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Kuvakisa  

 

Vaihtuvateemaiseen Kuvakisaan voi osallistua kuvatiedostoilla. Tiedostokoko max 

500 kilotavua.  Kuvat  jpg-formaatissa.    Kuvan nimessä pitää olla myös kuvaajan 

nimi.  ( esim. kalle kuvaaja_kuva.jpg)    

 Lähettäkää  kuvatiedostot  Jormalle s-postilla jorma.kytola(at)pp.inet.fi 

viim. perjantaina ennen kerhoiltaa.   Kerhoiltaankin voi vielä tuoda. 

 Pitkä sivu 1024 pikseliä.  Lähettäkää kuva vaikka ette pääsisi kerhoiltaan. 

Tämän loppuvuoden aiheet ovat:   Rautaa ja Kaaos. 

Vuoden 2015 kevään aiheet:  Lyhty,  Kirkas,  Tuuli,  Talven jäljet  ja toukokuussa 

aihe on sama kuin liiton teema joka ilmoitetaan kun saadaan tietoa.   

Vuoden 2015 syksyn aiheet:  Silta,  Pehmeä ja  Autio. 

Kisassa eniten pisteitä saanut julistetaan marraskuussa Vuoden kuvaajaksi joka saa 

100 euroa palkinnoksi. 

 

Kerhoillat   
 

Maanantai 29.9.2014 klo 18.00  Kerhomajalla  

Jussi-Pekka Arkkola (valokuvalinjan opettaja Voionmaan opistolla) tulee opastamaan 

 käsisalaman käyttöä ja esittelemään tulostuspalveluaan.    Kuvakisan aihe:  Rautaa 

 

Maanantai 27.10.2014 klo 18.00  Kerhomajalla  

 Jorma Kytölä kertoo panoraamakuvauksesta. 

Kuvakisan aihe:  Kaaos 

 Näyttelysihteeri Olavi Pulliselle vuosinäyttelyn paspistilaukset. 

 

 Maanantai 24.11.2014 klo 18.00  Kerhomajalla 

Vuosikokous jonka jälkeen vuosikilpailun tulokset.  

Kaksi sarjaa:   Vedokset   ja  Kuvatiedostot.     

Vedosten  jättö Kehyslahdelle viim. perj.  14.11. 

Kuvatiedostot jpg-muodossa sähköpostilla näyttelysihteerille olavi.pullinen (at)gmail.com  

viim. 14.11.   Pidempi sivu max. 2400 pikseliä.    

Nimeäminen:  esim. kalle_kuvaaja-kuva.jpg        

Kuvakisan  Vuoden  Kuvaajan palkitseminen. 

 

Maanantai   19.1.2015   klo 18.00  Kerhomajalla 

 Jäsenistön kuvailta.  Jos ei ole uutta kuvaa esitettäväksi, niin mielellään katsottaisiin 

 esim vanhoja retkikuvia tms.  Diaprojektori odottaa käyttäjää  kaapissa. 

Kuvakisan aihe:  Lyhty 

 

Retki   30.9. – 2.10 2014 

  

Tehdään valokuvausretki Seitsemisen kansallispuistoon.  Majoittuminen Teerilammen 

kämpässä   Lähtö Vääränkoivun kioskin edestä klo 8.00.   Osallistumisilmoitus Jorma 

Kytölälle 0400 543334    
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Saunailta  

Perjantaina 28.11.  klo 18.00  Paperiammattiosasto 70 saunatilat,  Antinniementie 5.    

Makkaraa on tarjolla ja jonkin verran  juotavia.     Tervetuloa. 

 

Valokuvanäyttely Terveyskeskukseen  5.12.2014 – 5.1.2015 

 

Näyttely pystytetään  pe   5.12.2014  klo 15 – 17  ja  puretaan  ma  5.1.2015  klo 15  

jonka jälkeen alkaa heti vuosinäyttelyn pystytys Myllysaaressa.   

 

Kameraseuran vuosinäyttely Myllysaaren museolla    7.1. - 1.2. 2015 

 

 Näyttelyn pystytys ma  5.1.2015   alkaen klo 15.00.   Purku ma 2.2. klo 15.00. 

Avajaiset  ke  7.1.  klo 18.00.  Näyttelyyn vain ripustettavia kuvia.   

Kehyksiä saa hakea kellarista.  Kuvat tuotava kehystettyinä pystytystilaisuuteen.  

Jokainen näyttelyyn kuvan tuova saa  arkin paspispahvia (= 4 kpl  40 x 50 cm) + 

taustat.     Pahvitilaukset Olavi Pulliselle 27.10. kerhoillassa  ja  24.11.  illassa on 

pahvit jaossa. 

 

Adara kalenteri 2016 

 

- Vuodenajat lapsen silmin. Kuvat voi kuvata molemmilla tavoilla tai pelkästään 

- toisen mukaan. Kalenteriin valitaan kuitenkin kuvakokonaisuus, joka on toisesta 

näkökulmasta kokonaan. 

- 1. Vuodenaikojen vaihtelut ja kuvissa mukana lapsia. 

- 2. Vuodenaikojen vaihtelut ja kuvissa ei ole lapsia mutta kuvaus perspektiivi 

- on lapsen ottama. Luontokuvia eri perspektiivistä. 

- Kuvat voivat olla käsiteltyjä ei tarvitse tehdä dokumenttikuvia.      

- kuvakoko 270 x 192 mm, resoluutio 300 dpi. 

- kuvat Markku Teerikorvelle viim. maaliskuun kerhoillassa 16.3.2015. 

 

Kamerakellarin avain 

 

 Kellarin avaimen saa Kehyslahdelta. 

 

Kuvien jättö seuran kilpailuun ja liiton näyttelyihin 

 

Oman seuran kilpailuihin Kehyslahdelle. 

Liiton printit kerhoiltaan  (tai Kehyslahdelle jos ilmoitettu) 

Liiton näyttelyihin digikuvien lataus http://vitka.sksl.fi/upload/ 

Sähköiset kuvat maksaa jokainen itse ja ilmoittaa kuvien nimet näyttelysihteerille 

 rahastonhoitaja maksaa seuran osuuden ( 3 teosta/tekijä). 

 

Muut asiat  

Liiton teemanäyttely ”Kivi”  Ylämaalla  alkaen 18.10. 2014 

Liiton vuosinäyttelystä ilmoitellaan sähköpostilla, kerhoilloissa ja nettisivuilla.   

 

Seuran kuvagalleriaan toivotaan  jäseniltä  uusia kuvia.  Jos tarvitset apua niin  

Markku Teerikorpi auttaa.  
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