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SUOMEN KAMERASEUROJEN LIITTO RY

Tiedottaminen jatkuu
Tiedotustoiminta taitaa olla edelleen
kuumimpia kysymyksiä SKsL:n
osalta, Klik-lehden jäätyä unholaan.
Vuoden 2005 ehkä tärkeimpiä
parannuksia oli molempia osapuolia
miellyttävän yhteistyösopimuksen
aikaansaaminen pitkäaikaisen äänenkannattajamme, Kameraseura ry:n
julkaiseman Kamera-lehden kanssa.
Jatkossa teemme Kamera-lehden
kanssa yhteistyössä erillisen liitteen
kahteen
sellaiseen
numeroon
vuodessa, jotka postitetaan kaikille
liiton henkilöjäsenille (kuten nro 1011/2005). Pyrimme myös lisäämään
näkyvyyttä
lehden
muissakin
numeroissa.

Haluan vielä kiittää ensimmäisestä
vuodestani liiton puheenjohtajana,
sekä suuresta kunniasta jatkaa
tehtävässä vielä ensi vuonnakin!
Toivotan myös onnea ja menestystä
itse kullekin vuonna 2006!

Tatu Kosonen
puheenjohtaja
Tatu Kosonen
Hakatie 2
54410 Ylämaa
tatu.kosonen@sksl.fi
puh. 050 584 5896

Arvomerkkejä haettavissa
Kameraseurojen eteen tehty työ on
vapaaehtoista. Jos kuitenkin tuntuu
siltä, että seurassanne on joku tehnyt
sellaista työtä, jota joku muu
arvostaa, voisi ehkä kiitos ja jopa
ansiomerkki olla paikallaan.
Suomen
kameraseurojen
liiton
ansiomerkkejä on kaksi: alempi
hopeinen-, ja korkeampi yhdistystoiminnan kultainen ansiomerkki.
Ansiomerkkejä haetaan vapaamuotoisella, kirjallisella hakemuksella,
jossa
tulisi
mainita
ainakin
perustelut ansiomerkin myöntämiseksi. Hakemusta ei palauteta.
Ansiomerkin
saajista
pidetään
rekisteriä, eli samaa ansiomerkkiä ei
yksi henkilö voi saada kahta kertaa.
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Ansiomerkkejä voi hakea puheenjohtajan kautta.
Hopeinen ansiomerkki voidaan
myöntää paikallisseuran eteen tehdystä työstä. Se maksaa 20 euroa.
Yhdistystoiminnan kultainen ansiomerkki voidaan myöntää erityisistä
ansioista paikallisseuran toiminnan
hyväksi.
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 kuitenkin postittaa liiton
puheenjohtajalle.

Vuosinäyttely 2006 Lappeenrannassa
Keväisen vuosinäyttelyn järjestelyistä vastaavat yhteistyössä Lappeenrannan teekkareiden kamerakerho,
Saimaan kameraseura ry ja Kaakkois-Suomen valokuvakeskus ry.

Näyttelymaksu maksetaan tilille
Handelsbanken
313130-1199843,
hinnat ovat 4 e / kuva tai 6 e / kuvasarja. Tosite maksusta (tai sen
kopio) tulee lähettää kuvien mukana.

Aihe on vapaa, kuten vuosinäyttelyissä aina.

Näyttelyssä noudatetaan SKsL:n
näyttelysääntöjä, jotka löytyvät
esim. liiton kotisivuilta.

Näyttelykuvat
on
lähetettävä
(kotimaisen postileiman päiväys
riittää)
13.1.2006
mennessä
osoitteella:
Tommi Kähärä
PL 300
53101 Lappeenranta
(kuoreen merkintä: "VUOSINÄYTTELY")

Näyttely pidetään Lappeenrannan
maakuntakirjastossa (Valtakatu 47)
3.-31.3.2006
avajaisten
ollessa
lauantaina 4.3. Avajaisten jälkeen
on ohjelmassa illallinen.
Liiton
syyskokous
pidetään
sunnuntaina 5.3. klo 10 hotelli
Cumuluksessa (Valtakatu 31).

Ennakkotietoa majoituksesta
Avajaisviikonlopun
3.-5.3.2006
majoituspaketti on sovittu hotelli
Cumuluksesta. Hotelli on kaupungin
keskustassa kävelymatkan päässä
kirjastolta, ja tuttu valokuvausväelle
vuoden 2001 teemanäyttelyn jäljiltä.
Yhden hengen huone maksaa 68
euroa ja kahden hengen huone 78
euroa (eli 39 euroa per henkilö)
vuorokaudelta.
Majoitushintaan
sisältyy aamiainen ja sauna.

Varaukset suoraan hotellille:
Hotelli Cumulus
Valtakatu 31, 53100 Lappeenranta
puh. (05) 677 811 tai sähköp.
lappeenranta.cumulus@restel.fi
Varaus onnistuu myös liiton
kotisivuilta (http://www.sksl.fi/).

Lisätietoa näyttelystä tai siihen
liittyvistä asioista tulee saamaan
liiton kotisivuilta tai kysymällä
Tommi Kähärältä (joko puhelimitse
044 223 2198 tai sähköpostitse
tommi.kahara@iki.fi).
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Jäsenmaksut 2006
Vuoden vaihtuessa on jälleen aika
suunnitella jäsenmaksujen maksamista liitolle, jotta tärkeää toimintaa
olisi varaa pyörittää.

Siis, jos seuranne jäsenmäärä on
esim.
50
henkilöä,
on
jäsenmaksunne tällöin yhteensä 50 x
7 eli 350 euroa.

Jäsenmaksu on seitsemän (7) euroa
per henkilöjäsen, yhden seuran minimijäsenmaksun ollessa silti 70 €.

Jäsenkirjeen liitteenä on pankkisiirtolomake maksun suorittamista
varten.

Jäsenmaksujen maksamisperiaate
"Kentältä" on kuulunut huolestuneita terveisiä, jotka ovat koskeneet
muutamien liiton jäsenseurojen
tapaa maksaa jäsenmaksuja.
Maksuja on maksettu vain osalta
jäsenistä,
ja
saatu
näin
henkilöjäsenten maksamista maksuista suurempi osuus oman
yhdistyksen tilille.
Tilanteesta ovat olleet erityisen
huolestuneita
niiden
seurojen
jäsenet, jotka ovat omat maksunsa
hoitaneet kuten yhdessä on sovittu,
eli kaikilta henkilöjäseniltään.

Liiton sääntöjen mukaan tilanne on
selvä. Yhdistykset liittyvät liiton
jäseniksi,
eivät
yhdistyksen
henkilöjäsenet.
Jäsenmaksun
suuruus määräytyy jäsenyhdistyksen
(henkilö-)jäsenmäärän perusteella.
Lienee kaikkien etu, ettei jäsenseuroja kohdella eriarvoisesti, vaan
samat säännöt koskevat kaikkia.
Suurin osa toimiikin jo ihan oikein,
virhellisesti toimivat yhdistykset
ovat onneksi pieni vähemmistö.
Asiaan ei toivottavasti tarvitse enää
palata.

Syyskokousterveisiä Hämeenkyröstä
Syyskokous pidettiin suunnitelmien
mukaan loka-marraskuun vaihteessa
Hämeenkyrössä. Paikalla oli edustettuina 22 jäsenseuraa, joilla oli
käytettävissään yhteensä 81 ääntä.
Toimintasuunnitelma ja talousarvio
hyväksyttiin lähes muutoksitta, eikä
hallituksestakaan vaihdettu kuin yksi
nimi: Marko Wahlströmin tilalla
aloittaa v. 2006 Monica Nordling.
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Kokouksen
yhteydessä
jaettiin
SKsL:n
kultaiset
ansiomerkit
hallituksen pitkäaikaisille "työjuhdille" eli Markku Huhdalle, Sakari
Mäkelälle ja Raimo Paukulle.
Lämpimät onnittelut!
Ja suuret kiitokset myös vielä
järjestäjälle,
siis
Hämeenkyrön
kameraseuralle, kaikkien paikallaolijoiden puolesta!

Kamera-lehden tilauslistat painuivat historiaan
Kamera-lehden
joka
syksy
kameraseuroille lähettämät tilauslistat on vuodesta 2005 lähtien
korvattu Kamera-lehden laajan
jakelun (kaikille kameraseuralaisille
postitettu nro 10-11/2005) välissä
olevalla tarjouskupongilla.
Kyseinen tarjous on selkeästi
edullisempi
kuin
aikaisempien
vuosien listoilla tehdyt tilaukset
Tilanteessa ei siis ole häviäjiä,
lehtikin saanee uusia lukijoita.

Näitä
kuponkeja
postitetaan
pyynnöstä kameraseuroille myös
lisää (yhteyshenkilö tässä Reino
Havumäki, reino.havumaki@sksl.fi.
SKsL ja Kamera-lehti ovat sopineet
aikaisempaa tiiviimmästä yhteistyöstä liiton tiedotuksen osalta
tulevaisuudessa, esim. kaksi kertaa
vuodessa kaikille liiton jäsenille
postitetun Kamera-lehden muodossa.

Nuorisokilpailu 2005 jatkuu vielä
Koska "Nuori kamera" -kilpailun
ilmoitus
ei ollut saavuttanut
Kamera-lehden lukijakuntaa, on
kuvien
lähetysaikaa
päätetty
pidentää 11.1.2006 asti.

Kilpailussa on kolme ikäryhmää:
Ikäryhmä I: v. 1992 syntyneet tai
sitä nuoremmat, ikäryhmä II: vv.
1987-1991 syntyneet ja ikäryhmä
III: vv. 1980-1986 syntyneet.

Kaikki jo lähetetyt kuvat osallistuvat
automaattisesti kilpailuun, joten ei
syytä huoleen.

Kuvat
voivat
olla
sekä
mustavalkoisia
tai
värillisiä
paperikuvia, että dioja, kaikki
kilpailevat samassa sarjassa.

Kilpailun
tulokset
julkaistaan
Kamera-lehdessä 2/2006 ja liiton
kotisivuilla. Kuviin tulee liittää
myös kuvaajan pankkiyhteystiedot,
jotta mahdollinen voittosumma
voidaan maksaa.
Kilpailun aihe on vapaa.

Kuvat
lähetetään
osoitteeseen
Kamera-lehti, Lastenkodinkatu 5,
00180 Helsinki(kuoreen tunnus:
"Nuorisokisa").
Tarkemmat
säännöt
liiton
kotisivuilla http://www.sksl.fi/

Tarvikevälitys palvelee
Liiton kotisivuilta http://www.sksl.fi
löytyvät nykyään kaikki tarvikevälityksen tarjoamat tuotteet. Tuotteet
löytyvät
napauttamalla
sivujen
yläreunan "kauppa" -otsikkoa.

Tuotteiden tilaus toimistolta:
SKsL ry, PL 58, 37501 Lempäälä
puh. 040 063 4631
toimisto@sksl.fi
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Arvonimien hakeminen 2006 - HUOM! UUSIA ARVONIMIÄ JAOSSA!
Taas on tarjolla kunnioitusta tai kateutta
herättäviä kirjainyhdistelmiä nimen
perään. On toisin sanoen aika hakea
Suomen kameraseurojen liiton ja FIAP:n
arvonimiä. Hakuajat ovat:
- SKsL: 31.1.2006 mennessä
- FIAP: 31.3.2006 mennessä

•

Näyttelyyn hyväksytty yksittäinen
teos: yksi (1) piste.

•

Hyväksytty
kuvasarja
tai
kuvakokoelma: kaksi (2) pistettä.

•

Kunniakirja tai
kaksi (2) pistettä.

Arvonimien vähimmäisvaatimukset ovat
seuraavat:

•

Nuorten
kunniakirja
kunniamaininta: yksi (1) piste.

Suomen kameraseurojen liiton mestarin
arvo (SKsLM):

•

Vuoden kuvaaja -palkinto: neljä (4)
pistettä.

Arvonimeen vaaditaan kuvaajan teosten
hyväksyminen SKsL:n vuosi- tai
teemanäyttelyyn vähintään kuutena (6)
eri vuonna, sekä vähintään 30
näyttelyistä kerättyä pistettä.
Suomen kameraseurojen liiton
suurmestarin arvo (SKsLSM):
Arvonimeen vaaditaan kuvaajan teosten
hyväksyminen SKsL:n vuosi- tai
teemanäyttelyyn vähintään 10 eri
vuonna, sekä vähintään 60 näyttelyistä
kerättyä
pistettä.
Saadakseen
suurmestarikuvaajan
arvon
täytyy
hakijalla olla mestarikuvaajan arvo.
Suomen kameraseurojen liiton
eminenssikuvaajan arvo (SKsLE):
Arvonimeen vaaditaan kuvaajan teosten
hyväksyminen SKsL:n vuosi- tai
teemanäyttelyyn vähintään 13 eri
vuonna, sekä vähintään 100 näyttelyistä
kerättyä
pistettä.
Saadakseen
eminenssikuvaajan
arvon
täytyy
hakijalla olla suurmestarikuvaajan arvo.
Pisteitä
saa
kaikista
SKsL:n
vuosinäyttelyistä, sekä vuoden 2000 ja
sen jälkeen pidetyistä teemanäyttelyistä.
Pisteitä saa seuraavasti:
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kunniamaininta:
tai

Arvonimien
käsittelymaksut
ovat:
SKsLM 100 €, SKsLSM 150 €, SKsLE
200 €.
Uudet arvonimet
Suomen kameraseurojen liitto alkaa
hakemuksesta myöntää kahdeksaa uutta
arvonimeä.
Arvonimiä
SKsLA*,
SKsLB*, SKsLC* ja SKsLD* haetaan
liiton
vuosinäyttelyn
yhteydessä
arvioitavalla työnäytteellä, jossa on 12
teosta.
Kirjainlyhenteet edellä vastaavat liiton
näyttelyiden sarjajakoa. Työnäytteen
teosten on oltava näyttelysääntöjen
mukaisia ja annettava monipuolinen
kuva hakijan taidoista.
Työnäytteet arvioi ja hakemuksen
hyväksyy tai hylkää SKsL:n hallituksen
nimittämä raati.
Arvonimen hakijan on ilmoittauduttava
liiton toimistoon etukäteen tammikuun
loppuun mennessä.
Hakijan
on
esiteltävä
työnsä
henkilökohtaisesti raadille arviointitilaisuudessa, joka järjestetään SKsL:n
vuosinäyttelyn avajaisten tai liiton
kevätkokouksen yhteydessä.

Arvonimiä
SKsLA**,
SKsLB**,
SKsLC** ja SKsLD** voi hakea
sarjoittain
vastaavan
*-arvonimen
haltija. Niitä haetaan liiton teemanäyttelyn yhteydessä arvioitavalla työnäytteellä, jossa on 12 teosta.
Työnäytteen
teosten
on
oltava
näyttelysääntöjen mukaisia, aikaisemmin
julkaisemattomia,
liityttävä
liiton
kyseisen ajankohdan teemanäyttelyyn
yhtenäisenä teossarjana ja annettava
monipuolinen kuva hakijan taidoista.
Työnäytteet arvioi ja hakemuksen
hyväksyy tai hylkää liiton hallituksen
nimittämä arviointiraati.
Arvonimen hakijan on ilmoittauduttava
liiton toimistoon viimeistään ko.
teemanäyttelyyn tarjottavien kuvien
lähetyspäivänä.
Hakijan
on
esiteltävä
työnsä
henkilökohtaisesti
raadille
arviointitilaisuudessa, joka järjestetään
teemanäyttelyn
avajaisten
tai
syyskokouksen yhteydessä.
Korkeampaa kahden tähden arvonimeä
(**) ei käytetä yhdessä saman sarjan
alemman yhden tähden (*) arvonimen
kanssa.
Sama rautalangasta: SKsLA**, SKsLB*
on oikein käytetty, mutta SKsLA**,
SKsLA* ei ole.
Arvonimien käsittelymaksut ovat: yhden
tähden arvonimet (SKsLA* SKsLB*
SKsLC* SKsLD*) 100 € kappaleelta;
kahden tähden arvonimet (SKsLA**,
SKsLB**, SKsLC**, SKsLD**) 150 €
kappaleelta.
FIAP:n arvonimet
Arvonimiin
lasketaan
kuvaajan
hyväksymiset FIAP:n suojelemissa
kansainvälisissä valokuvanäyttelyissä.
Arvonimien vaatimukset ovat:

Artiste FIAP (AFIAP):
Arvonimeä voi hakea sinä vuonna, jona
tulee kuluneeksi viisi (5) vuotta
ensimmäisestä hyväksymisestä FIAP:n
suojelemaan näyttelyyn. Ensimmäinen
hyväksyntä tulee siis olla vuodelta 2000
tai sitä aiemmin.
Hyväksymisiä tulee olla vähintään 10
kpl, viidellä tai useammalla eri kuvalla.
Hyväksymiset pitää olla vähintään
viidestä eri näyttelystä ja kolmesta tai
useammasta eri maasta. Kiertonäyttely
(circuit) lasketaan yhdeksi näyttelyksi.
Excellence FIAP (EFIAP):
Arvonimeä voi hakea sinä vuonna, jona
tulee kuluneeksi kolme vuotta AFIAP:n
myöntämisestä. Hyväksymisiä tulee olla
vähintään 50 kpl, 20 tai useammalla eri
kuvalla. Hyväksymiset pitää olla
vähintään kymmenestä eri näyttelystä tai
useammasta eri maasta. Kiertonäyttely
lasketaan yhdeksi näyttelyksi.
Arvonimien
käsittelymaksut
AFIAP 100 €, EFIAP 150 €.

ovat:

Hakupapereita saa osoitteesta: Markku
Huhta, Louhoskuja 2, 03850 Pusula tai
sähköpostitse markku.huhta@sksl.fi.
FIAP:n henkilökortti
SKsL välittää jäsenilleen FIAP:n
henkilökortteja. Kortti on luottokortin
kokoinen ja laminoitu.
Korttitilaus,
passikuva
ja
kopio
maksukuitista on lähetettävä maaliskuun
loppuun mennessä Markulle (osoite yllä)
Ilmoita myös seuraavat asiat: koko
nimesi, syntymäaikasi, FIAP:n arvonimi
(jos on) ja osoitteesi. Kortin hinta 30 €,
ja se maksetaan SKsL:n tilille 42521529742 ennen kortin tilaamista.
HUOM! Henkilökortti on pakollinen
arvonimien hakijoille!
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Studiokuvauksen työpajakurssi 6.-7.1.2006
SKsL järjestää yhteistyönä Vantaan
aikuisopiston kanssa studiokuvauksen työpajakurssin Vantaalla loppiaisena 6.-7.1.2006 (perjantailauantai). Paikka on Vantaan aikuisopiston taidekeskus Tikkurilassa,
Lummentie 4 (Vantaan pääkirjasto).
Työskentelyaika on perjantaina klo
10-18 ja lauantaina klo 10-16, joten
omatoimiseen kuvaamiseen on aikaa
reilusti. Perjantaina noin klo 10-12
käytetään pari tuntia valaisun periaatteiden selvittelemiseen, lisäksi
ohjelmassa on 4-5 lyhyttä erilaisten
valaisutekniikoiden esittelyä 2-3
tunnin välein.
Muu aika käytetään kuvaamiseen 23 hengen työryhminä; yksi kuvaa ja
muut toimivat vuorollaan valomiehinä. Malleja voi osallistujakin
ottaa halutessaan mukaan, mutta
aikuisopiston mallikurssin opiskelijoita värvätään myös malleiksi tarvittava määrä.
Kameroina voi käyttää lähes mitä
vain, filmiä tai digiä. Salamalaitteilla
kuvattaessa rajoituksena on kytkettävyys, kamerassa on oltava liitäntä
tai sen salamalaitteen on oltava säädettävissä yhdelle välähdykselle
orjakennoja varten. Myös opiston
kameroita voi käyttää tai kokeilla
(paikalla on laaja valikoima digitaali- ja filmikameroita).
Ajankohta on valittu loppiaiseksi,
koska silloin eivät opiston kevään
pitkät kurssit ole vielä alkaneet, ja
saamme enemmän tiloja käyttöön.
Voimme kuvata kolmessa tai osanot8.

tajamäärästä
riippuen
neljässä
hiukan erityyppisessä studiossa,
joista 2-3 salamalaittein ja yhdessä
ns. kuumilla valoilla. Kotistudiota
rakentavalle tarjoutuu siten tilaisuus
kokeilla eri mahdollisuuksia.
Edullisia majoitusmahdollisuuksia
tarjoaa lähellä oleva urheilutalon
retkeilyhotelli hotelli Tikkurila [puh.
(09) 838 400 tai http://personal.inet.
fi/ urheilu / vantaan.keilailuliitto/retkeilyhotelli.html].
Pienen
kävelymatkan päässä on myös
Sokos-hotelli Vantaa iltamenoja ja
korkeatasoisempaa hotellimajoitusta
kaipaaville (puh. 020 123 4618 tai
http://www.sokoshotels.fi/).
Ohjaajana kurssilla toimii Sakari
Mäkelä,
lisäksi
mahdollisesti
mukana myös vierailevia esiintyjiä.
Tiedustelut sisällöstä yms. Sakari
Mäkelä, p. 040 511 6170, sakari.
makela@sksl.fi (tai makela.sakari@
kolumbus.fi).
Kurssimaksu on 80 euroa, joka
sisältää
tiiviin
viikonlopun
työskentelyn,
ohjauksen,
sekä
tarpeelliset kahvi- ja ruokailutauot.
Ilmoittautuminen
kurssisihteeri
Jarmo Kejoselle, puh. klo 15-19
(09) 839 231 42, tai sähköpostitse
jarmo.kejonen@vantaa.fi.
Majoitusvaraukset ja
suoraan hotelleista.

tiedustelut

Tämä tiedotus ja siihen tulevat
täydennykset ja muutokset os.
http://sakari.1g.fi/studiotyopaja/

Kreetan matka
Tätä asiaa on ikään kuin palloteltu
suuntaan ja toiseen, mutta matka
Kreetalle toteutuu!
Kohtuuhintainen vaihtoehto löytyi,
tosin lähtöpäivää
jouduttiin
siirtämään suunniteltua hieman
myöhemmäksi.
Lähtö
on
lauantaina
15.4.
(pääsiäislauantai), ja paluu viikkoa
myöhemmin 22.4. Kyseessä on siis
pääsiäisen jälkeinen viikko. Lennot
ovat
myöhäisiä,
käytännössä
yölentoja.
Matka on ostettu Tjäreborgilta,
kohde tarkemmin Hania Platania ja
hotellin nimi Sonio. Sivuilta
http://www.tjareborg.fi/
löytyy
tarkempia tietoja kohteesta.
Matkan hinta on 514 euroa kahden
hengen huoneessa, yhden hengen
huoneesta 125 euron lisämaksu.
Kurssimaksu on 100 euroa koko
viikolta. Matkatoimisto laskuttaa
matkan (ennakko 100 euroa ja loput
myöhemmin), ja Vantaan kaupunki
kurssimaksun.
Kurssiohjelmaa on tällä kerralla
hiukan aikaisempaa vähemmän,
virallinen osuus painottuu iltapäivän

(siis
siestan
ajan)
yhteisiin
tapaamisiin, joissa katsellaan kuvia
ja
pohdiskellaan
kuvaukseen
liittyviä seikkoja. Täten saadaan
perillä
aikaa
enemmän
itse
kuvaamiselle, eli aamujen ja iltojen
valaistuksen kannalta otolliset hetket
voidaan hyödyntää täysipainoisesti.
Hotelli ei ole keskustassa (Hanian
keskustan hotelleihin on matkoja
vasta
toukokuussa).
Niinpä
retkeilemme useampina päivinä joko
Haniaan tai perinteiseen tapaan
kauemmas maaseudulle.
Jälkipeliä, siis kuvien katselua ja
arviointia, voidaan sitten harrastaa
lisää
vielä
palattuammekin.
Järjestämme
Vantaalla
parikin
katseluiltaa,
joissa
kertaamme
matkan kokemuksia ja kuvien
syntyä.
Tiedustelut Sakarilta puh. 040 511
6170 tai
sakari.makela@sks.fi,
ilmoittautumiset tavalliseen tapaan
Jarmolle jarmo.kejonen@vantaa.fi
tai puh. (09) 839 2342 (klo 15-19).
Lisätietoa
ja
ajankohtaiset
kuulumiset sivulla http://www.
nikkemedia.fi / ivailu / lyhytkurssit/
hania.

Kameraseura ry järjestää ensi vuonna
FIAP:n suojeleman kansainvälisen valokuvanäyttelyn.
Osallistumislomakkeen ja lisätietoja voi hankkia itselleen osoitteesta
http://www.kameraseura.net/
(ja sieltä kohta "ajankohtaista").
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Liittohallitus 2006
Puheenjohtaja,
tietojärjestelmävastaava,
Finnfoto*
Tatu Kosonen
Hakatie 2, 54410 Ylämaa
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,
sihteeri
Reino Havumäki
Kuhilatie 1, 01820 Klaukkala
p. (09) 852 2209 tai 050 557 1213
reino.havumaki@sksl.fi

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

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

Näyttelyryhmän pj.
Finnfoton apurahalautakunta*
Sakari Mäkelä
Rinkelitie 16, 02580 Siuntio
p. 040 511 6170
sakari.makela@sksl.fi

Tiedotusryhmän pj.
Monica Nordling
Humalniementie 5 B 10,
00840 Helsinki
p.040 511 6244
monica.nordling@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
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*)

SKsL:n edustaja ko.
organisaatiossa

Tapahtumakalenteri vuodelle 2006
Lopuksi vielä kertauksen vuoksi ja vaikkapa kalenteriin merkittäväksi tulevia
tärkeitä päivämääriä...
6.-7.1.2006 Studiokuvauksen työpajakurssi Vantaalla
11.1.

Kuvien viimeinen postituspäivä nuorisokilpailuun

13.1.

Kuvien viimeinen postituspäivä SKsL:n vuosinäyttelyyn 2006

13.1.

Kuvat perillä Helsingin 8. kansainvälisessä (FIAP) näyttelyssä

28.1.

Hallituksen kokous

31.1.

SKsL:n arvonimien hakuaika päättyy

9.2.

"Fotofinlandia 2006" -kilpailun tulosten julkistaminen.

2.-12.3.

Helsingin 8. kansainvälinen (FIAP) näyttely esillä Sanomatalossa

3.-30.3.

SKsL:n vuosinäyttely esillä Lappeenrannan maakuntakirjastossa

4.3.

Hallituksen kokous

4.3.

Vuosinäyttelyn avajaiset Lappeenrannassa

5.3.

Sääntömääräinen kevätkokous Lappeenrannassa

31.3.

FIAP:n arvonimien hakuaika päättyy

31.3.

FIAP:n henkilökorttien hakuaika päättyy

15.-22.4.

Kuvausmatka Kreetalle
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