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SUOMEN KAMERASEUROJEN LIITTO RY

Jäsenkirjeet ovat julkisia
Syyskokous
Tampereella
saatiin
pidettyä. Minäkin sain taas vuoden
jatkoaikaa liiton puheenjohtajana, kiitos
vielä kerran luottamuksesta!
Aivan putkeen ei syyskokous kuitenkaan
mennyt. Vaalienkin jälkeen olen
edelleen koko hallituksen juniori, jota
olen ollut jo kohta vuosikymmenen.
Tästä tittelistä haluaisin vähitellen
eroon.
Siispä kannustankin jo nyt miettimään,
olisiko kenties juuri teidän seurassanne
nousevaa kykyä tyrkylle hallituksen
jäseneksi ensi syksynä. Seuran koko tai
sijainti pääkaupunkiseudulla ei missään
tapauksessa ole edellytys hallitukseen
valinnalle,
kuten
ei
myöskään
naisellinen sukupuoli taikka nuori ikä.

Se, mikä hallitusvalinnoissa vaikuttaa
kaikkein eniten, on henkilöiden luonne
ja sopivuus tehtävään. Ns. hyvät tyypit
valitaan aina kaikkein mieluiten,
“poliittiset” perusteet tulevat vasta sitten.
Koska pääsin nyt hyvään vauhtiin, esitän
samantien
toisenkin
toivomuksen,
nimittäin sen, että näiden jäsenkirjeiden
asiat vietäisiin koko seuranne tiedoksi.
Niitäkin
tapauksia
on
nimittäin
paljastettu, jossa kirjeet ovat jääneet
yhteyshenkilön pöytälaatikkoon visusti
niin, etteivät liiton asiat oikein saavuta
todellista kohderyhmäänsä.
Näitä parannuksia odotellessa toivotan
teille kaikille oikein hyviä juhlapyhiä!
Tatu Kosonen
Puheenjohtaja

Vuosinäyttely 2007 Haminassa
SKsL:n
seuraava
vuosinäyttely
järjestetään 10.3. alkaen Haminassa.

Vaihtoehdot ovat:

Kuvat
näyttelyyn
on
lähetettävä
12.1.2007 mennessä osoitteella:

• Hotelli Hamina, huone 80 €,
varaukset 10.2. mennessä (”SKsLkiintiö”), puh. (05) 353 5555

Ympyräkamerat ry / Raimo Ahonen
Aladininkatu 7 B 26
49460 Hamina

• Seurahuone, huone 66 €, varaukset
10.2. mennessä (”SKsL-kiintiö”),
puh. (05) 350 0263

Näyttelysäännöt ja ilmoittautumislomake
kotisivulta
http://sksl.fi/sksl/

• Torikrouvi, huone 45-55 €, varaukset
puh. (05) 344 0388

jarjestotoiminta/vuosi-_ja_teemanayt
telysaannot.html.
Näyttelymaksut 4€ / kuva tai 6€ /
kuvasarja maksetaan tilille
410870240497. 25-vuotiaat ja sitä nuoremmat
maksavat vain puolikkaan kuvamaksun.
Majoitustilat kannattaa varata pikaisesti,
sillä huoneita on rajoitettu määrä.
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• Leikari (12 km Haminasta), huoneet
75-99, varaukset puh. (05) 227 8111
Illallisvaraukset
tehdään
suoraan
ravintola Tullimakasiiniin, puh (05) 344
7470. Tarjolla seaside-buffet, hinta 25 €.
Hintaan
sisältyy
alkudrinkki,
leikkelepöytä, lämmin liha-tai kalaruoka,
kakku+kahvi, lasi talon viiniä tai olut.

Liiton näyttelyitä haettavana
Tällä hetkellä ovat liiton näyttelyistä
tiedossa seuraavat:
Vuosinäyttely 2007
Teemanäyttely 2007
Vuosinäyttely 2008
Teemanäyttely 2008

Hamina
Lempäälä
VAPAA
VAPAA

Toisin sanoen jo noin vuoden päästä
olisi tarjolla ensimmäinen aika.
Näyttelysäännöt
löytyvät
liiton
kotisivuilta, os. http://sksl.fi/sksl/
jarjestotoiminta/vuosi-_ja_teemanayt
telysaannot.html.

Näyttelyt ovat liiton näyttelyitä,
jotka järjestää liiton jäsenseura tai
monta seuraa yhdessä. Liitto tukee
näyttelyn järjestäjiä 1000 euron
maksulla, joka maksetaan näyttelyyn
hyväksyttyjen kuvien reproja (esim.
skannattuna CD:lle) vastaan.
Hakemus jätetään liiton hallitukselle
15.1.2007 mennessä, ja siitä tulisi
ilmetä alustavat tiedot näyttelyn
ajankohdasta ja paikasta. Jos
kyseessä on teemanäyttely, saa
järjestävä seura yleensä valita
teeman.

Teemanäyttely 2007 “Mielikuvitus” Lempäälässä
Varaa jo nyt päivät allakkaasi. Kuvat
lähetetään 28.9. mennessä osoitteeseen:
Mielikuvitus ry
PL 58
37501 Lempäälä.

Näyttelyn
10.11.2007.

avajaiset

pidetään

Majoitusvaraukset
Hotelli
Waltikkaan, numero (03) 577 11
(”SKsL-kiintiö”).

Tarvikevälitys palvelee
Liiton kotisivuilta http://www.sksl.fi
löytyvät 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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Jäsenmaksuja voi taas maksaa
Ohessa
vuoden
2007
jäsenmaksulappu. Jäsenmaksu on
edelleen sama eli 7 €/jäsen.

Käyttäkää
maksaessanne
pankkisiirron viitenumeroa - näin
suoritus kohdistuu oikealle seuralle.

Toivomme
suoritustanne
kevätkokoukseen
mennessä
eli
viimeistään 9.3.2007.
Jäsenmaksujen maksamisperuste
"Kentältä" kuuluu välillä 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 oman
(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 Tampereelta
Syyskokous pidettiin suunnitelmien
mukaan
lokakuun
lopussa
Tampereella. Paikalla oli edustettuina parikymmentä kameraseuraa.
Kokous sujui sopuisasti.
Toimintasuunnitelma ja talousarvio
hyväksyttiin lähes muutoksitta, eikä
hallituksestakaan vaihdettu kuin yksi
nimi: Markku Huhdan tilalla aloittaa
v. 2007 hämeenkyröläinen LeenaMaija Lindqvist.
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Teemanäyttelyn avajaisetkin sujuivat
hienosti valokuvien ja jazzmusiikin
yhdistelmänä.
Liiton
pj.
otti
puheessaan kantaa näyttely- ja
avajaispaikkana toimineen pääkirjasto Metson pimiötilojen puolesta ilmeisesti
onnistunein
tuloksin:
pimiö säilyy.
Suuret kiitokset vielä järjestäjälle,
siis Tampereen valokuvausseuralle,
kaikkien paikallaolijoiden puolesta!

Liiton aluekursseja Helsingissä
Helsinkiläinen
Kameraseura
ry
järjestää
liiton
aluekursseja
pääkaupunkiseudulla. Kurssit ovat
avoimia
myös
muille
liiton
jäsenseurojen jäsenille.
Lisätietopyynnöt ja ilmoittautumiset
suoraan Reino Havumäelle, puh.
(09) 681 149 14 tai sähköpostitse
reino.havumaki@sksl.fi.
Valokuvauksen perusteet
11.1.-5.4.2007
Torstai-iltaisin klo 18.00 - 20.30,
yhteensä
12
opetuskertaa
(mahdollisesti pidennetään parilla
kokoontumisella).
Kurssi on tarkoitettu vasta-alkajille,
eli esitietovaatimuksia ei ole. Omaa
kameraakaan ei tarvitse välttämättä
olla heti, koska sen valitsemiseksi
annetaan neuvoja. Ohjelmassa mm:
Kameran historia, perusrakenne,
valinta, filmityypit. Valotusarvojen
matematiikka. Digikameran valikot,
perussäädöt ja erot filmikameraan
nähden. Kuvien jälkikäsittely ja
säilyttäminen. Kuvailmaisua.
Hinta: SKsL:n jäsenseurojen jäsenet
145 eur, muut 165 eur.
Digitaalisen valokuvauksen alkeet
22.1.-12.2.
Neljänä maanantai-iltana viikon
välein klo 18.00 - 20.30. Tämä
kurssi sopii sellaisille, jotka ovat jo
pitkään harrastaneet kuvaamista
perinteisillä menetelmillä, mutta
haluavat nyt tutustua sähköiseen
kuvaamiseen.

Aiheita: digin ja filmin erot, kameran
valinta. Kameran perusasetukset ja
säädöt kuvattaessa. Resoluutio ja
pakkaustaso,
kuvien
siirto
tietokoneelle. Varmuuskopiointi ja
arkistointi. Tehtäviä. Hinta: SKsL:n
jäsenseurojen
jäsenet 65 eur / muut 80 eur.
Voimauttava valokuvaus
24.-25.3. ja 31.3. ja 14.4. ja 28.4.
Yhteensä viisi päivää, noin klo 10 18.
Osallistuminen
edellyttää
läsnäoloa joka kerralla.
Menetelmän
perusajatus
on
voimautuminen, ihmisestä itsestään
lähtevä
sisäisen
voimantunteen
kasvamisen prosessi. Kuvaaja ei
toteuta vain omaa taiteellista
näkemystään, vaan rakentaa kuvan
yhteistyössä kuvaamansa ihmisen
kanssa.
Työpajassa
toteutetaan
elämäntarinallinen
harjoitustyö
albumikuvista, kuvataan omakuvia
parin kanssa sekä toteutetaan
kokoontumisten
välillä
henkilökohtainen
voimauttava
valokuvakokeilu perheenjäsenen tai
muun sopivan ihmisen kanssa.
Ohjaajana
toimii
menetelmän
kehittäjä,
valokuvaaja
ja
taidekasvattaja Miina Savolainen.
Lisätietoja voimauttavan valokuvan
ideasta:
http://www.voimauttavavalokuva.net
Hinta: SKsL:n jäsenseurojen jäsenet
190 eur / muut 220 eur.
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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, Hakatie 2, 54410 Ylämaa).
Perusteita
voivat
olla
esim.
kameraseuran puheenjohtajuus (tai
siitä luopuminen), 5-10 vuotta seuran
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.

Liittohallitus 2007
Puheenjohtaja
Tatu Kosonen
Hakatie 2, 54410 Ylämaa
p. 050 584 5896
tatu.kosonen@sksl.fi

Leena-Maija Lindqvist
Lemmenpolku 21, 39200 Kyröskoski
p. 040 737 7259
leena-maija.lindqvist@sksl.fi

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

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

Raimo Paukku
Salonkatu 9 A 6, (huom! uusi osoite)
37600 Valkeakoski
p. 040 530 7685
raimo.paukku@sksl.fi

Sakari Mäkelä
Rinkelitie 16, 02580 Siuntio
p. 040 511 6170
sakari.makela@sksl.fi

Monica Nordling
Humalniementie 5 B 10,
00840 Helsinki
p.040 511 6244
monica.nordling@sksl.fi

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

Liiton toimisto
Toiminnanjohtaja,
taloudenhoitaja
Kari Tolonen
PL 58, 37501 Lempäälä
p. 040 063 4631
kari.tolonen@sksl.fi

Hallitus sopii tehtävänjaosta vasta tammikuisessa kokouksessaan.
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Tapahtumakalenteri vuodelle 2007
Lopuksi vielä kertauksen vuoksi ja vaikkapa kalenteriin merkittäväksi tulevia
tärkeitä päivämääriä...
12.1.2007

Kuvien viimeinen lähetyspäivä Haminan vuosinäyttelyyn

27.1.

Hallituksen kokous

10.3.-

Vuosinäyttely esillä Haminan kirjastossa

10.3.

Vuosinäyttelyn avajaiset

10.3.

Hallituksen kokous

11.3.

SKsL:n kevätkokous Haminassa

28.9.

Kuvien viimeinen lähetyspäivä Lempäälän teemanäyttelyyn

10.11.

Teemanäyttelyn avajaiset Lempäälässä

10.11.

Hallituksen kokous

11.11.

SKsL:n syyskokous Valkeakoskella
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