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Kameraseuran kuukausitapaaminen muistio 8.12.2022 
 

Aika: 8.12.2022 klo 17.30 

 

Läsnä: 17 jäsentä. 

 

Paikka: Kansankahvila Soroppi, Torikatu 30, 80100 Joensuu 

 

Ohjelma:  Kameraseuran kuukausitapaamisessa oli vieraana Heikki Ahtola. Hän kertoi aluksi 

omasta valokuvausharrastuksestaan ja kertoi aloittaneensa kuvaamisen jo 9-vuotiaana. 

Kalustona on ollut useita filmi- ja digikameroita. 

Ahtola kertoi myös Joensuun Kameraseuran toiminnasta 1980-luvulla. Näyttelytiloja oli 

ollut parikin ja ne oli itse kunnostettu. Kaupunki oli kuitenkin ne halunnut myöhemmin 

itselleen. 

Heikki Ahtola näytti kuviaan lähinnä Ilosaarirockin ja Jazzkonserttien kuvia. Esitys oli 

hyvin tehty, mielenkiintoinen ja hauska. Ahtola näytti kuvia eri näkökulmista, eikä 

pelkästään teknisistä lähtökohdista.  

 

 Jorma Silkelä kertoi mahdollisuuksista mustavalkokuvien tekemiseen ja sen opiskeluun. 

Valmista keinoa koulutuksen järjestämiseen ei oikein ole hinnan takia. Silkelän mielestä 

koulutuksen järjestämiseen olisi paras tehdä se viikonloppuna. Ansa Hyvärinen mainitsi 

Pekkalan ja siellä olisi kuusi suurennuskonetta. Hinnasta ei ole tietoa.  

Pohdittin mahdollisuutta järjestää koulutus Vapaaopiston puitteissa. Jolloin nesteet ja 

paperit yms. tarvikkeet kuuluisivat mahdollisesti kurssin hintaan. Vapaaopiston kurssina 

hinta olisi ehkä 30-40 euroa jäseneltä. Kameraseuran ulkopuolisilla olisi mahdollisuus 

osallistua koulutukseen määrän niin salliessa. Minimimäärä olisi 8 henkilöä ja 

todennäköisesti se määrä saataisiin jo seuran omasta väestä. Mikko Honkonen suorittaa 

kyselyn halukkaista osallistujista. 

 

 Seuracupin kisaan ei ole tullut kuvia tarpeeksi. Todettiin myös, että sähköpostiosoite on 

hankala ja kulloistakin tilannetta varten kannattaisi ehkä hankkia uusi ja oma osoite 

kullekin asiaa hoitavalle. 

  

 Keskusteltiin yhteisnäyttelystä Outokummun Taideyhdistyksen kanssa. Sovittiin, että 

Paavo Juntunen laittaa tiedot osallistuvista kuvaajista ja heidän kuvistaan Mikko 

Honkoselle. Osallistujat karsivat itse yhden kuvan näyttelyyn ja ilmoittavat kuvaajan, 

kuvan nimen ja koon Mikko Honkoselle. Jokainen huolehtii kuvan näyttelyversiosta itse. 

Näyttelyyn pitää valmistaa esite ja sopia, ketkä lähtevät näyttelyä pystyttämään. 

Näyttelyn nimi tulee olemaan Ensimmäinen ja sisältää valokuvia, maalauksia ja 

keramiikkaa. Teema on vapaa. Näyttelyn pystytys on 1.2.2023 klo 9.00 ja avajaiset ovat 

samana päivänä klo 15.00. 

Seuraava Kameraseuran kokoontuminen on 12.1.2023. Siihen mennessä käytännön seikat 

olisi hyvä olla hallussa. Kuvat kootaan varmaankin hieman ennen pystytystä, koska 

varastotilaa ei liiemmin ole. 

  

   

 

Paavo Juntunen 

    Joensuun Kameraseura ry. hallituksen sihteeri 

 


