
Tässä lehdessä:

Pääkirjoitus s.2

Pohjoismainen Valokuvausliitto s.2

Vuosinäyttely 2016 s.3

SKsL Ry:n liittohallitus 2016 s.4

Sankarihautausmaat Suomessa s.4

SUOMEN 
KAMERASEUROJEN LIITTO RY
THE ASSOCIATION OF FINNISH CAMERA CLUBS

JÄ
SE

NT
IE

DO
TE

 3
/2

01
5

JAKELU KAMERASEUROJEN 
YHTEYSHENKILÖILLE
– viekää tietoa kokouksiinne!

Suomen Kameraseurojen 
Liiton vuosinäyttely 2016

 
Liiton tärkein tehtävä on tukea jäsenseuroja – opastamalla, 
tietoa välittämällä sekä silkkaa rahaa jakamalla. Vuoden 
2016 aikana on tulossa jakoon peräti 60 000 € ylimääräi-
nen potti sankarihautojen kuvausprojektin myötä.
 
Apu tavoittaa kuitenkin vain ne seurat, jotka pitävät yhteys-
tietonsa ajan tasalla!
 
Ole siis hyvä, ja hoida nämä kaksi asiaa välittömästi:
 

1) Tarkista, että seuranne on ottanut käyttöön Office 365 
-palvelun. Se varmistaa sähköpostien kulun jatkossa 
kameraseuran.nimi@sksl.fi -muotoiseen osoitteeseen. Jos 
tarvitset neuvoja, ota yhteyttä liiton tietojärjestelmävastaa-
vaan: eero.kukkonen@sksl.fi.
 
2) Ilmoita 2016 puheenjohtajanne ja sihteerinne nimi, 
puhelin ja sähköposti liiton jäsenvastaavalle: 
reino.havumaki@sksl.fi. Kerro samalla, kumpi merkitään 
ensisijaiseksi yhteyshenkilöksi.

Neuvoa ja tukea tarjolla – sekä rahaa 
Kari Tolonen, 2015
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Pääkirjoitus

Norjan, Ruotsin ja Suomen kameraseurojen liittojen 
edustajat kokoontuivat Helsingissä 18.8. ja perustivat 
Pohjoismaisen valokuvausliiton, Nordiska Förbundet 
för fotografin (NFFF).

Liiton jäseniä ovat  Riksförbundet Svensk Fotografi (RSF), 
Norsk Selskap for Fotografi (NSFF) ja Suomen Kamera-
seurojen Liitto (SKsL). Selskabet for Dansk Fotografi (SDF) 
liittyy Pohjoismaiseen valokuvausliittoon lähiaikoina.

NFFF:n hallitus koostuu kahdesta kunkin kansallisen liiton 
edustajasta. Hallituksen nykyinen kokooonpano on 
Nils-Erik Jerlemar (RSF), puheenjohtaja, Pekka Sal-
minen (SKsL), varapuheenjohtaja, Roald Synnevåg 
(NSFF), sihteeri, Monica Wennblom (RSF), rahaston-
hoitaja, Halvor Larsen (NSFF), tiedotus- ja www-vas-
taava sekä Tapio Karjalainen (SKsL).

Pohjoismaisen yhteistyön tarkoituksena on toisaalta 
nostaa valokuvausharrastuksen arvoa sekä taide- että 
kulttuurimuotona sellaisenaan, toisaalta kehittyvä yhteis-
työ Pohjoismaiden kesken avaa sekä liitoille itselleen että 
niiden jäsenille monia mahdollisuuksia.

Kansallisen liiton jäsenmaksuun sisältyy jatkossa myös 
Pohjoismaisen Valokuvausliiton jäsenyys.

Yhteistyö konkretisoituu syksyllä -16 järjestettävässä 1st 
Nordic Circuitissa, joka jyrytetään kussakin NFFF:n jäsen-
maassa. Kuvien viimeinen latauspäivä Nordic Circuitiin 

Kiitoksia Kameraseura Mielikuva ry!
Liittomme syyskokous Tampereella ja teemanäyttelyn 
avajaiset Ylöjärvellä onnistuivat erinomaisesti. Tuhannet 
kiitokset hienoista järjestelyistä Kameraseura Mielikuva 
ry:n jäsenille.

Teemanäyttelymme oli jälleen tasokas ja monipuolinen. 
Suuret onnittelut näyttelyn parhaaksi kameraseuraksi vali-
tulle Kuopion Kameraseura ry:lle sekä kunniakirjan saa-
neille ja kaikille niille 143 kameraseuralaiselle, joiden kuvia 
tuomaristo valitsi näyttelyyn.

Syyskokouksessamme hyväksyttiin vuoden 2016 toimin-
tasuunnitelma ja budjetti. Ensi vuonna toimintamme jatkuu 
monipuolisena. Uutena isona asiana mukana on Suomessa 
olevien sankarihautojen kuvausprojekti. On hienoa, että 
saamme kaikki yhdessä toteuttaa arvokkaan projektin ja näin 
kunnioittaa sotamme sankareita ja maamme itsenäisyyttä.

Syyskokouksessa hallituksemme pitkäaikainen jäsen Tatu 
Kosonen ilmoitti, että hän ei ole käytettävissä valittaessa 
jäseniä Liittomme hallitukseen. Omasta ja kaikkien kame-
raseuralaisten puolesta haluan sydämestäni kiittää Tatua 
siitä merkittävästä panoksesta, jonka hän on antanut 
Liiton toimintaan niiden 17 vuoden aikana ollessaan eri 
tehtävissä Liiton hallituksessa. Hänen tilalleen hallituk-
seen valittiin Matti J. Niemi Turun Kamerat ry:stä. Onnea 
Matille uuteen tehtävään mm. Seuracup –vastaavana ja 
luennoitsijapankin kehittäjänä.

Haluan toivottaa kaikille oikein hyvää ja rauhallista tulevaa 
Joulun aikaa ja hienoa vuotta 2016 upean harrastuksem-
me parissa.

Tapio Karjalainen

Ps. FIAPin arvonimisäännöt muuttuvat vuodesta 2016 
alkaen. Uudet säännöt ovat luettavissa Liiton sivuilta 
kohdasta Kansainväliset näyttelyt / FIAP –arvonimen 
haku. Vuoden 2016 hakemukset tulee toimittaa minulle 
30.6.2016 mennessä.

Pohjoismainen Valokuvausliitto

on 30.9.2016. Pohjoismaiset näyttely- ja arvonimisäännöt 
ovat kehitteillä.

Eri liittojen näyttelykuvat toimitetaan jatkossa muihinkin 
Pohjoismaihin tutustumista varten.

Par'aikaa on käynnissä pohjoismaisten ystävyyskaupun-
kien kartoitus, jonka pohjalta kaupunkien kameraseuro-
jen välistä yhteistyötä pyritään herättämään / tukemaan. 
Toistensa digikisojen tuomarointi; yhteiset kisat, jotka 
tuomaroidaan kolmannessa maassa jne. ovat erinomaisia 
ja helppoja tapoja saada yhteistyö käyntiin.

Lisätietoja:
Pekka Salminen, SKsL
pekka.salminen@sksl.fi
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Suomen Kameraseurojen Liiton vuosinäyttely 2016 
järjestetään Lappeenrannassa Saimaan Kamera-
seura ry:n isännöimänä. Toivomme runsasta osan-
ottoa ja samalla juhlistamaan Saimaan Kameraseu-
ra ry:n 70-vuotisjuhlavuotta!

Yleistä
Vuosinäyttelyssä noudatetaan yleisiä SKsL:n 
vuosi- ja teemanäyttelysääntöjä.

Kuvien lähettäminen
A-sarja (vedokset) sekä C-sarja (muut kuvamuodot)

A ja C sarjan kuvateokset on postitettava hyvin 
pakattuna ja varustettuna kuvaluettelolla viimeistään 
29.1.2016 osoitteeseen:

Saimaan Kameraseura ry
Jukka Kosonen
Lumikontie 3 B as 5
53300 LAPPEENRANTA

B-sarja (digitiedostot)

Latausaika on 1.1.2016 – 31.1.2016 linkistä 
http://upload.sksl.fi/ Järjestävä seura toivoo, että 
seurat / seurojen jäsenet käyttäisivät portaalia B-sarjan 
ensisijaisena toimitustapana. Mahdollista on kuitenkin 
lähettää digitiedostot myös CD/DVD -levyllä samaan 
osoitteeseen kuin A ja C sarjan vedoksetkin.

Tiedoston ominaisuudet:
300 dpi, pitkä sivu 2400 pikseliä.
Tiedostot nimetään siten, että tiedostonimestä voi 
yksilöidä kuvaajan ja teoksen (esim. keijo_kuvaaja-
luonto.jpg, jos kuvaajan nimi on Keijo Kuvaaja ja 
teoksen nimi Luonto).

Osanottomaksut
Kuvamaksu on neljä (4) euroa/teos. Näyttelyn avajais-
päivänä 2.4.2016 alle 30-vuotiailta henkilöiltä kuva-
maksu on kaksi (2) euroa/teos. Kuvamaksut maksetaan  
tilille FI53 4108 0010 0870 40, saajaksi merkitään 
Saimaan Kameraseura ry. Viestiosaan merkintä: 
Vuosinäyttely 2016 ja henkilön/henkilöiden nimi/nimet, 
jonka/joiden maksusta on kyse, sekä kuvateosten mää-
rä (ladatut digitiedostot ja vedokset yhteenlaskettuna).

Majoittuminen
Original Sokos Hotel Lappee, Brahenkatu 1, 53100 
Lappeenranta.

Hotellista on varattu majoituskiintiö 
La 2.4.2016 – Su 3.4.2016 tunnuksella "SKsL Vuosi-
näyttely". Majoitushinnat sisältävät runsaan aamiaisen, 
asiakassaunan, kuntosalin ja Internet-yhteyden
95 eur / vrk / standard-huone yhdelle
115 eur / vrk / standard-huone kahdelle

Huonevaraukset suoraan hotellilta puh. 0107 621000. 
Huonekiintiö voimassa 18.3.2016 asti. Sen jälkeen 
hotelli ottaa vastaan huonevarauksia sen hetkisen 
varaustilanteen ja hintatason mukaan.

Viikonlopun ohjelma

La 2.4.2016

14.00 – 17.00
Vuosinäyttelyn sekä Saimaan Kameraseura ry:n 
70-vuotisjuhlanäyttelyn avajaiset Kaakkois-Suomen 
Valokuvakeskuksessa/Galleria Pihatossa osoitteessa 
Kaukaankatu 2, 53130 LAPPEENRANTA

17.00 – 19.00
Alustuksia ennen illallista Ravintola Lappeenrannan 
Ruustinna (sijaitsee samassa pihapiirissä)

19.00 – 24.00
Juhlaillallinen Ravintola Lappeenrannan Ruustinnan 
seisovasta pöydästä
Juhlayleisöä tanssittaa Pasi Toivari-kvartetti
klo 24.00 asti

SU 3.4.2016

11.00  Kevätkokous Sokos Hotelli Lappee. 
Valtakirjojen tarkastus alkaa kello 10.45

Suomen Kameraseurojen Liiton vuosinäyttely 2016 



SKsL Ry:n liittohallitus 2016
puheenjohtaja, 
FIAP, PSA, GPU-yhteydet
Tapio Karjalainen
Simeonintie 2
03100 Nummela
p. 050 2595
tapio.karjalainen@sksl.fi

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

koulutusvastaava, 
kansainvälinen seurayhteistyö,
sankarihaudat-kuvausprojektin vetäjä
Pekka Salminen
Vesitorninkatu 15 A 11
05820 Hyvinkää
p. 040 558 8514
pekka.salminen@sksl.fi

jäsenvastaava
Reino Havumäki
Kuhilatie 1
01820 Klaukkala
p. 050 557 1213
reino.havumaki@sksl.fi

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

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

näyttelyvastaava,
FIAP:n biennaalit
Jukka Kosonen
Lumikontie 3 B 5
53300 Lappeenranta
p. 040 865 1362
jukka.kosonen@sksl.fi

seuracup-vastaava,
esiintyjäpankkivastaava
Matti J. Niemi
Päivölänkatu 3, 
20210 Turku
p. 050 553 3161
matti.j.niemi@sksl.fi

toiminnanjohtaja, sihteeri
toimisto: 
Kari Tolonen
PL 58
37501 Lempäälä
p. 0400 634 631
toimisto@sksl.fi

www.sksl.fi

www.sksl.fi

SKsL ja Kaatuneiden muistosäätiö ovat 2.9.2015 sopi-
neet kaikkien Suomessa sijaitsevien sankarihautaus-
maiden valokuvaamisesta.

Kuvauksen suorittavat paikalliset kameraseurat, joille SKsL 
maksaa koulutuskorvausta 120 € / hautausmaa. Sankari-
hautausmailta otettavien 3-5 kuvan tulee julkituoda kunkin 
hautausmaan yleisilme ja erityispiirteet. Kuvattavia yksityis-
kohtia ovat hautausmaan yksilöivä hautamuistomerkki ja 
yksi hautakivi /–risti.

Lisäksi on sovittu kuvauksen hoitavan seuran keräävän 
paikallisen seurakunnan avulla tiedot kuvatusta sankari-
hautausmaasta. Kerättäviä tietoja ovat mm. hautapaikko-
jen määrä, perustamisvuosi, arkkitehti ja hautamuistomer-
kin nimi ja sen suunnittelija.

Tarkemmat ohjeet kuvien ottamisesta ja toimittamisesta 
annetaan myöhemmin. Kuvien tulee olla painokelpoisia, 
pisimmän sivun ollessa vähintään 3000 px.

On sovittu, että kesällä -17 voi vielä tehdä paikko- / täy-
dennyskuvauksia, mutta tavoitteena on suorittaa kuvauk-
set kesän -16 aikana.

Suomi on suuri ja harvaan asuttu maa, eikä kaikilla paikkakun-
nilla ei ole kameraseuraa. Tämä tarjoaa osalle seuroja mahdolli-
suuden hoitaa kuvaukset useammankin paikkakunnan osalta.

Liitto toivoo seurojen kartoittavan valmiutensa hoitaa kuva-
ukset sekä oman paikkakunnan että mahdollisten lähipaik-
kakuntien osalta ja ottavan yhteyttä allekirjoittaneeseen 
helmikuun -16 loppuun mennessä.

Yhteistyöterveisin, Pekka Salminen, SKsL

Sankarihautausmaat 
Suomessa – kuvaushanke


