
Kameraseura 74 Valkeakoski ry          

   

  Jäsenkirje 2/2019    

 

     

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.  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. 

 Kuvaajalla pitää olla täydet kuvankäyttöoikeudet.     

Vuoden 2020 kuvakisan teemat ovat:   Uusi vuosi,   Musta,  Valo,  Vauhti,  

Ilmaston muutos,  Metsästys  ja yksi mikä on myös liiton teema. 

 

Kerhoillat  

 

Maanantai 30.9.2019  klo 18.00  Kerhomajalla.     

   

 Kuvakisan aihe:  Ruska.    Seija Hakala ja Piia Suomu-Virtanen  kertovat 

ensikokemuksia  karhukuvauksesta. 

 

Maanantai 28.10.2019  klo 18.00  Kerhomajalla  

 

 Kuvakisan aihe:  Lintu.    Valokuvaaja  Elisa Putti  (Hämeenlinna) kertoo 

kuvan sommittelusta ja millainen on hyvä kuva.  Tilaisuuteen voit tuoda 

kuvia joista haluat palautetta  Elisalta. 

 Näyttelysihteeri Olavi Pulliselle vuosinäyttelyn paspistilaukset  

sähköpostilla olavi.pullinen(at)gmail.com  tähän kerhoiltaan mennessä ja 

pahvit jaetaan marraskuun kerhoillassa. 

 

Maanantai 25.11.2019  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  8.11.    

 Kuvatiedostot jpg-muodossa myös viim.  8.11.  sähköpostilla 

näyttelysihteerille  olavi.pullinen (at)gmail.com        

Nimeäminen:  esim. kalle_kuvaaja-kuva.jpg      

 Illassa palkitaan kuvakisan  Vuoden  Kuvaaja. 

 

  



 

Maanantai  20.1.2020  klo 18.00  Kerhomajalla 

 

Kuvakisan aihe:  Uusi vuosi.  Iltaan yritetään saada asiantuntija kertomaan 

videokuvauksesta kameralla/kännykällä ja videoiden editoinnista. 

 

Retki  Leivonmäen  kansallispuistoon 7. – 9.10.2019  

 

 Lähtö Valkeakoskelta noin klo 8 ja  kokoontuminen klo 9.00  Oriveden 

Orituvalla.    Yöpyminen  Tähtitalvikki-mökissä  maksaa  osallistujille  

5 euroa/henkilö/yö.  Ilmoittautumiset Seija Hakalalle  0400 612281  tai  

seija.hakala(at)gmail.com  viim. pe  4.10. 

 

Valokuvanäyttely Terveyskeskuksen sisääntuloaulaan  5.12.2019– 9.1.2020   

 

 Näyttely pystytetään  to  5.12.2019  klo 15.00.    Ilmoittaminen  marraskuun 

 kerhoillassa montako kuvaa olet tuomassa.  Näyttely  puretaan  to  9.1.2020 

klo 15.00  jonka jälkeen alkaa heti vuosinäyttelyn pystytys Myllysaaressa.   

  

Kameraseuran vuosinäyttely Myllysaaren museossa  12.1. – 10.2.2020 

 

Näyttelyn pystytys  to  9.1.2020   alkaen klo 15.30.   

Avajaiset  su 12.1.  klo 15.00.     Purku   ma 10.2. klo 14.00. 

Näyttelyyn vain ripustettavia kuvia.  Kehyksiä saa hakea kellarista.  

Kamerakellarin avaimen  saa  Kuva & Kehyslahdelta  (Koskikaran alin 

kerros).  Kuvat  tuotava  kehystettyinä  pystytystilaisuuteen.  Jokainen 

näyttelyyn kuvan tuova saa  4  paspispahvia ( 40 x 50 cm) + taustat.  

 Pahvitilaukset Olavi Pulliselle  sähköpostilla viim. 28.10  ja   sitten  25.11.  

kerhoillassa  pahvit jaossa. 

 

Kuvamaksukorvaukset liiton näyttelyihin osallistuville 

 

 Printit jätetään kerhoiltaan  tai  Kuva & Kehyslahdelle  Koskikarassa. 

Mukaan  kuvamaksut.   Sähköiset kuvat  jokainen maksaa  itse ja ilmoittaa 

kuvamäärän  ja nimet näyttelysihteerille   sen jälkeen  rahastonhoitaja 

maksaa seuran osuuden näyttelyihin  osallistuville  osallistumismaksuista 

seuraavasti:   yhtä  kuvamaksua  ei korvata,  2-3  kuvaa  korvaus 1 maksu, 

4-5 kuvaa  korvaus  2 maksua,  6-7 kuvaa  korvaus 3 maksua ,  8 kuvaa tai 

enemmän niin korvaus 4 kuvamaksua.  

 

Digitaalinen seuracup 

  

 Osallistutaan.  Asiasta ilmestyy erillinen tiedote. 

 

 Kameraseura 74 Valkeakoski ry    

 psta    Juha Poutanen,   

 sihteeri 

mailto:seija.hakala@xxxxxx

