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Muutoksia johtokunnan kokoonpanossa ja tehtävien jaossa 

Johtokunta ja tehtävien jako: 
Seija Hakala  puheenjohtaja, kalenterivastaava ja kerhoemäntä 
Jorma Kytölä varapuheenjohtaja, kotisivu- ja jäsenrekisterivastaava 
Piia Suomu-Virtanen sihteeri 
Juha Poutanen rahastonhoitaja 
Olavi Pullinen kalustonhoitaja, näyttely- ja kilpailusihteeri 
Risto Sukki  retkivastaava 
Marjut Sadeharju 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 
2022. Voittajan palkinto on 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. Mikäli kerhoiltaa ei pidetä koronarajoitusten takia, 
kuvakisa käydään netissä. Tämän vuoden teemat ovat: Maisema, Liikettä, 
Metsä, Virtaava vesi, Loisto (myös liiton teema), Keltainen, Katunäkymä ja 
Lähikuva. 

Kerhoillat (pidetään vallitsevien koronasuositusten mukaisesti) 

 24.1.2022 kerhoilta jouduttiin perumaan koronarajoitusten vuoksi. Kuvakisa 
käytiin netissä, aiheena Maisema, ja sen voitti Seija Hakala kuvallaan Palavat 
pilvet. Toiseksi sijoittui Reijo Wallin ja kolmannella sijalla olivat Jorma Kytölä, 
Juha Poutanen ja Markku Teerikorpi. 

Maanantai 21.2.2022 klo 18.00 Kerhomajalla 

 Kevätvuosikokous 
Jäsenistön kuvailta, keskustellaan kuvista. 
Jorma Kytölä opastaa kuvien koon muuttamisessa näyttelykuntoon 
Lightroomilla ja Photoshop Elementsillä. 
Kuvakisa ”Liikettä”. 

Maanantai 21.3.2022 klo 18.00 Kerhomajalla 

 Kangasalalainen kuvaaja Birgitta Laakso kertoo kuvaamisestaan ja esittelee 
kuviaan. 
Kuvakisa ”Metsä”. 

Maanantai 18.4.2022 klo 18.00 Kerhomajalla 

 Ville Wallgren tulee kertomaan lintukuvaamisesta ja näyttää kuviaan. 
Kuvakisa ”Virtaava vesi” 
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Maanantai 16.5.2022 klo 18.00 Kerhomajalla ja maastossa 

 Kokoonnutaan ensin Kerhomajalla ja käydään kuvakisa, aihe ”Loisto” (myös 
liiton teema). Kisan jälkeen jalkaudutaan kameroiden kanssa maastoon, jossa 
tarjolla makkaraa ja virvokkeita. 

Maanantai 5.9.2022 klo 18.00 Kerhomajalla 

 Kesän kuvasatoa. 
Kuvakisa ”Keltainen”. 

Valokuvanäyttely Valkeakosken kaupungin kirjastoon 

 Aihe ”Kotiseutu”. 1.6.-30.7.2022. Lisätietoa keväällä. 

Valokuvanäyttely Akaan pääkirjastoon Toijalaan 

 Näyttely on 30.8.-30.9.2022. Lisätietoa lähempänä ajankohtaa. 

Retket 

 Viikonloppuretki Utön majakalle Kangasalan kameraseuran mukana  
26.-29.5.2022 eli kolme yötä majakalla. Lisätietoa tulossa, kun yksityiskohdat 
selviävät. 

 Päiväretki bussilla Suomenlinnaan la 14.5.2022. Lisätietoa keväällä. 

Kalenteri vuodelle 2023 

 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 x 1772 pix), 300 dpi. Julkaistusta kuvasta maksetaan 
kuvaajalle palkkio, 20€ per kuvaaja. 

Muita näyttelyasioita 

 Osallistutaan digitaaliseen SeuraCupiin. Raimo Paukku ilmoittaa tarkempia 
tietoja. 

 SKsL:n vuosinäyttely on Kouvolassa 22.5.-28.8.2022 

 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 
näyttelysihteerille olavi.pullinen(at)gmail.com ja sen jälkeen rahastonhoitaja 
maksaa seuran osuuden osallistumisestasi. 

Jäsenmaksu 

 Jäsenmaksusta on lähetetty erillinen sähköposti. Jäsenmaksu on 25€/jäsen. 

 

Kameraseura -74 Valkeakoski ry 
Piia Suomu-Virtanen, sihteeri 


