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     SUOMEN KAMERASEUROJEN LIITTO RY



Liiton hallituksen jäseniin saa ottaa yhteyttä

Kesä alkaa olla lopuillaan, ja monet
siirtyvät taas talveksi kameran takaa
pimiöihin  tai  tietokoneiden  äärelle
kuvan lopputyöstämistä varten. Tänä
vuonnahan  kuvausolosuhteita  ovat
parantaneet  erityisesti
naapurimaamme  metsäpalot,  jotka
ovat aiheuttaneet kauniin, sumumai-
sen savuverhon koko valtakuntaan. 

Liiton  kesään  ovat  perinteisesti
kuuluneet  intensiivikurssit.  Tänä
vuonna  sekä  Voionmaalla  että
Joutsenossa  nähtiin  myös  uusia
opettajia. Tämä on sitä jatkuvuutta. 

Samoin kuin kameraseuroissa, myös
liitossa seuraa ajan mittaan väkisin-
kin henkilövaihdoksia. Kaikkien etu
on  se,  että  siirtymät  tapahtuvat
porrastetusti eli vähän kerrassaan.

Jäsenseurojen  aktiivisuus  liiton
suuntaan on muodostunut jo hyväksi
vakioaiheekseni. Jotta saisitte liitolta
haluamaanne palvelua tai toimintaa,
kannattaa  yhteyttä  pitää  vaikka
lähimpään  hallituksen  jäseneen
(yhteystiedot sivulla 7).  

Nähdään Tampereella marraskuussa!
Toivottavasti seuranne on paikalla. 

Tatu Kosonen
puheenjohtaja

Tatu Kosonen
Hakatie 2
54410 Ylämaa

tatu.kosonen@sksl.fi
puh. 050 584 5896

Vuoden kameraseura 2006 -  hakuaikaa jatkettiin

Tänä  vuonna  jaetaan  toisen  kerran
"vuoden  kameraseuran"  titteli
hakemuspohjalta,  jollekin aktiivisel-
le jäsenseuralle. 

Koska  vain  yksi  hakemus on  vasta
saapunut, päätti liiton hallitus jatkaa
hakuaikaa  15.10.  saakka.
Vapaamuotoiset  hakemukset  tulee
postittaa  liiton toimistolle, os. 

PL 58
37501 Lempäälä

Postileiman päiväys riittää.

Arvonimen  myöntämisestä  päättää
liiton  hallitus  hakemusten  ja
liitteiden perusteella.

Hakemuksen  ainoa  pakollinen  liite
on  vuoden  2005  toimintakertomus,
mutta  muitakin  saa  toki  olla.
Tarkoitus on saada mahdollisimman
tarkka kuva seuran toiminnasta viime
vuonna.
Arvioinnissa  otetaan huomioon niin
paikallinen  toiminta,  toiminta
kotimaassa  kuin  kansainvälinenkin
toiminta.  Myös  yhdistyksen
jäsenmäärä otetaan huomioon.
“Vuoden  kameraseuralle”  myönne-
tään  palkintona  SKsL:n
koulutuspalveluita  1000  euron
arvosta.  Valinta  julkistetaan
syyskokouksessa.
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Teemanäyttely 2006 "Vastakohtia" Tampereella

1. Kuvien lähettäminen näyttelyyn

Kaikki  SKsL:n  jäsenseurojen  jäsenet
voivat  tarjota  kuvia  näyttelyyn.
Näyttelyn  teema  on  otsikossa  mainittu
Vastakohtia.  Näyttelyssä  noudatetaan
Suoman  Kameraseurojen  Liiton
näyttelysääntöjä ja sarjajakoa, jotka ovat
nähtävissä  SKsL:n  kotisivuilla
http://www.sksl.fi/sksl/jarjestotoiminta/v
uosi-_ja_teemanayttelysaannot.html.

Projisoitaviksi  teoksiksi  on  mahdollista
tarjota myös dataprojektorilla esitettäviä
kuvatiedostoja.  Kuvat  tulee  tallentaa
CD:lle  JPG-tiedostomuotoon  ja  niiden
maksimikoko on 1024x756 pikseliä.  C-
sarjaan  tarjottavat  teokset  voivat  olla
kooltaan enintään 80x100 cm.

Näyttelyyn  tarjottavat  kuvat  lähetetään
22.9.2006 (postileiman päivä) mennessä
osoitteella: 

Olli Liinamaa
Palomäentie 16
33230 Tampere

Näyttelymaksu  on  4  €  yksittäisiltä
kuvilta ja 6 € kuvakokonaisuuksilta,  25-
vuotiailta  ja  sitä  nuoremmilta   maksut
ovat  kuitenkin  vain  puolet  mainituista
hinnoista  (2  ja  3  €).  Näyttelymaksut
tulee  suorittaa  kuvien  lähetyksen
yhteydessä Tampereen Valokuvausseura
ry:n tilille 209418-34259, viestiksi Tee-
manäyttelymaksu06  sekä  lähettävän
seuran nimi.

2. Näyttely ja avajaiset

Näyttely  on  esillä  Tampereella,
pääkirjasto  Metsossa,   7.-18.11.  2006
kirjaston  aukioloaikoina  (ma-pe  9.30-
20.00,  la  9.30-15.00).  Näyttelyn
avajaiset ovat la 11.11.2006 klo 13-15.

Avajaisten  jälkeen  klo  15.45  on
mahdollista  osallistua  n.  tunnin
kestävälle opastetulle  kävelykierrokselle
Finlaysonin tehdasalueella.

Illalla  klo  19  kokoonnumme  yhteiselle
juhlaillalliselle  samaan  miljööhön,
Finlaysonin  Palatsiin,  osoite
Kuninkaankatu  1.  Tarjolla  on  kaksi
vaihtoehtoista menua: 

1)  Raikas  vihersalaatti,  kalkkunan
sisäfileetä  siiderikastikkeella,  vadel-
masorbet, 28€; 

2)  Raikas  vihersalaatti,  häränsisäfileetä
roseepippurikastikkeella,
minttukrokanttiparfait, 29€.

Ruokajuomat eivät sisälly hintoihin. 

Illalliselle  tulee  ilmoittautua
sähköpostilla (olli@hopeavedos.fi)  2.11.
mennessä  ja  samalla  mainita
menuvalinta.  

Erityisruokavaliota  koskevissa  asioissa
on  syytä  ottaa  yhteyttä  suoraan
ravintolaan  (03)  260  5770,
palatsi@finlaysoninpalat si.com. 

Hotellimajoitusta tarvitseville on varattu
huonekiintiö  (tunnus:  Tampereen
Valokuvausseura)  Cumulus  Hämeen-
puistosta,  Hämeenpuisto 47, p. (03) 386
2000. Hinta on 75 €/huone (sekä yhden
että  kahden  hengen  huoneet  saman
hintaisia)  sisältäen aamiaisen. Varaukset
on  tehtävä  27.10.  mennessä  suoraan
hotelliin. 

SKsL:n  liittokokous  pidetään
sunnuntaina  12.11.  klo  10  hotellin
kokoustiloissa.

Näyttelyä  koskevissa  asioissa
yhteyshenkilö on Olli Jaakkola, p. 0400
706 304, s-posti: olli@hopeavedos.fi.
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Vuosinäyttely esillä vielä Imatralla 2.-23.10.

SKsL:n  vuosinäyttelyn  2006
järjestelyistä  vastaavat  yhteistyössä
Lappeenrannan  teekkareiden  kame-
rakerho, Saimaan kameraseura ry ja
Kaakkois-Suomen  valokuvakeskus
ry.  Näyttely  on  ollut  jo  esillä
Lappeenrannassa,   Kotkassa  ja
Kouvolassa, mutta yksi paikkakunta
on vielä jäljellä: Imatra. 

Valokuvakeskus on varannut Imatran
kulttuurikeskuksesta  (Virastokatu  1)
peräti  kaksi  kerrosta  näyttelytilaa.
Esillä  tulevat  olemaan  vuosinäyt-
telyn  lisäksi  ainakin  Fotofinlandia-
finalistit  projisoituna  esityksenä.
Fotofinlandian  voittajan  Harri
Kallion  teoksien  saaminen  paikalle
riippuu vielä rahoituksesta.

Liiton näyttelyitä haettavana 

Tällä hetkellä ovat liiton näyttelyistä
tiedossa seuraavat:

Teemanäyttely  2006 Tampere
Vuosinäyttely 2007 Hamina
Teemanäyttely 2007 VAPAA
Vuosinäyttely 2008 Lempäälä
Teemanäyttely 2008 VAPAA

Toisin sanoen jo vuoden päästä olisi
tarjolla  ensimmäinen  vapaa  aika.
Tilanne  on  tuttu  muutaman vuoden
takaa, vaikka näyttelyn järjestäminen
monellakin paikkakunnalla tarkoittaa
esim. hyvää tilaisuutta saada pienillä
talkoilla  seuran  talous  hyvään
kuntoon  maineesta  ja  kunniasta
puhumattakaan.

Näyttelyt  ovat  liiton  näyttelyitä,
jotka  järjestää  liiton  jäsenseura  tai
monta  seuraa  yhdessä.  Liitto  tukee
näyttelyn  järjestäjiä  1000  euron
maksulla, joka maksetaan näyttelyyn
hyväksyttyjen kuvien reproja  (esim.
skannattuna CD:lle) vastaan.

Hakemus jätetään liiton hallitukselle,
ja  siitä  tulisi  ilmetä alustavat  tiedot
näyttelyn  ajankohdasta  ja  paikasta.
Jos  kyseessä  on  teemanäyttely,  saa
järjestävä  seura  yleensä  valita
teeman. 

Näyttelysäännöt  löytyvät  liiton
kotisivuilta,  os.  http://sksl.fi/sksl/
jarjestotoiminta/vuosi-_ja_teemanayt
telysaannot.html.

Finnfoton apurahat haettavana

Suomen valokuvajärjestöjen keskus-
liitto Finnfoto ry julistaa haettavaksi
vuoden  2006  Kopiosto-apurahat.
Apurahoja jaetaan mm. taiteelliseen
ja tieteelliseen työhön, mutta niiden
myöntäminen edellyttää, että hakija

on  luovuttanut  valvontavaltakirjan
Finnfotolle. 
Hakemukset  on  lähetettävä  viimeis-
tään  15.9.2006.  Tarkemmat  ohjeet,
lomakkeet ym. saa Finnfoton kotisi-
vuilta os. http://www.finnfotory.fi/ 
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Arvomerkkejä haettavana aktiivisille kameraseuralaisille

Kameraseurojen  eteen  tehty  työ  on
vapaaehtoista,  eikä  siitä  yleensä
makseta  palkkaa.  Aktiivisten
henkilöiden  muistaminen  on  välillä
paikallaan.

Seuran  eteen  töitä  paiskineille  on
mahdollista  hakea  liiton  ansio-
merkkejä,  joita  on  kaksi:  alempi
hopeinen, ja  korkeampi yhdistystoi-
minnan kultainen ansiomerkki. 

Ansiomerkkejä  haetaan  vapaamuo-
toisella,  kirjallisella  hakemuksella,
jossa tulisi mainita ainakin perustelut
ansiomerkin  myöntämiseksi.  Hake-
musta ei palauteta, vaan se jää liiton
arkistoon. 

Ansiomerkin  saajista  pidetään
rekisteriä, joten samaa ansiomerkkiä
ei  voi  hakea  kahta  kertaa  samalle
henkilölle.  

Ansiomerkit  sopivat  erittäin  hyvin
jaettavaksi  esim.  yhdistyksenne
juhlissa,  näyttelyn  avajaisissa,  tai
vaikkapa  ansiomerkin  saajan  täyt-
täessä vuosia. 

Hopeinen  ansiomerkki  voidaan
myöntää  paikallisseuran  eteen  teh-
dystä  työstä.  Hakemus  osoitetaan
liiton  puheenjohtajalle  (Tatu  Koso-
nen, Hakatie 2, 54410 Ylämaa). 

Perusteita  voivat  olla  esim.
kameraseuran  puheenjohtajuus   tai
muuten  vaan  merkittävä  toiminta
seuran hyväksi. Jokaisen seuran  on
mietittävä  itse  omat  perusteensa
ansiomerkin saajien ansioista. 

Yhdistystoiminnan  kultainen  ansio-
merkki  voidaan  myöntää  erityisistä
ansioista  paikallisseuran  toiminnan
hyväksi.  Merkin  myöntämisen
edellytys on  se, että sen saajalle on
jo  aiemmin  myönnetty  hopeinen
ansiomerkki. Merkin myöntää liiton
hallitus, mutta tämänkin hakemuksen
voi postittaa puheenjohtajalle.

Mikäänhän ei ole ilmaista. Hopeinen
ansiomerkki  maksaa  20  euroa,  ja
järjestötoiminnan  kultainen  ansio-
merkki  80  euroa.  Maksut  hoitaa
tietenkin ansiomerkin hakenut seura. 

Yhteydenottoja kaivataan

Tänä  vuonna  on  saapunut  huoles-
tuttavan vähän   seurojen  jäsenistön
osoitteita.  Muutoksia  kuitenkin  ta-
pahtuu joka seurassa.

Tarkastatko  että  olet  toimittanut
tämän vuoden päivitetyt tiedot liiton
jäsensihteerille:

Raimo Paukku
Salonkatu 9 A 6
37600 Valkeakoski   

(Huom. muuttunut osoite!)

raimo.paukku@sksl.fi

040 530 7685
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Nuorisokilpailu 2006

Kamera-lehden  ja  Suomen  kamera-
seurojen  liiton  yhteinen  valokuva-
kilpailu  enintään  25-vuotiaille
nuorille järjestetään tänäkin vuonna.

Kilpailussa  on  kolme  ikäryhmää:
Ikäryhmä I: v. 1993 syntyneet tai sitä
nuoremmat,  ikäryhmä  II:  v.  1988-
1992  syntyneet  ja  ikäryhmä III:  v.
1981-1987 syntyneet.

Kuvat  voivat  olla  sekä
mustavalkoisia  tai  värillisiä
paperikuvia,  että  dioja,  kaikki
kilpailevat  samassa  sarjassa.
Paperikuvien koko voi olla 10x15 -
30x40 cm.

Kuvat  lähetetään  1.12.2006
mennessä osoitteeseen:

Kamera-lehti
Lastenkodinkatu 5
00180 Helsinki
(kuoreen tunnus: "Nuori kamera")

Jokaiseen  kuvaan  tulee  merkitä
selkeästi  ja  kunnolla  kuvan  nimi,
kuvaajan nimi,  osoite,  pankkiyhteys
ja  syntymäaika  (oikeaa  ryhmäjakoa
varten),  sekä  puhelinnumero  (jos
sellainen on).  Mikäli  pankkiyhteyttä
ei ole,  niin mahdollisia voittorahoja
ei voida maksaa.

Dioihin pitää vielä lisäksi merkitä ns.
projisointimerkki, eli esim. punainen
ympyrä  kehyksen  siihen  nurkkaan,
joka  on kuvan vasen alanurkka sitä
oikein päin katsottaessa.

Jokainen  osallistuja  voi  osallistua
korkeintaan kuudella (6) kuvalla.

Palkinnot ovat hyvät:

- Jokaisen sarjan paras palkitaan 200
eurolla rahaa

-  Toiset  ja  kolmannet sijat  poikivat
tavarapalkintoja

Tulokset  julkaistaan  Kamera-
lehdessä  1/2007  sekä   SKsL:n
kotisivuilla.

Kilpailu  on  maksuton  ja  avoin
kaikille.  Kaikki  kuvat  palautetaan
tekijöilleen  tulosten  julkistamisen
jälkeen. Kuvaajalla on oltava täydet
oikeudet  kilpailukuviin.  Kamera-
lehdellä  ja  SKsL:lla  on  oikeus
julkaista  palkittuja  kuvia  ilman  eri
korvausta  tulosten  julkistamisen
yhteydessä.

Lisätietoja  antaa  liiton  nuoriso-
vastaava, puhelimitse 0400 972 968,
sähköpostilla marko.seppala@sksl.fi.

Yhteistyö Kamera-lehden kanssa ei lisääntynytkään 

Edellisessä  jäsentiedotteessa  kerrot-
tiin virheellisesti, että Kamera-lehteä
postitettaisiin  tänä  vuonna  kaikille
liiton jäsenille kaksi numeroa.

Tieto johtui ilmeisesti väärinkäsityk-
sestä.  Yhteistyötä jatketaan edelleen,
muttei  ihan  näissä  mittasuhteissa.
Pyydämme anteeksi virhettä. 
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Liittohallitus  2006

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

Varapuheenjohtaja, 
sihteeri
Reino Havumäki
Kuhilatie 1, 01820 Klaukkala
p. (09) 852 2209 tai 050 557 1213
reino.havumaki@sksl.fi

Jäsensihteeri
Raimo Paukku
Salonkatu 9 A 6, (huom! uusi osoite)
37600 Valkeakoski
p. 040 530 7685
raimo.paukku@sksl.fi

Tiedotusvastaava
Monica Nordling
Humalniementie 5 B 10,
00840 Helsinki
p.040 511 6244
monica.nordling@sksl.fi

Kansainvälisten asioiden vastaava,
FIAP
Markku Huhta
Louhoskuja 2, 03850 Pusula
p. (09) 223 6543 tai 050 308 6486
markku.huhta@sksl.fi

Nuorisoasiat
Marko Seppälä
Kylänpääntie 17, 26740 Vasarainen
p. 040 097 2968
marko.seppala@sksl.fi

Näyttelyvastaava
Finnfoton apurahalautakunta*
Sakari Mäkelä 
Rinkelitie 16, 02580 Siuntio
p. 040 511 6170
sakari.makela@sksl.fi

Koulutusvastaava
Pekka Pakula
Saarikorventie 44, 33420 Tampere
p. (03) 344 3864 tai 040 731 1536
f. (03) 389 0919
pekka.pakula@sksl.fi

Liiton toimisto

Toiminnanjohtaja,
taloudenhoitaja,
Valtion valokuvataidetoimikunta*
Kari Tolonen
PL 58, 37501 Lempäälä
p. 040 063 4631
kari.tolonen@sksl.fi

*) SKsL:n edustaja ko.
organisaatiossa
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Tapahtumakalenteri vuodelle 2006

Lopuksi vielä kertauksen vuoksi ja vaikkapa kalenteriin merkittäväksi tulevia
tärkeitä päivämääriä...

28.8.-30.9. Joutsenon nuorisokurssin loppunäyttely Joutsenon opistolla

15.9. Finnfoton apurahojen hakuaika päättyy

22.9. Kuvien viimeinen postituspäivä liiton teemanäyttelyyn

2.-23.10. SKsL:n vuosinäyttely esillä Imatran kulttuurikeskuksessa

2.-23.10. Fotofinlandia 2006 -kilpailu esillä Imatran kulttuurikeskuksessa

15.10. Vuoden kameraseura -tittelin hakuaika päättyy

7.-18.11. Teemanäyttely "Vastakohtia" Tampereella, pääkirjasto Metsossa

11.11. Teemanäyttelyn avajaiset Metsossa ja Finlaysonin palatsissa

12.11. SKsL:n syyskokous Tampereella, Cumulus Hämeenpuistossa

1.12. Nuori kamera -kilpailun osallistumisaika päättyy
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