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     SUOMEN KAMERASEUROJEN LIITTO RY



Vuosinäyttely 2009 Lemillä

Keväisen vuosinäyttelyn järjestelyis-
tä  vastaa  Saimaan  kameraseura  ry. 
Aihe  on  vapaa,  kuten  vuosinäyt-
telyissä aina.

Näyttelykuvat  on  lähetettävä  (koti-
maisen  postileiman  päiväys  riittää) 
16.3.2009 mennessä osoitteella:

Saimaan Kameraseura ry
PL 49
53101 Lappeenranta

(kuoreen merkintä: 
"VUOSINÄYTTELY")

Näyttelymaksu  maksetaan  tilille 
Handelsbanken  313130-1287721, 
hinta 4 euroa / teos. Alle 30-vuotiaat 
maksavat tästä vain puolet.

Näyttelyssä  noudatetaan  SKsL:n 
näyttelysääntöjä, jotka löytyvät esim. 
liiton kotisivuilta.

Näyttely  pidetään  Lemin  Taikalyh-
dyssä toukokuussa, ja sen jälkeen se 
käy  Parikkalassa  kesäkuussa  ja 
Luumäellä heinäkuussa. 

Tarkemmin seuraavassa tiedotteessa.

Näyttelyitä tarjolla

SKsL:n  näyttelyiden  järjestämistä 
voi  taas  hakea.  SKsL  tukee 
järjestäjää  taloudellisesti.  Tällä 
hetkellä  näyttelyiden  varaustilanne 
on seuraava: 

Vuosinäyttely 2010: vapaa
Teemanäyttely 2010: vapaa
Vuosinäyttely 2011: Helsinki
Teemanäyttely 2011: vapaa
Vuosinäyttely 2010: vapaa

Syyskokous pidettiin

Suomen  kameraseurojen  liiton 
sääntömääräinen  syyskokous  pidet-
tiin  lokakuussa  Helsingissä. 
Edustettuina oli 20 kameraseuraa.

Toimintasuunnitelma  ja  talousarvio 
hyväksyttiin  lähes  muutoksitta  vain 
40 minuuttia kestäneessä kokoukses-
sa.

Hallituksessa  vaihtui  kaksi  jäsentä, 
kun  Marko  Seppälä  ja  Janne 
Leppänen  ilmoittivat  kieltäytyvänsä 
jatkosta.

Uusina  jäseninä  vuoden  vaihteessa 
aloittavat  Lassi  Puhtimäki Forssasta 
ja Elisa Putti Hämeenlinnasta.

Seurojen yhteyshenkilöt!   

Välitättehän jäsenkirjeen tiedotteet  edelleen  omien seurojenne jäsenistölle,  
tai  opastakaa  heidät  lukemaan  jäsenkirjeet  liiton  www-sivuilta  osoitteesta 
www.sksl.fi > Järjestö > Jäsenkirjeet.
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Finnfoton kuulumisia

Suomen valokuvajärjestöjen keskus-
liitto Finnfoto ry valitsi syyskokouk-
sessaan  SKsL:n  edustajan  Kari 
Tolosen  jatkamaan  hallituksen 
puheenjohtajana myös vuonna 2009. 

SKsL:n  varaedustajaksi  valittiin 
Monica Nordling.

Fotofinlandia  2008  -kisan  voitto 
meni  lehtikuvaaja  Hannes 
Heikuralle.  Suomen kameraseurojen 
liittoa  ja  Villit  valokuvaajat  ry:tä 
edustanut  Pekka  Luukkola  pokkasi 
kakkospalkinnon. 

Lämpimät onnittelut!

Seurojen yhteyshenkilö,  jäsenasiat ajan tasalle!

Seurojen  jäsentietojen  päivitys  on 
monen seuran kohdalla retuperällä.

Tarkista siis milloin olet toimittanut 
seurasi  jäsenrekisterin  henkilö-, 
osoite-  ja  sähköpostitietoineen. 
Mainitse  puheenjohtaja  ja  sihteeri, 
samoin kuka toimii yhteyshenkilönä. 
Tiedot  olisi  syytä  toimittaa  vähin-
tään kerran vuodessa.

Myös  mahdolliset  kiellot 
henkilötietojen   käyttämisestä  liiton 

kaupallisiin  tarkoituksiin  tulee 
mainita.

Ilmoita  vielä  seuranne  perustamis-
vuosi.  Tämä  sen  takia  että  voisin 
päivittää  ja  tarkistaa  ns.  merkkipäi-
väluettelomme oikeellisuuden.

Raimo Paukku
Salonkatu 9 A 6
37600 Valkeakoski
p. 040 530 7685
raimo.paukku@sksl.fi

Liiton jäsenrekisteriin myönnetään päivitysoikeuksia jäsenseuroille

Ensi  vuonna  SKsL tulee  avaamaan 
jäsenrekisterinsä  päivityksen  jäsen-
seuroille suoraan Vitka-järjestelmän 
kautta.  Päivitys  tapahtuu  siis 
webbiselaimella. 

Päivitysmahdollisuus  mahdollistaa 
sen,  että  jäsenrekisterit  ovat 
jatkuvasti  ajan  tasalla  myös  liiton 
päässä,  mutta samalla  seurat  voivat 
hyödyntää  sovellusta  omana 
jäsenrekisterinäänkin.

Jäsenseuroja  ei  pakoteta  tähän 
ratkaisuun,  vaan  kyseessä  on 
mahdollisuus.  Yhä  edelleen  on 
mahdollista  toimittaa  jäsentiedot 
myös  perinteiseen  malliin  joko 
sähköpostilla  tai  kirjeellä  jäsensih-
teerille tai liiton toimistoon.

Asiasta  tiedotetaan  tarkemmin 
seuraavassa  jäsenkirjeessä,  kunhan 
jäsenrekisteri saadaan ajettua uuteen 
järjestelmään.
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Jäsenmaksujen maksaminen

Tämän  jäsentiedotteen  mukana  on 
seuranne  jäsenmaksun  suorittamista 
varten  pankkisiirto.  Toivomme 
maksun  suorittamista  nimenomaan 
tällä  viitenumerolla,  jotta  se 
kirjautuu oikean seuran hyväksi. 

Jäsenmaksuhan  on  entinen  eli  7 
€/jäsen. Minimimaksu on  70 €.  

Toivomme,  että   suorittaisitte 
jäsenmaksunne  mahdollisimman 
pikaisesti heti tammikuussa.

Kansainvälisiä asioita sekä SKsL:n arvonimet

Luontobiennaalissa kunniaa

Suomen kameraseurojen liitto lähetti 
kokoelmat  sekä  projisoitavien  että 
printtikuvien  sarjaan  FIAP:n  14. 
luontobiennaaliin,  joka  järjestettiin 
Espanjassa Mallorcalla.

Molemmissa  sarjoissa  voitto  meni 
Italiaan. 

Kummassakin  sarjassa  Suomen 
kokoelma  sai  kunniamaininnan 
(Honorable Mention). Projisoitavien 
sarjassa Suomi sijoittui 9. tilalle, kun 
palkintosijoja  oli  10,  ja  printti-
sarjassa  7.  tilalle,  kun tässäkin sar-
jassa palkintosijoja oli 10.

Projisoitavien sarjassa voittaja Italia 
keräsi  20  kuvan  kokoelmalla  386 
kuvapistettä ja 80 pistettä kokonais-
vaikutelmasta, yhteensä 466 pistettä.

Suomen  kokoelma  (suomalaiset 
nisäkkäät)  sai  204  kuvapistettä,  40 
pistettä  kokonaisvaikutelmasta  eli 
yhteensä 244 pistettä.

Printtisarjassa  ensimmäiseksi  sijoit-
tunut  Italia  sai  10  kuvan   kokoel-

mallaan 225 kuvapistettä, 100 pistet-
tä  kokonaisvaikutelmasta,  yhteensä 
325  pistettä.   Suomen  kokoelma 
(suomalaiset  linnut)  sai  146  kuva-
pistettä,  50  pistettä  kokonaisvaiku-
telmasta eli yhteensä 196 pistettä.

FIAP:n arvonimien haku

Nyt  on  aika  alkaa  valmistautua 
FIAP:n arvonimien hakuun. Kaavak-
keita  ja  tarkempia  ohjeita  jakaa 
FIAP-yhteyshenkilö  Leena-Maija 
Lindqvist,  leena-maija.lindqvist@ 
sksl.fi, puh. 040 737 7259.

Jos  olet  harrastanut  kansainvälistä 
näyttelytoimintaa vähintään 5 vuotta 
(eli  ensimmäinen  hyväksyntäsi  on 
vuodelta  2004  tai  vanhempi),  olet 
saanut  FIAP:n  patronaattinumerolla 
varustettuihin näyttelyihin vähintään 
10  hyväksyntään,  vähintään viidellä 
eri  kuvalla,  vähintään  viidessä  eri 
näyttelyssä ja vähintään kolmessa eri 
maassa,  voit  hakea  AFIAP-
arvonimeä. 
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Jos  sinulla  on  jo  AFIAP-arvonimi 
(vuodelta  2006  tai  vanhempi  tai 
kuulut  niihin  vuoden  2007 
arvonimen  saajiin,  joille  FIAP:n 
hallitus  myönsi  luvan  hakea 
seuraavaa  arvonimeä  jo  vuonna 
2009)  ja  sinulla  on  vähintään  50 
hyväksyntää (mukaan lukien AFIAP-
hakemuksessa olevat),  vähintään 20 
eri  kuvalla,  vähintään  10  eri 
näyttelystä ja vähintään 5 eri maasta, 
voit hakea EFIAP-arvonimeä.

EFIAP-arvonimen  vähintään  kaksi 
vuotta  sitten  saaneet  voivat  hakea 
EFIAP/b-arvonimeä,  jota  seuraavat 
vielä  EFIAP/s,  g  ja  p.  Kysy näistä 
lisää. Näiden arvonimien haku ei ole 
ollut  Suomessa  kovinkaan  yleistä, 
mutta  maailmalla  kyllä.  Kuitenkin 
Suomessa  on  useita  kuvaajia,  joilla 
on  jo  satamäärin  hyväksyntöjä  ja 
myös palkintoja eli he voisivat hakea 
näitä arvonimiä.

FIAP-arvonimihakemukset  on 
jätettävä 31.3.2009 mennessä, mutta 
hakuprosessi  on hyvä  käynnistää  jo 
mielellään  viimeistään 
vuodenvaihteesta.  Kaavakkeiden 
täyttämisessä on arkaretta.

MFIAP-hakijoita kaivataan

MFIAP:ia  voi  hakea  aikaisintaan 
kahden vuoden kuluttua siitä, kun on 
saanut EFIAP:n. Arvonimeä haetaan 
20  kuvan  kokonaisuudella,  jonka 
kaikkien  kuvien  on  oltava  ennen 
julkaisemattomia.  Arvonimi  on 
ilmainen.  Jotta  hakemus  ehtisi 

FIAP:n  hallituksen  kevään 
kokoukseen,  hakemus  on  jätettävä 
helmikuun 2009 loppuun mennessä. 
Kysy  lisää  Leena-Maija 
Lindqvistiltä,  leena-
maija.lindqvist@sksl.fi tai 040 7377 
259.

 

FIAP:n henkilökorttia hakemaan

Suomen  kameraseurojen  liittoon 
kuuluvien  seurojen  jäsenet  voivat 
hakea  50  euron  arvoista  FIAP:n 
henkilökorttia. 

Tällainen  kortti  on  pakollinen 
kaikille  arvonimiä  hakeville,  mutta 
korttia  voivat  hakea  myös  muut 
jäsenet. 

Kameraseurat  voisivat  markkinoida 
korttia  jäsenistölleen  ja  hoitaa 
korttitilauksensa  keskitetysti.  Kysy 
hakukaavakkeita  Leena-Maija 
Lindqvistiltä, leena-maija.lindqvist@ 
sksl.fi  tai  puh.  040  737  7259. 
Henkilökorttien  hakuaika  maalis-
kuun 2009 loppuun mennessä.

Mestarit ja suurmestarit

Suomen  kameraseurojen  liiton 
arvonimiä  haetaan  kaksi  kertaa 
vuodessa.  Tammikuun  loppuun 
mennessä  haettavia  arvonimiä  ovat 
SKsLM,  SKsLSM  ja  SKsLE,  sekä 
SKsLA*,  SKsLB*  ja  SKsLC*. 
Syyskuun loppuun mennessä haetaan 
arvonimiä  SKsLA**,  SKsLB**  ja 
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SKsLC**. "Tähtiarvonimiä" haetaan 
esiteltävillä kuvakokoelmilla.

Muiden  arvonimien  osalta 
myöntämisperusteena  ovat  liiton 
näyttelyistä  kerätyt  pisteet.  Vähim-
mäisvaatimukset ovat seuraavat:

Suomen  kameraseurojen  liiton 
mestarin arvo (SKsLM):

Arvonimeen  vaaditaan  kuvaajan 
teosten hyväksyminen SKsL:n vuosi- 
tai  teemanäyttelyyn  vähintään 
kuutena  (6)  eri  vuonna,  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 
vuonna,  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 13 eri 
vuonna,  sekä  vähintään  100 
näyttelyistä  kerättyä  pistettä. 
Saadakseen  eminenssikuvaajan 
arvon  täytyy  hakijalla  olla 
suurmestarikuvaajan arvo.

Pisteitä  saa  kaikista  SKsL:n 
vuosinäyttelyistä,  sekä vuoden 2000 
ja  sen  jälkeen  pidetyistä  teema-
näyttelyistä.

● Näyttelyyn  hyväksytty 
yksittäinen teos: yksi (1) piste.

● Hyväksytty  kuvasarja  tai 
kuvakokoelma:  kaksi  (2) 
pistettä.

● Kunniakirja  tai  kunniamaininta: 
kaksi (2) pistettä.

● Nuorten  kunniakirja  tai  kunnia-
maininta: yksi (1) piste.

● Vuoden kuvaaja -palkinto: neljä 
(4) pistettä.

Arvonimien  käsittelymaksut  ovat: 
SKsLM  100  €,  SKsLSM  150  €, 
SKsLE  200  €.  Hakemukseen  on 
liitettävä  maksukuitti.  Hakemukset 
Leena-Maija Lindqvistille, osoite PL 
13, 39101 Hämeenkyrö. 

Lasten ja nuorten kuvia esille

FIAP  järjestää  joka  vuosi 
nuorisobiennaalin,  jossa  on  sarjat 
alle  16-vuotiaille  (siis  0–15-
vuotiaille)  ja alle 21-vuotiaille (16–
20-vuotiaille).

Tarkempaa  informaatiota  tulee 
yleensä niin viime tipassa, että tietoa 
on  hankala  levittää  ajoissa  Suomen 
kameraseuroille  ja  Suomen 
kuvaaville nuorille.

Koska  vuoden  2008  biennaalissa 
kisattiin  vedoksilla,  on  oletettavaa, 
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että  vuoden  2009  kevättalvesta 
kisataan  digitiedostoilla  (pitkän 
sivun pikselit 2400, resoluutio 300). 

Aihe on vapaa.

Järjestäkääpä kameraseuroissa oman 
paikkakunnan  lasten  ja  nuorten 
kuvakisoja  tammi–maaliskuussa, 
palkitkaa mielestänne parhaat, mutta 
lähettäkää ihan kaikkien osanottajien 
kuvat  tyrkylle  myös  nuoriso-
biennaaliin,  maaliskuun  loppuun 
mennessä   Leena-Maija  Lindqvist, 

PL  13,  39101  Hämeenkyrö  tai 
sähköpostilla leena-maija.lindqvist@ 
sksl.fi.

Muistakaa  kerätä  kaikilta  osan-
ottajilta yhteystiedot ja tarkka synty-
mäaika (päivä, kuukausi, vuosi).

Biennaalista  kiinnostuneet  lapset, 
nuoret  tai  heidän  puolestaan 
vanhemmat voivat myös kysellä lisää 
puh.  040  7377  259  eli  biennaaliin 
voi tarjota kuvia ilman välissä olevia 
paikalliskisojakin.
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Liittohallitus  2009

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

Varapuheenjohtaja
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, 37600 Valkeakoski
p. 040 530 7685
raimo.paukku@sksl.fi

Kotisivuvastaava
Elisa Putti
Ansarikuja 10 as 2, 13100 Hämeen-
linna
p. 0400 911 415
elisa.putti@sksl.fi

KV-vastaava
Leena-Maija Lindqvist
Lemmenpolku 21, 39200 Kyröskoski
p. 040 737 7259
leena-maija.lindqvist@sksl.fi

Nuorisovastaava
Lassi Puhtimäki
Kartanonkatu 4 B 31, 30100 Forssa
p. 040 526 1444
lassi.puhtimaki@sksl.fi

Koulutusvastaava
Sakari Mäkelä 
Rinkelitie 16, 02580 Siuntio
p. 040 511 6170
sakari.makela@sksl.fi

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

Liiton toimisto
Toiminnanjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja
Kari Tolonen
PL 58, 37501 Lempäälä
p. 040 063 4631
kari.tolonen@sksl.fi

Toivotamme hyvää joulua ja onnellista uutta  
vuotta  kaikille  Suomen  kameraseuroille  ja  
suomalaisille valokuvaajille!
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