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Muutoksia johtokunnan kokoonpanossa ja tehtävien jaossa 

Johtokunta ja tehtävien jako: 

Seija Hakala  puheenjohtaja, kotisivu-, jäsenrekisteri- 
ja retkivastaava sekä kerhoemäntä 

Marjut Sadeharju varapuheenjohtaja 

Piia Suomu-Virtanen sihteeri, kotisivu-, jäsenrekisteri- ja 
vuosikilpailuvastaava 

Juha Poutanen rahastonhoitaja 

Olavi Pullinen kalustonhoitaja, näyttely- ja 
kilpailusihteeri 

Risto Sukki retkivastaava 

 

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 
2023. Voittajan palkitaan vuoden viimeisessä kerhoillassa lahjakortilla.  
 
Kisaan saa osallistua yhdellä kuvatiedostolla. Kuvan leveys max.1920 pix ja 
korkeus max.1080 pix, 300dpi, koko max 2MB. 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. Tämän vuoden teemat ovat: Kylmä, Ystävyys, Kisa, 
Siivekäs, Liiton teemanäyttelyn aihe, Myrsky, Kipu ja Yllätys. 

Kerhoillat 

 Kerhomajan kohtalo on edelleen epäselvä. Kerhoillat siirrytään pitämään 
Waltikan tiloissa helmikuun kerhoillasta alkaen.  

 23.1.2023 kerhoilta pidettiin vielä Kerhomajalla. Seija Hakala ja Piia Suomu-
Virtanen näyttivät kuviaan, joilla ovat saaneet FIAPin arvonimet. Kuvakisan 
aihe oli ”Kylmä”, ja sen voitti Juha Poutanen kuvallaan ”Miinus 30”. Toiseksi 
sijoittuivat Seija Hakala ja Piia Suomu-Virtanen. Kolmannella sijalla olivat 
Marko Roppo ja Ritva Savolainen. 

Maanantai 20.2.2023 klo 18.00 Waltikassa 

 Kevätvuosikokous 
Luovaa kuvausta Ritva Järvisen ja Pirjo Tuomisen johdolla; pisaroita ja öljyä. 
Lisätietoa vielä ennen kerhoiltaa. 
Kuvakisa ”Ystävyys”. 
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Maanantai 20.3.2023 klo 18.00 Waltikassa 

 Vieraana palkittu turkulainen valokuvaaja Jaana Kotamäki aihe ”Luonnon 
siveltimellä”. 
Kuvakisa ”Kisa”. 

Maanantai 17.4.2023 klo 18.00 Waltikassa 

 Kameraseuran 70v juhlistaminen. Seura tarjoaa kakkukahvit ja kuohuviinit. 
Kuvakisa ”Siivekäs”. 

Maanantai 15.5.2023 klo 18.00 Waltikassa ja Kirjaslammen nuotiopaikalla 

 Kokoonnutaan ensin Waltikassa ja käydään kuvakisa, aihe liiton 
teemanäyttelyn aihe. Kisan jälkeen siirrytään Kirjaslammen nuotiopaikalle, 
jossa on tarjolla makkaraa ja virvokkeita. 

Maanantai 4.9.2023 klo 18.00 Kerhomajalla 

 Kesän kuvasatoa. 
Kuvakisa ”Myrsky”. 

Näyttelyt 

 Valkeakosken kaupunginkirjastossa pidetään näyttely kesäkuussa, ajankohta 
tarkentuu myöhemmin. Lisätietoa kevään aikana. 

Retket 

 Päiväretki bussilla Fiskarsin ruukkiin la 13.5.2022. Lisätietoa keväällä. 

 Luontoretki (2 yötä) kesäkuussa viikolla 23. Lisätietoa keväällä. 

Muita näyttelyasioita 

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

 SKsL:n vuosinäyttely on Oulussa 23.4.-12.5.2023. 

 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 

 Jäsenmaksulaskut lähetetään sähköpostitse tällä viikolla.  
Jäsenmaksu on 25€/jäsen. 

 

Kameraseura -74 Valkeakoski ry 
Piia Suomu-Virtanen, sihteeri 


