
POHJOIS-KARJALAN MAAKUNNALLINEN VALOKUVAKILPAILU 2016 

 

 
Tervetuloa osallistumaan Pohjois-Karjalassa kuvatuilla valokuvilla maakunnalliseen valokuva- 
kilpailuun. Kilpailu on avoin kaikille Pohjois-Karjalan maakunnassa toimivien kameraseurojen ja -
kerhojen jäsenille. Kilpailun järjestää tänä vuonna Joensuun Kameraseura  ry. 
 

 
KILPAILUSÄÄNNÖT: 
 

 
Sarjat: 
 

 
A Värikuvat; kuvankäsittely ja muokkaus täysin vapaata. 
 

 
B Mustavalkeat kuvat; kuvankäsittely ja muokkaus täysin vapaata 

 

 
A ja B sarja paperin koko: lyhin sivu minimissään 19,7 cm ja pisin sivu maksimissaan 45 cm. 
Kuvan saa tulostaa määrätyn paperikoon sisällä haluamaansa kuvakokoon. 
 

 
C Luomukuvat; kuvasta ei saa poistaa tai lisätä elementtejä. Kuvan kääntö värillisestä 
mustavalkoiseksi ja mustavalkoisen toonaus sekä hyvin hillitty peruskuvankäsittely (kontrasti, 
värisäädöt, roskan- ja kohinanpoisto, terävöinti), on sallittua. C-sarjan paperin koko: lyhin sivu 
minimissään 18 cm ja pisin sivu maksimissaan 30 cm. Kuvan saa tulostaa määrätyn paperikoon 
sisällä haluamaansa kuvakokoon. 
 

 
D Nuorten sarja, alle 18-vuotiaat ((1998 tai myöhemmin syntyneet); kuvankäsittely ja muokkaus 
täysin vapaata. Kuvat toimitetaan digitaalisena versiona, muistitikulla tai cd/dvd-levyllä. Kuvat tulee 
olla jpg-tiedostomuodossa ja tiedoston koko korkeintaan 2 Mb. Kuvien maksimimitat on 1920x1080 
pikseliä. Pienempiäkin voi laittaa jos kuvan muoto ei ole täsmälleen edellä mainittu. Osallistujan ei 
tarvitse kuulua mihinkään kameraseuraan ja osallistumismaksua ei ole.  
 

 
Kilpailukuvat on toimitettava 30.11.2016 mennessä osoitteeseen: Joensuun Kameraseura,  Ilkka 
Karppanen, Viertolantie 1 E 4, 80160 JOENSUU  
 

 
Vedokset toimitetaan pohjustamattomina ja niiden taakse merkitään sarja johon osallistuu, kuvan 
nimi ja kuvaajan nimimerkki. Kuvaaja saa osallistua kuhunkin sarjaan enintään kolmella (3) 
Pohjois-Karjalassa kuvatulla kuvalla. 
 

 
Kuvien mukana toimitetaan nimimerkillä varustettu suljettu kirjekuori, jossa on luettelo kuvista, 
henkilö- ja osoitetiedot sekä seuran tai kerhon nimi johon kuvaaja kuuluu. 
 

 
Maksut: Kilpailuun osallistuva seura maksaa 15,00 € Joensuun Kameraseura  ry:lle järjestely-
kuluihin. Lisäksi kuvaaja tai seura maksaa 5,00 euroa/kuvaaja/sarja palkintojen hankintaa varten 
(nuorten sarja maksuton).  
Maksut suoritetaan Joensuun Kameraseuran tilille Danskebank FI 52 8000 1701 4027 20 



 
 

 
Kertyneistä kuvaajamaksuista 10% jaetaan eniten pisteitä saaneelle kuvaajalle. Jäljelle jäänyt 
summa jaetaan tasan kaikkien kolmen sarjan kesken. Kunkin sarjan parhaalle kuvalle jaetaan 50 
%, toiseksi parhaalle 30 % ja kolmanneksi parhaalle 20 %. 
 

 
Järjestävä kerho arvosteluttaa kuvat ulkopuolisella henkilöllä tai ryhmällä. Jokaisesta sarjasta 
valitaan 12 parasta kuvaa paremmuusjärjestykseen. Näissä kussakin sarjassa palkitaan kolme 
parasta henkilökohtaisesti ja yhdistysten välinen paremmuus pisteytetään siten, että 1. sija saa 12 
pistettä, 2. sija 11 p. jne. aina 12. sijaan saakka, joka saa yhden pisteen. 
 

 
Kilpailun tulokset julkistetaan myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana. Julkistamistilaisuudessa 
avataan näyttely parhaista kuvista. Tilaisuudessa annetaan seurojen edustajille mukaan näyttelyyn 
valitsematta jääneet kuvat. Kolin näyttelyn jälkeen kuvat toimitetaan muille seuroille 
julkistamistilaisuudessa sovittavan aikataulun ja kierrätysjärjestyksen mukaan. Näyttelykuvat 
palautetaan kuvaajille kesällä 2017. 
 
 
Lisätietoja: 
 
Ilkka Karppanen 
puh. 0503449169 
Joensuun kameraseuran sivulta, http://votovoorumi.fi 
sähköposti: joensuun.kameraseura@gmail.com 
 
 
Joensuun Kameraseura ry. 
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