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     SUOMEN KAMERASEUROJEN LIITTO RY



Teemanäyttely Aika Naantalissa

Suomen  kameraseurojen  liiton 
teemanäyttely  järjestetään  28.11.-
31.12. Naantalissa. Näyttelyn järjes-
tävät  Raisiosta  käsin  toimivat  Rai-
sion Kamerat ry ja Vapaavalo ry. 

Näyttelylle  on  valittu  teemaksi 
Aika,  jota  kaikkien  näyttelykuvien 
tulee siis jollain lailla ilmentää. Tee-
maa on kuitenkin päätetty  soveltaa 
hyvin vapaasti, joten rohkeasti ku-
via mukaan! Voidaan ajatella niin, 
että  tänä  vuonna  on  kaksi  vuosi-
näyttelyä - liian vaikeaksi ei teemaa 
tarvitse jäsentää eikä mieltää.

Kuvia voi tarjota kolmessa sarjassa: 
sarjaan  A  tarjotaan  vedoksia,  sar-
jaan B projisoitavia teoksia eli dioja 
tai  tiedostoja,  ja sarjaan  C teoksia, 
jotka eivät noudata A- ja B-sarjojen 
rajoituksia  esimerkiksi  kokonsa 
vuoksi. Tarkat näyttelysäännöt on 
luettavissa  liiton  kotisivuilla  os. 
http://www.sksl.fi/sksl/nayttelyt/vuo
si-_ja_teemanayttelysaannot.html

Näyttelyyn  tarjottavien  teosten 
viimeinen postituspäivä on maanan-
tai 28.9. (postileiman  päiväys  riit-
tää).  Kuvat  toimitetaan 
osoitteeseen :

Arto Korhonen 
Sorolaisenkatu 7 as 39 
21200 Raisio 

Kuvapakettiin on laitettava merkin-
tä Teemanäyttely. HUOM! Jokaises-
sa  kuvapaketissa  on  oltava  myös 
kuvaluettelo (ladattavissa liiton ko-
tisivuilta),  joka  sisältää  ainakin 
seuraavat tiedot: 

• kuvaajan nimi yhteystietoineen 
(puhelin, sähköposti, maaposti) 

• kuvaajan edustama seura 

• kuvien nimet ja sarjat 

• tiedot kuvaajan arvonimistä tai 
merkintä nuoresta kuvaajasta 

Kuvapakettiin  on  liitettävä  kuitti 
maksetuista  osallistumismaksuista, 
joka on 4 euroa/teos, paitsi näyttelyn 
avajaispäivänä  30-vuotiailta  ja  nuo-
remmilta 2 euroa/teos. Maksut mak-
setaan  Vapaavalon  tilille,  Nordea 
157230-377002. 

HUOM.  HUOM!  Maksettaessa  on 
viestikenttään  selvästi  merkittävä, 
kenen  kuvia  ja  mistä  seurasta 
maksetaan.  Ilman  osallistumis-
maksua  lähetettyjä  kuvia  ei  oteta 
arvosteluun eikä niitä palauteta!

Kuvia voi lähettää myös sähköisesti 
osoitteeseen  aika2009@sksl.fi.  Täl-
löin  on  viestiin  merkittävä  selvästi 
ym. tiedot kuvaajasta ja kuvista. 

SKsL:n teemanäyttely 2009 avataan 
lauantaina  28.11.  Naantalin  taide-
huoneella, jonka jälkeen näyttely on 
esillä  tilassa  joulukuun  ajan.  Ava-
jaisten jälkeen  viikonlopun ohjelma 
jatkuu yhteisellä illallisella lauantai-
iltana sekä seuraavana päivänä liiton 
syyskokouksella.  Tarkemmat  tiedot 
ruokailusta,  kokoustilasta  ja  majoi-
tuksesta ilmoitetaan myöhemmin. 

Lisätietoja: Anu Kosonen, 
anu.kosonen@iki.fi  tai 
puh. 050 372 4989. 
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Vuoden kameraseura

Vuoden  kameraseura  -tittelin 
hakuaika  on  menossa. 
Vapaamuotoiset  hakemukset  tulee 
postittaa  liitteineen  30.9.2009 
mennessä  puheenjohtajalle:  Tatu 
Kosonen, Hakatie 2, 54410 Ylämaa. 
Postileiman päiväys riittää.

Arvonimen  myöntämisestä  päättää 
liiton  hallitus  hakemusten  ja 
liitteiden  perusteella,  niiden 
laatimiseen  kannattaa  siis  käyttää 
reilusti aikaa.

Hakemuksen  ainoa  pakollinen  liite 
on vuoden 2008 toimintakertomus. 
Muitakin liitteitä saa olla.

Vuoden  kameraseuralle  myönne-
tään  palkintona  liiton  koulutuspal-
veluita 1000 euron arvosta.  

Arvioinnissa otetaan huomioon niin 
paikallinen  toiminta,  toiminta  koti-
maassa  kuin  kansainvälinenkin  toi-
minta. Myös yhdistyksen jäsenmäärä 
otetaan huomioon.

Valinta julkistetaan syyskokouksessa 
Naantalissa 29.11.2009.

Aikaisempina  vuosina  tittelin  ovat 
saavuttaneet:

2005 Hyvinkään kameraseura ry

2006 Hämeenkyrön kameraseura ry

2007 Savonlinnan fotokerho ry

2008 Mielikuvitus ry, Lempäälä

Finland Digital Circuit 2009

Suomen  kameraseurojen  liitto  jär-
jestää  tänä  vuonna  digitaalikuvien 
kiertonäyttelyn  1st. Finland Digital  
Circuit. 

Liiton  hallitus  toivoo  aktiivista 
osallistumista  erityisesti  niiltä 
jäseniltä,  jotka  normaalistikin 
osallistuvat  liiton  omiin  näyttelyi-
hin.  On  tärkeää,  että  suomalaisten 
osanottajien  osuus  omassa  Circui-
tissa on iso, eli  nyt mukaan nekin, 
jotka  eivät  yleensä  harrasta 
kansainvälisiä näyttelyjä!

Circuitin  closing  day eli  viimeinen 
mahdollinen  päivä  toimittaa  kuvia 
on  29.9.  joka  on  lähellä 
teemanäyttelyn  postileiman  päivää 
28.9.  Tämä ei  ole  mikään  vahinko, 
vaan hyvä tilaisuus postittaa samoja 
kuvia molempiin. 

Jäsenkirjeen  liitteenä  ovat  Circuitin 
säännöt  ja  entry  form eli  osallistu-
miskaavake.

Kiertonäyttelyllä  on  omat  nettisivut 
os. http://www.finlandcircuit.fi/
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Puheenjohtajien neuvottelupäivä 

Suomen  kameraseurojen  liiton 
jäsenseurojen toimihenkilöille suun-
nattu  neuvottelupäivä  järjestetään 
kokousristeilynä  Helsinki-Tallinna-
Helsinki.  Tarkka  ajankohta  on 
lauantai  3.10. klo 8.00-20.30. 

Matkan hinta (noin 50 euroa) sisäl-
tää seminaarit Eckerö Linen laivalla, 
yhteisen  lounaan  Tallinnassa  ja 
sisäänpääsyn valokuvamuseoon. 

SISÄLTÖ: 

8.00-11.30 luentoja/keskustelua 

● Suomen  kameraseurojen  liiton 
toiminnan yleinen esittely. 

● Alustava  toimintasuunnitelma 
2010, sekä pidemmän aikavälin 
suunnitelmat 

● Liiton  vuosi-  ja 
teemanäyttelyiden järjestäminen 
(miksi ja miten) 

● Kahvit

11.30-17.00 Tallinnassa 

● Yhteinen lounas

● Tutustuminen 
Valokuvamuseoon 
(http://www.linnamuuseum.ee/f
otomuuseum) 

● Aikaa vaikkapa ottaa valokuvia 

17.00-20.30 luentoja/keskustelua 

● SKsL:n  koulutustarjonta, 
tulevia/tilattavia kursseja 

● Vitkan  ja  erityisesti  uuden 
jäsenrekisterijärjestelmän 
esittely 

● Finnfoto  ja  SKsL:n  asema  sen 
jäsenjärjestönä 

Matka  toteutuu  vain,  jos  sille 
osallistuu vähintään 20 jäsenseuraa. 

Mukaan  haluavien  pyydetään  otta-

maan yhteyttä  30.8. mennessä toi-
mistoon: Kari Tolonen, kari.tolonen 
@sksl.fi tai puh. 0400 634 631.

Vuosinäyttely vielä nähtävänä

SKsL:n vuosinäyttely on kiertänyt jo 
Lemin  ja  Luumäen,  mutta 
Parikkalan-näyttely  on  vielä  esillä 
31.8.2009 asti.  

Näyttely  on  nähtävänä  Valolla-
galleriassa  (Kirjavalanraitti  9, 
Kirjavala, Parikkala) ti-su klo 11-16 
aivan kuutostien vieressä.
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Vitkan jäsenrekisteri

Suomen  kameraseurojen  liiton 
jäsenseurat  pääsivät  tänä  vuonna 
hyödyntämään  suoraan  liiton 
jäsenrekisteriä. Rekisteriä käytetään 
tutun  Vitka-portaalin  kautta 
webbiselaimella. 

Vitkaan kirjaudutaan sisälle henkilö-
kohtaisilla  tunnuksilla.  Huom!  Yh-
delle jäsenseuralle voidaan myöntää 
useita  tunnuksia,  mutta  vastuu-
kysymysten vuoksi tunnusten todel-
lakin oletetaan pysyvän henkilökoh-
taisessa tiedossa. 

Sisäänkirjautumisen  jälkeen  saavu-
taan  etusivulle,  jossa  kerrotaan 
muiden  jäsenseurojen  tiedoissa 
tapahtuneista  muutoksista  (kuva 
alapuolella).  Näytön  vasemmassa 
laidassa on navigointipalkki, jossa

pitäisi  näkyä  myös  oman  seuran 
nimi.  Tämän  linkin  takaa  löytyy 
mahdollisuus muokata oman seuran 
yhteystietoja. 

Varsinainen  jäsenrekisteri  löytyy 
linkin  Henkilöt takaa.  Näkymä 
sisältää  hakukentän,  sekä  kolme 
painiketta:  Etsi,  Uusi  ja Lataa  PDF 
(kuva yläpuolella). 

Hakukenttään  voidaan  antaa  joko 
haettavan henkilön etu- tai sukunimi, 
ei  kuitenkaan  molempia  yhtäaikaa. 
Nimeä  ei  tarvitse  kirjoittaa 
kokonaan, vaan sen täydentämiseksi 
on mahdollista käyttää erikoismerk-
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kejä  % ja  _.  Esimerkiksi  hakuehto 
K% etsii  kaikki  sellaiset  henkilöt, 
joiden  etu-  tai  sukunimi  alkaa  K-
kirjaimella,  ja  hakuehto  M_rja 
kaikki  Marjat,  Merjat  ja  Mirjat. 
Haku  suoritetaan,  kun  painetaan 
Etsi-painiketta.

Lataa  PDF  -painike  kokoaa 
hakulistalla  olevista  henkilöistä 
postitustarrat.  Tarrat  generoituvat 
siten, nimiä on kolme vierekkäin ja 
kahdeksan  allekkain.  Tällaisia  3x8 
-formaattiin  valmiiksileikattuja  tar-
ra-arkkeja  on  saatavana  kirjakau-
poista,  joten  tämä  ominaisuus 
säästää paljon töitä esim. jäsenkirjei-
tä lähetettäessä.

Uuden jäsenen  lisääminen  tapahtuu 
uusi-painikkeella, ja vanhan jäsenen 
tietojen  muokkaaminen  napautta-
malla  muokattavan  henkilön  nimeä 
hakutuloslistasta. Molemmat toimin-
not  siirtävät  ohjelman  suorituksen 
toiselle välilehdelle. Mikäli tarkoitus 
on muokata jo järjestelmässä olevan 
henkilön  tietoja,  joudutaan  vielä 
napauttamaan Muokkaa-painiketta.

Kenttä  Aktiivinen tulee  aina määri-
tellä  muotoon  Kyllä,  koska  ei-
aktiiviset luetaan liiton rekisterissä

jäsenyydestään  eronneiksi.  Markki-
nointikielto  -kohtaan  valitaan  Kyllä 
siinä  tapauksessa,  jos  kyseinen 
henkilö on kieltänyt osoitetietojensa 
luovuttamisen  markkinointitarkoi-
tuksiin.  Täytettäviksi  tiedoiksi 
suositellaan  merkittävän  nimen 
lisäksi  vähintään  postiosoite 
(katuosoite,  postinumero  ja 
-toimipaikka),  mutta  nykyaikana 
myös sähköpostiosoitteen lisääminen 
on varmasti järkevää. 

Muutokset  tallentuvat  järjestelmään 
painamalla  Tallenna-painiketta,  ja 
kaikki tehdyt muutokset peruutetaan 
painamalla Peruuta-painiketta.

Jäsenseurat  voivat  myöntää  omalle 
jäsenistölleen  myös  lisää  käyttö-
oikeuksia.  Tämä  tapahtuu  välileh-
deltä  Lisäasetukset.  Uusi  käyttäjä-
tunnus  ja  salasana  luodaan 
valitsemalla  Generoi  käyttäjätunnus 
ja  salasana  -painike.  Huom!  Tiedot 
eivät  näy,  vaan  ne  lähetetään 
tallennuksen  jälkeen  siihen  sähkö-
postiosoitteeseen, joka ko. henkilölle 
on määritelty. 

Käyttöoikeuksista  Jäsenrekisterin  
ylläpitäjä tarkoittaa,  että  henkilöllä 
on lupa ylläpitää seuran jäsenten 
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tietoja  (ja  siis  myös  nähdä  niitä). 
Kotisivujen  ylläpito tarkoittaa,  että 
henkilöllä on oikeus ylläpitää seuran 
kotisivuja,  ja  Jäsenseuran  tiedostot 
pääsyä  seuran  “omiin  tiedostoihin” 
(esim. liiton palvelimelle tallennetut 
toimintakertomukset).

Nämäkin muutokset astuvat voimaan 
vasta tallennuksen jälkeen, ja käyttä-
jätunnuksista  kertova  sähköposti 
vasta noin 10 minuutin viiveellä. 

Jäsenseuran omien tietojen muokkaaminen

Jäsenseuran  omien  tietojen 
muokkaaminen tapahtuu täsmälleen 
samalla  logiikalla  kuin  henkilötie-
tojenkin  osalta.  Tehdyt  muutokset 
päivittyvät  automaattisesti  liiton 
kotisivujen jäsenseurat-kohtiin.

Huomattavaa on kenttä Kotisivujen  
osoite on kaikilla muodossa 
http://www.sksl.fi/jasenseuran.nimi/

Jos  seurallanne  on  kotisivut  jollain 
muulla  palvelimella,  kirjoitetaan 
kenttään  suora  (ja  täydellinen) 
osoite,  ja  valitaan  Kyllä kohtaan 
Automaattinen  siirto  ulkopuoliseen  
osoitteeseen. 

Huom!  Jos  käytetään  liiton  omaa 
palvelinta,  tässä  on  oltava  valittuna 
Ei!
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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

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

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

Liiton toimisto

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