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SUOMEN 
KAMERASEUROJEN LIITTO RY
THE ASSOCIATION OF FINNISH CAMERA CLUBS
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JAKELU KAMERASEUROJEN 
YHTEYSHENKILÖILLE
– viekää tietoa kokouksiinne!

Vuosinäyttely 2014 Kuopiossa
26.4.–10.5.2014

Family Love   Chuanhao Hsu  Taiwan -This is life 2014 kisan SKsL Ry:n parhaan kuvan palkinnon saaja

 LIITON TEEMANÄYTTELY 2014

Mikä seura haluaa järjestää teemanäyttelyn ja 
syyskokouksen 2014 loka-marraskuussa.

Ottakaa haaste vastaan ja ilmoittautukaa ennen Kuopion kokousta
näyttelyvastaavalle: Jukka Kosonen  040 865 1362. 

Liitto tukee järjestelyjä 1000 € summalla sekä antaa käyttöön kuvien 
latausjärjestelmän. Järjestävä seura saa päättää teeman.
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Vuosi on alkanut hieman vähemmän talvisena, mutta 
kestetään se.

Kevätkokous ja vuosinäyttely järjestetään Savon sydä-
messä Kuopiossa 26–27.4.2014. Tehkää kameraseuranne 
kanssa porukalla retki Kuopioon, viikonlopun aikana laa-
dukasta ohjelmaa ja vuosinäyttelyn myötä katsaus tämän-
hetkisen kuvakerronnan antiin. Hotellivaraukset kannattaa 
hoitaa ajoissa.
 
Liitto järjestää kuudetta kertaa kansainvälisen Finland Di-
gital Circuit-kisan, tänä vuonna järjestäjäseuroina toimivat
Hyvinkään kameraseura ry, Mielikuva ry, Vantaan Fotoker-
ho ry, Lips ry ja Vihdin Kameraseura ry. Kuvien latausaika 
on 11.8.–22.9.2014.
 
SKsL Ry osallistui maaliskuussa Kuva&Kameramessuille 
ja siellä oli ennätys osanotto, kuvausharrastus elää vahvaa 
nousukautta.

Suomen Kameraseurojen Liiton nuorisotoiminta kes-
kittyy pääosin Nuoret valokuvaajat eli nvk -yhteisön 
ympärille. 

Yhteisö toimii verkossa omalla sivustollaan www.nuo-
retvalokuvaajat.fi, sekä facebookissa niin sivun www.
facebook.com/nuoretvalokuvaajat/ kuin vapaan valokuva-
aiheisen keskusteluryhmän https://www.facebook.com/
groups/nvkryhma/muodossa. Sivustolla on lähes 2000 
nuorta suomalaista valokuvaajaa, ja keskusteluryhmässä 
yli 400 kirjoittajaa.

Toiminnan päätarkoitus on luoda yhteisöllisyyttä suoma-
laisten nuorten valokuvaharrastajien välille ja toimia linkki-
nä kameraseuratoiminnan ja nuorten välille.

Toimintaa 2014
 
Messuille painatimme liiton jäsenseuraesitteen, josta malli 
tämän tiedotteen mukana. jos seuranne tarvitsee esitteitä
jakoon, tilatkaa niitä toimistolta.
 

Nuorisotoiminta
Nuoret valokuvaajat -nettisivuilla julkaistaan mm. mie-
lenkiintoisia inspiraatio- ja tutoriaaliartikkeleita sekä 
ilmoitetaan tulevista nuoria koskevista tapahtumista. 
Toiminnan yhtenä pääpilarina toimii Viikon kuva -kilpailu, 
jossa raatimme valitsee viikottain parhaan kuvan nvk:n 
Flickr-ryhmään ladatuista kuvista. Voittaja saa näin suurta 
näkyvyyttä muiden harrastajien keskuudessa.

Kesäisin olemme järjestäneet nuorille suunnatun valoku-
vausleirin vaihtelevilla teemoilla. Lisäksi olemme vuosittain 
osallistuneet Kuva & Kamera -messuille omalla osastol-
lamme, jossa olemme luoneet tapaamispaikan ”nvk-laisil-
le” ja järjestäneet luentoja sekä työpajoja.

Nuorisoasioissa lisätietoa antaa Sakari A. Mäkelä, 
sakari.aleksi.makela@sksl.fi

Liiton kevätkokous pidetään Hotelli Puijonsarvessa /luentosali, Minna Canthinkatu 16, Kuopio

sunnuntaina 27.04.2014 kello 10.00  
(valtakirjojen tarkistus 09.45–10.00)

Lisätietoja
www.kuopionkameraseura.org/sksl2014, sksl2014@kuopionkameraseura.org 

Aurinkoisesti tervetuloa!

KEVÄTKOKOUS

60-vuotisjuhlavuottaan 2014 viettävä Kuopion Kameraseura ry

Kari Tolonen
toiminnanjohtaja
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Suomen valokuvajärjestöjen keskusliitto Finnfoto ry on 
myöntänyt valokuva-alan Finnfoto-palkinnon Laura 
Luostariselle. Palkinto annetaan vuosittain henkilölle tai 
yhteisölle, joka on merkittävästi vaikuttanut suomalaisen 
valokuvauksen kehitykseen sekä luonut edellytyksiä valo-
kuvan arvostuksen lisäämiselle.

Finnfoto ry:n hallituksen puheenjohtaja Kari Tolonen ja 
toiminnanjohtaja Mikko Säteri luovuttivat Suomen Messu-
säätiön rahoittaman 3000 euron Finnfoto-palkinnon Laura 
Luostariselle Helsingin Messukeskuksessa, Kuva&Kamera 
-tapahtumassa perjantaina 7.3.2014.

Salon Taidemuseo Veturitallin johtaja, taidehistorioitsija 
FM Laura Luostarinen (s. 1952, Joutseno) on hankkinut 
valokuvauksen asiantuntemuksensa omatoimisesti. Hän 
aloitti freelance-kuvaamisen museotyön ohessa 1990-lu-
vun alussa Mikkelin Valokuvakeskuksen suojissa. Kes-
kuksen toimintaan osallistuminen avasi hänelle myös tien 
hakeutua kuopiolaisen Victor Barsokevitsch –valokuva-
keskuksen johtajaksi, jona hän toimi vuosina 1998-2002. 
Kuopiosta Luostarinen siirtyi Salon taidemuseo Veturitalliin 
johtajaksi vuonna 2002, jossa toimii edelleen.

Fotofinlandia 2014 -kilpailun 20 000 euron pääpalkin-
non saaja ratkesi, kun päätuomari Stefan Lindfors 
valitsi voittajan 20:n loppukilpailuun yltäneen kuvako-
konaisuuden joukosta.

Perttu Saksan Echo-sarjan kuvat esittävät siirtomaa-ajan 
luonnontieteellisistä kokoelmista eri puolilta Eurooppaa 
löytyneitä apinoita. Koskettavat muotokuvat herättävät 
eloon ihmisen lähimpiin kuuluvat homo-suvun edustajat.

Kortin koko: 105x148 mm, värit: 4/1
Materiaali: 250g Solida, Aineisto: tulostusvalmis aineisto
Toimitus: postitse tilaajalle suoraan painosta, 
posti-ja käsittelymaksu 20€

Määrä  Hinta  Hinta postikuluineen
250  60€  0,30/kpl 80€
500  80€         0,16/kpl 100€
1000  140€       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

Tilaa postikortteja omista 
kuvatiedostoistasi! Hinnat 2014

Finnfoto-palkinto 2014 
Laura Luostariselle

Fotofinlandia 2014 -palkinnon voittaja on Perttu Saksa
”Keskeisiä lähtökohtia työlleni ovat olleet valokuvausta edel-
tävät mallit luonnonhistorian tuntemukselle sekä varhaisen 
luonnontieteen esitystapojen sallimat kuvitelmat ja pelot tun-
temattomia ja eksoottisia eläimiä kohtaan”, kertoo voittaja.

Perttu Saksa on helsinkiläinen valokuvaaja ja kuvataiteilija 
(s.1977). Hän on valmistunut kuvataiteen maisteriksi Hel-
singin Kuvataideakatemiasta ja suorittaa taiteen tohtorin 
opintoja Aalto-yliopistossa.

VOITTAJAKUVAT 
löytyvät osoitteesta 

http://fotofinlandia.fi/
voittajat.zip



SKsL Ry:n liittohallitus 2014
puheenjohtaja
Reino Havumäki
Kuhilatie 1
01820 Klaukkala
p. 050 557 1213
reino.havumaki@sksl.fi

varapuheenjohtaja, FIAP- PSA- 
UPI-yhteydet, kansainvälinen 
seurayhteistyö
Tapio Karjalainen
Simeonintie 2
03100 Nummela
p. 050 2595
tapio.karjalainen@sksl.fi

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

kotisivu- ja tiedotusvastaava
Yki Hytönen
Rudolfintie 21 J 77
00880 Helsinki
p. 041 513 2328
yki.hytonen@sksl.fi 

koulutusvastaava 
Pekka Salminen
Vesitorninkatu 15 A 11
05820 Hyvinkää
p. 040 558 8514
pekka.salminen@sksl.fi

nuorisovastaava 
Sakari Mäkelä
Tanhumäentie 6A
04420 Järvenpää
p. 040 831 6625
sakari.aleksi.makela@sksl.fi

Circuit- ja 
seuracupvastaava 
Eero Kukkonen
Kirstinkuja 6
01400 Vantaa
p. 0400 317 314
eero.kukkonen@sksl.fi

näyttelyvastaava
Jukka Kosonen
Lumikontie 3 B 5
53300 Lappeenranta
p. 040 865 1362
jukka.kosonen@sksl.fi

toiminnanjohtaja / 
toimisto: 
Kari Tolonen
Piiponraitti 1
37500 Lempäälä
p. 0400 634 631
toimisto@sksl.fiwww.sksl.fi

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

Palkitkaa toiminta kameraseurassa liiton ansiomerkeillä
Järjestötoiminnan kultainen ansiomerkki
• palkittavalle aiemmin myönnetty hopeinen merkki
• hinta 80€

Molempien merkkien hakemukset osoitetaan liiton puheenjohtajalle,
mielellään noin 2 viikkoa ennen suunniteltua merkin luovutusta.

www.sksl.fi


