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Innehåll Åboländska fotodagar
Turunmaan valokuvapäivät

30.3–1.4 

Fredag, 30.3 | Wäinö Aaltonens museum i Åbo
Guidning på fotoutställningen, fotokonstnären Renja Leino deltar .
Jens-Ole Hedman om fotografiets utveckling .
Öppning av VårKultur 2012 .

lördag, 31.3 | Villa Lande i Kimito 
Jens-Ole Hedman om arkivering av bilder, fotografer kommenterar bilder .
Fotograferna Pekka Turunen, Kristoffer Albrecht och Ritva Kovalainen berät-
tar om motiv och miljö .

Söndag, 1.4 | Stadshuset i Pargas 
Fotograferna Andy Horner, Charlotta Boucht, Heidi Lunabba och
Seilo Ristimäki berättar om sitt arbete .

Mera info: www .varkultur .fi

Erik Saanila – Vraket Alfred

Arbetsgruppen för VårKultur 2012:
Kulturkoordinator Lena Långbacka, Sydkustens landskapsförbund, projektchef Kris-
tin Mattsson, Produforum Åboland, kulturchef Fia Isaksson, Pargas, kultursekreter-
are Solveig Friberg, Kimitoön och t .f . kultursekreterare Johanna Slotte, Åbo . Arbets-
gruppen tackar fotograferna Lasse Andersson, Peter Flinkman, Janne Gröning, Hans 
G . Hästbacka, Marjatta Karikoski och Dan Strömberg för medverkan i planeringsar-
betet .
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FoToKurSer

Aika: Ma 2 .4 klo 17-20
La-su  14-15 .4 klo 10-19

Paikka: Atelje Kovalainen & Turunen, Labbölentie 261, Mark

Opettajat: Ritva Kovalainen ja Sanni Seppo

Kurssimaksu: 40 euroa + materiaalikulut

Järjestäjä: Kemiönsaaren kunta ja aikuisopisto

Ilmoittautumiset: Kemiönsaaren aikuisopisto, 02 426 0206 .

Työpajassa kukin työskentelee oman pienen kuvasarjan parissa valokuvail-
maisuaan kehittäen . 

2.4 klo 17-20 ritva Kovalainen 
Luovan valokuvauksen perusteita ja 
tehtävän teoreettinen pohjustus . 
 

14-15.4 10-19; Vedostusta. 
ritva Kovalainen ja Sanni Seppo 
Kukin opiskelija valitsee opettajan 
kanssa 3-5- kuvaa, joiden parissa 
työskennellään . Kuvat muokataan 
Photoshopissa ja vedostetaan muste-
suihkutulostimella . 

Lopuksi pidetään yhteinen kritiik-
kipalaveri, jossa kaikkien työt ovat 
nähtävillä .

Åbo

turku

Pargas

Parainen

kimitoön

kemiönssari

Fotografering och fotokonst intresse-
rar och engagerar .  Allt fler männis-
kor äger en kamera och att knäppa 
en bild kostar nästan ingenting .

Den digitala tekniken har föränd-
rat fotobranschen . Man kan ta hur 
många bilder som helst, men vad gör 
man med alla bilder som småningom 
fyller datorns hårdskiva? Gör man 
pappersbilder eller tänker man att 
det räcker med att fotona finns på 
datorn? Vad borde man tänka på om 
man vill spara bilder för eftervärl-
den?

Man kan också undra hur det är det 
att vara fotograf idag och hur digi-
boomen förändrat fotokonsten . Hur 
kan man med hjälp av fotokonsten 
förmedla olika budskap och hur kan 
man leva på sin konst, när vem som 
helst kan ta en bild? Vilka är foto-
graferna i vår region och hur ser de 
på sin situation? Vilka är utmaning-
arna?

Projektet inleds med åboländska 
fotodagar 30 .3-1 .4 . Vi har valt att 
ordna dagarna på tre olika orter och 
försökt bygga upp ett mångsidigt 
program som kan locka en bred 
publik .

Senare under våren erbjuds kurser 
och utställningar, en fototävling för 
ungdomar i Åbo, fotomaraton på 
tre orter, porträttgalleri i Kimito, 
fotoresa till Brännskär och mycket 
mer . En speciell programpunkt är 
den fotovandring som arrangeras 
onsdagen den 2 maj med början kl . 
18 . Vem som helst kan delta för att 
fånga Åboland genom kameralinsen 
på olika håll i regionen . 

Arbetsgruppen vill med fototemat 
lyfta fram fotograferingens och 
fotokonstens olika dimensioner och 
synliggöra regionens fotografer . Det 
här häftet presenterar VårKultur- 
programmet och innehåller informa-
tion om en del av de fotografer och 
fotokonstnärer som bor och verkar i 
regionen . Läs mera på www .varkul-
tur .fi .

Välkommen med på VårKultur 2012 . 
Låt fotograferna och bilderna be-
rätta .

Lena Långbacka
Sydkustens landskapsförbund

VÅrkultur 2012 handlar om foto

ValokuVatyöPaja
harrastajille

2.4 ja 14-15.4 | Kemiönsaari 

Ett stort tack till arbetsgruppen, till de fotografer som engagerat sig 
i arbetet, till finansiärerna samt till övriga personer, föreningar och 
företag som gjort projektet möjligt .

Vill du utveckla ditt fotograferande och lära dig mera? Under våren erbjuds 
kurser i hela regionen, både för nybörjare och längre hunna .
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Tid:
Fre 13 .4 kl . 18-21
Lö 14 .4 kl . 10-15
Sö 15 .4 kl . 10-15

Plats: Kolla Åbo arbis info

Lärare: Hanna Mehtonen-Rinne

Målgrupp: Kursen är ämnad för dig under 30 år

Kursavgift: 15 euro

Anmälan: Åbo svenska arbetarinstitut

Kom och gör en digital berättelse 
om en plats i staden: har du en egen 
plats, en hemlig plats, en plats som 
har en berättelse att berätta? Finns 
det en plats som gör dig lycklig eller 
som berör dig illa?

Tid: Fre 20 .4 – sö 22 .4
Plats: Axxell, Pargas
Lärare: Anna Franck
Pris: 65 euro

Anmälan: henrik .gronroos@axxell .fi
044-739 7130

Ett veckoslut fyllt med bilder . Kurs-
deltagarna får olika teman att skapa 
bilder kring . Kom med och bli inspi-
rerad tillsammans med andra fotoin-
tresserade . Resultatet blir möjligen 
en utställning .  

Tid | Aika: Ti 10 .4 & 24 .4  kl ./klo 15-17 Plats | Paikka: PIUG, Pargas / PUNT, ParainenLärare | Opettaja: Camilla HynynenPris |Hinta: 10 euro/euroa
Anmälan:
Ilmoittautuminen:

johanna-kivekas@pargas .fi, 050 596 2123Senast / Viimeistään 5 .4

Under kursen skapar vi med hjälp av 
en berättelse, bilder och ljud person-
liga kortfilmer på 1–3 minuter som 
rymmer en stor historia .

Tid |Aika: On/ke 11 .4 & 25 .4  kl ./klo 15-17 

Plats | Paikka: Skolan, Korpo / Koulu, Korppoo

Lärare | Opettaja: Camilla Hynynen

Pris | Hinta: 10 euro/euroa

Anmälan:
Ilmoittautuminen:

tove .dahlen@pargas .fi, 040 562 1825

Senast / Viimeistään 5 .4

Tid | Aika: To 12 .4 & 26 .4  kl ./klo 15-17 
Plats | Paikka: Lyan, Nagu / Nauvo

Lärare | Opettaja: Camilla Hynynen

Pris | Hinta: 10 euro / euroa

Anmälan:
Ilmoittautuminen:

tove .dahlen@pargas .fi, 040 562 1825
Senast / Viimeistään 5 .4

fotokurs

fotomaraton

systemkamera

digital storytellingför ungdomar i åk 7 och uppåt
Valokuvauskurssi, nuorille 7. luokasta alkaen

och efterbehandlingstrix

Kurs i10.4, 11.4, 12.4  |  Pargas, Korpo, Nagu 

20.4-22.4  |  Pargas 

2-3.5  |  Kimito 

13.4, 14.4, 15.4  |  Åbo 

För dig som är intresserad av fo-
tografering och vill förbättra dina 
kunskaper, lära dig tips och tricks 
eller annars bara vill bli mera ”ett” 
med din kamera .

Du behöver inte ha en systemkame-
ra, vanlig digikamera räcker bra .

Jos olet kiinnostunut kuvaamisesta 
ja haluat parantaa taitojasi, oppia 
vinkkejä ja vihjeitä tai muuten vain 
parantaa suhdettasi kameraan, tule 
mukaan!

Sinulla ei tarvitse olla järjestelmäka-
mera, tavallinen digikamera riittää 
hyvin .

Tid: On-to, 2-3 .5 kl . 18:00-20:45

Plats: Kimito skolcentrum

Lärare: Mathias Lönnström

Kursavgift: 15 euro

Kurslängd: 10 timmar

Arrangör: Kimitoöns Vuxeninstitut

Anmälan: 02 426 0206

Dag 1:
Skärpedjups- och isojämförelser, mak-
rofotografering, hdr-fotografering, 
slutartidsexperiment och porträttfo-
tografering .  

Dag 2:
Digital efterbehandling .
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Tid: Ti 3 .4  kl . 17:00

Plats: Sagalunds museum, Kimito

 

eVeneMAnG

Åbo

turku

Pargas

Parainen

kimitoön

kemiönssari

3.4, 10.4, 12.4  |  Kimito, Västanfjärd, Dalsbruk 

Tid: Ti 10 .4  kl . 17:00

Plats: Västanfjärds bibliotek

Tid: To 12 .4  kl . 17:00

Plats: Dalsbruks bruksmuseum

Porträttgalleri

Arrangör: Sagalunds museistiftele

Vi tittar på och diskuterar gamla fo-
toalbum med personporträtt . Du kan 
ta med egna album från Kimitobyg-
den med kända och okända personer . 
Syftet är att väcka intresset för att 
ta vara på gamla fotografier och 
skapa ett åboländskt porträttgalleri .  
Vi hoppas att den databas vi pla-
nerar skall hjälpa släktforskare och 
andra intresserade av lokalsamhället 
att identifiera vem som finns på de 
gamla fotografierna .

Du kan delta i det tillfälle som pas-
sar dig bäst – eller i flere .
Fritt inträde och kaffeservering .

Tid: Fre–sö 4-6 .5

Plats: Brusaby, Kimito

Lärare: Håkan Eklund

Kursavgift:
70 euro (alla tre delar tillsammans 160 euro) .
Kost och eventuell logi ingår ej .

Kurslängd: 15 timmar/per kursdel

Arrangör: Axxell Brusaby

Anmälan: www .axxell .fi

Kursen är del 1 i en 3-delad serie, 
där var del kan tas separat . 
De övriga kurserna är;
Fotografering II 7-9 .9
Utskärgård (Utö) 
Fotografering III 16-18 .11
Producera bilder för hem och utställ-
ning (Brusaby, Kimito)

4-6.5  |  Kimito 

Under den första kursen vistas vi 
i skog och mark för att se på både 
landskaps- och makrofotograferings-
tekniker . Vi går också igenom bilder-
na och analyserar vad som lyckats 
bra och vad som kunde göras annor-
lunda . Du får personlig handledning 
under fotograferandet och mycket 
vägkost i bagaget för att fortsätta 
utvecklas i ditt fotograferande .

fotografering 1
i skog och mark

Andy Horner - Isberg Grönland

Intresserad av gamla porträtt? Nyfiken på hur fotografer ser på sig och sina 
bilder? Kanske du vill delta i ett fotomaraton eller gå på en fotovandring 
tillsammans med andra . I VårKultur-programmet finns mycket att välja på!
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Tid: Sö 15 .4  kl . 10-16

Plats: Akademigatan 1

Anmälan: Namn och telefonnummer till fotoklubben@abo .fi senast 13 .4

Arr: Fotoföreningen Pictura , Unginfo i Åbo och Åbo kulturcentral

Info: www .fotoklubben .fi

Kom och möt proffsfotografer och 
entusiastiska amatörer . De berättar 
om sig själva och sina bilder enligt 
”Pecha Kucha”-metoden, dvs varje 
fotograf får visa 20 bilder och tala 
20 sekunder/bild . Vad visar fotogra-
ferna, vad talar de om? Det kan vara 

14.4  |  Kimito

15.4  |  Åbo12.4, 15.4, 25.4  |  Nagu, Korpo, Pargas

Deltagarna får en fotoutmaning per timme (totalt 6 st .) och ska med ett 
fotografi ge sin tolkning av temat . Picturas studio på Akademigatan 1, vån . 3 
fungerar som bas . 

Tid: Lö 14 .4  kl . 10-15
Plats: Villa Lande

Anmälan: Villa Lande kl . 10-11

Tid: To 12 .4  kl .18:30

Plats: Nagu, Sjöfartshuset

Fotografer: Camilla Hynynen, Tor Kreutzman , Dan Strömberg, Aarro Söderlund

Tid: Sö 15 .4  kl .16:00
Plats: Korpo, Hotel Nestor
Fotografer: Frank Hellgren, William Hellgren, Bosse Mellberg, Kari Westerholm

fotomaraton

fotomaraton

Tid: Ons 25 .4  kl . 18:30

Plats: Pargas, Gamla Kommunalstugan

Fotografer: Julia Ajanko, Lasse Andersson, Håkan Eklund, Anna Franck

Fotosnacket är gratis .

fotosnack

Kom med och fota tillsammans med 
andra . Ingen förhandsanmälan be-
hövs .

Ordnas av Kimitoöns konstförenings 
rf:s fotosektion

För dig som är 13–19 år . 
Vill du visa vilka platser som på rik-
tigt gäller i stan, har du roliga bilder 
av oväntade situationer i stan, eller 
gillar du annars bara att fotografera? 
Då är fototävlingen I <3 Åbo något 
för dig! 

I fototävlingen får unga chansen att 
ge sin egen bild av Åbo och att få 
sitt foto publicerat på ett I <3 Åbo-
vykort, som delas ut gratis under 
sommaren . 

Arrangörer: Åbo kulturcentral och Luckan i Åbo, i samarbete med 

Kameraboden och Åbo Underrättelser .

För mer info: www .åu .fi/iloveabo eller

Hedda Halonen, Luckan i Åbo, 02 233 1986 .

7-13.5  |  ÅbofototäVling
I <3 åbo

en överraskning, kanske det handlar 
om känslan då bilden togs, kanske 
det handlar om objektiv eller kanske 
bilden talar för sig själv . Efter presen-
tationen finns möjligheter att fråga 
närmare om fotografens bilder .



12 13

Brännskär i Nagu södra skärgård 
är ett fiskehemman som ägs av 
Åbolands Skärgårdsstiftelse och 
Svenska småbruk och egnahem . 
Arrendator är Lennart Söderlund, 
hemma från Kimitoön . Sommaren 
2011 började man renovera hem-

Konstnär Maija Suomäki koordinerar 
fotoprogram i Servicehuset Wilén 
under perioden 1 .4-20 .5 . Tanken är 
att man varje vecka ordnar något 
inom fototemat som berör ’’boarna” . 
Några av aktiviteterna är att fram-

Diskussion om fotografering och 
fotokonst .

VårKultur avslutas och fortsatta 
aktiviteter diskuteras . Gemensam 
transport och servering .

ställa fotoberättelser, fotografera 
boarna och dokumentera livet ur 
sjuksköterskans perspektiv .  

Mer information: Servicehuset Wi-
len, 0400 218 382 .

6.5  |  Pargas

1.4-20.5  |  Åbo

18.6  |  Korpo

fotoresa

fotoProgram

foto som tema

till Brännskär

i servicehuset Wilén

2.5 kl. 18:00

ort Plats ledare

Pargas Gästhamnen Lasse Andersson

Nagu Torget (bakom SALE) Dan Strömberg

Korpo Rumar utsiktstorn Renja Leino

Houtskär Hyppeis by Martin Sainio

Iniö Snäckan Janne Gröning

Åbo Arken, Fabriksgatan 2 Håkan Eklund

Kimito Villa Lande/torget, Bodil Söderblom

Dalsbruk Bio Pony Maria Manelius

Västanfjärd Västanfjärds gamla kyrka
Helena Laakkonen och 
Marjatta Karikoski

1.5 kl. 15:00

Hitis Hitis kyrka Harriet Breider

En fotovandring är att tillsammans 
uppleva sin närmiljö . Man promene-
rar, diskuterar, fotograferar och har 
roligt – säkert en skojig syn också för 
omgivningen . Inget annat än be-
kväma skor och någon sorts kamera 
behövs . En mobiltelefon som man 
kan fota med duger lika bra som en 
avancerad systemkamera . 

1.5 kl. 15, 2.5 kl.18  |  Åbo, Pargas, KimitoönfotoVandring

Efter vandringen kan alla som del-
tagit ladda upp 1-2 bilder på webb-
platsen www .varkultur .fi vilket ger 
en unik samling bilder från regionen 
vid en och samma tidpunkt .

Alla intresserade med! Instruktioner 
fås på platsen . Bland deltagarna lot-
tar vi ut priser .

Tid: Sö 6 .5  kl . 7-13
Start: Granvik i Pargas
Pris: 30 euro, priset inkluderar kaffe och sopplunch
Anmälan: senast den 11 .4 till fia .isaksson@pargas .fi

Tid: Må 18 .6

Plats: Korpoström

manet och planera utvecklingen av 
näringsverksamheten på ön . Turist-
verksamheten på Brännskär inleds 
sommaren 2012 med bland annat 
en småbåtshamn .

På Brännskär blir det kaffe, fotogra-
ferande, fotosnack och lunch .

Arr: VårKultur, Produforum Åboland och ämnet Visuella studier vid Åbo Akademi
Mera information på www .varkultur .fi
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uTSTÄllnInGAr

Utställningen Ytterligheternas ge-
mensamma nämnare skildrar 20 år 
av fotografiutbildning i Åbo . Utställ-
ningen har byggts upp i samarbete 
med utbildningsprogrammet för 
bildkonst vid Konstakademin vid 
Åbo yrkeshögskola . 26 konstnärer 
har valts för att ställa ut fotografier, 
videoverk och installationer . 

Utställningshelheten visar ett tvär-
snitt av det mångsidiga spektrum 
som de konstnärer som genomgått 
fotografutbildningen i Åbo eller som 
under olika tider verkat som lärare i 
skolan ger uttryck för i sina verk . En 
stor del av konstverken visas nu för 
första gången . 

Åbo

turku

Pargas

Parainen

kimitoön

kemiönssari

27.1-15.4  |  Åbo, Wäinö Aaltonens museumutställning
Ytterligheternas gemensamma nämnare

FIGURSTADEN är ett fotoprojekt, 
där kända figurer, allt från legenda-
riska rockstjärnor och skådespelare 
till Disneys animerade varelser, fram-
träder som samlingsfigurer i stads-
rummet i Åbo .
  
Social medvetenhet och personliga 
kontaktytor utgör en grund för 
betraktandet av Ekholms fotografier . 
Verkligheten är arrangerad, men 
aldrig manipulerad i de bilder som 
ingår i FIGURSTADEN . Ekholm bor 
och verkar i Åbo med ett nationellt 
och internationellt arbetsfält .

FIGUURIKAUPUNKI on valokuvapro-
jekti, jossa kuuluisat hahmot legen-
daarisista rock-tähdistä ja näytteli-
jöistä Disneyn animaatiohahmoihin 
esiintyvät Turun kaupunkitilassa 
keräilyfiguureina .
 
Ekholmin valokuvissa sosiaalinen 
tietoisuus ja henkilökohtaiset koske-
tuspinnat muodostavat kuvien 
katsomistapoja . FIGUURIKAUPUN-
GISSA kuvien esittämä todellisuus 
on järjestetty, muttei koskaan 
manipuloitu . Valtakunnallista ja kan-
sainvälistä työtä tekevä valokuvatai-
teilija asuu ja työskentelee 
Turussa .

Juha Allan Ekholm,
fotografier/valokuvia 

Ke 2 .5 . klo 17:00 Näyttelyn avajaiset, taiteilja kertoo näyttelystä

Ons 2 .5 kl . 17:00 Vernissage, konstnären presenterar utställningen 

2.5-30.6  |  Kemiö/Kimito, Villa Lande figuurikauPunki
Figurstaden

Turku 2011 euroopan kulttuuripää-
kaupunki keräilyfiguurikuvina
åbo 2011 europas kulturhuvudstad 
som samlingsfigurer

Upplev Svalbard i Pargas, S:t Petersburg i Nagu, se Figurstaden i Kimito 
eller nålhålsbilder i Korpo och på Nötö . På Wäinö Aaltonens museum kan du 
se resultat av 20 år av fotografutbildning i Åbo . Kameran har otaliga möjlig-
heter och uttrycksformer!

Välkommen på utställning!

Entré 6 euro / 4 euro, barn under 12 år gratis . 
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Fotografen vill förmedla stadens puls 
och rymd så som han upplevde den 
under en vistelse i Sankt Petersburg 
i oktober 2010 . På utställningen 
finns bilder i färg och svartvita bil-
der .

Dan Strömberg är 38 år och fotograf 
i eget företag . Han är porträttfo-
tograf med barnfotografering som 
specialitet, utbildad som lärling år 
2000 hos fotograf Dyveke i Boden, 
Sverige .

Fotografer: Lasse Andersson, Torulf Jernström, Tom Kraappa,
Daniel Lindberg, Henrik Nyman, Niclas Rantala, Rob Watkins 

Sju vänner som har foto som jobb, 
hobby eller passion . Tillsammans 
brukar de göra resor till natursköna 
platser för att ta bilder, äta gott 
och utbyta tankar och idéer kring 
fotande . I september 2011 gjorde 
gruppen en resa till Longyearbyen 
på Svalbard för att bekanta sig med 
den karga men underbara naturen . 
Tillsammans vill de nu presentera en 
utställning över vad de upplevde på 
78°N .

3-28.4 | Nagu, Bollhallen/Biblioteket 

22.4-19.5  |  Pargas, Gamla kommunalstugan

s:t Petersburg i bild

sValbard

Fotograf Dan Strömberg

Spetsiga berg och kall kust

Fotografier från nålhålskameraeve-
nemanget i Korpoström, 5-7 .8 .2011 
Valokuvia neulanreikäkameratapah-
tumasta Korpoströmissä, 5-7 .8 .2011 
 
En “kollektiv” utställning om Skär-
gårdscentret och dess närmiljö sedd 
ur flera synvinklar . 

Alster som producerats under VårKultur–perioden ställs ut .

Fotoutställning
Öppet under kaféets öppethållningstider

Valokuvanäyttely
Avoinna kahvilan aukioloaikana

Leif Jansson är en amatörfotograf som brukar tillbringa några vintermåna-
der varje år i Indien . Han vill med sina bilder förmedla de indiska färgerna, 
den kryddade atmosfären och indiska kulturen .

19.6-31.8  |  Korpo, Korpoström 

22.6-5.8  |  Åbo, Gamla Stortorget 

22.6-12.8  |  Nötö, kotiseututalo / hembygdsgård 

31.7-18.8 | Pargas, Gamla kommunalstugan 

black box iii

fotoutställning

illusion x

bilder frÅn indien

hans G. hästbacka

på vindsgalleriet i åbo

hans G. hästbacka

Fotograf leif Jansson
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- Digikamerorna har förändrat foto-
marknaden radikalt . Numera kan 
alla fotografera och de flesta har nå-
gon form av kamera . Men kunskapen 
om fotografering saknas .

Det säger Tetti Lundsten på Kame-
raBoden i Åbo . Jag träffar honom på 
75-årsdagen av KameraBodens start 
6 .3 .1937 . Butiken är fortfarande kvar 
i samma fastighet, men mycket har 
skett den senaste tiden . Butiken är 
nyrenoverad och idag finns datorer 
som är gjorda för att vem som helst 
ska kunna skapa fotoböcker – ett 
tydligt tecken på utvecklingen inom 
branschen .

- Folk tar inte längre ut pappersbil-
der, så vi måste helt enkelt hitta en 
ny nisch, säger Tetti . Han visar hur 
man snabbt och enkelt kan göra 
fotoböcker i affären . Sedan mitten av 
september har man kunnat göra det 
på någon av de apparater som finns 
i affären .

 - Det går fort och vi hjälper vid 
behov . På ca en timme har man fo-
toboken i sin hand . Vid jultid gjorde 
vi upp till 20 per dag, så det verkar 
vara en lyckad satsning, förklarar 
Tetti .

När digitalkamerorna kom slutade 
folk att göra pappersbilder men man 
började fota mycket mera . - Det finns 
inte en sten som inte fotats, men 
kunskap och självkritik saknas, anser 
Tetti . Nu fotar man otroliga mängder 
bilder och tänker sig att man använ-
der datorn för att titta på dem . Men 
visar man sina 2000 semesterbilder 
vill snart ingen komma på besök… Så 
det gäller att vara kritisk och välja 
de bästa som man sparar på ett vet-
tigt sätt, säger Tetti .

Vad göra med alla digitala bilder?

Spara inte bilder på datorn

Enligt Tetti Lundsten är datorn det 
sämsta stället att spara bilder på, 
åtminstone som den enda förva-
ringsplatsen . - Varje månad kommer 
någon olycklig in till butiken och 
berättar att hårdskivan har kraschat 
och att alla bilder gått förlorade . 
Digital fotografering är som att rulla 
en snöboll i blidväder . Den blir bara 
större, men när våren kommer så 
kraschar den, säger han .

Att förvara sina bilder på datorn är 

alltså alldeles för osäkert . Enligt Tetti 
är den säkraste och bästa förva-
ringsplatsen kamerans minneskort . 
Han förespråkar att man skaffar ett 
fodral för sortering och uppbevaring 
av korten . Det har åtminstone inte 
jag tänkt på förut – det känns både 
dyrt och opraktiskt, men tål kanske 
funderas på .

Jag får höra att det allra bästa är 
att göra på gammaldags vis och ta 
ut bilderna i pappersformat . Eller 
att göra fotoböcker . Om man inte 
vill göra böckerna i affären finns det 
också möjligheter att göra böcker via 
nätet . För hållbarheten och kvali-
teten är det viktigt att de görs på 
riktigt fotopapper, säger Tetti . Och 
innan jag går påpekar han: - Var kri-
tisk gentemot dina bilder . Kasta bort 
åtminstone 90% . När 10% är kvar 
kan du fundera på vad du ska göra 
med dem…

Jag går hem och tittar på mina egna 
bilder på datorn . Tänker att jag 
borde sortera, radera, spara, göra 
något av de tusentals bilder jag har . 
Men det är svårt… Det är så mycket 
känslor och minnen förknippade med 
bilderna . Men jag borde verkligen… 
Jag vill inte behöva gå till Kame-
raBoden och berätta att min dator 
kraschat . Och bli en till i den olycks-
drabbade statistiken . 

Lena Långbacka
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lasse andersson

johanna ahlstrand

28-årig företagare bosatt 
i Pargas . Jobbar inom re-
klambranschen . Lasse är 
specialiserad på reklam-
foto och erbjuder sina 
tjänster via sitt företag 

Henrik Zoom . Han jobbar också med gra-
fisk design i sin reklambyrå Skärgårds 
Reklam . På fritiden reser Lasse omkring 
för att fotografera främst natur- och land-
skapsbilder . Han delar med sig av sina 
upplevelser och sin kunskap via fotoblog-
gen Linssoppa . www .linssoppa .fi

Fotograf och bildbehand-
lare med eget företag . 
Bor i Pargas . Jobbar som 
frilans för dagstidningar 
och på privata tillställning-

ar . Gör även bildbehandlingar och ordnar 
egna utställningar . Är speciellt intresse-
rad av natur- och barnfotografering .

www.henrikzoom.fi  |  lasse@henrikzoom.fi  |  040 745 4006

www.johannaahlstrand.com  |  johanna.ahlstrand@gmail.com  |  050 402 3095

28-vuotias mainosalan yrittäjä Paraisilta . 
Lasse on erikoistunut mainosvalokuvauk-
seen ja tarjoaa palveluitaan Henrik Zoom 
-nimisen yrityksensä kautta . Hän työs-
kentelee myös graafisena suunnittelijana 
mainostoimistossaan Saaristo Mainos . 
Vaapaa-ajallaan Lasse matkustelee ja 
valokuvaa enimmäkseen luonto- ja mai-
semakuvia . Hän jakaa kokemuksiaan ja 
osaamistaan ruotsinkielisessä Linssoppa 
blogissa . www .linssoppa .fi

Valokuvaaja ja kuvankäsittelijä jolla on 
oma yritys . Asuu Paraisilla . Tekee free-
lancetyötä sanomalehdille ja yksityistilai-
suuksissa sekä pitää omia näyttelyitä . On 
erityisen kiinnostunut luonto- ja lapsiku-
vauksesta .

fotografer och fotokonstnärer
som är Verksamma i Åboland

hÅkan eklund

Tidskriftsredaktör, fri-
lansskribent och fotograf . 
Bosatt i Åbo . Har publi-
cerat minst 500 artiklar 
med egna bilder i dags-

press och tidskrifter under fyra decen-
nier, främst med natur och samhälle som 
motiv . Har avlagt en specialyrkesexamen 
för fotografer och är ordförande för 
naturfotoföreningen BioFoto Finland . 
Har ett enmansföretag som heter Hawk 
Information . 

www.fotosidan.se/blogs/hawk  |  hawk.eklund@gmail.com  |  050 567 2213

Päätoimittaja, freelance-toimittaja sekä 
valokuvaaja . Hän asuu Turussa ja on 
julkaissut vähintään 500 artikkelia omilla 
kuvituksilla sanomalehdissä sekä muissa 
julkaisuissa neljän vuosikymmenen aika-
na . Luonto ja yhteiskunta ovat ensisijai-
set aiheet hänen valokuvissaan . Eklund 
on suorittanut valokuuvaajan erikoisam-
mattitutkinnon ja toimii luontokuvayhdis-
tys BioFoto Finland:in puheenjohtajana . 
Hän pyörittää yhden miehen yritystä 
nimeltä Hawk Information . 

Fotograf och fotokonst-
när . Arbetar som frilans-
fotograf och med egna 
fotokonstprojekt vid sidan 
av sina kommersiella upp-

drag . Hon intresserar sig speciellt för hur 
modellen upplever fotograferingstillfället 
och hur relationen mellan porträtt och 
självbild konstrueras .

Valokuvaaja ja valokuvataiteilija . Työs-
kentelee freelancevalokuvaajana ja 
omien valokuvataideprojektien parissa . 
Häntä kiinnostaa erityisesti miten ku-
vaustilanne koetaan ja millainen on muo-
tokuvan ja minäkuvan välinen suhde .

anna franck

www.annafranck.net  |  info@annafranck.net  |  050 540 7029

Anna Franck – ur serien; Nakna kvinnor i naturen
Lasse Andersson – Matglad limpa
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camilla hynynen

Jobbar som frilansfoto-
graf i sitt företag Crea-
tella . Bosatt i Nagu . Hen-
nes huvudsysselsättning 
är att göra inrednings-

reportage till olika inredningstidningar . 
Utöver det fotar hon porträttbilder i 
olika miljöer . Har man ett intressant och 
personligt hem får man gärna kontakta 
Camilla! 

Camilla Hynynen työskentelee freelance-
valokuvaajana Creatella – nimisessä 
omassa yrityksessään . Asuu Nauvossa . 
Päätehtävänään hän toimii sisustus-
toimittajana eri sisustuslehdille ja sen 
lisäksi hän tuottaa muotokuvia eri ympä-
ristöissä . Mikäli sinulla on mielenkiintoi-
nen ja persoonallinen koti, ota yhteyttä 
Camillaan!

www.creatella.fi  |  creatella@parnet.fi  |  0400 841 506

andy horner

www.andyswildworld.se | andhorner@gmail.com | 0457 343 4112

En internationellt känd 
natur- och landskaps-
fotograf . Växte upp i 
norra England . För 20 
år sedan flyttade han till 

Åland, där han bl .a . undervisar i foto och 
frilansar som naturfotograf .

Andy Horner on kansainvälisesti tun-
nettu luonto- ja maisemavalokuvaaja . 
Varttui Pohjois-Englannissa ja muutti 20 
vuotta sitten Ahvenanmaalle jossa hän 
mm . opettaa valokuvaamista ja toimii 
freelanceluontokuvaajana .

Heltidsfotograf sedan 
åtta år tillbaka . Bor på 
ön Keistiö i Iniö . För 
det mesta fotograferar 
han stämningsfulla och 

meditativa stunder i skärgårdsmiljöer 
med båthus, holmar och skär . Han fotar 
också växter och skog och olika abstrak-
ta vyer . Alla hans bilder är fotograferade 
med film .

Janne Gröning on viimeisten kahdeksan 
vuoden ajan työskennellyt kokopäiväi-
sesti valokuvaajana . Hän asuu Keistiön 
saaressa Iniössä . Kuvauskohteita ovat 
pääosin tunnelmalliset ja meditatiiviset 
hetket saaristomaisemissa - venevajo-
ja, saaria ja luotoja . Hän kuvaa myös 
kasveja ja metsää ja erilaisia abstrakteja 
maisemia . Kaikki hänen kuvansa ovat 
otettuja filmillä .

janne gröning

Frilanskonstnär . Bosatt 
och verksam i Åbo . I sina 
projekt med Camera 
obscura utövar han 
undersökande fotografi . 
Han studerar naturens 

och landskapets föränderlighet med 
hjälp av uttryckssättets behov av tid . 
Han konstruerar s .k . ”lågteknologiska” 
nålhålskameror av trä, plast och papper . 
Håller också nålhålskamerakurser för 
både ung och gammal .

hans g. hästbacka

hansghastbacka@hotmail.com  |  0400 381 513 

Freelancekuvataiteilija . Asuu ja työsken-
telee Turussa . Hästbacka tekee kokei-
levaa valokuvausta Camera obscura 
-projekteissaan . Hän tutkii luonnon ja 
maiseman muuttumista tämän ilmaisuta-
van tarvittavan ajan myötä . Neulanreikä-
kamerat rakentuvat erilaisista materi-
aaleista; puusta, muovista ja paperista . 
Camera obscura -valokuvauskursseja 
järjestetään sekä nuorille että aikuisille .

www.archipelagophoto.com | janne@archipelagophoto.com | 0400 223 456

www .fotosidan .se/gallery/view .htm?ID=202267Janne Gröning – Morgonstund

ritVa koValainen 

Valokuvataiteilija . Asuu 
ja työskentelee Kemiön-
saarella . Kuvien teema-
na on useimmiten ihmi-
sen ja luonnon välinen 

suhde . Tekee kirjoja ja pitää näyttelyjä .

Fotokonstnär . Bor och arbetar på Kimi-
toön . Bildernas tema är oftast förhållan-
det mellan människa och natur . Skriver 
böcker och håller utställningar .

www.kovalainenritva.com | ritva.kovalainen@sci.fi | 02 421 968, 040 547 8464
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hanna mehtonen-rinne

seilo ristimäki

Fotograf . Föregångskvin-
na för digitalt berättande 
i Finland . Har grundat 
verksamhetens digitala 
nätverk (dstfinland .

ning .com) och håller kurser i digitalt 
berättande på bägge inhemska språken i 
hela Finland . Arbetar också som frilans-
skribent och håller ordkonstkurser på 
nätet för ungdomar i skärgården .

Turkulainen Seilo Risti-
mäki on mainostoimisto 
Iloisen Liftarin perustaja 
ja toimitusjohtaja . Hänen 

erikoisalueensa ovat ruoka-aiheet ja 
erilaiset lifestyle-tyyliset brändinraken-
nustuotannot . Kokemusta kaupallisesta 
valokuvauksesta hänellä on 20 vuoden 
ajalta ja oman studion tuotantotiimin 
johtamisesta 15 vuotta . 

Valokuvaaja . Digitaalisen kerronnan 
uranuurtajanainen Suomessa . Hän 
on perustanut digitaalisen kerronnan 
verkoston (dstfinland .ning .com) ja pitää 
kursseja aiheesta molemmilla kotimaisil-
la kielillä koko Suomessa . Hän työsken-
telee myös freelancetoimittajana ja pitää 
verkkosanataidekursseja saaristolaisnuo-
rille .

Åbobon Seilo Ristimäki är VD och 
grundare av reklambyrån Iloinen Liftari . 
Hans specialområden är mat och bran-
ding av olika lifestyleproduktioner . Han 
har 20 års erfarenhet av kommersiellt 
fotograferande och har lett den egna 
studion i 15 år .

hannamrinne.wordpress.com  |  hanna.m.rinne@gmail.com  |  045 676 9752

iloinenliftari.fi  |  seilo@iloinenliftari.fi  |  0400 528 262

Fotograf från Dalsbruk, 
Kimitoön . Artenomexa-
men inom fotografi 1994 . 
Fotograferar all sorts 
porträtt som bröllop, 

konfirmation, student och barn . Även 
företagsfotografering som personalbilder 
och produkter . Andra favoritmotiv är 
skärgård, natur, konserter och artister .

maria manelius

manelius.1g.fi  |  maria.manelius@gmail.com  |   0400 510 937

Maria Manelius on valokuvaaja Kemiön-
saaren Dalsbrukista . Hän on valmistunut 
artenomiksi valokuvausalalta vuonna 
1994 . Manelius valokuvaa kaikenlaisia 
muotokuvia, esim . hääkuvia, konfirmaa-
tiokuvia, ylioppilaskuvia sekä lapsikuvia . 
Myös yritysvalokuvat, mm . henkilöstö-
kuvat onnistuvat . Suosikkikohteita ovat 
saaristo, luonto, konsertit sekä artistit . 

Producerar reklam, 
företagsvideon, musikvi-
deon och undervattens-
material . Dokumenterar 
evenemang och erbju-

der konsulttjänster . Till tjänsterna hör 
stillbildsfotografering och rörlig bild på 
både film och i digitala format . Han bor 
i Helsingfors men är också verksam på 
Kimitoön där han växte upp . 

Mathias Lönnström tuottaa mainok-
sia, yritysvideoita, musiikkivideoita ja 
vedenalaismateriaalia . Hän dokumentoi 
tapahtumia ja tarjoaa konsulttipalvelui-
ta . Palveluihin kuuluu muotokuvausta ja 
liikkuvan kuvan kuvausta sekä filmillä 
että digitaalisesti otettuna . Hän asuu 
Helsingissä mutta toimii myös Kemiön-
saarella jossa hän on varttunut .

www.mathiaslonnstrom.com | mathias.lonnstrom@gmail.com | 040 568 0563

mathias lönnström

Maria Manelius – Höstmorgon på bruksfjärden

Mathias Lönnström – Tändsticksgumman
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Pekka turunen

Asuu Kemiössä . Hän on 
suorittanut Taiteen mais-
terin loppututkinnon 
valokuvauksen alalta Tai-
deteollisessa korkeakou-

lussa . Turunen on kiinnostunut maaseu-
dusta ja sen ihmisistä, sekä ekologisista 
kysymyksistä . Hän onkin pysynyt näiden 
teemojen parissa, välineinään valokuva, 
elokuva ja kynä . 

Bosatt i Kimito . Magister i fotografi vid 
Konstindustriella högskolan . Turunen är 
intresserad av landsbygdens människor 
och av ekologiska frågor och har jobbat 
med dessa teman med hjälp av penna, 
fotografi och film .

perifery@sci.fi  |  040 547 8465

Koulutukseltaan elo-
kuvaohjaaja . Hän asui 
ja työskenteli kolme 
vuotta ulkosaaristossa 
Jurmossa 2009–2011 . 
Valokuvaajana hän 

toteutti kesällä 2011 projektin ‘Sielusuih-
ku’, jota varten hän kuvasi kerran viikos-
sa vuoden ajan Jurmon saaren itäisintä
kärkeä . Iina Terho julkaisi projektistaan 
myös valokuvakirjan .

iina terho

Iina Terho är utbildad filmregissör . Hon 
bodde och arbetade i tre års tid i den 
yttre skärgården på Jurmo åren 2009-
2011 . Som fotograf förverkligade hon 
projektet ”Sielusuihku” – ”Själsduschen” 
sommaren 2011 . Då fotograferade hon 
Jurmos östligaste spets en gång i veckan 
under ett års tid . Terho publicerade en 
bok med fotografierna från projektet .

iina.terho@gmail.com  |  044 535 5776

roger sjölund

Har hållit på med foto-
grafering i drygt 30 år 
med varierande intensi-
tet . Sina motiv hämtar 
han ur naturen och han 

fotograferar främst närbilder och land-
skap . Han tycker speciellt om miljöer där 
det finns vatten i någon form . Skärgår-
den har varit den miljö som mest inspi-
rerat och påverkat hans fotografering . 
Bosatt i Åbo .

roger.sjolund@gmail.com  |  040 867 1789

Roger Sjölund on harrastanut valoku-
vausta reilut 30 vuotta vaihtelevalla 
intensiteetillä . Aiheet löytyvät luonnosta 
ja hän valokuvaa ensisijaisesti lähikuvia 
sekä maisemia . Suosikkikohteet ovat 
kaikenlaiset vesistöt, varsinkin saaristo . 
Sjölund asuu Turussa .

Roger Sjölund – Apollo

Gör främst dokumen-
tärfilm, kamera- och 
ljudarbete . Hans företag 
First Frame erbjuder 
tjänster som editering, 

reklamfilm, företagsvideor, stillbildsfoto-
grafering och logotyper . När Erik 2005 
blev certifierad dykare hittade han en ny 
utmaning i att fotografera under vatt-
net . Nuförtiden dyker han sällan utan en 
kamera i händerna . Bosatt i Pargas .

erik saanila

www.firstframe.fi  |  erik@firstframe.fi  |  040 565 2096

Erik Saanila tuottaa ensisijaisesti do-
kumenttielokuvia, kamera- ja  äänitöi-
tä sekä editointia . Hänen yrityksensä 
First Frame tarjoaa näiden lisäksi myös 
mainoselokuvatuotantoa, yritysvideoita, 
erilaisia muotokuvia ja logotyyppejä . Kun 
Saanila vuonna 2005 suoritti sukellus-
sertifikaatin, hän sai uusia haasteita 
valokuvauksesta veden alla . Nykyään 
hän harvemmin sukeltaa ilman kameraa . 
Asuu Paraisilla .
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I en diskussion om ätstörningar och 
kroppsideal hörde jag en forskare 
särskilt påpeka att det nu finns 
reklam där kroppsdelar inte är 
fotograferade utan skapade i dator . 
Vilket antagligen skulle visa hur 
långt branschen har gått i cynism . 
Här tyckte jag mig höra undertex-
ten:
 
”De bryr sig inte ens om att ta 
riktiga foton längre!” Vad är det då 
som är så upprörande med detta? 
Forskningen visar att orealistiska 
framställningar av skönhetsideal 
är, om inte den enda, så åtminstone 
en viktig orsak till ätstörningar och 
negativ kroppsbild bland både kvin-
nor och män . Men skulle frånvaron 
av kamera på något sätt vara mer 
upprörande än alla andra manipula-
tiva grepp – inte minst modellernas 
svältkurer? 

Stora krav och anspråk förknippas 
med fotografiers sanningsvärde . 
Några sådana krav ställs knap-
past på till exempel måleri . Under 
1900-talet passade måleriet bra 
ihop med konstbranschens idéer om 
konst som personligt uttryck, medan 
fotografin länge betraktades med 
misstänksamhet . Ständigt uppre-
pades samma fråga: ”Är fotografi 
konst?” . Men den frågan är onödig 
idag, eftersom svaret är uppenbart 
för var och en som tittar sig om-
kring . På utställningar över hela den 
urbana världen idag visas bilder som 
framställts fotografiskt . De listas i 
katalogerna som ”konst”, recenseras 
i tidningarna som ”konst” och köps 

in till museer och privatsamlingar 
som ”konst” . Inte som fotografi . Man 
kan förstås diskutera förutsättnin-
garna för att något ska bli behandlat 
och listat som konst, men det är en 
annan sak .

Sanning är ett problematiskt be-
grepp och bör användas med försik-
tighet . Kanske särskilt när det gäller 
bilder och deras sanningsvärde . Ett 
fotografi har till skillnad från en 
teckning eller målning tillkommit på 
ett rent mekaniskt sätt . I polisunder-
sökningar har fotografier ett bevis-
värde som andra bilder inte har .

Bilden som bevis?

Se på bilden av en man i läderrock 
som fotograferar fotografen . Mannen 
är jag . Jag intygar att det är jag, och 
att kameran jag håller i är en Kodak 
engångskamera inhandlad i Rom 
hösten 2007 . Jag intygar att bilden 
är tagen av min kollega Sin Han . 
Mitt intygande får trovärdighet ge-
nom fotografens personliga koppling 
till mig och min försäkran att jag var 
närvarande på platsen . Bilden själv 

kan inte intyga något alls . Den kan 
varken ljuga eller bevisa, den kan 
bara visa . Kanske är min identitet 
falsk, kanske är mannen på bilden 
en helt annan . Här är det mig ni 
måste tro på, inte bilden .

Se på bilden av en mycket röd mun . 
Den är tagen ur en reklam för läpp-
stift . Man kunde säga att den här 
bilden ljuger för fullt – för inte finns 
det sådant läppstift i verkligheten? 
Dessutom är det välkänt att bilder 
av detta slag genomgår en omfat-
tande efterbehandling i Photoshop . 
Vilket som sagt inte bara är ett san-
ningsproblem, utan också ett socialt 
problem . Men om vi mer specifikt 
skall lokalisera själva lögnen blir det 
hela mer komplicerat . Ingenstans 
i bilden hävdas det att den som 
använder läppstiftet får dessa läppar . 
Inte heller i reklamens text (bort-
klippt här) hävdas något sådant . 

Om någon ljuger är det inte bilden, 
utan den som använder den för ett 
visst syfte, till exempel användaren 
av Photoshop, eller de kopister som 
i 1930-talets Sovjet fick redigera 
ut den misshaglige Trotskij ur alla 
dokumentära bilder . Bilden själv 
visar inte Trotskij, men den visar 
heller inte att Trotskij inte fanns . 
Fotografin visar bara en viss specifik 
situation eller delar av den . För den 
kunnige visar fotografin också alla 
val av optik, ljus, omgivning, kosme-
tik, filmkvalitet, upplösning och så 
vidare som utgör bildens språk och 
retorik . Ändå kvarstår den direkta 
kopplingen som jag nämnde förut 

– ljusinformation passerar genom 
en lins och registreras . Vår forskare 
som häpnade över bildmänniskors 
fräckhet hade säkert denna koppling 
i åtanke . Som om den skulle vara en 
moralisk garant . Varje fotograf idag 
måste hitta ett sätt att förhålla sig 
till sådana anspråk och förväntnin-
gar .

Fred Andersson
Koordinator och lärare i programmet 
Visuella studier vid Åbo Akademi

foto, sanning och lögn 

Inom det akademiska ämnet Visuella 
studier har fotografin en given plats . 
Ämnet har sina rötter i 1960-talets 
Storbritannien där akademiker som 
Raymond Williams aktivt började lyfta 
fram folklig kultur och masskultur och 
behandla den som ett fullgott objekt 
för sociologiska studier . Inriktningen 
kom att kallas kulturstudier, Cultural 
Studies . Inom Visuella studier eller 
Visual Culture Studies närstuderas 
visuellt språk och så kallad visuell 
retorik .

Ämnets blogg:
http://blogs .abo .fi/visuellastudier/
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BioFoto Finland r .f . är en nybildad finlandssvensk naturfotoförening med 
medlemmar från Pyttis i öster via Åland i väster och upp till Karleby i norr, 
den enda i sitt slag i Svenskfinland .

fotoföreningar i Åboregionen

Pictura vid Åbo Akademi rf . är en ak-
tiv fotoförening för fotointresserade 
vid Åbo Akademi i Åbo . Vi erbjuder 
program inriktat på kreativt ska-
pande, där målet är att inspirera och 
uppmuntra våra medlemmar, t .ex . 

biofoto finland r.f

Pictura Vid Åbo akademi r.f.

Föreningens syfte är att främja, 
utveckla och synliggöra naturfoto-
grafering på svenska i Finland samt 
främja kontakten till motsvarande 
Biofotoföreningar i Norden .

Verksamheten består av bl .a . foto-
utflykter, medlemsmöten (främst 
interaktiva via internet), kurser, 
fortbildningar och fotoutställningar . 
Föreningen upprättar som bäst 
webbplatsen www .biofoto .fi och för-
eningens första årsbok skall utkom-
ma i mars 2012 . Föreningen kommer 
att årligen utse årets bästa naturbild 
i Svenskfinland .

Kontakt: 

Ordf . Håkan Eklund

050 567 2213

hawk .eklund@gmail .com

kurser, exkursioner, tävlingar och 
utställningar . Vi förfogar också över 
en studio och utrustning som med-
lemmarna har tillgång till . Låter det 
som något för dig? 

Kontakt:
Föreningen: styrelsen@fotoklubben .fi 
Ordf . Saara Oinonen
ordforande@fotoklubben .fi
050 463 1595

Fotosektionen träffas ungefär en 
gång i månaden för olika former 
av program, som att se på foton av 
kända och okända fotografer och dis-
kutera foton och fotografering . 
Fotosektionen ordnar fotokurser, 
föreläsningar, fototävlingar, utställ-
ningar och fotograferingsutfärder, 
m .m .

Fotoutfärder ordnas för att fotografe-
ra och för att se på fotoutställningar .
Anslut dig till fotosektionen genom 
att komma med på en fototräff för 
att bekanta dig med verksamheten 
och genom att anmäla att du vill bli 
medlem . Medlemsavgiften år 2012 
är 10 euro . 

kimitoöns konstförening rf /fotosektionen

kemiönsaaren taideyhdistyksen /valokuvausosasto 

Järjestämme kerhoiltoja noin kerran 
kuussa, valokuvauskursseja, luento-
ja, valokuvauskilpailuja, näyttelyitä 
ja kuvausretkiä, ym . ym . Kerhoillois-
sa katsellaan tuttujen ja tuntematto-
mien kuvaajien kuvia, keskustellaan 
kuvista ja kuvaamisesta, kehitämme 
itseämme paremmiksi kuvaajiksi .

retkiä teemme lähelle ja kauas, 
kuvausmaastoon ja valokuvanäyt-
telyihin, oppimisen ja yhdessäolon 
vuoksi .Valokuvausjaokseen voit 
liittyä tulemalla mukaan kerhoiltaan 
katsomaan toimintaamme ja ilmoit-
tamalla halukkuutesi jäseneksi . Jä-
senmaksu vuonna 2012 on 10 euroa .

Ordf ./Pj . Peter Flinkman

045 678 7891

peter@sillisatama .fi

Sekr ./Siht . Marjatta Karikoski
050 570 8746
marjatta .karikoski@saunalahti .fi

Kontakt / Yhteystiedot:



kontakt

Sydkustens landskapsförbund, www .sydkusten .fi
Lena Långbacka, kulturkoordinator
044 544 3348
lena .langbacka@sydkusten .fi

Produforum åboland, www .produforum .fi
Kristin Mattsson, projektchef
044 022 4470
kristin .mattsson@produforum .fi 

åbo kulturcentral, www .turku .fi
Johanna Slotte, t .f . kultursekreterare
040-180 4515
johanna .slotte@turku .fi 

Pargas - Parainen, www .pargas .fi
Ann-Sofie ”Fia” Isaksson, kulturchef - kulttuuripäällikkö 
050 596 2601
fia .isaksson@pargas .fi  

Kimitoön  - Kemiönsaari, www .kimitoon .fi
Solveig Friberg, Kultursekreterare - kulttuurisihteeri
040 751 9836
solveig .friberg@kimitoon .fi
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