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!  
Anders Blomqvists bild Damen i parken har haft stor framgång i februari. Först 

hedersomnämnande i SKsL:s årsutställning och sedan vinnare i AFK:s tävling om pokalen 
Qvinnan! 



Amatörfotografklubben i Helsingfors rf:s medlemmar kallas till 

MÅNADSMÖTE 
Torsdagen den 30 mars 2017 kl. 18. 

Gäst och domare är Andreas Thomasson som beskriver sig som fotograf och videoproducent. 
Andreas kommer att prata omkring rubriken “Från telekom-proffs till fotograf “och han dömer 

också kvällens tävling: 

MÅNADENS BILD: ”Rum”  
Varje deltagare får ha en bild i svartvita serien och en i  

färgserien, eller båda bilderna i samma serie. 

Tävlingsbidragen lämnas in vid mötets början. Var och en sköter inlämningen av sina bilder 
själv, ber någon annan, eller talar med tävlingssekreteraren.  

Mötet hålls på Sandels, Topeliusgatan 2.  

AMATÖRFOTOGRAF I 110 LÄNDER 

!  
Hannu Laakso begrundar kvinnobilder (foto CS) 

Månadsmötet inleddes “traditionsenligt” med 
en ”PechaKucha”, där Ghita Thomé visade 
och berättade om bilder från 3 AFK-damers 
Grönlandsresa i juli 2016. Förutom Ghita 
deltog också Viveca Thomé och Birgitta 
Immerthal i resan. Vi fick se bland annat 
grönlandsis både på land och i vattnet, valar 
och landskap i fantastiskt fint ljus. 

Vår månadsmötesgäst Hannu Laakso har 
s i n p r o f e s s i o n e l l a b a k g r u n d i n o m 
marknadsföring och har jobbat bland annat 
för Nokia och MTV3. Han är al l tså 
amatörfotograf, men en väldigt aktiv sådan. 
Han har för jobbets del och på fritiden rest i  
hela 110 länder, i alla jordens hörn.  



Hannu har en tid deltagit i internationella 
fotosalonger och har nu en AFIAP-titel och 
väntar på att få den följande, dvs. EFIAP:en, 
godkänd. Bilderna han visade hade han delat 
in enligt de vanligaste klasserna i FIAP-
salongerna: kvinnan, mannen, landskap, 
na tu r och rese fo to . V i f i c k se en 
färgsprakande kava lkad av por t rä t t 
(streetfoton), tagna i Sydamerika, Afrika, 
Asien mm. Hannu använder ofta ett 100-400 
mm objektiv på sin “full frame”-kamera för 
sina “gatuporträtt”. Porträtten följdes av fina  
landskaps- och djurfoton, också tagna i 
många olika världsdelar. På sina fotoresor till 
mer exotiska ställen försöker Hannu ofta ha 
en lokal guide med sig som både håller reda 
på hans utrustning, så att han själv kan 
koncentrera sig på fotandet, och för att 
guiden kan det lokala språket och vet i vilka 
områden man kan röra sig. En kamera hade 
Hannu nämligen blivit bestulen på under en 
resa i Sydamerika. 

Resmålet för nästa resa hade han ännu inte 
bestämt, men tanken är att det igen skall bli 
ett nytt land. 

Månadens bild: Glitter 

På grund av att endast fem svartvita bilder 
deltog slogs tävlingsklasserna ihop till en 
klass.  

!  
I Anders Blomqvist: Deepavali 

”En livlig bild, en gatubild, och det kunde ha 
varit en journalistisk bild, en bild från en 

bildbyrå. Det som man vill ha fram kommer 
också fram, i bakgrunden. Fotografen kunde 
ha valt att inte ta med förgrunden, men det är 
mera ambitiöst att ha med de här männen 
som rör sig där, i mörkret.”   

!
II Marit Henriksson: Droppar i Ulrikasborg 

”Här finns mycket glitter och bra motljus mot 
den mörka bakgrunden. Jag tror att svartvitt 
här är bästa sättet för fotografen att få fram 
det han ville.” 

!  
III Anders Blomqvist: Downtown core, 
Singapore 

”Den här är mycket bra balanserad. Fast den 
inte har helt och hållet glitter på sig så finns 
här reflexioner och ljus i kontrast till den 
mörka kvällen. ” 



!  
Publikens favorit 
Helena Hurme: Drömskeppet 

MÅNADENS BILD  
POÄNGTABELLEN: 
Anders Blomqvist  17p  
Lucille Rosenqvist  12p 
Hanna Blomqvist  7p 
Marit Henriksson 7p  
Ghita Thomé 6p 
Lena Lundqvist  4p 
Stella Michael  4p 
Jan Hagelberg 3p 
Peter Stenius  3p 
Lea Laine   2p 
Helena Hurme 1p 
Tua Rahikainen 1p 

POKALEN QVINNAN 
Tävlingen om pokalen “Qvinnan” togs på 
februarimötet hem av Anders Blomqvist 
med bilden Damen i parken (se pärmbilden). 
Domare Hannu Laaksos motivering: 
”Svartvit, mjuk bakgrund, perfekt ljus som 
kommer snett framifrån på ansiktet. Mycket 
balanserad bild. Den andas ro. Eftersom 
träden i bakgrunden är blurrade tar de inte 
över, spelar inte för stor roll i bilden. En 
sådan bild kunde jag lätt skicka till en 
internationell tävling.” 

SKSL:s årsutställning
Tre AFK:are fick sammanlagt 9 foton 
godkända till SKsL:s årsutställning 2017. Till 
utställningen skickades in sammanlagt 2598 
verk (enskilda bilder och serier) av 196 
fotografer från 40 klubbar. 539 verk av 192 
fotografer från 39 klubbar godkändes (20,75 
% av alla inskickade verk). Hanna 
Blomqvist fick en bild godkänd, Anders 
Blomqvist två och Frasse Frantz sex bilder. 
Anders fick dessutom ett 
hedersomnämnande för sin bild Damen i 
parken (se pärmen till detta cirkulär). 
Årsutställningen hålls i år i Åbo, i det nya 
huvudbiblioteket, 1-30.4. 

NYA MEDLEMMAR 
Mayl is Kar ja la inen önskas h jä r t l i g t 
välkommen som ny medlem i AFK. 

ÅRSFESTEN 2017  
Den 8 mars, som är AFK:s nästan-
födelsedag, mötte ett dussin 
klubbmedlemmar upp på Finlands 
fotografiska museum för att fira 128-åringen. 
Där väntade vår guide Lotta Djupsund på att 
få visa oss runt på  utställningen med temat 
“mat”. Den är en del av Festivalen för politisk 
fotografi. Fotograferna, många relativt unga, 
kommer från olika länder i Europa samt 
Kanada och Argentina. Bilderna väckte 
tankar och känslor, fick en att fundera över 
de ekologiska och ekonomiska aspekterna 
på matproduktionen, fick en att fundera över 
vad allt som skett innan biffen kom på 
tallriken. En serie bilder beskriver också hur 
den snabba urbaniseringen i Kina påverkar 
mänskorna på landsbygden. Fast bilderna på 
ett sätt var vackra undrar man ändå hur det 
skulle kännas att odla sin mark granne till en 
massa skyskrapor. Flera av bildserierna hade 
en mörk ton som underströk det allvarliga 
budskapet i utställningens fotografier. 

När vi sett oss “mätta” på fotografierna begav 
vi oss till restaurang Faro för att äta middag. 
Där möttes vi av tre klubbmedlemmar till. Det 
diskuterades livligt vid de olika bordsändorna 
och jag vill påstå att alla var nöjda med 
kvällen och med utfärds- och festgruppens 
arrangemang. 

Ghita 

Årsfestbilder i slutet av cirkuläret! 



Ordföranden ordar  
OM EN 128-ÅRING 

Klubben har nyss fyllt 
128 år. Det är en 
anmärkningsvärd ålder. 
Men hur skall en 128-
åring uppföra sig? 

Vi skall värna om 
historien. Det finns ett 
fantastiskt kulturarv som vi förvaltar i form av 
fotografiska verk, skriftliga dokument och 
framför allt kunskap om amatörfotografer i 
Helsingfors under en mycket lång tid. 

Vi skall värna om hantverket. Vi skall vara 
stolta och glada över att klubben fortfarande 
har ett fungerande labb med två mörkrum där 
man kan jobba med traditionellt 
mörkrumsarbete. Det finns flera personer i 
klubben som är duktiga på mörkrumsarbete, 
och det finns till och med några medlemmar 
som känner till olika ädelförfaranden.  

Vi skall värna om våra traditioner. Här avser 
jag våra månadsmöten, cirklar samt utfärder 
där vi umgås precis som man gjort under alla 
tider. Vi träffas på riktigt, inte bara virtuellt via 
våra datorer.  

Men vi får inte stanna upp här och luta oss 
bakåt. För att fortsätta att existera, krävs det 
att vi samtidigt som vi visar respekt för vår 
historia lever upp till dagens standarder. Det 
är viktigt att finnas på Facebook och 
informellt diskutera, informera och småprata 
om klubben och fotografering.  

Vi borde ha en mer levande hemsida. För att 
den skall spegla vår klubb, skulle jag önska 
input och inlägg från många medlemmar. 
Först då blir den ett verkligt visitkort för AFK. 

Det är roligt om våra medlemmar, och kanske 
även klubben, finns på Instagram och kanske 
ytterligare sociala medier för att synas och 
marknadsföra oss till kommande AFK:are. 
Där finns det en hel del att göra för att höja 
profilen. 

Det är litet jobbigt för en 128-åring att både 
föra sig värdigt såsom åldern kräver, och 
samtidigt vara cool och modern. Men vi skall 

försöka, och vi lyckas faktiskt rätt bra, tycker 
jag. 

Hipp hipp hurra på vår 128-års da’! 

Hanna 

Frasses funderingar 

ATT DELTA I SKSL:S 
UTSTÄLLNINGAR 

Jag bestämde mig för att skicka in bara 
streetfoton till SKsL:s årsutställning i år. Jag 
valde ut åtta foton som jag själv gillar rätt 
mycket. Resultatet var nog en hel del över 
förväntan då sex av dem godkändes. Jag 
hade också en liten baktanke med detta val. 
Nämligen:

AFK:s gatufotografer har nu haft relativt 
regelbundna “fotowalks” sedan september 
2015, efter Mats Alfredssons workshop. I 
AFK:s streetfotodedikerade Facebook-grupp 
har efter sessionerna satts upp en hel massa 
bra foton som enligt min åsikt också skulle 
klara sig riktig bra t.ex. i SKsL:s utställningar. 
Vad jag vet är det inte så många AFK:are 
som deltar i till exempel SKsL:s utställningar. 
Orsakerna kan ju vara flera. Man kanske inte 
vet riktigt hur det går till eller man tycker att 
man inte har tillräckligt bra bilder. Och så 
kostar det ju en del, 4 € per bild för 
årsutställningen detta år. 

Men varför inte skicka in streetfoton till nästa 
årsutställning? Och om gatufotograferna 
tycker sig behöva en liten spark eller 
åtminstone knuff på en specifik kroppsdel för 
att komma igång med tävlandet, så kan vi ju 
ordna en träff för att tillsammans gå igenom 
bilder som kan tänkas ha framgång. Det är ju 
ett knappt år tills bilderna för nästa 
årsutställning skall lämnas in, så vi hinner ju 
också ännu vara ute flera gånger för att ta de 
“vinnande bilderna”. Och så kan vi samlas 
och kika igenom bilder i början på nästa år.

Vad sägs?

Frasse 



NATURAS UTMANINGSTÄVLING 

Naturas, dvs. Kameraseuras naturfotografers, årliga utmaningstävling har i år rubriken 
“Vuodenaika”, alltså “årstid”. Man får delta med max 3 digitala bilder per person. Bilderna får 
inte tidigare ha placerat sig i denna tävling, men annars är det ingen begränsning på de natur- 
och miljöbilder som man deltar med. Bilderna kan ha placerat sig i andra tävlingar alltså. 
Rekommenderad bildstorlek: max 1920x1080 pixlar. Bilderna skall laddas upp på nätet, senast 
fredagen den 24.3.2017 kl. 18, på adressen http://kuvakilpailu.makecons.fi/upload.php. Mer info 
med noggrannare tävlingsregler, på finska, hittar du på nätet på adressen http://
www.kameraseura.fi/kerhot/natura/. Cirkuläret hoppas på flitigt deltagande så att bilder som fått 
poäng i tävlingen kan visas upp i aprilnumret! 

!  
Hannas bild i SKsL:s årsutställning: Trollsjön 

http://kuvakilpailu.makecons.fi/upload.php
http://www.kameraseura.fi/kerhot/natura/
http://www.kameraseura.fi/kerhot/natura/


!  
En av Frasses bilder i SKsL:s årsutställning: At the mall 

AKTIVITETSKALENDER FÖR AFK T.O.M. APRIL 2017

Aktivitet Datum Kl. Plats På programmet/Anmärkningar.

Aktivitetscirkeln To 16.3 18.00 Sandels, Topelius- 
gatan 2

Ljussättning för “high key”-bilder.

Gamla  
bildcirkeln

To 23.3 18.00 Sandels, Topelius- 
gatan 2

Deltagarna ombeds ta med sig gamla 
fototidskrifter, fotoböcker och 
kameror.

Månadsmöte To 30.3 18.00 Sandels, Topelius- 
gatan 2

Månadens bild: ”Rum”. Pecha Kucha 
av Peter Stenius. Gäst och domare, 
Andreas Thomasson.

Digicirkeln To 6.4 18.00 Labbet, Tölögatan 
52

Färgkorrigering med Johan 
Sundström.

Gamla  
bildcirkeln

To 20.4 18.00 Sandels, Topelius- 
gatan 2

Programmet öppet.

Månadsmöte      To 27.4 18.00 Sandels, Topelius- 
gatan 2

Månadens bild: ”Flykt”. Pecha Kucha 
av Peter Pratsch. Gäst och domare, 
Johanna Sandin.



ÅRSFESTBILDER ANNO 2017

�
Guidning av Lotta Djupsund



KONTAKTINFO FÖR AFK
                                                                                   Styrelse: styrelsen(at)afk.fi 

Ordförande Hanna Blomqvist 
Braxenvägen 9 A 3, 02170 Esbo 
050 4334 765  
e-post: ordforande(at)afk.fi  
 

Vice ordförande : Peter Schulman 
Mårsbackavägen 34, 04150, Mårtensby 
0400 430 675 
e-post: ordforande(at)afk.fi

Sekreterare Ghita Thomé 
Jungfrustigen 4 C 20, 00140 Helsingfors 
050 367 64 86  
e-post: styrelsen(at)afk.fi

Skattmästare: Lars Kronlund 
Korpasvägen 8 D 
00300 Helsingfors 
040 577 5818 
e-post: skattmastare(at)afk.fi

Tävlingssekreterare: Lea Laine 
Söilibacken 12 K    
02180 Esbo  
 050 5681595 
e-post: tavlingssekreterare(at)afk.fi

Styrelsemedlem: Jan Hagelberg 
Skådespelarvägen 6A35 
00400 Helsingfors 
050 347 39 03 
e-post: styrelsen(at)afk.fi 

                                                                                      Funktionärer: 

Webbredaktörer och IT-ansvariga: 
Mikael Albrecht 
Larsviksvägen 2 J, 02320 Esbo 
040 550 9349 
e-post: webmaster(at)afk.fi 
Niklas Lindgren 
e-post: webmaster(at)afk.fi 

Labbmästare: Peter Stenius 
Gamla Åbo landsväg 5-7, 00320 Helsingfors 
09-772 5783 (jobbet), 050 381 2648 (mobil)  
e-post: labbmastare(at)afk.fi 
Biträdande labbmästare: Mikael Albrecht (se ovan) 

Arkivgruppen: 
Kristian Frantz (se Cirkuläret), Mikael Albrecht (se ovan) 
e-post: arkivet(at)afk.fi 

Klubbvärd Lars Wernbom 
Skarpskyttegatan 18 A 8, 00150 Helsingfors 
09- 666 113

Cirkulärredaktör Christine Saarukka 
Hamnholmsvägen 1 D 58, 00980 Helsingfors 
040 722 38 49  
e-post: cirkularet(at)afk.fi 
Biträdande cirkulärredaktör Kristian Frantz 
Hansasbågen 3-5 D 7 
01150 Söderkulla 
040 522 8638 
e-post: cirkularet(at)afk.fi 

Studiomästare: Gunnar Lundqvist  
Fredriksgatan 60 A 14, 00100 Helsingfors 
040 5200 303  

Utflyktskoordinator: Viveca Thomé 
Havsgatan 35 A, 00150 Helsingfors 
045 132 4940  
e-post: viveca.thome(at)gmail.com 

Bokcirkelkoordinator: Peter Schulman 
Mårsbackavägen 34, 04150, Mårtensby 
0400 430 675 
e-post: peter.schulman(at)hotmail.com 

AFK:s labb: Tölögatan 52, 00250 Helsingfors 
Labbokning: görs via AFK:s hemsida: www.afk.fi/aktuellt/ 
Labbnyckelfrågor: Lars Kronlund (se ovan) 
Bankkonto: Aktia FI48 4055 4920 1540 67 

Ansökan om medlemskap: Hanna Blomqvist (se ovan) 
Adress-och medlemsfrågor: Lars Kronlund (se ovan) 
AFK:s webbsidor: www.afk.fi 
E-postinfo: afk(at)afk.fi


