TAPIOLAN KAMERAKERHO ry
VUOSIKERTOMUS 2016

Tapiolan Kamerakerho on perustettu 1954, joten vuosi 2015 oli kerhon 62.
Toimintavuosi. Kerho kokoontui kevä tkaudella Jousenkaaren koululla ja syyskaudella Westendinpuiston koululla kerran kuussa.
Kerhoon kuului vuoden 2016 lopussa 52 jä sentä .
Vuosikokouksessa valittu johtokunta (alla) kokoontui 2 kertaa ja piti useita nettineuvotteluja. Vuosikokouksessa hyvä ksyttiin sä ä ntö mä ä rä isessä toisessa
kä sittelyssä yksimielisesti ehdotus kerhon johtokunnan jä senten mä ä rä n
vä hentä misestä 4-5 jä seneen (puheenjohtaja + 3-4 jä sentä ). Patentti- ja rekisterihallitus vahvisti sä äntö muutoksen 2.3.2016.
Vuosikokouksessa pä ä tettiin yksimielisesti kutsua Tapiolan Kamerakerhon
kunniajäseneksi kerhon pitkä aikainen sihteeri ja puheenjohtaja Jorma Airola.
Kaupungin avustus vuodelle 2016 oli 600 euroa
Kerhon jä senet osallistuivat Naturan haastekilpailuun, Espoolaisten kamerakerhojen Foto Espoo 2016 kilpailuun ja Suomen Kameraseurojen Liiton
Vuosinä yttelyyn hyvä llä menestyksellä .
Kerhon jä sen Pekka Lehtonen piti yksityisnä yttelyn ’Merimaisemia ja lintuja’
Harakan luontokeskuksessa Helsingissä 1.6.-31.7.2016. Sama nä yttely oli avoinna
Yhteisö talolla Tapiolassa 11.10.-10.11.2016.
Kerho jä rjesti yhdessä Villa Elfvikin luontokeskuksen kanssa kaikille espoolaisille
avoimen lä hiluonnon kuvauskurssin 12.5.2016.
Kerho osallistui Kaatuneiden Omaisten Liiton ja Suomen Kameraseurojen Liiton
projektiin, jossa kuvattiin itsenä isyyden 100-vuotisjuhlan kunniaksi maamme
kaikki sankarihautausmaat. Kerhon osalle tulivat Helsingin Ortodoksiset
Sankarihautausmaat ja Helsingin Pitä jä nmä en Sankarihautausmaa.
Kerho osallistui Suomen Kameraseurojen Liiton Seuracup-kilpailuun. Minna
Alantien ja Pirjo Lambertin kuvat valittiin kilpailun nä yttelyyn.
Tapiolan kamerakerhon Vuoden kuvaajan 2016 arvonimen jakoivat Pekka
Lehtonen ja Timo Leppäharju.
Tapiontorilla sijaitsevassa Vitriinissä
kuukauden ajan esitellä omia kuviaan.
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Kokouksessa 11.1.2016 Valokuvaaja Kari Auvinen esitelmö i kuvien vedostamisesta ja esitteli tekniikka kä yttä en omia kuviaan esimerkkeinä .
Vuosikokouksessa 25.1.2016 puheenjohtaja Matti Mä nttä ri esitteli kerhon
vuosikertomuksen 2015 ja varainhoitaja Pentti Mansukoski tilikertomuksen sekä
Tero Tuoriniemen toiminnatarkastajan lausunnon. Johtokunnalle myö nnettiin tilija vastuuvapaus.
Kerhon puheenjohtajaksi valittiin Matti Mä nttä ri, toimikausi 2016
Johtokunnassa jatkavat/valittiin seuraavat jä senet:
Jorma Airola, varapuheenjohtaja, toimikausi 2015-2016
Irma Salminen, toimikausi 2015-2016
Pentti Mansukoski, AFIAP, varainhoitaja, toimikausi 2016-2017
Olli-Pentti Mä kinen, sihteeri, toimikausi 2016-2017
Faisal Al-Fairs, toimikausi 2016
Toiminnantarkastajaksi valittiin Tero Tuoriniemi ja varalle Yrjö Venna
Kokouksessa 8.2.2016 Kerhon jä sen valokuvaaja Esa Kivivuori esitelmö i mustavalkokuvauksesta sekä raakakuvien muuntamisesta mustavalkokuviksi. Lopuksi
julistettiin kilpailu mustavalkokuville.
Kokouksessa 7.3. 2016. Valokuvaaja Alejandro Lorenzo esitelmö i henkilö kuvauksesta.
Haastekilpailu 22.3.2016. 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 Vastakohtia. Pekka
Lammelan ja Pekka Lehtosen kuvilla Tapiolan Kamerakerho nousi jakamaan
voiton Kameraseuran kanssa.
Kokouksessa 4.4.2016 Esa Kivivuori arvosteli Mustavalkokilpailuun lä hetetyt
kuvat. Faisal al Fairsin kuva ’xxxxxx’ valittiin kilpailun parhaaksi. Illan lopuksi
Matti Mä nttä ri esitteli omaa kuvaajapro iiliaan.
Kokouksessa 2.5.2016 Valokuvaaja Hanna Rå st esitelmö i valokuvien sisä llö stä
keskittyen kuvan dokumentaariseen/jä rjestettyyn sisä ltö ö n kä yttä en apuna omaa
kuvasarjaansa autiotaloista. Kesä tehtä vä ksi hä n antoi kerholaisille aiheeksi
kuvasarjan ’Tiedostamaton-huomaamaton’.
Lähiluonnon kuvauskurssi Villa Elfvik 12.5.206. Kurssi alkoi Irma Salmisen
johdantoluennolla, minkä jä lkeen kurssilaiset hajaantuivat luontoon kuvaamaan.
Kerhon puolelta opastajina toimivat Lauri Kukko, Lassi Ritamä ki ja Matti Mä nttä ri.
Kurssin aikataulu osoittautui liian kireä ksi eikä palautetta juuri ennä tetty jakaa.
Kuvausretki 16.5.2016 suuntautui Helsingin Jä tkä saareen, jonka ympä ristö n
mullistusta retkelä iset kuvailivat innolla.

Kokous 5.9. 2016 Valokuvaaja Hanna Rå st purki kesä tehtä vä n. Vaikka aihe tuntui
vaikealta, tehtä vä tuotti joukon mielenkiintoisia kuvia. Verkon kautta osallistujia
oli myö s Chilestä . Parhaiten sekä esitelmö itsijä n, että kerholaisten mielestä oli
onnistunut Lauri Kukko sarjallaan.
Kokous 3.10.2016 Omat kuvat. Katseltiin ja arvosteltiin kerholaisten etukä teen
lä hettä miä kuvia ja valittiin kuvat Seuracup 2016 kilpailuun. Illan lopuksi Lauri
Kukko esitteli kuvaajapro iiliaan.
Kokous 7.11.2016 vietettiin Aasialaista iltaa jossa Faisal Al Fairs esitteli kuviaan
Japanista, Kiinasta ja Koreasta. Kuvien lisä ksi pä ä stiin nauttimaan Faisalin
tarjoamista kaukoidä n herkuista. Lopuksi Yrjö Venna esitteli oman miniprojektinsa ’Liike-epä terä vyys’ tuloksia.
Foto Espoo 2016 10.11.2016 Kilpailun aiheena oli ’Ihmisiä liikkeessä ’.
Mustavalkokuvien sarjan voitti Pekka Lehtonen kuvallaan ’Yö llä ’. Vä rikuvasarjassa
Olli-Pentti Mä kinen saavutti 3. sijan kuvallaan ’Kiireen keskellä ’. Kerhojen vä lisessä
kilpailussa Tapiolan kamerakerho sijoittui toiseksi. Samaan sijoitukseen ylsi myö s
Pekka Lehtonen valittaessa vuoden 2016 Espoolaista kuvaajaa.
Kokous 28.11.2016 Vuosikilpailun aiheena oli ’Tä mä n vuoden luontokuva’ ja
arvostelijana toimi Lassi Ritamä ki. Yksittä isten vä rikuvien sarjan voitti Timo
Leppä harju kuvallaan ’Laulujoutsenet’. Mustavalkoisten yksittä iskuvien sarjan
voitti Timo Leppä harju kuvallaan ’Ketunpoikanen’. Kuvasarjan voitti Pekka
Lehtonen ’Harmaalokki’ sarjallaan.
Pikkujoulu 14.12.2016 vietettiin Tapiola Gardenin Grill It ravintolassa.
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