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Kuvakisa jatkuu 

Vaihtuvateemaiset Kuvakisat kerhoilloissa jatkuvat. Jokaisessa illassa valitaan 
kolme parasta kuvaa lippuäänestyksellä. Marraskuun kerhoillassa 
Kuvakisassa vuoden aikana eniten pisteitä saanut julistetaan Vuoden 
Kuvaajaksi 2022. Voittajan palkinto on 100€ lahjakortti.  

Kisaan saa osallistua yhdellä kuvatiedostolla/teema. Kuvan korkeus 
pystysuunnassa max.1080 pix ja leveys vaakasuunnassa max.1920 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. Loppuvuoden teemat ovat: Keltainen, Katunäkymä 
ja Lähikuva. 

Kerhoillat 

Maanantai 5.9.2022 klo 18.00 Kerhomajalla 

 Jäsenistön kuvailta – kesän kuvasatoa. 
Kuvakisa ”Keltainen”. 

Maanantai 3.10.2022 klo 18.00 Kerhomajalla 

 Marjo Lalli tulee kertomaan kuvaamisestaan sekä näyttämään kuviaan 
aiheena suoluonto. 
Kuvakisa ”Katunäkymä”. 

Maanantai 31.10.2022 klo 18.00 Kerhomajalla 

 Ville Wallgren tulee kertomaan lintukuvaamisesta ja näyttää kuviaan. 
Paspistilaukset seuran vuosinäyttelyyn, 4/hlö. 
Kuvakisa ”Lähikuva” 

Maanantai 28.11.2022 klo 18.00 Kerhomajalla 

 Syysvuosikokous, jonka jälkeen vuosikilpailun tulokset ja palkitsemiset sekä 
palkitaan Kuvakisoissa parhaiten menestynyt Vuoden Kuvaaja 2022. 
Paspisten jako vuosinäyttelyyn. 

Vuosikilpailussa on kaksi sarjaa: Vedokset ja Kuvatiedostot. Max 6 
kuvaa/sarja. Vedosten jättö Kuva ja Kehys Lahdelle viimeistään la 12.11. 
mennessä. Tiedot vuosikilpailuun osallistuvista vedoksista 
sähköpostilla Olaville olavi.pullinen(at)gmail.com.  
Kuvatiedostot jpg-muodossa viimeistään la 12.11. mennessä 
sähköpostilla Marjutille marjut.sadeharju(at)gmail.com. Kuvakoko sama 
kuin yllä (1080x1920), max 2MB. Kuvat nimettynä kuvaajan ja kuvan nimellä, 
esim.kalle_kuvaaja kuva.jpg.  

Maanantai 23.1.2023 klo 18.00 Kerhomajalla 

 Kuvailta. Jäsenistön kuvakilpailuissa menestyneitä kuvia. 
Kuvakisa ”Kylmä”. 
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Valokuvanäyttely Akaan pääkirjastossa Toijalassa 30.8.-30.9.2022 

 Näyttelyn pystytys ma 29.8. klo 10.00 ja purku ma 3.10. 

Kameraseuran vuosinäyttely Myllysaaren museossa 11.1.-12.2.2023 

 Avajaiset su 15.1.2023 klo 15.00. Näyttelyn pystytys on ti 10.1. ja purku ma 
13.2.2023. Näyttelyyn vain ripustettavia kuvia. Kehyksiä saa hakea 
Kamerakellarista. Kellarin avaimen saa Kuva ja Kehys Lahdelta (Koskikaran 
alin kerros). Kuvat on tuotava kehystettynä pystytystilaisuuteen. Jokainen 
näyttelyyn kuvan tuova saa 4 paspispahvia (40x50 cm) + taustat. 
Pahvitilaukset 31.10. kerhoillassa tai siihen mennessä s-postilla 
olavi.pullinen(at)gmail.com. Pahvit jaetaan 28.11. kerhoillassa. 

Retket 

 *La 17.9.2022 kaupunkiretki bussilla Raumalle tarkoituksena tutustua 
eritoten vanhaan kaupunkiin. Lähtö Valkeakosken kirkon parkkipaikalta klo 
9.00, paluu illansuussa/illalla. Retken hinta on 15€ aikuisilta, lapset ilmaiseksi. 
Mukaan voi tulla muutkin kuin seuran jäsenet. Sitovat ilmoittautumiset to 
15.9. mennessä s-postilla seija.hakala(at)gmail.com tai puh. 0400 
612 281. 

 *10.-12.10.2022 luontoretki Seitsemisen kansallispuistoon, Pitkäjärven 
kämpälle. Lisää tietoa lähempänä ajankohtaa. 

Kalenteri vuodelle 2023 

 *Seuran oma kuvakalenteri vuodelle 2023 on valmistunut painosta. Kalenterin 
myyntihinta on 10€/kalenteri. Kalentereita myytäväksi saa Seijalta sekä 
kerhoilloista. 

 *Adara tekee vuoden 2023 kuvakalenterin seuralaisten kuvista. Kalenterin 
kuvien (vaakakuvia) koko on 3189x2268 pikseliä tai sentteinä 27cm x 19,2 
cm, resoluutio 300. Kuvat lähetetään su 28.8.2022 mennessä s-postilla 
osoitteeseen markku.teerikorpi(at)pp.inet.fi. Hyväksytyistä kuvista 
maksetaan kuvaajalle palkkio + kalenteri. 

Muita kilpailu- ja näyttelyasioita 

 *Osallistutaan digitaaliseen SeuraCupiin. Raimo Paukku ilmoittaa tarkempia 
tietoja, kun asia on ajankohtainen. 

 *SKsL:n teemanäyttely ”Loisto” on Loviisassa 19.11.-6.12.2022. Kuvien 
latausaika on 5.9. saakka. Vedokset tuodaan Olavi Pulliselle Kerhomajan 
parkkipaikalle ti 30.8. klo 17.00. 

 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. 
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Muut asiat 

 *Valokuvaaja Heikki Willamo luennoi Valkeakosken kirjastossa ke 26.10.2022. 
Tilaisuuteen on vapaa pääsy. 

 *Kutsu seuravierailulle Ylöjärvelle ke 7.9.2022 klo 18-20.30. Toukokuussa 
seuramme jäsenet Seija, Piia ja Raimo tuomaroivat Ylöjärven kameraseura 
Mielikuvan jäsenkisan. Tulosten julkistaminen on 7.9. ja Mielikuva on kutsunut 
tuomarit sekä seuramme jäsenet heidän kerhoiltaansa. Ylöjärvelle mennään 
omilla kyydeillä. (Juustoportti, Kumitie 2, Ylöjärvi) Tarjoilun vuoksi Mielikuva 
haluaa tulijoiden lukumäärän, joten ilmoittautukaa su 4.9.mennessä Seijalle 
puh. 0400 612 281.  

 

 

 

Kameraseura -74 Valkeakoski ry 
Piia Suomu-Virtanen, sihteeri 


