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Suomi Euroopan kärkimaa valokuvauksessa 

- Fotofinlandiassa palkittuja valokuvia ja valokuvaajia huippusijoituksiin World Photographic Cupissa 

Kansainvälisen World Photographic Cup – kilpailun eli epävirallisen valokuvauksen MM-kilpailun palkinnot 

jaettiin maanantai-iltana Norjan Drammenissa. Nyt kuudetta kertaa järjestetyssä kilpailussa Suomen 

joukkue ylsi huippusuoritukseen ollen kokonaiskilpailussa viides ja samalla paras eurooppalainen maa. 

Joukkueen saaliina oli kuusi top 10 -sijoitusta sekä kirkkaimpana kruununa Onni Wiljami Kinnusen 

kultamitali kuvituskuvien sarjassa. Tämä oli itse asiassa jo Kinnusen neljäs kultamitali vuosien saatossa tästä 

kilpailusta, näiden lisäksi häneltä löytyy myös muutama himmeämpi mitali. 

Kultaan yltäneen kuvan lisäksi Kinnunen saavutti myös sijat kuusi mainoskuvien sarjassa sekä seitsemän 

muotokuvien sarjassa. Toinen useassa kilpailusarjassa finaaliin yltänyt suomalaisvalokuvaaja oli Antti 

Karppinen, sijoittuen sijalle yhdeksän kuvituskuvien ja kuusi muotokuvien sarjassa. Myös Karppisen 

palkintokaapista löytyy aiemmilta vuosilta kulta- ja pronssimitali World Photographic Cupista.  

Kinnusen ja Karppisen lisäksi top 10 -sijoille ylsivät myös viimekertainen Fotofinlandia-voittaja Markus 

Varesvuo juurikin Fotofinlandian voittaneella pöllökuvallaan, se sijoittui luontokuvasarjassa sijalle 

yhdeksän, sekä mainoskuvasarjassa yhdeksännelle sijalle sijoittunut Kaj Ewart. 

Kilpailun voittoon 32 maan joukosta nousi Australia, muut palkintokorokesijat menivät Yhdysvaltoihin ja 

Meksikoon, Suomen edelle neljänneksi kiri vielä Malesia, mutta Suomi oli kilpailun paras Euroopan maa. 

World Photographic Cupissa 18 kuvasta (3 kuvaa yhteensä 6 eri kategoriassa) koostuvat maajoukkueet 

kisaavat toisiaan vastaan, yksittäisten valokuvaajien sijoituksillaan keräämät pisteet kasvattavat aina koko 

joukkueen kokonaispottia.  

Tämä oli nyt neljäs kerta, kun Suomen joukkue sijoittuu kilpailussa kymmenen parhaan maan joukkoon ja 

tämä viides tila on tähänastisista sijoituksista paras. World Photographic Cup kilpailusta on tullut nopeasti 

erittäin suosittu ja korkeatasoinen kilpailu, useissa maissa järjestetään karsintakilpailuja, joiden perusteella 

maajoukkuepaikat ratkotaan ja näihin kilpailuihin saattaa tulla tuhansia valokuvia. Tässä kisassa mukana 

olleen Suomen joukkueen paikat muotoutuivat viime keväänä järjestetyn Fotofinlandia-kilpailun sijoitusten 

perusteella, jatkossa puolestaan Suomen joukkue muodostetaan Finnish Photo Awards –kilpailuissa 

palkituista kuvista ja kuvaajista; ensimmäinen Finnish Photo Awards (ja sitä myöden Suomen joukkue WPC 

2020 kisaan ratkeaa myöhemmin tässä kuussa). 

Suomen joukkueen seitsemän finalistikuvaa näet tästä linkistä ja lisätietoja World Photographic Cup -

kilpailusta puolestaan http://www.worldphotographiccup.org/ 

 

Lisätietoja joukkueen puolesta 

Anna Kaleva-Tsagklas 

toimisto@ammattivalokuvaajat.fi , 050 4399439 

tai suoraan mitalistilta 

Onni Wiljami Kinnunen 

info@owkinnunen.com , 045 633 4693 

https://www.dropbox.com/sh/o9giumkgfs8o253/AACei0gvkuZb4X2KaAP38Hw0a?dl=0
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