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JAKELU KAMERASEUROJEN 
YHTEYSHENKILÖILLE
– viekää tietoa kokouksiinne!

Vuosinäyttely 2014 Kuopiossa
26.4.–10.5.2014

kuva: Kari Tolonen
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Vuoden vaihtuessa

Kameraseura Mielikuvitus ry Lempäälä järjestää FIAP, PSA, UPI 
suojeleman This is life 2014 digikuvakisan.

Kisassa on kolme sarjaa (mustavalko, väri, photojournalismi), joihin kuhunkin voi lähettää 
4 digikuvaa (max koko 1920 x 1080 px, dpi 300, koko max 2 Mb).

Kuvien latausaikaa 14.2.2014 saakka, käytetään Photoportal-latausohjelmaa – samaa 
kuin Finland Circuitissa.

Osallistumismaksut: 1 sarja 20 €, 2 sarjaa 30 €, 3 sarjaa 40 €.
Näyttelyn avajaiset 15.3.2014 ja kaikille osallistujille postitetaan A4 kokoinen näyttelyluettelo.

Kuvien hyväksymis % on 25 %. Jaetaan 50 palkintoa.

Osallistukaa ja kerätkää FIAP-hyväksymispisteitä!

Kiitokset kameraseuralaisille jälleen toimeliaasta ja 
aktiivisesta vuodesta. Kiitokset vuosi - ja teemanäyt-
telyn järjestelyistä vastanneille ja tietenkin kaikille 
näyttelyihin ja kilpailuihin osallistuneille.

Liittoon on vuoden aikana liittynyt muutama tauolla ollut ka-
meraseura, tervetuloa mukaan! Jäsenmäärämme lähentelee 
jo 5000 jäsentä – valokuvausharrastus on voimissaan!

Liiton hallituksen kokoonpano muuttui lokakuussa Rau-
malla pidetyssä vaalikokouksessa  niinpä on paikallaan 
kiittää pois jääviä ministereitä, Monica Nordlingia ja Antti 
Sakari Mäkelää, vuosikausien ahkeroinnista ja pyyteettö-
mästä työstä yhteisen harrastuksemme eteen!

Samalla lämpimät tervetulotoivotukset uusille hallituksen 
jäsenille, Jukka Kososelle ja Pekka Salmiselle! Vaikka nämä 
herrat ovat vasta aloittamassa uraansa liiton hallituksessa, 
he eivät suinkaan ole mitään untuvikkoja kameraseuratyös-
sä: kumpikin on oman seuransa puheenjohtaja, Pekka luot-
saa Hyvinkään Kameraseuraa ja Jukka puolestaan Saimaan 
Kameroita.

Koulutustoiminta seuroissa on ollut aktiivista, toivottavasti 
näin on myös tulevana vuotena. Liiton hallitus käsittelee 
kokouksessaan 16.2.2014 kurssianomuksia vuodelle 
2014, joten lähettäkää anomuksenne hyvissä ajoin ennen 
tuota kokouspäivää toimistolle (toimisto@sksl.fi) tai kou-
lutusvastaavalle Pekka Salmiselle, Vesitorninkatu 15 A 11  
05820 Hyvinkää, 040  558 8514, pekka.salminen@sksl.fi

Vuoden 2014 vuosinäyttelyn järjestää 60 -vuotisjuhlaansa 
viettävä Kuopion Kameraseura ry. Kuvia voi lähettää 

tarjolle tammikuun loppuun asti. Vuosinäyttelyn avajaiset 
pidetään WB keskuksessa 26.4.2014 ja liiton kevätkokous 
järjestetään hotelli Puijonsarvessa 27.4.2014.

Teemanäyttelyn 2014 järjestäjä on vielä hakusessa. Kiin-
nostuneet, ottakaapa pikaisesti yhteyttä näyttelyvastaa-
vaan (Jukka Kosonen, 040  865 1362). Näyttelyn järjestäjä 
saa päättää myös teemanäyttelyn teeman.

Tämän jäsentiedotteen mukana saatte jäsenmaksulaskun 
ja seuranne tämänhetkisen Vitkassa olevan jäsenluettelon. 
Korjatkaa tiedot nykyhetkeä vastaavaksi ja toimittakaa 
myös toimistolle ajantasalla oleva jäsenluettelonne. Oikeaan 
jäsenmääräänne perustuvan maksun voitte muuttaa las-
kuun ennen maksua. Jäsenmaksuhan 2014 on 8 € / jäsen.

Kuvauksellista ja rauhallista joulunaikaa sekä kaikkea 
hyvää vuodelle 2014!

Suomen Kameraseurojen Liitto ry
Kari Tolonen
toiminnanjohtaja
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Jäsenrekisterin tietojen päivitys
Tämän jäsentiedotteen mukana saatte nykyisien VITKA-jäsenrekisterissä olevan jäsenluettelon, tehkää 
tarkastukset listaan ja toimittakaa ajantasalla oleva luettelo osoitteeseen toimisto@sksl.fi tai postissa 
SKsL ry  PL 58, 37501 Lempäälä. 

Jäsenmaksu vuodelle 2014 määräytyy jäsenmääränne mukaan ja on 8€ / jäsen. Minimijäsenmaksu pienillä seu-
roilla on 80€, vaikka jäseniä olisi alle 10. Laittakaa oheiseen jäsenmaksulomakkeeseen jäsenmääräänne vastaava 
jäsenmaksu ja käyttäkää maksaessanne tuota laskun viitenumeroa, niin maksu kirjautuu näin oikealle seuralle.
 
Toivoisin jäsentietojen tarkastuksia heti alkuvuodesta, sillä jäsentietojen perusteella tarkastetaan mm. vuosinäyt-
telyyn kuvia lähettäneiden oikeus osallistua kisaan.
 
Ne seurat, joilla on VITKAn tunnukset, voivat tehdä päivityksen myös suoraan sinne. 
Ilmoittakaa myös sähköpostiin: toimisto@sksl.fi, että olette päivittäneet jäsentiedot suoraan Vitkan kautta.

Liiton kevätkokous pidetään Hotelli Puijonsarvessa /luentosali, Minna Canthinkatu 16, Kuopio

sunnuntaina 27.04.2014 kello 10.00  
(valtakirjojen tarkistus 09.45–10.00)

Lisätietoja
www.kuopionkameraseura.org/sksl2014, sksl2014@kuopionkameraseura.org 

Aurinkoisesti tervetuloa!

SUOMEN KAMERASEUROJEN LIITON (SKsL) 
VUOSINÄYTTELY 2014 KUOPIOSSA
Suomen Kameraseurojen Liiton (SKsL) vuosinäyttely järjes-
tetään 26.4.–10.5.2014 Kuopiossa VB-valokuvakeskuksella 
(http://vb.kuopio.fi) osoitteessa Kuninkaankatu 14 - 16, 
70100 Kuopio.

Avajaiset pidetään lauantaina 26.4.2014 klo 14.00 
VB-valokuvakeskuksella.

Avajaisten jälkeen siirrytään hotelli Puijonsarveen, missä 
järjestetään pohjoissavolaisiin valokuviin liittyviä esitelmiä, 
esityksiä ja tarinoita.

Juhlaillallinen nautitaan klo 19.30 alkaen ”aeto-savolaises-
sa” hengessä perinteisessä Ravintola Peräniemen Kasi-
nossa (www.peraniemenkasino.com)

Majoituskiintiö on varattu Sokos-hotelli Puijonsarvesta 
osoitteessa Minna Canthin katu 16, 70100 Kuopio, 
(www.sokoshotels.fi/hotellit/kuopio), sopimushinta voi-
massa 4.4.2014 saakka varaustunnuksella ”SKsL/vuosi-
näyttely 2014”, asiakasomistajahinta S-Etukortilla yhden 
hengen huoneessa 70€ / vrk, kahden hengen huoneessa 
90€ / vrk (ilman S-Etukorttia huonehintaan lisätään 9 €).

Hotelli ja VB-valokuvakeskus sijaitsevat 250 m etäisyydellä 
toisistaan.

VUOSINÄYTTELYOHJEET
SKsL:n vuosinäyttely on poikkileikkaus suomalaiseen 
valokuvaan vuonna 2013. 

Vuosinäyttelyyn toivotaan kuvaajien vuonna 2013 parhaik-
si katsomiaan kuvia.

Näyttelypaikkana toimiva VB-valokuvakeskus on yksi Suo-
men tunnetuimmista valokuvakeskuksista, ja sitä hoitaa 
Victor Barsokevitsch -seura.

Näyttelyn tuomaristo kootaan tasokkaista pohjoissavolai-
sista valokuvauksen ammattilaisista ja harrastajista.
Näyttelyssä noudatetaan SKsL:n vuosinäyttelysääntöjä.
Näyttelykuvien toimitus 1.12.2013 – 31.1.2014 välisenä 
ajankohtana (postileima).

Vedosten toimitusosoite: Petteri Mussalo, Mesitie 15, 
70280 Kuopio, Digitaaliset kuvat ladataan SKsL:n 
kuvaportaalin kautta.

KEVÄTKOKOUS

60-vuotisjuhlavuottaan 2014 viettävä Kuopion Kameraseura ry



SKsL Ry:n liittohallitus 2014
puheenjohtaja
Reino Havumäki
Kuhilatie 1
01820 Klaukkala
p. 050 557 1213
reino.havumaki@sksl.fi

varapuheenjohtaja, FIAP- PSA- 
UPI-yhteydet, kansainvälinen 
seurayhteistyö
Tapio Karjalainen
Simeonintie 2
03100 Nummela
p. 050 2595
tapio.karjalainen@sksl.fi

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

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

koulutusvastaava 
Pekka Salminen
Vesitorninkatu 15 A 11
05820 Hyvinkää
p. 040 558 8514
pekka.salminen@sksl.fi

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

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

näyttelyvastaava
Jukka Kosonen
Lumikontie 3 B 5
53300 Lappeenranta
p. 040 865 1362
jukka.kosonen@sksl.fi

toiminnanjohtaja / 
toimisto: 
Kari Tolonen
Piiponraitti 1
37500 Lempäälä
p. 0400 634 631
toimisto@sksl.fi

Suomen kameraseurojen liiton arvonimet ovat 
taas haettavana. Tammikuun loppuun mennes-
sä haettavia arvonimiä ovat SKsLM, SKsLSM ja 
SKsLE. Myöntämisperusteena ovat liiton näytte-
lyistä kerätyt pisteet. Vähimmäisvaatimukset ovat 
seuraavat:

Suomen kameraseurojen liiton mestarin 
arvo (SKsLM):
Arvonimeen vaaditaan kuvaajan teosten hyväksyminen 
SKsL:n vuosi- tai teemanäyttelyyn vähintään viidessä 
eri näyttelyssä, sekä vähintään 30 näyttelyistä kerättyä 
pistettä.

Suomen kameraseurojen liiton suurmestarin 
arvo (SKsLSM):
Arvonimeen vaaditaan kuvaajan teosten hyväksymi-
nen SKsL:n vuosi- tai teemanäyttelyyn vähintään 10 
eri näyttelyssä, sekä vähintään 60 näyttelyistä kerät-
tyä pistettä. Saadakseen suurmestarikuvaajan arvon 
täytyy hakijalla olla mestarikuvaajan arvo.

Suomen kameraseurojen liiton 
eminenssikuvaajan arvo (SKsLE):
Arvonimeen vaaditaan kuvaajan teosten hyväksymi-
nen SKsL:n vuosi- tai teemanäyttelyyn vähintään 15 

eri näyttelyssä, sekä vähintään 100 näyttelyistä kerättyä 
pistettä. Saadakseen eminenssikuvaajan arvon täytyy 
hakijalla olla suurmestarikuvaajan arvo.
Pisteiden kerääminen
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 -pal-
kinto: neljä (4) pistettä.

Arvonimien käsittelymaksut ovat: SKsLM 100 euroa, 
SKsLSM 150 euroa, SKsLE 200 euroa. Hakemukseen 
liitettävä maksukuitti ja luettelo kuvista ja näyttelyistä, 
jotka ovat hakemuksen perusteena. Hakemukset näyt-
telyvastaavalle: 

Jukka Kosonen
p. 040 865 1362
jukka.kosonen@sksl.fi

jos joku on hakemassa arvonimeä SKsLA*, SKsLB* tai 
SKsLC*, niin on tammikuun loppuun mennessä ilmoit-
tauduttava toimistoon.

ARVONIMET HAETTAVANA

www.sksl.fi


