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Herkät luontokuvat valtasivat pääki riastor
ULLA SILVAST

I Nummelan kirjastossa on
avoinna syyskuun ajan Vih-
din kameraseuran 30-vuoti-
sen toiminnan juhlanäytte-
ly. Esillä olevat työt ovat suu-
rimmaksi osaksi luontokuvia
Vihdistä. Osa kuvista on lähi-
kuvia, osa taidekuvia ja mai-
semakuvia on kolme erilaista
ryhmää.

- l9B0-90-luvuilla tehtiin
paljon mustavalkoisia kuvia.
Vanhemmat kuvat ovat vitrii-
neissä, uudemmat kuvat ovat
aulassa. 2000-luvun puolen-
våilin jiilkeen yleistyivät digi-
kamerat. Kaikilla seuralaisilla
on nykyään digitaalinen, jo-
ko systeemikamera tai super-
zoomkamera. Systeemikame-
rassa eli järjestelmäkameras-
sa on irrotettavat objektiivit,
superzoomi on kiinteäob-
jektiivinen laadukas kame-
ra, jossa on lB-400 mm toi-
mintalaajuus, seuran vuosi-
en 1999-2008 puheenjohta;'a
Pekka Vähäsaria kertoi näyt -
telyn avajaisissa.

Olvaltavla kuvla
Kuvissa tärkeitä elementte-
jä ovat sommittelu, tekniikka
ja taiteellisuus. Kun tekniik-
ka osataan, tulee mukaan tai-
teellisuus, siihen pyritään.

-Taiteilij a Vuokko Kihlan-
ki-Hirvonsalon kuvissa on
erityisesti taiteellista otetta.
Suomen kameraseurojen lii-
ton puheenjohtaja Markku
Huhta on seuramme jäsen.
Hänen kuvissaan on hauskaa
oivaltamista. Hiin osaa nåihdä
ja odottaa mielenkiintoisia ti-
lanteita, jotka syntyvät itses-
tään.

Esillä on myös kuvia var-
haisimmista näyttelyistä ja
toiminnasta. Vähäsarja ku-
vasi Paavo Hacklinin kanssa
lrrosina 2004-06 "mieskalen-
terin", jossa esitellään vihti-
läisiä miehiä. Esillä on myös
esinekuvausprojektin töitä eli
nukkeja, joilla on eri aikakau-
sien pukuja päällään. Lap-
sen maailma -näyttelyn ku-
vat ovat henkilökuvia lapsista
heidän leikeissään.

Näyttelyssä on myös esil-
lä julisteita aiemmista näyt-
telyistä. Vanhemmissa julis-
teissa ei ole kuvia.

- Nykyään jokainen voi teh -

dä julisteen vaikka kotitulos
timella, ei tarvitse mennä kir-
japainoon, Viihäsarj a toteaa.
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Vihdin Kamera-
seuran historiaa
I Vihdin karneraseura l)Lirus-tcttiirr,,'uonna Il)(iJ korrstaa_
;lt'li Heimo Ilarjun .tioil t(,(,sta.
I Iiincstii tuli scurarr cnsirnrn:ii-
nen 1;uireenjohtaju. .läst,rriii oli
alussa 20.'foirninta hiiltui r.iiltirellcn
1970-lululla ja clpr, i utrdelle err
\ Llolllir I9;9. 1 980 llt,rLrstt,iliin
\urrrrrrt,lirrr karrrt,rart,rrr.r. jo_
ka rekisterriitiirt vuorrna r.[J5
Nurnntelan Karnt,rakcrtto ni_
rnellii.

I)uheenjohtaiana toirni alr,rk-
si PenttiTeiniketo yil h,incn 1äl_
kt't'rrsii Matti Aaltonen. Seu ran
nirni vaihdcttiin \/ihdin Karne-
ltst'rrraksi \.ttonnil I 9l)(). Jarmo
I uoktrrt,,lr( - . r i irrl( utU\)lltJj.r
na.

I'iillii hetkellä seuralla on 30
jiiscntri. Kcrhoilloissa, tytipa_
joissa ja retkillii käv I0-2d h;n_
kili)ä. St'rtrir orr ollut Srrorrrer-r
hirnterast'rrrojrrr liiton jiiserr
nrodesta l.t.)89.

,\ykl isirr s(,Llriul pulrt.crr_
,otrla,iutit toirrrii [)usulilll s(,u_
rakunnan kirkkolrerra Olli pa-
kal6n.

St'rrrtr lralrririr toirli;r pirikka_
kttttnirrt vlrlolttr.irukst.n ltarras_
tiriierr vlrtlvssitcenJ jrr kehirtaä
jäscrristiirrsä tairt'r,llisiirr pää_
ntääriin pyrkiviili r':rlokrrr.atrs_
Irarrastusta.

. 
'l'iirniirr vuoksi VhdistVs jär_

jt'stää kt'rlroilrrrii, joissa on
keskuslcluu, t'silt'lrrriä ja korr_
Iurrrslrr. I.isiiksi scura jiirjestää
killlailrrjir. rriivrrelyirä ja kuva_
usr('tkiil. Scura kokoorrtuu kak_
si kertaa ktrukauclcss:r osoit-
teessa Juurakkotie 6, ir-urnme.-
lan Lankila.
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