
     S o u k a n  K a m e r a t  r . y .   
  K e v ä t k a u d e n   2 0 1 2   o h j e l m a 
    

Kerhoillat kuukauden ensimmäisenä maanantaina kello 19.00 
Soukankaari 1B:n kerhotilassa (toinen kerros). 

 

6.2.  Kuvailta. Tuo mukanasi kuvasatoa edelliseltä vuodelta. 
5.3.  Kevätkokous ja kevätkilpailu. Kevätkokouksessa käsitellään 

sääntömääräiset asiat (mm. vuoden 2011 toimintakertomus, tilinpäätös ja 
tase). Kevätkisassa noudatetaan kerhon normaaleja kilpailusääntöjä 
(http://www.soukankamerat.net). Sarjoja on kolme (väripaperikuvat, mv-
paperikuvat, projisoitavat kuvat), ja aihe on vapaa. Palkintoja parhaille! 

2.4.  Vierailija. Tarkempia tietoja kunhan saamme vierailijan vahvistettua. 
7.5.  Pöytäkilpailu. Aiheena ”Energiaa”. Tuo mukanasi max. 3 kuvaa, jotka 

arvostellaan paikan päällä. Eniten pisteitä saaneelle palkinto!  
20.5.  (su) Kuvaustehtävä. Lähdemme kuvaamaan Espoonkartanon maisemia.   
4.6. Kuvailta. Katsotaan kuvaustehtävän satoa. Tuo kuvat mukanasi 

muistitikulla. 
10.6. (su) Kesäretki. Menemme vuoroveneellä Espoon saaristoon. Aikataulu 

varmistuu myöhemmin. 
 
  ---  (Kesän aikana ei pidetä kerhoiltoja) 
 
3.9.  Kuvailta. Tuo mukanasi kevään kuvausretkien ja –tehtävien satoa. 



Soukan Kamerat r.y.                                       Yhteystiedot 2012 
    
Kerhotilana on Soukankaari 1B:n kerhotila (toinen kerros). Kerhoiltoja 
pidetään joka kuukauden ensimmäisenä maanantaina  kello 19.00 alkaen, ellei 
toisin ilmoiteta. Lisäksi järjestetään kuvaustehtäviä ja –retkiä. Heinäkuussa ei 
pidetä kerhoiltoja.  
        
 

Vuoden 2012 jäsenmaksut ovat seuraavat:  
 - jäsenmaksu (varsinainen jäsen)     20,00 € 
 - perheenjäsen (varsinaisen jäsenen perheenjäsen)   10,00 € 
 - liittymismaksu (uudelta jäseneltä)         5,00 € 
 
Maksut ovat kalenterivuotisia, eli voimassa maksuhetkestä vuoden loppuun. 
      

Kerhon sääntöjä, kilpailusääntöjä yms. saa tarvittaessa kerhon sihteeriltä tai 
puheenjohtajalta sekä myös nettisivuilta. 
      

Kerhon kotisivun osoite on http://www.soukankamerat.net/ 
      

 
Vuoden 2012 johtokunnan jäsenet ovat: 
 

Markku Ylilammi (puheenjohtaja, kilpailu- ja näyttelysihteeri) puh. 040-820 
3608, email: markku.ylilammi at vtt piste fi  
Ralf Rehnström (retkisihteeri) puh. 040-5813828, email: ralf.rehnstrom at 
netsonic piste fi 
Simo Veikkolainen (sihteeri) puh. 050-486 4463, email: simo.veikkolainen at 
gmail piste com 
Jan-Cristian Qvick (kotisivut, taloudenhoitaja) puh 040- 572 3241, email: 
qvick at kuvakeskustelu.net 
Tuomas Vihavainen, email: tuomas.vihavainen at herlevicapital piste fi 
Matti Peltonen email: matti_peltonen at welho piste com 
 
 


