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Tervehdys kerhon jäsenille! 
 
Kerhon kevätkauden ohjelma alkaa taas olla koossa. Se jaetaan piakkoin jäsenille ja julkaistaan 
tietysti myös nettisivuillamme http://www.soukankamerat.net. Kotisivuja kannattaa muutenkin 
vilkuilla aika ajoin, ajankohtaiset asiat ja mahdolliset viime hetken muutokset ohjelmaan näkee 
sieltä. 
 
Maaliskuun pöytäkilpailun aihe on "Liikkeellä". Tuo mukanasi kerhoiltaan enintään kolme 
paperikuvaa. Paras kuva valitaan paikan päällä!  
 
Kuvaamisen kannustamiseksi kokeilemme tänä keväänä "Kuukauden kuvan" valintaa. Jokaiselle 
kuukaudelle annetaan aihe, joka ilmoitetaan sähköpostitse ja nettisivuilla. Aikaansaannokset 
katsotaan seuraavan kuun kokouksessa. Läsnäolijoiden suorittaman valinnan perusteella sitten 
jostakin kuvasta tulee kerhon "Kuukauden kuva", joka asetetaan yleisön nähtäväksi. Näistä kuvista 
sitten vähitellen muodostuu näyttely. 
 
Valokuvauksen aamuhämärissä paperikuva tehtiin projisoimalla negatiivilla oleva kuva 
hopeasuoloilla käsitellylle valoherkälle kartongille. Prosessi toteutettiin pimiössä, jossa punaisessa 
suojavalossa voitiin käsitellä valoherkkiä materiaaleja. Kerholla on pimiö, jossa voi valmistaa aitoja 
valokuvia. Jos kiinnostusta riittää, voidaan järjestää kurssi filmin kehityksestä ja valokuvan 
vedostamisesta. Jos pimiön käyttö tuntuu liian arkaaiselta, niin käsitellään mustavalkoisen kuvan 
tekemistä digitaalitekniikalla. Asia tarkentuu kevään aikana. 
 
Huhtikuussa toteutetaan taas oman kerhon sisäinen minifotomaratoni. Siinä osallistujille annetaan 
aihe ja määräaika (30 minuuttia), joiden puitteissa kuva pitää ottaa. Illassa ehdimme kuvata neljä 
kuvaa. Kuvat katsotaan ja niistä keskustellaan myöhemmin kokouksessa. 
 
Perinteisessä kevätkilpailussa 18.4. on aihe vapaa ja voimassa normaalit kerhon kilpailusäännöt, 
jotka löytyvät kerhon verkkosivuilta. Toimita kuvat (paperi, dia, CD-, DVD- levyt tai muistitikut) 
joko 21.3. kokoukseen tai 4.4. minifotomaratonin lähtöpaikalle. 
 
Lyhyiden lähialueen kuvausretkien lisäksi tehdään toukokuussa kevätretki Tammisaareen, jossa 
pääkohteena on Ramsholmenin keväinen kukkaloisto. Kesäretki on vaihteeksi lyhyt; mennään 
Helsingin keskustaan ja toivotaan, että Samba-karnevaali sattuu samaan aikaan. 
 
Espoon kaupunki on vuosittain tukenut kerhon toimintaa, mikä on suuresti auttanut toiminnan 
kustannusten kattamisessa ja pitänyt jäsenmaksut alhaisina. Avustuksen on saanut hakemuksesta, 
jonka määräaika on ollut vuoden alussa. Viime vuonna hakemusaika oli aikaistettu vuoden 2010 
huhtikuuksi ja se jäi tietysti huomaamatta. Näin siis kerhon taloustilanne tulee tänä vuonna olemaan 
hyvin tiukka. Vuodesta selvitään, jos kaikki ei-välttämättömät menot leikataan pois ja jos jäsenistö 
osallistuu kassavajeen paikkaamiseen vapaaehtoisella avustuksella. Vapaaehtoisella 7 EUR 
avustuksella katettaisiin lähinnä SKsL:n jäsenmaksut. Tämän tai suuremmankin avustuksen voi 
maksaa normaalin jäsenmaksun yhteydessä. Lisäksi menoja leikataan sillä, että SKsL:n näyttelyihin 
osallistuvat vastaavat itse kuvamaksuista, ja retkien kustannukset jäävät kokonaisuudessaan 
osallistujien maksettaviksi. Kerhon toimihenkilöt jäävät ilman kulukorvauksia. 
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