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Fotoharrastajat pesänrakennuspuuhissa 

Matti Kuivalainen 
Kirjoittaja on intohimoinen kuvausharrastaja ja Joensuun Kameraseuran tiedottaja 

Joensuulaisten valokuvaharrastajien korpivaellus on päättymässä. Utran vanhan koulun tiloihin ollaan rakentamassa 

kameraseuralle opetus- ja pimiötiloja. Uusien tilojen myötä harrastus on saamassa kaivatun piristysruiskeen. 

Joensuun kameraseuralla ei ole ollut vuoteen minkäänlaisia pimiötiloja kuvien tehtailemiseksi. Nyt jokainen 

valokuvauksen harrastaja kuitenkin pääsee tekemään seuran monipuolisilla laitteilla sekä mustavalko- että värikuvia. 

Lähitulevaisuudessa myös digitaalinen kuvankäsittely ja kuvien valmistaminen tietokoneella mahdollistunee 

kameraseuran kerhotiloissa.  

Joensuun kameraseura on perustettu vuonna 1969. Perinteikäs seura on kokenut nousuja ja laskuja, ja siksi moni 

seuran aktiiveista iloitseekin toiminnan vireytymisestä ja jäsenmäärän kääntymisestä nousuun - tällä hetkellä seurassa 

on noin 60 jäsentä. Seuran jäsenyys ja laboratorion käyttömaksu muodostavat vuodessa kukkaroon vain 160 markan 

loven. Tällä rahalla saa lisäksi tuhdisti vinkkejä ja pienimuotoista kurssitusta valokuvauksen ja kuvan tekemisen 

saloihin. 

Matkalaukkuelämää ja kilpailuja 
Kameraseuralaiset tekevät joka vuosi kuvausmatkan johonkin koti- tai ulkomaan kohteeseen. Toukokuussa 1999 

teimme hulppean kuvausmatkan Saarenmaalle, jossa oppaanamme toimi siellä vuosia asunut kameraseuralainen 

Matti Laukkanen. Ikimuistoisen Saarenmaan reissun jälkeen olemme tehneet kotimaan ruskaretkiä Kuusamoon ja 

oman maakunnan alueelle. Moni pitää näitä matkoja seuratoiminnan kirkkaimpina helminä. 

Matkustamisintoisen valokuvaajan lisäksi myös kilpailuhenkinen kuvaaja on kameraseurassa kuin kotonaan. Kesää 

lukunottamatta toistuvat kuukausittaiset kuvakilpailut ovat mukava testauspaikka omille otoksille. Kun kuva 

saavuttaa kameraseuran piirissä menestystä, sitä kannattaa tarjota suurempiin kuvakilpailuihin.  

Yksi Joensuun kameraseuran menestyneistä kuvaajista on Martti Toivonen, jolle kansainvälinen valokuvausjärjestö 

FIAP on myöntänyt AFIAP-arvonimen ulkomailla saavutetusta näyttely- ja kilpailumenestyksestä. Tällaisen 

arvonimen myöntämistä ei suinkaan ratkaista huutoäänestyksellä, vaan se edellyttää vuosien työtä kansainvälisissä 

näyttelyissä. 

Kilpaileminen ei ole pääasia 
Leppoisa, mutta samalla erittäin vaativa kilpailumuoto on niin sanottu fotomaraton, jossa saattaa joutua vaikka 

Savoon kuvia napsimaan. 12 tai 24 tuntia kestävä fotomaraton pidetään vuosittain esimerkiksi Lieksassa, 

Nurmeksessa ja Kuopiossa. Maratonissa kuvaajille annetaan 12 tai 24 aihetta, jotka on kuvattava samalle filmirullalle 

annetussa järjestyksessä. Tässä vaiheessa monen kuvaajan hymy hyytyy, ellei kuvausvarustukseen kuulu muhkea 

määrä erilaista rekvisiittaa tai peijakkaan paljon tuttuja kaupungissa, jossa otokset pitäisi kuvata. 

Runsaista kilpailumahdollisuuksista huolimatta vain osa kameraseuralaisista on kiinnostunut kilpailemisesta, eivätkä 

kaikki ammattikuvaajatkaan suostu kuvien arvostelijoina asettamaan otoksia ehdottomaan paremmuusjärjestykseen. 

Jokaisella kuvalla on tarkoituksensa, eikä valokuvaaminen edellytä menestymistä kilpailuissa.  

 

Kilpailujen lisäksi kameraseura järjestääkin myös muita kanavia, joita pitkin jäsenten parhaat kuvat saatetaan 

pöytälaatikoista yleisön nautittavaksi. Joensuun kirjaston Muikkusalissa on ollut useita teemanäyttelyitä eri aiheista. 

http://www.kansalaistalo.fi/arkisto/2001-2003/akkuna/index.htm


Luontokuvat taitavat olla edelleen yleisön suosikkeja. 

Joensuun kameraseuran jäsenyys maksaa 160 markkaa vuodessa. Pääsyvaatimuksena on kiinnostus valokuvaukseen. 

Lisätietoja antaa seuran puheenjohtaja Taito Mastola, puh. 050 3045229. 
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