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LOVIISAN KAMERASEURA ry    

LOVISA KAMERAKLUBB rf 
 

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2020 

 

YLEISTÄ 

 

Seuran tarkoituksena on valokuvaharrastuksen herättäminen ja valokuvauksen edistäminen. 

Mikä tarkoittaa teknisesti ja sisällöllisesti parempien valokuvien ottamista ja tekemistä. 

Vuoden painopistealueena on jäsenistön koulutus ja kuvien käsittely vanhoja ja uusia tekniikoita 

hyväksi käyttäen sekä nuorten valokuvaharrastajien aktivoiminen Loviisan seudulla. 

Nuoret olisi saatava kameraseuratoimintaan mukaan. Se onnistuisi ehkä parhaiten, jos löytyisi 

kaveriryhmiä, jotka opastuksella toimisivat yhdessä. Onnistumiset ruokkisivat kiinnostusta 

valokuvaukseen ja kuvankäsittelyyn. 

Vuosi alkoi ryminällä, Suomen Kameraseurojen Liiton vuosinäyttelykuvat oli riivittävä kokoon. 

Seuraava valtakunnallinen valokuvauksen suurtapahtuma on vuosinäyttely Tampereella. Loviisasta 

lähti valintaraadille ehdolle jälleen suuri kuvapaketti. Teoksia oli 9 kuvaajalta toista sataa, joista 

kuvasarjoja peräti 7 kpl niin, että yksittäisten kuvien lukumäärä kohosi yli sadanviidenkymmenen.  

 

 

KOULUTUSTOIMINTA 

 

Meillä on valokuvausstudio. Käyttäkää sitä aktiivisesti. Viime syksynä Ari Haimi näytti 

Studiosalamoiden käytön perusteita. Kuitenkin vasta omakohtainen tutustuminen niiden 

mahdollisuuksiin opettaa niiden käyttöä. Olisi tietysti mukavaa, että kaikki toimisi langattomasti. 

Kuitenkin sen epämukavuuden, että laitteet eivät ole aivan viimeistä tekniikkaa hyväksyy, kun 

kaluston käyttäjämäärät eivät ole kovin suuria. Valon hallinta, tila ja taustat ovat kuvaa 

rakennettaessa paljon tärkeämpiä. Kuvauskohteesta tulisi saada kiinnostava ja mallin tulisi olla 

kuvassa aidosti läsnä. Järjestämme tilan ja perinteisen pimiökaluston sitä tarvitseville jäsenille, 

kaluston käytön  halukkuutta ei vain ole viime aikoina ilmennyt.  

Kuusitoista vuotta sitten käynnistimme toimintatorstait, joten toimitilamme ovat olleet siitä 

saakka tehokkaassa käytössä. 

Jäsenistö on opastanut toisiaan kuvankäsittelyyn liittyvissä työmenetelmissä. Raakakuvien 

käsittelyyn Photoshop Elementsiin on ladattu raakakuvamuunnin. Ikävä kyllä, se on 

kamerakohtainen joten se täytyy olla aina omaan kameramerkkiin soveltuva. Photoshop Elements 

on päivitetty (2018). Nyt myös ne, joiden kamerat ovat uusinta hottia, saavat raakamuuntimen 

käyttöön. Lightroomin käyttöä on myös mahdollista harjoitella seuran tietokoneella. Lightroom on 

päivitetty versioon 6. Seuralle on hankittu läppäri (Windows 10), joka on yhdistetty myös ydellis 

vuoden lopulla hankittuun TV näyttöön. Lisäksi vuoden alusta seuralle on hankittu HDR ohjelma 

Photomatix Pro 64 bittinen versio, joka on päivitettävissä ilmaiseksi seuraavaan versioon.  

Yritysmaailmassa tämä olisi ollut toiminnan kehittämisen kannalta katastrofi, jos minkäänlaisia 

investointeja ei voitaisi tehdä.  Toimintatorstaiden eri aihepiirien käsittelyä voi tietysti itse ehdottaa. 

Jos kuvankäsittely ja HDR ohjelmaa ei ala käyttää, niin ei siihen liittyviä kysymyksiäkään osaa 

esittää. 

Loisto lehti ilmestyy 31. kerran, on siis juhlalehden vuosi on siis takana.  

Toimintavuoden aikana tehostetaan seuran varainhankintaa markkinoimalla kuvauspalveluja ja 

tarjoamalla kerhotilaa ulkopuolisille kokous- ja koulutuspaikaksi. 

Kameraseuran tehtävänä on toimia paikkakunnallamme valokuvaharrastajien ja valokuvista 

kiinnostuneiden ihmisten yhteisenä foorumina. 

Motiivi seuraan kuulumiselle on eri ihmisillä erilainen, mutta yksi tärkeä näkökohta on uuden 

oppiminen. Tämä laaja käsite sisältää tietenkin lähes kaiken seuran sisällä tapahtuvan toiminnan. 
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Kursseja järjestetään ihmisten tarpeiden mukaan. Studiovaloilla kuvausta jatketaan kuitenkin 

suunnaten opetusta kuvaajien tarpeiden mukaiseksi. 

Ari Haimin pitämästä valokuvauskurssimateriaalista voimme ammentaa tietoiskuja moneksi 

toimintatorstaiksi. Seuraava kirpputorireissu Helsinkiin järjestetään huhtikuun toisella viikolla. 

 

 

Jos seuralaisilla videomateriaalia niin sitä on mahdollista editoida ja siirtää DVD:lle. Vanhoja 

negatiiveja voidaan skannata kamerakirppikseltä hankitulla skannerilla. Kurssitoiminnan 

keskuksena toimii seuran studio- ja kerhotila Loviisan vanhalla meijerillä. 

Valokuva-alan koulutusta hoitamaan valitaan vastuuhenkilö eli koulutusvastaava. 

 

KILPAILUTOIMINTA 

 

Kilpailutoiminnan rungon muodostavat kuukauden kuvakilpailut, joiden pitämistä avoimina 

jatketaan toimintavuoden aikana. Kyseiset kilpailut antavat kuvamateriaalia myös 

näyttelytoimintaan. 

Jatkamme ja kehitämme yhteistyötä muiden kameraseurojen ja –kerhojen kanssa muun muassa 

kilpailutoiminnan avulla. 

Olemme osallistuneet vuoden lopulla Kymen Kameroiden vuosikilpailuun eikä tämäkään vuosi 

tee poikkeusta. Kymen Kameroiden vuosikilpailuun osallistuneiden kuvien parhaimmistosta oli 

näyttely Kotkan pääkirjastossa. 

Kilpailutoimintaa kehittämään ja kilpailuihin osallistumista koordinoimaan valitaan 

kilpailuvastaava. 

 

NÄYTTELYTOIMINTA 

 

Valokuvien esittämistä yleisölle näyttelyiden muodossa jatketaan. Toivoimme ja myös saimme 

näyttelytilaa. st1 huoltoaseman kahvilassa on näyttelytila, joka on Loviisan Kameraseuran käytössä. 

Näyttelytoiminta on tärkeä osa Loviisan Kameraseuraa, jotta seura tunnettaisiin tulevaisuudessakin. 

Loviisan Kameraseuralla on Loviisan ST1:llä (Länsikaari 1, 07900 Loviisa) sijaitsevassa 

näyttelytilassa oma valokuvanäyttely. Kuvat pyritään vaihtamaan noin kuuden kuukauden välein.  

Näyttelytoimintaa varten valitaan näyttelyvastaava. 

Perinteiseen tapaan seuran jäsenet järjestävät vuoden mittaan omia näyttelyitä. Näistä tulee 

kotisivuillemme ajankohtaista tietoa, näyttelypaikka ja ajankohta on selvillä. 

  

Kansainväliseen näyttelytoimintaan osallistuneet ovat lupautuneet jatkamaan konsultointiaan, 

jos jäsenistöllä on tähän toimintaan halukkuutta. Jäsenistöllä on paljon hyviä kuvia, joita on hyvä 

lähettää ehdolle myös rajojemme ulkopuolelle. Kansainväliselle näyttelytoiminnallemme on Ari 

Haimin toimesta heitetty haaste, että saisimme ainakin yhden näyttelyhyväksynnän jokaisesta 

kameraseuratoimintaa harjoittavasta maanosasta. Kansainvälisistä näyttelyistä Trierenberg Super 

Circuitia ei tänä vuonna järjestetä, johon näyttelyyn olemme lähettäneet kuvia kuutena perättäisenä 

vuotena. Kansainvälisiin näyttelyihin osallistuneille tämä ns. kiertonäyttely on ollut varma nakki ja 

se on esillä Itävallassa neljällä paikkakunnalla. Mr Chris Hinterobermaier on luvannut, että näyttely 

järjestetään jatkossa. Näyttelyluettelo on ollut aina tosi laadukas. 

 

 

Vuosinäyttely 2020 Tampereella 
 

 

Tampereen Valokuvausseura ry toimii näyttelyn järjestäjänä ja juhlii samalla 60. toimintavuottaan. 

Juhlikaa kanssamme ja tulkaa isolla joukolla katsomaan kehittyvää Tamperetta, joka tavoittelee 

vuoden 2026 Euroopan kulttuuripääkaupungin titteliä. Näyttelyn avajaiset ovat kaupungin 
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edustustiloissa Tampereen Raatihuoneella, missä nautimme Tampereen kaupungin tarjoamasta 

vieraanvaraisuudesta sekä kuulemme mitä Tampereelle kuulu nyt ja tulevaisuudessa. Kulttuuritalo 

Laikku toimii näyttelytilana Keskustorin toisella laidalla, kivenheiton päässä Raatihuoneelta. 

Samoin kävelymatkan päässä sijaitsee historiallinen Hotelli Tammer, jossa on juhlaillallinen ja 

pitkämatkalaisten majoitus. Voit ilmoittautua vain avajaisiin (0 €, Tampereen kaupunki tarjoaa) tai 

avajaisiin ja iltajuhlaan. Illalliskortti iltajuhlaan 49 €. Illalliselle ja avajaisiin voi ilmoittautua 

28.2.2020 saakka. Kaikki kohteet kävelymatkan päässä toisistaan. 

 

AVAJAISVIIKONLOPUN OHJELMA  
 

LAUANTAI 14.3.2020 

klo 13.00 Vuosinäyttelyn avajaiset 

Osoite: Tampereen Raatihuone, Keskustori 10, Tampere (katso kartasta pysäköintisuositus) 

⚫Tampereen kaupungin tervehdys, apulaispormestari Johanna Lounaskorpi 

⚫SKsL:n ja järjestävän seuran tervehdykset 

⚫Valintaraadin tervehdys 

⚫Vuosinäyttelyn kunniamainintojen ja kunniakirjojen jako 

⚫SKsL ansiomerkkien jakaminen 

⚫Cocktails 

⚫Tutustuminen Tampereen Raatihuoneesee 

 

Klo 15.00 Tutustuminen näyttelyyn Kulttuuritalo Laikku, Keskustori 4, Tampere 

Klo 16.00-17:30 ”Tunnetta ja Tekniikkaa” Valokuvaajamestarit Mitja Kortepuro ja Krister Löfroth 

Klo 18.00 Laikku ja näyttely sulkeutuu 

Klo 19:30 Juhlaillallinen Tampereen Valokuvausseura 60 vuotta, Pukeutumiskoodi: Juhlava ja siisti 

asu (smart casual). 

 

SUNNUNTAI 15.3.2020 

klo 9.00        SKsL tiedottaa Radisson Blu Grand Hotel Tammer, kokoustila 

klo 9.45        Valtakirjojen tarkastus 

klo 10.00      SKsL:n kevätkokous Hotelli Tammer 

 

MAJOITTUMINEN JA JUHLAILLALLINEN  
 

Majoitus ja juhlaillallinen sekä sunnuntain SksL:n vuosikokous: Radisson Blu Grand Hotel 

Tammer. Huonevaraukset 020 1234 630, reservations.finland@radissonblu.com, tai verkkosivujen 

kautta tästä=> Mainitse varatessasi vuosinäyttelyn kiintiöstä, joka on voimassa 15.2.2020 klo 20 

saakka. 

Huoneiden tarjoushinnat vaihtelevat yhden hengen Standard-luokan huone 128 eurosta - Kahden 

hengen Superior-luokan huoneeseen 168 euroa/huone/yö. 

 

ILLALLISKORTTI  
 

Illallisvaraukset sekä ilmoittautuminen avajaisiin seuran sähköpostiin: tvs@valokuvausseura.fi, 

otsikoi viesti "Vuosinäyttelyn illallinen". Voit ilmoittautua myös vain avajaisiin Raatihuoneelle ja 

Laikkuun (0 €), mutta kerro siitä viestissäsi. Illallisen hinta on 49 €/henkilö. Maksu seuran 

tilille Nordea FI3115443000112651 tai MobilePay maksunumero 22193. Merkitse tilisiirron 

viestikenttään osallistujan nimi ja seura. Maksaessasi MobilePayllä, maksa kunkin osallistujan 

illalliskortti erikseen ja kirjoita maksun kommenttikenttään osallistujan nimi ja 

seura. Ilmoittautuminen illalliselle ja illalliskortin maksu 28.2.2020. mennessä. Huom. paikkoja on 

rajallisesti, mutta runsaasti.  

 

https://www.valokuvausseura.com/vuosinaeyttely-2020
mailto:reservations.finland@radissonblu.com
https://www.radissonhotels.com/fi-fi/hotellit/radisson-blu-tampere-grand-tammer
mailto:tvs@valokuvausseura.fi
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ITALIA-BUFFET  
 

Alkuruoka 

Limoncellolla graavattua lohta, raputerriiniä ja jokirapuja. 

Parmankinkkua ja melonia. Buffalomozzarellaa ja tomaatti-basilikasalaattia. Rigatone-pastaa, 

paahdettuja kasviksia ja gorgonzolaa. Katkarapu-voipapusalaattia. Linssi-granaattiomenasalaattia. 

Rosmariinipaahdettuja oliiveja. Romaine-salaattia, parmesania ja krutonkeja. Tammerin focacciaa ja 

porkkanapestoa.  

Pääruoat 
Kotimaista pariloitua kananpoikaa ja fenkoli-tomaattikastiketta 

Pistaasikuorrutettua merilohta 

Molemmat pääruoat tarjoillaan sitruuna-rucolaperunoiden ja lämpimän kasvissalaatin kera. 

Jälkiruoka 

Juhlakakkua ja kermavaahtoa, tuoreita hedelmiä ja makeisia 

Erikoisruokavalio 

Kerrothan mahdollisesta erikoisruokavaliostasi ilmoittautumisen yhteydessä. 

 

Arvonimisäännöt 
 

Arvonimisäännöt Voimassa 1.9.2018 alkaen.  

 

Arvonimet ja niiden perusteet 
 

Arvonimien SKsLM, SKsLSM ja SKsLE osalta myöntämisperusteena ovat liiton vuosi- ja 

teemanäyttelyistä, SKsL:n järjestämistä Seuracup-kilpailuista, Suomessa järjestettävistä 

kansainvälisistä FIAP näyttelyistä, joilla on SKsL ry:n näyttelynumero sekä FIAP biennaalien 

Suomen kokoelmaan hyväksytyistä kuvista kerätyt hyväksyntäpisteet sekä näyttelyt. 

 

Pisteiden kertyminen 

 

1. SKsL:n vuosi- ja teemanäyttelyistä seuraavasti 

 1.1. Näyttelyyn hyväksytty digitaalinen teos tai projisoitava diakuva 

 kuvatiedostona/kuvasarjana: yksi (1) piste 

 1.2. Näyttelyyn hyväksytty yksittäinen teos vedoksena/kuvasarjana kaksi (2) pistettä. 

 1.3. Henkilökohtaisesta kunniakirjasta/kunniamaininnasta: kaksi (2) pistettä lisää edellisten 

 lisäksi 

 1.4. Vuoden kuvaaja -palkinto tai Vuoden nuori kuvaaja -palkinto: neljä (4) pistettä lisää 

 edellisten lisäksi 

2. Seuracup -kilpailusta saa seuraavasti 

 2.1. Kilpailun parhaan kokonaisuuden voittaneille kuville, jokaisesta hyväksynnästä 1 piste 

 sekä kaksi (2) pistettä/osallistuja kunniakirjasta. 

 2.2. Parhaan kokonaisuuden ulkopuolella oleville myönnetyille kuville yksi (1) piste 

 läpimenosta, lisäksi mahdollisesta kunniakirjasta kaksi (2) pistettä lisää. 

 2.3. FIAP World Cup hyväksyntöjä ei huomioida, koska niitä ei tuomaroida Suomessa ja ne 

 katsotaan kansainväliseksi näyttelyksi. 

3. Suomessa järjestetystä, kansainvälisestä SKsL ry:n näyttelynumeron saaneesta FIAP näyttelystä 

seuraavasti 

 3.1. Hyväksytty kuvatiedosto yksi (1) piste ja hyväksytystä vedoksesta kaksi (2) pistettä. 

 HUOM! Sama kuva voi saada Suomen salonista/näyttelystä vain yhden hyväksynnän, 

 vaikka saloneita olisi useita. Palkintoja ja kunniamainintoja ei huomioida. 
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 3.2. Nordic Circuitin osalta lasketaan hyväksynnät vain Suomen saloneista. 

 3.3. Pohjoismaisen valokuvamestaruus kilpailun hyväksyntöjä ei huomioida, koska sitä ei 

 tuomaroida aina Suomessa. 

4. FIAP biennaalit (Suomen kokoelma) 

 4.1. Biennaalien osalta Suomen –kokoelmaan hyväksytystä kuvatiedostosta tulee yksi (1) 

 hyväksyntäpiste ja hyväksytystä vedoksesta kaksi (2) pistettä. 

5. Näyttelyiden lukumäärän laskeminen 

 5.1. Näyttelyjen lukumäärään lasketaan SKsL ry:n omat vuosi- ja teemanäyttelyt, seuracupit, 

 SKsL ry:n näyttelytunnuksen saaneet kansainväliset FIAP näyttelyt, sekä biennaalit. SKsL  

 ry:n näyttelytunnuksen saaneet kansainväliset FIAP Ciruitit arvostetaan yhteen näyttelyyn, 

 vaikka osanäyttelyitä (salon) olisi useita. 

 

Arvonimen hakeminen 

 

Arvonimiä haetaan kerran vuodessa 31.1. mennessä tai näyttelyvastaavan ilmoittamaan muuhun 

päivämäärään mennessä. Korkeampaa arvonimeä voi hakea vasta sen jälkeen, kun alempi arvonimi 

on myönnetty. Samana vuonna ei voida myöntää kahta eri arvonimeä samalle henkilölle. 

 

Haettu arvon. Edell. Arvon. Tarv. Pisteet Liiton näytt. SKsL t. S. n. Vedokset Maksu 

SksLM -  40  2  5  2  100 € 

SksLSM SksLM 80  5  10  5  150 € 

SksLE  SksLSM 150  10  20  10  200 € 

HonSKsLE SksLE          250 € 

Honoured Eminenssikuvaajan vaatimukset: 

• Vähintään viisi kunniakirjaa SKsL:n Vuosi- tai Teemanäyttelystä 

• Tuomarointikokemusta Vuosi- tai Teemanäyttelystä tai Suomessa järjestetystä kansainvälisestä     

SKsL:n suojeluksessa olevasta näyttelystä 

• Vähintään yksi henkilökohtainen valokuvanäyttely pidettynä 

• 10 vedoksen portfolio 30 x 40 tai 40 x 50 cm (sis. Passepartout) 

• Valokuvaajan CV 

• Hakemus ja portfolio lähetettävä tammikuun loppuun mennessä liiton arvonimivastaavalle 

• Hakemuksen arvioi SKsL:n hallitus 

 

Vapaamuotoinen arvonimihakemus täydennettynä luettelolla niistä näyttelyistä, joihin on saanut 

kuvia läpi sisältäen teosten nimet (eli näyttelyn nimi, teoksen nimi, maininta mahdollisesta 

kunniakirjasta) on toimitettava liiton näyttelyvastaavalle ilmoitettuun määräpäivään mennessä. 

Näyttelyvastaavan tarkistettua ja vahvistettua hakemuksen, suoritetaan käsittelymaksu liiton tilille 

FI74 1154 3000 115952 ja toimitetaan kuittikopio sähköpostilla näyttelyvastaavalle käsittelymaksun 

suorittamisesta. Arvonimen käyttäminen, arvonimeä voi käyttää sen jälkeen, kun sertifikaatti ja 

kunniamerkki on virallisesti luovutettu vuosinäyttelyssä eli sinä päivänä, joka on sertifikaattiin 

merkitty. 

Arvonimivastava, Suomen Kameraseurojen Liiton puheenjohtaja Jukka Kosonen on 

vahvistanut, että Kuusankosken Vuosinäyttelyssä Viivi Haimi saa SKsLM Suomen Kameraseurojen 

Liiton mestarikuvaaja arvonimen. Lisäksi Antti Seppälä ja Heikki Arola saavat SKsLE Suomen 

Kameraseurojen Liiton eminenssikuvaaja arvonimet. 

 

 

RETKITOIMINTA 

 

Jäsenistön virkistystä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta varten seura on panostanut viime vuosina 

retkitoimintaan. 
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Kamerakirppikset ovat pernteisiä retkikohteita. Viimevuonna oltiin Helsingissä ja Forssassa. 

 

Perinteinen klassisten kameroiden kamerakirppis on tänä vuonna keväällä Helsingissä ja 

syksyllä Mäntsälässä. Seuran jäsenet järjestävät kimppakyydin ko. tapahtumiin. Jos olet 

kiinnostunut ilmoittaudu jo hyvissä ajoin etukäteen Heikille tai Arille. 

Yleensä kirppisretkeen on liitetty myös pieni kuvausretki ja yhteinen pitkänpöydänlounas. 

Retkien kuvauskohteet mietimme kevään aikana. 

Tänä vuonna Loviisan Kameraseuran on tarkoitus järjestää kesäretki. Kesäretken ajankohta ja 

kohde on tarkoitus päättää viimeistään toukokuussa. Kesäretken sisältö tarkentuu kevään aikana 

mutta siitä kerrotaan myöhemmin, kun kohde on varmistunut.  

Syksyn Kameraseurojen Liiton teemanäyttelyyn osallistumiseen on meillä perinteisesti liittynyt 

syksyistä retkitoimintaa. Vuoden aikana on ollut tapana järjestää lukuisia pienryhmäretkiä, joilla on 

valokuvaopetuksellisia tavoitteita. Pikkujoulut järjestetään joulukuussa. Toimintaa koordinoimaan 

valitaan retki- ja ohjelmavastaavat. 

 

LOISTO 2020 

Perinteinen Loviisan kameraseuran Loisto-lehti vietti viime vuonna 30 vuotisjuhla vuottaan. 

Juhlinta oli hillittyä, jos edes havaittavaa. Nyt on tästäkin vaatimattomasta juhlavuodesta palattu 

jälleen arkeen. 
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Tämän vuoden teema on kohokohdan, juhlinnan ja huippuhetkien ulkopuolinen elämä. Englannin 

kielinen off-season sana voisi ehkä tiivistetysti kuvata sitä tunnelmaa ja niitä kuvia mitä kaivataan. 

Hiljainen kausi voisi olla paras suomennos? 

Tavallista arkea tai oikeammin valmistautumista johonkin suureen tai sen jälkeisiä tilanteita ja 

mielentiloja. 

Uimarannat kokevat huippuhetkensä kesähelteellä, kun se on täynnä kirmaavia lapsia ja värikkäitä 

rantavarusteita. 

Mutta ranta voi olla kiinnostava myös autioina talviyönä tai silloin kun avantouimarit ovat 

vallanneet sen keskellä talvea. 

Mainosmaailma haluaa antaa karamellimaisen kuvan kesä-Loviisasta. Me voisimme löytää jotakin 

elämisen arvoista myös värikkäästä syksystä tai harmaan alakuloisesta Loviisan talvesta. Aina ei 

pidä kirkua ja huutaa! ”Ihanien baakelsien” sijaan voisimme esitellä aina tarpeellista ruisleipää. 

Trendikahvien ja pikkurilli pystyssä nautittavien viinien esittelyjen sijaan aito jokapäiväinen 

kaivovesi voi olla virkistävää ja kiinnostavaa. Kuinka vesitippa kimpoaa vedenpinnasta ja jää 

kellumaan ilmaan. 

Ei muodikasta ostettavaa tai myytävää, mutta todella virkistävää katsottavaa. Ajatuksia herättävää. 

Yrittäkää löytää hiljaisen kauden kuvia tai kuvattavia kohteita. Arjen hiljainen elämä niin 

Loviisassa kuin matkoilla koettuna on nyt haasteenamme. 

Arvioikaa ja arvottakaa ympärillänne olevaa tavallista elämää. Taltioikaa sitä. Tehdään taas upea, 

hieno lehti. Palaute lehdestä on ollut hyvää, jatketaan tätä omaa linjaamme taas eteenpäin. 

Torstai illoissa on mahdollista saada ohjausta ja tukea omien juttuideoiden kehittelyssä. Lehti on 

kameraseuran yhteinen lehti. Kaikki mukaan. 

Toivomme että tuotte ideanne ja sivuvaraustarpeenne esille 30.4. mennessä ja deadline 

juttumateriaalille on 15.04.2020. Tämän jälkeen lehtitoimikunta saa vaikean tehtävän viimeistellä 

lehden ja tehdä valintoja. 

(Loviisan Kameraseuran jäsenten jutut ovat etusijalla ja 15.4  jälkeen toimitettavalle materiaalille ei 

voi luvata julkaisua.) 

Kansikuvan suhteen yritämme kannustaa erityisesti sellaisia jäseniä, jotka eivät ole aiemmin saaneet 

kuvaansa Loiston kanteen. 

 

MUU TOIMINTA 

  

Loviisan Kameraseuran kotisivut ovat aktiivisessa käytössä ja sinne on toimitettu kuukauden 

kuvakilpailujen tulokset sekä erilaiset jäsenistöön liittyvät tapahtumat. www.loviisankameraseura.fi. 

Seuran sivujen päivittämisestä vastaavat Tarja Taberman (on lupautunut jatkamaan 

kotisivuvastaavan tehtävää), Ari Haimi ja Heikki Arola. 

Marko Wahlström perusti jo vuosia sitten Facebookiin Loviisan Kameraseuralle omat sivut. 

sinne voivat mennä somettamaan ne, joita se puoli kiinnostaa. Sivuilla on käyty vilkasta keskustelua 

ja sivuilla on vierailtu useasti. 

Juuri Facebook sivuilta tuli Marko Wahlströmin idea: ”LoKahan on järjestänyt lähes koko 

historiansa ajan kaikille avoimia kuvailtoja. Tästä tuli mieleen, että seura voisi vaikkapa ensi 

syksylle järjestää kerhotilallaan olohuonetyyppisen kuvailtamaratonin, johon kuka tahanso saa tulla 

pop up -tyyliin näyttämään omia kuvasarjojaan ja tyyli olisi vapaa (nostalgiset diasarjat, 

kuvatiedostot 65” TV:llä ja vedoksina.)” Idea hyvä ja se on lisätty toimintasuunnitelmaan. 

 Loviisan vanhalla meijerillä sijaitsevalle uudelle studio- ja kerhotilalle nimetään kerhomestari. 

 

http://www.loviisankameraseura.wordpress.com/
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Toimintatorstaiden ideat/aiheet on nyt lyöty huhtikuun loppupuolelle saakka lukkoon: 
 

to 27.2 

HDR kuvia Photoshop Elementsillä ja Photomatix Pro HDR ohjelmalla/Heikki Arola 

  

to 12.3 

Miten menestyä kansainvälisisissä näyttelyissä. 
Kuvaustyylejä maailmalta. Kuvaluetteloiden parhaimmistoa eri maista ja maanosista. Poikkeaako 
aasialainen maku eurooppalaisesta/ 

Antti Seppälä. 
(Antti tuo myös näytille muutaman maailmalla/vuosinäyttelyssä/teemanäyttelyssä menestyneen 
kuvan.) 
  

to 26.3 

Kameran valikoiden,  säätöjen opastusta, neuvontaa, oma kamera/paikallaolijat keskustelevat, 
pohtivat, kokeilevat yhdessä. 
  

to 9.4 

Kaupunkikävely. Kuvaillaan Loviisan keskustan miljöötä manuaali-asetuksilla. Omat kamerat 
mukaan. 
  

to 23.4 

Tarinoita lapsikuvista, lapsikuvauksen nykytrendit. Liikuntaa ja staattisia ryhmäkuvia lasten kanssa. 
Kokenut voimistelijoiden kuvaaja kertoo kuvausvihjeitä ja antaa esimerkkejä miten jakaa kuvat 
kuvauskohteille kätevästi eri ohjelmien kautta.  Esimerkki kalentereita ja miten kalenterit saadaan 
aikaiseksi./Viivi Lassy 

  

**** 

Lisää toimintatorstain ideoita/toiveita/vinkkejä voi laittaa esim. tähän kameraseuran sähköpostiin, 
lähettää vaikka pj Heikille (arolaheikki@gmail.com) tai tulemalla torstain tapaamisiin ja/tai 
kuvailtoihin ja samalla esittää ideoita/toiveita : )

 

TIEDOTUSTOIMINTA 

 

Seuran toiminnasta saa tietoa kotisivuiltamme. Kuvailtojen aiheet ovat esillä Loisto lehdessä, 

kuvailloista, tapahtumista ja muista asioista tiedotetaan paikallisten sanomalehtien seurapalstoilla. 

Alueradiot ovat myös yksi tärkeä tiedotuskanava. 

Seuran ulkoista ja sisäistä tiedottamista hoitamaan valitaan tiedottaja. 

 

   Loviisassa 23.2.2020 

   Vuosikokous 

 

http://gmail.com/
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Loviisan Kameraseura ry 

Lovisa Kameraklubb rf 

 

Pöytäkirja 

 

Vuosikokous 23.2.2020 

 

1) Kokouksen avaus. Puheenjohtaja Heikki Arola avasi kokouksen klo 18:07. 

2) Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 

 Kokouskutsu on ollut paikallisissa lehdissä, kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3) Kokouksen esityslistan hyväksyminen. 

 Esityslista ….hyväksyttiin 

4) Kokouksen järjestäytyminen. 

 a) Puheenjohtaja. Valittiin kohdan 7 ajaksi Marko Pellikka 

 b) Sihteeri. Sihteeriksi valittiin Helena Havu 

 c) Kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Valittiin Carl Irjala ja Michael Carlsson 

 d) Kaksi ääntenlaskijaa. Valittiin Carl Irjala ja Michael Carlsson 

5) Käsitellään ja hyväksytään toimintakertomus vuodelta 2019. 

 Heikki Arola esitteli toimintakertomuksen vuodelta 2019,  Toimintakertomus hyväksyttiin 

6) Käsitellään tilit vuodelta 2019 ja esitetään toiminnantarkastajan lausunto sekä hyväksytään 

 tuloslaskelma ja tase vuodelta 2019. 

 Viivi Lassy esitteli toiminnantarkastajan lausunnon ja Jyri Järvelä esitteli tuloslaskelman ja 

 taseen. Molemmat hyväksyttiin. 

7) Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä. 

 Kohdassa 7 puheenjohtajana toimi Marko Pellikka. 

 Tili- ja vastuuvapaus myönnettiin. 

8) Valitaan yhdistyksen toimihenkilöt vuodelle 2020. 

 a) Puheenjohtaja yhdeksi (1) vuodeksi. Heikki Arola  valittiin puheenjohtajaksi  

  vuodelle 2020. 

 b) Erovuoroisten tilalle johtokuntaan kahdeksi (2) vuodeksi kolme (3) henkilöä. 

  Erovuorossa ovat Antti Seppälä, Jyri Järvelä ja Ari Haimi.     

  Johtokunnassa jatkavat vielä vuoden Juha Merenheimo, Anne Karkkonen ja Marjut 

  Korhonen. 

  Erovuoroisten tilalle valittiin Marko Pellikka ja Antti Seppälä sekä Jyri Järvelä. 

 c) Toiminnantarkastaja ja heille varatoiminnantarkastajat (1+2). (Vuonna 2019  

  varsinaisena oli Viivi Lassy ja varalla Inkeri Kapari sekä Seija Niinimäki. 

  Toiminnantarkastajiksi valittiin Viivi Lassy ja varalle Carl Irjala sekä Arja   

  Leppänen. 

9) Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2020. 

 Heikki Arola esitteli toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2020, jotka hyväksyttiin. 

10) Päätetään jäsenmaksuista vuodelle 2020. 

 a) Seuran jäsenmaksut. (Vuonna 2019 oli 15 €, 25 €, 35 € ja 50 €.) SKsL:n jäsenmaksu 

  oli 10 € ja johtokunta esittää, että jäsenmaksut pidetään viime vuoden tasolla 15 €, 25 

  €, 35 € ja 50 €.      

  Päätös: Johtokunnan esitys hyväksyttiin. 

 b) Liiton jäsenmaksujen kerääminen. (Vuonna 2019 seura sai maksun 45 jäsenestä.) (+ 

  2 kunniajäsentä, ei maksua)   Johtokunnan esitys: maksetaan SKsL:n   

  2020 jäsenmaksu vuoden 2019 maksukertymän mukaan 45 jäsentä x 10 €. 

  Päätös: Johtokunnan esitys hyväksyttiin. 

11)  Päätetään palkkioista ja kulukorvauksista vuodelle 2020. Johtokunnan esitys: 
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 a) Rahastonhoitajan korvaus (Vuonna 2019 oli 60 €.) Johtokunnan esitys: 65 €. 

  Hyväksyttiin 65 € 

 b) Kirjanpitäjän palkkio (Vuonna 2019 oli 200 € + alv) Johtokunnan esitys: 200 € + alv. 

  Hyväksyttiin 200 € + alv.  

 c) Kilometrikorvaukset seuran jäsenille 30 km ylittävistä matkoista ja ulkopuolisille 

  vierailijoille / tuomareille. (vuonna 2019 oli 0,22 €/km ja 0,43 €/km.) Johtokunnan 

  esitys: 0,22 €/km ja 0,43 €/km. Hyväksyttiin 0,22 €/km ja 0,43 €/km. 

12) Päätetään seuran virallisten kokousten pitämisestä ja koollekutsumistavasta. 

 Kokoukset on kutsuttu koolle sähköpostitse ja/tai paikkakunnalla ilmestyvien lehtien 

 seuratoimintapalstoilla, sekä seuran kotisivuilla. 

 Päätettiin nykyinen käytäntö. 

13) Muut esille tulevat asiat.  

 Irtaimiston vakuuttaminen. Irtaimistovakuutuksen arvo oli vuonna 2019 20000 €. 

 Päätettiin jatkaa vakuutusta 20000 € arvosta. 

 

            Syksystä 2020 alkaen päätettiin muuttaa kuukauden kuvaillaksi joka kuukauden viimeinen     

 torstai. Muutos on koeluontoinen. 

            Toteutetaan jäsenkysely 2020 aikana. 

 

14) Kokouksen päättäminen. 

 Vuosikokous päätettiin klo 19:26 

 

Loviisassa 23.2.2020 

 

puheenjohtaja      sihteeri 

 

Heikki Arola      Helena Havy 

 

 

Pöytäkirjan tarkastajat     

 

Carl Irjala      Michael Carlsson 

 


