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Kuvakisa kerhoilloissa
Vaihtuvateemaiseen Kuvakisaan voi osallistua yhdellä kuvatiedostolla/teema.
Kuvakoko on: vaakasuunnassa max 1920 pix ja pystysuunnassa max 1080 pix. Samaa kokoa
voisi käyttää myös seuran galleriassa. Tiedostokoko max 500 kilotavua. Kuva jpgformaatissa. Kuvan nimessä pitää olla myös kuvaajan nimi. ( esim. kalle
kuvaaja_kuva.jpg)
Lähetä kuvatiedosto Jormalle s-postilla jorma.kytola(at)pp.inet.fi viim. perjantaina ennen
kerhoiltaa. Kerhoiltaankin voi vielä tuoda. Lähetä kuva vaikka et pääsisi kerhoiltaan.
Kisassa eniten pisteitä saanut julistetaan marraskuussa Vuoden kuvaajaksi joka saa palkinnoksi
30 euroa.
Vuoden 2018 kuvakisan aiheet: Ajan patina, Työn ääressä, Muodokas, Elämän alku, Tien
varrelta, Sadonkorjuu, Syötävän hyvää sekä Liiton teemanäyttelyn aihe (ilm. kun tiedetään).
Kerhoillat
Maanantai 2.10.2017 klo 17.00 Kerhomajalla.
Huomio alkamisaika klo 17.00 !!!
Helsinkiläinen valokuvaaja Vesa Tyni tulee pitämään meille henkilökuvauskurssin.
Vesa valittiin vuoden muotokuvaajaksi vuonna 2015.
Hän esittelee työtapansa, pitää kuvausdemon ja käsittelee lopullisen kuvan.
Kuvakisan aihe: Sade
Maanantai 30.10.2017 klo 18.00 Kerhomajalla
Markku Teerikorpi kertoo dagerrotypian kurssista joka on pidetty Killinkoskella.
Dagerrotypia on 1830-luvulla kehitetty varhainen valokuvausmenetelmä, jossa kuva muodostuu
valoherkälle hopeapinnoitteiselle kiillotetulle kuparilevylle.
Kuvakisan aihe: Suomi 100v
Näyttelysihteeri Olavi Pulliselle vuosinäyttelyn paspistilaukset.
Maanantai 27.11.2017 klo 18.00 Kerhomajalla
Vuosikokous jonka jälkeen vuosikilpailun tulokset.
Vuosikilpailussa kaksi sarjaa: Vedokset ja Kuvatiedostot.
Huomio Kuvatiedoston vaakamitta max 1920 pix ja pystymitta max 1080 pix.
Vedosten jättö Kuva & Kehyslahdelle viim. la 11.11.
Kuvatiedostot jpg-muodossa myös viim. 11.11. sähköpostilla näyttelysihteerille olavi.pullinen
(at)gmail.com
Nimeäminen: esim. kalle_kuvaaja-kuva.jpg
Kuvakisan Vuoden Kuvaajan palkitseminen.
Maanantai 22.1.2018 klo 18.00 Kerhomajalla
Historiallinen ilta. Kerrataan Kameraseuran vaiheita perustamisvuodesta 1953 tähän päivään
asti. Valikoituja juttuja leikekirjasta. Seppo Poutala esittelee kameran jokaiselta
vuosikymmeneltä.
Kuvakisan aihe: Ajan patina

Retki Seitsemisen kansallispuistoon
Tehdään valokuvausretki Seitsemiseen 9. – 11.10.2017. Yöpyminen Kortesalon kämpässä.
Lähtö Vääränkoivun kioskilta 9.10. klo 8 ja kokoontuminen ST1 Kuru klo 9.00
Ilmoittautumiset Jorma Kytölälle. Kerätään osallistumismaksu ja seura maksaa osan.

Turun Kamerat ry:n ja Kameraseura-74 Valkeakoski ry:n haastekilpailu 2017
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Kilpailun järjestäjänä 2017 toimii Turun Kamerat ry.
Kilpailun aihe on ”KESÄTAPAHTUMA”. Säännöt Kameraseuran 74 nettisivulla.
Tuokaa vedokset (max 2 kuvaa) 30.10. kerhoiltaan. Muistakaa nimimerkki. Kuvat lähetetään
yhteislähetyksenä. Digikuvat (max 2 kuvaa) lähetettävä osoitteeseen
turunkamerat.kilpailut(at)gmail.com viim. 30.10.2017
Valokuvanäyttely Terveyskeskuksen sisääntuloaulaan 4.12.2017 – 5.1.2018
Näyttely pystytetään ma 4.12.2017 klo 15 – 17. Ilmoita Jorma Kytölälle marraskuun
kerhoillassa montako kuvaa olet tuomassa. Näyttely puretaan pe 5.1.2018 klo 14.30 jonka
jälkeen alkaa heti vuosinäyttelyn pystytys Myllysaaressa.
Kameraseuran vuosinäyttely Myllysaaren museossa 7.1. – 4.2.2018
Näyttelyn pystytys pe 5.1.2018 alkaen klo 15.00. Avajaiset su 7.1. klo 15.00.
Näyttelyyn vain ripustettavia kuvia. Purku ma 5.2. klo 14.00.
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 sähköpostilla viim. 30.10 ja sitten 27.11. kerhoillassa on pahvit jaossa.
Kuvien jättö seuran vuosikilpailuun ja liiton näyttelyihin
Printit oman seuran kilpailuihin Kuva & Kehyslahdelle. Kuvatiedostot sähköpostitse
näyttelysihteerille, olavi.pullinen (at)gmail.com
Liiton printit kerhoiltaan tai Kuva & Kehyslahdelle - ilmoitetaan jäsenkirjeessä.
Huom. Mukaan liitettävä kuvamaksut
Liiton teema- ja vuosinäyttelyihin digikuvien lataus:
http://photo.finlandcircuit.fi/PhotoportalQA/Participant/Exhibitions
Sähköiset kuvat maksaa jokainen itse ja ilmoittaa kuvien nimet näyttelysihteerille
 senjälkeen rahastonhoitaja maksaa seuran osuuden näyttelyihin osallistuville
osallistumismaksuista seuraavasti: yhtä kuvamaksua ei korvata, 2-3 kuvasta korvataan 1
maksu, 4-5 kuvasta korvataan 2 maksua, 6-7 kuvasta korvataan 3 maksua jne
Kamerakellarin avain
Kellarin avaimen saa Kuva & Kehyslahdelta.
Digitaalinen seuracup
Kuvan pitkä sivu vähintään 2400 pix/300dpi. Kuvanimi pitää olla englanninkielinen tai
latinankielinen. Kuvanimessä ei saa olla kuvaajan nimeä.
Kuvat Raimo Paukulle sähköpostilla viim. 30.9.2017
Muut asiat
Liiton teemanäyttely ” Elämää 2000-luvun Suomessa” Helsingissä alk. 9.12.2017
Liiton vuosinäyttely 2018 pidetään Vantaalla. Lisätietoa kerhoilloissa ja netissä.
Seuran kuvagalleriaan toivotaan jäseniltä uusia kuvia. Kuvakoko galleriassa myös pitkä sivu
max 1920 ja lyhyt max 1080 pix. Tarvittaessa Markku Teerikorpi auttaa.
Kameraseura 74 Valkeakoski ry
psta Juha Poutanen,
sihteeri

Kameraseura 74 Valkeakoski ry, Suutarihaantie 11, 36640 Iltasmäki
e-mail kameraseura74@sksl.fi
kotisivu http://www.sksl.fi/kameraseura 74/

