
Vuosien varrella tapahtunutta 
 

Katellaan kesäisiä kuvia näin kesää odotellessa. 

 
Lappeenrantalainen Sami Kontto  menestyi hienosti Kameralehden Suurkisassa . Kisaan tarjottu kuvamäärä oli 2400 kpl:n 

luokkaa eli kymmenen joukkoon päässyttä kuvaa kohti oli karsittu noin 240 kuvaa . Saavutus on siis erinomainen. Onnittelut 

hänelle ! 

Sami lupasi , että saamme tirkistellä hänen muitakin kuviaan.  Kipaise tästä ovesta  kesäisiin kuviin , ole hyvä . 

Täällä näet Samin Kameralehden kisassa palkitun upean kuvan .   

 
Martikaisen Paavo kuvasi Puustisen Jorman kalasaalista 

 

                                                                              

          Kuva: Paavo Martikainen 

 
  

http://kontto.kuvat.fi/kuvat/Swimsuit+models+in++Playa+del+Carmen/
http://kamera.kuvat.fi/kuvat/galleriat/Suurkilpailu+2011/Suurkilpailu+2011+-+Harrastajasarja/4-10+Sami+Kontto+-+Kosketus.jpg/web


Riitta Tahvanaisesta Lieksan Votomaraton 2011 voittaja 

 

 
                                                                                                                          Kuva: Matti Kuivalainen 

Riitta Tahvanainen  ( vasemmalla )  otti vakuuttavalla varmuudella voiton 23. 7. kisatussa Votomaratonissa.  Tämä ei ollut 

hirveä yllätys , koska hän on lähes jokaisessa Votomaratonissa keikkunut palkintopalleilla !  Huikea saavutus .  Kisan 

ennakkosuosikki Sini Hollström joutui ammatillisten kuvauskiireiden takia " hutaisemaan "  maratonin läpi pikavauhtia ja 

mitä ilmeisimmin juuri siksi hän ei tälläkertaa ollut palkittavien joukossa. 

Kuvassa kisan tuomari Päivi Putkonen  ( oikealla )  ojentaa 150 euron arvoisen lahjakortin lahjakkaalle Riitalle. Kilpailun 

sihteeri Taimi Tahvanainen  ( keskellä ) on  juuri lukenut Riitan ansioiksi mm. kolme aihevoittoa  (  aiheet : " tulinen  , kone 

ja yksi " ) .   

Varsinkin Joensuusta lähti useita henkilöitä " torppaamaan " lieksalaisten voittokulkua . Tehtävässä 

epäonnistuttiin .  Vain Osmo Kekäläinen ja Jukka Keto  Joensuun Kameraseurasta saivat molemmat yhden aihevoiton. 

Näin he saivat tilkittyä merkittävästi  " reikäistä  haavia " , jonka esim. takavuosien menestyjän Pentti Sorsan poismeno 

aiheutti maratonin joensuulaiskisaajissa.  MK. 

Lue lisää Lieksan kuulumisista.    

 

" Uutinen " - sivulla näet Jukka Kedon  näkemyksen aiheesta ohitus .  Katoppas se , niin näet kunnon panorointikuvan 

!                                             

 

 

 

                                                                 

 
Henna - Riikka Koistinen  kuvasi " Osuuskaupparock"- tapahtumassa 
Lisää kuvia tapahtumasta on  Kuva-albumissa Joensuun Kameraseuran 

kansiossa.  Katohan.                                                                                                                 
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Joensuun Helios, Nikon Nordic AB ja Joensuun Kameraseura ry. järjestivät kuvaillan 

 
tiistaina 19.4.2011 Carelicumin auditoriassa.  

 

Ohjelmassa oli tarjolla valokuvaaja Reino Turusen kuvaesityksiä ja tietoiskuja valokuvauksen eri näkökulmista, Sami 

Eskolahden (Suomen Interfoto Oy) luento värienhallinnasta, näytön ja objektiivien kalibroinnista sekä Nikon Nordic 

AB:n esittelyssä uusimmat Nikon kamerat ja tuotteet.  

Salin 120 paikkaa olivat täynnä  valokuvaajia ja kuvauksesta 

kiinnostuneita.  Tuttuja kasvoja näkyi olevan koko maakunnan alueelta Nurmeksesta Kesälahdelle saakka .  Kyllä kannattikin 

tulla. 

 Hyödyllistä tietoa mm. näyttöjen kalibroinnista tuli tuutin täydeltä. Esittelijä osasi asiansa ja hän vieläpä lupasi 

"hötöpäissään"  auttaa meitä pöteröimpiä  kuvakäsittelijöitä jos / kun  meillä menee sormi suuhun  hankkiessamme tuon 

kalibrointiohjelman. Se luxusmallikin kun nyt on tarjouksessa Joensuun Helioksella. Hinta taisi olla siinä 150 euron 

kantturoissa.  Ei paha. Se ohjeisti jopa näytön kirkkauden säädönkin tuohon noin 120 candlen kantturoihin , jos tihrustat 

näyttöäsi kohtuullisen hillitysti valaistussa huoneessa.  Jos katselisit lähes pimeässä niin voisit ripsauttaa ehkä noin 80 

kynttelin valon ( metrin päästä katsottuna ) loimottamaan eli n. 80 candlen  valoisuudella  .  Varmistakaa nämä ja muutkin 

ohjeet  kuitenkin tarvittaessa Sami Eskolahdelta  . Hän päivystää koko päivän Helioksella ke. 20. 4 2011 ja myöhemminkin 

Helioksen henkilökunta kertoo tai hankkii  kyllä jämptit tiedot tapaukseesi. 

Valokuvaaja Reino Turunen ottaa aina yleisönsä. Tämäkään kerta ei tehnyt poikkeusta.  Varsinkin hänen hervottomat 

henkilökuvansa  ovat  valtakunnan huippua . Mielipide on näitten sivujen kirjoittajan , mutta eipä näitä  "toisinajattelijoitakaan 

"  tunnu juuri löytyvän .  Sitä mukavan huumorin määrää , joka näihin hänen  kuviinsa sisältyy ( siis kuvan kohdetta 

loukkaamatta tai halveeraamatta ) ei  voine kirjeopiston kautta opiskella.  Rennen kurssit ovat  yksi , ja lähes ainoa tie 

suorittaa alalla " ylempi tutkinto ".   Alkukesästä se  Vuonislahden Herranniemessä taisi ollakin seuraava opintoviikko .  Siis 

sinne !   MK. 

 
 

360 asteen Panoraamavalokuvausta  ,  yläilmoista panoraamakuvaamista tankojen  avulla jne. 

 

Valokuvaaja Rami Saarikorpi kävi kylässä Soropissa 17.3.  

 
Joensuun Kameraseura ry:n etusivulla  näet 360 astetta olevan panoraamakuvan seuran kuukausitapahtumasta.  Käykääpä 

katsomassa .    

Jos lisäksi haluat ripsauttaa Ramin kuville ja kuvaustyylille runsaasti  " tähtiä "  niin piipahda tästä ovesta  " 

äänestyshuoneistoon "   . 

Huom !  Sinne taitaa joskus olla ruuhkaa ja sivut eivät välttämättä heti aukea . Ainakin ke.23.3 aamupäivän  oli tieto että 

laajakaistan " leveys "  ei riitä käydylle liikenteelle  !  

Kuva alla on Timo Lapin tuotantoa ja nimeltään " Oikotie ". Rami  Saarikorpi rankkasi kuvan neljännelle tilalle seuran 

Vuosikilpailussa. 

 
 

 

  

http://www.votovoorumi.net/14
http://www.votovoorumi.net/14
http://www.virtualfinland.fi/Kaupungit/Joensuu/Tapahtumat/360-panoraamakuvausesittelya/
http://www.virtualfinland.fi/Kaupungit/Joensuu/Tapahtumat/360-panoraamakuvausesittelya/


Huikeaa on seurojen  ohjelmatarjonta : 

 

Huippuvierailu  J:suun Kameraseurassa to.17.2 2011 klo. 18.30 

 
Joensuun Kameraseura ry:n vieraaksi Soroppiin tuli maailmankuulu huippuvalokuvaaja Stefan de Batselier. 

Hän on tunnettu varsinkin muusikoiden, bändien ja julkkisten kuvaajana ympäri maailmaa. Kohteinaan hänellä on ollut mm. 

Metallica, Kiss, Johnny Cash, Cristopher Lee, Ozzy Osbourne, Iggy Pop, Phil Collins, Eminem, Ronnie Jame Dio. 

 
 Kuvassa vasemmalla Joensuun Kameraseuran puh.johtaja Ilkka Karppanen laittaa videotykkiä " tulille " . Keskellä itse 

mestari  Stefan De  Batselier .  Anne Toivanen   oikealla   hoiti tulkin tehtävät englannin kielestä suomeksi  (  ja tietysti 

päinvastoin ) erinomaisen  laadukkaasti . Hän taisi joutua jopa savon kieltä viäntämmään tai  pahimmillaan jopa kiäntämmään 

englanniksi !  Vähemmästäkin hymy hyytyisi meiltä maalaisjunteilta ( kirjoittaja tarkoittaa  tässä lähinnä itseään 

) .  Muistetteentikohan me edes kiittää kunnolla näitä edellä mainittuja henkilöitä upean esityksen järjestämisestä .     

Kuva ja teksti : Matti Kuivalainen. 

 
 

  



Loppukevennyksenä painavaa asiaa : 

 

Martikaisen Paavo piipahti Penan ja Pikin kanssa kalalla 

 
Kuva Paavo Martikainen. Kuvassa Pena ja Piki-koira iloitsevat lähes kymppikiloisesta hauesta. 

 

  



Retki Jakokosken tähtitornille keräsi runsaasti kiinnostuneita 
Lähes parisenkymmentä valokuvauksen harrastajaa sai mielenkiintoisen opastuksen tähtitaivaan saloihin to. 10.2 2011.  Lyhyt 

teoreettinen osuus katseltiin ja kuunneltiin Tähtikallion viihtyisissä tiloissa. Itse tähtitornissa sitten kaikki pääsivät katsomaan 

tähtiä ja kuutakin hiukan " lähempää ".  Nohevimmat jopa kuvasivat avaruuden näkymiä. Kovan pakkasen vuoksi kukaan ei 

uskaltautunut laittamaan adaptereita paikoilleen ja kuvaamaan järkkäreillä . Pokkarilla varustautuneet sen sijaan saivat 

suoraan tähtikaukoputken avulla kohtuullisen näköisiä kuvia. 

 
Kuva yllä : Matti K:n ottama kuva Pertti Pääkkösen opastusaineistosta. Kuvat auringon pimennyksestä on tuottanut Seppo 

Oslanus . 

Seulaset ry:n edustajana  Pertti Pertti Pääkkönen (  PhD. , Chief Engineer /  University of Eastern Finland, 

Joensuu  )    toimi  tilaisuuden ohjaajana ja opastajana .  Tämä huippuammattilainen osasi esittää asiat siten , että me 

pöljemmätkin ne ymmärrettiin .  Mielenkiintoisia asioita olisi ollut vielä vaikka millämitalla , joten sinne täytyy mennä vielä 

uudestaan . 

Seulaset ry. perii näihin tilaisuuksiin osallistujilta mitättömän pienen korvauksen .  Liian pienen. Näin ammattitaitoisesti 

hoidetusta opastutilaisuudesta moni maksaisi mielellään  enemmän. Meistäkin jokainen oli varautunut jopa max. 20 euroa / 

hlö.  kustannukseen ja silti oli tupa täynnä !  MK.    

 
  

Antero Seppänen Tuupovaarasta kuvineen jälleen julkisuudessa  
Kameralehden ja Rakennusliiton järjestämässä valokuvakilpailussa " Suomi rakentaa"   Antero on kuvallaan " Nuoret 

rakentajat " päässyt  jälleen otsikoihin . Onnittelut meidän kaikkien " kateellisten " puolesta . 

 
  



Uuttakin kuvatuotantoa  nähtiin multivisio- rintamalla :  aiheina mm. " Suomen talvi"  ja " Aamun valo" . Rennen taattua 

laatutyötä olivat nekin . 

 

Huippuvalokuvaaja Reino Turunen vieraili Liperissä 30.1 2011  

 
Liperin Kamera ry:n  järjesti valokuva/ musiikkitapahtuman Penttilä salissa su 30. 01. 2011 .Katsojia oli n. 30 ihmistä , hiukan 

enemmän odotettiin. Rahkeet pienellä seuralla eivät tosin oikein riitä lehti - ilmoitusten kustantamiseen ja se hiukan 

näkyy  yleisömäärissä. 

Tärkeintä kuitenkin , että paikalle saapuneet olivat erinomaisen tyytyväisiä näkemäänsä. 

" Turhaan " - huumoripläjäys ja Rennen henkilökuvat ylipäätään olivat pikagallupin mukaan mieleenjäävimmät ja 

suosituimmat ohjelmanumerot.  Silmät lepäsivät hienoissa maisemakuvissakin. Paras tapaus oli , kun eräs herrasmies halusi 

vaimonsakin näkevän näitä kuvia ja hilpaisi kahvitauolla kotiinsa hakemaan puolisoaan mukaan kuvailoitteluun 

!   Valitettavasti hänen vaimonsa  toipilaana ei jaksanut lähteä .  Toivotaan yhdessä hänelle pikaista paranemista ja 

lohduttakaamme häntä ajatuksella , että Renne esittelee varmasti näitä teoksiaan kyllä jatkossakin.  

 
 

Leena- Maija Lindqvist  Hämeenkyröstä  pyysi tuhoamaan allakuvatun viestin heti kun sen näkee : 

 

VAROITUS, ÄLÄ KLIKKAA VIESTIN LINKKIÄ, JOSSA ON  

OTSIKKONA: Check out my photos! 

 
 

Suru - uutinen :  Joensuulainen , legendaarinen lehtivalokuvaaja 

 

Jaakko Julkunen menehtyi  pe. aamuna 21.1 2011 

 
Joulukuussa hän oli Joensuun Kameraseura ry:n vieraana Soropissa. Nyt tammikuussa  hän pystytti näyttelyn Kotkan 

Valokuvakeskukselle. Näyttelyssä on hänen keskeisintä tuotantoaan vuosilta 1956 - 2000. Näyttely on avoinna 29.1 2011 

saakka. Se muuttuikin dramaattisella tavalla nyt muistonäyttelyksi. Kannattaa varmasti käydä katsomassa , jos suinkin 

mahdollista . Jaakko menetettiin , mutta hänen kuvansa eivät kuole koskaan . Kurkista hänen  " pimiöönsä "  ,  niin kuin hän 

leikkisästi nimitti arkistoaan ja kuvakäsittelyyn varattua huonettaan  . 

Joensuun Kameraseuran kuvaajat  lähettävät osanottonsa Jaakon läheisille. . 

 
 

Jouni Erolalla hienoja kuvia Liperin Kamera ry:n kuvasalkussa 
Käykääpä kylässä tuolla Kuva - albumin puolella.   
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Valokuvaaja Reino Turunen otti yleisönsä Vuonislahdessa 

 
Valokuvaaja Reino Turunen oli Vuonislahden kyläkeskus Kukossa 2.12 -10 esittelemässä 

 kuviaan . Hän esitteli  mm.  " Pielisen sinfonian  " - ja muuta videotuotantoaan.  Kukossa on edelleen esillä hänen mainiot 

mv- valokuvat Hämä Veikosta ja muista Pielisen persoonista. Kannattaa käydä  katsomassa , ellei ole vielä niitä nähnyt. 

Rennen kuvat ovat hykerryttävän hyviä . 

 
Kuvassa Asko Koskinen Joensuun Kameraseurasta tutustumassa Vuonislahden Kukossa olevaan näyttelyyn. Kuva Matti 

Kuivalainen 

 
 

Tarmo Sotikovin ja lieksalaisten valokuvaajien kuvaesitys 18.11 oli menestys  

 
Kävijämäärä oli kuulemma ollut noin 80 ihmistä. Lieksassa . Noin vaan . Että jotkut  näyttävät vain 

kertakaikkiaan tietävän  homman jujun ja saavat salin täyteen yleisöä .  Luetaan täältä lisää . 

 
Mikä seura järjestää  "Maakuntakisa 20xx " - tapahtuman ?   

 
Emme Lieksassa ( kokous 31.10 2010 )  muistaneet kuvakisan järjestelyvuoroja. Nyt Votovoorumin sivuja selatessa 

huomattiin mm.  tuloslistojen perusteella tehdä seuraava yhteenveto : 

 Vuonna 2007 Maakuntanäyttelyn järjesti  Kiteen Kamerakerho ry. 

 Vuonna 2008 Maakuntanäyttelyn järjesti Joensuun Kameraseura ry. 

 Vuonna 2009 Maakuntanäyttelyn järjesti Nurmeksen Kameraseura ry. 

 Vuonna 2010 Maakuntanäyttelyn järjesti Pielisen Kamerakerho ry. Lieksasta 

 Vuonna 2011 Maakuntanäyttelyn järjesti Kontiolahden Kuvaajat ry. 

 Vuoden 2012 Maakuntanäyttelyn tulee järjestämään Kiteen Kamerakerho ry. 

 Vuoden 2013 Maakuntanäyttelyn tulee järjestämään Joensuun Kameraseura ry. 

 
  

http://www.votovoorumi.net/13


Lieksan Kamerakerho oli  ylivoimainen  Maakuntakisassa ( 2010 ) 
  

 
                                                                                                              Kuva : Ismo Kari  

Kuvassa Lieksan voitokas joukkue . Heitä  meidän tulee tulevissa kisoissa " pelätä  kuin ruttoa " . Naiset ylärivissä 

vasemmalta ovat Tahvanaisia ja oikealla Sini Hollström.  Miehet vasemmalta: Eero Tahvanainen  , keskellä  kisan 

voittaja  Jani Sormunen  ja Ismo Kari oikealla. MK. 

 
  

Kuva-arkistosta tuo allaoleva  

:   

Kuva : Matti K. 

 
  



Huippuvalokuvaaja Reino Turunen vieraili Liperissä. 

 

Su. 30.1 2011 Liperin Penttiläsalista poistui toinen toistaan tyytyväisempiä 

ihmisiä .  Oli nähty huikeaa kuvailoittelua niin herkullisten tilannekuvien kuin upeitten maisemakuvien muodossa. 

Vain Renne pystyy  tähän.  Henkilö - ja tilannekuvien kuvaajana hän on Suomen paras !   Edellä oleva  arvio on " 

latojan"  . Käsitykseen  yhtyy  hirmuinen määrä valokuvaajia ympäri maailman. 

 Esitteen kuva : Reino Turunen .  Klikkaa sitä ja lue lisää. 

 
 

Liperin Kamera ry:llä  vuosikokous : Matti Kuivalainen jättäytyi työkiireittensä takia Liperin Kamera ry:n toiminnasta. 

 

Aimo Huikuri Käsämästä nuijii vastaisuudessa seuran kokoukset 

 
Kokoustajat lämmmittelivät ajatusta yhteistyön tiivistämisestä esim. Joensuun Kameraseura ry:n suuntaan.  

 
 

Hirmuinen yleisömenestys Lieksalaisten  valokuvaillalla 

 
Noin 80 ihmistä oli tullut seuraamaan joensuulaisen Tarmo Sotikovin  ja muitten ( pääasiassa lieksalaisten 

)  huippuvalokuvaajien tuotoksiin perustuvaa kuvailtaa 18. 11 -10 .   Esite tapahtumasta alla . Että osaavatkin " vetää aina 

oikeista naruista oikeaan aikaan" .    

 

http://www.votovoorumi.net/24


 
 

Jani Sormunen Lieksasta voitti Maakuntakisan 2010  

 
Pohjois-Karjalan maakunnallinen  Lue tältä sivulta Lieksan kuulumiset .    

  

 
 Maakuntanäyttelyn avajaiset oli yleisömenestys.  Lähes kaikista maakunnan seuroista oli tullut autolasteittan 

kuvaajia  tutustumaan näyttelyyn heti tuoreeltaan. 

 
P- Karjalan maakuntakilpailun 2008 kuvatarjonta oli 234 kpl 

 
Sarja  A ( Diakuvat )                                                                                                36 kpl. 

Sarja  B (  Valmistustekniikaltaan vapaat paperikuvat )                                     70 kpl. 

Sarja C1 ( Luomusarja , perinteiset pimiössä vedostetut mv - kuvat )             32 kpl 

Sarja C2 ( Luomusarja , konekopiokuvat , manipuloimattomat  

                  tietokoneprintit , cipakuvat , värinegasta  skannatut mv - tai 

                  värikuvat jne. )                                                                                        96 kpl.  

 

186 kuvaa joutui raati karsimaan näyttelystä  48 teoksen  päätyessä yleisön ihasteltaviksi  . 

 
 

Antero Seppänen menestyi jälleen : Kunniakirja Kannuksesta " Hetki 2010 " – 

teemanäyttelystä 

 
Anteron tahti on murskaavan ylivoimaista. Teoksen nimi oli " Vala "  jolla  kuvaaja kumarsi tälläkertaa mainetta ja kunniaa . 

Onnittelut jälleen kerran  maakuntamme huippukuvaajalle ! 
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Valokuvanäyttely matkaa Lahteen 

 
Seuramme jäsen Kari - Pekka Hietala  teki matkan Himalajalle yhdessä " Kapua 08 "-retkikunnan kanssa.  Katsoppas täältä 

lisätietoja ja linkit esitteeseen . 

Näyttelykuvat ovat nyt pakattu mutta Lahdessa ne taitavat olla seuraavana katsottavissa.  Ylläoleva linkki tietää ja muistaa 

paremmin , mutta näyttelyyn kannataa kyllä tutustua jos se matkareittimme varrelle osuu . Ja osuuhan se ; liikkuvaa 

porukkaa  kun olemme. 

 
 

Uutisessa tuossa ylhäällä kavuttiin Himalajalle. Me aloitimme kiipeämisharjoittelun hiukan alemmalla sijaitsevaan 

kohteeseen. Ja tälläkin korkeudella jo pelotti ... 

 

Syysretki tehtiin Hyypiän näköalatornille 18.9 

 
Tänne tullaan vielä useasti tulevan talven ja kevään aikana.  Lue lisää retkeläisten kommentteja ja tule mukaan tuleville 

retkille.    

 
Kuva: Matti Kuivalainen     
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Kuvanjuoksu Miikkulan kylässä päätyi Risto Kuittisen voittoon 

 
Neljännen Kuvanjuoksun voitti Risto Kuittinen  

Voittaja löytyi Pölösen hampaankolosta  

Neljäs Kuvanjuoksu valokuvauskilpailu on saanut voittajansa ja yleisöä puhutteli vahvimmin Risto Kuittisen kuva Miikkulan 

väestä ruokalevolla. Kilpailun voittajat ratkaisi verkossa tapahtunut yleisöäänestys, jossa Kuittisen kuvat saivat yli 10% 

annetuista noin 600 sadasta äänestä. Hänen toinen finaaliin selvinnyt kuvansa sijoittui kolmanneksi, joten Kuittinen vahvasti 

osaavansa vangita puhuttelevasti elämänmenoa Miikkulan kylässä. 

 Risto Kuittinen on viestintää Joensuussa opiskeleva harrastajakuvaaja, jolle valokuvaus on suhteellisen tuore harrastus: 

– Ensimmäisen digitaalijärjestelmäkamerani ostin 2007, mutta kun vuosi sitten vihdoin sain hankittua siihen kunnollisen 

objektiivin, lähtikin homma käyntiin kunnolla. Nyt onkin kuvaruutuja kertynyt sitten jo monta kymmentätuhatta, kertoo 

kaluston merkityksestä harrastukselleen tyytyväinen voittaja.  

Palkitut kuvat ovat nähtävillä Kuvanmaailman verkkosivuilla osoitteessa www.kuvanmaailma.fi 

 Kilpailun järjestäneen Kuvanmaailman toimitusjohtaja Vesa Kuukka oli hyvin tyytyväinen kilpailun taiteelliseen antiin: 

– Vaikka äänet jakautuivat varsin tasaisesti, otti voittajakuva kuitenkin ykköstilansa varsin selkein lukemin. Äänten 

hajaantuminen kertoo kuitenkin vastaansanomattomasti kilpailun kovasta tasosta, määrittelee Kuukka.  

Kuittisen kahden mitalisijan välissä hopeaa nappasi Matti Mehtonen. Voittajan palkintona kilpailussa on 500 euron Canon-

lahjakortti Kuvanmaailmaan ja toiseksi sekä kolmanneksi tulleet kuvat palkitaan Kuvanmaailman kuvalahjakorteilla.  

Kuvanjuoksun 20 kilpailijaa valittiin hakemusten perusteella. Itse kilpailuun kilpailija sai osallistua kahdella kuvalla per aihe, 

joista verkkoäänestyksenä tapahtuneeseen finaaliin valittiin 26 kuvaa. Kilpailussa oli kaksi erillistä osiota, joista toisessa 

kuvattiin Markku Pölösen ohjaaman Miikkulan kesäteatterin esityksen läpivientiä. Toisessa osiossa aiheena oli suomalaisille 

tv-sarjan kautta tutuksi tulleen Miikkulan kylän kuvaaminen.  

Kilpailun järjesti Kuvanmaailma Oy yhteistyössä Canon Oy:n ja Suomen Filmiteollisuus Oy:n kanssa. Aikaisempien 

Kuvanjuoksujen ympäristöinä ovat toimineet mm. Ilosaarirock ja sotaharjoitus. 

 
  

Kuvattiin heinäkuussa Markku Pölösen  SF - elokuvakylää 
  

 
Kuvan nimi  (Lappareita mukaellen )   :  " Tyttö hyppää syliin ja huutaa hiii... "  Matti K. 

  

 

http://www.kuvanmaailma.fi/


  

Kiteen ja Joensuun kuvaajilla yhteinen illanvietto Kulhossa 27.5 

 
Tapahtumasta  sivujem päivittäjä on antanut kertoa itselleen , että se oli erinomaisen onnistunut ja saa kuulemma jatkoa . 

Joensuulaiset on  nyt kutsuttu kylään Kiteelle ja tulevassa ohjelmassa voisi olla jopa laivaristeily kalliomaaluksia ihastelemaan 

ja kuvaamaan. Kuulostaa mukavalta. 

 Kekäläisen Osmo  ( J:suun Kameraseura )  oli kumartanut  illanvieton kuvakisassa ykköspalkinnon sekä 

henk.kohtaisesti  että myös  joukkueen jäsenenä   kaveri  - aiheen ollessa kilpailun teemana. Onnittelut Osmolle  ( ja myös 

voittaneelle joukkuelle ) ! 

Annetaanpa seuraavana mukana olleen Henna - Riikan kertoa aiheesta lisää : 

 

" JOENSUUN KAMERASEURAN retkeilypäivä Kulhossa 2010 -MUISTIO  

Kameraseuramme joka kesäinen virkistysiltama oli 27. 5 2010 Stora Enson majalla Kulhossa.  

 

Kylään saapui runsas porukka Kiteeläisiä kameraharrastajia.  

Vieraat toivotettiin tervetulleeksi esitellen ”seuran” upeaa majaa joka nyt ei ollut se paras huvilamme kuten Ilkka kertoikin 

vieraille . Ohjelmassa oli grillailua, saunontaa,  kuvailua ja erittäin mukavaa yhdessäoloa. 

 

Kahvittelun jälkeen M. Rosendahl Kiteen kameraseurasta suoritti pari/joukkuejaot siten että onnettarina toimineet Joensuun ja 

Kiteen kameraseuran naiset nostivat lippalakeista onnekkaiden nimet jotka yhdistettäisiin pareiksi/joukkueiksi. Tämä oli 

mielenkiintoinen joukkuejako koska joukkueista tuli sellaisia kokoonpanoja joissa oli molempien seurojen edustajia. Näin 

myös saimme tutustua toisiimme paremmin. 

 

Joukkueita oli 7 kappaletta, ja porukan koko vaihteli 2- henkilöstä aina neljään. 

Aikaa annettiin 10min/joukkue kuvata neljää nuorta naista joista kaksi oli vaihto-oppilaita ja kaksi Suomalaista neitosta. 

Tehtävä oli haasteellinen tehtävä koska aikaa oli vain 10min! verran suorittaa  annettu tehtävä ”kaverikuva”. 

Kuvauksen jälkeen kuvat siirrettiin koneelle tuvassa, ja jokainen joukkue valitsi kaksi kuvaa jotka tuotaisiin arvovaltaisen 

tuomariston ruodittavaksi.   

 

Voiton kisassa vei joukkue josta löytyvät seuraavat henkilöt;  

Osmo Kekäläinen 

Timo Kankkunen 

Tarmo Sotikov 

Voittokuvan kuvannut henkilö on Osmo Kekäläinen! Onnittelut joukkueelle, että Osmolle upeasta kaverikuvasta!  

Kiitokset tahdon lausua Kiteeläisille erittäin huumoripitoisesta ulosannista. Olisi ulkopuolinen voinut luulla että koolla on 

joukko koomikoita, sen verran vapautunutta naurun herskyntää, ja iloista yhdessäoloa oli iltamme täynnä. Tälläistähän olisi 

kiva tehdä useamminkin! 

Kitee esitti vastavierailu-kutsun. Olisi mahdollisuus lähteä Kiteellä laivareissulle, reissun aikana voisi kuvata upeata luontoa ja 

mm. kalliomaalauksia. Laiva liikennöi aina Marraskuulle saakka. Eiköhän lähdetä isolla porukalla Joensuusta kohti Kiteetä! 

Muistion kirjasi Sihteerikkö Henna-riikka Koistinen   " 

 
  

  



Utran työpaja jäi yksipäiväiseksi 

 

 
 

Huom ! Tämän  Esa Pakarisen tilannekuvan valaistus hoidettiin  " takkatulen  loisteessa "  .   Se , että takan 

virkaa  hoitivat studiosalamat , me emme tunnusta ikinä   .     

Ihastuttava mallimme Laura joutui la. 22.5 kuvausten päätyttyä klo. 18.30 lähtemään takaisin Suonenjoelle .  Olisi hän toki 

ajanut uudelleen sunnuntai aamuksi kuvauksiimme , mutta emme  raaskineet rasittaa häntä pitkillä ajomatkoilla. Ja onhan se 

meille tietysti kustannuskysymyskin . 

Työpajassa jokainen osallistuja sai  huikeita kuvia Laurasta.  Varsinkin kuvauskohtaus , jossa kastelukannulla  järjestimme " 

kalastamassa " olleen Lauran ylle hiukan sadetta , oli hervoton . Toisin kuin voisi luulla  , mallilla oli hauskaa .  Ja 

ehkä  naapuruston kerrostalojen asukkaillakin. Valkotakkisia noutajia ei kuitenkaan kukaan onneksi soittanut paikalle. 

Työpajassa otetut kuvat tulevat takuulla näkymään julkisuudessa lähivuosien aikana. 

 

Työpaja herätti runsaasti keskustelua menetelmistä ja välineistä 

 
Tuli myös kysymyksiä hyviksit tunnetuista valaistuskaluston merkeistä .  Sivujen päivittäjä  saksalaisten Dörr - 

studiosalamoitten käyttäjänä on varsin tyytymätön saman valmistajan radiolaukaisijoitten toimintavarmuuteen.  Yleensä ne 

pelaa , mutta jos onnistuu tuhmilla vitseillä tai muilla yhtä arveluttavin keinoin saamaan mallille halutun ilmeen  , niin voi olla 

varma epäonnistumisesta. Tarkoittaa , että radioaallot sinkoavat jonnekin bittiavaruuteen häiritsemättä Dörrin 

studiosalamoitten  hiljaiseloa !   

 Siksi suosittelen yleensä kysyjille sveitsiläistä  Elinhcromia.  Niitten hinnassa saa  maksaa  

" mersulisää "  mutta se kannattanee.  Nyt kuitenkin  Maitolaituri näyttää myyvän " Elikoita " aika edullisesti. 

Ripsautetaan tuohon alle vielä jokunen vuosi sitten valtakunnan parhaaksi muotokuvaajaksi valitunOnni Kinnusen tyylittelyä 

Elikan softboxin kanssa . Hän siis yrittää " hätäpäissään " suunnata sillä valoa ( heijastimena ) takaisin mallin 

kasvoille.   Allekirjoittaneellakin on ollut kunnia saada ollaOnnin  ohjauksessa opiskelemassa valokuvausta ja 

kuvakäsittelyä  VVI:lla Tampereella . Niistä tilanteista allaoleva kuvakin on .  Käyppäs tutustumassa Onnin tuotantoon 

esim.  täällä !     Osa kuvista on aika hurjia mutta hän osaa kyllä kuvata myös huikean kauniita high key - valaistuksella 

toteutettuja muotokuvia ( yläsävykuvia ) . Esim. linkissä on vaalea nainen kuvattu juuri näin . Kuvan nimi on " Suloposki " 

http://www.vvi.fi/galleria/index.php?cat=vat&subcat=Kinnunen%2C+Onni
http://www.vvi.fi/galleria/index.php?cat=vat&subcat=Kinnunen%2C+Onni


 
Kuvan vesseli on siis Suomen parhaita muotokuvaajia .  Onni on mielestäni myös  valtakunnan paras kuvankäsittelijä ( se 

hänen alkuperäinen ammatinsa olikin Koirikiven palveluksessa Oulussa ).  

 

Onnin koulutukseen kannattaa  hakeutua , jos hän  sellaiseen työhön jossakin vaiheessa lupautuu . Kuvat ja kuvakäsittely eivät 

sitten ole mitään jo ennestään imelien maisemakuvien sokerointia , joten niitä mieliville hän ei ehkä ole paras mahdollinen 

opettaja.   

 

Hupsista , tulipa sitä juttua vaikka piti sanomani vain lyhyesti : Kovan luokan ammattilaiset käyttävät Elinchrom - 

valaisukalustoa . Niissä lienee siis laatu kohdallaan .  MK   

P.S . Elikan maahantuoja ei ole laittanut sanoja suuhuni eikä maksanut senttiäkään sponssitukea , vaikka ehdottomasti pitäisi 

ylläolevan perusteella . Hyi heitä. 

 
 

  



Hän teki sen : 

 

Joensuun kameraseuran Kari Leo voitti  "Vuoden Luontokuva 2009"- pääpalkinnon Kuukkeli kuvallaan " Metsän 

emäntä "  .  

 
 

Samainen kuva oli myös äänestäneen yleisön suosikki ja siitä tittelistä Karin tilipussia tilkittiin  pääpalkinnon lisäksi 

vielä  500 euron summalla .  

Muhkeisiin onnitteluihin yhtyvät varmasti lähes kaikki Pohjois - Karjalaiset valokuvaajat . Nopeimmat lähettivät hänelle 

onnitteluviestinsä  suoraan jo su. 11.10 heti uutisen kiirittyä tiedotusvälineissä .  Karin  muuta valokuvatuotantoa voi ihastella 

hänen sivuillaan :www.karileo.kuvat.fi/kuvat/ 

Noista Karin kuvista selvästi käy ilmi , etteivät mestarilliset luontokuvat synny sipsuttelemalla Reino - tohveleissa sohvan ja 

jääkaapin väliä.  Ei , kyllä maastossa täytyy näköjään olla säistä välittämättä eikä vain pikaisesti piipahtaa pelkästään silloin 

kun kesä on kukkeimmillaan .  Luultavasti siellä maastossa on rohjettava jopa yöpyä  , vaikkei  

" mäkkärin " mainosvaloja leiripaikalle saakka loimottaisikaan  . Ei näkyisi  , vaikka kuinka niitä lähimmän kannon päältä 

katseellaan haravoisi . Hui .   

 
  

http://www.karileo.kuvat.fi/kuvat/


Henkilökuvaustyöpaja  Utrassa 22 .5   

 
Alla  yksi  harjoitustyö , jossa tahallaan rakennettiin studio-olosuhteissa " värivirhe" .  Kuvassa simuloidaan talvista 

pakkasiltaa , jossa ihastuttava mallimme Laura  lämmittelee huopaan kääriytyneenä takkatulen äärellä. 

Oikeasti studio oli kuuma ja hikinen kuin pätsi ja siksi takkatulta sai markkeerata kaksi pikkuista studiosalamaa keltaisella ja 

punaisella värikalvolla varustettuna. Eipä tässä oikeasti huvittanut uunia ryhtyä lämmittämään. 

 

 

 
Huom ! Työpajassa tuli useassa yhteydessä esille Suomen parhaaksi muotokuvaajaksi valitun oululaisen Onni Kinnusen 

tuotanto. Toki hän tuottaa myös hurjia tilannekuviakin.  Tästä linkistä pääset  katselemaan kuvanäytteitä : 



Onnin portfolio VVI:n kuvaajaesittelyssä 
 

Onnin kuvaikkunan avauduttua :  Klikkaamalla ison kuvan alla olevia minikuvakkeita pääset vaihtamaan kuvia .  

Lisää työpajasta "Uutiset " - sivuilla .  ja lisää aiheesta " Näin tapahtui " - sivulla 

--------------------------------------------------------------------------------- 

Edullinen tapa päästä kuvaamaan Lapin retkille.   Lueppas !  

---------------------------------------------------------------------------------- 

Hyvää  vuoden jatkoa  kaikille " voorumilaisille " 
 

Vuosi oli mukava aloittaa hyvien valokuvien merkeissä. Laitetaan tuohon alle Joensuun  

Kameraseura ry:n menestyneimmän jäsenen ,  Kari Leon Kuukkeli  - kuva.  Se toimikoon  meille pöterömmille kuvaajille 

kirittäjänä tulevana vuotena.  

Muita mestarin ottamia  kuvia voit ihastella tästä linkistä . 

 
                              Vuoden Luontokuva 2009 :   Kari Leon " Metsän emäntä " 

  

 
  

Kuvaajaesittelyssä Martti Toivanen EFIAP  .  Hän on täällä ! 

------------------------------------------------------------------------------------ 

 

  

http://www.vvi.fi/galleria/index.php?cat=vat&subcat=Kinnunen%2C+Onni
http://www.votovoorumi.net/24
http://www.votovoorumi.net/13
http://www.votovoorumi.net/25
http://www.karileo.kuvat.fi/kuvat/J%E4%E4/
http://www.votovoorumi.net/37
http://www.votovoorumi.net/37


Sääprofeetat ennustivat aivan oikein  : Talvi  tuli  ja meni P- Karjalasta 

 

 
Ylläoleva , useamman kuukauden käsittävä sääennuste oli kuvitettu   

Santeri Hasusen valokuvalla . Lisää Santerin otoksia on kuva-albumissa. 

 



 
  

 
  

  

Kuva alla on Santeri Hasusen tuotantoa. 

 
 

Maakunnan valokuvaajat huikeassa nousukiidossa 

 

Kirsi Tolvanen kumarsi III - palkinnon Kameralehden kisassa 
 

 VR:n Kameraseura Joensuu  ja Joensuun Kameraseura ry.  voivat syystä olla ylpeitä viimeaikaisista valtakunnallisista 

uutisista . Seurojen edustajat napsivat valtakunnan näyttävimmät valokuvausalan palkinnot muina miehinä ( Kari Leo ) ja  - 

naisina  ( Kirsi Tolvanen ).  

 Nyt  Kirsi on parrasvaloissa  " Matkalla " - kuvateoksensa  siivittämänä .  Katsoppa uusimmasta Kameralehdestä tämä 

huikea  kuva !  (  Yritin  linkittää yhteydet Kameralehten sivuille  , mutta valitettavasti tämä 4 .s osakilpailu tulosten osalta ei 

vielä ole päivitetty heidän sivuilleen. ) 

Eikä tässä vielä kaikki ; Joensuun kameraseuran Antero Seppäsen kuva " Piknik - ilta "  komeilee samaisessa 

Kameralehdessä  sijoittuneena 11 - 25 parhaan joukkoon. 

Onnittelut ! 

 
 

" Luontokuva 2009 " - päävoitto Joensuun Kameraseuran Kari Leolle 
Linkki uutiseen täällä. 

 
 

  

http://www.votovoorumi.net/24


Sini Hollström voitti jälleen Lieksan Votomaratoonin  ( 2009 ) 
 

Toiseksi sijoittui Riitta Tahvanainen .Lieksalaiset nappasivat siis kaksoisvoiton . Kolmanneksi sijoittui Aila Mäki eli naiset 

näyttivät mieskuvaajille " kaapin paikan" . Lue lisää tuloksia täältä. 

 
       Kuvassa Sini Veeti-poikansa kanssa.  ( Veeti on maankuulu rekka-autojen  piirtäjä. )     Arkistokuva , kuvaaja   Matti 

Kuivalainen  2008 

 
  

  

http://www.votovoorumi.net/24


Henkilökuvausharjoittelua mv - teemalla Liperissä 21.3 2009 
 

Puolenkymmentä kuvaajaa osoitteli objektiiveillään malliamme Jonnaa. Pari tuntia kuvausta Liperin museon alueella  ja 

saman verran studiomaisissa olosuhteissa sisätiloissa oli päivän ohjelma pääpiirteissään. 

  

Puromäen  " tehdasvierailulla " emme vielä ehtineet opiskella studiokuvauksen perusteita . Jokainen sai kuitenkin 

muutaman  kuvan.  Studiokuvaushan pitää mieltää niin , että  lähtökohta on aina täysi pimeys .  Siitä lähdetään rakentamaan 

kohteen valaisua salama kerrallaan ( mahdollisesti heijastinta apuna käyttäen ) .  Vallitsevan valon puuttuessa valaisuaika 

on salaman välähdysaika eli aika on erinomaisen lyhyt !  Tästä johtuu ettei studiossa  saa juuri koskaan " tärähtäneitä " kuvia 

. Kamerasta on turha siis ruuvailla valotusaikaa , riittää kunhan  vain salama välähtää verhojen ollessa auki  . Esim. 

sadasosasekunnin kantturoihin voisi ajan säätää.  Vain aukko ja salaman tehosäätö ovat  käyttökelpoisia keinoja valotuksen 

säätelyyn . 

Tästä meidän on hyvä jatkaa . Jos / kun maastokuvaukset uhkaavat tyssääntyä kurjiin keleihin , niin tulkaamme jälleen 

sisätiloihin opiskelemaan studiotekniikkaa.  Nythän  teimme " pakkolaskun " sisäkuvauksiin , kun malliltamme meinasi 

varpaat paleltua miljöökuvauksissa. 

                                                                                                                     Teksti ja kuva : Matti K. 

 
Maakunnan Kameraseurat ja -kerhot onnittelivat : 

Pielisen Kamerakerho ry. toiminut  50 - vuotta  syksyllä 2008. 

 
  

  



Mallimme Jonna kuvaustauolla 
  

 
                                                                                                                      Kuva : Matti Kuivalainen  

Joensuun Kameraseuran   tapahtumassa toukokuussa 2008  katsottiin malliamme Jonnaa monen etsimen läpi ja hyväksi 

havaittiin.    

 



Malliamme Lauraa kuvattiin  keväällä  2008 Utran puukoululla  

 
 

Sini Boltsröm voitti Lieksan Votomaratoonin 2008 

 
Pohjanmaan Kameraseurojen näyttelyyn tarjolla yli 600 kuvaa ! 

 

 
  

Maakunnan kuvaajista Pentti Sorsa , Jorma Silkelä ja Matti Kuivalainen AFIAP valitsivat yli 600 kuvan joukosta noin 65 - 70 

kuvaa näyttelyyn. 

 

Kuvia saapui arvosteltavaksi 122 kiloa !  Kuvassa Matti esittelee raadille Ann - Katrin Helbergin teosta  

" Klavertramp ". Raadin tehtävänä oli muutamassa sekunnissa tehdä päätös : Jatkoon mahdollisesti välierien kautta vai 

suoraan  hylättyjen joukkoon ?  

Tämä uutinen on esimerkin vuoksi : Kyllä kai mekin saadaan Maakuntanäyttelyymme sama määrä kuvia ? Kuva : Jorma 

Silkelä. 

 


