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Tänä vuonna 94vuotias Kameraseuramme on aloittanut pirteästi yhdistämällä uutta ja

hyväksikoettua.

Näyttelytoiminta on saanut uusia muotoja. Olemme aloittaneet vuodenvaihteessa

yhteistyön TaideLaakson kanssa  Laakson sairaalan yhteydessä oleva näyttelytila, joka

perustettiin sairaalan 75vuotisjuhlavuonna 2004. Seuramme ensimmäinen näyttely,

Maisemakuvaajien näyttely, avattiin TaideLaaksossa 12.1.2015 ja jatkossa aina vuoden

ensimmäinen näyttely sinne ripustetaan Kameraseuralta. Tänä keväänä rakennetaan

myös yhdessä näyttely #KameraseuraRGB Kameraseuran Instagramtilin kautta ja

näyttely tulee esille Keittiögalleriassa kesäkuussa. Käypä katsomassa seuran

Instagramkuvia: www.instagram.com/kameraseura!

Kerhotoiminta on jatkunut vilkkaasti ja iloksemme Nuorten kerhon toiminta käynnistyi

uudestaan tuoreen vetäjän toimesta. KMovie kerho jatkaa myös pidemmän tauon

jälkeen helmikuussa. Kerhossa voi laajentaa nyt videokuvauksesta videoeditointiin.

Fiilisfotarit on saanut uudet vetäjät ja kerhon toiminta jatkuu uusin tuntein! Myös Natura

ja Lauantaikamerat ovat saaneet vahvistuksia vetotiimiinsä.

Koulutus tarjoaa kevään aikana laajaalaisesti kursseja jäsenhintaan 

studiokuvauksesta maisemakuvaukseen, kuvailmaisusta katukuvaukseen,

tuotekuvauksesta muotikuvaukseen tai vaikkapa oman arjen dokumentoimiseen.

Vuoden alussa toimintansa aloittanut uusi hallitus on ehtinyt kokoontua jo useamman

kerran. Hallitus jatkaa työtään printtimedian muutosten tuomien haasteiden kanssa.

Muutokset heijastuvat Kameralehden kautta seuratoimintaan, koska suurin osa

seuratoiminnan rahoituksesta tulee lehden kautta  jäsenmaksut kattavat vain osan

toimintamme kuluista. Hallitus on paneutunut taloudellisiin asioihin sekä seuratoiminnan

ja vapaaehtoistyön organisointiin. Hallitus ja Kameralehden toimitus jatkavat jo viime

Puheenjohtajalta

Kansikuva: Pauli Araneva LUX HELSINKI

www.instagram.com/kameraseura
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vuonna käynnistettyä hanketta luoda paperilehden rinnalle mahdollinen verkkojulkaisu ja

nettiportaali, jotka lisäisivät interaktiivisuutta lukijoiden kanssa. Hallituksen tehtävänä on

mahdollistaa laajaalainen toimintaympäristö ja varmistaa seuratoiminnan edellytykset

jatkossakin yhdessä vapaaehtoisten toimihenkilöiden ja työntekijöiden kanssa Sinun

harrastuksesi tukemiseksi Kameraseurassa.

Haastan Sinut yllättämään itsesi ja tekemään tänä keväänä jotain uutta  vieraile

kerhossa, jossa et ole aikaisemmin ollut, käy aihealueeltaan uudessa valokuva

näyttelyssä, osallistu valokuvauskurssille, joka muuttaa tapaasi kuvata. Tule mukaan

seuran vapaaehtoiseksi toimihenkilöksi  kerhon vetäjäksi tai yksittäiseen projektiin.

Toimihenkilönä pääset vaikuttamaan seuran toimintaan  saat mukavaa yhdessäoloa ja

tekemistä yhteisen harrastuksen parissa!

Aija Lehtonen, puheenjohtaja



4

Puheenjohtajalta ..........................

Sisältö ..........................................

Tuleva ohjelma .............................

Kutsu vuosikokoukseen ...............

Hallitus 2015 ................................

Vuosikilpailu .................................

Lauantaikamerat ..........................

AVilta ...........................................

Maisemakuvaajat .........................

Natura ..........................................

Tekniikka ......................................

Teema ..........................................

Opintokerho .................................

Kolumni ........................................

KS:n näyttelyitä TaideLaaksoon ...

Asiaa Kopiostovaltakirjoista

#KameraseuraRGB

Kuvausretki Uuden sirkuksen

keskukseen ..................................

Kevään kurssit

Mediatiedot .................................

Gallerioita, valokuvanäyttelyitä ....

Tulevat näyttelyt

Info KS & SKsL ............................

Sisältö Tuleva ohjelma
Maaliskuu

02.3. Kmovie

03.3. Fiilisfotarit

04.3. International Group

07.3. Lauantaikamerat

09.3. Persona

10.3. Kuukausikokous

11.3. AVilta

12.3. Teema

17.3. Opintokerho

18.3. Maisemakuvaajat

20.3. Friday Night Workshop

23.3. Näyttelykuvaajat

24.3. Natura

26.3. Nuoret

Huhtikuu

01.4. International Group

06.4. Kmovie

07.4. Fiilisfotarit

08.4. Tekniikka

09.4. Teema

11.4. Lauantaikamerat

13.4. Persona

14.4. Kuukausikokous

15.4. Maisemakuvaajat

17.4. Friday Night Workshop

21.4. Opintokerho

27.4. Näyttelykuvaajat

28.4. Natura

30.4. Nuoret

02

04

04

05

06

12

20

24

26

28

30

32

34

35

36

38

39

40

42

43

43

44

44



5

Kutsu vuosikokoukseen

Kutsu Kameraseura ry:n sääntömääräiseen VUOSIKOKOUKSEEN tiistaina

1 0.3.201 5 klo 1 8.00

Vuosikokouksessa käsiteltävät asiat:

1. Esitetään hallituksen 2014 toimintakertomus

2. Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto

3. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden

myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille

4. Käsitellään hallituksen ehdotus yhdistyksen sääntöjen 8 §

ensimmäisen virkkeen muuttamisesta muotoon:

"Kutsu yhdistyksen kokoukseen on postitettava tai lähetettävä

sähköpostilla jäsenille tai siitä on ilmoitettava yhdistyksen internet

sivuilla viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta."

5. Huomionosoitukset ja P.K. Jaskari stipendin saaja/t.

6. Hallitukselle ei ole esitetty muita Vuosikokouksessa esille tuotavia asioita.

Kokouksen jälkeen valokuvakilpailu kuvatiedostoille. Kilpailussa noudatetaan

Kameraseuran normaaleja kilpailuohjeita. Kilpailukuvat tulee toimittaa CD:llä

Lastenkodinkuja 1:n postilaatikkoon tai sähköpostilla osoitteeseen

kuukausikokous.kilpailu@gmail.com viimeistään perjantaina 6.3.2015 klo 18.00.

Kilpailukuvat arvioi Kameraseuran kansainvälisestikin menestynyt näyttely

kuvaaja Viljo Kärki. Hän on seuran pitkäaikainen jäsen jo vuodesta 1972. Hän

on tehnyt pitkän uran Pauligilla myös luovan suunnittelun ja valokuvauksen

parissa sekä toiminut kouluttajana useissa eri oppilaitoksissa.

mailto:kuukausikokous.kilpailu@gmail.com
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Hallitus 2015

Aija Lehtonen, puheenjohtaja

Kamera liittyi aktiiviseksi osaksi minua

kahdeksan vuotta sitten ja on kuljettanut

eteenpäin siitä asti kokemusrikkain askelin.

Kuvattuani muutaman vuoden itseopiskellen

halusin asiantuntevaa tukea ja liityin

Kameraseuraan 2010. Kävin mielen

kiintoisissa kerhoilloissa sekä osallistuin

useille kursseille. Tämän jälkeen aloitin

opiskelun Tampereen Visuaaliviestinnän

Instituutissa (VVI) ja valmistuin 2013 kuva

artesaaniksi (KIP) ja seuraavana vuonna

sain VVI:stä valmiiksi valokuvaajan

ammattitutkinnon (VAT). Opiskelun ohessa

perustin studion Studio Camera ja teen

sekä studio että miljöökuvauksia.

Ensimmäisen yksityisnäyttelyni Shapes Of

Flames pidin 20132014.

Saatuani niin paljon Kameraseuralta päätin

talvella 2013, että minun olisi nyt aika antaa

jotain takaisin: sain AITA 2013 sekä

Taiteiden yöprojektit vetääkseni. Tämä

muodosti hyvän tilaisuuden katsoa

Kameraseuraa kokonaisuutena ja olla

luomassa uudenlaista Taiteiden yötä. Viime

vuonna toimin hallituksen jäsenenä sekä

uudestaan AITA 2014 ja Taiteiden yö

projektien vetäjänä.

Tänä vuonna jatkan hallituksessa seuran

puheenjohtajana ja haluan olla mukana

mahdollistamassa Kameraseuran laaja

alaisen ja monipuolisen toiminnan jatku

mista sekä tukea ja kannustaa seuran

jäseniä aktiiviseen osallistumiseen seuran

toimintaan.

Toiselta ammatiltani olen ITalan yrittäjä

sekä kouluttaja ja olen toiminut perhe

yrityksemme talouspäällikkönä sen perus

tamisesta 1996 lähtien. Järjestötoiminnasta

minulla on kokemusta partiosta suden

pennuista johtajistoon  nykyisin toimin

lippukuntamme toiminnantarkastajana.

Uskon, että yhdistämällä kokemuksiani

valokuvauksesta, yrittäjyydestä,

taloushallinnosta, kouluttamisesta sekä

järjestötoiminnasta voin antaa oman

panokseni Kameraseuran hyväksi.

Hannu Lehto, varapuheenjohtaja

Olin aikanaan Kameraseurassa 1960luvulla

silloisessa nuorten kerhossa. Sittemmin

valokuvaus ja Kameraseura unohtuivat

vuosikausiksi. Innostuin uudestaan

valokuvauksesta digikuvauksen myötä
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2000luvun alussa. Samalla liityin

uudestaan Kameraseuraan.

Valokuvauksessa minua kiinnostaa melkein

kaikki valokuvauksen osaalueet.

Erityisemmän kiinnostuksen kohteita ovat

panoraamavalokuvaus, luonto, maisema

ja kaupunkimaisemakuvat, arkkitehtuuri

kuvaus, ratkaisevan hetken kuvat,

kuvasarjat sekä AVohjelmat. Olen pitänyt

viisi omaa valokuvanäyttelyä sekä

osallistunut lukuisiin ryhmänäyttelyihin.

Jossain vaiheessa alkoivat kiinnostaa

kansainväliset valokuvanäyttelyt  ja

kilpailut. Sain EFIAParvonimen v. 2013.

Työuraa minulla takana yli 40v italalla.

Olen nyt Kameraseuran hallituksessa toista

2vuotiskautta. Lähdin mukaan seuran

hallitukseen sen vuoksi että halusin säilyttää

seuran aiempien sukupolvien hankkiman

omaisuuden ja välttää sen tuhlaamisen.

Tämä on edelleen tavoitteenani

hallituksessa. Kovin montaa suurta

tappiollista tilinpäätöstä seuran talous ei

kestä. Menot on sovitettava tulojen mukaan.

Kameralehden haasteet näyttävät suurilta

paperilehtien murroksessa. Mutta uskon

että nimenomaan valokuvauksen alalla

painetulla lehdellä on hyvät mahdollisuudet

säilyä elinkelpoisena, sillä valokuva on

parhaimmillaan paperille painettuna.

Säilyminen edellyttää lehden sisällön

kehittämistä uusia tilaajia kiinnostavaan

suuntaan.

Seuratoiminnan osalta haluaisin lisätä

keskustelun osuutta kerhoilloissa ja

vähentää kilpailujen osuutta. Kokonaan en

kuitenkaan luopuisi kilpailuista. Ne ovat aina

olleet olennainen osa seuran toimintaa ja

itsekin osallistun kilpailuihin aika paljon.

Keskustelu, muu yhteydenpito ja kanssa

käyminen valokuvauksesta kiinnostuneiden

kesken on kuitenkin Kameraseuran

ydinaluetta.

Markku Kelokari, sihteeri

Olen 58vuotias DI Helsingistä. Valo ja

videokuvausta olen harrastanut lähinnä

omaksi ilokseni lähes neljänkymmenen

vuoden ajan. Kameraseuraan liityin viitisen

vuotta sitten ja melkein yhtä kauan olen ollut

mukana Tekniikkaillan vetotiimissä.

Kokemusta yhdistystoiminnasta ja

hallitustyöskentelystä on kertynyt lähinnä

koiraharrastuksen piiristä.
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Reino Havumäki

Ammattihistoriaa valokuvauksen parissa

 oma studio perustettu 1989, työllistänyt

välillä kokopäiväisesti, välillä muitten töitten

ohessa

 2003  2007 Kameraseuran päätoimisena

toiminnanjohtajana sekä Kameralehden

asiakaspalveluhommissa (siis samalla

paikalla kuin Liisa oli)

 2008 alkaen Suomen Kuvatilaus Oy:n

kuvauspäällikkönä, ja, yhtiön fuusioiduttua

Kuvaverkkoon, Kuvaverkossa valo

kuvaajana sekä kuvaajien yhteyshenkilönä

vuoden 2011 syksyyn saakka

 pääsektorina Kuvatilaus Oy:ssä ja

Kuvaverkossa oli urheiluseurojen ja

tapahtumien kuvauspalvelut

 syksystä 2011 alkaen taas päätoimisena

valokuvaajana: Valokuvaamo Lauri

(Helsingin Pitäjän kirkonkylä, Vantaa) sekä

Studio Havumäki Oy, Klaukkala

Seuratoiminnan pääkohdat

 harrastus alkanut Kauppakorkeakoulun

Ylioppilaskunnan Kamerakerho Räpsyssä

1980luvulla (sekä kerholaisena että kerhon

vetäjänä)

 Kameraseura ry:n jäseneksi 1988

 pian liittymisen jälkeen Värikerhon

kilpailusihteeriksi (nykyinen Natura)

 kerhon vetäjän siirryttyä seuran

puheenjohtajaksi ryhdyin vetämään

Värikerhoa

 seuraava pesti Opintokerhon vetäjänä;

muutin kerhon toimintaa kurssimuotoiseksi

(jolloin syntyi pohja nykyiselle

Valokuvauksen perusteet kurssille)

 seuran hallituksessa nykyisistä

"ministereistä" pisimpään, 90luvun

alkupuolelta alkaen

 puheenjohtajana 4 vuotta (1998  2001),

Jussi Aallon kauteen saakka

 toimintani painopisteet ovat olleet

koulutuksessa (mm. Valokuvauksen

Perusteet, Digikamera tutuksi,

Studiovalaisun perusteet, Käsisalamat)

sekä tiedotuksessa (pitkään mm.

Kameraseuran Uutisten toimittajana)

Suomen Kameraseurojen Liitossa

 hallituksen jäsenenä 2000luvun alusta

alkaen

 puheenjohtajana 2010  2014

 SKsL:n edustajana Suomen valokuva

järjestöjen keskusliitto Finnfoto ry:n

hallituksessa

http://finnfoto.fi/

http://www.sksl.fi/

http://finnfoto.fi/
http://www.sksl.fi/
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Jari Mankinen

Olen 59vuotias helsinkiläinen valo

kuvauksen harrastaja.

Olen valokuvannut harrastusmielessä

vaihtelevalla aktiivisuudella lähes koko

ikäni. Kameraseura ry:ssä olen ollut

jäsenenä toistakymmentä vuotta.

Kuvaamisharrastukseni aktivoitui uudelleen

kymmenisen vuotta sitten ja samoin

aktivoitui Kameraseuran toimintaan,

kerhoiltoihin ja kursseille osallistumiseni.

Kameraseuran toiminnan monipuolisuus ja

laajaalaisuus on minun kannaltani parasta

mitä valokuvauksen harrastajana voin

yhdistystoiminnalta toivoa. Maisemakuvaus

on minua eniten kiinnostava kuvaamisen

alue, jonka voin hyvin yhdistää muihin

harrastuksiini; vaeltamiseen, retkeilyyn ja

moottoripyöräilyyn.

Kameraseuran hallituksessa toimin

aikaisemmin vuonna 2012 ja yhdistyksen

puheenjohtajana olin vuoden 2013. Seuran

Tekniikkaillan vetäjätiimissä olen ollut noin

kuuden vuoden ajan. Olin myös yhtenä

taustavaikuttajana Kameraseuran

Maisemakuvaajatryhmää perustettaessa.

Jotta yhdistyksemme voi jatkossakin

järjestää laadukasta ja monipuolista

seuratoimintaa, pitää talouden olla

kunnossa. Hallitustyöskentelyssä tulee,

akuuttien taloudellisten haasteiden

hoitamisen ohella, määritellä seuralle myös

pidemmän aikavälin tavoitteita. Kamera

lehden osalta selkeä strategia auttaa lehden

kehittymistä.

Periaatteeni seuratoimintaa ajatellen on se,

että yhdistyksen tulee kannustaa ja luoda

edellytyksiä uusille toimintatavoille. Tämä

takaa tulevaisuudessakin monipuolisen ja

houkuttelevan toiminnan jatkumisen.

Nykyisessä taloudellisessa tilanteessa on

toisaalta syytä tukea perinteisiä vapaa

ehtoisuuteen ja innostuneeseen

harrastuneisuuteen perustuvia malleja

seuratoiminnassa.

Antti Sorva

Digitekniikkakurssi toi minut oppiin

Kameraseuraan v. 2003. Digi toi uutta

intoa: vannoutunut mustavalkovedostaja

saattoi nyt muovata kameran tuottamasta
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raakaaineesta haluamansa tuloksen 

väreissäkin! Valokuvaus alkoi kilpailla yhä

enemmän muiden harrastusten – muu

kuvataide, luonto, liikunta – kanssa

lääkärintyön vastapainona vapaaaikana.

Kameraseurassa tulisi kannustaa ja tukea

aloitteellista ja aktiivista seuratoimintaa,

joka lähtee jäsenistöstä itsestään. Kilpailuja

ei pidä ylikorostaa. Niiden kuvailtoihin

toivoisin enemmän keskustelua, vähemmän

tuomarointia. Parasta kuvaa tai oikeaa

tapaa kuvata ei ole, oikeastaan aina ovat

kiehtovimmat tavat vielä löytämättä.

Maailma on täynnä hyviä kuvia, entä sitten

kiinnostavia? Niitä luomaan tulisi kannustaa,

valmiita malleja ja esikuvia vieroksuen.

Seuran tulisi kohentaa kulttuurista

merkitystään ns. suurelle yleisölle: jotkut

tilaisuudet olisivat kaikille avoimia ja

Kameragalleriasta tehtäisiin yleisölle

paremmin saavutettava, näyteikkunakin

seuralle: ainakin muutamat tärkeät näyttelyt

auki myös iltaisin ja etenkin viikonloppuisin

muutamaksi tunniksi.

Markku Järvenpää

Jäin täysin palvelleena eläkkeelle vuoden

2014 alussa Elinkeinoelämän Keskus

liitosta, jossa toimin hallintojohtajana.

Koulutukseltani olen kauppatieteiden

maisteri ja pääasiallinen harrastukseni on

valokuvaus.

Kameraseuraan liityin vuonna 1965. Välillä

olen ollut poissa toiminnasta useita vuosia,

mutta nyt taas innolla mukana lähes 10

vuotta. Olen toiminut lähinnä rivijäsenenä ja

sen lisäksi luonut Seuralle yhteydet

berliiniläiseen kameraseuraan, johon joukko

kameraseuralaisia kävi tutustumassa ja

jonka jäsenet ovat vastavuoroisesti

vierailleet luonamme.

Kuvauksellinen kiinnostukseni kohde on

lähinnä henkilökuvaus, johon olen

keskittynyt viimeisen kymmenen vuoden

aikana pääosin omassa Helsingin

studiossani. Kuviani selatessani huomaan

pitäväni värikkäistä värikuvista; ehkä välillä

voisi värikylläisyyden suhteen yrittää pitää

hieman sordinoakin.

Kameraseuran hallituksessa pyrin

vaikuttamaan siihen, että seuramme

kykenee joustavasti vastaamaan

ympäröivän yhteiskunnan tuomiin

muutospaineisiin ja siten olemaan

jatkossakin elinvoimainen ja

mahdollisimman laajaa kuvaajajoukkoa

kiinnostava harrasteseura. Tässä suhteessa

uskon voivani käyttää pitkää hallintoalan

kokemustani seuramme hyväksi.
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Kameraseuran hallitus 2015. Eturivi vasemmalta oikealle: Markku Kelokari (sihteeri), Aija

Lehtonen (puheenjohtaja), Hannu Lehto (varapuheenjohtaja). Takarivi vasemmalta oikealle: Jari

Mankinen, Antti Sorva, Reino Havumäki, Markku Järvenpää

Kuva: Reino Havumäki
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Tammikuun 13. pidetyssä kokouksessa

saimme kuulla tämänvuotisen vuosikilpailun

tulokset.

Tuomareina olivat kuvajournalismin

opettaja/lehtikuvaaja Jore Puusa,

graafikko/kuvataidekasvatuksen

maisteriopiskelija Tomas De Rita ja

valokuvaaja Emma Suominen.

Valokuvien aiheiden ja tyylien kirjo oli laaja.

Yhteiskunnallista tilannetta heijasteleva

synkkyys näkyi osassa kuvia, mutta mukana

oli myös herkkyyttä ja kauneutta.

Mustavalkoisen materiaalin määrä yllätti

tuomariston positiivisesti.

Valitettavan useassa tilanteessa huolimaton

rajaus tai mauton ja heikkotasoinen

kuvankäsittely päätyi kuvan kohtaloksi.

Tuomariston mielestä kuvankäsittelyä usein

kaivataan, mutta sitä pitää käyttää hyvin

harkiten.

Kuvissa oli valitettavan vähän käytetty

hyväksi hallitusti valokuvauksen klassisia

keinoja kuten esimerkiksi syväterävyyttä tai

valoa. Yleiskatsaukselta Snapshotkulttuuri

ja kaksiulotteisuus huokuu kuvista.

Mielestämme kameroiden ergonomian

muuttuminen puhtaasti automaattiseksi eli

manuaalisten asetusten häviäminen näkyy

kuvissa: niistä puuttuu kolmiulotteisuus ja

syvyys.

Tuomaristo toivoisi kilpailijoiden kiinnittävän

jatkossa tarkemmin huomiota kuvien

nimeämiseen. Nimi kannattaa valita huolella

jolloin se nostaa kuvan narratiivin uudelle

tasolle, sen sijaan että nimi kertoo sen mitä

kuva jo selkeästi esittää. Tällä kertaa kuvien

nimet eivät vaikuttaneet tuomareiden

valintoihin.

Tuomarit seisovat voittajasuoran takana

koska kuvista voi havaita niiden visuaalisten

tyylien ja tarinankerronnan historian ja sen

tuntemuksen. Tänä päivänä kun näemme

kuvia pääasiassa vain näytöllä, tuomareista

oli ilo katsoa tulosteita. Erityisesti tulosteet,

joihin oli selkeästi panostettu laatuun,

erottuivat joukosta selkeästi.

Vuosikilpailu 2015

Kuukausikouksissa vierailevat

huippukuvaajat kertomassa tarinoita ja

esittelemässä kuviaan. Kokouksissa

järjestetään vapaaaiheinen

valokuvauskilpailu, jonka useimmiten

arvostelee kunkin illan vierailija. Tässä

onkin hyvä tilaisuus tulla kuulemaan, mitä

mieltä alan huiput ovat sinun kuvistasi!
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Voittajien voittaja

Valinta kuvien joukosta oli selkeä, tekninen

briljanssi ja visuaalinen briljanssi yhdistyvät

tässä kuvassa. Tekijällä on vahva

kädenjälki. Tulosteessa musta on mustaa ja

valkoinen valkoista, sävyt selkeitä ja hyvä

kontrasti. Ristiriita ahdistavan tunnelman ja

kuvan kauniin estetiikan välillä toimii. Kuva

Kuva: Pekka Nisula VOI ITKU!

Vuosikilpailun ja henkilökuvien sarjan voittaja

pärjäisi varmasti vastaavissa

kansainvälisissä tilanteissa. Tuomariston

keskusteluissa referenssinä nousi esiin

muun muassa Fotofinlandian voittajan

Perttu Saksan kuvat apinoista.

Voittajakuvan kädet ja ihon tekstuuri

muistuttaa lähes gorillan kättä ja pistää

katsojan pohtimaan ihmisen kompleksia

suhdetta eläinkuntaan.



14

Kuva: Pirkko Heiniö APUA!

Yleisen sarjan voittaja

Yleinen sarja

 hämmentävä, mielenkiintoinen tilanne

 kansantaruihin viittaavaa tarinankerrontaa,

muistuttaa kuvataiteen historiasta

 synkkä, kaunis, makaaberi

 tuomaristo ei ollut yksimielinen
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Kuva: Jussi Jyvälahti SINKING VENICE

Yleisen sarjan kunniamaininta

Kuva: Timo Vuorinen SEINÄN PEITTO

Yleisen sarjan kunniamaininta
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Kuva: Jussi Jyvälahti SCARY MAN Tilannekuvien voittaja

Tilannekuva

 harmillisen pieni kuvatarjonta

 hämmentävä tilanne mutta ehkä juuri siksi

mielenkiintoinen

Kuva: Vesa Jakkula NO HITCHAKERS. Tilannekuvien kunniamaininta

 muistuttaa elokuvan stillkuvaa

 katukuvauksen ongelma näkyy naisen

ilmeessä

 kaksijakoisuus ja linjat toimivat
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Kuva: Jussi Jyvälahti LIGHT SHADOWS

Luonto ja ympäristökuvien sarjan voittaja

Kuva: Hande Hietarinne IMMENKORENTO

Sarjan kunniamaininta

Luonto- ja ympäristökuva

 kaunis kädenjälki

 herkkä, kiinnostava tekniikka

 erottui edukseen clicheiden joukosta

 hyvin rajallinen kuvatarjonta

 pohdimme luontokuvan määritelmää
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Kuva: Niilo Anttonen MUISTOJA Sarjan kunniamaininta

Kommentit: Kilpailun tuomaristo

Henkilökuvat

 vahva kuva, erottui edukseen

 ainoa kritiikki tuli rajauksesta

 laadukas tuloste

 ahdistava tunnelma reflektoi maailman tilannetta

 yleisesti sarjassa vähän käytetty klassisen

potrettikuvauksen keinoja

Henkilökuvatsarjan voittaja: Pekka Nisula Voi itku. Kuva sivulla 13

Voittajat saavat mahdollisuuden osallistua 6.26.2. Kameragalleriassa

Vuosikilpailun parhaatnäyttelyyn.

Kisassa oli mukana 14 kuvaajaa.
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Jore Puusa tuomaroimassa, näyttelysihteeri Timo Nässi esittelee Pirkon

voittajakuvaa. Kuvat: Eddie Iles
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Lauantaikamerat lauantaisin

Lauantaikamerat tarjoaa seuran jäsenille

tilaisuuden lähteä yhdessä kuvaamaan,

tutustumaan näyttelyihin tai viettää

muuten vain aikaa yhdessä valokuvauk

sen parissa. Silloin tällöin teemme

kuvausretkiä pääkaupunkiseutua

kauemmaksikin, ulkomaan kohteita

unohtamatta.

Lauantaikameroiden vuosi alkoi LUX Hel

sinki 2015 tapahtumalla loppiaisena

6.1.2015. Reippaasta pakkasesta huoli

matta 17 innokasta kuvaajaa lähti kuvaa

maan hienoja valoteoksia. Aloitimme

Kansallismuseon sisäpihojen teoksilla ja

tästä eteenpäin jokainen valitsi itseään

kiinnostavat kohteet kuvattavaksi. Parin

tunnin päästä tapasimme Kappelissa

Esplanadilla, jossa lämmittelimme kuuman

juoman kera. Päivän päätteeksi suunta

simme kamerat kohti Fire Sircus Walkean

tuliesityksestä Senaatintorilla.

Kuva: Klaus Kannas
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Kuva: Outi Paasi

Kuva: Minna Frii VALOTEOS

Kuva: Reija Koistinen
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24.1. lähdimme Suomenlinnaan kuvaa

maan. Viisitoista lauantaikuvaajaa uhmasi

kovaa tuulta nousten kauppatorilta lauttaan.

Ahtojäät vain kolisivat lautan puskiessa

kohti Suomenlinnaa. Siellä hajaannuimme

ympäri saarta kukin kuvaten omia kohteita.

Kuvaustehtävänä oli löytää Suomenlinnan

pehmeämpi puoli. Parin tunnin kuluttua

tapasimme museon kahvilassa, jossa

keskustelimme kevään tulevista reissuista.

Tämän jälkeen osa lähti kohti lauttarantaa ja

osa tutustui vielä Viaporin telakka – silta

tulevaisuuteen valokuvanäyttelyyn.

Näyttelyn oli suunnitellut ranskalainen

taiteilijaryhmä Infine Arts. Näyttelyn

valokuvat on ottanut Jacopo Brancati.

Ääniinstallaatiosta vastasi Arja Kastinen.

Teksti: Katariina Forsblom, Mari Kivi Kuva: Minna Rapeli LEPÄÄ RAUHASSA

Kuva: Paula Lehtimäki PIIPUT
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Kuva: Erkki Luomaaho

Kuva: Sissi Maijala MULTAKUORMAN PÄÄLLÄ

Kuva: Tiina Lähteenmäki HÄÄPARI

Kuva: Nicola Person




