TAPIOLAN KAMERAKERHO ry

VUOSIKERTOMUS 2017
Tapiolan Kamerakerho on perustettu 1954, joten vuosi 2017 oli kerhon 63. toimintavuosi. Kerho kokoontui Westendinpuiston koululla kerran kuussa.
Kerhoon kuului vuoden 2017 lopussa 50 jä sentä .
Vuosikokouksessa valittu johtokunta (alla) kokoontui 2 kertaa ja piti useita nettineuvotteluja.
Kaupungin avustus vuodelle 2017 oli 600 euroa.
Kerhon jä senet osallistuivat Naturan haastekilpailuun, Espoolaisten kamerakerhojen Foto Espoo 2017 kilpailuun ja Suomen Kameraseurojen Liiton Vuosi- ja
Teemanä yttelyyn sekä Seuracup-kilpailuun hyvä llä menestyksellä .
Kerhon jä sen Pekka Lehtonen piti yksityisnä yttelyn ”Vesistö jemme lintuja”
Korkeasaaressa Helsingissä 1.6.-31.8.2017.
Kerhon jä sen Esa Kivivuori piti yksityisnä yttelyn ”Light loves” Tapiolan kirkolla
31.7.-13.8.2017.
Kerhon jä senen Minna Alantien kaksi kuvaa valittiin Lä nsimetron rakentamista
kuvaavaan viralliseen nä yttelyyn syksyllä 2017.
Syyskuussa 2017 kerholaiset vierailivat Tallinnassa. Vanha yhteistyö kumppani
Tallinan Fotoklubi oli jä rjestä nyt mielenkiintoisen kuvausretken.
Tapiolan kamerakerhon Vuoden 2017 kuvaajan arvonimen sai Pekka Lehtonen.
Tapiontorilla sijaitsevassa Vitriinissä on ollut kuukausittain vaihtuva nä yttely jossa
kerholaiset ovat esitelleet omia kuviaan.
Kerhoa kohtasi suruviesti maaliskuussa 2017 kun kerhon sihteeri Olli-Pentti
Mä kinen menehtyi vaikean sairauden murtamana.

Kuukausikokoukset
Kokouksessa 9.1.2017 Omat kuvat. Kokouksessa katseltiin ja esitettiin vertaisarvioita kerholaisten tuoreista kuvista. Lisä ksi arvioitiin kuvia Suomen Kameraseurojen Liiton vuosinä yttelyyn lä hetystä silmä llä pitä en.
Vuosikokouksessa 23.1.2017 puheenjohtaja Matti Mä nttä ri esitteli kerhon vuosikertomuksen 2016 ja varainhoitaja Pentti Mansukoski tilinpä ä tö ksen. Tero
Tuoriniemi esitti toiminnantarkastajan lausunnon. Johtokunnalle myö nnettiin tilija vastuuvapaus.

Kerhon puheenjohtajaksi valittiin Matti Mä nttä ri, toimikausi 2017
Johtokunnassa jatkavat/valittiin seuraavat jä senet:
Jorma Airola, varapuheenjohtaja, toimikausi 2017-2018
Minna Alantie, toimikausi 2017-2018
Pentti Mansukoski, AFIAP, varainhoitaja, toimikausi 2016-2017
Olli-Pentti Mä kinen, sihteeri, toimikausi 2016-2017
Faisal Al-Fairs, jä sen, toimikausi 2016-2017
Toiminnantarkastajaksi valittiin Tero Tuoriniemi ja varalle Yrjö Venna.
Kokouksen lopuksi valokuvaaja Pasi Salmelainen piti esitelmä n toiminnallisesta
talvikuvauksesta. Nä imme loistavia toimintakuvia ja saimme lisä ksi runsaasti
vihjeitä valaistuksen hallinnasta ja kameroiden toimintavarmuuden lisä ämisestä
pakkasessa.
Kokouksessa 6.2.2017 Faisal Al-Fairs piti Lightroomin kä ytö n alkeiskurssin.
Loppuillasta katseltiin ja arvioitiin kerholaisten tekemiä /teettä miä valokuvakirjoja. Erityistä ihastusta herä tti Minna Alantien aiheeltaan fokusoitu ja perinteisellä
leikkaa-ja-liimaa tekniikalla toteutettu kuvateos.
Kokouksessa 7.3. 2017. Valokuvaaja Kari Auvinen esitteli kuviaan Huippuvuorilta. Nä istä fantastisista kuvista koottu nä yttely ”Jä äkarhun valtakunta –
kuinka kauan?” oli nä htä vissä Villa Elfvikissä 15.3.-7.5.2017. Loppuillasta katseltiin
ja arvioitiin kerholaisten omia luontokuvia.
Haastekilpailu 28.3.2017. 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 ”Vuodenajat”.
Pekka Lammelan ja Pekka Lehtosen kuvat valittiin kymmenen parhaan joukkoon.
Kokouksessa 3.4.2017 Kokouksen aluksi vietettiin hiljainen hetki vaikeaan
sairauteen menehtyneen kerhon sihteerin Olli-Pentti Mä kisen muistolle.
Timo Leppäharju esitteli kuvasatoaan Etelä -Afrikan luonnonsuojelualueelle
suuntautuneelta matkaltaan ja kertoi kuvausolosuhteista sekä kä ytetyistä
varusteista villielä inten kuvauksessa.
Illan lopuksi keskusteltiin kesä tehtä vä stä ”Tapiolan Kamerakerhon terveiset
vuodelta 2017 sadan vuoden päähän”. Lopulta pä ä dyttiin jakamaan tehtä vä
osiin siten että aluksi kuvataan alaotsikolla ”Kevä t ja kesä 2017” ja myö hemmin
”Syksy ja talvi 2017”. Kuvausaiheiden valinta jä tettiin vapaaksi, painotuksena
kuitenkin dokumentaatio ”Signe Branderin hengessä ”. Valokuvaaja TM Kira
Leskinen arvioi kuvasadon syksyn ensimmä isessä kokouksessa.
Kokouksessa 24.4.2017 Valokuvaaja Sami Karjalainen esitteli uuden kirjansa
”Rantojen hyö nteiset” ja kertoi kuvausmetodeista joilla nä istä muutaman
millimetrin kokoisista ö tö kö istä oli saatu lä hes esihistoriallisia hirviö itä . Kuten
aina, Sami Karjalaisen kuvat olivat kerrassaan loistavia.

Kokous 5.9. 2017 TM Kira Leskisen oli arvioinut kesä tehtä vä n. Valitettavasti hä n
ei itse pä ä ssyt paikalle, mutta oli toimittanut kirjalliset arviot kuvista ja valinnut
kuvia Suomen Kameraseurojen Liiton jä rjestä mä ä Seuracup 2017 kilpailua varten.
Kuvia oli kuitenkin liian vä hä n (20 kuvaa, maksimi 2 kuvaa/osallistuja) joten
kokoelmaa pä ä tettiin tä ydentä ä seuraavassa kokouksessa.
Kuvausretki 16.-17.9.2017 Tallinnaan. Vanha ystä vyysseuramme Tallinnan
Fotoklubi oli jä rjestä nyt mielenkiintoisen kuvausretken Koplin kaupunginosaan
joka on suurten muutosten keskellä . Ystä vä mme tarjosivat lopuksi maittavan
pä ivä llisen ja tutustumisen Tallinan kuapunginteatteriin. Seuraavana pä ivä nä
teimme vielä kuvausretken Tallinan uuteen ydinkeskustaan.
Kokous 2.10.2017 Omat kuvat. Katseltiin ja arvosteltiin kerholaisten etukä teen
lä hettä miä kuvia ja tä ydennettiin Seuracup 2017 kilpailun kuvamateriaali.
Kokous 6.11.2017 Valokuvaaja Alejandro Lorenzo esitelmö i innostavaan
tapaansa hä ä - ja juhlakuvauksesta. Esitykseen sisä ltyi demonstraatioita kameran
sä ä dö istä ja salamavalon kä ytö stä nä issä tilanteissa.
Foto Espoo 2017 23.11.2017 Olarin Kameroiden jä rjestä mä n kilpailun aiheena
oli ”Kauneutta kaupungissa”. Pekka Lehtonen voitti mustavalkokuvien sarjan
kuvallaan ”Tulijuhla”, kuvakokonaisuuksissa Minna Alantien ”Espoo Underground”
sijoittui toiseksi ja Matti Mä nttä rin ”Hese” kolmanneksi.
Kokous 4.12.2017 Vuosikilpailun aiheet olivat koemielessä sarjakohtaisia.
Yksittä isen tiedostokuvien aiheena oli ”Laulu”. Sarjan voitti Pentti Mansukoski.
Mustavalkovedosten aiheena oli ”Varjo” ja sarjan voitti Matti Mä nttä ri. Kuvakokonaisuuksien aiheena oli ”Tila” ja sarjan voiton vei Pentti Mansukoski. Arvostelun
hoitaneen Vihdin kameraseuran edustajana pä ätö kset esitteli Markku Kedrin joka
lopuksi esitti muutaman valmistamansa hienon kuvakertomuksen ja suositteli
perehtymä ä n tä llaiseen esitystapaan.
Pikkujoulu 11.12.2017 vietettiin Tapiola Gardenin Grill It ravintolassa.
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