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SUOMEN KAMERASEUROJEN LIITTO RY

Tervehdys, ja hauska tutustua!
Vuoden juuri vaihtuessa alkoi
toimikauteni SKsL:n puheenjohtajana syyskokouksen näin päätettyä.
Edellinen pj. Markku Huhta ei
onneksi
siirtynyt
kokonaan
oppositioon, vaan jatkaa edelleen
hallituksessa kansainvälisten asioiden parissa. Näin ollen tunnen uuden
asemani vähän helpommaksi, vaikka
- kieltämättä - saappaat ovat suuret,
kuten sanotaan. Tehtävä on vaativa,
mutta pyrin sitä hoitaessani tekemään parhaani.
Vaikka vuosi vasta alkoi, on liitossa
ehtinyt tapahtua jo paljon. Koska
hallituksessa
pysyivät
samat
henkilöt, kuin viime vuonnakin,
jatkui toiminta katkeamatta suoraan
syyskokouksen jälkeen. Näin ollen
on myös paljon ehditty suunnitella jo
tämänkin vuoden asioita, ja siksi
tämä jäsenkirjekin kasvoi tavattoman
pitkäksi. Pyydän kuitenkin lukemaan
sen huolella läpi ja viemään terveiset
seuranne kuukausikokoukseen /
kerhoiltaankin koko aktiiviporukalle.
Yhteistyötä ja keskinäistä tiedotusta
liiton ja jäsenseurojen välillä on
mielestäni muutenkin syytä lisätä.
Tämän vuoksi pyydän, että mikäli
olette jo siirtyneet sähköiseen aikaan
jäsentiedotuksessanne,
liittäisitte
minut postituslistallenne. Osoitteeni
on tatu.kosonen@sksl.fi.
Minulle saa lähettää paperisiakin
jäsenlehtiä/-tiedotteita, mutta tätä en
pyydä,
koska
postimerkit
muodostuvat
aikojen
saatossa
hyvinkin suureksi kuluksi... ;-)
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Mielestäni paikallisten kameraseurojen toiminnan seuraaminen liiton
hallituksesta käsin ei ole millään
tavoin liioittelua, eikä edes suuri
vaiva. Päin vastoin - ideoita saattaa
löytyä molemmin puolin.
Tähän liittyen on tulossa myös
varsinainen yhteistyön herkkupala
niin jäsenseurojen, kuin liitonkin
välille.
Se
on
syksyinen
toimihenkilöseminaari Voionmaan
opistolla 24.-25.9. Tarkempi ohjelma
ja kutsu tulee myöhemmin tänä
vuonna, mutta ajankohta kannattaa
merkitä jo nyt ylös.
Seminaari on suunnattu ensisijaisesti
jäsenseurojen puheenjohtajille, mutta
sinne
pääsevät
myös
muut
jäsenseurojen toimihenkilöt (siis
toivon mukaan entiset tai tulevat
puheenjohtajat). Seminaarin hinta
tulee olemaan noin 30-60 euroa /
jäsenseura.
Jokaisesta
seurasta
odotetaan paikalle yhtä tai kahta
osanottajaa, hinta on sama.
Viereisellä
sivulla
ovat
yhteystietoni. Ne ovat siinä sitä
varten, että niitä käytetään.
Voitte olla minuun yhteydessä niin
liittoon, kuin omaan seuraannekin
liittyvissä asioissa; kysymyksiä,
ohjeita, vinkkejä, kritiikkiä vaikkapa
vain
keskustelua
ajankohtaisista asioista.
Pienen suostuttelun jälkeen saatan
myös lähteä vieraaksi kerhoiltaanne,
kokoukseenne, näyttelyn avajaisiin,
retkelle... Esittelemään liittoa, kame-

raseuratoimintaa ylipäänsä, ihan vain
itseäni, tai vaikkapa jakamaan
ansiomerkkejä. Ihan kaikkeen en
repeä, mutta aina kannattaa kysyä!

to olla kasassa. Lehti oli lukijoilla
loppujen lopuksi vasta loppiaisen
jälkeen tänä vuonna - hyvin noloa
meille.

Työni vuoksi joudun kuitenkin
pyytämään, että tällaisista vierailuista sovittaisiin hyvissä ajoin ennen
kulloistakin ajankohtaa.

Kuitenkin, painetun Klik-lehden
historian nyt päättyessä haluan
kiittää kaikkia sen tekemiseen
vuosien varrella osallistuneita!

Yhteydenotoissa suosittelen käyttämään ensisijaisesti sähköpostia,
mutta kyllä puhelin ja perinteinen,
paperilla kulkeva postikin toimivat.

Ei sitten enää muuta tällä kertaa!
Talvisin yhteystyöterveisin,

Lopuksi
haluan
Klik-lehden
päätoimittajana pyytää anteeksi
viime vuoden viimeisen numeron
(2-3 / 2004) puolesta, joka oli
aikataulujensa
suhteen
hyvin
surullinen tapaus. Olen pahoillani
viivästymisestä, joka oli monien
tekijöiden summa. Lehden piti
ilmestyä jo viikolla 44 (teemanäyttelyn “Romantiikka” avajaisissa), mutta tuolloin alkoi vasta aineis-

Tatu Kosonen
puheenjohtaja
Tatu Kosonen
PL 25
20541 Turku
tatu.kosonen@sksl.fi
puh. 050 584 5896

Liiton toimisto muutti
Olemme muuttaneet toimistomme
paikkaa. Uusi osoitteemme on
Piipontie 2 37500 Lempäälä.
Posti
tulee
osoitteella

parhaiten

perille

Toiminnanjohtaja Kari Tolosen
tavoittaa parhaiten puhelinnumerosta
0400 634 631. Myös vanhat, tutut
sähköpostiosoitteet toimisto@sksl.fi
ja kari.tolonen@sksl.fi toimivat.

SKsL
PL 58
37501 Lempäälä.
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Vuosinäyttely Lohjalla
Keväinen vuosinäyttely lähestyy
kovaa vauhtia. Näyttely järjestetään
Lohjan museossa 2.-17.4. Vielä on
pari viikkoa aikaa lähettää sinne
kuvia
tarjolle,
viimeinen
postituspäivä on 28.1.2005.
Kuvat lähetetään osoitteella:
Kameraseura ry / Vuosinäyttely
c/o Eero Venhola
PL 58
00251 Helsinki
Kuvamaksut neljä (4) euroa / kuva
tai kuusi (6) euroa / kuvasarja on
maksettava liiton tilille 42521529742, ja kopio tositteesta liitettävä
kuvalähetyksen mukaan. Nuoret
kuvaajat (25-vuotiaat tai sitä
nuoremmat) maksavat vain puolet
kuvamaksusta (2e / 3e).
Näyttelysäännöt
löytyvät
liiton
kotisivuilta, os. http://www.sksl.fi/

Näyttelyn avajaiset pidetään 2.4. ja
liiton sääntömääräinen kevätkokous
3.4. Asialistalla ovat ainakin vuoden
2004
toimintakertomus
ja
tilinpäätös.
Majoitusvaraukset
voi
tehdä
kylpylähotelli
Päiväkumpuun
Karjalohjalle (siellä myös pidetään
liiton kevätkokous sunnuntaiaamuna). Yhteystiedot ovat puhelin (019)
360 01, tai kotisivut:
http://www.paivakumpu.com/
Ilmoittautumisen yhteydessä kannattaa varata myös illallispaikka.
Lisätietoja näyttelystä ja avajaisviikonlopusta antavat
järjestävän
seuran
Lohjan
kameraseuran
puolesta Jarmo Rokka (p. 040 519
2040) ja SKsL:n Sakari Mäkelä (p.
040 511 6170 tai sähköpostitse
sakari.makela@sksl.fi).

Osallistumislomakkeet liitteenä.

Teemanäyttely “Vesi” Hämeenkyrössä
Syksyn teemanäyttely “Vesi” oli jo
hyvässä vauhdissa liiton omin
voimin,
kun
Hämeenkyrön
kameraseura
ilmoitti
ilomielin
vievänsä järjestelyvastuun Pirkanmaalle. Hallitus häkeltyi tästä
ehdotuksesta
suunnattomasti, ja
suostui ehdotukseen yksimielisesti.
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Alustavasti on tiedossa ainakin
näyttelyn teema “Vesi” sekä
avajaispäivämäärä 29.10. Siihen
liittyen myös liiton sääntömääräisen
syyskokouksen
aikataulu
on
tiedossa, se on 30.10. klo 10. Muut
ja tarkemmat tiedot ilmoitetaan
myöhemmin.

Jäsenmaksut ennallaan
Syyskokous päätti säilyttää jäsenmaksut entisen suuruisina vuonna
2005, eli seitsemän (7) euroa per
jäsen. Jos siis jäsenmääränne on
esim. 51 henkilöä, seuranne vuotuinen jäsenmaksu on 51 x 7 euroa, eli
yhteensä 357 euroa.
Käyttäkää liitteenä olevaa pankkisiirtolomaketta jäsenmaksunne suorittamista varten. Näin maksu on
helppo kohdistaa juuri teidän seurallenne viitenumeron avulla.
Jäsenmaksut voi maksaa
useammassa erässä.

myös

Jos kuitenkin maksatte vuoden aikana lisämaksuja uusista jäsenistä,
pyrkikää käyttämään maksuissa aina
tätä samaa viitenumeroa.
Seuranne ajantasalla oleva jäsenluettelo tulisi toimittaa vähintään
kerran vuodessa liiton jäsensihteerille joko sähköpostitse
raimo.paukku@sksl.fi tai
perinteisemmän postin välityksellä:
Raimo Paukku
Mottimiehentie 1 C 10
37630 Valkeakoski

Paikalliset kameraseurat voivat hakea liitolta rahaa
Suomen kameraseurojen liitto tukee
jäsenseurojensa järjestämiä
nk.
aluekursseja, jotka ovat yleensä
yhden “pitkän viikonlopun” (pe-su)
mittaisia.

kuitenkaan löydy omin voimin, voi
asiaa tiedustella Pekka Pakulalta (p.
040 731 1536 tai sähköpostitse
pekka.pakula@sksl.fi). Tällöin pitää
kurssin teeman kuitenkin olla valittu.

Kurssien aihetta ei ole rajattu sen
enempää, kuin että sen täytyy liittyä
valokuvaukseen.
Hakemuslomake
löytyy
liiton
kotisivuilta
(http://www.sksl.fi/) , napauttamalla
otsikkoa “toiminta” ja katsomalla
koulutus-otsakkeen alta.

Liiton
suositus
on,
että
kurssimaksuna perittäisiin esim.
viikonloppukurssilta 20 euroa /
kurssilainen, joka peritään siis
jokaiselta kurssille osallistuvalta
henkilöiltä. Tämä on samalla kurssin
omavastuuosuus, lopusta huolehtii
liitto.

Hallitus toivoo, että jäsenseura
yrittäisi itse etsiä kurssille paikan ja
kouluttajan. Jos kouluttajaa ei kui-

Lisätietoja kotisivuilta tai Pekka
Pakulalta.
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Ansiomerkkejä aktiiveille
Kameraseurojen eteen tehty työ on
vapaaehtoista, eikä siitä yleensä
makseta palkkaa. Vaikka sanotaankin, että vain kissat elävät
kiitoksella, on aktiivisten henkilöiden muistaminen varmasti paikallaan
jokaisessa seurassa.
Seuran eteen töitä paiskineille on
mahdollista hakea liiton ansiomerkkejä, joita on kaksi: alempi
hopeinen-, ja korkeampi yhdistystoiminnan kultainen ansiomerkki.
Ansiomerkkejä haetaan vapaamuotoisella, kirjallisella hakemuksella,
jossa tulisi mainita ainakin perustelut
ansiomerkin myöntämiseksi. Hakemusta ei palauteta, vaan se jää liiton
arkistoon.
Ansiomerkin
saajista
pidetään
rekisteriä, joten samaa ansiomerkkiä
ei voi hakea kahta kertaa samalle
henkilölle. Paikkakuntavaihdosten
vuoksi vahinkoja voi tietysti sattua,
rekisteriin kun ei voida vaatia esim.
syntymäaikaa.
Ansiomerkit sopivat erittäin hyvin
jaettavaksi esim. yhdistyksenne
juhlissa, näyttelyn avajaisissa, tai
vaikkapa ansiomerkin saajan täyttäessä vuosia. Mikään ei tietenkään
estä hakemasta merkkiä jaettavaksi
myöskään perustoiminnan, vaikkapa
kerhoiltojen tai vuosikokouksen
yhteydessä.
Ansiomerkin jakaminen juhlistaa
yhdistyksen tilaisuuksia ja tuo
saajalleen taatusti hyvän mielen.
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Mikäli ansiomerkki halutaan jakaa
jossain tietyssä tilaisuudessa, on
hakemus syytä postittaa hyvissä
ajoin, jotta hakemus ehditään
käsitellä kaikessa rauhassa..
Hopeinen ansiomerkki voidaan
myöntää paikallisseuran eteen tehdystä työstä. Hakemus osoitetaan
liiton puheenjohtajalle (Tatu Kosonen, PL 25, 20541 Turku).
Perusteita
voivat
olla
esim.
kameraseuran puheenjohtajuus (tai
siitä luopuminen), 5-10 vuotta liiton
hallituksessa tai muuten vaan
aktiivina, mutta miksei myös lyhemmästäkin aktiivikaudesta, jos se on
ollut merkittävä seuran toiminnan
kannalta. Jokaisen seuran
on
mietittävä itse omat perusteensa
ansiomerkin saajien ansioista.
Hopeinen ansiomerkki maksaa 20
euroa.
Yhdistystoiminnan kultainen ansiomerkki voidaan myöntää erityisistä
ansioista paikallisseuran toiminnan
hyväksi, esim. 10 vuotta puheenjohtajana tai sihteerinä, 20 vuotta
hallituksen jäsenenä...
Merkin myöntämisen edellytys on
se, että sen saajalle on jo aiemmin
myönnetty hopeinen ansiomerkki.
Yhdistystoiminnan
kultainen
ansiomerkki maksaa 80 euroa, ja
hakemus
osoitetaan
liiton
hallitukselle. Tämänkin hakemuksen
voi postittaa puheenjohtajalle.

FIAP:n arvonimien hakuaika päättyy 31.3.2005
Kansainvälinen taidevalokuvajärjestö FIAP myöntää arvonimiä kansainvälisissä näyttelyissä menestyneille
valokuvaajille. Arvonimet haetaan
Suomen kameraseurojen liiton kautta
kerran vuodessa. Tämän vuotinen
hakuaika umpeutuu maaliskuun
lopussa.
Ohjeet ja hakupaperit arvonimien
hakemista varteen saa Markku
Huhdalta (p. 050 308 6486 tai
sähköpostilla markku.huhta@sksl.fi).
Huom!
Tästä vuodesta lähtien FIAP
edellyttää, että arvonimen hakijalla
on FIAP:n jäsenkortti (lisätietoja
Markku Huhdalta).

AFIAP-arvonimeen
vaaditaan
vähintään viiden vuoden aktiivinen
osallistuminen näyttelyihin, sekä
vähintään 10 hyväksymistä kansainvälisiin näyttelyihin tuona aikana.
EFIAP-arvonimeen vaaditaan vähintään kahdeksan vuoden aktiivinen
näyttelyihin, sekä vähintään 50
hyväksymistä kansainvälisiin näyttelyihin tuona aikana. Arvonimeä
haettaessa tulee alemman AFIAParvonimen saamisesta olla kulunut
vähintään kolme vuotta.
Tämän jälkeen voidaan hakea
korkeinta MFIAP-arvonimeä erikseen kuvakokonaisuuksilla. Arvonimen myöntämisen edellytys on olemassaoleva EFIAP-arvonimi.

Julkilausuma suomalaisen valokuvausharrastuksen puolesta
Liiton syksyinen syyskokous antoi
julkilausuman valokuvauksen harrastajien puolesta. Julkilausumassa
muistutetaan,
että
suomalainen
valokuvaus kokonaisuudessaan on
varsinkin historiallisesti rakentunut
juuri harrastajien voimin. Monella
nykyisistäkin ammattilaisista on
harrastajakuvaajan tausta.
Julkilausuman mukaan suomalainen
harrastajavalokuvaus ansaitsee tulla
huomioiduksi nykyistä paremmin
muun muassa valtion valokuvamäärärahoja ja Kopiosto-rahoja
jaettaessa. Tällä hetkellä nämä rahat

menevät
suurimmaksi
osaksi
valokuvauksen ammattilaisille ja
valokuvataiteilijoille.
Julkilausuma toteaa, että juuri SKsL
oli perustamassa Suomen valokuvajärjestöjen keskusliitto Finnfotoa
vuonna 1970, samoin kuin sitä
edeltänyttä
Valokuvajärjestöjen
neuvottelukuntaa. Neuvottelukunnan
työ
johti
myös
Suomen
valokuvataiteen museon säätiön
perustamiseen vuonna 1969.
Julkilausuma päättyy muistutukseen
ammattilaisten ja harrastajien välisen
yhteistyön tärkeästä merkityksestä.
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Klik-lehti loppuu, mutta tiedottamista parannetaan edelleen
Kuten viime vuoden viimeisessä
Klik-lehdessä mainittiin, on oman
painetun jäsenlehden aika nyt ohi.
Sen sijaan ponnistelemme uuden,
koko Suomen valokuvajärjestöjen
keskusliiton, Finnfoton,
yhteisen
jäsenlehden kehittämiseksi. Lehti
tulee ilmestymään noin neljä kertaa
vuodessa,
ensimmäisen
kerran
kevättalvella 2005.
Idea yhteisestä lehdestä on lähtenyt
Finnfoton
pienemmiltä
jäsenseuroilta. Pyrkimys on saada
jäsenlehteen
monipuolisempaa
sisältöä valokuvauksen eri osaalueilta, koska mukana on nyt myös
pitkälle erikoistuneita ammattilaisia.
SKsL:n edustajat toimituskunnassa
pitävät kuitenkin huolen siitä, ettei
harrastajiakaan unohdeta.
Tämän
toimitustyön
lisäksi
kehitämme edelleen myös omaa
sähköistä jäsenlehteämme Verkkoklikkiä. Sehän
ilmestyi viime
vuonna painetun lehden kanssa
rinnan jo neljä kertaa, noin joka
toinen kuukausi. Tämä tahti koettiin
hieman hitaaksi, joten tänä vuonna
on pyrkimyksemme saada aikaan

tiheämpi julkaisurytmi. Lehden
julkaisupäivä
on
(ainakin
alkuvuodesta) jokaisen kuukauden
viimeinen
päivä,
siis
31.
tammikuuta, 28. helmikuuta, jne.
Jokaisen lehden aineistopäivä on
noin puolen kuun paikkeilla, ja jo
viikkoa ennen sitä pitää toimituksen
tiedossa olla lehteen tulevan
aineiston määrä. Tämä siksi, että jää
aikaa keksiä myös sivuntäytettä
tarpeen mukaan.
Tiheän ilmestymisrytmin mahdollistamiseksi
tarvitsemme
apua.
Hallitus on ylityöllistetty ilman
toimittajan työn vaatimuksiakin.
Mikäli seurassanne tapahtuu jotain
mielenkiintoista, tai teillä on muuten
vaan reservissä hyviä kirjoittajia,
niin antakaa kuulua itsestänne!
Tapahtumanne kiinnostavat taatusti
muitakin seuroja - jos ei kopioimistai oppimismielessä, niin ainahan
voitte yrittää herättää muissa
kateutta... Julkaisukynnys on hyvin
matala, koska lehdestä on tarkoitus
kehittää pirteä, ajankohtainen ja
elävä.

Kotisivuosoite sksl.net poistuu käytöstä
Suomen
kameraseurojen
liiton
entinen kotisivuosoite sksl.net on
poistumassa käytöstä. Syynä on
siirtyminen
suomalaiseen
osoitteeseen sksl.fi. Siirtyminen on
tapahtunut vähitellen. Molemmat
osoitteet ovat toimineet rinnakkain
siitä saakka, kun lakimuutos mahdol8.

listi sksl.fi -osoitteen rekisteröimisen
syyskuussa 2003. Kotisivuasioista
vastaavia
henkilöitä
pyydetään
ystävällisesti
korjaamaan
mahdolliset linkit liiton ja sen
jäsenseurojen kotisivuille oikeaan
muotoon.

Uusi ekstranet tuntee nimen Vitka
Liiton vanha, jo vuodesta 2001 asti
käytössä ollut ekstranet-järjestelmä
jäi vuoden vaihteessa viimeinkin
eläkkeelle. Uudempi, kauan odotettu
kakkosversio korvaa sen melkein
lennosta, tosin tätä kirjoitettaessa
testaustyö on vielä palvelinkoneen
päivittämisestä johtuen kesken.
Uusi järjestelmä tuo mukanaan myös
uusia ominaisuuksia, mutta niitä
otetaan
käyttöön
pikkuhiljaa.
Hallitus kouluttautuu ensin itse sen
käyttäjäksi, ennen kuin vapauttaa
uudet toiminnot julkisiksi. Tämä on
ihan turvallisuuskysymys: luultavasti
uudesta järjestelmästä löytyy vielä
parannettavaa ennen, kuin sen voi
valjastaa kokonaisuudessaan käyttöön. Vanhassa ekstranetissa olleet
ominaisuudet
ovat
toki
heti
käytettävissä.
Yksi poikkeus kuitenkin löytyy:
esiintyjäpankkia ei uuteen järjestelmään enää tule. Vaikka sitä liiton
kokous aikoinaan ehdottikin, ei
toiminto
ole
osoittautunut
tarpeelliseksi.
Kolmen
vuoden
jälkeen
esiintyjäpankkiin
oli
ilmoitettu vähän toistakymmentä
nimeä,
eikä
ainakaan
liiton
hallitukselle ole tullut tietoa siitä,
että tämä olisi johtanut mihinkään
yhteydenottoihin.
Uusi
ekstranet-järjestelmä
on
nimeltään Vitka. Tämä nimi ei
symboloi mitään, onpahan vaan
sopiva valokuvaustermi muuten niin
dynaamisessa bittimaailmassa... ;-)

Uusi järjestelmä tuo mukanaan
uudistuksia ihan peruskäyttäjienkin
osalta. Vanhat, yhdistyskohtaiset
käyttäjätunnukset
lakkaavat
toimimasta, ja sen sijaan siirrytään
henkilökohtaisiin käyttäjätunnuksiin.
Tämä on paitsi tietoturvakysymys, se
myös
luo
mahdollisuuden
myöhemmin julkistettaville henkilökohtaisille palveluille ekstranetin
kautta.
Tämä mahdollistaa myös sen, että
useampiin
seuroihin
kuuluvat
henkilöt eivät tarvitse monia
käyttäjätunnuksia ylläpitotöihinsä.
Uudet käyttäjätunnukset lähetetään
järjestelmän nykyisille käyttäjille
automaattisesti heti, kun järjestelmä
on kunnolla käytössä. Tähän menee
arviolta vielä 1-3 viikkoa.
Uusi ekstranet-järjestelmä Vitka
tulee
löytymään
osoitteesta
https://vitka.sksl.fi/ mutta sinne on
edelleen
myös
linkki
liiton
kotisivujen etusivulta:
http://www.sksl.fi/
Lopuksi tekniikasta kiinnostuneille
tiedoksi
hieman
järjestelmän
ominaisuuksia:
ohjelmisto
on
toteutettu
J2EE-ympäristössä
valmistajariippumattomuuden, hyvän
siirrettävyyden ja tietoturvan, sekä
ylläpidon
sujuvuuden
vuoksi.
Ohjelmiston taustalla hyrrää JBossohjelmistopalvelin
ja
ilmainen
PostgreSQL -tietokantaohjelmisto.
Jos tämä oli hepreaa jollekulle, niin
ei haittaa - pääasia, että Vitka pelaa!
9.

Muutoksia liiton organisaatiossa
Vuoden
2005
hallituksen
järjestäytymiskokouksessa
viime
vuoden lopussa päätettiin pääosin
luopua vanhoista tehtävänkuvista.
“Ministerinsalkkujen” tilalle tulivat
työryhmät.
Uutena hyötynä tässä on se, että
työryhmät saivat oikeuden laajentaa
itseään
myös
hallituksen
ulkopuolelta. Näin ryhmiin saadaan
haettua ulkopuolista näkemystä juuri
niiden omien toiminta-alueiden
asiantuntijoilta,
esim.
näyttelytyöryhmään
kutsutaan
kulloinkin vuorossa olevan vuosi- tai
teemanäyttelyn järjestävän seuran
aktiiveja, ja koulutusryhmään liiton
kurssien kouluttajia.
Työryhmät koettiin tärkeäksi myös
siksi,
ettei
mikään
liiton
avaintehtävistä olisi yhden henkilön
takana.
Näin
suuressa
organisaatiossa on tehtäviä ja
vastuualueita jaettava. Riski siitä,
että keskitetyn tehtävän hoitaja
vaikkapa estyy hoitamasta työtänsä,
on liian suuri, jos vastuuta ei ole
jaettu. Hyvä puoli on myös se, että
hallituksen kokouksien pituutta
voidaan nyt säädellä paremmin: kun
asiat on työryhmissä pohdittu
valmiiksi, voi hallitus keskittyä
tärkeämpien asioiden käsittelyyn.
Vastuu
päätöksistä
pysyy
muutoksista huolimatta hallituksella.
Kaikki
päätökset
hyväksytään
hallituksen kokouksessa ennen, kuin
ne toteutetaan. Kyseessä ei siis ole
mikään vallankaappaus.
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Työryhmiä perustettiin aluksi neljä:
•

Tiedotustyöryhmään
kuuluvat
Marko Wahlström (pj), Kari
Tolonen ja Tatu Kosonen.
Ryhmä vastaa kaikesta liiton
tiedotus- ja julkaisutoiminnasta.

•

Koulutustyöryhmään
kuuluvat
Pekka Pakula (pj), Reino
Havumäki, Sakari Mäkelä ja
Marko Seppälä. Ryhmä vastaa
sekä liiton omien kurssien
järjestämisestä, että aluekurssien
organisoinnista.

•

Näyttelytyöryhmään
kuuluvat
Sakari Mäkelä (pj) ja Raimo
Paukku. Ryhmä vastaa vuosi- ja
teemanäyttelyiden sujumisesta, ja
auttaa kulloinkin järjestämisvuorossa olevaa jäsenseuraa
järjestelyjen sujumisessa.

•

Kansainvälisten
asioiden
työryhmän puheenjohtaja on
Markku
Huhta,
apunaan
hallituksen ulkopuolelta Elisa
Putti ja Tommi Laitio. Ryhmä
vastaa FIAP:n näyttelykalenterin
ylläpitämisestä, osallistumislomakkeiden (entry form) välittämisestä, sekä kuvakokoelmien
lähettämisestä biennaaleihin.

Jotkin vanhat “ministerintehtävät”
jäivät ennalleen. Ne on mainittu
viereisellä sivulla.
Kari Tolonen jatkaa ainoana liiton
palkollisena, siis toiminnanjohtajana.
Hänen vastuullaan on mm. liiton
talous.

Liittohallitus 2005
Puheenjohtaja,
tietojärjestelmävastaava,
Finnfoto*
Tatu Kosonen
PL 25, 20541 Turku
p. 050 584 5896
tatu.kosonen@sksl.fi

FIAP-yhteyshenkilö, kansainvälisten asioiden ryhmän pj.
Markku Huhta
Louhoskuja 2, 03850 Pusula
p. (09) 223 6543 tai 050 308 6486
markku.huhta@sksl.fi

Varapuheenjohtaja,
tiedotusryhmän pj,
Finnfoton apurahalautakunta*
Marko Wahlström
Aumatie 2 B 7, 06150 Porvoo
p. (019) 521 7531 tai 040 043 4529
f. (019) 521 7510
marko.wahlstrom@sksl.fi

Nuorisoasiat
Marko Seppälä
Kylänpääntie 17, 26740 Vasarainen
p. 040 097 2968
marko.seppala@sksl.fi

Sihteeri
Reino Havumäki
Kuhilatie 1, 01820 Klaukkala
p. (09) 852 2209 tai 050 557 1213
reino.havumaki@sksl.fi

Näyttelyryhmän pj.
Sakari Mäkelä
Rinkelitie 16, 02580 Siuntio
p. (09) 389 7171 tai 040 511 6170
sakari.makela@sksl.fi

Jäsensihteeri
Raimo Paukku
Mottimiehentie 1 C 10,
37630 Valkeakoski
p. 040 530 7685
raimo.paukku@sksl.fi

Koulutusryhmän pj.
Pekka Pakula
Saarikorventie 44, 33420 Tampere
p. (03) 344 3864 tai 040 731 1536
f. (03) 389 0919
pekka.pakula@sksl.fi

Toiminnanjohtaja 2005
Taloudenhoitaja,
Valtion valokuvataidetoimikunta*
Kari Tolonen
PL 58, 37501 Lempäälä
p. 040 063 4631
kari.tolonen@sksl.fi

*)

SKsL:n edustaja ko.
organisaatiossa
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Tapahtumakalenteri vuodelle 2005
Lopuksi vielä kertauksen vuoksi ja vaikkapa kalenteriin merkittäväksi kuluvan
vuoden tärkeitä päivämääriä...
11.-28.1.

Liiton hallituksen jäsenen Marko Seppälän yksityisnäyttely
“Katkelmia” galleria Zebrassa, Karjaalla

28.1.

Kuvien viimeinen palautuspäivä vuosinäyttelyyn.
Tarkemmin sivulla 4.

31.1.

Verkkoklik 1 / 2005 julkaistaan
Aineiston varauspäivä 15.1. ja aineistopäivä 22.1.

19.2.

Hallituksen kokous

28.2.

Verkkoklik 2 / 2005
Aineiston varauspäivä 12.2. ja aineistopäivä 19.2.

31.3.

FIAP:n tämän vuotisten arvonimien hakuaika päättyy

31.3.

Verkkoklik 3 / 2005
Aineiston varauspäivä 12.3. ja aineistopäivä 19.3.

2.4.

Hallituksen kokous

2.4.

Vuosinäyttelyn avajaiset Lohjalla (Lohjan museo klo 16.00)

2.-17.4.

Vuosinäyttely esillä Lohjan museossa

30.4.

Verkkoklik 4 / 2005
Aineiston varauspäivä 16.4. ja aineistopäivä 23.4.

3.4.

Kevätkokous Lohjalla (hotelli Päiväkumpu klo 10.00)

vko 27

Kesäkurssi “Iloa valokuvauksesta” Voionmaan opistolla

23.9.

Hallituksen kokous

24.-25.9.

Toimihenkilöseminaari Voionmaan opistolla

29.10.

Hallituksen kokous

29.10.

Teemanäyttelyn “Vesi” avajaiset Hämeenkyrössä

30.10.

Sääntömääräinen syyskokous Hämeenkyrössä

