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JÄSENYYDESTÄ YLEENSÄ – LUE TÄMÄ HUOLELLA! 

Olet nyt jäseninfon piirissä. Jäseninfot lähetetään noin kerran viikossa ainoastaan sähköpostilla, lähettäjänä Tampereen 
Valokuvausseura ry. Jäsentapaamiset ovat keskiviikkoisin Hatanpään koululla, Haapakuja 2, klo 18, mikäli toisin ei mainita. 
Tapaamiset voivat olla kokonaan verkossa Teams-palaverina tai tarjoamme mahdollisuuden osallistua myös etänä. Jäseninfon 
mukana saat tällöin kutsulinkin. Jäsentapaamisten aiheet löytyvät verkkosivuiltamme Jäsentapaamiset-välilehdeltä. Laita kalenteriisi 
jo nyt ne päivät, jolloin ehdottomasti haluat olla mukana. 
 
Seuran jäsenrekisterinä on FloMembers-palvelu. Jäsenrekisteriä varten olet saanut sähköpostissa aktivointilinkin. Seuraa viestissä 
saamiasi ohjeita ja aktivoi tilisi asettamalla uusi salasana. Linkki on voimassa 10 päivää. Tarkista sähköpostisi roskapostikansio, mikäli 
aktivointilinkin sisältävää viestiä löydy. Viesti on lähetetty osoitteesta flomembers@floapps.com. Mikäli et ehdi aktivoimaan tiliä 10 
päivän sisällä, pyydä uusi aktivointilinkki sähköpostilla tvs@valokuvausseura.fi. Päivitä muuttuneet jäsentietosi itse rekisterin omiin 
tietoihin. Anna meille mieluiten henkilökohtainen sähköpostiosoitteesi, mitä käytät säännöllisesti ja huolehdit sen tyhjentämisestä. 

Kun aktivointi on tehty, jatkossa voit kirjautua sisään jäsenrekisteriin täällä. Tallenna linkki selaimesi kirjanmerkkeihin. Järjestelmä 
vaatii yhden kirjautumisen alkuperäisillä tilitiedoilla, jonka jälkeen voit halutessasi yhdistää kirjautumisen myös muihin tileihisi 
kohdassa (Facebook, Twitter tai Google). Kun olet yhdistänyt tilisi, voit jatkossa kirjautua sisään myös näiden tilien avulla. (kts. kuva). 

Seuraa järjestelmän antamia ohjeita. Omien tietojen päivittäminen onnistuu ”Omat 
tiedot”-välilehdellä. Sieltä voit myös vaihtaa salasanasi ja jättää eroilmoituksen.  

Omien tietojen Tapahtumat-välilehdeltä voi ilmoittautua vain jäsenille tarkoitettuihin 
tapahtumiin (esim. studion perehdytyksiin). Laskut-välilehdeltä voit katsoa oletko 
maksanut jäsenmaksusi tai kurssilaskun. 

Jos olet unohtanut salasanasi, voit tilata ohjeet salasanan uudelleenasettamiseksi 
napsauttamalla kirjautumissivulla linkkiä "Salasana hukassa?" ja antamalla 
sähköpostiosoitteesi.  

 
 
Suosittelen valokuvauskurssejamme ja jäsenenä saat ne edullisemmin. Lielahden kartanon studion tai pimiön perehdytysinfon 
jälkeen olet oikeutettu vuokraamaan niitä edullisesti omaan käyttöösi. Mikäli haluat kuvata erilaisia kohteita mukavassa porukassa, 
LaKu-lauantaikuvaajat kokoontuvat aina kuun ensimmäisenä lauantaina. Teemat ja ohjeet tapaamiseen löytyvät verkkosivuiltamme. 
  
Liity seuran Telegram -viestirinkiin. Telegram on Whatsupin kaltainen ilmainen viestipalvelu, jonka suljetussa ryhmässä voit esittää 
kysymyksiä esim. tekniikkaan ja ohjelmiin liittyen. Konkarijäsenet auttavat sinua valokuvaukseen liittyvistä asioista ja tietysti hyödyt 
muiden kysymyksistä. Katso erillinen liittymisohje. 
 
Käy tykkäämässä myös seuran Instagram ja Facebook-sivuista. Lisäksi Facebookista löytyy TVS-jäsenet suljettu ryhmä. Ryhmiin 
liittyessäsi hyväksyt ko. palveluntarjoajan ehdot ja että tietojasi tarvitaan näiden ryhmien ylläpidossa. FIAP-ryhmä tavoittelee 
valokuvaajan arvonimiä osallistumalla kotimaisiin ja kansainvälisiin näyttelyihin. Pyydä liittyä tähän ryhmään, mikäli haluat näyttää 
kuviasi muille ja saada niistä palautetta. Näyttelyihin voi osallistua myös kuulumatta mihinkään ryhmään. Linkki FIAP-ryhmään=> 
  
Seuran jäsenmaksusta olet saanut eri sähköpostin. Viestissä on myös laskun virtuaaliviivakoodi, jolla maksaminen on helppo tehdä 
vaikkapa mobiilipankissa saman tien. Miten sitten maksatkin, käytä aina viitenumeroa. Suosittelemme verkkopankkia, mutta voit 
maksaa myös MobilePayllä. Merkitse MobilePay-maksun kommenttikenttään saamasi laskun viitenumero.  

  
Valokuvausseura on Suomen Kameraseurojen Liiton (SKsL) jäsen. Valokuvausseuran jäsenenä voit osallistua liiton 
valokuvanäyttelyihin sekä kansainvälisiin näyttelyihin. SKsL:n etuna saat Kamera-lehden alennettuun hintaan. Tilaa se itse netistä. 
Mikäli olet jo lehden tilaaja, uusi tilaus alkaa siitä, mihin edellinen loppuu. http://www.kamera-lehti.fi/sksl-tarjous/.  
 
 

Näkemisiin! 

Raimo Korpela 
Puheenjohtaja 
0400 767 000 
www.valokuvausseura.fi 
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