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Renkajärven
kuvakisasta...
Lupasin kesäjuhlilla kertoa myöhemmin
lisää Renkajärven kuvakisasta ja sen
tuloksista. Ehkä nyt on hyvä hetki palata
teemaan – kun horisontissa kajastaa jo
2023 ja myös seuraava kisa.
Tämä oli jo 14. vuosi, kun olemme keränneet renkajärveläisiltä kuvia kalenteria
varten. Kuvakisan taustalla on koko ajan ollut
Renkajärvi-kalenterin tekeminen.

Renkajärvi-kalenteri
Oman kalenterimme tarkoituksena on
ilahduttaa renkajärveläisiä hienoilla oman
järven kuvilla, vahvistaa koko Renkajärviyhteisöä entisestään sekä samalla tukea
suojeluyhdistyksen toimintaa.
Kalentereita on viime aikoina myyty lähes
250 kappaletta vuosittain ja 14 vuoden
aikana yhteensä noin 3 000 kpl. Näiden
vuosien aikana yhdistykselle kertynyt nettotuotto lähentelee jo 10 000 euroa.
Kuvien kerääminen, tuomarointi, kalenterin
suunnittelu ja myynti ovat talkootyötä.
Vuonna 2022 kisassa oli mukana 39
kuvaajaa. Määrä on vaihdellut: ensimmäi
senä vuonna rohkeita osallistujia oli vain 11,
seuraavana vuonna jo 23. Viime vuosina
osallistujia on ollut 35-40. Ennätys tehtiin
2021, jolloin mukana oli peräti 49 kuvaajaa.
Myös kisaan lähettettyjen kuvien määrä
on vakiintunut, viimeiset viisi vuotta olemme
saaneet 250-290 kuvaa vuosittain.
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Tänä vuonna saimme kisaan 251 kuvaa.
Kaikki kilpailun kuvat ovat nyt nähtävillä
nettigalleriassa, jonne linkki löytyy myös renkajarvi.fi-nettisivuston etusivun alareunasta.
Annoimme muutamana vuonna kisakuville
tietyn aiheen – se ei kuitenkaan osoittautunut
toimivaksi lähestymistavaksi. Aihekriteerin
täyttäviä kuvia kertyi lopulta melko vähän.
Niinpä viime vuosina aihe on ollut vapaa.

Tuomarointi
Suojeluyhdistys ei hae teknisesti hienoimpia kuvia vaan oivaltavimpia ja hauskimpia
Renkajärvi-kuvia.
Tuomareina ovat muutamana viime vuonna toimineet Hämeenlinnan Kamerakerhon
aktiivijäsenet, ansioituneet ja kokeneet
harrastajakuvaajat Anita Lehtonen ja Johanna Lyömilä sekä Pentti Mansukoski, joka
ainoana tuomarina tietää kuvaajien nimet.
Kaikki tuomarit valitsevat ensin omasta
mielestään parhaat 20 kuvaa ja yhteisessä
neuvonpidossa niistä muodostetaan 10
parhaan kuvan lista. Vain kolme parasta
asetetaan “paremmuusjärjestykseen”.
Lähes poikkeuksetta äänet hajoavat
melkoisesti. Nytkin tuomariääniä sai 40 eri
kuvaa! Niistä 20 näet viimeisellä sivulla.
Olemme suunnitelleet kalenterin alusta
alkaen erillään kuvakisasta. Kisan voittajat
eivät saa automaattisesti suurinta näky
vyyttä kalenterissa eikä kalenteri siten ole
“parhaiden” kuvien esittely.
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Kalenterimme kuvasivujen mielenkiin
toisuus ja esteettisyys ovat ensisijaisia
tavoitteitamme ja mahdollisimman laajan
kuvakavalkadin esittely jää toissijaiseksi
tavoitteeksi. Näin kalenterimme pysyy sellaisena, että se kelpaa renkajärveläisten sei
nille ja sen kehtaa viedä tuliaisina tutuille
ja sukulaisille – näin varmistamme myös
kalenterimme jatkuvuuden.
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monipuolisen kuvapankin tuleviin tarpeisiin –
pyrimme käyttämään niitä viestinnässämme:
painetuissa julkaisuissa, nettisivuilla, Facebook-ryhmässä ja jatkossa myös yhdistyksen
uudella Instagram-tilillä.
Joulun odotuksin,
Pentti Mansukoski

Etsimme apua ja seuraajaa Renkajärvijulkaisujen tekemiseen!
Kuvankäsittelyn ja taitto-ohjelmien
osaaminen ovat suureksi hyödyksi!
Kuva: Jari Mantila

Se, miten monta kuvaajaa saa
kuviaan esille kalenteriin, riippuu kuvien
määrästä kullekin kuukaudelle ja myös
kalenterin suunnittelusta. Etenkin kesä
kuvia on paljon ja upeita kuvia jää aina
kalenterisivujen ulkopuolelle. Vuoden 2022
kuvakisaan osallistuneista 25 henkilöä
eli 64 % sai ainakin yhden kuvan mukaan
kalenteriimme. Kaikkia niitä kuvia, jotka eivät
päässeet kalenteriin, emme ehkä saa muihinkaan tiedotuskanaviin näkyviin, mutta ne
muodostavat suojeluyhdistykselle laajan ja

Jos sinua kiinnostaa, ota yhteyttä:
sähköpostiosoite on mansu@me.com!!
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Renkajärven kuvakisan 20 eniten tuomaripisteitä saanutta kuvaa.

2.

Kolme parasta kuvaa teki 1. Dominique Akl, 2. Nina Haikonen ja 3. Sari Hietala. Muut 17 ovat
tässä satunnaisessa järjestyksessä. Näiden kaikkien kuvien paremmuusjärjestys kun on ihan
makuasia :)

