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Vårvandring i Lojo
– både ovan och under jorden
Lördagen den 5.5 blir det
traditionell vårvandring – den
här gången i Lojo.
Vi siktar på att vandra och fotografera
vårnaturen i Karkali naturpark, som ligger på en udde mitt ute i Lojosjön. Här
finns en två kilometer lång naturstig som
går genom en av södra Finlands allra finaste lundar. Här är marken kalkrik, som
på så många andra håll i Lojotrakten, och
det märks i form av speciella växter. På våren är marken täckt av blommande vit-,
blå- och gulsippor. I Karkali finns också
de sällsynta vårblommande arterna lungört och skogsbingel.
Vid vägen till Karkali, tre kilometer
innan man kommer till naturparkens parkeringsplats, finns Torhola grotta. Den
är Finlands största kalkstensgrotta och väl
värd ett besök.
Lojo-utfärdens andra huvudmål är
Tytyri upplevelsegruva inne i Lojo stad.
Här har man brutit kalksten allt sedan
1897 och gruvdriften fortsätter än idag på
370 meters djup. År 1988 öppnades ett
gruvmuseum 110 meter under jordytan
och lördagen den 5.5 kl. 13 arrangeras här
– lämpligt nog – en guidning på svenska
för allmänheten. Den högst 1,5 timmar
långa vandringen bjuder på gruvhistoria,
ljus-shower och underjordisk musik. Redan nedfarten med Kones snabba hiss lär
vara en upplevelse.
Tytyri gruva blev nyligen också känd
som världens nordligaste och djupaste
champagnekällare.
För att hinna med både Karkali och
Tytyri borde vi komma iväg från Borgå,
K-affärsparkeingen (f.d. Siwa) vid Alexandersgatan, kl 7.30. Kör vi raka vägen
till Karkali är vi där före kl. 9.30 och har
då tre timmar på oss att vandra i naturparken, besöka grottan och äta medhavd
vägkost. Sedan bär det av till Tytyri gruva
och efter det är vi mogna för lunch på något trevligt matställe i Lojo. Om vi inte

dröjer oss kvar desto längre i Lojo stad
blir det avfärd vid 16-tiden och hemma i
Borgå torde vi vara kring 18-tiden.
Det är möjligt att vi får sällskap av
medlemmar i den lokala kameraklubben
i Lojo.
Mera information:
utinaturen.fi (sök på Karkali)
www.tytyrielamyskaivos.fi/sv/
Besöket i Tytyri gruva kostar 16 euro per
knopp.
Förhandsanmäl dig till Kamera67@
gmail.com senast 2.5. Vi samåker med
lämpligt antal bilar från Borgå.
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GÅ med i kamera-67:s Flickr-grupp och publicera dina bilder enkelt, bekvämt och säkert på nätet. Kontakta Thomas: Thomas.gartz@sulo.fi

Till Stockholm

Om vi får ihop en grupp på åtminstone sex
personer gör vi en fotoresa till Stockholm
14–17.6. Vi tar färjan från Helsingfors
torsdag (avgång 17.30 med Viking Line)
och kommer till Stockholm fredag morgon
vid 10-tiden. Inkvartering på ett någorlunda förmånligt hotell i centrala Stockholm.
Återresa vid 17-tiden från Stockholm och
tillbaka i Helsingfors vid 10-tiden måndag morgon.
Besöksmålen i Stockholm är åtminstone

Fotografiska museet och vikingastaden Birka på ön Björkö i Mälaren – alternativt
något annat utfärdsmål som man når med
skärgårdsbåtarna från centrala Stockholm
på en dagstur. Stockholms stora stadsnationalpark kunde också vara intressant rent
fotografiskt.
Eftersom både platserna på båten till
Stockholm och hotellen snabbt går åt borde vi få in bindande anmälningar till resan
senast på månadsmötet 8.5.

Tove Janssons ö i juli
Årets Pellingeexkursion går till Klovharun
– det lilla skäret som är mer eller mindre
världsberömt tack vare Tove Jansson. Exakt tidpunkt meddelas senare, men det
blir en dag under veckan 14–20 juli, då
stugan inte är uthyrd till författare eller
konstnärer.
Preliminärt räknar vi med avfärd från
småbåtshamnen Sturjon. Vi försöker klara
transporterna med egna mindre båtar, vilket förutsätter att det inte blåser för hårt.
Minst en halv dag får man nog räkna med
att utfärden tar.

Kamera-67 besökte Klovharun
senast i juli 2007.
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Kostnader per person (ungefärligt)
Båt Helsingfors–Stockholm t/r: 80
Hotell två nätter inkl. frukost: 220
Dagstur med skärgårdsbåt:
70
TOTALT:
370 $

I vår facebook-grupp diskuteras fotografering intensivt och mer eller mindre seriöst. Kontakta thomas Gartz, Thomas.gartz@sulo.fi och kom med!

Fager försommar på Fagerö
Kom med på ett fotoveckoslut på en av östra Finska vikens intressantaste öar, Fagerö
i Pyttis ytterskärgård, då försommarnaturen är som fagrast. Naturfotografutbildningen (NaFo) vid Axxell gör en exkursion
till Fagerö den 8–10.6 och Kamera-67:s
medlemmar är välkomna med.
Vi är inkvarterade i Fagerös gamla byskola, som är nyrenoverad och nu fungerar som gästhem med ett antal mindre
rum (https://kaunissaarenkoulu.wordpress.com). Här kan man fixa sin mat i
eget kök, alternativt besöka öns legendariska restaurang Kaunissaaren Maja.
På Fagerö finns en kilometerlång sandstrand med dyner, gammal tallskog som är

lätt att vandra genom och en idyllisk gammal skärgårdsby med livlig småbåtshamn.
Ute vid horisonten hägrar Hoglands kullar och Ristisaari, som är en av många öar
i Östra Finska vikens nationalpark.
Avfärd med förbindelsebåt från Kotka
fredag kväll kl. 18.15 och återkomst till
Kotka kl. 19.15 söndag kväll. Övernattningen (två nätter på skolan, egna lakan
med) kostar 70 euro per person. Mer om
Fagerö: http://www.kaunissaari.fi
Tveka inte att kontakta undertecknad
och anmäl dig!
magnus.ostman@sulo.fi,
040-768 5526

Ruskavandring
6 oktober i Noux

Lördagen den 6.10 har vi tänkt dra iväg
till Noux nationalpark i norra Esbo. Då
borde höstglöden vara som finast och fotografiskt intressantast. Ett besök i naturcentret Haltia borde vi också hinna med.
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DU kommer väi ihåg ATT BETALA medlemsavgiften:
20 euro/person till konto FI32 4050 1050 0228 95
Månadsmöten
Som vanligt samlas vi till månadsmöte andra tisdagen i månaden
kl. 18.30 i Grand, Segerstrålekabinettet i andra våningen (ingång
via restaurangen).
På varje möte hålls en månadstävling för föreningens medlemmar – som betalt medlemsavgiften 20 euro! Det är två bilder
per man som gäller och om inget annat meddelas skickas bilderna till kamera67@gmail.com lördagen före mötet. Kom ihåg att
ditt namn eller initialer ska ingå i bildfilens namn.

Den 11 september lär Jori Gustafsson ut sitt breda kunnande
inom blixtfotografering.
Kom gärna med förslag till bildvisare till höstens möten!
Månadstävlingarnas teman

September ”action”, oktober "ljud", november ”minimalism”.
december ”hobby” (KarFoto-tävlingen).

8 maj

Sommartävlingen 2018

Nicke Montonen visar nya och äldre bilder från spelstaden framom alla andra: Las Vegas i Nevada, USA
Månadens bildtävling har temat "det perfekta paret" och bedömningen av bilderna sköter vi själva genom sedvanlig röstning.

Temat för den traditionella sommartävlingen är "Mänskor och
vatten". Tävlingsbidragen består av bildserier (digitala) som omfattar tre bilder tagna under juni–augusti 2018. Av bildfilernas
namn ska framgå bildernas ordningsföljd.
Tävlingsbidragen skickas till kamera67@gmail.com senast den 11
september eller tas med till månadsmötet samma dag.

Höstens månadsmöten

Mötena hålls enligt följande: 11 september, 9 oktober, 13 november och 11 december.

Kurs i

Kamera-67:s
utrustning får lånas

21-22.9.2018 kl. 9–16

Kamera-67 har en del teknisk utrustning för bl.a. bildvisning
och bildbehandling. Den står till medlemmarnas förfogande.
Tag kontakt om du vill låna någon av apparaterna.
– Skanner för film (kontaktperson Tom Fors)
– Digitala bildprojektorer, 2 st. + en bärbar PC , får lånas för
bildvisningar – inte för privat TV- eller videobruk!
(Magnus Östman)
– Videokamera (Tia Tallberg)
– Kamera för mellanformat, 6x7 cm (Tom Fors)
– Laserskrivare för färg och svartvitt
(finns hos Magnus Östman)
– Kalibreringsverktyg för bildskärmar och digitala projektorer,
Spyder 3 och 5 Elite (Magnus Östman)

VIDEOFILMNING
MED VANLIG KAMERA
Gör din EGEN FILM med system- eller andra digitala kameror. Lär dej, planera, spela in, och editera filmer med musik, text,
ljud- och övriga effekter. Upptäck den gedigna videoteknik, som
gömmer sig i din kamera.
På kursen används editeringsprogrammet VideoPad, som gratis
kan laddas ner från nätet. Kursen arrangeras som ett samarbete
mellan Borgå folkakademi och Kamera -67 r.f.
Lärare: Georg Gustafsson
Plats: Borgå folkakademi, Runebergsgatan 16-18, ingång från
gården.
Kursavgift: 50 euro. (Kursen delfinansieras av Kamera-67 och
Svenska kulturfonden.)
Bindande anmälningar senast 15.9 nina.wackstrom@akan.fi
(tfn 040-5687027)

Med kalibreringverktyget Spyder 5 är det
lätta att få din bildskärm
att visa färgerna korrekt.

En kurs i landskapsfotografering planeras hållas med Andy
Horner som lärare ett veckoslut hösten 2018. Platsen är antingen Borgå folkakademi eller Kuggomskolan.

Kamera-67:s styrelse 2018 / Kamera- 67:n hallitus 2018
Magnus Östman, ordf./puheenjoht. (magnus.ostman@sulo.fi)
Tia Tallberg, viceordf./varapuheenj. (tia.tallberg@tia-decor.inet.fi)
Tom Fors, sekreterare/sihteeri (tom.p.fors@gmail.com)
Johan Andersson (johan@pellinge.net)
Lars-Johan Nyholm (tom.sahlberg@pp1.inet.fi)
Georg Gustafsson (jorikuva@gmail.com)

Carina Thuring (carina.thuring@gmail.com)
Leif Wickholm (leif.wickholm@hotmail.com)
Gugi Väänänen (gugi.vaananen@gmail.com)
Jan Hägg, kassör/rahastonhoitaja utanför styrelsen
(foto@janhagg.fi)

glöm inte vår webbplats på www.kamera67.info
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