
Jäsenkirje  1/2021    

 

        

   

 Muutoksia johtokunnan kokoonpanossa ja tehtävien jaossa. 
 Johtokunta ja tehtävien jako:   Seija Hakala   puheenjohtaja ja kalenterivastaava,    Jorma Kytölä  

varapuheenjohtaja, kotisivuvastaava ja uuden jäsenrekisterin pääkäyttäjä,  Markku Teerikorpi  

rahastonhoitaja,   Juha Poutanen  sihteeri,  Olavi Pullinen  kilpailu- ja näyttelysihteeri sekä kalustonhoitaja,  

Risto Sukki  retkivastaava,  Lauri Ikonen  kerhoisäntä  ja  Jukka Helenius jäsen.  

 

Kuvakisa jatkuu  
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 2021.   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. 

Kuvakisat käydään toistaiseksi netissä ( paitsi helmikuu).  Teemat ovat:  Pilkillä,  Ihminen, Vastakohtia, 

Neste (myös liiton teema), Muoto, Syksy ja Varjo  

  

Kerhoillat  
Kerhoiltojen päivät olisivat  25.1.,  22.2., 22.3.,   19.4., 17.5. ja  6.9.  mutta ohjelmaa ei nyt voida suunnitella  

pandemiatilanteen takia.  

Vuosikokous pidetään  22.2. senhetkisten  kokoontumisohjeiden mukaisesti.  Kokouksessa pidettäisiin myös 

kuvakisa teemana Työ. 

 

Valokuvanäyttely kaupungin kirjastoon  

Alustavasti on sovittu näyttely 1.6. – 30.7.  Ripustus 1.6.   Lisätietoa tulee myöhemmin keväällä. 

 

Retket 
Toukokuussa tehdään päiväretki johonkin luontokohteeseen.   

 

Haastekilpailu 2021  Turun Kamerat vs  Kameraseura 74      
Turku on haastanut meidät kilpailuun  teemana:  Puu 

Osallistumisohjeet ilmestyvät aikanaan nettisivuillemme.   Digikuvat  (max 2 kuvaa/sarja) lähetettävä   

osoitteeseen   turunkamerat.kilpailut@gmail.com.sääntöjen mukaisesti 30.9. 2021 mennessä  
 

Kalenteri vuodelle 2022 
Tehdään kuvakalenteri myös ensi vuodelle.  Tarjotkaa kuvia 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. 

 

Näyttelyasioita 

Osallistutaan  digitaaliseen  Seuracupiin.   Raimo Paukku ilmoittaa tarkempia tietoja. 

SKsL:n vuosinäyttely  Helsingissä 27.3.  – 29.4. 

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. Ilmoita kuvamäärä ja –nimet näyttely-

sihteerille  olavi.pullinen(at)gmail.com  ja  senjälkeen  rahastonhoitaja maksaa seuran osuuden 

osallistumisestasi. 

 

Jäsenmaksu 

Jäsenmaksusta saat erillisen sähköpostin, 25 €/jäsen.    

 

Kameraseura 74 Valkeakoski ry   Juha Poutanen,  sihteeri 

 


