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  SUOMEN KAMERASEUROJEN LIITTO RY



Marinaa, purinaa ja nurinaa näyttelyistä

Kahden  liiton  taloudellisella
vastuulla  järjestetyn  näyttelyn:
teemanäyttelyn  "Romantiikka"
syksyllä 2004 ja vuosinäyttelyn 2005
jälkeen  on  edessä  taas  pitkä  putki
oikealla  tavalla  eteneviä  projekteja:
järjestelyvastuun  kantavat  paikallis-
yhdistykset. 

Tulevat  näyttelypaikkakunnat  ovat
alustavan  suunnitelman  mukaisesti
seuraavat:

• Teemanäyttely 2005: Hämeenkyrö
• Vuosinäyttely 2006: Lappeenranta
• Teemanäyttely 2006: Tampere
• Vuosinäyttely 2007: Hamina

... eli hyvältä näyttää!

Hallitus  voi  nyt  ainakin toistaiseksi
huokaista  helpotuksesta,  kun
aktiivisia  järjestäjiä  on  löytynyt.
Muutkin  jäsenseurat  hyötyvät  tästä,
koska  aivan  taatusti  paikallisesti
hoidetut  järjestelyt  onnistuvat
paremmin, kuin etänä koordinoidut!

Näyttelyihin  liittyy  kuitenkin  myös
lieveilmiöitä,  joista  suurin  tuntuu
olevan  kuvia  tarjoavien
kilpailuhenkisyys,  sekä  kritiikki
järjestäjiä  ja  tuomaristoa  kohtaan
(jotka  sentään ovat talkoilla tehneet
taatusti eniten töitä näyttelyn eteen).

Kun  omat  kuvat  eivät  mahdu  50
valitun kuvan joukkoon 1000 kuvan
tarjonnasta), on tuomaristo arvostel-
lut  ne  taatusti  väärin.  Selän  takana
jupina ehkä vielä menettelisi,  mutta
tuomaristoihin otetaan yhteyttä myös
jälkikäteen,   ja  kerrotaan,   millä ta-

voin  arvostelutilaisuus  on  ollut
epäonnistunut!  Tähän  syyllistyvät
varsinkin  henkilöt,  joiden  ansio-
luetteloon ei yksittäinen näyttely tee
enää lovea - mutta  kun he "tietävät
kyllä  taatusti,  minkälainen  on  hyvä
kuva!"  Taiteessa  ei  kuitenkaan  ole
sääntöjä, vaan makuasiat ratkaisevat.

Näyttelyt  eivät  voi  olla
läpileikkauksia suomalaiseen valoku-
vaukseen,  jos  niissä  on  vain  näitä
"oikeanlaisia"  valokuvia.  Sitäpaitsi
liiton  historiasta  löytyy  useampikin
tapaus, jossa näyttelystä hylätty teos
saa  seuraavassa  näyttelyssä  kunnia-
kirjan! 

Tämänvuotisen  vuosinäyttelyn
tuomaristo  epäili,  että  kyse  on
pikemminkin  siitä,  että  näyttelyyn
lähetetyistä  kuvista  halutaan  aina
jonkin  verran  palautetta,  tai  jopa
ihan  perusteet  sille,  miksi  kuva  jäi
ulkopuolelle.  He  ehdottivat,  että
arvostelutilaisuudet   voisi  videoida,
ja esittää sitten vaikkapa avajaisissa.

Ajatusta  kypsytellessä  toivotan  au-
rinkoista  ja  diplomaattista  kesää
kaikille kameraseuralaisille!

Tatu Kosonen
puheenjohtaja

Tatu Kosonen
PL 25
20541 Turku

tatu.kosonen@sksl.fi
puh. 050 584 5896
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Vuoden kameraseuran hakuaika päättyy

Tänä  vuonna  jaetaan  ensimmäisen
kerran uusi “vuoden kameraseuran”
titteli  aktiiviselle  jäsenseuralle.
Vapaamuotoiset  hakemukset  tulee
postittaa  liitteineen  31.5.2005
mennessä  liiton  toimistolle,  os.  PL
58,  37501  Lempäälä.  Postileiman
päiväys riittää.

Arvonimen  myöntämisestä  päättää
liiton  hallitus  hakemusten  ja
liitteiden  perusteella,  niiden
laatimiseen  kannattaa  siis  käyttää
vähän aikaa...

Hakemuksen  ainoa  pakollinen  liite
on  vuoden  2004  toimintakertomus.
Arvioinnissa otetaan huomioon niin
paikallinen  toiminta,  toiminta
kotimaassa  kuin  kansainvälinenkin
toiminta.  Myös  yhdistyksen
jäsenmäärä otetaan huomioon.
“Vuoden  kameraseuralle”  myönne-
tään  palkintona  SKsL:n
koulutuspalveluita  1000  euron
arvosta.  Valinta  julkistetaan
toimihenkilöseminaarissa  24.9.

Toimihenkilöseminaari Voionmaan opistolla 24.-25.9.

Liitto  järjestää  jäsenseurojen
puheenjohtajille ja sihteereille (myös
rahastonhoitaja,  varapuheenjohtaja
tai  muu  hallitushenkilö  käy)
suunnitteluseminaarin  Ylöjärvellä
Voionmaan Opistolla.

Ohjelmassa  on  ainakin  Leena
Sarasteen  esitelmä,  VVI:n ProWay-
kurssien  esittely  (Tiina  Puputti),
jonkun  yhdistysjuridiikan
asiantuntijan  esitelmä  yhdistyslain
kiemuroista  ja  tietenkin
vapaamuotoista  yhdessäoloa  ja
ideointia tulevasta vuodesta.

Osallistumismaksu,  joka  kattaa
lauantain tulokahvit ja iltaruokailun,
majoituksen  ja  sunnuntain
aamupalan, sekä majoituksen kahden

hengen  huoneessa  on  vain  ja
ainoastaan 53 €/seura. 
Eli  vielä  selvennys:  jos
puheenjohtaja  tulee  yksin  on  hinta
53  €,  jos  seurasta  tulee
puheenjohtaja  ja  joku  muu
hallitushenkilö,  maksu  yhteensä  50
€.  Mutta,  jos  mukaan  lähtee  vielä
tätäkin  suurempi  porukka,
ylimääräisten  henkilöiden  hinnasta
neuvotellaan erikseen.
Paikkoja  on  rajoitetusti,  joten
ilmoittautumiset  heti  ja  pikaisesti
toimistoon  Kari  Toloselle  puhelin
0400  634  631  tai  sähköposti
toimisto@sksl.fi.  Ilmoittautumisten
ehdoton  takaraja  on  perjantai
2.9.2005.
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Vuosinäyttely käy vielä Karjaalla

Liiton  vuosinäyttely  2005  sai
jatkoajan  läntisellä  Uudellamaalla.
Karjaan päivän kunniaksi se on esillä
galleria  Zebrassa  lauantaina
11.6.2005 klo 10.00-13.30.

Näyttely  järjestettiin  neljän  eri
organisaation  voimin:  Lohjan
kameraseura  ry,  Lohjan  museo,
Fotocentrum  Raseborg  Valokuva-
keskus rf ja SKsL ry. 

Teemanäyttely 2005: “Vesi”  Hämeenkyrössä

Syksyn  teemanäyttely  “Vesi”
järjestetään  Hämeenkyrössä  29.10.-
13.11.   Näyttelyssä  noudatetaan
liiton näyttelysääntöjä.

Näyttelyn  avajaiset  pidetään  29.10.
alkaen  klo  13  ja  liiton  sääntö-
määräinen  syyskokous  30.10.2005
klo 10. 

Näyttelykuvien  viimeinen  palautus-
päivä on pe 23.9.2005.  Postileiman
päiväys riittää.

Kuvamaksut  (4  €  /  kuva tai  6  €  /
kuvasarja, kuitenkin 25-vuotiaat ja 

sitä  nuoremmat maksavat tästä vain
puolet) maksetaan Hämeenkyrön ka-
meraseuran tilille 506326-46119.

Kuvat lähetetään osoitteella:

  Hämeenkyrön kameraseura ry /
  sihteeri Leena-Maija Lindqvist
  Lemmenpolku 21
  39200 Kyröskoski

Mukaan  on  liitettävä  kuittikopio
kuvamaksuista,  sekä  kuvaluettelo
(kotisivuillamme http://www.sksl.fi).

SKsL äänessä (myös) Finnfoton vuosikokouksessa

Suomen valokuvajärjestöjen keskus-
liiton  Finnfoto  ry:n  vuosikokous
pidettiin  Helsingissä  Foto-messujen
yhteydessä 22.4.2005. 

SKsL:n edustajat ottivat kantaa mm.
Kopiosto-apurahojen  määrän
kasvattamiseksi,  ja  kahden vuosiko-
kouksen  käytäntöön  siirtymiseksi,
jotta  hallituksen  toimikausi,
yhdistyksen tilikausi ja kalenterivuo-

si olisivat yhtenäiset.

Kokouksessa  valittiin  Finnfoton
hallituksen  jäsenet  vuodelle  2005.
Puheenjohtajana  jatkaa  Suomen
lehtikuvaajien  Markku  Niskanen  ja
varapuheenjohtajana  Suomen
valokuvaajain liiton Kare Bonsdorff.
SKsL:a  hallituksessa  edustaa  tänä
vuonna  Tatu  Kosonen,  varamie-
henään  Sakari Mäkelä.
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Nuorison kesäkurssi Joutsenon opistolla 30.7.-5.8.2005

Jo  perinteinen  (kuudetta  kertaa
järjestettävä)  suosittu  nuorisokurssi
noin  16-26-vuotiaille  Joutsenon
opistolla 30.7.-5.8.2005. 

Kurssin  hinta  on  saatu  tiputettua
todella  alas,  melkein  viikon
mittainen  kurssi  tulee  maksamaan
vain 100 euroa / osallistuja sisältäen
niin täysihoidon ja koulutuksen kuin
materiaalitkin. 

Majoitustilat  ovat  yhden  ja  kahden
hengen  huoneita,  ja  huone-
järjestelyihin  pystyy  jonkin  verran
vaikuttamaan etukäteen. 

Kurssin  aikana  käydään  läpi  niin
puhdasta  tekniikkaa  kuin  myös
sommittelua  ja  kuvan
rakentamistakin. 

Pääpaino on mustavalkokuvissa. 

Vaikka  kurssi  lähteekin  liikkeelle
perusteista,  mahtuu  mukaan  myös
pidemmälle ehtineitä harrastajia. 

Kurssilla  on  riittävästi  kouluttajia
niin  että  yksilöllisiinkin
kiinnostuksen  kohteisiin  pystytään
paneutumaan,  ja  lopullinen
työjärjestys tullaan lyömään lukkoon
vasta kurssin aikana. 

Kurssipaikkana  toimivan  Joutsenon
opiston  rauhallinen  ympäristö  takaa
sen,  että  kuvantekoa  voi  harrastaa
vaikka yötä-päivää. 

Lisätietoja  Marko  Seppälältä,  0400
972 968 tai marko.seppala@sksl.fi. 

Mustavalkovedostuksen jatkokurssi nuorille Voionmaalla 4.-7.8. 

Mustavalkovedostuksen  jatkokurssi
nuorille  Voionmaan  opistolla,
Ylöjärvellä, 4.-7.8.2005. Tavoitteena
on  perehtyä  hyvän,  sävykkään,
mustavalkokuvan  tuottamisessa
käytettäviin menetelmiin. 

Kurssi  on  tarkoitettu
mustavalkokuvaajille,   joilla   on   jo

perustiedot ja  ainakin jonkin verran
kokemusta  filmin  valottamisesta  ja
kehittämisestä  sekä  vedostamisesta
(esim. liiton nuorisokurssi). 

Hinta  105  euroa  sis.  täysihoito  ja
materiaalit.  Lisätietoja  Olli
Jaakkolalta,  0400  706  304  tai
olli@hopeavedos.fi.
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Kesäkurssi “Iloa valokuvauksesta” 4. - 9.7.

Kurssi  on  tarkoitettu  kaikille  ja
kaikenikäisille  valokuvauksesta
kiinnostuneille,  niin  aloittelijoille
kuin pidemmälle ehtineillekin. 

Tarjolla  on  monipuolisia
kuvausmahdollisuuksia,  henkilö-,
maisema- ja luontokuvausta, tai mitä
itse keksitkään. 

Koulutustilat  ja  majoitus
täysihoidolla  sijaitsevat  viestinnän
opetukseen  erikoistuneella
Voionmaan  opistolla.
Käytettävissämme  on  luentotilojen
lisäksi  perinteiset  laboratoriotilat
mustavalkotyöskentelyyn,  studiotilat
henkilökuvaukseen,  tietokoneluokka
sähköiseen  kuvanvalmistukseen  ja
esittämiseen. 

Kurssilla  on  mahdollisuus
perusasioiden  ohella  valinnaisesti
perehtyä  diasarjojen  valmistukseen
tietokoneohjelmalla,  sähköiseen
kuvaukseen ja kuvan valmistukseen,
tai mustavalkokuvan valmistukseen. 

Ohjelmassa  on  aiheeseen  liittyviä
luentoja  ja  paljon  kuvaamista.
Teemme  mm.  kuvausretken
Seitsemisen kansallispuistoon. 

Kuvausmateriaalit kukin hankkii itse,
mutta  täydennystä  saa  yleensä
opistoltakin.  Kurssimaksu,  joka
sisältää  majoituksen  täysihoitoineen
ja koulutuksen kuudelta päivältä, on
280  euroa,  tai  25-vuotiailta  ja  sitä
nuoremmilta 170 euroa. 

Kouluttajina toimivat: 

Liisa  Hanafi-Eweiss  (Kurssin
vastaava  kouluttaja),  Valokuva-  ja
kuvataideopettaja, SKsLM, AFIAP) 

Pekka  Pakula  (SKsL:n
koulutusryhmän  puheenjohtaja,
SKsLM, AFIAP) 

Juha Jokinen (Sähköinen kuva) 

Juha  Tiihonen  (Diasarjat
tietokoneella) 

Olli Jaakkola (Mv-kuvaus, AFIAP) 

Tiedustelut ja ilmoittautumiset Liisa
Hanafi-Eweiss  040  587  7476  tai
liisa.hanafi@pp.inet.fi 

Ilmoittautumiset  myös
pekka.pakula@sksl.fi  tai  040  731
1536  tai  (03)  344  3864  tai  Pekka
Pakula,  Saarikorventie  44,  33420
Tampere 

Liiton pinssejä myynnissä

Tämän  kirjeen  mukana  tuli  malli
liiton  pinssistä.  Tehkää  seurallenne
yhteistilaus vaikka jäsenmerkiksi.

Pinssin  hinta   1  €/kpl.     20  kpl
yhteensä 17 €, 50 kpl yhteensä  35 €,

100  kpl  yhteensä   60  €.  Tilauksiin
lisätään postituskulut.

Tilaukset  joko   sähköpostitse:   toi-
misto@sksl.fi  tai  puhelimitse  0400
634 631. 
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Liittohallitus  2005

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

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

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

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

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

Näyttelyryhmän pj.
Sakari Mäkelä 
Rinkelitie 16, 02580 Siuntio
p. 040 511 6170
sakari.makela@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

Liiton toimisto

Toiminnanjohtaja,
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 vuosille 2005-2006

Lopuksi vielä kertauksen vuoksi ja vaikkapa kalenteriin merkittäväksi tulevia
tärkeitä päivämääriä...

31.5.2005 "Vuoden kameraseura 2005" -tittelin hakuaika päättyy

11.6. Vuosinäyttely 2005 esillä galleria Zebrassa, Karjaalla 
klo 10.00-13.30.

27.6.-5.7. Liiton puheenjohtajan  Tatu Kosonen  jazz-aiheinen 
valokuvanäyttely "Bebop" Imatran kulttuurikeskuksessa  
(samaan aikaan big band -festivaalien kanssa).

4.-9.7. Kesäkurssi “Iloa valokuvauksesta”  Voionmaan opistolla

30.7.-5.8. Nuorison kesäkurssi Joutsenon opistolla

4.-7.8. Mustavalkovedostuksen jatkokurssi nuorille Voionmaan opistolla

10.9. Hallituksen kokous

24.-25.9. Toimihenkilöseminaari Voionmaan opistolla

27.9. Kuvien viimeinen postituspäivä teemanäyttelyyn  2005 “Vesi”

21.-23.10. Finnfoton yhteisnäyttely Fotokaapeli-tapahtumassa Helsingissä.  
Esillä viime kesän Transsilvanian-digikurssin kuvia.

29.10. Hallituksen kokous

29.10. Teemanäyttelyn “Vesi” avajaiset Hämeenkyrössä

30.10. Sääntömääräinen syyskokous Hämeenkyrössä

13.1.2006 Kuvien viimeinen postituspäivä vuosinäyttelyyn 2006

4.3. Vuosinäyttelyn avajaiset Lappeenrannassa

5.3. Sääntömääräinen kevätkokous Lappeenrannassa
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