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Jäsentiedote, 8.1.2019 
 
 

Kuukausitapaamiset ja kuukausikilpailujen aiheet, klo 17.30–19.00 
 

Paikka: Soroppi Ry, Joensuun Kansalaistalo (Torikatu 30) ellei toisin mainita. 
Varaa mukaan tarjoilumaksu 2,5 €/jäsen. Huom. ilmoita sähköpostilla 
joensuunkameraseura@gmail.com mahdollisesta erityisruokavaliostasi aina ennakkoon  
(vähintään 2 päivää aikaisemmin) ja vain siinä tapauksessa, että osallistut tapaamisiin. 

 
Pvm Kuukausikilpailun aihe Ohjelmassa 

17.1. Tuisku Kuvaesitykset: Seuracup ja kansainvälinen 
kisa. 
Kuvatuotemyynti 

14.2. Tulevaisuus Vieraana Joensuun elokuvaajat, pj Aulis 
Mäkisalo. Aiheena tutustuminen heidän 
toimintaan, videoinnin perusteet ja 
videoeditointiohjelmat. 

14.3. Vuosikisa Vuosikokous: toimintakertomus ja 
tilinpäätös sekä toimintasuunnitelma ja 
talousarvio. 

11.4. Menneisyys Kuvaajavieraana valokuvaaja Stefan de 
Batselier 

16.5. Elämä herää Varmuuskopiointi, kuvien säilytys ja 
kuvaesitys 

12.9. Aalto Laivakuvia / Timo Lappi 

17.10. SKsL:n teemanäyttelyn 
aihe (selviää myöhemmin) 

ohjelma avoin 

14.11. Sininen ohjelma avoin 

12.12. Votomaraton Pikkujoulu 
Votomaraton-kisan julkistus ja 
menestyjien palkitseminen 

 
Tuo kuukausikuva paperisena kuukausitapahtumaan. Votovoorumilla kilpailusäännöt. 
 

Vuoden 2019 votomaraton-kilpailun aiheet (10 kpl) 
 

1. Loma 
2. Perhonen 
3. Elämä 
4. Suora 
5. Kerrostalo 

6. Lehti 
7. Sataa 
8. Autolla 
9. Kova ja pehmeä 
10. Vihreä 

 
Votomaratonin kuvat palautetaan kaikki kerralla ennen joulukuun kuukausitapaamista 
myöhemmin ilmoitettavaan paikkaan. Kilpailuista tietoa Votovoorumilla. 

 

  

http://votovoorumi.fi/
https://www.facebook.com/groups/193664777381461/
mailto:joensuunkameraseura@gmail.com
https://www.instagram.com/stefan_de_batselier/
https://www.instagram.com/stefan_de_batselier/
http://votovoorumi.fi/kilpailusaannot/
http://votovoorumi.fi/kilpailut/
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Vuosikilpailu 
 

Toimita kuvat, joilla osallistut vuosikilpailun Heliokseen viimeistään 21.2. Merkitse kunkin 
kuvan taakse sarja, kuvan nimi ja nimimerkkisi. Lisäksi suljetussa kirjekuoressa nimimerkin 
takana olevan kisaajan nimi. Tarkista Votovoorumin sivuilta tarvittaessa säännöt. 
 

Vuoden kuvaaja 
 

Ilmoita sähköpostilla joensuunkameraseura@gmail.com seuran ulkopuolisissa kilpailuissa 
menestymisesi. Ilmoita kilpailujen nimi ja pistemäärä. Laita viestin aiheeksi Vuoden kuvaaja. 
 

 
 

Jäsenmaksu 
 

On vuoden 2019 jäsenmaksun aika. Hoidathan maksun heti 
näin vuoden alussa. Kiitos! Maksusi suuruuden voit tarkistaa 
Votovoorumin jäsenmaksusivulta. 
 
 

 

Tullaan tutuiksi - esittele itsesi 
 

Votovoorumin sivuille kaivataan jäsenistön esittelyjä. Kirjoita vapaamuotoinen esittelyteksti ja 
liitä mukaan valokuvia. Vähintään kuva sinusta. Toimita teksti ja kuva(t) Tarmolle osoitteella 
tarmo.sotikov@gmail.com. Tarmolta saat tarvittavat lisätiedot mm. kuvien kokoihin ja 
määrään liittyen.  

 

Sosiaalisessa mediassa  
 

SOMEssa seurakuvia (tapahtumista, retkistä jne.) jakaessasi käytä hashtageja (aihetunniste) 
#jnskameraseura ja #joensuunkameraseura. Ne keräävät yhteen seuran someilun.  

 

WhatsApp-ryhmä 
 

Liity – niin halutessasi - seuran Whatsapp-ryhmään. Ryhmässä viestitetään valokuvaukseen 
liittyvistä asioista vapaamuotoisesti – katso tarkemmin ryhmän tarkoituksesta ja kuinka liityt 
siihen. 
 
 

Tervetuloa kuukausitapaamisiin t. hallitus 

http://votovoorumi.fi/
https://www.facebook.com/groups/193664777381461/
http://heliosjoensuu.fi/yhteystiedot/
http://votovoorumi.fi/kilpailusaannot/
mailto:joensuunkameraseura@gmail.com
http://votovoorumi.fi/liittyminen/
http://votovoorumi.fi/category/esittelyssa-kameraseuralainen/
mailto:tarmo.sotikov@gmail.com
http://votovoorumi.fi/whatsapp-ryhma/

