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Kameraseuran kuukausitapaaminen muistio 13.10.2022 
 

Aika: 13.10.2022 klo 17.30 

 

Läsnä: 22 jäsentä. 

 

Paikka: Kansankahvila Soroppi, Torikatu 30, 80100 Joensuu 

 

Ohjelma:  Keskustelua, Mikko Honkosen selvitys Flomembersin käytöstä sekä kuvien katselua. 

 

 

Heikki Saari ehdotti aluksi osallistujien esittelyä, koska uusiakin jäseniä oli paikalla. 

 

Heikki Saari tiedotti seuraavasta lauantaikävelystä. On tarkoitus liikkua Joensuun siltojen 

paikkeilla ja vähässä valossa kuvaamista. Aikataulusta tiedotetaan myöhemmin. 

 

Keskusteltiin jonkin verran toiminnasta ja ideoista. Seppo Nevalainen esitti jonkin 

kuvaamisen osa-alueen selventämistä, esimerkiksi yökuvaus. Jäsenistössä olisi varmaan 

kouluttajia omasta takaa tai vierailevan henkilön koulutus. 

 

Mikko Honkonen  ja Ansa Hyvärinen olivat esittelemässä kameraseuraa Tikkarinteen ja 

Wärtsilän kampuksilla 21-22.9.2022. Jäsenten ottamia kuvia oli saatu mukaan esittelyyn. 

Honkonen katsoi kameraseuran esittelystä olleen hyötyä ja toivoi myös muita mukaan 

vastaaviin tapahtumiin. Rekvisiittaa voisi olla mukana esittelyssä, joka pysäyttäisi 

ihmisiä keskustelemaan toiminnasta. 

 

Pekka Väätänen kertoi mahdollisuudesta yhteisnäyttelyyn Outokummun Taideyhdistys 

ry:n kanssa. Näyttely avautuisi helmikuussa 2023, näyttelytila on ilmainen. Väätänen 

näytti tilan pohjapiirroksen ja valokuvia voi olla 20-25 kappaletta riippuen valokuvien 

koosta. 

Sovittiin, että Mikko Honkonen, Heikki Saari ja Ansa Hyvärinen menevät tutustumaan 

Outokummun kirjaston tilaan Pekka Väätäsen kanssa. Neuvotteluja Taideyhdistyksen 

kanssa voidaan käydä ja ajatuksena on, että puolet näytteille asetetuista töistä on 

Joensuun Kameraseuran jäsenten. Näyttelyä voidaan myös kierrättää maakunnassa. 

Näyttelyn teema on vapaa ja vanhoja kuvia voidaan käyttää näyttelyssä. Marraskuun 

seuratapaamiseen 10.11.2022 olisi jo ensimmäinen kuvien katselu näyttelyyn. Valinnoista 

keskusteltaessa tuli ehdotuksia, että Taideyhdistys valitsisi mahdollisesti näyttelyyn 

tulevia kuvia, jos tarjottuja kuvia tulisi liikaa. Todettiin, että kameraseura valitsee itse 

kuvat näyttelyyn. Kehyksistä puhuttaessa ajateltiin, että kukin käyttää omia kehyksiään, 

eikä yhdenmukaisia kehyksiä hankita. Ajatuksena oli, että 10.11. tapaamiseen olisi 

halukkailla maksimissaan kaksi kuvaa / henkilö. Lopulliset määrät ja kuvien koot 

määritellään paikkaan tutustumisen jälkeen. Näyttelyn kierrättämisestä maakunnassa 

sovitaan myös Outokummun matkalla. Sopimus näyttelystä tehdään mahdollisimman 

nopeasti tilan selvityksen jälkeen. Muista näyttelyyn liittyvistä asioista päätetään 

Outokummun käynnin jälkeen. Marraskuun kuvienkatseluun ei tulisi muita, kuin 

Outokummun näyttelyyn tulevia kuvia. 

 

Kokous piti kahvitauon ja Mikko Honkonen puhui Flomembersin käytöstä. Jäsenet voivat 

kirjautumalla jäsenrekisteriin tarkastaa ja muuttaa omia tietojaan. Mikko Honkonen 

kehoitti jäseniä tutustumaan SKsL:n sivuihin, siellä olevaan koulutukseen ja totesi 
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tarjonnassa olevan ilmaisiakin koulutuksia ja voitaisiin etänä verkon kautta järjestää 

koulutustapahtumia. Suomen Kameraseurojen liiton sivut löytyvät osoitteesta: 

https://www.sksl.fi 

 

Ansa Hyvärinen toivoi, että jäsensihteerille saataisiin oma postiosoite.  

 

Siirryttiin kuvienkatseluun. 

 

Kuvia olivat toimittaneet Esa Kinnunen, Heikki Saari, Henriikka Laukkanen, Jorma 

Silkelä, Mikko Honkonen, Paavo Juntunen, Päivi Hämäläinen, Sami Niemeläinen, Seppo 

Nevalainen, Taito Mastola, Tarmo Sotikov ja Timo Lappi. 

Kuvia oli yhteensä 46 kpl.  

 

Seuraavaksi kerraksi ei ole tavanomaista kuvienkatselua, vaan tarkoitus on toimittaa 

Outokummun Taideyhdistyksen yhteisnäyttelyyn kuvia.  

 

 

 

 

 

     

 

Paavo Juntunen 

    Joensuun Kameraseura ry. hallituksen sihteeri 
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