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Kameraseuran kuukausitapaaminen muistio 16.2.2023 
 

Aika: 16.2.2023 klo 17.30 

 

Läsnä:  20 jäsentä. 

 

Paikka: Kansankahvila Soroppi, Torikatu 30, 80100 Joensuu 

 

Ohjelma:  Matti Kuivalainen antoi katseltavaksi kansion esimerkiksi kuvista postikorteiksi. 

Katsottiin jäsenten lähettämiä kuvia. Kuvia oli 45 kpl kuudelta jäseneltä. Sihteeri laittaa 

Matti Kuivalaiselle pienet kuvat ja valitut kuvaajat laittavat sitten pyynnöstä isommat 

versiot kuvistaan Kuivalaiselle. Sihteeri ehdotti, että postikorttikuvista ja 

magneettikuvien valinnasta ja toimittamisesta kannattaa tehdä perinne, että jäsenet voivat 

varautua ja tarjota kuviaan. Kolilla jääkaappimagneetit käyvät paremmin kaupaksi kuin 

postikortit. Kuvat voisivat Joensuussa olla Joensuu-aiheisia. Myös joitakin luontokuvia 

voisi ehkä laittaa joukkoon. Mahdollisia mustavalkoisiakin voisi tarjota. Pohdittiin 

kuvien kaupallisuutta. Matti Kuivalainen kertoi joidenkin hyvienkin kuvien 

myymättömyydestä. Katsottiin Matti Kuivalaisen nettisivuilta kuvia ja 

jääkaappimagneetteja.  

  

Kahvitauon jälkeen Mikko Honkonen kertoi kiitokset Outokummun näyttelyn 

pystyttämisestä. Mikko kertoi kohtaamisen olleen mukavan ja heitä oli kestitty hyvin. 

Outokumpulaiset olivat toivoneet, että Kameraseura tekisi retken Outokumpuun. 

Pääasiassa sama porukka, joka pystytti näyttelyn, menee mahdollisesti purkamaan 

Outokummun näyttelyä. Lisäporukkaa tarvitaan. Purku on 28.2.2023 iltapäivällä. Samana 

päivänä on kaupungin tilaisuus ja Mikko ja Tarmo menevät sinne.  

 

Tarmo kertoi Oulun Kameraseuran Vuoden kuva 2022 kilpailun tuomaroinnista. JKS teki 

tuomaroinnin pyynnöstä. Kuvat löytyvät OKS:n sivuilta – Vuoden kuva 2022. 

Tuomareina oli Kirsi Tolvanen, Matti Kuivalainen, Sami Niemeläinen, Heikki Saari, 

Tarmo Sotikov. Katsottiin kilpailussa olleet kuvat. Voittaneet kuvat olivat laadukkaita, 

mutta yleisesti ottaen kuvien taso oli vaihteleva. Joensuun Kameraseuralla ei ole mitään 

hävettävää kuvien tasossa, sillä jäsenten kuvat kuvakilpailuissa ovat yleensä tasoltaan 

jopa parempia. Tarmo selvitti tuomarointia, jossa annettujen ohjeiden mukaan 

kiinnitettiin huomiota mm seuraaviin seikkoihin: kokonaisuus, sisältö, tarina, tekninen 

taso, yms. Osa tuomareista antoi kaikille ja osa vain parhaille sanallisen kommentoinnin.  

Katsottiin vielä 15 parasta kuvaa pisteytyksen ja palkintosijan mukaan, sekä kolmen 

parhaan kuvan sanalliset palautteet sekä kuvaajan kommentit. Tuomarit toimivat kaikissa 

kuvissa täysin itsenäisesti. Yhteistä palaveria ei ollut. Tarmo mainitsi mahdollisuudet 

yhteiseen koulutukseen Oulun Kameraseuran kanssa.   

Tilaisuus päättyi klo 19.25. 

 

 

      

Paavo Juntunen  

 hallituksen sihteeri 

  

 

 


