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Tässä lehdessä:

Kolmannen Finland Circuitin parhaana kuvaajana palkittiin argentiinalainen Ana Maria Robles.
Yksi hänen palkituista kuvistaan on Ojitos Tristes.

Neljäs Finland International
Digital Circuit järjestetään
myös ensi syksynä

JAKELU KAMERASEUROJEN
YHTEYSHENKILÖILLE
– viekää tietoa kokouksiinne!
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Kohti juhlavuotta 2012
Tämä valokuvausvuosi alkaa kääntyä lopuilleen ja hetken kuluttua aloitamme vuoden 2012, joka on liittomme 80-vuotisjuhlavuosi.
Heti alkuvuodesta on vuosinäyttely ja vuosikokous Kouvolassa 30.–31.3. Pari viikkoa sen jälkeen (la 14.4.) vietämme
80-vuotisjuhlia Helsingissä. Liiton eminenssi-ja suurmestareiden kutsunäyttelyn avajaiset ovat 14.4. kello 17.00
Kameragalleriassa ja myöhemmin illalla kello 19.00 on
vuorossa 80-vuotisjuhla Kappelin Kellarissa. Illalliskortteja
voi varata toimistolta (toimisto@sksl.fi), hinta 80 €/hlö.

Kiitokset aktiivisesta toimintavuodesta 2011 kaikille kameraseuralaisille.
Toivotan Teille kaikille oikein kuvauksellista joulunaikaa ja
kaikkea hyvää vuodelle 2012!

Tämän jäsenkirjeen mukana toimitetaan seuroille jäsenmaksupankkisiirrot koskien vuoden 2012 jäsenmaksua,
joka on edelleen entinen 7 €/jäsen. Muistutan siitä, että
liiton näyttelyihin ja kilpailuihin osallistumisen ehtona on,
että jäsenmaksu on hoidettu.
Liiton hopeisia ansiomerkkejä (40 €) ja kultaisia seuratoiminnan ansiomerkkejä (80 €) voi anoa vapaamuotoisella
hakemuksella liiton toimistolta (toimisto@sksl.fi tai
SKSL, Pl 58, 37501 Lempäälä)

Kari Tolonen
Toiminnanjohtaja

FIAP:n arvonimet
FIAP:n ensi vuoden arvonimihakemukset ja Life card -hakemukset tulee
jättää tammikuun 2012 loppuun
mennessä.

vähintään 25 sellaisella kuvalla, jotka eivät ole olleet
mukana vielä AFIAP- ja EFIAP-hakemuksissa ja myös
3 palkintoa, joiden kaikkien on oltava eri kuvalla ja eri
maasta ja EFIAP-arvonimen jälkeen tulleita.

Kaavakkeita ja ohjeita voi kysyä SKsL:n FIAP-yhteyshenkilöltä Leena-Maija Lindqvistiltä, leena-maija.lindqvist@
sksl.fi. Huom. FIAP on aikaistanut nyt myös MFIAPhakemuksien jättöaikaa, joten myös MFIAP-hakemukset
tulee jättää tammikuun loppuun mennessä aikaisemman
helmikuun sijasta.

Näitä arvonimiä arvostetaan hyvin paljon ulkomailla,
mutta Suomeen näitä on toistaiseksi haettu varsin
vähän. Mutta ei kisaamisen tarvitsisi loppua EFIAP:iin,
vaan jatkua entistä jännempänä sen jälkeen pronssi-,
hopea-, kulta- ja platina-arvonimiä tavoitellen. Suomessahan on monia palkintoja nappailevia kuvaajia. Nyt siis
hakemaan näitäkin arvonimiä.

EFIAP-arvonimen jo omaavien toivotaan ottavan
asiakseen hakea myös EFIAP/bronze-arvonimeä, jos
EFIAP:n jälkeen on tullut hyväksyntöjä vähintään 75 kpl

Tänä vuonna EFIAP/bronze-arvonimi on tullut jo Jussi
Helimäelle ja Veikko Wallströmille.

Finland Circuit ensi vuonnakin
Neljäs Finland International Digital Circuit järjestetään myös ensi syksynä. Latausaika on 15.8.–23.9. ja
tuomarointiviikonloppu syyskuun viimeinen viikonloppu.
Suomen Kameraseurojen Liiton ohella järjestelyissä voi olla mukana 4-5 kameraseuraa. Circuitin yhden salonin
järjestämisestä kiinnostuneiden seurojen tulisi ilmoittautua joulukuun 2011 loppuun mennessä SKsL:n circuitvastaavalle Eero Kukkoselle, sähköposti: circuit@finlandcircuit.fi.
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Kuvia FIAP:n
biennaaleihin 2012
34. FIAP:n nuorisobiennaali järjestetään Espanjassa
kansainvälisen kongressin yhteydessä syksyllä 2012.
Suomen Kameraseurojen Liitto kokoaa sinne kokoelmat
sekä alle 16-vuotiailta että alle 21-vuotiailta (kuvaajien on
oltava alle 16-v. tai alle 21-v. 20.2.2012). Kuvien aihe on
vapaa. Nuoret, lähettäkää hyviä, persoonallisia kuvianne
digitiedostona tammikuun loppuun 2012 mennessä osoitteella leenamaija.lindqvist@gmail.com
Kuvatiedostojen tulisi olla isokokoisia, jotta kuvat soveltuvat vedostettaviksi. (Esim. 300 dpi, koko 20 cm x 30 cm
tai 30 cm x 40 cm.) Anna kuvillesi englanninkielinen nimi.
Muista yhteystietoihisi lisätä myös tarkka syntymäaikasi,
pv. kk. vuosi.

31. FIAP:n mustavalkobiennaali järjestetään myös
Espanjassa kansainvälisen kongressin yhteydessä
syksyllä 2012. Suomen kokoelman aihe on Linnut, koska
tavoitteena on koota mahdollisimman yhdenmukainen
ja näyttävä kokoelma ja Suomessa on todella runsaasti
hyviä luontokuvaajia. Lähetä tammikuun loppuun mennessä mustavalkoinen digitiedosto kuvistasi osoitteella
leenamaija.lindqvist@gmail.com. Pisteissä ratkaisee myös
kokoelman yhteensopivuus, joten kuvat vedostetaan samalla tyylillä. Voit toki lähettää valmiin vedoksenkin koossa 30 cm x 40 cm, mutta SKsL tavoittelee nyt kokoelmaa,
jossa paperilaatu ja esim. kuvien kehyslinjat ovat kaikilla
samanlaiset, sillä aikaisempina vuosina kokoelmamme on
yleensä saanut hyviä kuvapisteitä, mutta yhtenäisyys on
ontunut. Lähetä digitiedostosi 30 cm x 40 cm kokoisena.
Kuvat todella mustavalkoisia, ei esim. ruskeasävykuvia,
koska tavoittelemme kokoelmalle myös sitä yhteistä ilmettä. Ei pelkästään lintujen "muotokuvia", vaan lintuja ympäristössään ja itselleen ominaisessa toiminnassa. Kuviin siis
vauhtia ja tunnelmaa.

16. FIAP:n luontobiennaali on 2012 Norjassa. Siihen
SKsL kerää kuvia jo 15. tammikuuta 2012 mennessä.
Koska Suomi on täynnä loistavia lintukuvaajia ja lintukuvilla olemme aina napanneet palkintoja, nytkin digisarjan aiheena ovat Linnut. Kuvan pitkä sivu 2400 pikseliä, 72 dpi,
pakkauslaatu jpg10. Lähetä värikuvia ja mielellään suomalaisia lintuja. Ei pelkästään lintujen "muotokuvia", vaan
lintuja ympäristössään ja itselleen ominaisessa toiminnassa. Kuviin siis vauhtia ja tunnelmaa. Printtisarja kootaan
perhosista ja hyönteisistä ym. pikkuelukoista (koppakuoriaiset, sudenkorennot ym). Lähetä tätä varten digitiedosto
värikuvana vedostettavassa koossa 30 cm x 40 cm, 300
dpi. Lähtysosoite leenamaija.lindqvist@gmail.com.
Seuraava värivedosbiennaalia varten kootaan kuvia teemalla Tatuoidut ja lävistetyt. Tästä biennaalista ei FIAP:lta
ole tullut vielä tarkempia tietoja, mutta koska edellinen vä-

ribiennaali on ollut 2010 Irlannissa, on hyvin odotettavaa,
että tällainen järjestetään jälleen 2012. Lähetäpä siis nyt
jo tammikuun loppuun mennessä värikuvia diginä koossa
30 cm x 40 cm, sillä jos aihe osoittautuisi Suomessa liian
vaikeaksi eli tällaisia kuvia ei löytyisi vähintään kymmeneltä
kuvaajalta, teema joudutaan vaihtamaan. Mutta auttakaapa
saamaan kokoon oikein räväkkä ja huomiota herättävä
kokoelma Suomelle. Etsikääpä vanhoista kokoelmistanne
tai ryhtykääpä järjestämään itsellenne mallia aiheen toteuttamiseksi, jos tällaista ei ennestään kokoelmistanne löydy.
Lähetysosoite leenamaija.lindqvist@gmail.com.
Kaikenikäiset kuvaajat osallistumaan. Ei ikärajaa, joten
siis myös nuoret tarjoamaan reipasotteisia kuvianne.

Vuosinäyttely 2012
Kouvolassa:
Kuvien jättö:
Kuvien palautus viimeistään 31.1.2012.
Toimitus osoitteella:
Kouvolan Kameraseura/Kari Toivonen
Sydänmaantie 9
45200 Kouvola.
Maksu Kouvolan kameraseura ry/
IBAN FI89 5750 0120 1087 91
Vuosinäyttelyn säännöt ja maksut: www.sksl.fi

Näyttely
Paikka Kuusankoskitalon Galleria. (Kymenlaaksonkatu 1, 45700 Kuusankoski. Avajaiset lauantaina
31.3.2012 klo 16 Kuusankoskitalon Galleriassa.
Näyttely on avoinna 27.4.2012 saakka.
Majoitusjärjestelyt:
Sopuhintainen majoitus sovittu Kouvolan
Vaakunasta
Illallinen:
Illallinen ja Kouvolan Kameraseuran 60-vuotisjuhla
Kouvolan Vaakunassa. Tila varattu (max. 40 henk.).
Ruokalista/illalliskorttihinnat ilm. myöhemmin.

SKsL:n Kevätkokous
Kokoustila varattu 1.4.2012 klo 10 Kouvolan
Vaakunasta.
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Nuorten kuvia Abu Dhabiin

1996 syntyneen Thomas Kvamin kuva Summer evening.

Suomen Kameraseurojen Liitto on lähettänyt 20 kuvan kokoelmat sekä alle 16-vuotiaiden sarjaan että alle
21-vuotiaiden sarjaan FIAP:n 33. nuorisobiennaaliin. Kokoelmat on koottu osin nuorten suoraan tätä varten lähettämistä kuvista että Kamera-lehden ja SKsL:n yhteistyössä järjestämän Nuori kuvaaja -kisan valokuvasadosta.
1991 syntyneen Miia Tynin kuva Flowers.
Alle 16-vuotiaiden kokoelma: Alex Marttunen
(s. 1998), Oh No!; Petteri Parkkali (s. 1997),
Little sister; Sonja Behm (s. 1996), Daydream;
Carolina Keltto (s. 2002), Key West Florida;
Elias Tamminen (s. 1996), Bark Boat; Helmi
Saarela (s. 1996), Tammela; Jenna Jaakola
(s. 1996), Barn; Mihka Pohjonen (s. 2007),
Diamonds of the spider´s web; Petteri Parkkali
(s. 1997), Snail; Iita-Reetta Niskanen (s. 1998),
Osprey; Sara Hokkanen (s. 1998), Swans;
Iita-Reetta Niskanen (s. 1998), Waxwing;
Jenna Jaakola (s. 1996), Portrait; Linus Eerola
(s. 1997), Far from home; Thomas Kvam (s.
1996), Tampere-Finland; Thomas Kvam (s.
1996), Summer evening; Aarni Tujula (s. 1996),
Rafters; Olli Säkkinen (s. 1996), Strobo 2; Pyry
Laitinen (s. 1997), Fear; Sonja Behm (s. 1996),
St. Petersburg.
Alle 21-vuotiaiden kokoelma: Emmiina
Isotalo (s. 1991), Face; Miia Tyni (s. 1991),
Flowers; Atte Tanner (s. 1992), Spice up your
life; Johanna Holopainen (s. 1991), Sisters on
Christmas morning; Samuel Glassar (s. 1994),
Snowstrom; Elisa Mottisenkangas (s. 1991),
Making a rush; Aksu Tervonen (s. 1992), One of
us; Hannu Rissanen (s. 1993), Black woodpecker at snow work; Pauli Leinonen (s. 1995),
Climber; Elisa Mottisenkangas (s. 1991), Swan;
Carolina Tamvakis (s. 1994), Self-portrait; Sini
Paukkunen (s. 1992), Alone; Mari Nyman (s.
1994), Dreamer; Ilona Turkia (s. 1995), Girls;
Mona Nykamb (s. 1994), Evening; Jenna
Nieminen (s. 1995), Evening in Lapland; Matias
Haaraniemi (s. 1993), Northern lights; Jani Laitinen (s. 1994), Silent moment; Ilari Koskinen
(s. 1992), Sunrise at platform; Jani Heino (s.
1990), The tunnel.
Henkilökohtaisia palkintoja biennaalista ei
Suomeen tullut. Nuorempien sarja sijoittui 113
pisteellä 9. sijalle.
Vanhempien sarja sijoittui 146 pisteellä jaetulle
6. sijalle ja sai kunniamaininnan.
Ohessa 2 kuvaa, yksi kummastakin sarjasta.
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Pikku taiteilijan
voittokulku jatkuu
Turkulainen Timo Lähtinen on voittanut
mustavalkoisella kuvallaan Little artist jo
useita palkintoja sekä kotimaassa että
ulkomailla. Tänä vuonna kuva oli mukana
väriversiona Suomen 20 kuvan kokoelmassa FIAP:n väridigibiennaalissa Belgiassa.
Lähtinen sai jälleen kuvallaan kultamitalin.
Suomen kokoelma sijoittui kilpailussa viidennelle sijalle ja sai kunniamaininnan. Palkinnot
kävi biennaalin avajaisissa ottamassa vastaan
lähetystöneuvos Mikael Långström Suomen
Belgian suurlähetystöstä. Långström piti
tilaisuudessa myös puheen, jossa toi esille
Suomen aktiivista kansainvälistä näyttelyharrastusta.

Timo Lähtinen,
Little artist

Lähetystöneuvos Mikael
Långström (kuvassa
keskellä) juttelemassa
FIAP:n presidentin,
luxemburgilaisen Emile
Wanderscheidin kanssa
biennaalin avajaisissa.
Wanderscheidin oikealla
puolella istuu biennaalin
järjestelyistä vastannut
Jacques Denis.
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Kolme palkintoa
PSA:n Council Challengesta
PSA:n kameraseuroille ja -liitoille tarkoitetusta kokoelmakisasta on tänäkin vuonna tullut henkilökohtaisia palkintoja Suomeen. Seppo Nurmi on voittanut ensimmäisen palkinnon ja samalla Best of Show´n tämänvuotisen Council Challengen väridigisarjassa kuvallaan Attack. Ilkka Valkila voitti kolmannen palkinnon mustavalkodigisarjassa
kuvallaan Elina with Kitten. Juhani Valtola on saanut kunniamaininnan väridigisarjassa Delicious-kuvallaan.

Juhani Valtola,
Delicious
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Seppo Nurmi,
Attack

lkka Valkila, Elina with Kitten

SKsL Ry:n liittohallitus 2012
Puheenjohtaja
Reino Havumäki
(09) 852 2209, 050 557 1213
reino.havumaki@sksl.fi

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

Nuorisovastaava
Sakari Aleksi Mäkelä
040 831 6625
sakari.aleksi.makela@sksl.fi

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

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

(Toimisto)
Toiminnanjohtaja, sihteeri,
rahastonhoitaja
Kari Tolonen
0400 634 631
posti: PL 58, 37501 Lempäälä
kari.tolonen@sksl.fi

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

Näyttelyvastaava
Eero Kukkonen
0400 317314
eero.kukkonen@sksl.fi

www.sksl.fi

ARVONIMET HAETTAVANA
Suomen kameraseurojen liiton arvonimet ovat
taas haettavana. Tammikuun loppuun mennessä haettavia arvonimiä ovat SKsLM, SKsLSM ja
SKsLE. Myöntämisperusteena ovat liiton näyttelyistä kerätyt pisteet. Vähimmäisvaatimukset ovat
seuraavat:
Suomen kameraseurojen liiton mestarin
arvo (SKsLM):
Arvonimeen vaaditaan kuvaajan teosten hyväksyminen
SKsL:n vuosi- tai teemanäyttelyyn vähintään viidessä
eri näyttelyssä, sekä vähintään 30 näyttelyistä kerättyä
pistettä.
Suomen kameraseurojen liiton suurmestarin
arvo (SKsLSM):
Arvonimeen vaaditaan kuvaajan teosten hyväksyminen SKsL:n vuosi- tai teemanäyttelyyn vähintään 10
eri näyttelyssä, 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 15 eri
näyttelyssä, sekä vähintään 100
näyttelyistä kerättyä pistettä.
Saadakseen eminenssikuvaajan
arvon täytyy hakijalla olla suurmestarikuvaajan arvo.

Pisteiden kerääminen
Pisteitä saa kaikista SKsL:n vuosi- ja teemanäyttelyistä
seuraavasti:
- Näyttelyyn hyväksytty yksittäinen teos: yksi (1) piste.
- Kunniakirja tai kunniamaininta: kaksi (2) pistettä.
- Vuoden kuvaaja -palkinto tai Vuoden nuori kuvaaja -palkinto: neljä (4) pistettä.
Arvonimien käsittelymaksut ovat: SKsLM 100 euroa,
SKsLSM 150 euroa, SKsLE 200 euroa. Hakemukseen
liitettävä maksukuitti ja luettelo kuvista ja näyttelyistä,
jotka ovat hakemuksen perusteena. Hakemukset näyttelyvastaavalle:
Eero Kukkonen
0400 317 314
eero.kukkonen@sksl.fi
jos joku on hakemassa arvonimeä SKsLA*, SKsLB* tai
SKsLC*, niin on tammikuun loppuun mennessä ilmoittauduttava toimistoon.

