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     SUOMEN KAMERASEUROJEN LIITTO RY



KUTSU

Syyskokous Helsingissä 12.10.2008

Suomen  Kameraseurojen  Liitto  ry:n  sääntömääräinen  syyskokous  pidetään 
sunnuntaina  12.10.2008  klo  10.00  hotelli  Vuorannassa  (Vilsandinkuja  4  / 
Täkykuja 3), Helsingissä. Valtakirjojen tarkistus ennen kokousta klo 9.45-10.00 
(valtakirja liitteenä). Tervetuloa!

Asialista

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen

• valitaan kokoukselle puheenjohtaja
• valitaan kokoukselle sihteeri
• valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa
• valitaan kokoukselle kaksi ääntenlaskijaa

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
• todetaan kokouksen osanottajat

4. Kokouksen työjärjestys
5. Vuoden 2009 toimintasuunnitelman käsittely (s. 6-9)
6. Hallituksen palkkiot ja kulukorvaukset 2009

• 2008: ei palkkioita, matkakulut valtion matkustusohjesääntöä soveltaen
7. Jäsenmaksut 2009

• 2008: 7€ /jäsen (minimi 10 jäsentä), 200€/kannatusjäsen
8. Talousarvio 2009 (s. 10-11)
9. Hallituksen jäsenmäärä 2009

• vuonna 2008: puheenjohtaja ja seitsemän (7) jäsentä
• hallituksen ehdotus vuodelle 2009: puheenjohtaja ja kuusi (6) jäsentä

10. Hallituksen puheenjohtajan valinta vuodelle 2009
11. Hallituksen muiden jäsenten valinta vuodelle 2009

• Erovuorossa:  Janne  Leppänen  (Hamina),  Leena-Maija  Lindqvist 
(Kyröskoski), Raimo Paukku (Valkeakoski), Marko Seppälä (Rauma).

12. Kahden tilintarkastajan ja kahden varatilintarkastajan valinta
vuodelle 2009
• 2008:varsinaiset Heikki Kymäläinen (Helsinki) ja Arto Heikkilä (Tam-

pere), varalla Raimo Ahonen (Hamina) ja Raimo Raassina (Turku)
13. Ilmoitusasiat
14. Kokouksen päättäminen.
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Teemanäyttely “Luonto” Helsingissä

Vuoden  2008  teemanäyttelyn 
"Luonto"  järjestää  helsinkiläinen 
Laajasalon Valokuvaajat ry. 

Näyttelyn  avajaiset  pidetään 
lauantaina  11.10.  alkaen tasan klo 
16, illallinen samana päivänä klo 19 
ja  SKsL:n sääntömääräinen syysko-
kous sunnuntaina  12.10.  klo 10.00. 
Virallisessa  kokouksessa  viihtymät-
tömille  on  tarjolla  opastettu 
luontoretki klo 10-12.

Näyttely-  ja  kokousvieraille  on 
varattu  majoitusmahdollisuus 
kokoushotelli  Vuorannasta.  Kahden 
hengen  huone  88  euroa,  yhden 
hengen  huone  69  euroa/yö.  Osoite 
Täkykuja 3, Vuosaari. Huoneita voi 
itse varata 26.9. mennessä puh. (90) 
540 775 00. Illallinen ja syyskokous 
ovat samassa hotellissa.

Jos huonetta ei löytynyt,  ota yhteys 
hotelli  Rantapuistoon  (Ramsinran-
nantie  14,  lähellä  Vuorantaa),  puh 
(09) 319 11.

Näyttely  on  esillä  kulttuurikeskus 
Stoassa  (Turunlinnantie  1) 
25.10.2008  saakka.  Stoa  sijaitsee 
Itäkeskuksessa  metrolinjojen  yhty-
mäkohdassa.  Stoalla  on  iso  parkki-
alue  Turunlinnantien  länsipuolella. 
Metrolla  tulevat  jäävät  pois 
Itäkeskuksen  asemalla  ja  kävelevät 
kauppakatujen  tai  Tallinnanaukion 
kautta  ja  ylittävät  Turunlinnantien 
joko siltaa pitkin tai kadun yli. 

Stoa on avoinna ma-to klo 10-20, pe 
klo  10-18,  sekä  la-su  klo  10-16. 
Avajaislauantaina  Stoa  on  avoinna 
klo 20 asti. 

Tervetuloa! 

Maria Hakokorpi-Jumppanen 
EFIAP HonEFIAP 
Laajasalon Valokuvaajien pj. 

Hallituksessa paikkoja vapaana

Liiton  hallituksen  erovuoroisista 
jäsenistä  moni  on  ilmoittanut 
jäävänsä  syrjään  tämän  vuoden 
jälkeen.  Uusia  ehdokkaita  tullaan 
siis  tarvitsemaan  syyskokouksen 
vaaleissa. 

Jos  seurassanne  on ns.  tekijämiehiä 
tai -naisia, niin nyt on hyvä tilaisuus 
tulla ehdottamaan heitä hallitukseen. 
Merkitsevää ei ole se, onko seuranne 
suuri  vai  pieni,  vaan  kyseessä  ovat 
ennen kaikkea henkilövaalit.
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SKsL:n näyttelyiden kuvamaksut 2009

SKsL:n  hallitus  on  kokouksessaan 
vahvistanut näyttelymaksut vuodelle 
2009. Koska sekä yksittäiskuvat että 
sarjat osallistuvat samoihin sarjoihin

on  ensi  vuonna  käytössä  vain  yksi 
teosmaksu 4  euroa  /  teos.  Teos  on 
siis  joko  yksittäinen  kuva  tai 
kuvasarja.

Näyttelyitä tarjolla

SKsL:n  näyttelyiden  järjestämistä 
voi taas hakea. Näyttelyn järjestämi-
nen  on  hyvä  tapa  vahvistaa  seuran 
yhteishenkeä,  ja   mahdollisuus 
parantaa  talkooporukalla  seuranne 
taloudellista tilannetta. 

Näyttelyitä  voi  hakea  hallitukselle 
osoitetulla hakemuksella.  Hakemuk-
sesta  on  käytävä  alustavasti  ilmi 
näyttelyn  ajankohta  ja  näyttely-
paikka.  Hakemuksen  voi  toimittaa 
joko  näyttelyvastaavalle  tai  liiton 
toimistoon.

 

Tällä  hetkellä  näyttelyiden 
varaustilanne on seuraava: 

Vuosinäyttely 2009: Lemi
Teemanäyttely 2009: vapaa
Vuosinäyttely 2010: vapaa
Teemanäyttely 2010: vapaa
Vuosinäyttely 2011: Helsinki
Teemanäyttely 2011: vapaa

Teemanäyttelyn  järjestäjä  saa 
yleensä  valita  itse  teeman.  Hallitus 
tosin vahvistaa sen.

SKsL tukee järjestäjää taloudellisesti

Seurojen yhteyshenkilö,  jäsenasiat ajan tasalle!

Seurojen  jäsentietojen  päivitys  on 
monen seuran kohdalla retuperällä.

Tarkista siis milloin olet toimittanut 
seurasi  jäsenrekisterin  henkilö-, 
osoite-  ja  sähköpostitietoineen. 
Mainitse  puheenjohtaja  ja  sihteeri, 
samoin kuka toimii yhteyshenkilönä. 
Tiedot  olisi  syytä  toimittaa  vähin-
tään kerran vuodessa.

Myös  mahdolliset  kiellot 
henkilötietojen   käyttämisestä  liiton 

kaupallisiin  tarkoituksiin  tulee 
mainita.

Ilmoita  vielä  seuranne  perustamis-
vuosi.  Tämä  sen  takia  että  voisin 
päivittää  ja  tarkistaa  ns.  merkkipäi-
väluettelomme oikeellisuuden.

Raimo Paukku
Salonkatu 9 A 6
37600 Valkeakoski
p. 040 530 7685
raimo.paukku@sksl.fi
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Vuoden kameraseura 2008 -hakuaikaa vielä vähän jäljellä

Vuoden  kameraseura  -tittelin 
hakuaika  on  menossa. 
Vapaamuotoiset  hakemukset  tulee 
postittaa  liitteineen  30.9.2008 
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 
reilusti aikaa.

Hakemuksen  ainoa  pakollinen  liite 
on  vuoden  2007  toimintakertomus. 
Koska se oli SKsL:n 75-vuotijuhla-
vuosi,  on  palkinnon  arvo  nostettu 
aikaisempia vuosia korkeammaksi: 

Vuoden kameraseuralle  myönnetään 
palkintona  liiton  koulutuspalveluita 
1500 euron arvosta.

Arvioinnissa  otetaan  huomioon niin 
paikallinen  toiminta,  toiminta 
kotimaassa  kuin  kansainvälinenkin 
toiminta.  Myös  yhdistyksen 
jäsenmäärä otetaan huomioon.

Valinta julkistetaan syyskokouksessa 
Helsingissä 12.10.2008.

Aikaisempina  vuosina  tittelin  ovat 
saavuttaneet:

2005 Hyvinkään kameraseura ry
2006 Hämeenkyrön kameraseura ry
2007 Savonlinnan fotokerho ry

Liiton jäsenrekisteriin myönnetään päivitysoikeuksia jäsenseuroille

Ensi  vuonna  SKsL tulee  avaamaan 
jäsenrekisterinsä  päivityksen  jäsen-
seuroille suoraan Vitka-järjestelmän 
kautta.  Päivitys  tapahtuu  siis 
webbiselaimella. 

Päivitysmahdollisuus  mahdollistaa 
sen,  että  jäsenrekisterit  ovat 
jatkuvasti  ajan  tasalla  myös  liiton 
päässä, mutta samalla seurat voivat 

hyödyntää  sovellusta  omana 
jäsenrekisterinäänkin.

Jäsenseuroja  ei  pakoteta  tähän 
ratkaisuun,  vaan  kyseessä  on 
mahdollisuus.  Yhä  edelleen  on 
mahdollista  toimittaa  jäsentiedot 
myös  perinteiseen  malliin  joko 
sähköpostilla  tai  kirjeellä  jäsensih-
teerille tai liiton toimistoon.

Jäsenmaksuja maksamatta

Jäsenmaksut tulee sääntöjen mukaan 
maksaa  syyskokoukseen  mennessä. 
Seurat,  jotka eivät ole velvoitettaan 
hoitaneet, maksanevat jäsenmaksun

7 €/jäsen liiton tilille 425215-29742. 
 Mikäli  viitteellinen  pankkisiirto  on 
kadonnut, laittakaa tekstiosaan viesti 
"Jäsenmaksu 2008" (ja seuran nimi).
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Toimintasuunnitelma 2009

I YLEISTÄ

Suomen Kameraseurojen Liitto toimii jäsentensä edunvalvojana valokuvausalan 
järjestöissä  ja  yhteisöissä,  kuten  opetusministeriö  ja  Suomen 
valokuvajärjestöjen  keskusliitto  Finnfoto  ry,  sekä  ylläpitää  kansainvälisiä 
yhteyksiä Fédération International  de l'Art  Photographique:n ja  Photographic 
Society of America:n kautta. 

Toimintavuoden  aikana  tuodaan  kameraseuratoimintaa  esille  eri 
tiedotusvälineissä ja tapahtumissa, sekä luodaan aktiivista yhteistyötä seurojen 
välille niin kotimaassa kuin ulkomaillakin.

Liitto  tarjoaa  jäsenseurojen  henkilöjäsenille  osallistumismahdollisuuksia 
koulutukseen, nuorisotoimintaan, koti- ja ulkomaisiin näyttelyihin ja erilaisiin 
valokuvaustapahtumiin.

Liiton  toiminnasta  vastaavat  toiminnanjohtaja  ja  hallituksen  jäsenet  sovitun 
työnjaon mukaisesti.

II VARSINAINEN TOIMINTA

1. KOULUTUS

Liitto tukee jäsenseurojen järjestämää koulutustoimintaa.  Tuen edellytyksenä 
on  se,  että  kursseista  tiedotetaan  ajoissa  liiton  koko  jäsenistölle,  ja 
kiinnostuneille muidenkin jäsenseurojen henkilöjäsenille varataan mahdollisuus 
osallistua. Lisäksi  kurssiohjelman  ja kouluttajan tulee olla liiton hyväksymiä. 
Tuki myönnetään hakemuksesta  ja  maksetaan kurssin jälkeen tilitystä vastaan. 
Hakemus- ja tilityslomakkeita saa  liiton  toimistosta ja verkkosivuilta.

Huhtikuussa 2009 järjestetään kahdeksan päivän pituinen kuvausmatka/työpaja 
Pekingissä, Kiinassa. Matkan jälkeen järjestetään näyttely.

Liiton  perinteinen  kesäkurssi  järjestetään  heinäkuussa  Voionmaan  opistolla, 
kouluttajana Jyrki Nisonen.

Studiokuvauksen perusteet (johdanto studiokuvaukseen) järjestetään Vantaalla 
3.-4. tammikuuta.
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Henkilökuva  miljöössä  (työpaja;  harjoitellaan  henkilökuvan  valaisua 
ympäristökin huomioiden) 14.-15. maaliskuuta  Helsingissä.

Henkilökuva  ulkomiljöössä  (harjoitellaan  henkilökuvausta  ulkona  käyttäen 
maisemaa kuvan osana) Muhussa, Virossa 6.-8. kesäkuuta.

Lähemmät  tiedot  kursseista,  ilmoittautumisohjeet  jne.  julkaistaan  liiton 
verkkosivuilta. 

2. JÄRJESTÖTOIMINTA

Sääntömääräinen kevätkokous järjestetään Lemillä toukokuussa.
Sääntömääräinen syyskokous järjestetään teemanäyttelyn yhteydessä.
Hallitus kokoontuu vähintään neljä kertaa kevät-ja  syyskokous  mukaan lukien.
Ylläpidetään huomionosoitusrekisteriä.
Suomen valokuvajärjestöjen keskusliitto Finnfoto ry:n jäsenjärjestönä olemme 
yhteydessä muihin valokuvausalalla toimiviin järjestöihin.

3. NÄYTTELY- JA KILPAILUTOIMINTA SEKÄ LIITON ARVONIMET

Liitto  järjestää  vuosittain  kaksi  näyttelyä,  joiden  käytännön  toteutuksesta 
vastaavat paikalliset seurat liiton tuella. Toukokuussa järjestetään vuosinäyttely 
Lemillä,  syyskaudella  teemanäyttely aiheesta Aika. Näyttelyiden järjestelyissä 
noudatetaan liiton hallituksen hyväksymiä näyttelysääntöjä, jotka löytyvät mm. 
liiton verkkosivuilta.

25-vuotiaiden  ja  sitä  nuorempien  osallistumista  liiton  näyttelyihin  tuetaan 
pudottamalla  heidän  osallistumismaksunsa  puoleen  voimassaolevasta 
kuvamaksusta (4 €/teos).

Hallitus  myöntää  liiton  näyttelyissä  menestyneille  kuvaajille  anomuksesta 
SKsL-arvonimiä   liiton   kokousten  yhteydessä.  Hallitus  myöntää  arvonimiä 
myös  työnäytteiden perusteella.

4. NUORISOTOIMINTA

Nuorisokurssi järjestetään heinä-elokuussa Joutsenossa. 
Nuorille  suunnattu  mustavalkovedostuksen  jatkokurssi  järjestetään  kesällä 
Voionmaan opistolla.
Digitaalisen kuvauksen kurssi  järjestetään elokuussa Vantaalla.
Nuori Kamera -kilpailu järjestetään yhteistyössä Kamera-lehden kanssa. 
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5. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

Liitto  on  sekä  International  Federation  of  Photographic  Art   -järjestön  eli 
FIAP:n   että  Photographic  Society  of America -järjestön eli PSA:n jäsen.

Välitetään FIAP:n arvonimi- ja henkilökorttihakemuksia.

Osallistutaan  FIAP:n  biennaaleihin  ja  PSA:n  jäsenseuroille  tarkoitettuun 
kokoelmanäyttelyyn.

Tiedotetaan kansainvälisistä näyttelyistä.

Järjestetään  kansainvälinen,  digitaalikuville  tarkoitettu  1st  Finland  Digital  
Circuit  -kiertonäyttely  syyskaudella.  Kiertonäyttely  järjestetään  viidellä 
paikkakunnalla  Kameraseura  ry:n  (Helsinki),  Mielikuva  ry:n  (Ylöjärvi), 
Mielikuvitus ry:n (Lempäälä),   Saimaan Kameraseura ry:n (Lappeenranta)  ja 
Vantaan Fotokerho ry:n toimiessa paikallisina järjestäjinä liiton tuella.

Kannustetaan  seuroja  luomaan  suoria  kansainvälisiä  yhteyksiä  muihin 
kameraseuroihin ja alan harrastajiin.

6. JULKAISU- JA TIEDOTUSTOIMINTA

Jäsenkirjeitä lähetetään tarpeen mukaan.

Kotisivuille (http://www.sksl.fi/) tuotetaan jatkuvasti uutta sisältöä. Kotisivuilla 
tiedotetaan liiton toiminnasta.

Kamera-lehden Seurat toimivat -palstalla tiedotetaan liiton toiminnasta.

7. TARVIKEVÄLITYS

Myydään  erilaisia  näyttely-  yms.  tarvikkeita.  Myynnissä  olevia  tuotteita 
esitellään liiton kotisivuilla. 

8. KOTISIVU- JA SÄHKÖPOSTIPALVELIN

Vuokrataan kotisivu- ja sähköpostipalvelintilaa. 

Tarjotaan jäsenseuroille levytilaa niiden omien kotisivujen käyttöön. 

Kehitetään Vitka-järjestelmää.
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III  TALOUDELLINEN  TOIMINTA

Jäsen-  ja  kuvamaksut  säilytetään  ennallaan.  Lisäksi  toimintaa  rahoitetaan 
opetusministeriön  ja  Suomen  valokuvajärjestöjen  keskusliitto  Finnfoto  ry:n 
apurahoilla.

Merkittävimmät  menoerät  ovat  näyttely-  ja  kilpailukulut,  kokouskulut, 
tiedotustoiminta sekä koulutuksen järjestäminen.

Tämän toimintasuunnitelman liitteenä on talousarvio.
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Budjetti Toteutunut Budjetti
Tilin nimi 2008 1.-7. / 2008 2009

TUOTOT
  Koulutustuotot 2500,00 2500,00
  Nuorisotoiminnan tuotot
  Kv.toiminnan tuotot 500,00 1550,00 1000,00
  Klik-ilmoitukset
  Tarvikevälitys 500,00 500,00

  Muut tuotot
Vuosi/teemanäyttelytuotot
TUOTOT YHT 1000,00 4050,00 4000,00

KULUT
  Henkilöstökulut

Poistot kalustosta 400,00
Koulutuskulut,kurssituet 10000,00 3817,81 10000,00
Nuorisotoiminta 3000,00 600,00 3000,00
Kv.toiminta 2200,00 2632,75 2000,00

Tiedotustoiminta 3000,00 1844,04 3000,00

Kilpailu-ja näyttelykulut 3000,00 1450,00 4000,00
jäsenmaksut 1100,00 600,00 1100,00
muut sekal.kulut 1000,00 642,17 1000,00
atk-ja kirjanpito 500,00 500,00
kotisivut 2000,00 976,00 3000,00
kameraseurojen aktivointiprojekti 2000,00
vuosi/teemanäyttelykulut 2000,00 1413,60 2000,00
tarvikevälitys 500,00 765,85 300,00
KULUT YHT 30700,00 14742,22 31900,00

HALLINTOKULUT
  matkakulut 2000,00 2390,35 3000,00
  kokouskulut 5000,00 1581,58 5000,00
  toimiston kulut 7500,00 4469,01 8000,00
  pankkikulut 100,00 82,70 100,00
HALLINTOKULUT YHT 14600,00 8523,64 16100,00

Varsinaisen toiminnan tuotto/kulujäämä 44300,00 -19215,86 44000,00

Talousarvio 2009
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11.

VASTAAVAA Budjetti Toteutunut
2008 1.-7. / 2008

PYSYVÄT VASTAAVAT
  Koneet ja kalusto 0,00
  osakkeet VVI
PYSYVÄT VASTAAVT YHT

VAIHTUVAT VASTAAVAT
  siirtosaamiset
kassa
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHT

VASTAAVAA YHT

VASTATTAVAA

PÄÄOMA
ed.tilikausien tulos -789,49
tilikauden tulos
OMA PÄÄOMA

VIERAS PÄÄOMA
shekkitili -881,85
siirtovelat
VIERAS PÄÄOMA YHT -881,85

VASTATTAVAA YHT

3 363,76 3 363,76

3 363,76

5 035,10
4 245,61

3 363,76

VARAINHANKINTA Budjetti Toteutunut Budjetti
2008 1.-7. / 2008 2009

Jäsenmaksutuotot 25000,00 15043,50 25000,00
OPM-toiminta.avustus 15000,00 6750,00 15000,00
OPM Nuorisoavustus 4000,00 2625,00 4000,00
Muut avustukset
YHTEENSÄ 44000,00 24418,50 44000,00

Tuotto/kulujäämä

Korkotuotot 300,00
Korot 167,54

Tilikauden tulos 0,00 5035,10 0,00



Liittohallitus  2008

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

Varapuheenjohtaja, 
näyttelyvastaava
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, 37600 Valkeakoski
p. 040 530 7685
raimo.paukku@sksl.fi

Hallituksen jäsen
Janne Leppänen
Murtalhontie 31 A, 49420 Hamina
p. 0400 749 915
janne.leppanen@sksl.fi

KV-vastaava
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

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

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

Liiton toimisto

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