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Tässä lehdessä:

Mari Huttunen ”Uusi maailma” Saimaan Kameraseura ry, palkittu kunniakirjalla Vuosinäyttelyssä 2011.

Kuva&Kamera 2011
2.–3.4. Helsingin Kaapelitehtaalla

JAKELU KAMERASEUROJEN
YHTEYSHENKILÖILLE
– viekää tietoa kokouksiinne!

2

Puheenjohtajalta
Jäsenhankintatalkoot vasta
käynnistymässä

Helsinki tukeutuu vankkoihin perinteisiin

Viime vuoden aikana kannustin teitä useaan otteeseen
kiinnittämään huomiota seurojen jäsenmäärien laskusuhdanteeseen - joulukuussa pyysin miettimään konkreettisia keinoja jäsenhankintaan ja raportoimaan niistä, jotta
saisimme ideat koko kentän käyttöön. Eipä ole raportteja
vielä näkynyt.

Kameraseura ry Helsingissä täyttää ensi kuussa 90 vuotta. Paikkakunnalla on jo opittu, että sieltä niitä kursseja
löytyy, ja kerhotoimintaa. Ilman mitään erityistä kampanjaa
uusia jäseniä tulee jatkuvasti, muutama viikossa, vuoden
ympäri, vuodesta toiseen. Tämä todistaa, että pitkäjännitteisyys lopulta palkitaan - ihan omalla painollaan juna ei
toki kulje, mutta kun vauhtia on tarpeeksi ja suunta vakaa,
liikettä on helpompi pitää yllä.

Asiasta pitäisi ihan oikeasti kantaa huolta: jos kasvavat
kustannukset jäävät pienenevän joukon maksettavaksi,
koko homma kaatuu omaan mahdottomuuteensa.

Nyt on oikea hetki toimia

Rohkaisevia poikkeuksia sentään on, toivottavasti enemmänkin kuin alla mainitut kaksi; olkaa kilttejä ja kertokaa
saavutuksistanne! Hyvistä ideoista on turha olla mustasukkainen. Emme kuitenkaan kilpaile samoista sieluista,
vaan pyrkimyksenä on saada harrastajat liittymään lähimpään seuraan.

Järjestelmäkameroita myydään juuri nyt enemmän kuin
koskaan - useita kymmeniä tuhansia vuodessa. Kerro,
miten teidän seuranne houkuttelee uutta väkeä! Jos
vasta-alkajille tarjottava kurssitus kiinnostaa eikä omasta porukasta löydy sopivaa kouluttajaa, materiaalia tai
välineitä, ota yhteyttä allekirjoittaneeseen - edellä mainittu
Digikamera tutuksi -kurssi voidaan tuoda helposti muillekin paikkakunnille.

Hyvinkäällä panostetaan koulutukseen
Kun paikkakunnalla tapahtuu, myös lehdistö kiinnostuu.
Tämä todistettiin Hyvinkäällä, kun kameraseura järjesti ensin marraskuussa muotokuvaustyöpajan ja tammikuussa
vielä Digikamera tutuksi -päiväkurssin uusille harrastajille.
Paikallinen sanomalehti kertoi kummastakin tapahtumasta
näyttävästi ja niinpä tupa oli täynnä. Jälkimmäinen, aloittelijoille suunnattu kurssi oli hyvä esimerkki jäsenhankinnasta: 50 osallistujasta 40 tuli seuran ulkopuolelta ja tusinan
verran heistä liittyi jäseneksi heti tilaisuuden päätteeksi!

Puheenjohtaja
Reino Havumäki

Palkitkaa toiminta kameraseurassa liiton ansiomerkeillä
Järjestötoiminnan hopeinen ansiomerkki

Järjestötoiminnan kultainen ansiomerkki

• pitkäaikainen toiminta seurassa/hallituksessa
• puheenjohtajana/sihteerinä toimiminen
• hinta 40€

• palkittavalle aiemmin myönnetty hopeinen merkki
• hinta 80€

Molempien merkkien hakemukset osoitetaan liiton puheenjohtajalle,
mielellään noin 2 viikkoa ennen suunniteltua merkin luovutusta.
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Kesäkurssi 2011
Liiton kesäkurssi pidetään 1–5.8. Kurssi on viiden
päivän mittainen työpaja Fiskarsissa
Länsi-Uudellamaalla Kisakeskuksen Urheiluopistolla.
Ilmoittautumiset: antti.sakari.makela@sksl.fi
tai 040 511 6170. Kurssin hinta 330€
(alle 26 vuotiaat 230€).

Henkilökuva miljöössä
16.–17.4.
Huhtikuun työpajaviikonlopun aiheena on
miljöökuvaus. Salaman ja vallitsevan valon yhdistelyä
luovalla otteella. Kurssimaksu 130€.
Ilmoittautumiset: antti.sakari.makela@sksl.fi
tai 040 511 6170

Nuori Kamera-kilpailu
Osallistu Kamera-lehden ja liiton yhteistyössä
järjestämään Nuori Kamera-kisaan.
Kuvien jättö 18.3.2011 mennessä.
Kisassa on kolme sarjaa:
I - 1996 syntyneet ja nuoremmat
II-1991-1995 syntyneet ja
III 1984-1990 syntyneet.
Jokaisen sarjan voittaja saa 200€ rahapalkinnon,
2-3 sijoille tulleet saavat tavarapalkintoja.
Lisätietoja nuorisovastaavalta:
sakari.aleksi.makela@sksl.fi tai
040 831 6625

Kuva&Kamera
2011 2.–3.4.
Helsingin
Kaapelitehtaalla
SKsL:n vuosinäyttelyn avajaisten kanssa samanaikaisesti
järjestetään Kaapelitehtaalla
Kuva&Kamera 2011-messut.
Messut ovat avoinna la 2.3.
klo 9-17 ja su 3.4. klo 10-17.
Pääsylippu 12€.

3rd Finland International
Digital Circuit 2011
Kolmas kansainvälinen näyttely järjestetään
syksyllä 2011.
Kuvien latausaika on 15.8.-19.9.2011.
Lisätietoja: www.finlandcircuit.fi

Tilaa Finland International
Digital Circuit
näyttelyluetteloita
1st Finland International
Digital Circuit 2009 - 20 € /kpl
2nd Finland International
Digital Circuit 2010 - 20 €/kpl
Tilaukset: toimisto@sksl.
Hinnat sisältävät postituskulut.
Tilaa samalla seurallesi palkitsemistuotteiksi näitä
upeita kirjoja, kun tilaat yhteensä 5 kpl (100€)
saat kuudennen kirjan ilmaiseksi.

SKsL Ry:n liittohallitus 2011
Puheenjohtaja
Reino Havumäki
(09) 852 2209, 050 557 1213
reino.havumaki@sksl.fi   

Kansainväliset asiat,
FIAP-yhteyshenkilö
Leena-Maija Lindqvist
040 570 7957
leena-maija.lindqvist@sksl.fi

Vara pj.
kotisivuvastaava
Riina Karvonen
040 412 7877
riina.karvonen@sksl.fi

Näyttelyvastaava
Tatu Kosonen
050 584 5896
tatu.kosonen@sksl.fi

Koulutusvastaava
Sakari Mäkelä
040 511 6170
antti.sakari.makela@sksl.fi

Tiedotusvastaava
Monica Nordling
040 511 6244
monica.nordling@sksl.fi

Nuorisovastaava
Sakari Aleksi Mäkelä         
040 831 6625
sakari.aleksi.makela@sksl.fi
(Toimisto)
Toiminnanjohtaja, sihteeri,
rahastonhoitaja
Kari Tolonen
0400 634 631
posti: PL 58, 37501 Lempäälä
kari.tolonen@sksl.fi

www.sksl.fi

Kevään kuvausmatka Kroatiaan
Huhtikuun kuvausmatka suuntautuu tällä kertaa keväiseen Kroatiaan.
Ajankohta on 4.4.–11.4. maanantai-maanantai.
Viikosta noin puolet oleillaan Zagrebissa ja puolet rannikolla.
Matkan kokonaishinta on noin 700 euroa hengeltä.
Lisätietoja liiton verkkosivuilta ja koulutusvastaavalta.
Huhtikuussa Adrianmeren maisemat ovat hehkeimmillään!
Lähde mukaan kokemaan Kroatian kevät!

Tilaa postikortteja omista
kuvatiedostoistasi! Hinnat 2011
Kortin koko: 105x148 mm, värit: 4/1
Materiaali: 250g Solida, Aineisto: tulostusvalmis aineisto
Toimitus: postitse tilaajalle suoraan painosta,
posti-ja käsittelymaksu 20€
Määrä
250
500
1000

Hinta
60€
80€        
140€      

Hinta postikuluineen
0,30/kpl 80€
0,16/kpl 100€
0,14/kpl 160€

aiheen vaihto 20€
esimerkki 250+250 eri aiheista = 500 kpl hinta 80
+ aiheen vaihto 20 + postimaksu 20 = 120€
Tilaukset toimistolta: toimisto@sksl.fi

