
                                
                                 
                                Tampereen Valokuvausseura ry 
                                Tampere Photographic Society 

 
Hatanpään koulu 

Haapakuja 2 

33900 Tampere 

www.valokuvausseura.fi 

 
         Päivitetty 27.7.2022 

JÄSENYYDESTÄ YLEENSÄ – LUE TÄMÄ HUOLELLA! 

JÄSENINFO 
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 joko kokonaan verkossa Teams-palaverina tai tarjoamme mahdollisuuden osallistua myös etänä. Jäseninfon 
mukana saat kutsulinkin.  
 
VIIKKOTAPAAMISET 
Viikoittaisten Jäsentapaamisten aiheet löytyvät verkkosivuiltamme Jäsentapaamiset-välilehdeltä. Laita kalenteriisi jo nyt ne päivät, 
jolloin ehdottomasti haluat olla mukana. Tapaamisten sisältö tarkentuu jäseninfoissa ja joihinkin voidaan vaatia ilmoittautuminen. 
Jäsentapaamisten koulutukset kuuluvat pääsääntöisesti jäsenmaksuun. 
 
JÄSENREKISTERI 
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.  

  
Kun aktivointi on tehty olet jäsenreksiterin omissa tiedoissasi ja jatkossa voit kirjautua 
sisään jäsenrekisteriin täällä. Tallenna linkki selaimesi kirjanmerkkeihin. Linkki löytyy 
myös seuran verkkosivujen menusta.  

  
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. Omilta sivuilta voit vaihtaa 

salasanasi tai jättää eroilmoituksen.  

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

OLENKO MAKSANUT LASKUNI? 
Omien tietojen Laskut-välilehdeltä löydät omat laskusi – maksetut ja avoinna olevien laskujen maksutiedot.  

TEE OSOITEENMUUTOKSET ITSE 
Omien tietojen päivittäminen onnistuu ”Omat tiedot”-välilehdellä. Päivitä muuttunut sähköpostiosoitteesi ja muut jäsentietosi itse. 
Anna meille henkilökohtainen sähköpostiosoitteesi, mitä käytät säännöllisesti ja huolehdit sen tyhjentämisestä. Näin pysyt selvillä 
seuran tapahtumista. 

OPI UUTTA – KEHITÄ HARRASTUSTASI 
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 JÄSENTEN VIESTIRYHMÄÄN 
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. 
 
OLE AKTIIVINEN SOMESSA 
Tykkäämällä ja kommentoimalla seuran postauksia Instagramissa ja Facebookissa, autat omalta osaltasi seuraamme 
uusjäsenhankinnassa. Lisäksi Facebookista löytyy TVS-jäsenet suljettu ryhmä. Ryhmiin liittyessäsi hyväksyt ko. palveluntarjoajan 
ehdot ja että tietojasi tarvitaan näiden ryhmien ylläpidossa.  
 
FIAP-ryhmä auttaa sinua osallistumaan valokuvanäyttelyihin kotimaassa ja kansainvälisesti. Valokuvaamisesta tulee tavoitteellista, 
kun kuvaa valokuvaajan arvonimiä ajatellen. Pyydä liittyä tähän ryhmään. Näyttelyihin voi luonnollisesti osallistua myös kuulumatta 
ryhmään. Linkki FIAP-ryhmään=> 
 

mailto:flomembers@floapps.com
mailto:tvs@valokuvausseura.fi
https://flomembers.com/tampereen-valokuvausseura/user/login
https://flomembers.com/tampereen-valokuvausseura/user/login
https://www.instagram.com/valokuvausseura/
https://www.facebook.com/valokuvausseura
https://www.facebook.com/groups/438092969885640/
https://www.facebook.com/groups/2091277507622640
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APUA PIENTEN MAKSUJEN MAKAMISEEN – VIRTUAALIVIIVAKOODI 
Seurasta tulevat maksut ovat pieniä ja jäävät helposti maksamatta, jos suoritusta ei tee saman tien. Maksusta riippuen, sähköpostissa 
tuleva lasku voi olla pdf-liitteenä tai se pitää ladata erillisestä linkistä. Laskussa on myös maksutiedot sisältävä virtuaaliviivakoodi, jolla 
maksaminen on helppo tehdä esimerkiksi mobiilipankissa saman tien.  
 
Kopio koodi puhelimesi leikepöydälle ja avaa mobiilipankin maksut-osio. Klikkaa käytä virtuaaliviivakoodia ja liitä koodi siihen. Koodi 
sisältää tilinumeron, summan, viitteen ja eräpäivät, jonka jälkeen vain hyväksyt maksun.  
 
KÄYTÄ VIITENUMEROA 
Miten sitten maksatkin, käytä aina viitenumeroa ja suorituksesi näkyy seuraavan arkipäivänä jäsenreksiterin omissa tiedoissa 
maksettuna laskuna. 

  
TVS ON SKsL:n JÄSEN 
Valokuvausseura on Suomen Kameraseurojen Liiton (SKsL) jäsenseura. Valokuvausseuran jäsenenä voit osallistua liiton 
valokuvanäyttelyihin, kansainvälisiin näyttelyihin sekä liiton järjestämiin koulutuksiin. 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/.  
 
 

Laita viestiä tai soita, mikäli huomaat kysyttävää. 

Näkemisiin! 

Raimo Korpela 
raimo.korpela@valokuvausseura.fi 
Puheenjohtaja 
0400 767 000 
www.valokuvausseura.fi 
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