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Mustavalkoiset valokuvat

1. ”Harrastus vai ajanviete” – Jussi Helimäki, Kara-Kamerat
Valokuvan nimi heittää kysymyksen, mistä alkaa harrastus. Jatkoksi voi kysyä myös, mikä on
harrastuksen merkitys tai rooli ihmisen elämässä. Moottoripyörien jäljet asfaltissa – kuvaaja 
on valinnut erittäin pelkistetyn aiheen, joka kumminkin kertoo kokonaisesta elämänvaiheesta.
Myös jälkien visuaalisuus on paljon puhuvaa. Kuvasta ei voi päätellä, onko paikalla ollut 
useampi prätkäpoika, mutta se ei ole olennaista. Valokuva on sommittelullisestikin koossa 
pysyvä ja huolellisesti rajattu.

2. Knit and Brew” – Minna Alantie, Tapiolan kamerakerho
Neulekerä ja melkein tyhjäksi juotu tuoppi kapakan pöydällä. Aihe yhdistää paljon puhuvasti 
kaksi äkkipäätään toisistaan erillään ollutta asiaa, ja niistä saa kokonaisen elämäntarinan. 
Kaksi yksityiskohtaa ja miljöö - koskettava kuva.

3. ”Perinnelaivan kansipojat” – Seija Orenius, Kara-Kamerat
Neljä miestä perinnelaivan kannella vetävät köysiä, joilla ilmeisesti nostetaan purjetta ylös. 
Miehet sijoittuvat kuva-alan alapuoliskolle ja heidän vetämänsä köydet kohoavat ylös 
korkeuksiin rajauksen ulkopuolelle. Köysien funktio ja se, mitä siinä tapahtuu, jää katsojan 
pääteltäväksi. Kuvaan mukaan rajattu kertoo harrastuksen yhteisöllisestä puolesta ja toisaalta 
jättää tilaa vertauskuvien lukemiselle kuvaan ajatuksella, että harrastukseen liittyy hartautta.

”Lähtö” – Antti Lyyjynen, Olarin Kamerat
Väläys suunnistustapahtumasta, jossa huomio kiinnittyy nuoreen poikaan ja vanhempaan 
mieheen. Valokuvasta ei näy, mihin pojan ja miehen katseet suuntautuvat, joten katsojalle jää
nähtäväksi keskittyminen. Heidän intensiteettiään säestää etenkin poikaa ympäröivä liike-
epäterävä väenpaljous, muut suunnistajat. Se myös lisää autenttisuuden ja hetkellisyyden 
vaikutelmaa. Poika on sisässä harrastuksessaan. 

”Kalassa” – Markku Ylilammi, Soukan Kamerat
Valokuvassa on hieno tunnelma. Se kertoo harrastuksesta muutakin kuin vain itse 
kalanpyynnistä. Mies on virvelin kanssa kallionkielekkeellä takanaan jyhkeä mänty. 
Kalastaja on omassa rauhassaan aavan meren äärellä, ja mies ja mänty muodostavat 
parivaljakon, jossa männyn etunoja saa toistonsa miehen virvelin asennosta.

Värivalokuvat

1. ”Uimaan menossa” – Tarja Kaltiomaa, Soukan Kamerat
Valokuvassa uimari on menossa avantoon. Hän näyttää hetkeksi seisahtuneen kylpytakissaan 
uimasuojan eteen ja on ikään kuin vielä harkitsemassa uimaan menoa. Uimari on ainoa 
ihminen, joka näkyy maisemassa. Uimalaiturin ja avannon yläpuolelle levittyy jään ja lumen 
peitossa oleva lahti tai salmi. Väljä rajaus korostaa sitä, että uimari on tilanteessa yksin, hän 



kohtaa avannon. Tilanne on puhuttelevasti taltioitu, vaikka uimari on vain pienenä osana 
näkymää. Kuva tuo mieleen, että harrastukseen voi liittyä itsensä voittaminen.

2. ”Minustako maalari?” – Antti Lyyjynen, Olarin Kamerat
Lasten puuhien dokumentointi ei sinänsä ole mitenkään poikkeuksellinen aihe, mutta 
annettuun teemaan tämä kuva sopii erittäin hyvin. Poika on tarttunut vesiväreihin, 
keskittyneisyys, ja jos mahdollista kunnianhimokin, näkyy hänen kasvoiltaan ja kehon 
asennosta. Ääriviivojen pehmeys pensseleitä pitelevän kämmenen tienoilla kertoo, että 
luomistyö on kiivaassa vaiheessa. On mahdollista, ettei poika edes ole huomannut tulleensa 
valokuvatuksi. Myös työn alla ollut vesivärimaalaus näkyy kuvassa, mutta kuva on 
tarkennettu pojan kasvoihin. Se tähdentää, että kuvaaja on halunnut tallentaa, mitä 
maalaaminen merkitsee pojalle.

3. ”Mitä tapahtui?” – Jarmo Frii, Tapiolan kamerakerho
Kuvassa on meneillään kiihkeä tilanne poikien sählyottelussa. Yksi poika on tuupattu 
melkein ulos kentältä ja molempien puolien pelaajat levittelevät käsiään. Hyvin valitussa 
kuvaushetkessä tulee esiin se intohimo, jolla pojat ovat harrastuksessaan. Osin tästä nousee 
myös valokuvan huumori.  

”Omakuva hississä” – Holger Frisk, Olarin Kamerat
Vaikka nimi siirtää painopistettä kuvassa nähtävään valokuvaajan peilikuvaan, itse rajaus 
ehdottaa kuitenkin toisenlaista aihetta. Puolet kuva-alasta on näkymää, joka tulee hissin 
ulkopuolelta. Siellä kävelee nuori mies ja nainen lämpimän sävyisessä valaistuksessa. 
Kuvaajan omakuva on hissin sinisessä valaistuksessa peiliseinästä otettu. Oleellista on, että 
molemmat näkymät ovat riittävän tarkkoja, jotta ne voi ymmärtää tasavertaisiksi osiksi kuva-
alalla. Valokuva toteaa humoristisesti ihmiskuvaukseen liittyvän psykologisen asetelman. 
Koska kyse on omakuvasta, siihen liittyy lempeää itseironiaa. Kuvan nimikin tähdentää 
lopulta myös tätä puolta asiassa. Valokuva tarjoaa monenlaisia harrastukseen ja ihmisenä 
olemiseen liittyviä assosiaatioita.

”Aamu-uimarit” – Jouni Arjatsalo, Olarin Kamerat
Kolme naista uima-altaassa turkoosin klooriveden ja siitä heijastuvien auringon välkkeiden 
ympäröiminä. Naiset katsovat ylöspäin kameraan ja ovat yhdessä ryhmässä poseeraten 
kuvaajalle. Uimarit tuntevat selvästi toisensa ja heillä on hauskaa yhdessä. Kuva kertoo 
harrastuksen yhdistävästä voimasta. Valokuvan sommittelu poikkeaa piristävästi 
tavanomaisista sommittelusäännöistä.

”Kunnon poreallas” – Jouko Lindgrén, Tapiolan kamerakerho
Näemme miehen avannossa. Hänen ilmeensä on keskittynyt, miltei jähmettynyt. Avanto on 
sommiteltu keskelle kuva-alaa, ja miehen kasvot näkyvät sen yläosassa. Sataa lunta. 
Harrastus on selvä, ja avannon hahmosta tulee sen harrastuksen metaforinen kuva. Mies on 
sen sisällä, omassa harrastuksessaan. Siitä tulee myös eräänlainen syntymisen kuva 
kahdestakin syystä. Etenkin miehen käsien asento muistuttaa kuvista sikiöistä äitinsä 
kohdussa. Kun jäänaliseen hämärään osaksi katoava mies nousee avannosta, hän voi tuntea 
olevansa kuin uudesti syntyneensä. 

Kuvakokonaisuudet

1. ”Blue tango 1-3” – Raimo Launonen, Soukan Kamerat



Kokonaisuus on tiivis kuvaus tanssiharrastuksesta. Jokainen valokuva on otettu yhdestä 
tanssivasta parista, mutta jokaisessa kuvassa on eri pari. Toteutus on yhtenäinen 
sävymaailmaltaan ja sommittelulliset ratkaisut siirtyvät keskeissommittelusta Kultaiseen 
leikkaukseen. Sarja etenee itse tanssisuorituksesta kohti kahden ihmisen välistä 
vuorovaikutusta ja siten pelkän harrastamisen ulkopuolelle elämään yleensä. Se on eheä 
kokonaisuus, ja siinä on maltettu käyttää vain tarpeellinen määrä kuvia asian kertomiseen 

2. ”Kasvun kevät 1-6” – Lassi Ritamäki, Kara-Kamerat
Kokonaisuus on numeroitu sarjaksi, mutta se ei dokumentoi jotain konkreettista 
tapahtumakulkua vaan harrastusta, jonka keskellä valokuvissa esiintyvä nainen on. 
Puutarhanhoidon eri puolet tulevat esiin sarjan välityksellä. Valokuvista ainoastaan nro 3 jää 
hieman etäiseksi muuten melko tiukasti harrastukseen tavalla tai toisella kytkeytyvässä 
sarjassa. Kokonaisuuden aloitus ja lopetus ovat hyviä. Aloitus kertoo ikään kuin 
konkreettisen kautta, minkä kanssa ollaan tekemisissä, ja lopetus taas antaa mahdollisuuden 
avartaa harrastuksen merkitystä filosofiseen suhteeseen maahan ja elämään.

3. ”Shakin taistelu 1-3” – Emils Opics, Soukan Kamerat
Hyvin pelkistetty toteutus, jossa aiheena on suosittu harrastus. Se saa esityksessä uusia 
ulottuvuuksia. Kuvasarjassa on kolme erilaista pelitilannetta, aloitus, keskipeli ja lopun 
asetelma, jossa kaksi kuningasta on vastakkain. Pelinappulat ovat muovisiin osin läpinäkyviä 
ja niihin kohdistettujen valojen värit vaihtuvat. Ilmapiiri sarjassa on kolkko. Kokonaisuus 
kertoo siitä, mitä pelissä tapahtuu, mutta se tarjoaa katsojalle mahdollisuuksia assosiaatioihin 
elämään pelilaudan ulkopuolellakin. Sarjaa katsoessa voi miettiä, mitä kaikkea harrastukseen 
voi sisältyä ja mikä on sen suhde maailmaan.

”Kuhan kalastin 1-4” – Seija Orenius, Kara-Kamerat
Kokonaisuus kuvaa tapahtumasarjan, jossa saadaan suuri kala. Jokainen kuva tuo oman 
lisänsä sarjaan ja niitä voi pitää hyvinä valintoina. Kalaseurueen kokema innostus välittyy 
kokonaisuudesta. Aloituskuva puoltaa paikkaansa, koska seurueen ilmeikkäät asennot 
kertovat, että jotain on tekeillä. Lisäksi se käynnistää kokonaisuuden läpi kulkevan 
tapahtumasarjan. Sen sijaan kuva 3 voisi luonteeltaan sopia sarjan päätöskuvaksi.

Vuoden espoolainen kuvaaja 2022:

Pisteet:
Jussi Helimäki 1+3
Tarja Kaltiomaa 1+3
Raimo Launonen 1+3
Antti Lyyjynen 1+2+1

 Vuoden 2022 espoolainen kuvaaja on Antti Lyyjynen Olarin Kameroista, joka 
neljästä yhtä monta pistettä saaneesta kuvaajasta ainoana sai pisteitä kahdella 
sijoituksellaan. 

Vuoden espoolainen kameraseura 2022:

Soukan Kamerat 3+1+1+1+1+3+1 = 11 p.
Olarin Kamerat 1+1+1+2+1 = 6 p.
Tapiolan kamerakerho 1+1+1+1+2 = 6 p.
Kara-Kamerat 2+1+1+1+1+1+3 = 10 p.

 Vuoden 2022 espoolainen kameraseura on Soukan Kamerat.


