esillä Tapiolan kulttuurikeskuksen Nuottiparvella
Kokouksessa 30.11.2015 julkaistiin kerhon vuosikilpailun tulokset. Aiheena oli
”Ihmisen jä lki luonnossa”. Yksittä iskuvissa voiton vei Pentti Mansukosken kuva
”Nenä pä ivä ” ja kuvaparisarjan parhaaksi arvioitiin Pekka Lehtosen ”Rakennettu Yllä s”.
Arvostelijana toimi Tapio Karjalainen, EFIAP, SKsLSM (Vihdin kamerakerho) joka toimii
myö s Kameraseurojen liiton puheenjohtajana.
Pikkujoulut 14.12.2015 vietettiin Tapiola Gardenin ”Grill it” ravintolassa.
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