JÄSENKIRJE 1/2015
Suomen Valokuvaterapiayhdistys ry:n jäsenet
Suomen Valokuvaterapiayhdistykselle valittiin uusi hallitus keväällä. Puheenjohtajana toimii Sari Reiman Salosta,
varapuheenjohtajana Liisa Salmenperä Salosta, sihteerinä Veronika Piontek Turusta, taloudenhoitajana Saila Ylönen
Espoosta jäsenasioiden hoitajana Pirkko Porkka Kouvolasta ja varajäseninä Elisa Nordström Tampereelta sekä Minna
Suikkanen Turusta. Alkukausi on vierähtänyt yleisten asioiden haltuun ottamisessa, mutta nyt on aika esitellä
suunnitelmia tulevalle syksylle ja keväälle.

Kuva:Veronika Piontek

Jäsenkirje
Valokuvaterapiayhdistyksen
hallitus
tiedottaa
ajankohtaisista asioista kaksi kertaa vuodessa
ilmestyvässä
jäsenkirjeessä,
joka
lähetetään
sähköpostitse kaikille jäsenille.
Nettisivut ja uusi facebook-ryhmä
Yhdistyksen toimintaa esitellään tutuilla nettisivuilla:
www.valokuvaterapiayhdistys.fi. Nettisivut päivitetään
syksyn aikana. Facebookiin muodostetaan yhdistyksen
jäsenmaksun maksaneille jäseneille oma suljettu
ryhmä. (Facebookissa oleva suljettu “Valokuvaterapia”
-niminen ryhmähän ei ole yhdistyksen virallinen
facebook-ryhmä). Sekä nettisivuilla että facebookissa
tullaan myös tiedottamaan aluejaostojen kokouksista
ja alueellisista tapahtumista.
Jäsenmaksu
Yhdistyksen valtakunnallinen ja alueellinen toiminta
eri alueilla on tarkoitettu yhdistyksen jäsenille.
Jäsenmaksun maksamalla eräpäivään mennessä
varmistat jäsenyytesi. Jäsenmaksutiedot vuodelle 2015
tulevat tämän tiedotteen mukana.

Syksy 2015:
Hallituksen
ja
aluejaosten
vastuuhenkilöiden
tapaaminen
Tapaaminen Helsingissä tiistaina 17.11. klo 17.00. Paikka
ilmoitetaan myöhemmin.
Kevät 2016:
Valon päivän aluetapaamiset 3.2.2016
Valokuvaterapiayhdistys on perustettu Turussa Valon
päivänä vuonna 2004. Toivomme aluejaostojen
järjestävän tapahtumia jäsenistölle kyseisenä päivänä.
Kuvataan teemalla “valo” ja jaetaan kuvia myöhemmin
ilmoitettavalla tavalla.
Valokuvahaaste sekä näyttely
Kevään päätapahtuma tulee olemaan jäsenistön
valokuvanäyttely teemalla “Erilainen”. Kuvien toivotaan
lisäävän erilaisuuden hyväksymistä ja suvaitsevaisuutta.
Valokuvaterapia yhdistyksen hallitus kutsuu koolle
ryhmän, joka valitsee näyttelykuvat. Toiveenamme on
saada valokuvat kiertämään popup-näyttelynä useilla
paikkakunnilla.

Kuva: Saila Ylönen

Vuosikokous
Vuosikokous järjestetään maaliskuussa myöhemmin
ilmoitettavana ajankohtana.
Onko sinulla ideoita?
Ota rohkeasti yhteyttä hallituksen jäseniin, jos sinulla on
toiveita ja ideoita yhdistyksen toiminnan suhteen.

Valoisaa syksyä toivottaen!
Sari, Liisa, Veronika, Saila, Pirkko, Elisa ja Minna
valokuvaterapiayhdistys(at)gmail.com

Suomen valokuvaterapiayhdistyksen tarkoituksena on
valokuvaterapiatyön
tunnetuksi
tekeminen
ja
edistäminen Suomessa. Toimintamuotoja ovat mm. alan
koulutuksesta,
kursseista,
näyttelyistä
sekä
valtakunnallisista että alueellisista jäsentapaamisista
tiedottaminen ja niiden järjestäminen. Yhdistys toimii
yhdyssiteenä valokuvataiteen ja psykoterapian välillä
sekä pyrkii edistämään kulttuurin ja terveyden välistä
vuorovaikutusta.

