
Kameraseura 74 Valkeakoski ry           Jäsenkirje 2/2018  

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  jpg-formaatissa.   

Kuvan nimessä pitää olla myös kuvaajan nimi.  ( esim. kalle kuvaaja-kuva.jpg)    

 Lähetä  kuvatiedosto  sähköpostiosoitteeseen kameraseura74(at)sksl.fi viim. 

perjantaina  ennen kerhoiltaa.  Lähetä  kuva vaikka et pääsisi kerhoiltaan.  

 Kisassa vuoden aikana eniten pisteitä saanut julistetaan marraskuussa Vuoden 

kuvaajaksi ja hän saa palkinnoksi 50 euroa.  

Kerhoillat  

Maanantai 1.10.2018  klo 18.00  Kerhomajalla.  

       Kuvakisan aihe:  Sadonkorjuu  

 Marko Miettunen Forssasta tulee pitämään esityksen teemana ”Harrastuksena 

luontokuvaus”  

   Maanantai 29.10.2018  klo 18.00  Kerhomajalla  

   Kuvakisan aihe:  Syötävän hyvää  

 Valokuvakirjailta. Tuo mukanasi yksi tai useampikin valokuvakirja. Voit perustella 

miksi joku kirja miellyttää sinua tai mikä on ehkä antanut sinulle uutta puhtia 

kuvaamiseen, miksi olet hankkinut sen jne..  

 Näyttelysihteeri Olavi Pulliselle vuosinäyttelyn paspistilaukset.  

Maanantai 3.12.2018  klo 18.00  Kerhomajalla  

   Vuosikokous jonka jälkeen vuosikilpailun tulokset.    

 Vuosikilpailussa kaksi sarjaa:   Vedokset   ja  Kuvatiedostot.   Max 6 kuvaa/sarja.  

  Kuvatiedoston vaakamitta max 1920 pix ja pystymitta max 1080 pix.  

 Vedosten  jättö  Kuva &  Kehyslahdelle viim. pe  16.11.    

 Kuvatiedostot jpg-muodossa myös viim. 16.11.  sähköpostilla näyttelysihteerille  

 olavi.pullinen (at)gmail.com   Nimeäminen:  esim. kalle_kuvaaja-kuva.jpg      



 Kuvakisan  Vuoden  Kuvaajan palkitseminen.  

   Maanantai  7.1.2019  klo 18.00  Kerhomajalla  

 Kuva-albumi/kuvakirjailta. Ota mukaan vanha kotialbumi sekä mahdollisesti tekemäsi 

uusi kuvakirja.  

 Kuvakisan aihe:  Kuva kuvasta.   Kuvaa kameralla tai kännykällä vanhasta 

kotialbumista joku kuva menneiltä ajoilta joka herättää ajatuksia, mielipiteitä tai haluat 

muuten sen tulla esitetyksi.  

Retki  Helvetinjärven kansallispuistoon 2. – 4.10.2018   

Lähtö Valkeakoskelta noin klo 8 ja kokoontuminen klo 9.00 ST1 Kyrönlahti Ylöjärvi. 

Yöpyminen Haukkajoen kämpässä maksaa osallistujille 5 euroa/henkilö/yö. 

Ilmoittautumiset Seija Hakalalle  0400 612281  tai  seija.hakala(at)gmail.com viim. 

28.9.  

Kameraseura-74 Valkeakoski ry:n /Turun Kamerat ry:n haastekilpailu 2018  

  

Olemme haastaneet Turun Kamerat kisaan aiheella ”Kesällä kerran”.  

 Kaksi digisarjaa mustavalkoinen ja väri. Osallistua voi kahdella kuvalla/sarja. Pisin 

sivu  max 1920 pix,  resoluuutio 300 dpi ja tiedostokoko max 2 Mb. 

Kuvat 31.10.2018  mennessä sp-osoitteeseen kameraseura74.kilpailut(at)gmail.com  

Sähköpostin otsikkoon Haastekilpailu 2018 ja kirjeessä pitää ilmetä kuvaaja ja 

 kameraseura.  

Tiedoston nimeksi kuvaajan ja kuvan nimi.jpg   esim:  Kalle Kuvaaja_  Mummoja 

torilla.jpg  

  Kirsi Mackenzie Valkeakosken kirjastossa keskiviikko 28.11.2018  klo 18.00  

Tämä on kameraseuran ja kirjaston yhteisesti järjestämä tilaisuus. Aluksi esitellään 

oman kameraseuramme toimintaa.  

Kirsi Mackenzie on helsinkiläinen valokuvaaja joka kuvannut pohjoismaista maisemaa 

ja saanut menestystä niin kotimaassa kuin ulkomaillakin.  

   

Valokuvanäyttely Terveyskeskuksen sisääntuloaulaan  5.12.2018– 3.1.2019  

Näyttely pystytetään  ke  5.12.2018  klo 15.00.    Ilmoita  Henry Rantaniemelle  

marraskuun  kerhoillassa montako kuvaa olet tuomassa.  Näyttely  puretaan  to  

3.1.2019  klo 14.00  jonka jälkeen alkaa heti vuosinäyttelyn pystytys Myllysaaressa.   
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Kameraseuran vuosinäyttely Myllysaaren museossa 6.1. – 3.2.2019  

   Näyttelyn pystytys  to  3.1.2019   alkaen klo 15.00.  Avajaiset  6.1.  klo 15.00.       

 Näyttelyyn vain ripustettavia kuvia.    Purku ma  4.2. klo 14.00.  Kehyksiä saa 

hakea kellarista.   Kuvat  tuotava  kehystettyinä  pystytystilaisuuteen.  Jokainen 

näyttelyyn kuvan tuova saa  2  paspispahvia ( 40 x 50 cm) + taustat.       Pahvitilaukset 

Olavi Pulliselle  sähköpostilla viim. 29.10  ja   sitten 3.12.  kerhoillassa on pahvit 

jaossa. 

  Kuvamaksukorvaukset liiton näyttelyihin osallistuville  

   Printit jätetään kerhoiltaan tai  Kuva & Kehyslahdelle  Koskikarassa. Mukaan 

 kuvamaksut. Sähköiset kuvat maksaa jokainen itse ja ilmoittaa kuvien nimet 

 näyttelysihteerille   sen jälkeen  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 Vuoden 2019 vuosinäyttelystä  ilmoitellaan kun on parempaa tietoa.  

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.   

Tästäkin ilmoitellaan kun saadaan tietoa.  

Muut asiat    

 Liiton teemanäyttely ”Aito ” Pieksämäellä 17.11. – 13.12.2018  

 Seuran kuvagalleriaan toivotaan  jäseniltä  uusia kuvia.  Kuvakoko galleriassa  

pitkä  sivu max 1920 ja lyhyt max 1080 pix.  Tarvittaessa Markku Teerikorpi auttaa.  

 Kameraseura 74 Valkeakoski ry    

 psta    Juha Poutanen,   

 sihteeri  

 

 

s-posti: kameraseura74@sksl.fi  
kotisivu: http://www.sksl.fi/kameraseura74/ 
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