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JAKELU KAMERASEUROJEN
YHTEYSHENKILÖILLE
– viekää tietoa kokouksiinne!
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Puheenjohtajalta
Huonosti menee (paitsi meillä)
Lama painaa päälle, sanovat. Valokuvausharrastuksessa
tilanne tuntuu kuitenkin olevan päinvastoin: jonkinlainen
kamera alkaa pian olla aivan jokaisella ja varsinkin nuorista hyvin suuri osa ilmoittaa valokuvauksen harrastuksekseen. Kameraseurojen haasteena on nyt pitää tätä
innostusta yllä, saada nämä satunnaiset näppäilijät suhtautumaan harrastukseen vähän vakavammin. Meillä on
varmasti siihen valmiuksia, hyvät mahdollisuudet todistaa
konkareitten esimerkin avulla, miten hienoa jälkeä kameralla voi tehdä, jos pikkuisen malttaa keskittyä.
Ongelmana lienee enemmänkin se, miten tavoitamme
nämä suuret joukot – miten saamme heidät houkutelluksi
kokouksiin. Ja erityisesti, miten saamme heidät tulemaan
toisenkin kerran: ohjelman tulee tarjota jokaiselle jotain,
myös aloittelijat pitää ottaa huomioon. Uudet jäsenet on
toivotettava tervetulleiksi; sopikaa vanhat konkarit jo etukäteen, kenen tehtävä on mennä paiskaamaan kättä ja
esitellä kerhon toimintaa. Muistakaa kuunnella tulokkaan
ajatuksia, olkaa kiinnostuneita, keksikää jotain kaunista
sanottavaa hänen kuvistaan, vaikka väkisin. Tarjotkaa järkevää puuhaa kerhon toiminnassa, vaikka tulokas ei ehkä
heti uskaltaisi ottaa osaa kilpailuihin.

Tukea naapuriseuralta ja liitolta
Vuosi toisensa jälkeen palataan ihmettelemään sitä, miksi
Kameraseurojen Liitto on olemassa ja miksi siihen kannattaa kuulua. Uusien jäsenten hankkiminen saattaa onnistua paremmin muutaman seuran yhteisellä tempauksella; isommalla joukolla saadaan esim. paikallislehdistön
mielenkiinto heräämään. Liitto toimii tällaisissa hankkeissa ideoitten ja yhteydenottojen kanavana, neuvonantajana, usein myös rahoittajana – kaikkea ei tarvitse miettiä
alusta alkaen itse, jos joku toinen on vastaavan jo tehnyt.
Ja vaikka idea olisi aivan uusi, yhteisvoimin sekin varmasti lähtee käyntiin tehokkaammin.

toisten teoksia näkemällä pääsee parhaiten jyvälle siitä millaisilla ja miten monenlaisilla kuvilla voi osallistua.
Liiton vuosittaiset kevät- ja syyskokoukset ovat luonteva
tapa aloittaa seuran yhteiset retket. Näyttelyyn tutustuminen on vain yksi syy lähteä mukaan – kokoukset ovat
ainutlaatuisia tilaisuuksia tavata lajitovereita valtakunnan
kaikilta kolkilta. Tämä heitettäköön haasteena myös kokouksen järjestävälle seuralle: muistetaanhan ottaa noviisit huomioon!

Mitä seuraavaksi?
Mitään ei kuitenkaan tapahdu, jos et tee aloitetta. Helppo tapa päästä alkuun yhteyksien luomisessa, jäsenkunnan kartuttamisessa ja kerhotoiminnan elävöittämissä on
kutsua apuvoimia. Liiton hallitus tahtoo kantaa kortensa kekoon: me haluamme auttaa ja neuvoa, ja olemme
käytettävissänne kokousten esiintyjiksi – meitä saa tilata
kilpailuita arvostelemaan, liiton jäseneduista tai kotiseuramme toiminnasta kertomaan, tai muuten vain valokuvauksesta juttelemaan.
Katso yhteystiedot sivulta 4 ja lisätietoja liiton nettisivuilta
kohdasta "Ajankohtaista / Ministerit kiertueella".

Yhteisvoimin saamme aikaiseksi
ihan mitä vain, joten tartupa siihen
puhelimeen!

Koulutus on useimmiten se toiminnan muoto, joka kiinnostaa juuri harrastuksessaan alkutaipaleella olevia. Kuinka ollakaan, koulutus on myös liiton toimintamuodoista
merkittävimpiä ja vakiintuneimpia. Jos seurallanne ei ole
itsellään kokemuksia alkeiskurssien järjestämisessä, liitto
auttaa mielellään, sekä taloudellisesti että lukujärjestyksen suunnittelussa, tarvittaessa myös opettajan hankkimisessa. Kurssien toteutuminen vaatii aina tiettyä osallistujamäärää ja tämä saattaa olla pienille seuroille ongelma
– kun sanaa levitetään liiton kautta, lisää osallistujia voi
löytyä naapuriseurojen piiristä.

Kaikki mukaan näyttelyitä katsomaan!
Uudet jäsenet on hyvä houkutella mukaan näyttelyretkille.
Vaikka olisi aluksi arka laittamaan omia kuviaan ehdolle,

Puheenjohtaja
Reino Havumäki
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SKSL:N VUOSINÄYTTELY 2010 LOVIISASSA

KUVAUSMATKA KUUBAAN 2.-12.4.2010

Vuosinäyttelyn järjestelyistä vastaa Loviisan
Kameraseura ry.

Kameraseurojen liiton kevään matkakurssi suuntautuu tällä kertaa Havannaan. Matkan kustannukset tulevat olemaan noin 1500€. Ennakkoilmoittautumiset ja tiedustelut: sakari.makela@sksl.fi

Avajaiset. Vuosinäyttelyn avajaisia vietetään Loviisan museossa lauantaina 10.4. klo 17. Avajaisten jälkeen on vuorossa ruokailu hotelli Degerbyssä (Brandensteininkatu 17) klo 19.30.
Avajaisten oheisohjelmana luvassa on seminaari hotelli Degerbyssä klo 14.00 - 16.00.
Näyttely. Näyttely on esillä 30.3.-28.4.2010.
Majoitus. Hotelli Zilton: Mariankatu 29, puh.
(019) 533 191, http://www.zilton.fi/
Ulrikakoti: puh 040 551 9002, kaarina.liljestrom
(a) rantakartano.fi, http://www.ulrikakoti.fi/
Hotelli Degerby: puh. (019) 505 61, fax. (019)
505 6200, http://www.degerby.com/
Liittokokous. Suomen Kameraseurojen liiton
sääntömääräinen kevätkokous pidetään hotelli
Degerbyssä sunnuntaina 11.4.2010 klo 10. Valtakirjojen tarkastaminen klo 9.45-10.00.
Lisätietoja. Loviisan kameraseura ry
Heikki Arola, puh. 040 509 8539
Ari Haimi, puh. 040 545 6486
SKsL:n näyttelyvastaava Tatu Kosonen,
puh. 050 584 5896, tatu.kosonen@sksl.fi.

KESÄKURSSI: " KEHITYN VALOKUVAAJANA"
Kameraseurojen liiton kesäkurssi on vuonna 2010
viikon mittainen työpaja Raaseporissa, Läntisellä
Uudellamaalla.
Tiedot täsmentyvät vielä, ajankohta riippuu
yhteistyöoppilaitosten muusta kesän ohjelmasta.
Karjaan ja Tammisaaren kesäisissä maisemissa
kuitenkin toimitaan: luvassa on katukuvausta
Tammisaaaren viehättävillä kaduilla, ruukkimiljöötä (Fagervik, Billnäs, Fiskars ja Mustio ovat läheisyydessä), veneretkiä hylkeitä kauvaamaan,
miljöömuotokuvaa ja studioharjoittelua, rantayttöjä hiekkarannalla jne.; tulostamista ja kuvaesitysten tekoa, verkkogallerioita ja arkistointia.
Viikon kurssi maanantai-lauantai: ruoka ja majoitus ylöspitoineen noin 300 €, nuoret alle 25-v.
200 €.
Kurssin vetäjinä Sakari Mäkelä, Jari Alanen, Timo Suvanto, Reino Havumäki ja joukko vierailevia esiintyjiä. Tiedustelut ja ilmoittautuminen sakari.makela @sksl.fi

SKSL - SEURACUP
HENKILÖKUVA MILJÖÖSSÄ 17.-18.4.2010
Huhtikuun työpajakurssilla on painotus miljöömuotokuvalla. Pääpaino on vallitsevan valon ja valokuvaajan
tekemän valaistuksen (salamat jne) yhdistämisellä.
Raseborgopiston viihtyisistä tiloista löytyy kuvauspaikkoja riittävästi. Halukkaille studiolaitteiston kokeilijoille tai harjoittelijoille varustetaan yksi luokka myös
studioksi. Paikka: Raseborgopisto, Karjaa (Raasepori)
Kurssimaksut: Täsmentyy vielä - majoitus, ateriat,
saunat, ohjaus jne. noin 120€. Vetäjät: Jari Alanen, Sakari Mäkelä.
SKsL:n henkilöjäsenet voivat ilmoittautua kurssille
etukäteen sähköpostilla. Mahdolliset loput paikat täytetään sitten ilmonet-järjestelmän kautta.
Lähetä sähköpostia koulutusvastaavalle ja mainitse myös jäsenseurasi. sakari.makela@sksl.fi
KARHUJA KUVAAMAAN ELOKUUSSA
Kysytty Karhunkuvauskurssi Kuhmossa Kuikan Kämpällä Lassi Rautiaisen johdolla 5.– 8.8.2010
To 5.8. saapuminen, majoitus ja kuvaesitys ja retki
lähiympäristöön. Pe 6.8. diaesitys lintukuvauksesta ja
opetusta tai ulkoilua. Klo 17.30 kojuille yöksi. La 7.8.
Klo 8.00 kojuilta Kuikan kämpälle, kuvien siirtoa, keskustelua ja lepäilyä (yö kojussa ehkä väsyttää?) Klo
17.30 kojuille yöksi. Su 8.8. Klo 8.00 kojuilta Kuikan
kämpälle. Kuvien siirtoa, keskustelua ja lepäilyä ja kotimatka.
Hinta: ensimmäinen yö ilman kojuilua 90,- / hlö
sis. Lassi Rautiaisen kuvaesityksen. Seuraavat yöt sis.
kojut ja opastuksen ja kuvaesityksen sisältäen 180,- /
hlö. Kurssin kokonaishinta 450 €. Kyydit kurssipaikalle kukin hoitaa itse. Ilmoittautumismaksu 50 € veloitetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Ilmoittautumiset
toimistolle: toimisto@sksl.fi tai 0400-634631
| 2/ 2010

Seuracup käsittää 20 digitiedostokokoelman 520 kuvaajalta (1-4 kuvaa/kuvaaja). Kokoelman aihe on vapaa, kuvat toimitettava cd:llä 17.9. mennessä Seuracup vastaavalle Riina Karvoselle.
Kuvat jpg-muodossa, pisin sivu väh.2400 pxl,
300 dpi resoluutiolla. Tiedostot nimetään seuran nimen mukaan 01-20 esim. Fotoclub_Siika_01, Fotoclub_Siika_02 jne.
Osanottomaksu 60 €. Tulokset julkaistaan
syksyn Teemanäyttelyn yhteydessä. Liitto lähettää myös kaikki Seuracupiin osallistuneet kokoelmat edelleen FIAP:in syksyllä järjestämään
kansainväliseen Seuracupiin. Osanottokaavake
ja lisätietoja: riina.karvonen@sksl.fi

KUVIA PSA:N KOKOELMAKISAAN
Suomen Kameraseurojen liitto kokoaa 10 kuvan kokoelmat sekä digi-, dia- että vedossarjaan PSA Councils Challenge 2010:een. Näyttely on syyskuussa PSA:n
kansainvälisen konferenssin yhteydessä. Lähetä kuvasi toukokuun loppuun mennessä osoitteeseen: Leena-Maija Lindqvist, Korpiniementie 96 C, 39310 Viljakkala. Lisätietoja voi kysellä puh. 0405707957 tai
leena-maija.lindqvist@sksl.fi.
Aihe on vapaa. Digikuvien vaakasivu ei saa ylittää
1024 pikseliä eikä korkeus saa ylittää 768 pikseliä. Tiedoston koko on jäätävä alle 350 kilotavun. Diat voivat
olla yhtä hyvin lasi-, muovi- kuin kartonkikehyksissä,
mutta suositeltavaa on lähettää lasikehyksissä. Vedosten minimikoko on 8 tuumaa x 10 tuumaa (20,3
cm x 25,4 cm) ja maksimikoko 18,5 tuumaa x 12 tuumaa (21,59 cm x 30,48 cm). Suomessa käytössä oleva A4-koko on siis näissä rajoissa. Vedokset eivät saa
olla paspiksissa eikä niitä saa pohjustaa.

MV-VEDOSTEN BIENNAALI VIETNAMISSA
Suomen Kameraseurojen liitto kokoaa 10 vedoksen
kokoelman FIAP:n 30. mustavalkovedosten biennaaliin Vietnamiin. Vedoskoko on 30 cm x 40 cm; ei paspiksia. Voit lähettää tyrkylle kokoelmaan useampiakin vedoksia, mutta kokoelmaan voi valita vain yhden
kuvan samalta kuvaajalta.
Suomen kokoelman teemana on "Musiikki". Nyt siis
kuvaamaan soittajia, laulajia, musiikin kuuntelijoita...
Osallistuminen on ilmaista. Kuvien tulee olla maaliskuun loppuun mennessä osoitteessa: Leena-Maija
Lindqvist, Korpiniementie 96 C, 39310 Viljakkala. Lisätietoja voi kysellä puh. 0405707957 tai leena-maija.lindqvist@sksl.fi.

LUONTOBIENNAALI INTIASSA
Suomen Kameraseurojen liitto kokoaa 10 vedoksen ja
20 digitiedoston kokoelmat FIAP:n 15. luontobiennaaliin Intiaan. Vedoskoko on 30 cm x 40 cm; ei paspiksia. Digitiedostojen koko on pitkä sivu 2400 pikseliä, resoluutio 300, pakkausmuoto photoshopissa
JPG10 (tai sitä vastaava).
Suomesta voi lähettää vedoskokoelmaan vain yhden kuvan per kuvaaja ja digikokoelmaan enintään
kaksi kuvaa per kuvaaja, mutta tarjoathan useampia,
jotta yhtenäisen kokoelman työstäminen onnistuisi.
Osallistuminen on ilmaista.
Vedoskokoelman teemana on suomalainen talvimaisema (Lähetä värivedoksia; muista, että kyseessä
on luontosarja, joten ei näkyviin ihmisten kädenjälkeä
eikä rakennettua maisemaa, vaan luonnonmaisemaa.
Kuviin ei saa mitään olennaista lisätä tai poistaa, mutta normaali kuvankäsittely, kuten värisäädöt, valoisuuden, kontrastin ja terävyyden säädöt ovat sallittuja.) Digikokoelman teemana ovat linnut (Toiveena toiminnalliset lintukuvat!
Kuvien tulee olla toukokuun loppuun mennessä
osoitteessa: Leena-Maija Lindqvist, Korpiniementie 96
C, 39310 Viljakkala. Lisätietoja voi kysellä puh.
0405707957 tai leena-maija.lindqvist@sksl.fi.

NUORTEN KUVIA VIETNAMIIN
Suomen Kameraseurojen liitto kokoaa 10 vedoksen
kokoelman Vietnamiin FIAP:n 32. nuorten biennaaliin
sekä alle 16-vuotiaiden että alle 21-vuotiaiden sarjaan.
Alle 16-vuotiaiden sarjassa osanottajan on oltava syntynyt 30.4.1994 jälkeen ja alle 21-vuotiaiden sarjassa
30.4.1989 jälkeen. Vedokset voivat olla joko mustavalkovedoksia tai värivedoksia. Aihe on vapaa.
Osallistuminen on ilmaista. Vedoskoko on 30 cm x
40 cm. Voit lähettää tarjolle useampiakin vedoksia
MAALISKUUN LOPPUUN MENNESSÄ osoitteeseen:
Leena-Maija Lindqvist, Korpiniementie 96 C, 39310
Viljakkala. Lisätietoja voi kysellä puh. 0405707957 tai
leena-maija.lindqvist@sksl.fi. Jos vedostaminen tuntuu ylivoimaiselta, pistä sähköpostia. Pohditaan, mitä
apuja voi löytyä. MUISTA HENKILÖTIETOIHIN MYÖS
TARKKA SYNTYMÄAIKASI (pv, kk, vuosi).
Lasten ja nuorten vanhemmille: Lapset ja nuoret
eivät välttämättä huomaa itse tätä kisaa, joten pohtikaa kaikki valokuvauksesta kiinnostuneet aikuiset, onko lähipiirissä kameraa käyttäviä lapsia ja nuoria ikäluokissa 1–20. Kun nuoret saavat tukea ja apua aikuisilta, osanottokynnys on helpompi ylittää.

79

SKsL Ry:n liittohallitus 2010
Puheenjohtaja
Reino Havumäki
(09) 852 2209, 050 557 1213   

Jäsensihteeri
Raimo Paukku
040 530 7685

Koulutusvastaava, varapj.
Sakari Mäkelä
040 511 6170

Tiedotusvastaava
Monica Nordling
040 511 6244

Kansainväliset asiat
Leena-Maija Lindqvist
040 737 7259

Seuracup-vastaava
Riina Karvonen
040 412 7877

Näyttelyvastaava
Tatu Kosonen
050 584 5896

Kotisivuvastaava
Elisa Putti
0400 911 415

Toimisto, toiminnanjohtaja
Kari Tolonen
010 420 3333, 0400 634 631
Piiponraitti 1, 37500 Lempäälä
posti: PL 58, 37501 Lempäälä
Kaikki sähköpostit ovat muotoa
etunimi.sukunimi@sksl.fi

www.sksl.fi

Jäsentarjous kaikille kameraseuralaisille:

Valokuvat kirjaksi
Oma valokuvakirja on mitä täydellisin muisto elämäsi lomasta. Tämä juhlava,
kovakantinen ja kestävä valokuvakirja sopii myös lahjaksi reissukumppaneille
perheenjäsenistä ystäviin.

Tee näin:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Suuntaa nettiselaimesi sivulle: www.kuvapaikka.fi
Lataa ilmainen kuvakirjaohjelma Windows- tai Mac -koneellesi
Taita kirjasi oman mielesi mukaan.
Valitse kannen väri ja kappalemäärä
Paina “lähetä tulostettavaksi -nappia
TARJOUS:Syötä tarjouskoodi R K Z 5 H B K 5 F K T W ostoskoriin ennen
maksamista. Toisen kirjan hinta vähentyy automaattisesti loppusummasta.
7. Saat kirjat viikon sisällä tilauksesta

TUTUSTUMIStarjous:
Kaksi 32 sivuista
Classic -kuvakirjaa
yhden hinnalla!
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Tarjous
voimassa
Huhtikuun
loppuun asti

Juvenes Print Ammattikuva,
Naulakatu 2, 33100 Tampere
kuvapaikka@juvenesprint.fi
Puh. (03) 225 0500

Itselle tai Lahjaksi!

