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TAPIOLAN KAMERAKERHO ry

VUOSIKERTOMUS 2020

Tapiolan Kamerakerho on peruste u 1954, joten vuosi 2020 oli kerhon 66. toimintavuosi. Kerho 
kokoontuu kesäkuukausia lukuun o ama a kerran kuussa Tapiolan koululla, jonka kanssa on 
toistaiseksi voimassa oleva sopimus koulun piirustusluokan käytöstä kerhokokouksiin.

Kerhoon kuului vuoden 2020 lopussa 50 jäsentä. 

Vuosikokouksessa vali u johtokunta (alla) kokoontui 5 kertaa sekä oli tarvi aessa etäyhteydessä 
toisiinsa.

Kaupungin vuosiavustus vuodelle 2020 oli 1000 €.

Korona vaiku  kerhon toimintaan seuraavas . Loppukevään ohjelma peru in, Kameraseura oli 
myös peruu anut perinteisen Natura-haastekilpailun, kevätkilpailu siirtyi syksylle ja Ihmisiä -
näy elyn ripustus siirre in myöhempään ajankohtaan. Alkusyksystä kokouksissa noudate in 
koronan turvallisuusohjeita ja järjeste in etäosallistumismahdollisuus Teams-sovelluksen avulla, 
kunnes vuosikilpailu käy in jo pelkästään etänä ja pikkujoulu laisuus peru in. Posi ivista oli 
kuitenkin kokousten onnistuminen myös kokonaan etänä.

Kerhon jäsenet menestyivät erinomaises  espoolaisten kamerakerhojen FotoEspoo 2020 
kilpailussa, jossa Pirjo Lambert AFIAP voi  mustavalkokuvien sarjan Ma  Män ärin tullessa 
toiseksi niin mustavalkokuvien kuin kuvakokonaisuuksien sarjassa. Tapiolan Kamerakerho 
nime in vuoden 2020 espoolaiseksi kamerakerhoksi. Vuoden espoolaiseksi kuvaajaksi tuli 
Markku Ylilammi Soukan Kameroista. 

Kerhon sisäisissä kilpailuissa ja FotoEspoo-kilpailussa menestymisen perusteella Tapiolan 
Kamerakerhon Vuoden 2020 kuvaajan arvonimen sai Timo Leppäharju. Pistetaulukko 
kokonaisuudessaan ohessa:

Timo Leppäharju 18
Ma  Män äri 12
Michael Machine 8
Faisal Al-Fairs 6
Pirjo Lambert 6
Eurika Balsyte-Ojakoski    4

Per  Oi nen 4
Lauri Kukko 2
Pekka Lammela 2
Pekka Lehtonen 2
Pen  Mansukoski 2
Yrjö Venna 2

Suomen Kameraseurojen Liiton Vuosinäy elyyn hyväksy in Pekka Lehtosen AFIAP 
Isokoskelopoikue värillisten digikuvien sarjassa. Timo Leppäharju sai kultamitalin (NFFF Gold 
Nature) ja kaksi kunniamainintaa 12th Finland Interna onal Digital Circuit -näy elystä sekä 4th 

Nordic Interna onal Digital Circuit 2020 -näy elystä Colour-sarjaan hyväksynnän ja Energy-
sarjasta kunniamaininnan.
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Tapiontorilla sijaitsevassa Vitriinissä on ollut kuukausi ain vaihtuva näy ely, jossa kerholaiset ovat
esitelleet omia kuviaan. 

Espoo-päivään Tapiolassa lauantaina 28.8.2020 kerho osallistui järjestämällä Photowalkin.

NÄYTTELYT

Tapiolan Kamerakerhon 65-vuo snäy elyn toinen osa

Kerho järjes  65-vuo sen toimintansa juhlistamiseksi järjeste y ja kauppakeskus Ainoassa 
16.11.2020 ava u näy ely jatkui Espoon kul uurikeskuksen Nuo parvella esillä olleilla kuvilla 
osi ain uusi una vuoden vaihteen yli 24.1.2021 saakka. Tämän jälkeen esille asete in 65-
vuo snäy elyn toinen osa, joka oli esillä 28.2.2021 saakka. Kerho myös päivys  näy ely lassa 
säännöllisin väliajoin, jolloin oli mahdollista saada välitöntä palaute a kävijöiltä sekä myös tehdä 
kerhon toimintaa tunnetuksi.

Tulevat näy elyt

Keväällä koo in kerholaisen töitä Ihmisiä-näy elyä varten, mu a kuvien esillepanoa siirre in 
koronan vuoksi myöhempään ajankohtaan. 

Faisal Al-Farsin valokuvanäy ely ”Muistoja maailmalta” oli esillä Luckanin näy ely lassa 
Helsingissä 1. – 30.9.2020. Eri puolilla maailmaa – Lähi-Idästä Amerikkaan, Afrikkaan, Aasiaan ja 
Eurooppaan – otetuista kuvista väli yi kiehtovalla tavalla erilaiset kul uurit, arkkitehtuurit, 
uskonnot ja ihmiset.

KUUKAUSIKOKOUKSET

Kokous 13.1.2020. Omat kuvat. Kokouksessa katsel in ja arvioi in yhdessä kerholaisten tuoreita 
kuvia. 

Vuosikokous 27.1.2020. Puheenjohtaja Eero Bomanson esi eli kerhon vuosikertomuksen 2019 
sekä toimintasuunnitelman vuodelle 2020. Varainhoitaja Pen  Mansukoski esi eli linpäätöksen 
2019. Tero Tuoriniemi esi  toiminnantarkastajan lausunnon. Johtokunnalle myönne in li- ja 
vastuuvapaus. 

Kerhon puheenjohtajaksi vali in Eero Bomanson, toimikausi 2020

Johtokunnassa erovuorossa olleista jäsenistä Pen  Mansukoski ei ollut enää käyte ävissä, Faisal 
Al-Fairs vali in uudelle ja Per  Oi nen uutena kaksivuo skaudelle 2020 – 2021, Jorma Airolan ja 
Minna Alan en toimikauden 2019 – 2020 jatkuessa.

Johtokunta järjestäytyi kokouksessaan seuraavas :

Jorma Airola, varapuheenjohtaja
Per  Oi nen, sihteeri
Minna Alan e, varainhoitaja
Faisal Al-Fairs, jäsen

Toiminnantarkastajaksi vali in Ilmari Tigerstedt ja varalle Tero Tuoriniemi.
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Vuosikokouksen jälkeen Hannu Ekblom esi  vuosikymmeniä kestäny ä WWF:n suojelutyötä 
merikotkien pelastamiseksi, jossa hän on alusta alkaen ollut ak ivises  mukana.
 
Kokous 10.2.2020. Ilmari Tigerstedt esi  ainutlaatuisia kuukuviaan ja jo esityksen otsikko 
”Kuukuvaajan epäonnistumisia ja onnistumisia ja mitä oppinut niistä kantapään kau a” kertoi 
tehtävän haasteellisuudesta. Tulokset olivat kyllä si en omaa luokkaansa.

Toisena ohjelmanumerona Faisal Al-Fairs esi  Amerikan kuvia, jossa kierre in ympäri 
Yhdysvaltoja ja erityises  Kaliforniaa.

Kokous 2.3.2020. Pekka Lammelan esitys ”65 vuo a kamera kourassa. Erilaisia välineitä, kohteita 
– tyylilajeja” herä  paljon ajatuksia siitä, mitä kaikkea valokuvaus voi sisältää ja miten paljon siinä 
voi jatkuvas  luoda uu a.

Toisena ohjelmanumerona Yrjö Venna jatkoi erinomaista esitelmäsarjaansa “Groundbreaking 
moments in photography

Haastekilpailu 24.3.2020. Helsingin Kameraseuran Natura-kerhon järjestämä perinteinen 
haastekilpailu peru in koronan vuoksi.

Kokous 6.4.2020. Sami Karjalaisen esitys uudesta kirjastaan ”Leppäkertut” siirre in koronan 
vuoksi syksyyn. 

Kevätkilpailu 4.5.2020 teemana ”Lähikuva, makrokuva tai yksityiskohta” siirre in koronan vuoksi 
syksyyn syyskilpailuksi

Kevätretki 16.5.2020 Lohjan seudulle peru in koronan vuoksi.

Syyskilpailu 7.9. 2020. Teemana ”Lähikuva, makrokuva tai yksityiskohta”. Arvostelijana toimi 
valokuvaaja Lauri Majamaa. 

Tässä kuten syksyn seuraavissakin kokouksissa noudate in koronan vuoksi varotoimenpiteitä: 
käyte in maskeja, istu in luokassa etäällä toisistamme ja kahvitarjoilua ei järjeste y. Lisäksi 
järjeste in mahdollisuus etäosallistumiseen Teams-sovelluksen kau a, mitä usea kerholainen 
käy kin hyväkseen.

                            
Värikuvat ( edostoina):
1.    Faisal Al-Fairs                  Finland Summer 2020 no. 3
2.    Timo Leppäharju             Musta lintu
3.    Eurika Balsyte-Ojakoski    Sadepisara
KM Pekka Lammela                Yhä ylös yri ää
KM Faisal Al-Fairs                      Leppäker u
 
Mustavalkoiset kuvat (vedoksina):
1.    Timo Leppäharju          Vangi u
2.    Michael Machine     Voikukka                       
3.    Timo Leppäharju             Ruskohukan korento
KM Timo Leppäharju             Kanto
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Valokuvaaja Lauri Majamaa antoi myös palau een kesätehtävästämme: Omakuva peilin tai muun 
heijastepinnan kau a. Vivian Maierin innoi amana kuvaaja voi tällä tekniikalla ilmaista 
monitasoisia asioita itsestään ja suhteestaan kuvan ympäristöön. ”Ase amalla itsemme kuvaan, 
haluamme näy ää itsemme sellaisena kuin itse näemme itsemme”. Jokainen voi si en tehdä omat
tulkintansa kuvasta.

Syysretki 12.9.2020. Retken kohteeksi vali in Espoon rantarai  aloi aen Haukilahden 
venesatamasta, jossa Espoon merenkävijät järjes  tämän vuoden Suomen suurimman 
purjehduskilpailun. Saimmekin tästä syysregatasta runsaas  kuvia .  

Photowalk 4.10.2020. Puolisen tusinaa kerholaista oli uskaltautunut mukaan sateiselle, mu a 
kuvauksellises  ihanteelliselle retkelle Mäntyviidalle ja sen ympäristöön.

Kokous 5.10.2020. Sami Karjalainen esi eli keväällä ilmestyny ä kirjaansa ”Leppäkertut”, niin 
kirjan kuvia kuin tekoprosessia eri vaiheineen. Kirjassa on kuva u kaikki Suomen leppäkertut ja 
työn jälki on yhtä huolellista ja tarkkaa kuten aina.

FotoEspoo lokakuussa 2020. Järjestelyvastuussa oli tänä vuonna Kara-Kamerat. Teemana oli 
laulun nimi tai kertosäe. Teemaa oli ava u seuraavas : vapaavalintaisen musiikkikappaleen nimen
tai kertosäkeen käy äminen yksi äiskuvien ja kuvakokonaisuuden nimenä, esim.” Aavan meren 
tuolla puolella…", "Täällä pohjantähden alla…", "Sinua sinua rakastan…" jne.

Tuomarina oli Marjut Korhonen, EFIAP/p, NFFF/g, SKsLSM. Erillistä julkaisu laisuu a ei tänä 
vuonna koronan vuoksi pide y. 

Sarjojen kuvamäärät yhteensä: Mv-kuvia 42, värikuvia 48, kuvakokonaisuuksia 18.
Tulokset:

Vuoden espoolainen kuvaaja on Markku Ylilammi 
1. Markku Ylilammi Soukan Kamerat 10 p.
2. Seija Orenius Kara-Kamerat 9 p.
3. Ma  Män äri Tapiolan Kamerakerho 8 p.
4. Pirjo Lambert Tapiolan Kamerakerho 7 p.

Vuoden espoolainen kamerakerho on Tapiolan Kamerakerho 
Kerhojen pisteet:
Tapiolan Kamerakerho: 22 p. 
Kara-Kamerat: 17 p. 
Soukan Kamerat: 13 p. 
Olarin Kamerat: 9 p. 

Mustavalkoiset kuvat 
1. Pirjo Lambert "Jos nyt menet pois" Tapiolan Kamerakerho 
2. Ma  Män äri "Kun saapuu syys" Tapiolan Kamerakerho 
3. Seija Orenius "Varrella virran" Kara-Kamerat 
KM Kimmo Kivirinta "Laulu se on ollut minun päivieni ra o” Kara-Kamerat                                
KM Yrjö Venna "Sinua, sinua rakastan" Olarin Kamerat 
Näy elyyn lisäksi: 
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"Ko piha" Markku Ylilammi, Soukan Kamerat 
"Kuolleet lehdet" Lassi Ritamäki, Kara-Kamerat 
"Elämän virta" Pirjo Lambert, Tapiolan Kamerakerho 

Värikuvat 
1. Markku Ylilammi "Tuonne taakse metsämaan" Soukan Kamerat 
2. An  Lyyjynen "Tunteiden tango" Olarin Kamerat 
3. Markku Ylilammi "Ei yksi pääsky kesää tee" Soukan Kamerat
KM Jarmo Frii "Kaksi pientä elefan a marssi näin" Soukan Kamerat 
KM Pekka Lehtonen "Lähtevien laivojen satama" Tapiolan Kamerakerho 
KM Pen  Mansukoski "Myrskyn jälkeen on poutasää"  Tapiolan Kamerakerho

Näy elyyn lisäksi: 
"Hymypoika" An  Lyyjynen, Olarin Kamerat 
"Pilvet ovat valtameriä" Ursula Kuula, Kara-Kamerat 
"Meri peilin lailla taas välkkyy heijastusta" Jarmo Frii, Soukan Kamerat 
"Sada sada aina vain" Kirs  Sergejeff, Kara-Kamerat 
"Au ona katu öinen nyt valvoo" Pen  Mansukoski, Tapiolan Kamerakerho

Kuvakokonaisuudet 
1. Seija Orenius "Leijonaa mä metsästän"  Kara-Kamerat 
2. Ma  Män äri "Jos metsään haluat mennä nyt" Tapiolan Kamerakerho 
3. Jussi Helimäki "Rentun ruusu" Kara-Kamerat 
KM Pen  Sipi "Jos metsään haluat mennä nyt" Olarin Kamerat 
KM Pen  Mansukoski "Kun hiljaista on kun hämärtää" Tapiolan Kamerakerho

Kokous 2.11.2020. Katsel in kerholaisten omia kuvia, erityises  syysretken ja photowalkin 
kuvasatoa.

Vuosikilpailu 7.12.2020. Aihe oli vapaa. Valokuvaaja Lea Kömi arvosteli kilpailun.
Kokous pide in Teams-sovellusta käy äen vain etänä, mistä syystä käytännön vaikeuksien vuoksi 
vedossarjat mustavalkokuvat ja kuvakokonaisuudet peru in ja ainoana sarjana oli edostoina 
lähetetyt värikuvat

1. Ma  Män äri Korona
2. Timo Leppäharju Ahma
3. Per  Oi nen Oma pesä
KM Michael Machine Glass and Shade
KM Lauri Kukko Ratkaisun hetki

Pikkujoulu 14.12.2020 peru in koronan vuoksi.

Tapiolan kamerakerho

Johtokunta


