
JOENSUUN KAMERASEURA RY 
 

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2008 
 

Joensuun Kameraseura Ry:n toiminta noudatteli peruslinjoiltaan edellisiä vuosia. Kesäkuukausia 

lukuun ottamatta kokoonnuttiin kuukausikokouksiin Kansankahvila Soropin tiloissa. 
 
Kilpailutoiminta 
Seura järjesti perinteiset vuosi-,  ja fotomartonkilpailut .Kilpailuun osallistujille kirjataan 
pisteitä sekä osallistumisesta, että menestymisestä seuran hyväksymien sääntöjen 
mukaisesti: voitosta 8p, II 6 p, III 4p ja IV 2 p. Mukaanpääsystä kansainvälisiin 
näyttelyihin ,  maakuntakisa menestyksestä ja muista kilpailuista saa hyväksymisestä 2 
pistettä ja mitallisijoituksista yllämainitut pisteet .Vuonna 2008 voiton kirjasi Martti 
Toivanen EFIAP 74 pisteellä ,toinen oli Jorma Silkelä 54 pisteellä ja kolmas Pentti 
Björninen 36 pisteellä, neljäs Matti Kuivalainen AFIAP34 pisteellä..  
Joensuun kameraseuran järjestämään maakuntakilpailuun 2008 Joensuu  sai kuvia  

kuudelta kuvaajalta. Kilpailussa parhaiten sijoittui Joensuu 126 pisteellä. Antero 
Seppäsen kuva tuli voittajaksi diasarjassa ja Matti Kuivalainen toiseksi. Värivedoksissa 
Jorma Silkelä tuli toiseksi. Lieksan kamerakerhon järjestämään Votomaraton kilpailuun 
heinäkuussa 2008 osallistui vain muutama yhdistyksemme jäsen.  
Antero Seppänen voitti Kameralehden ” Vuoden matkakuva 2008” kilpailun.   
 
Näyttelytoiminta 
Seuran jäseniä on osallistunut Suomen Kameraseurojen Liiton järjestämiin näyttelyihin. 
Marraskuussa järjestettiin maakuntakilpailu kuvista näyttely Muikkusaliin  24.11 – 
05.12.2008. Orvokki Suvelalla oli valokuvanäyttely Lehmon Kirjastolla tammikuussa 2008. 
 
Kurssitoiminta  
Matti Kuivalainen on opettanut kuvankäsittelyn saloja kuukausikokouksissa.. 
3.–4.5 järjestimme mallinkuvauskurssin Utran puukoululla. Mv kuvien valmistuskurssi oli 
Liperissä 27-28.09.2008.   
 
Retkitoiminta  
Ruunaan Neitikoskelle järjesti Matti Kuivalainen kuvausretken 14-15.06.2008. Kolilla 
olimme kuvaamassa malli Jonnaa 20.09.2008. 
 
Muu toiminta 
Tammikuun kokous järjestettiin yhdessä Sanomalehti Karjalaisen kanssa ja samalla 
tutustuimme Karjalaisen toimitukseen. Helmikuun kokous järjestettiin Lehmon kirjastolla 
yhdessä Kontiolahden kuvaajien kanssa. Osallistuimme Pentti Sorsan hautajaisiin 
08.03.2008. Valokuvaaja Reino Turunen oli vieraana maaliskuun kokouksessa. Vuoden 
2008 Maakuntakilpailun järjestämisessä ja kuvien näyttelykuntoon saattamisessa oli oma 
ponnistuksensa..   
 

Hallitus ja jäsenmäärä 
Seuran hallitukseen on kuulunut Jorma Silkelä puheenjohtajana , Rauni Keskinen  
sihteerinä, Matti Kuivalainen varapuheenjohtajana ja tiedottajana, sekä muina jäseninä  
Henna-Riikka Koistinen, Alli Pekkarinen, Pentti Björninen ja Asko Koskinen. 
Jäsenmäärä oli vuoden lopussa n.50 henkilöjäsentä. Eronneiden tilalle olemme saaneet 
uusia jäseniä. Kuukausikokoukseen osallistujamäärä vaihtelee viidentoista molemmin 
puolin.  
Lopuksi kiitämme kaikkia yhteisöjä ja yksityisiä henkilöitä, jotka toiminnallaan ovat 
tukeneet ja osaltaan mahdollistaneet toimintaamme vuonna 2008. 
 



JOENSUUN KAMERASEURA RY 
 

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007 
 

Joensuun Kameraseura Ry:n toiminta noudatteli peruslinjoiltaan edellisiä vuosia. 
Kesäkuukausia lukuun ottamatta kokoonnuttiin kuukausikokouksiin 

Kansankahvila Soropin tiloissa. 
 

Kilpailutoiminta 
Seura järjesti perinteiset vuosi-,  ja fotomartonkilpailut .Kilpailuun osallistujille 

kirjataan pisteitä sekä osallistumisesta, että menestymisestä seuran hyväksymien 
sääntöjen mukaisesti: voitosta 8p, II 6 p, III 4p ja IV 2 p. Mukaanpääsystä 
kansainvälisiin näyttelyihin ,  maakuntakisa menestyksestä ja muista kilpailuista 

saa hyväksymisestä 2 pistettä ja mitallisijoituksista yllämainitut pisteet . 
Vuonna 2007 pisteitä jaettiin 13 suran jäsenelle ja voiton kirjasi Martti Toivanen 
EFIAP 64 pisteellä ,toinen oli Matti Kuivalainen AFIAP 50 pisteellä ja kolmas Pentti 

Björninen 42 pisteellä.  
Lieksan kuvaajien järjestämään maakuntakilpailuun 2006 joensuun kameraseura 

sai kuvia  viideltä kuvaajalta. Kilpailussa parhaiten sijoittui Joensuu 93 pisteellä. 
Alli Pekkarisen kuva tuli toiseksi diasarjassa ja Matti Kuivalainen toiseksi 
värivedoksissa.  Matti Kuivalainen sai kuvillaan 29 pistettä. Lieksan kamerakerhon 

järjestämään Votomaraton kilpailuun heinäkuussa 2006 osallistui vain muutama 
yhdistyksemme jäsen. Voitto tuli Matti Kuivalaiselle.  
 

Näyttelytoiminta 

Seuran jäseniä on osallistunut Suomen Kameraseurojen Liiton järjestämiin 
näyttelyihin. Helsinkiin kansainväliseen näyttelyyn saivat kuviaan Matti 
Kuivalainen ja Alli Pekkarinen ja Martti Toivanen EFIAP. 
 

Kurssitoiminta  
Matti Kuivalainen on opettanut kuvankäsittelyn saloja kuukausikokouksissa.. 
Puromäessä Matti Kuivalaisen kotona järjestettiin 16.09. Henkilökuvausta ja 

mustavalkokuvausta käsittelevä kurssi. .  
 

Retkitoiminta 
Teimme kuvausretken Helsinkiin valokuvanäyttelyyn 05 – 06.03. 2006 

Jokainen voi ilmoitella esim. sähköpostilla retkisuunnitelmista, silloin kun 
joukkoon mahtuu toisia. 
 

Muu toiminta 

Osallistuimme Joen yö tapahtumaan 31.08.2006. Jäsenkirje on julkaistu kaksi 
kertaa vuodessa. Toiminnasta on tiedotettu myös sähköpostilla. Joensuukortteja on 

ollut myynnissä Carelicumissa.  
 

Hallitus ja jäsenmäärä 
Seuran hallitukseen on kuulunut Jorma Silkelä puheenjohtajana , Alli Pekkarinen 
sihteerinä, Matti Kuivalainen varapuheenjohtajana ja tiedottajana, sekä muina 

jäseninä Martti Toivanen , Pentti Sorsa , Henna-Riikka Koistinen ja Asko Koskinen. 
Jäsenmäärä oli vuoden lopussa n.50 henkilöjäsentä. Eronneiden tilalle olemme 

saaneet uusia jäseniä. Kuukausikokoukseen osallistujamäärä vaihtelee viidentoista 
molemmin puolin.  
 

Lopuksi kiitämme kaikkia yhteisöjä ja yksityisiä henkilöitä, jotka toiminnallaan 

ovat tukeneet ja osaltaan mahdollistaneet toimintaamme vuonna 2006. 
 



JOENSUUN KAMERASEURA RY 
 

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2006 
 

Joensuun Kameraseura Ry:n toiminta noudatteli peruslinjoiltaan edellisiä vuosia. 
Kesäkuukausia lukuun ottamatta kokoonnuttiin kuukausikokouksiin 

Kansankahvila Soropin tiloissa. 
 

Kilpailutoiminta 
Seura järjesti perinteiset vuosi-, kesä- ja fotomartonkilpailut.  Syyskaudella 2005 ja 

kevätkaudella 2006 kilpailuissa parhaiten menestynyt Alli Pekkarinen valittiin 
vuoden kuvaajaksi 104 pisteellä ,toiseksi tuli Terho Mutanen 81 pistellä ja kolmas 
Orvokki Suvela 53 pistellä  . Kilpailuun osallistujille kirjataan pisteitä sekä 

osallistumisesta, että menestymisestä seuran hyväksymien sääntöjen mukaisesti. 
Kontiolahden kuvaajien järjestämään maakuntakilpailuun 2006 joensuun 
kameraseura sai kuvia  viideltä kuvaajalta. Kilpailussa parhaiten sijoittui Joensuu 

93 pisteellä. Alli Pekkarisen kuva tuli toiseksi diasarjassa ja Matti Kuivalainen 
toiseksi värivedoksissa.  Matti Kuivalainen sai kuvillaan 29 pistettä. Lieksan 

kamerakerhon järjestämään Votomaraton kilpailuun heinäkuussa 2006 osallistui 
vain muutama yhdistyksemme jäsen. Voitto tuli Matti Kuivalaiselle.  
 

Näyttelytoiminta 

Seuran jäseniä on osallistunut Suomen Kameraseurojen Liiton järjestämiin 
näyttelyihin.  
 

Kurssitoiminta  

Matti Kuivalainen on opettanut kuvankäsittelyn saloja kuukausikokouksissa.. 
Puromäessä Matti Kuivalaisen kotona järjestettiin 16.09. Henkilökuvausta ja 
mustavalkokuvausta käsittelevä kurssi. .  
 

Retkitoiminta 

Teimme kuvausretken Helsinkiin valokuvanäyttelyyn 05 – 06.03. 2006 
Jokainen voi ilmoitella esim sähköpostilla retkisuunnitelmista, silloin kun joukkoon 

mahtuu toisia. 
 

Muu toiminta 
Osallistuimme Joen yö tapahtumaan 31.08.2006. Jäsenkirje on julkaistu kaksi 

kertaa vuodessa. Toiminnasta on tiedotettu myös sähköpostilla. Joensuukortteja on 
ollut myynnissä Carelicumissa.  
 

Hallitus ja jäsenmäärä 

Seuran hallitukseen on kuulunut Jorma Silkelä puheenjohtajana , Alli Pekkarinen 
sihteerinä, Matti Kuivalainen varapuheenjohtajana ja tiedottajana, sekä muina 
jäseninä Martti Toivanen , Pentti Sorsa , Henna-Riikka Koistinen ja Asko Koskinen. 

Jäsenmäärä oli vuoden lopussa n.50 henkilöjäsentä. Eronneiden tilalle olemme 
saaneet uusia jäseniä. Kuukausikokoukseen osallistujamäärä vaihtelee viidentoista 
molemmin puolin.  
 

Lopuksi kiitämme kaikkia yhteisöjä ja yksityisiä henkilöitä, jotka toiminnallaan 
ovat tukeneet ja osaltaan mahdollistaneet toimintaamme vuonna 2006. 
 



JOENSUUN KAMERASEURA RY 
 

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2005 
 

Joensuun Kameraseura Ry:n toiminta noudatteli peruslinjoiltaan edellisiä vuosia. 
Kesäkuukausia lukuun ottamatta kokoonnuttiin kuukausikokouksiin 

Kansankahvila Soropin tiloissa. 
 

Kilpailutoiminta 
Seura järjesti perinteiset vuosi-, kesä- ja fotomartonkilpailut.  Syyskaudella 2004 ja 

kevätkaudella 2005 kilpailuissa parhaiten menestynyt Jorma Silkelä valittiin 
vuoden kuvaajaksi 88 pisteellä ,toiseksi tuli Alli Pekkarinen 79 pistellä ja kolmas 
Matti Kuivalainen 63 pistellä  . Kilpailuun osallistujille kirjataan pisteitä sekä 

osallistumisesta, että menestymisestä seuran hyväksymien sääntöjen mukaisesti. 
Kontiolahden kuvaajien järjestämään maakuntakilpailuun 2005 joensuun 
kameraseura sai kuvia  yhdeksältä kuvaajalta. Kilpailussa parhaiten sijoittui 

Joensuu 160 pisteellä. Toivasen Martti EFIAP oli paras diasarjassa ja Antero 
Seppänen oli toinen ja kolmas. Palkintoja saivat Terho Mutanen, Jorma Silkelä ja 

Matti Kuivalainen. Matti Kuivalainen ja Terho Mutanen ovat saaneet tunnustusta 
kansainvälisistä kilpailuista. Lieksan kamerakerhon järjestämään Votomaraton 
kilpailuun heinäkuussa 2005 osallistui viisi yhdistyksemme jäsentä. Voitto tuli 

Pentti Sorsalle. Meidän juttu valokuvakilpailussa parhaiten menestyi Marjalan 
koulu , joka sai palkinnoksi digikameran.  
 

Näyttelytoiminta 

Seuran jäseniä on osallistunut Suomen Kameraseurojen Liiton järjestämiin 
näyttelyihin. Meidän juttu näyttely järjestettiin Muikkusalissa  11.04- 16.04. 2005.  
 

Kurssitoiminta  

Henkilökuvauskurssi 14.05.2005 Utran puukoululla. Mustavalkokuvien vedostus 
kurssi oli labralla 24.09.2005. Olimme 08.11. ja 09.11. Soropissa Kansalaistalon 
digipäivässä kertomassa digikuvauksesta. 
 

Retkitoiminta 
Teimme kuvausretken Luumäelle Kari Leon luo 10.06- 12.06.2005  
Syysretki tehtiin Patvinsuolle 16 – 17.9.2005 
 

Muu toiminta 
Kesällä järjestimme minimaraton kilpailun kertis kameroilla. Joensuun kaupunki 
kuvauspäivä oli 03.09.2005. Jorma Silkelä kertoi digikuvauksesta Susiraja Tv:ssä 

06.09.2005. Jäsenkirje on julkaistu kaksi kertaa vuodessa. Toiminnasta on 
tiedotettu myös sähköpostilla. Joensuukortteja on ollut myynnissä Carelicumissa.  
 

Hallitus ja jäsenmäärä 

Seuran hallitukseen on kuulunut Jorma Silkelä puheenjohtajana , Alli Pekkarinen 
sihteerinä, Matti Kuivalainen varapuheenjohtajana ja tiedottajana, sekä muina 
jäseninä Martti Toivanen , Pentti Sorsa , Kukka-Maria Kärki ja Asko Koskinen. 

Jäsenmäärä oli vuoden lopussa n.50 henkilöjäsentä. Eronneiden tilalle olemme 
saaneet uusia jäseniä. Kuukausikokoukseen osallistujamäärä vaihtelee viidentoista 

molemmin puolin.  
 

Lopuksi kiitämme kaikkia yhteisöjä ja yksityisiä henkilöitä, jotka toiminnallaan 
ovat tukeneet ja osaltaan mahdollistaneet toimintaamme vuonna 2005. 
 



JOENSUUN KAMERASEURA RY 
 

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2004 
 

Joensuun Kameraseura Ry:n toiminta noudatteli peruslinjoiltaan edellisiä vuosia. 
Kesäkuukausia lukuun ottamatta kokoonnuttiin kuukausikokouksiin 

Kansankahvila Soropin tiloissa. 
 

Kilpailutoiminta 
Seura järjesti perinteiset vuosi-, kesä- ja fotomartonkilpailut.  Syyskaudella 2003 ja 

kevätkaudella 2004 kilpailuissa parhaiten menestynyt Jorma Silkelä valittiin 
vuoden kuvaajaksi 113 pisteellä ,toiseksi tuli Matti Kuivalainen 84,5 pistellä ja 
kolmas Martti Toivanen 75 pistellä  . Kilpailuun osallistujille kirjataan pisteitä sekä 

osallistumisesta, että menestymisestä seuran hyväksymien sääntöjen mukaisesti. 
Nurmeksen kameraseuran järjestämään maakuntakilpailuun 2004 joensuun 
kameraseura sai kuvia  neljältä kuvaajalta. Kilpailussa parhaiten sijoittui Alli 

Pekkarinen diasarjan voittajana ja Martti Toivanen EFIAP kolmannella sijallaan. 
Matti Kuivalainen on osallistunut kansainvälisiin kilpailuihin. Lieksan 

kamerakerhon järjestämään Votomaraton kilpailuun heinäkuussa 2004 osallistui 
kolme yhdistyksemme jäsentä.  
 

Näyttelytoiminta 

Seuran jäseniä on osallistunut Suomen Kameraseurojen Liiton järjestämiin 
näyttelyihin. Yövalokuvanäyttely järjestettiin Muikkusalissa  29.11- 04.12. 2004. 
Rakensimme kameraseuralle Camera Obscuran ja osallistuimme Joen yöhön 27.08. 

esitellen toimintaamme.  
 

Kurssitoiminta  
Digikuvauskurssi 27.04.2004 Kansankahvila Soropin tiloissa. Digikoulutusta 

vetivät Sini ja Jorma P-Karjalan metsäkeskukselle 04.05.Mustavalkokuvauksen 
opetusta ja kurssitoimintaa on vetänyt ansiokkaasti Asko Koskinen koko vuoden . 
Nudekuvauskurssi järjestettiin 04. – 05 .09. 2004 Saarilan maatilamatkailun 

tiloissa Polvijärvellä. Teimme Yökuvakalenterin 2005 Joensuun kameraseuralle. 
 

Retkitoiminta 
Teimme kuvausretken Liperin Siikakoskelle 24.01.2004.  

Olimme Saarenmaalla ja Hiidenmaalla retkellä vkolla 35 elokuussa 2004. 
 

Muu toiminta 
Kirpputori oli Valintatalon yläkerrassa 24.01-30.01.2004. Osallistuimme 

Yhdistysten ja järjestöjen yhteiseen ideapäivään 24.04.2004. Joensuukortteja 
olemme myyneet Carelicumissa koko vuoden. Kuvasimme Uskalin kylän maisemat 

ja talot toukokuussa 2004.  
 

Hallitus ja jäsenmäärä 
Seuran hallitukseen on kuulunut Jorma Silkelä puheenjohtajana ja sihteerinä, 
Pekka Väätäinen varapuheenjohtajana,  Matti Kuivalainen tiedottajana, sekä muina 

jäseninä Martti Toivanen , Pentti Sorsa , Eeva Reijonen ja Asko Koskinen. 
Jäsenmäärä oli vuoden lopussa 50 henkilöjäsentä. Eronneiden tilalle olemme 

saaneet uusia jäseniä. Kuukausikokoukseen osallistujamäärä vaihtelee viidentoista 
molemmin puolin.. 
 

Lopuksi kiitämme kaikkia yhteisöjä ja yksityisiä henkilöitä, jotka toiminnallaan 

ovat tukeneet ja osaltaan mahdollistaneet toimintaamme vuonna 2003. 
 



JOENSUUN KAMERASEURA RY 
 

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003 
 

Joensuun Kameraseura Ry:n toiminta noudatteli peruslinjoiltaan edellisiä vuosia. 
Kesäkuukausia lukuun ottamatta kokoonnuttiin kuukausikokouksiin Utran 

vanhan koulun piharakennuksessa. 
 

Kilpailutoiminta 
Seura järjesti perinteiset vuosi-, kesä- ja fotomartonkilpailut.  Syyskaudella 2002 ja 

kevätkaudella 2003 kilpailuissa parhaiten menestynyt Matti Kuivalainen valittiin 
vuoden kuvaajaksi 122 pisteellä ,toiseksi tuli Jorma Silkelä 97,5 pistellä ja kolmas 
Asko Koskinen 86 pistellä  . Kilpailuun osallistujille kirjataan pisteitä sekä 

osallistumisesta, että menestymisestä seuran hyväksymien sääntöjen mukaisesti. 
 Maakuntakilpailuun 2003 osallistui kuvaajia kuudesta seurasta entisen Pohjois-
Karjalan läänin alueelta. Joensuun kameraseura voitti kolme sarjaa neljästä ja 

kokonaiskilpailun saaden palkintopystin itselleen . Kilpailussa parhaiten sijoittui 
Jorma Silkelä kolmen sarjan voitollaan. Martti Toivanen ja Matti Kuivalainen ovat 

osallistuneet kansainvälisiin kilpailuihin. Martti Toivanen sai ansioistaan EFIAP 
arvonimen. Lieksan järjestämään Foto-maratoniin 26.07. osallistui kolme 
yhdistyksemme jäsentä. Kokonaiskilpailun voittajaksi tuli Pentti Sorsa ja 

aihepalkintoja tuli Matti Kuivalaiselle 
 

Näyttelytoiminta 
Seuran jäseniä on osallistunut Suomen Kameraseurojen Liiton järjestämiin 

näyttelyihin. Maakuntanäyttely 2003 järjestettiin Muikkusalissa 08.12 – 
20.12.2003. Näyttelyiden järjestämiseen saimme avustusta Joensuun kaupungin 
kulttuurilautakunnalta.  
 

Kurssitoiminta 
Muotokuvaus /nudekurssi  05. –07.09.2003 Utran koululla ja Stora enson majalla. 
Opettajana Seppo Kiljunen. 

Värikuvia värinegasta 17. – 19.10. yhteistyössä Joensuun vapaaopiston kanssa 
Utran labralla. Opettajana Reino Turunen. 
 

Retkitoiminta 

Teimme kuvausretken Jäppilään 23.05.- 25.05.2003 ja  
Kuhmon matkan 12.-14.9.2003 Kiekinkoskelle ja Elimyssalon kansallispuistoon. 
 

Muu toiminta 

Reino Turusen diaesitysilta oli 11.01. 2003 Joensuun Konservatorion auditoriossa. 
Kirpputori oli Valintatalon yläkerrassa 5. - 11.4.2003 
 

Hallitus ja jäsenmäärä 

Seuran hallitukseen on kuulunut Taito Mastola puheenjohtajana ja 
varainhoitajana, Kari Leo varapuheenjohtajana, Jorma Silkelä sihteerinä, Matti 
Kuivalainen tiedottajana, sekä muina jäseninä Eeva Reijonen, Pekka Väätäinen ja 

Asko Koskinen. 
Jäsenmäärä oli vuoden lopussa 50 henkilöjäsentä. Eronneiden tilalle olemme 

saaneet uusia jäseniä. Kuukausikokoukseen osallistujamäärä vaihtelee viidentoista 
molemmin puolin.. 
 

Lopuksi kiitämme kaikkia yhteisöjä ja yksityisiä henkilöitä, jotka toiminnallaan 

ovat tukeneet ja osaltaan mahdollistaneet toimintaamme vuonna 2003. 
 


