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 Muutoksia johtokunnan kokoonpanossa ja tehtävien jaossa. 

 

 Johtokunnan tehtävien jako:   Seija Hakala   puheenjohtaja, kalenterivastaava ja kerhoemäntä,    

Jorma Kytölä  varapuheenjohtaja ja kotisivuvastaava,  Markku Teerikorpi  rahastonhoitaja,   Juha 

Poutanen sihteeri,  Olavi Pullinen  kilpailu- ja näyttelysihteeri sekä kalustonhoitaja,  Risto Sukki 

retkivastaava,  Jukka Helenius  jäsen ja Henry Rantaniemi  jäsen. 

 

 Kuvakisa jatkuu sääntömuutoksella  

      – kuvia ei enää oteta vastaan kerhoillassa 

 

Kerhoilloissa kisaillaan jälleen vuoden aikana kahdeksalla eri aiheella.  Jokaisessa illassa valitaan 

kolme parasta kuvaa lippuäänestyksellä.  Vuoden lopulla osakilpailujen tulosten perusteella selviää 

kuka on Vuoden  Kuvaaja 2020.   Voittajan palkinto 50:- lahjakortti.  

Kisaan saa osallistua yhdellä kuvatiedostolla.   Kuvan leveys max 1920 pix ja korkeus max 1080 

pix.    Digikuvan  tulee olla jpg-formaatissa ja nimettynä  kuvaajan ja  kuvan nimellä.    

(Etunimi_Sukunimi-kuvanimi.jpg )  Lähettäkää kuva sähköpostilla osoitteeseen:  

kameraseura74(at)sksl.fi   viimeistään kerhoiltaa edeltävänä iltana.   

Osallistu vaikka et pääsisi kerhoiltaan.  Kuvaajalla pitää olla täydet kuvankäyttöoikeudet. 

 

Kerhoillat  

17.2.   maanantai  klo 18.00  Kerhomajalla 

   Vuosikokous.  Kuvakisa:   Musta 

 Jorma Kytölä ja Risto Sukki esittelevät kuvaesityksen tekoa (Lightroom ja Photoshop 

 Elements),   

 

 16.3.  maanantai klo 18.00  Kerhomajalla 

 Kuvakisa:  Valo 

 Luonto- ja lintukuvaaja Mia Surakka tulee kertomaan kuvaamisestaan. 

     

 13.4.  maanantai  klo 18.00  Kerhomajalla 

       Kuvakisa: Vauhti 

       Videokuvaus matkapuhelimella.  Suunnittelu, kuvaus, editointi ja kevyt valaisukalusto 

 Raimo Korpela SKsL:sta kertoo videokuvauksesta kevyellä kuvauskalustolla.   

     

 11.5.  maanantai  klo 18.00  Kerhomajalla 

 Kuvakisa:  Voima  ( myös liiton teemanäyttelyn aihe) 

 Heikki Mikkola Loimaalta tulee näyttämään hirvi- ja peurakuviaan. 

 

 31.8.  maanantai  klo 18.00  Kerhomajalla 

 Kuvakisa: Ilmaston muutos    

 Kuvailta – kesän satoa.      

 

 Syskuussa aihe Metsästys  ja lokakuussa Ilo 

 

 

Teemanäyttely ”Ihminen luonnossa”  

  

Näyttely 1.6. – 31.7.   Valkeakosken kaupungin kirjastoon.   Kuvat tuotava ripustusvalmiina.   

Jokainen tehköön nimilapun jossa kuvaajan ja kuvan nimi ( fontti mieluusti Times New Roman  26) 

 Lisätietoa tulee myöhemmin keväällä. 

 



 

Retket 

 

Lauantaina 16.5. tehdään retki Helsinkiin Suomenlinnaan.     

Tehdään päiväretki joskus elokuussa Sääksmäen Huittulan kylään.  Huittula kuvattiin 40 vuotta 

sitten ja kuvista koottiin näyttely vuonna 1981.   

Perinteinen retki yöpymisillä on vielä suunnitteluvaiheessa.   Palataan asiaa kevväämmällä. 

 

Haastekilpailu 2020  Kameraseura 74 vs Turun Kamerat 

        

On meidän vuoro järjestää kilpailu.   Teema:  Ihminen luonnossa. 

Säännöt Kameraseura 74 nettisivulla.   Digikuvat  (max 2 kuvaa/sarja) lähetettävä   osoitteeseen   

kameraseura74.kilpailut(at)gmail.com  sääntöjen mukaisesti 30.9. mennessä  

 

Kalenteri vuodelle 2021 

 

Tehdään kuvakalenteri myös ensi vuodelle.  Lähettäkää siihen tarkoitetut kuvat valittavaksi  

huhtikuun loppuun mennessä s-postilla seija.hakala(at)gmail.com  Kuvien tulee olla kotimaasta eri 

vuodenaikoina unohtamatta Valkeakoskea.   

Kuvat rajattava valmiiksi kokoon 22x15cm  (2598 x1772 pix) 300 dpi.  Julkaistusta kuvasta 

maksetaan kuvaajalle palkkio ja myydystä mainoksesta saa kalenterin.  Mainosten myyntiasioissa 

voi ottaa yhteyttä Seijaan. 

 

Näyttelyasioita 

 

Osallistutaan  digitaaliseen  Seuracupiin.   Raimo Paukku ilmoittaa tarkempia tietoja. 

SKsL:n vuosinäyttely  Tampereella  kultturitalo Laikussa 7. – 23.3. 

 

Liiton vuosi- ja teemanäyttelyihin osallistuville korvataan osallistumismaksuja   seuraavasti:   yhtä  

kuvamaksua  ei korvata,  2-3 kuvasta korvataan 1 maksu, 4-5 kuvasta korvataan 2 maksua,   6-7 

kuvasta korvataan  3 maksua,  8 tai useammasta kuvasta korvataan 4 maksua. 

 

 Jäsenmaksu 

 

Jäsenmaksusta saat erillisen sähköpostin, 25 €/jäsen.    

 

 Tiedoksi 

 

Vuosinäyttelymme avaaja Juha Sihvonen esitti toiveen että kameraseura voisi kuvata muuttuvaa 

Valkeakoskea.   Pitäkää mielessä. 

Kuva & Ääni  Helsingin Messukeskuksessa  28.2. – 1.3. 

  

   

Kameraseura 74 Valkeakoski ry 

Juha Poutanen,    sihteeri 


