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LÄMPIMÄT KIITOKSET LUOTTAMUKSESTA JA YHTEISTYÖSTÄ!

Vuoden  viimeinen  jäsentiedote  on 
samalla  viimeinen minun tekemäni. 
Olen joka syksy muistuttanut jäsen-
seuroja  siitä,  että  välillä  on  hyvä 
jakaa  vastuuta  myös  uudemmille 
aktiiveille  ja  samalla  kannustanut 
tuomaan  myös  liittohallituksen 
vaaleihin  uusia  henkilöitä  ehdolle. 
Viisi  vuotta  on  pitkä  aika,  ja 
mielestäni nyt oli sopiva aika näyt-
tää itsekin esimerkkiä;  urautuminen 
on se huonompi vaihtoehto.

Puheenjohtajan vaihtaminen on aina 
mielenkiintoinen tilanne yhdistyksen 
kannalta.  Vaikka  yhdistyslain  mu-
kaan  puheenjohtajan  toimeenpano-
valta  ei  ole  sen  kummempi  kuin 
hallituksen  rivijäsenelläkään,  on 
kyseessä kuitenkin eräänlainen keu-
lakuva  ja  samalla  se  henkilö,  joka 
kantaa  suurimman  vastuun  toimin-
nasta ja sen kehittämisestä. Pienissä 
yhdistyksissä ei ole ollenkaan väärin 
puhua yhdistyksen vetäjästä.
Senpä  vuoksi  olenkin  havainnut 
parhaaksi  tavaksi  sen,  että  uusi 
puheenjohtaja  valitaan  aina  sellai-
sista  ihmisistä,  jotka  jo  ovat 
toimineet  ko.  yhdistyksen  hallituk-
sessa.  Tämän  yleistän  koskemaan 
kaikkia  yhdistyksiä,  ei  vain 
kameraseuroja tai liittoa!

SKsL:n  hallitus  sai  tiedon  vetäyty-
misestäni  jo  kesällä,  joten  asia  ei 
tullut   sille  yllätyksenä.  Ilmeisesti 
samasta  syystä  liitolla  oli  hyvää 
aikaa pohtia seuraavan puheenjohta-
jan  nimeä   -  ja  niinpä  syyskokous 
päätyi yksimielisesti parhaimpaan

mahdolliseen  päätökseen,  kun  pu-
heenjohtajaksi  vuodelle  2010  valit-
tiin Reino Havumäki. Toivotan Rei-
nolle  onnea  ja  menestystä  tässä 
vaativassa tehtävässä!

Peilatessani  omaa  kauttani  taakse-
päin tunnen oloni varsin tyytyväisek-
si - toivottavasti aiheesta. Toiminnan 
laatu  ihan  kaikilla  osa-alueillamme 
vaikuttaisi  olevan  parempi  vuoden 
2009  lopussa  kuin  vuoden  2005 
alussa.  Tästä  osoituksena  on  myös 
liiton  jäsenseurojen  lukumäärän 
väheneminen  pysähtynyt  ainakin 
toistaiseksi;  viereisen  sivun  graafi 
kertoo tästä asiasta lisää.

Puheenjohtajan  ansioksi  tätä  ei 
tietenkään  voi  laittaa,  mutta  kaipa 
puheenjohtaja  voi  tuntea  ylpeyttä 
"tiiminsä" puolesta. Joka tapauksessa 
kiitän  erityisesti  ja  vielä  erikseen 
kaikkia niitä, jotka ovat hallituksessa 
työskennelleet  kanssani!  Hyvä  yh-
teishenki  ja  aktiiviset,  omaan 
"tonttiinsa" panostavat, mutta  muita-
kin  osa-alueita  tarvittaessa  tukevat 
monitaiturit  ovat  tämän  nykyisen 
tilanteen  rakentaneet.  Toiminnan 
kehittäminen yhä paremmaksi jatkuu 
toki edelleenkin, mutta valittu suunta 
vaikuttaa toimivalta.

Syyskokouksen  perusteella  on  yksi 
suurimmista  haasteista  yhä  edelleen 
liiton  kehittäminen  siten,  että  koko 
jäsenistö  tuntisi  hyötyvänsä  jäse-
nyydestä.  Suuret  seurat  maksavat 
suurimmat  jäsenmaksut,  ja  äänes-
tävät suurimmilla äänimäärillä. Toi-
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Suomen kameraseurojen liiton jäsenkehitys vv. 1998-2009: punaisella jäsen-
seurojen lukumäärä (2009: 91 kpl), sinisellä henkilöjäsenten (2009: 3931 kpl)

saalta  jäsenmaksut  maksetaan  kai-
kista  henkilöjäsenistä,  mutta  ääni-
määrä on rajoitettu 15 ääneen. Nämä 
asiat aiheuttavat närää sekä suurissa 
että pienissä seuroissa.

Entäpä,  jos  kaikilla  seuroilla  olisi 
sama jäsenmaksu ja  vain yksi  ääni 
liittokokouksissa?  Pienetkin  seurat 
saisivat  äänensä  kuuluviin,  eivätkä 
suuret tuntisi toimivansa vain toi-

minnan  rahoittajina.  Yhteistyö  on 
meille elintärkeää; paras mahdollinen 
kompromissi  löydetään.   Muutos  ei 
ole vaivaton, muttei mahdotonkaan.

Näitä pohtiessa toivotan vielä kerran 
kiitokset  kaikille  liiton  jäsenille 
hyvästä yhteistyöstä! 

Tatu Kosonen
Puheenjohtaja 2005-2009
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VUOSINÄYTTELY 2010 LOVIISASSA

Kuvien lähettäminen

Kuvien  viimeinen  lähetyspäivä  on 
20.1. (sen päivän postileima riittää). 
Kuvat lähetetään osoitteella:

Loviisan kameraseura ry / 
Heikki Arola
Laivanrakentajantie 18
07910 Valko

Kuvamaksu neljä (4) euroa / teos on 
maksettava  tilille  Nordea  203118-
27960. Kuittikopio tai muu selvitys 
maksusta on liitettävä kuvalähetyk-
sen  mukaan.  Näyttelyn  avajaispäi-
vänä  10.4.2010  alle  30-vuotiailta 
henkilöiltä kuvamaksu on kaksi (2) 
euroa / teos.

Kuvatiedostoja voi lähettää myös 
sähköpostitse os. 
heikki.arola@sulo.fi

Teos voi olla yksittäinen kuva tai 
kuvasarja.

Avajaiset

Vuosinäyttelyn  avajaisia  vietetään 
Loviisan museossa lauantaina 10.4. 
klo 17. 

Avajaisten  jälkeen  on  vuorossa 
ruokailu  hotelli  Degerbyssä  (Bran-
densteininkatu 17) klo 19.30.

Avajaisten  oheisohjelmana  luvassa 
on seminaari hotelli Degerbyssä klo 
14-16.

Näyttely

Näyttely  on  esillä  Loviisan 
museossa sen aukioloaikoina 30.3.-
28.4.2010.

Majoitus hotelli Degerbyssä

puh. (019) 505 61 
fax. (019) 505 6200
 http://www.degerby.com/

Liittokokous

Suomen  kameraseurojen  liiton 
sääntömääräinen  kevätkokous  pide-
tään  hotelli  Degerbyssä  sunnuntaina 
11.4.2010 klo 10. 

Valtakirjojen tarkastaminen klo 9.45-
10.00.

Lisätietoja

Heikki Arola, puh. 040 509 8539 
Ari Haimi, puh. 040 545 6486 

Toivomme runsasta osanottoa!
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NÄYTTELYITÄ TARJOLLA

SKsL:n  näyttelyiden  järjestämistä 
voi  taas  hakea.  Näyttelyn  järjestä-
minen  on  hyvä  tapa  vahvistaa 
seuran  yhteishenkeä,  ja  mahdol-
lisuus parantaa talkooporukalla seu-
ranne taloudellista tilannetta.

Näyttelyitä  voi  hakea  hallitukselle 
osoitetulla hakemuksella. Hakemuk-
sesta  on  käytävä  alustavasti  ilmi 
näyttelyn  ajankohta  ja  näyttely-
paikka.

Hakemuksen  voi  toimittaa  joko 
näyttelyvastaavalle tai liiton toimis-
toon. Teemanäyttelyn järjestäjä  saa 
yleensä  valita  itse  teeman.  Hallitus 
tosin vahvistaa sen.

SKsL  tukee  järjestäjää  taloudelli-
sesti. 

Lisätietoa:  Tatu  Kosonen,  p.  050 
584 5896, tatu.kosonen@sksl.fi

Tällä  hetkellä  näyttelyiden  varausti-
lanne on seuraava:

Vuosinäyttely 2010: Loviisa
Teemanäyttely 2010: Kannus

Vuosinäyttely 2011: Helsinki
Teemanäyttely 2011: Hämeenkyrö

Vuosinäyttely 2012: Kouvola
Teemanäyttely 2012: Hyvinkää

Vuosinäyttely 2013: varattu
Teemanäyttely 2013: varattu

Vuosinäyttely 2014: varattu
Teemanäyttely 2014: VAPAA

Vuosinäyttely 2015: VAPAA
Teemanäyttely 2015: varattu

Vuosinäyttely 2016: varattu
Teemanäyttely 2016: VAPAA

LISÄÄ MUUTOKSIA NÄYTTELYSÄÄNTÖIHIN

Liiton näyttelysäännöt kokivat vuo-
den  lopuksi  vielä  pieniä  tarken-
nuksia.  Tähän  asti  näyttelyyn 
hyväksyttyjä  kuvia  on  voinut 
käyttää  näyttelyn tiedottamisen yh-
teydessä,  mutta  jatkossa  niitä 
voidaan  hyödyntää  myös  liiton 
omassa tiedotustoiminnassa. Peruste 
tälle muutokselle on se,  ettei  liiton 
toiminnasta  juuri  synny  muuta 
kuvamateriaalia,  vaan  juuri  näytte-
lyyn  hyväksytyt  kuvat  esittelevät 
liittoakin  (näyttelythän  ovat  tärkeä 
osa  liiton  toimintaa).  Tämän  muu-
toksen  tärkein  lähiajan  tavoite  on 
saada elävöitettyä liiton kotisivuja.

Toinen muutos koskee teosten nimiä. 
Jatkossa yksi valokuvaaja voi käyttää 
yhtä  teosnimeä  vain  yhdelle  teok-
selle,  jotta  teokset  olisivat  yksilöi-
tävissä nimen perusteella  (kuten kv-
näyttelyissäkin on). Tähän tarkoituk-
seen  riittää  järjestysnumero:  Talvi-
maisema 1, Talvimaisema 2, jne.

Kolmas muutos koskee Fotofinlandia 
-kilpailuun  osallistumista  ja  Vuoden 
kuvaaja  -sarjaa.  Jatkossa  näihin 
tavoitteisiin  tähdätään  vähintään 
viiden kuvan (vedos tai  projisoitava 
kuva) kokonaisuuksilla (aiemmin: 3-
5 vedoksen kokoelma).
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KUVAMAKSUT 2010

SKsL:n  hallitus  on  kokouksessaan 
vahvistanut näyttelymaksut vuodelle 
2010. Sekä yksittäiskuvat että sarjat 
osallistuvat  samoihin  sarjoihin, 
joten käytössä on edelleen vain yksi 
teosmaksu 4 euroa / teos.  Teos on 
siis  joko  yksittäinen  kuva  tai 
kuvasarja. 

Kulloisenkin  näyttelyn  avajaispäivä-
nä  alle  30-vuotiailta  peritään  kuva-
maksusta vain puolet. Tällä halutaan 
kannustaa  nuorisoa  osallistumaan 
liiton näyttelyihin.

ILKKA NISKASESTA SUOMEN TOINEN SKsLE

Iisalmelaiselle  Ilkka  Niskaselle 
myönnettiin  Naantalin-teemanäyt-
telyn  avajaisissa  arvonimi  SKsLE. 
Kyseinen  arvonimi  oli  järjestyk-
sessä vasta toinen - tähän mennessä 
sellainen  on  ollut  vain  helsinkiläi-
sellä Veikko Wallströmillä.

Niskanen  on  49-vuotias  mittaustek-
nikko,  joka  on  harrastanut  valoku-
vausta vuodesta 1995 lähtien. Ensim-
mäinen  hyväksyntä  SKsL:n  näytte-
lyyn on vuodelta 2000, joten arvoni-
mi tuli aivan ennätysajassa. 

Lämpimät onnittelut!

KARHUKUVAUSKURSSI KUHMOSSA 5.-8.8.2010
Karhunkuvauskurssi  järjestetään 
Kuikan  kämpällä  Lassi  Rautiaisen 
johdolla. Kurssin alustava ohjelma:

Torstaina 5.8.
- 16.00 saapuminen, majoitus
- 18.00 ruokailu ja kuvaesitys
- 19.30 retki lähiympäristöön
- 22.00 sauna

Perjantaina 6.8.
- 9.00 aamupala
- 10.00 kuvaesitys lintukuvauksesta
- 12.00 kahvit
- 12.30 opetusta tai ulkoilua
- 16.00 ruokailu ja retkieväät 
- 17.30 kojuille yöksi

Lauantaina 7.8.
- 8.00 paluu kämpälle, aamupala
- 10.00 kuvien käsittely, palaute
- 13.00 kahvit, vapaata ohjelmaa

- 16.00 ruokailu ja retkieväät 
- 17.30 kojuille yöksi

Sunnuntai 8.8.
- 8.00 paluu kämpälle, aamupala
- 10.00 kuvien käsittely, palaute
- 12.00 kahvit, kotimatka

Vaihtoehtoisesti  ohjelmaan  voidaan 
lisätä opastettu retki vanhaan metsään 
perjantaina klo 10.30-15.00 (ja kuva-
esitys  vasta  lauantaina),  ja  torstaina 
mahdollisuus  kuvaamiseen  jo  aiem-
minkin. 

Kurssin kokonaishinta 450 €. Kyydit 
kurssipaikalle kukin hoitaa itse.

Ilmoittautumismaksu 50 € veloitetaan 
ilmoittautumisen yhteydessä.

Ilmoittauttumiset toimistolle: 
toimisto@sksl.fi  tai 0400 634 631
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SKSL-ARVONIMIEN HAKU 2010

Suomen  kameraseurojen  liiton 
arvonimiä  haetaan  kaksi  kertaa 
vuodessa.  31.1.2010  mennessä 
haettavia  arvonimiä  ovat  SKsLM, 
SKsLSM ja SKsLE, sekä SKsLA*, 
SKsLB* ja SKsLC*.

Arvonimien  SKsLM,  SKsLSM  ja 
SKsLE osalta myöntämisperusteena 
ovat  liiton  näyttelyistä  kerätyt 
pisteet. Vähimmäisvaatimukset ovat 
seuraavat:

Suomen  kameraseurojen  liiton 
mestarin arvo (SKsLM):

Arvonimeen  vaaditaan  kuvaajan 
teosten  hyväksyminen  SKsL:n 
vuosi-  tai  teemanäyttelyyn  vähin-
tään  viidessä  eri  näyttelyssä,  sekä 
vähintään 30 näyttelypistettä.

Suomen  kameraseurojen  liiton 
suurmestarin arvo (SKsLSM):

Arvonimeen  vaaditaan  kuvaajan 
teosten  hyväksyminen  SKsL:n 
vuosi-  tai  teemanäyttelyyn  vähin-
tään 10 eri näyttelyssä, sekä vähin-
tään 60 näyttelyistä kerättyä pistet-
tä. Saadakseen suurmestarikuvaajan 
arvon täytyy hakijan olla SKsLM. 

Suomen kameraseurojen liiton emi-
nenssikuvaajan arvo (SKsLE):

Arvonimeen  vaaditaan  kuvaajan 
teosten hyväksyminen SKsL:n vuosi- 
tai  teemanäyttelyyn vähintään 15 eri 
näyttelyssä, sekä vähintään 100 näyt-
telyistä kerättyä pistettä.  Saadakseen 
eminenssikuvaajan  arvon  täytyy 
hakijan olla SKsLSM.

Pisteitä saa kaikista SKsL:n vuosi- ja 
teemanäyttelyistä seuraavasti:

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

● Kunniakirja tai kunniamaininta: 
kaksi (2) pistettä.

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

Arvonimien  käsittelymaksut  ovat: 
SKsLM  100  €,  SKsLSM  150  €, 
SKsLE  200  €.  Hakemukseen  liitet-
tävä maksukuitti.

Hakuohjeet *-arvonimiin kotisivuilla.

Hakemukset näyttelyvastaavalle: Tatu 
Kosonen, Hakatie 2, 54410 Ylämaa.

TILATKAA "MINISTERI" KYLÄÄN!

SKsL:n  hallitus  tahtoo  kantaa 
kortensa  kekoon  liiton  toiminnan 
tiedottamisessa ja hyvien kontaktien 
syntymisessä. Olemme  käytettävis-
sänne kokousten esiintyjiksi;  meitä 
saa tilata esim. kilpailuita arvostele-
maan, liiton jäsenetuja esittelemään, 
tai muuten vain jutustelemaan.

Kukin  hallituksen  jäsen  osaa  kertoa 
liiton yleisistä asiosta ja jokaisella on 
myös oma erityisalansa. Kukin pystyy 
tarvittaessa  liikkumaan  ympäri 
Suomen,  mutta  helpoimmin  toki 
lähialueilla.  Yhteystiedot  löytyvät 
tämän kirjeen viimeiseltä aukeamalta, 
joten ottakaa rohkeasti yhteyttä!

7.



VITKA-PALVELIN SAI JATKOAJAN

Suomen Kameraseurojen Liitto ry:n 
syyskokous hyväksyi  yksimielisesti 
seuraavan  pykälän  palauttamisen 
toimintasuunnitelmaan 2010:

II/8. KOTISIVU- JA 
SÄHKÖPOSTIPALVELIN

Vuokrataan kotisivu- ja sähköposti-
palvelintilaa.  Tarjotaan  jäsenseu-
roille  levytilaa  niiden  omien 
kotisivujen  käyttöön.  Kehitetään 
jäsenpalvelujärjestelmää.

Edellisessä jäsenkirjeessä kerrottiin 
hallituksen  päättäneen  selvittää 
muita vaihtoehtoja nykyisen Vitka-
palvelimen vaihtamiseksi.  Hallituk-
sen  kokouksessa  esiteltiin  asiaa 
tutkineen työryhmän saama tarjous 
Optinet  Oy:ltä,  joka  oli  ykkös-
vaihtoehto  nykyisen  palvelimen 
korvaajaksi.  Tämä  palvelu  olisi 
hintatasoltaan  ollut  ensi  vuonna 
5000 euroa perustamiskustannukset 
mukaanlukien, ja  sen jälkeen 3000 
euroa  vuodessa  -  eli  pitkälläkin 
tähtäimellä asiaa tarkastellen tupla-
hintainen  nykyiseen  verrattuna 
(vuonna 2009 noin 1500 euroa). 

Samassa  kokouksessa  todettiin,  että 
yhden  kuukauden  siirtymäaika  on 
aivan  liian  lyhyt  kaikkien  nykyisten 
palveluiden  siirtämiseksi  uusiin 
järjestelmiin,  ja  näillä  perustein 
hallitus  katsoi  järkeväksi  jatkaa 
nykyisen  palvelun  ja  palvelimen 
sopimusta toistaiseksi. 
Hallituksen  kokouksessa  päätettiin 
myös  siirtyä  suoraan  Tenue  Oy:n 
asiakkaaksi.  Tähän  asti  palvelut  on 
läpilaskutettu muuta kautta, jolla hin-
taa on saatu laskettua, mutta siitä on 
seurannut väärinkäsityksiä sen osalta, 
kuka palvelun maksuista hyötyy.
Jäsenpalveluiden kehittäminen on yhä 
edelleen tärkeä tavoite,  ja  se koskee 
myös  näitä  sähköisiä  palveluita. 
Vitka-palvelimen osalta niistä merkit-
tävimmät  koskevat  jäsenseurojen 
omien  kotisivujen  ylläpitoa.  Liiton 
omista tiedotteista aletaan koota RSS-
syötettä  hyödynnettäväksi  jäsenseu-
rojen omilla sivuilla. Tarkoitus on se, 
että  tiedotusvastuu  siirtyisi  jäsen-
seuroilta yhä enemmän liiton vastuul-
le;  jäsenseurojen  kotisivuvastaavien 
työmäärää saadaan siis vähennettyä.

KAIKILLA JÄSENSEUROILLA KOTISIVUT JA SÄHKÖPOSTI

Iloinen uutinen saavutti  hallituksen 
syksyllä:  vihdoinkin kaikilla  jäsen-
seuroilla on käytössään sähköposti-
osoite ja myös omat kotisivut! Tätä 
voidaan  pitää  todellisena  edistys-
askeleena  varsinkin  tiedotuksen 
osalta; nyt seurat tavoitetaan oman 
sähköpostilistan kautta tarvittaessa

hyvinkin nopeasti. Sähköpostilistalle-
han  voi  kuka  tahansa  jäsenseura 
lähettää  muita  kiinnostavaa  tietoa. 
Vastaanottajaksi  laitetaan  listan 
osoite  jasenseurat@sksl.fi,  jolloin 
kaikki seurat saavat saman viestin.
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AUTOMAATTISET KOTISIVUT 

Suomen  kameraseurojen  liiton 
Vitka-palvelimelle  on  lisätty  uusi 
ominaisuus,  jolla  jäsenseuroille 
voidaan  generoida  omat  kotisivut 
automaattisesti  liiton  jäsenrekiste-
rissä olevien tietojen perusteella.

Tämän  palvelun  päätarkoitus  on 
tarjota  kotisivumahdollisuus  niille 
seuroille,  joilla  ei  ole  juuri  yhtään 
kotisivujen ylläpitotaitoa. Kotisivu-
jen  olemassaolo  on  nykypäivänä 
yksi osoitus toimivasta seurasta.

Tarkoitus  on,  että  toiminnallisuutta 
kehitetään ensi vuonna voimakkaasti.

Seuraavana  vuorossa  on  automaat-
tisten  sivujen  muokkausominaisuuk-
sien  parantaminen  mahdollisimman 
helppokäyttöisellä  käyttöliittymällä, 
ja  myöhemmin  on  tarkoitus  lisätä 
myös  seurakohtaiset  keskustelupals-
tat, kuvagalleriota ynnä muuta. 

Automaattisten  kotisivujen  palvelua 
käyttää tällä hetkellä 24 jäsenseuraa.

LISÄÄ OMINAISUUKSIA SEUROJEN OMILLE KOTISIVUILLE

Jäsenseuroille on vihdoinkin päätet-
ty  myöntää  SSH-  ja  Secure-FTP 
-yhteydet  mahdollistavia  ns.  Unix-
tunnuksia. CGI-skriptien (SHTML) 
ja PHP-skriptien ajaminen mahdol-
listetaan,  ja  hieman  myöhemmin 
lisätään  myös  tietokantamah-
dollisuus sekä  Word Press tai  sen 
kaltainen blogijärjestelmä jäsenseu-
rojen  käytettäväksi.  Lisäksi  liiton 
omista  tiedotteista  aletaan  koota 
RSS-syötettä  hyödynnettäväksi  jä-
senseurojen omilla sivuilla.  Tämän 
tarkoitus on se,  että tiedotusvastuu 
siirtyisi  jäsenseuroilta  yhä  enem-
män liiton vastuulle;  jäsenseurojen 
kotisivuvastaavien työmääräää pyri-
tään siis vähentämään.

Ne seurat, jotka ovat kiinnostuneita 
siirtämään  muilla  palvelimilla 
olevat  kotisivunsa  liiton  palve-
limelle,  voivat  olla  suoraan yhtey-
dessä  liiton  tietojärjestelmävastaa-
vaan: Tatu Kosonen, mieluiten 

sähköpostitse tatu.kosonen@sksl.fi tai 
puhelimella 050 584 5896.

Ns.  Unix-tunnuksia  aletaan  myöntää 
vielä tämän vuoden puolella. Liitolla 
on käytössä myös kaksi nimipalvelin-
ta,  joten  mahdollisesti  rekisteröidyt 
omat  domain-nimet  saadaan  helposti 
osoittamaan tälle palvelimelle.

Lopuksi  mainittakoon,  ettei  mikään 
yllämainitusta  maksa  mitään  ylimää-
räistä, vaan kyseessä on liiton jäsen-
maksuun sisältyvä palvelu. 

Vitka-järjestelmän käyttäjille on myös 
marraskuun lopussa luotu oma sähkö-
postilista, jolla keskustellaan muutos-
tarpeista  ja  tarvittaessa  myös  priori-
soidaan  niitä.  Kaiken tämän  tarkoi-
tuksena on jäsenistön parempi palve-
leminen.  Järjestelmän  kehittäjiltä  ei 
voida  olettaa  ajatuksenlukutaitoa, 
jonka vuoksi palaute on tärkeää ja sitä 
toivotaan.
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FIAP-ARVONIMIEN HAKU

FIAP:n  arvonimiä  ja  henkilökort-
teja  haetaan  tammikuun  loppuun 
mennessä.  Kysy  hakemuskaavak-
keita FIAP-yhteyshenkilöltä Leena-
Maija  Lindqvistiltä,  leena-
maija.lindqvist@sksl.fi tai puh. 040 
737 7259.

MFIAP-hakemukset  on  jätettävä 
helmikuun loppuun mennessä.

FIAP:n arvonimisäännöt muuttuvat 
vuoden 2010 alusta lukien: 

AFIAP

Hakijan  on  oltava  osallistunut 
FIAP:n patronaattinumerolla varus-
tettuihin  näyttelyihin  menestyksel-
lisesti  vähintään  yhden  vuoden 
ajan.  Hyväksyntöjä  on  oltava 
vähintään 30  kpl  vähintään 10  eri 
kuvalla vähintään 10 eri näyttelyssä 
vähintään  viidestä  eri  maassa. 
Circuitit  eli  kiertonäyttelyt  laske-
taan yhdeksi näyttelyksi.

Hakemuksen  mukaan  on  liitettävä 
5–10 vedosta,  jotka on hyväksytty 
yhdessä tai useammassa näyttelyssä 
(myös  digisarjoihin  osallistuneet 
kuvat vedoksina).

EFIAP

EFIAPia  voi  hakea  aikaisintaan 
vuoden päästä siitä, kun hakija  on 
saanut  AFIAP-arvonimen.  Hyväk-
syntiä on oltava vähintään 150 kpl 
vähintään 50 eri  kuvalla vähintään 
30 eri näyttelyssä vähintään 15 eri 
maassa.  (Mukaan  lasketaan  jo 
AFIAP-hakemuksessa  olleet 
hyväksynnät.)

Hakemuksen mukaan on liitettävä 5–
10 vedosta, joiden on oltava eri töitä 
kuin AFIAP-hakemukseen liitetyt.

MFIAP

MFIAPia voi hakea, kun on vähintään 
vuosi EFIAP-arvonimen saamisesta.

MFIAPia  haetaan  20  kuvan  portfo-
liolla,  jonka  on  muodostettava  yhte-
näinen  kokonaisuus.  Vedosten  tulee 
olla 30x40 cm. Portfolion yhteispaino 
ei saa ylittää 2 kg. Mukana on oltava 
portfolion kuvien esitysjärjestys (A4, 
jossa  portfolion  kuvat  numeroituina 
esitysjärjestyksessä). Vedoksista tulee 
olla  myös  digitaaliversiot,  jotta 
hyväksytty kokoelma on esitettävissä 
FIAP:n  WWW-sivuilla  MFIAP-
kokoelmassa.

Hakijan  on  kirjoitettava  myös  lyhyt 
esittelyteksti,  jossa  tarkastelee  port-
folionsa  aihetta  ja  toteuttamis-
tapaansa.

HUOM!

Arvonimihyväksynnöissä  otetaan 
huomioon  myös  FIAP:n  biennaali-
kokoelmissa,  FIAP  Clubs  World 
Cupissa  tai  nuorten  biennaaleissa  / 
näyttelyissä olleet hyväksynnät, mutta 
niitä  saa  olla  enintään  20  % 
vaadittavasta  minimihyväksyntämää-
rästä. Biennaaleissa hyväksyntä on jo 
se,  kun  kuva  on  tullut  valituksi 
Suomen  kokoelmaan.  Seuracupissa 
eivät kaikki kokoelmissa olevat kuvat 
pääse  näyttelyyn,  vaan  seuracup 
raaditetaan tavanomaisten näyttelyjen 
tapaan.
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BIENNAALITEEMANA ILOINEN VANHUUS

SKsL osallistuu FIAP:n värivedos-
biennaaliin Irlannissa. Kokoelmam-
me  teemaksi  on  valittu  Iloinen 
vanhuus. Siispä  mummuille  ja 
papoille  hymyä  huuleen  ja  jalalla 
koreasti,  kuvaamaan  aktiivisia, 
iloisia vanhuksia! 

Kuvat  siis  värivedoksia,  ja  ne 
toimitetaan  tasan  30x40cm  koossa 
31.1.2010  mennessä  osoitteella: 
Leena-Maija Lindqvist, PL 13, 39101 
Hämeenkyrö. Osallistuminen ei maksa 
kuin  postikulut,  ja  kuvia  voi  tarjota 
niin monta kuin haluaa.

KANSAINVÄLINEN DIGICIRCUIT 2010

Suomen  ensimmäinen  kansain-
välinen  digitaalikuvien  circuit  on 
loppusuoralla. Näyttelyt on pidetty, 
ja luettelo on kirjapainossa.

Circuitiin  kuvia  tarjosi  601 
kuvaajaa  47  eri  maasta.  Tarjottuja 
kuvia oli yhteensä 5036 kpl.

Toinen  digitaalicircuit  järjestetään 
syksyllä 2010 niin, että closing day 
on  perjantaina  15.  lokakuuta, 
raaditus  29.  –  31.  lokakuuta  ja 
avajaispäivät  sijoittuvat  13.11.–
11.12.  väliselle  aikajaksolle  (mie-
luiten aina lauantaisin).

Kameraseurojen, joita kiinnostaa tulla 
mukaan  järjestämään  omalla  paikka-
kunnalla  kansainvälisten  digikuvien 
projisoitu näytös,  tulisi ottaa yhteyttä 
FIAP-yhteyshenkilöön  Leena-Maija 
Lindqvistiin  tammikuun  loppuun 
mennessä.  Minimivaatimus   on  yksi 
näytös,  mutta  tänä   vuonna  ekstraa 
olivat  1–4  viikon  nonstop-esitykset 
esimerkiksi kirjastoissa.

KADONNEITA VUOSINÄYTTELYLUETTELOITA
Löytyykö omasta kaapistasi tai seu-
ranne  arkistoista  SKsL:n  vuosi-
näyttelyn  1954  tai  1958  luettelo? 
Ne  ovat  nimittäin  ainoat,  jotka 
puuttuvat valokuvataiteen museon 

kokoelmista.  Jopa  niiden  kopiointi 
riittäisi  puutteen  oikaisuun.  Yhteys-
henkilönä tässä näyttelyvastaava Tatu 
Kosonen,  tatu.kosonen@sksl.fi  tai 
puh. 050 584 5896
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SEURACUP SYKSYLLÄ

Suomen kameraseurojen liitolla on 
tarjolla  perinteisten  vuosi-  ja 
teemanäyttelyiden  lisäksi  vuonna 
2010  ensimmäistä  kertaa  myös 
digitaalikuvien  Seuracup.  Kuvien 
toimitusaika päättyy 17.9.2010.

Seuracupiin jokainen jäsenseura voi 
lähettää  20 kuvan digikuvakokoel-
man. Yhdeltä kuvaajalta voi olla 1-
4  kuvaa,  eli  kuvaajia  mukana 
kokoelmassa voi siis olla 5–20.

Liitto  kannustaa  seuroja  järjestä-
mään mielellään jo talven aikana tai 
viimeistään  elo-syyskuussa  oman 
kuukausikisan  siinä  hengessä,  että 
siihen tarjotuista kuvista työstetään 
tämä seuracup-kokoelma.

Aihe on vapaa eikä kuvien tarvitse 
muodostaa yhtä yhtenäistä kokonai-
suuttaa,  vaan  siihen  voi  valita 
erilaisia kuvia. Seuracupin voittaja-
seura  julkistetaan  liiton  syysko-
kouksen yhteydessä, ja myös voitta-
jakokoelma  ja  parhaita  otoksia 
muista  kokoelmista  esitetään liiton 
syyskokousviikonloppuna.

Digikuvat on poltettava CD-levylle. 
Kuvan  pidempi  sivu  on  oltava 
vähintään  2400  pikseliä,  kuvan 
tarkkuudeksi  suositellaan  300  dpi, 
ja  kuvien  on  oltava  hyvälaatuisia 
JPG-tiedostoja. Kuvatiedostot tulee 
nimetä  vain seuran  nimellä  (ilman 
ääkkösiä) ja sitä seuraavalla järjes-
tysnumerolla  01–20.  Esimerkiksi 
paikkakunnan_kameraseura_01.jpg, 
paikkakunnan_kameraseura_02.jpg, 
jne. 

Osanottomaksu seuralta on 60 euroa.

Liitto palkitsee parhaan seurakokoel-
man,  jonka  kuvaajista  jokainen  saa 
liiton  kunniakirjan.  Tämän  lisäksi 
jaetaan  muidenkin  kokoelmien  par-
haille kuville liiton kunniakirjoja tuo-
mariston harkinnan mukaan.

Liitto lähettää kaikki sellaiset Suomen 
seuracupiin  osallistuneet  kokoelmat 
edelleen myös FIAP:n syksyllä 2010 
järjestämään  kansainväliseen  seura-
cupiin,  jotka  täyttävät  myös  FIAP:n 
seuracupin  vaatimukset  (muuten 
sama, mutta korkeintaan kaksi kuvaa 
per  henkilö,  siis  10-20  henkilöä 
kokoelmassa). 

Näiden  kokoelmien  osanottomaksun 
liitto  maksaa  FIAP:lle,  siis  samalla 
rahalla saa kaksi seuracupia!

Mahdollista  on  siis  kerätä  samalla 
kokoelmalla  sekä  liiton  palkintoja 
Suomessa  että  FIAP:n  palkintoja 
ulkomailta.  Huom!  Yksi  seura  voi 
osallistua FIAP:n seuracupiin kuiten-
kin korkeintaan yhdellä  kokoelmalla, 
joten  jos  seura  on  lähettänyt 
kokoelmansa  jo  liiton  seuracupiin 
edelleenlähetettäväksi  myös  FIAP:n 
kisaan,  seura  ei  voi  enää  lähettää 
toista kokoelmaa sinne suoraan.

Seuracupiin  kilpailukokoelmat  toimi-
tetaan  osoitteella  Riina  Karvonen, 
Orakaskuja 10 B,  78870 Varkaus. 

Tiedustelut  puh.  040  412  7877  tai 
riina.karvonen@sksl.fi.
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ANSIOMERKKEJÄ HAETTAVANA

Kameraseurojen eteen tehty työ on 
vapaaehtoista,  eikä  siitä  yleensä 
makseta  palkkaa.  Kukaan  ei  tästä 
tietenkään  kiitosta  pyydä,  mutta 
aktiivisten  henkilöiden  muistami-
nen  on  silti  varmasti  paikallaan 
jokaisessa seurassa. 

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

Ansiomerkkejä  haetaan vapaamuo-
toisella,  kirjallisella  hakemuksella, 
jossa  tulisi  mainita  ainakin 
perustelut  ansiomerkin  myöntämi-
seksi. Hakemusta ei palauteta, vaan 
se jää liiton arkistoon. 

Ansiomerkin  saajista  pidetään 
rekisteriä,  joten  samaa  ansio-
merkkiä ei  voi  hakea  kahta  kertaa 
samalle henkilölle. Paikkakuntavai-
hdosten  vuoksi  vahinkoja  voi 
tietysti  sattua,  rekisteriin  kun  ei 
voida vaatia esim. syntymäaikaa. 

Ansiomerkit  sopivat  erittäin  hyvin 
jaettavaksi  esim.  yhdistyksenne 
juhlissa,  näyttelyn  avajaisissa,  tai 
vaikkapa  ansiomerkin  saajan  täyt-
täessä vuosia. Mikään ei tietenkään 
estä hakemasta merkkiä jaettavaksi 
myöskään  perustoiminnan, 
vaikkapa  jäseniltojen  tai  kevät-/ 
syys-/ vuosikokouksen yhteydessä. 

Ansiomerkin  jakaminen  juhlistaa 
yhdistyksen  tilaisuuksia  ja  tuo 
saajalleen taatusti hyvän mielen. 

Mikäli  ansiomerkki  halutaan  jakaa 
jossain  tietyssä  tilaisuudessa,  on 
hakemus syytä postittaa hyvissä ajoin, 
jotta  hakemus  ehditään  käsitellä 
kaikessa rauhassa..

Hopeinen  ansiomerkki voidaan 
myöntää  paikallisseuran  eteen  teh-
dystä  työstä.  Hakemus  osoitetaan 
liiton  puheenjohtajalle  (Reino 
Havumäki,  Kuhilatie  1,  01820 
Klaukkala).

Perusteita  voivat  olla  esim. 
kameraseuran  puheenjohtajuus  (tai 
siitä luopuminen), 5-10 vuotta seuran 
hallituksessa  tai  muuten  vaan 
aktiivina,  mutta  miksei  myös lyhem-
mästäkin  aktiivikaudesta,  jos  se  on 
ollut  merkittävä  seuran  toiminnan 
kannalta.  Jokaisen  seuran   on 
mietittävä  itse  omat  perusteensa 
ansiomerkin saajien ansioista. 

Hopeinen ansiomerkki maksaa 20 e.

Järjestötoiminnan  kultainen  ansio  -  
merkki voidaan  myöntää  erityisistä 
ansioista  paikallisseuran  toiminnan 
hyväksi,  esim.  10  vuotta  puheen-
johtajana  tai  sihteerinä,  20  vuotta 
hallituksen jäsenenä... 

Merkin myöntämisen edellytys on  se, 
että  sen  saajalle  on  jo  aiemmin 
myönnetty hopeinen ansiomerkki. 

Yhdistystoiminnan  kultainen  ansio-
merkki maksaa 80 euroa, ja hakemus 
osoitetaan liiton hallitukselle. Tämän-
kin hakemuksen voi postittaa puheen-
johtajalle. 
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REINO HAVUMÄKI UUDEKSI PUHEENJOHTAJAKSI

Suomen  kameraseurojen  liiton 
puheenjohtajaksi  vuodelle  2010 
valittiin  liiton  varapuheenjohtaja 
Reino Havumäki, 48, Nurmijärveltä. 
Valinta  tehtiin  liiton  syysko-
kouksessa Naantalissa 29.11.2009 ja 
kokous  oli  valinnasta  yksimielinen. 
Havumäen edeltäjänä oli liittoa viisi 
vuotta  luotsannut  Tatu  Kosonen 
Ylämaalta.

-  Perinteisesti  näkyvin  ja  näyttävin 
valokuvausharrastuksen  muoto  on 
varmasti  näyttelyiden  järjestäminen. 
Tuolla  sektorilla  meillä  on  nykyi-
sessä  hallituksessa  niin  vahva 
osaaminen ja into, että puheenjohtaja 
voi  keskittää  tarmonsa  muuhun: 
lähinnä  sydäntäni  kameraseurojen 
toiminnassa ovat uusille harrastajille 
tarjottava  peruskoulutus  sekä 
nuorisotyö.

-  Liiton  jäsenseurojen  välistä 
yhteistyötä  tulee  myös  vahvistaa. 
Viestinnän  kehittäminen  on  tässä 
avainasemassa:  kamerakerhoissa 
tapahtuu  koko  ajan  paljon,  on 
kursseja,  luentoja,  näyttelyitä... 
Usein  osallistujien  määrä  jää 
kuitenkin harmillisen pieneksi ja sen 
vuoksi  naapurikuntien  kerholaisia 
olisi hyvä innostaa mukaan.

Havumäki  on  ammatiltaan  valoku-
vaaja  ja  hän  työskentelee  suureh-
kossa  alan  yrityksessä  kuvauspääl-
likkönä. Havumäki on toiminut liiton 
hallituksessa eri  tehtävissä vuodesta 
2004  asti,  mm.  sihteerinä,  varapu-
heenjohtajana  sekä  koulutustyö-
ryhmän jäsenenä. 

Historia  kamerakerholaisena  alkoi 
1980-luvun  puolivälissä  Helsingin 
kauppakorkeakoulun  ylioppilas-
kunnan kamerakerho Räpsyssä ja on 
sittemmin  jatkunut  helsinkiläisessä 
Kameraseura ry:ssä mm. kerhojen ja 
kurssien  vetäjänä  sekä  toiminnan-
johtajana,  hallituksen  jäsenenä  ja 
puheenjohtajana.

Liiton  syyskokouksessa  hallitukseen 
valittiin uudelleen erovuorossa olleet 
Monica Nordling Helsingistä, Sakari 
Mäkelä  Siuntiosta,  sekä  edellinen 
puheenjohtaja Tatu Kosonen. Uutena 
jäsenenä  valittiin  Riina  Karvonen 
Varkaudesta. 

Hallituksessa  jatkavat  myös  Raimo 
Paukku  Valkeakoskelta,  Leena-
Maija  Lindqvist  Hämeenkyröstä, 
Lassi  Puhtimäki  Forssasta  ja  Elisa 
Putti  Hämeenlinnasta,  jotka  eivät 
olleet erovuorossa. 

JÄSENMAKSUT ENNALLAAN

Tämän  jäsentiedotteen  mukana  on 
seuranne  jäsenmaksun  suorittamista 
varten pankkisiirto. 

Syyskokous  päätti  säilyttää  jäsen-
maksun  ennallaan  myös  vuonna 
2010.

Jäsenmaksu  on  7  €/henkilöjäsen, 
minimimaksu kuitenkin 70 €. 

Toivomme,  että  suorittaisitte  jäsen-
maksunne mahdollisimman pikaisesti 
heti tammikuussa.
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LIITTOHALLITUS  2010

Puheenjohtaja
Reino Havumäki
Nurmijärvi
p. (09) 852 2209 tai 050 557 1213
reino.havumaki@sksl.fi

Näyttelyvastaava
Tatu Kosonen
Lappeenranta
p. 050 584 5896
tatu.kosonen@sksl.fi

Jäsensihteeri
Raimo Paukku
Valkeakoski
p. 040 530 7685
raimo.paukku@sksl.fi

Tiedotusvastaava
Monica Nordling
Helsinki
p.040 511 6244
monica.nordling@sksl.fi

Seuracup-vastaava
Riina Karvonen
Varkaus
p. 040 412 7877
riina.karvonen@sksl.fi

KV-vastaava
Leena-Maija Lindqvist
Ylöjärvi
p. 040 737 7259
leena-maija.lindqvist@sksl.fi

Nuorisovastaava
Lassi Puhtimäki
Forssa
p. 040 526 1444
lassi.puhtimaki@sksl.fi

Koulutusvastaava, varapj.
Sakari Mäkelä 
Siuntio
p. 040 511 6170
sakari.makela@sksl.fi

Kotisivu-
vastaava
Elisa Putti
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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