
Jäsentiedote

2 / 2007

     SUOMEN KAMERASEUROJEN LIITTO RY



Suomen kameraseurojen liitto 75 vuotta

Suomen  kameraseurojen  liitolla  on 
taas  juhlavuosi.  Liitto  perustettiin 
vuonna 1932, joten vuonna 2007 on 
menossa  75-vuotisjuhlavuosi.  "Kol-
me varttia" on hieno saavutus!

Juhlavuotta  juhlistetaan  teemanäyt-
telyn avajaisten yhteydessä Lempää-
lässä,  sekä  erityisen  juhlavuoden 
stipendin  muodossa.  Niistä  tarkem-
min seuraavassa jäsenkirjeessä.

Vuoden kameraseura 2007  -hakuaika alkaa

Tänä vuonna jaetaan jo  kolmannen 
kerran  Vuoden kameraseuran titteli 
hakemuspohjalta jollekin aktiiviselle 
jäsenseuralle. 

Vapaamuotoiset  hakemukset  tulee 
postittaa  liitteineen  31.8.2007 
mennessä liiton toimistolle, os. 

PL 58
37501 Lempäälä

Postileiman päiväys riittää.

Arvonimen  myöntämisestä  päättää 
liiton  hallitus  hakemusten  ja 
liitteiden perusteella. 

Hakemuksen  ainoa  pakollinen  liite 
on  vuoden  2006  toimintakertomus, 
mutta  muitakin  saa  toki  olla. 
Tarkoitus on saada mahdollisimman 
tarkka  kuva  seuran  toiminnasta 
viime vuonna.
Arvioinnissa otetaan huomioon niin 
paikallinen  toiminta,  toiminta 
kotimaassa  kuin  kansainvälinenkin 
toiminta.  Myös  yhdistyksen 
jäsenmäärä otetaan huomioon.
Vuoden kameraseuralle  myönnetään 
SKsL:n  koulutuspalveluita  1000 
euron  arvosta.  Valinta  julkistetaan 
syyskokouksessa.

Finnfotolla myrskyisä vuosikokous

Suomen  valokuvajärjestöjen 
keskusliitto  Finnfoto  ry  piti 
vuosikokouksensa  Vantaalla  11.4. 
SKsL:lta  paikalla  oli  täysi  kuuden 
edustajan  joukkue,  joka mahdollisti 
suurimman äänimäärän.

Äänimäärä  olikin  tarpeen,  sillä 
äänestyksiä  oli  lukemattomia. 
Kokous  kesti  ennätykselliset  6,5 
tuntia  ja  oli  vaihteeksi  erittäin 
tulinen.  Kahden  kiihkeän  "tulen" 
välissä SKsL pyrki luovimaan omaa 
neutraalimpaa linjaansa.

Suomen  kameraseurojen  liiton 
kannalta  tärkeintä  oli  omien 
tavoitteiden  läpimeno.  Finnfoton 
uudeksi  puheenjohtajaksi  nimettiin 
toiminnanjohtajamme Kari Tolonen, 
ja  puheenjohtajamme  valmistelema 
sääntömuutos  hyväksyttiin  lähes 
sellaisenaan.
Hallituksen  varajäsenenä  jatkaa 
Sakari Mäkelä.
Kaikesta  huolimatta  keskusliiton 
tulevaisuus  näyttää  tällä  hetkellä 
valitettavasti hieman epävarmalta.
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Teemanäyttely 2007 "Mielikuvitus" Lempäälässä

Varaa jo nyt päivät allakkaasi. Kuvat 
lähetetään  28.9.  mennessä  osoit-
teeseen:

Mielikuvitus ry
PL 58   
37501 Lempäälä. 

Näyttelyn  avajaiset  pidetään 
10.11.2007.

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

Järjestäkää liiton näyttely yksin tai yhdessä naapuriseurojenne kanssa

Tällä hetkellä ovat liiton näyttelyistä 
tiedossa seuraavat:

Teemanäyttely 2007 Lempäälä
Vuosinäyttely 2008 Vammala
Teemanäyttely 2008 VAPAA
Vuosinäyttely 2009 VAPAA
Teemanäyttely 2009 VAPAA

Toisin  sanoen  jo  ensi  vuonna 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 
15.7.2007 mennessä,   ja  siitä tulisi 
ilmetä  alustavat  tiedot  näyttelyn 
ajankohdasta  ja  paikasta.  Jos 
kyseessä  on  teemanäyttely,  saa 
järjestävä  seura  yleensä  valita 
teeman. 

Kevätkokousterveiset Haminasta

Kevätkokous  pidettiin  maaliskuun 
alussa  Haminassa  sangen  hienoissa 
puitteissa;  ympyräkameralaiset 
olivat  hankkineet  kokouspaikaksi 
Haminan vanhan raatihuoneen. 

Kokousasiat  käsiteltiin  Raimo 
Ahosen  johdolla  lävitse 
vauhdikkaasti,  mutta silti  perusteel-
lisesti.  Toimintakertomusta  tarken-
nettiin,   mutta   hyväksyttiin 
periaatteessa  liiton  hallituksen 
ehdottamassa muodossa.

Vuosinäyttelyn avajaisissa oli jälleen 
kerran tunnelma katossa. Ohjelmassa 
oli  puheita,  oboensoittoa  ja  tietysti 
eri  puolilta  Suomea  saapuneiden 
tuttavien tapaamista. 
Avajaispäivän kuuluivat perinteiseen 
malliin  myös  luennot.  Timo 
Mähönen,  Sakari  Mäkelä  ja  Esa 
Toppila esiintyivät suurelle yleisölle.
Avajaispäivä  huipentui  illalliseen 
Tullimakasiinissa.  Se  osoittautui 
sangen nastaksi paikaksi. 
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Arvomerkkejä haettavana aktiivisille kameraseuralaisille

Kameraseurojen  eteen tehty työ on 
vapaaehtoista,  eikä  siitä  yleensä 
makseta  palkkaa.  Aktiivisten 
henkilöiden  muistaminen  on  välillä 
paikallaan.

Seuran  eteen  töitä  paiskineille  on 
mahdollista  hakea  liiton  ansio-
merkkejä,  joita  on  kaksi:  alempi 
hopeinen, ja korkeampi yhdistystoi-
minnan kultainen ansiomerkki. 

Ansiomerkkejä  haetaan  vapaamuo-
toisella,  kirjallisella  hakemuksella, 
jossa  tulisi  mainita  ainakin 
perustelut  ansiomerkin 
myöntämiseksi.  Hakemusta  ei 
palauteta, vaan se jää  arkistoon. 

Ansiomerkin  saajista  pidetään 
rekisteriä, joten samaa ansiomerkkiä 
ei  voi  hakea  kahta  kertaa  samalle 
henkilölle.  

Ansiomerkit  sopivat  erittäin  hyvin 
jaettavaksi  esim.  yhdistyksenne 
juhlissa,  näyttelyn  avajaisissa,  tai 
vaikkapa  ansiomerkin  saajan  täyt-
täessä vuosia. 

Hopeinen  ansiomerkki  voidaan 
myöntää  paikallisseuran  eteen  teh-
dystä  työstä.  Hakemus  osoitetaan 
liiton  puheenjohtajalle  (Tatu  Koso-
nen, Hakatie 2, 54410 Ylämaa). 

Perusteita  voivat  olla  esim. 
kameraseuran  puheenjohtajuus   tai 
muuten  vaan  merkittävä  toiminta 
seuran hyväksi. Jokaisen seuran  on 
mietittävä  itse  omat  perusteensa 
ansiomerkin saajien ansioista. 

Yhdistystoiminnan  kultainen  ansio-
merkki  voidaan  myöntää  erityisistä 
ansioista  paikallisseuran  toiminnan 
hyväksi.  Merkin  myöntämisen 
edellytys on  se, että sen saajalle on 
jo  aiemmin  myönnetty  hopeinen 
ansiomerkki. Merkin myöntää liiton 
hallitus, mutta tämänkin hakemuksen 
voi postittaa puheenjohtajalle.

Mikäänhän ei ole ilmaista. Hopeinen 
ansiomerkki  maksaa  20  euroa,  ja 
järjestötoiminnan  kultainen  ansio-
merkki  80  euroa.  Maksut  hoitaa 
tietenkin ansiomerkin hakenut seura. 

Yhteydenottoja kaivataan

Tänä  vuonna  on  saapunut  huoles-
tuttavan vähän  seurojen  jäsenistön 
osoitteita.  Muutoksia  kuitenkin  ta-
pahtuu joka seurassa.

Tarkastatko  että  olet  toimittanut 
tämän vuoden päivitetyt tiedot liiton 
jäsensihteerille:

Raimo Paukku, puh. 040 530 7685
Salonkatu 9 A 6, 37600 Valkeakoski 
raimo.paukku@sksl.fi

Koska liiton sähköistä tiedotusta pa  -  
rannetaan,  suositte  lemme  valitse  -  
maan  (ja  ilmoittamaan)  seurallenne 
sellaisen  yhteyshenkilön  joka  lukee 
sähköpostiaan säännöl  lisesti!  
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Liiton arvonimet haettavana

Taas  on  tarjolla  kunnioitusta  tai 
kateutta  herättäviä  kirjainyhdistel-
miä nimen perään. On toisin sanoen 
aika  hakea  SKsL:n  arvonimiä. 
Hakuaika  on  31.5.2007  mennessä, 
yhteydenotot: Leena-Maija L.
Suomen  kameraseurojen  liiton 
mestarin arvo (SKsLM):
Arvonimeen  vaaditaan  kuvaajan 
teosten  hyväksyminen  SKsL:n 
vuosi- tai teemanäyttelyyn vähintään 
kuutena  (6)  eri  vuonna,  sekä 
vähintään 30 näyttelypistettä.
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.
Pisteiden kerääminen
Pisteitä  saa  kaikista  SKsL:n 
vuosinäyttelyistä, sekä vuoden 2000 
ja sen jälkeen pidetyistä teemanäyt-
telyistä:

Näyttelyyn  hyväksytty  yksittäinen 
teos: yksi (1) piste. 
Hyväksytty  kuvasarja  tai 
kuvakokoelma: kaksi (2) pistettä. 
Kunniakirja  tai  kunniamaininta: 
kaksi (2) pistettä. 
Nuorten  kunniakirja  tai  kunnia-
maininta: yksi (1) piste. 
Vuoden kuvaaja -palkinto: neljä (4) 
pistettä. 
Uudet arvonimet
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, 
aikaisemmin  julkaisemattomia  ja 
annettava  monipuolinen  kuva 
hakijan taidoista. Työnäytteet arvioi 
ja  hakemuksen hyväksyy tai  hylkää 
SKsL:n hallituksen nimittämä raati.
Arvonimiä  SKsLA**,  SKsLB**, 
SKsLC**  ja  SKsLD**  voi  hakea 
sarjoittain  vastaavan  *-arvonimen 
haltija.  Niitä  haetaan  liiton 
teemanäyttelyn  yhteydessä 
arvioitavalla  työnäytteellä,  jossa  on 
12 teosta. 
Arvonimien  käsittelymaksut  ovat: 
SKsLM  100  €,  SKsLSM  150  €, 
SKsLE  200  €.  "Yhden  tähden 
arvonimet" 100 € / kpl ja  "kahden 
tähden arvonimet"  150 € / kpl.
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Nuorison kesäkurssi Joutsenossa 29.7.-4.8.

Suosittu  nuorisokurssi  järjestetään 
kahdeksatta kertaa keskellä vehreää 
ja  lämmintä  Etelä-Karjalaa,  Joutse-
non opistolla Saimaan rannalla. 

Kurssi  on  tarkoitettu  noin  16-26-
vuotiaille  valokuvauksesta 
kiinnostuneille  nuorille.  Kurssin 
hinta  on  saatu  tänäkin  vuonna 
tiputettua  todella  alas: 
osallistuminen täysihoidolla  maksaa 
materiaalikuluineenkin vain 140 €!

Kurssin  vetäjinä  toimivat  liiton 
kouluttajat  Marko  Seppälä  ja  Tatu 
Kosonen.

Kurssin  aikana  käydään  läpi  niin 
puhdasta tekniikkaa kuin myös som-
mittelua  ja  kuvan  rakentamistakin. 
Kurssi  keskittyy mustavalkotekniik-
kaan ja pimiötyöskentelyyn. 

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

Kurssille mahtuu 10 nopeinta. 

Ilmoittautumisia ja  lisätietokyselyitä 
voi  osoittaa  nuorisovastaavalle: 
Marko  Seppälä,    marko.seppala@ 
sksl.fi tai puh. 0400 972 968.

Katukuvauskurssi  21.-22.4.2007 

Lauantaina ja  sunnuntaina klo  10  - 
16, Kameraseurassa ja kaupungilla.

Aloitamme  katukuvauksen 
historiasta  kuvamateriaalin  avulla. 
Tutkimme  aikalaisten  tapoja  ja 
tekniikoita.  Siirtyessämme  tähän 
päivään  pohdimme  muutoksen 
suuntaa  jamäärää.  Käymme 
esimerkein  läpi  kuvaustekniikat, 
tekniset  ja  henkiset  valmiudet, 
lainsäädäntöä ja vallitsevia tapoja eri 
maissa. 

Sunnuntaina  aamulla  jalkaudumme 
kaupungin  kaduille  kuvaamaan 
annettujen  tehtävien  mukaisesti. 
Kuvaussession  jälkeen  puramme 
kuvat  ja  käymme  neyhdessä  läpi 
aiemmin opitun materiaalin pohjalta.

Kurssin  opettajana  toimii  Jarkko 
Antikainen,  joka  on  vetänyt  mm. 
syksyn  2006  Kameralehden 
katukuvausseminaarin Pietarissa. 

Toivomuksena on, että jokaisella on 
digitaalinen  pokkari-  tai 
järjestelmäkamera mukana. 

Hinta:  SKsL:n  jäsenseurojen 
jäseniltä 50 euroa, muut 65 euroa.

Ilmoittautumiset ja tiedustelut:

Reino Havumäki

p. (09) 681 149 14

reino.havumaki@sksl.fi

http://www.kameraseura.fi/
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Mustavalkovedostuksen jatkokurssi  Voionmaan opistolla 2.-5.8.2007

Kurssi  on  tarkoitettu  mustavalko-
kuvauksen ja  vedostuksen perusteet 
jo osaaville nuorille kuvaajille, jotka 
haluavat  oppia  lisää  hienojen, 
perinteisten  mustavalkokuvien 
vedostamisesta kuitupaperille.  Kou-
luttajana toimii Olli Jaakkola.

Kurssin opetukseen kuuluu luentoja, 
demonstraatioita,  ryhmäkeskusteluja 
ja  ennen  kaikkea  käytännön 
työskentelyä.  Kurssin  kuluessa 
osallistujat  vedostavat  ohjatusti 
omista  negatiiveistaan  näyttely-
kelpoisen vedoksen.

Kurssi  ja  opisto  mahdollistavat 
intensiivisenkin työskentelyn.

Kurssimaksu on 105 €, joka sisältää 
opetuksen,  vedostusmateriaalit  sekä 
majoituksen  yhden  tai  kahden 
hengen  huoneissa  täysihoitoineen 
opistolla.  Kurssille otetaan enintään 
kahdeksan oppilasta.

Kurssilla on mahdollisuus  mm.

• filmin  valottamisesta  eri 
valaistusolosuhteissa  ja 
kehittämisestä  oikeaan 
jyrkkyyteen

• hyvän vedoksen ominaisuuksista
• vedoksen  valotuksen 

määrityksestä  ja  jyrkkyyden 
säädöstä,  lisävalotusten  ja 
varjostusten käytöstä

• vedoksen  prosessoinnista 
arkistokelpoiseksi, sävytyksestä

• viimeistelystä ja  pohjustuksesta 
ripustusvalmiiksi kuvaksi

Mukaan tulee ottaa:

• kamera, jalusta ja filmiä

• vedostettavaksi  aikomiasi  nega-
tiiveja 

Tiedustelut:  Olli  Jaakkola, 
olli@hopeavedos.fi  tai  0400  706 
304

Iloa valokuvauksesta Ylöjärvellä 9.-14.7.

Suomen  kameraseurojen  liitto 
järjestää  Voionmaan  opistolla 
perinteisen  kesäkurssin  Iloa 
valokuvauksesta. 

Kurssi  on  yleiskurssi  valoku-
vauksesta,  mm.  digitaalisen 
kuvauksen ja Photoshopin perusteet 
,  kuvasarjat,  sekä  mahdollisuus 
mustavalkokuvaukseen  ja  -vedos-
tukseen.  Aiheina  luonto-  ja 
henkilökuvaus, ulkona ja studiossa.

Neljä  kouluttajaa  antaa 
mahdollisuuden  valita  sopivimmat 
monipuolisesta ohjelmasta

Kurssin hinta sisältää  koulutuksen ja 
majoitusen  täysihoidolla.  Hinta  on 
290€ / henkilö, alle 25-vuotiailta 185 
€.

Tiedustelut ja ilmoittautumiset :

Pekka Pakula  p  040  731  1536   tai 
pekka.pakula@sksl.fi
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Photo pro way -kurssisarja

Pro  way  -kurssisarja  on  suunnattu 
sekä  valokuvausta  elinkeinonaan 
harjoittaville  että  niille,  joille 
valokuvaus on niin rakas harrastus, 
että  he  haluavat  kehittää  taitojaan 
vaativiin ammattivalmiuksiin asti.

Kurssien hinnat vuonna 2007 ovat 
125,-  €  /  kerta  (sis.  ALV  22%). 
Ilmoittautumiset VVI:in, puh. (03) 
223 1881 tai sähköposti: vvi@vvi.fi

Ihmisiä  ja  esineitä  miljöössä 
pienillä käsisalamoilla 19.-20.5. 

Käsisalamat mahdollistavat ammatti-
laatuisen  kuvaamisen  miljöössä 
melkein  missä  vain.  Lisäksi 
tutustutaan erilaisiin lisävarusteisiin. 
Kouluttajana  Raija  Kolehmainen, 
http://www.raijakolehmainen.com/

Kaikenkarvaiset  ystävämme 
kameran edessä 25.-26.8.

Eläinten  ohjaaminen  kuvaus-
tilanteessa,  niiden ammattimainen 

valaisu  ja  kuvien  sähköinen 
viimeistely.  Kouluttajana  Johanna 
Sjövall,  http://www.yourimage.fi/

Esinekuvauksen perusteet 6.-7.10.

Tämä  kurssi  on  suunnattu  esine-
kuvauksen  perusteita  tarvitsevalle. 
Esineitä on monenlaisia, ja kaikkien 
erilaisten pintojen kuvaaminen vaatii 
omanlaiset  keinonsa.  Kouluttajana 
Tiina Puputti, http://www.vvi.fi/

Studiokuvauksen jatkokurssi 
10.-11.11. 

Kurssi  soveltuu  jo  jonkin  verran 
studiossa  työskennelleelle.  Kurssilla 
havainnollistetaan esimerkkikuvin ja 
demonstraatioin  aikaa  kestäviä, 
mutta erilaisia valaisutyylejä studio-
maisissa  olosuhteissa,  sekä 
tutustutaan  samalla  valokuva-
historian  henkilöihin.  Kouluttajana 
Tiina Puputti, http://www.vvi.fi/

Onko seurasi arkistoissa vanhoja näyttelyluetteloita?

Kerään  SKsL:n  arvonimien-  ja 
näyttelyhyväksyntien  tarkistustyötä 
varten  vuosi-  ja  teemanäyttelyiden 
luetteloista  mahdollisimman täydel-
listä  kokoelmaa  koko 
näyttelyhistorian  ajalta.  Jos 
luetteloita  ei  ole  enää  kuin 
arkistokappale,  pyytäisin  siitä 
kopion kansilehdestä ja näyttelyhy-

väksyntäluettelosivuista.  Jos  luette-
loita on vielä useampia, olen iloinen 
koko  luettelosta.  Lähetäthän  ne 
osoitteella:

Leena-Maija Lindqvist, 
Lemmenpolku 21
39200 Kyröskoski.
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Kansainvälisiä asioita

1st  International  Photographic 
Meeting  for  authors  with  FIAP 
Distinctions

FIAP ja Italian kameraseurojen liitto 
järjestävät  kansainvälisen  tapaa-
misen  FIAP:n  näyttelyissä 
ansioituneille  kuvaajille  Italiassa 
Sisiliassa Cataniassa 3.–10.6.2007. 

Täysihoitomajoitus  lentokenttä-
kuljetuksineen  ja  päätöspäivällisi-
neen  maksaa  hengeltä  kahden 
hengen  huoneessa  majoittuen  490 
euroa  (yhden  hengen  huoneen 
lisämaksu 175 euroa)  tai  700 euroa 
(yhden  hengen  huoneen  lisämaksu 
175 euroa). Kalliimpi paketti sisältää 
kaikki viikon retket ja pääsymaksut.

Retket on myös hinnoiteltu erikseen, 
mikäli  joku ei  halua koko pakettia. 
Kokopäiväretki  Etna/Taormina  56 
euroa,  puolipäiväretki  lounaineen 
Cataniassa ja Pescheriassa 22 euroa, 
kokopäiväretki  Agrigento/Piazza 
Armerina  72  euroa,  puolipäiväretki 
Syrakuusaan  lounaineen  41  euroa, 
puolipäiväretki  kyklooppien 
rannikolle  lounaineen  25  euroa  ja 
alastonkuvaustyöpaja  60  euroa  per 
istunto.  Lentomatkat  eivät  sisälly 
hintaan. Sitova ilmoittautuminen 15. 
maaliskuuta 2007 mennessä.

Kokoontumisesta  informaatiota  ja 
ilmoittautumislomake  SKSL:n 
nettisivuilla  http://www.sksl.fi. 
Lisätietoja voit kysellä myös Leena-
Maija  Lindqvistiltä,  leena-
maija.lindqvist@sksl.fi  tai  040  737 
7259.

Ensimmäinen askel kansainvälisiin 
näyttelyihin

Kiinnostaako  kameraseuraasi 
kansainvälinen  näyttelytoiminta, 
mutta  toistaiseksi  rohkeus  / 
kiinnostus  ei  ole  riittänyt  ryhtyä 
harrastamaan sitä omalla joukolla? 

SKSL:n  uusin  hallituksen  jäsen 
Leena-Maija  Lindqvist  on 
käytettävissä  seurojen  kerhoilloissa 
ja  valmis kertomaan,  miten tälläkin 
tavoin  voisi  saada  uutta  ilmettä 
perinteiseen  kameraseuraharrastuk-
seen. Leena-Maija on valmistautunut 
näyttämään  esimerkkejä  oman 
seuransa,  Hämeenkyrön  kamera-
seuran, näyttelykuvista ja kertomaan, 
miten  hämeenkyröläiset  päättivät 
aikoinaan  nostaa  seuransa  lähes 
toiminnan aallonpohjasta aktiiviseksi 
näyttelyharrastajaksi. 

Leena-Maija  seuraa  Huhdan 
Markkua  FIAP  liaison  officerin  eli 
yhteyshenkilön  tehtävissä  vastuu-
alueenaan  kansainväliset  asiat. 
Häneltä voi kysyä neuvoja ja pyytää 
apua  liittyen  kansainväliseen 
näyttelytoimintaan.
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Seurojen maailmancup 2007

Toinen  FIAP:n  seuroille  tarkoitettu 
maailmancup  (2nd  FIAP  Clubs' 
World  Cup)  kutsuu  mukaan 
suomalaisiakin  seuroja.  Viime-
vuotiseen  ihkaensimmäiseen  cupiin 
osallistui  142  paikallista  kamera-
seuraa  33  eri  maasta.  Suomesta 
mukana  oli  4  seuraa.  Toivottavasti 
tänä  vuonna mukaan  lähtee  seuroja 
moninkertaisesti  enemmän,  sillä 
tapahtuma  on  mukava  niillekin 
seuroille,  joiden  jäsenet  eivät  ehkä 
vielä  ole  uskaltautuneet  yksinään 
kokeilemaan  kansainvälisiä  näyt-
telyitä.

Seuracupiin seura lähettää 20 kuvan 
kokoelman,  jossa  saa  olla 
enimmillään 2 kuvaa per kuvaaja, eli 
vähintäänkin  kokoelmaa kasaamaan 
tarvitaan siis 10 eri kuvaajaa.

Kisa  käydään  digikuvin. 
Kuvatiedostojen  tulee  olla  JPG 
-muodossa,  300  dpi,  pisin  sivu 
maksimissaan 2400 pikseliä.

Sen, joka kokoaa kuvat yhdelle cd-
levylle,  tulee  nimetä  kuvatiedostot 
niin, että nimessä on seuran nimi ja 
perässä  järjestysnumero  01:stä 
20:een.  Kuvien  (englanninkieliset) 
nimet  ja  kuvaajien  nimet 
täydennetään  ns.  entry  formiin. 
Cupin entry form on tulostettavissa 
www.fiap.net  sekä  PDF-  että  XLS-
versiona, samoin säännöt. 

Voit  myös  pyytää  niitä  FIAP:n 
yhteyshenkilöltä  Leena-Maija 
Lindqvistiltä  (leena-maija.lindqvist 
@sksl.fi tai 040 737 7259).

Entry  form  on  liitettävä  cd-levylle 
Excel-, Word- tai Texturi-muodossa.

Osanottomaksu  on  40  euroa  tai  50 
USA:n  dollaria  per  seura.  Se 
maksetaan  FIAP:lle  BNPPARB 
Paris Charonne, IBAN = FR76 3000 
4003  6500  0100  6852  348,  BIC = 
BNPAFRPPPBY (Swift code). Liitä 
lähetyksen  mukaan  kopio 
suoritetusta maksusta.

Kuva-CD  ja  entry  form  on 
lähetettävä  osoitteella  niin,  että  ne 
ovat perillä viimeistään 14.7.2007:

2nd FIAP Clubs´World Cup
c/o Fédération Internationale de l´Art 
Photographique
37 rue Chanzy
75011 Paris
France

Kopio  entry formista on lähetettävä 
osoitteella:

Jacky Martin, AFIAP, HonEFIAP
Service des Biennales FIAP
1, avenue de Denton
F - 78180 Montigny-Le-Bretonneux
France

Seuracupin  tuomaristo  kokoontuu 
22.  syyskuuta  2007.  Tulostiedote 
lähetetään  15.  lokakuuta  2007. 
Näyttelyluettelon lähetyspäivä on 15. 
joulukuuta 2007.
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Liittohallitus  2007

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

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

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

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

KV-vastaava
FIAP:n yhteyshenkilö
Leena-Maija Lindqvist
Lemmenpolku 21, 39200 Kyröskoski
p. 040 737 7259
leena-maija.lindqvist@sksl.fi

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

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

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

Liiton toimisto

Toiminnanjohtaja, sihteeri, 
taloudenhoitaja
Finnfoton hallituksen jäsen
Kari Tolonen
PL 58, 37501 Lempäälä
p. 040 063 4631
kari.tolonen@sksl.fi
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Tapahtumakalenteri vuodelle 2007

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

21.-22.4. Katukuvauskurssi Helsingissä

31.5. SKsL:n arvonimien viimeinen hakupäivä tänä vuonna

3.-10.6. FIAP:n kansainvälinen tapaaminen näyttelyissä menestyneille

9.-14.7. Kesäkurssi Iloa valokuvauksesta Voionmaan opistolla

14.7. FIAP:n seuracupin viimeinen osallistumispäivä (kuvat perillä)

28.7.-3.8. Nuorisokurssi Joutsenon opistolla

31.7.-19.8. Liiton hallituksen puheenjohtajan Tatu Kososen valokuvanäyttely 
Näinä aikoina esillä Kaakkois-Suomen valokuvakeskuksessa, 
Lappeenrannassa

2.-5.8. Mustavalkokuvauksen jatkokurssi nuorille Voionmaan opistolla

31.8. Vuoden kameraseura 2007 -arvonimen hakuaika päättyy

15.9. Hallituksen kokous 

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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