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LIITTO RY 

Suomen Kameraseurojen Liitto Ry KOKOUSKUTSU 

Suomen Kameraseurojen Liitto Ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään sunnuntaina 
20.11.2022 kello 10.00 Loviisan Seurahuoneella, Kuningattarenkatu 24, 07900 Loviisa 
Valtakirjojen tarkistus 09.45-10.00 

KOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 

1. Kokouksen avaus 
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan 

valitseminen 
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
4. Kokouksen asialistan hyväksyminen 
5. Toimintasuunnitelma 2023 
6. Hallituksen palkkiot ja kulukorvaukset 2023 
7. Jäsenmaksut 2023 
8. Talousarvio 2023 
9. Hallituksen jäsenmäärä vuodelle 2023 (nyt pj + 8 jäsentä) 

-Hallitus esittää jäsenmääräksi pj+8 jäsentä 
10. Hallituksen puheenjohtajan valinta vuodelle 2023 
11. Hallituksen jäsenten valitseminen erovuoroisten tilalle toimikaudelle 2023-24 

Erovuorossa ovat Anu Vihavainen, Jaana Ahola, Petteri Mussalo ja Reino Havumäki 
12. Toiminnantarkastajien valinta 

Nykyiset: Arto Heikkilä ja Jorma Kytölä, varalla Raimo Paukkuja Kauko Lehtonen 

13. Ilmoitusasiat 
14. Muut esilletulevat asiat 
15. Kokouksen päättäminen 

Kokouksen jälkeen Vuoden Kameraseura 2021 esittelee toimintaansa. 

Tervetuloa ! 
Hallitus 



SUOMEN 
KAMERASEUROJEN 

LIITTO RY 

Suomen Kameraseurojen Liitto ry 
VALTAKIRJA syyskokoukseen su 20.11.2022 

Kameraseuran nimi ------------------ 

Valtuutamme seuramme edustajan/edustajat (nimi, puh.nro,sähköposti) 

edustamaan seuraamme Suomen Kameraseurojen Liitto ry:n 
syyskokouksessa su 20. 11. 2022 klo 10. 00. 

Seuramme jäsenmäärä on 'esente, äänimäärä __ ääntä 

Paikka Aika --------- ------------ 

Kameraseuran nimi tai leima 

Allekirjoitukset 

Sääntöjen 10 § mukaan äänet määräytyvät jäsenmäärän mukaisesti: 
alle 11 jäsentä- 1 ääni, 11-25 jäsentä -2 ääntä, 26-50 jäsentä - 3 ääntä, 
51-100 jäsentä -4 ääntä, 101-200 jäsentä -5 ääntä sekä yksi ääni kultakin 
seuraavalta täydeltä sataluvulta yhden seuran äänimäärän ollessa kuitenkin 
enintään 15 ääntä. 



TOIMINTASUUNNITELMA 2023 

1 YLEISTÄ 

Toimintavuosi on liiton 91.ja vuoden teema on #valokiva. 

Vuoden päätavoitteena on jäsenseuroille kohdistettujen palveluiden hyödyntäminen. 
Panostetaan tiedottamiseen, koulutustarjontaan ja nuorisotoimintaan sekä seurojen 
välisen yhteistoiminnan kehittämiseen. 
Suomen Kameraseurojen Liitto toimii jäsentensä edunvalvojana valokuvausalan 
järjestöissä ja yhteisöissä (esim. Suomen valokuvajärjestöjen keskusliitto Finnfoto ry), 
sekä ylläpitää kansainvälisiä yhteyksiä Federation International de l'Art Photographique:n 
(FIAP), Photographic Society of America:n (PSA) ja Global Photographic Union (GPU) ja 
Nordiskt Förbund för Fotografi NFFF:n kautta. 

Toimintavuoden aikana tuodaan kameraseuratoimintaa esille eri tiedotusvälineissä ja 
tapahtumissa, sekä luodaan aktiivista yhteistyötä seurojen välille niin kotimaassa kuin 
ulkomaillakin. 

Liitto tarjoaa jäsenseurojen henkilöjäsenille osallistumismahdollisuuksia koulutukseen, 
nuorisotoimintaan, koti- ja ulkomaisiin näyttelyihin ja erilaisiin valokuvaustapahtumiin. 

Liiton toiminnasta vastaavat toiminnanjohtaja ja hallituksen jäsenet sovitun työnjaon 
mukaisesti. Toiminnan toteutukseen osallistuvat perustettavat toimikunnat. 

11 VARSINAINEN TOIMINTA 

1.KOULUTUS 

1.1.Tuki jäsenseuroille. 
Liitto tukee kaikkea jäsenseurojensa järjestämää koulutustoimintaa. Tuen saamisen 
edellytyksenä on, että a) kursseista tiedotetaan ajoissa liiton koko jäsenistölle. 

Liitto kartoittaa koulutustilanteen jäsenseuroissa ja auttaa niitä kouluttajien löytämisessä. 
Liiton esitelmäpankki käytettävissä koulutuksien järjestämisessä. Seurojen niin halutessa 
liitto voi auttaa ensimmäisen kurssin järjestämisessä, jonka jälkeen seurat saavat 
varmuutta toteuttaa saman koulutuksen myöhemmin omin voimin. 

1.2. Liiton organisoima koulutus 
SKsL järjestää pääsääntöisesti verkkokoulutuksia, jotka ovat avoimia kaikille harrastajille 
maanlaajuisesti. Myös seuroihin kuulumattomat saavat osallistua, mutta osallistumismaksu 
on jäsenille edullisempi. 

( 



1.3 Yhteistyökumppaneiden järjestämä koulutus. 
Eri yhteistyökumppaneiden koulutusta tuetaan tiedotuksella ja mahdollisesti organisoimalla 
yhteisilmoittautumisia, -matkoja ja -majoitusta. 
1.4 Näyttely- ja tuomarointikoulutus 
Järjestetään koulutusta näyttelyiden järjestämisestä, tuomaroinnista ja 
näyttelykäytännöistä jäsenseurojen henkilöille. Ajoitetaan koulutus ennen liiton isoja 
näyttelyitä ja Digital Circuitia. Laaditaan sekä Digital circuitia että seurojen 
näyttelytoimintaa tukeva ohjelma. Käydään läpi kattojärjestöjen (FIAP, NFFF, PSA ja 
GPU) sekä SKsL sääntöjen perusrakenteet. Käsitellään lisäksi eri sarjojen 
erityisvaatimukset. Kuvataan palkintojenjakotavat sekä eri ohjelmistojen käyttö. 

2. JÄRJESTÖTOIMINTA 

Sääntömääräinen kevätkokous järjestetään 2023 vuosinäyttelyn yhteydessä Oulussa 
23.4.2023. 

Sääntömääräinen syyskokous järjestetään teemanäyttelyn yhteydessä. 

Suomen valokuvajärjestöjen keskusliitto Finnfoto ry:n jäsenjärjestönä olemme yhteydessä 
muihin valokuvausalalla toimiviin järjestöihin.Haluamme lisätä kameraseuralaisten 
Finnfotolle antamien valtuutusten määrää. 

Ylläpidetään huomionosoitusrekisteriä. 

Hallitus kokoontuu vuosittain vähintään neljä kertaa joko fyysisesti tai verkkokokouksissa. 

Kotisivuille tuotetaan säännöllisesti uutta sisältöä. Kotisivuilla tiedotetaan liiton toiminnasta 
ja sen kameraseuratoiminnan tietopankkia kehitetään edelleen 

Laajennetaan liiton ja paikallisseurojen yhteistyötä vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseksi 
ja jäsenjärjestöjen tarpeiden tyydyttämiseksi. Selvitetään toimikuntajärjestelmän 
käyttökelpoisuus ja reunaehdot liiton toiminnassa. Toimikuntatyöskentelyn avulla 
paikallisseuroille avautuu suora keskustelu- ja vaikuttamiskanava. Selvitetään 
vaalitoimikunnan käyttökelpoisuus ja reunaehdot liiton toimijoiden ja toimielinten 
valinnassa. 

3. LIITON NÄYTTELYTOIMINTA, 

Liitto toimeenpanee vuosittain kaksi näyttelyä, joiden käytännön 
toteutuksesta vastaavat paikalliset jäsenseurat liiton tuella. Kevätkaudella 
vuosinäyttely järjestetään Oulussa Oulun Kameraseuran toimesta, avajaiset ovat 22.4.2023. 

Syyskauden teemanäyttelyn järjestämispaikka vielä avoin. 

Näyttelyiden järjestelyissä noudatetaan liiton hallituksen hyväksymiä näyttelysääntöjä, 
jotka löytyvät liiton verkkosivuilta. Alle 29-vuotiaiden osallistumista liiton näyttelyihin 
tuetaan maksamalla heidän osallistumismaksunsa voimassa olevasta kuvamaksusta. 



4. LIITON VALOKUVAAJA-ARVONIMET 
Liitto myöntää liiton näyttelyissä menestyneille kuvaajille anomuksesta SKsL-arvonimiä. 
Arvonimet on haettava 31.1. mennessä ja ne luovutetaan vuosinäyttelyn avajaisten 
yhteydessä. 

5. SEURACUP 

Suomen Seuracup järjestetään loka-marraskuussa 2023. 

6. NUORISOTOIMINTA 

SKsL;n jäsenseuran Nuoret Valokuvaajat Ry (NVK) tiivistää yhteistoimintaa 
kameraseurojen kanssa. Yhteistyötä koordinoi liiton hallituksen nuorisotoiminnasta 
vastaava hallituksen jäsen. Kehitetään valtakunnallinen työkalupakki, josta seurat voivat 
löytää omalle alueelleen sopivia toimintamalleja aktivoidakseen oman alueensa nuoria 
kuvaajia. Tehdään yhteistyössä NVK:n kanssa työkaluja, jotka helpottavat toiminnan 
aloittamista. Kehitellään myös 'Avoimet ovet nuorille' -tyyppinen kampanja, jota 
markkinoidaan seuroille. 

7.KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 
Tiedotetaan kansainvälisestä näyttelytoiminnasta liiton nettisivuilla ja Facebook - sivulla, 
Kamera-lehdessä sekä FIAP-kisaajien Facebook-ryhmässä. Kannustetaan seuroja ja 
seurojen jäseniä osallistumaan kansainvälisiin näyttelyihin. Järjestetään sekä paikan 
päällä tapahtuvia että virtuaalisia tilaisuuksia kansainvälisen näyttelytoiminnan tiimoilta. 

Välitetään ja tarkastetaan FIAP:n arvonimi- ja henkilökorttihakemuksia. Tavoitteena on 
edelleen vahvistaa AFIAP- ja EFIAP-arvonimien lisäksi myös EFIAP-tasojen arvonimien 
sekä MFIAP-arvonimen hakua. 

Tuetaan seuroja tarvittaessa kansainvälisten näyttelyiden järjestämisessä. 

Pyritään vaikuttamaan FIAPin näyttelysääntöihin yhdessä pohjoismaisten liittojen kanssa 
näyttelykustannusten ja osallistumismaksujen alentamiseksi. 

Pyritään vaikuttamaan FIAPin arvonimikäsittelyn digitalisaatioon ja sen modernisointiin niin 
prosessi- kuin tekniikkatasolla ylimääräisen työn, virheiden ja puutteiden vähentämiseksi. 

Osallistutaan FIAP:n biennaaleihin ja PSA:n jäsenseuroille tarkoitettuun 
kokoelmanäyttelyyn sekä mahdollisesti järjestettävään FIAP:n vuoden 2023 
Maailmankokoukseen. 

Kannustetaan seuroja luomaan suoria kansainvälisiä yhteyksiä muihin kameraseuroihin ja 
alan harrastajiin. Tässä hyödynnetään FIAP-yhteyshenkilöiden verkostoa sekä edelleen 
vahvistetaan seurojen kansainvälisten asioiden vastaavien yhteistyötä. 

Kannustetaan seuroja edistämään nuorten valokuvaajien kansainvälistä yhteistyötä, 
hyödyntämällä olemassa olevaa kansainvälistä verkostoa ja nykyaikaista tekniikkaa. 



Kannustetaan henkilöjäseniä ottamaan osaa myös Global Photographic Unionin (GPU) 
toimintaan, Photographic Society of American (PSA) sekä Nordisk Föreningen för 
Fotografi (NFFF) järjestämiin näyttelyihin ja muuhun toimintaan. 

Lisätään kansainvälisten näyttelyiden tarjontaa. Järjestetään 15. Finland Digital Circuit. 
Valitaan 4 - 5 jäsenseuraa, jotka toimivat paikallisten Salonien järjestäjinä liiton tuella. 

Liitto myöntää suojeluksensa myös muille mahdollisille vuonna 2023 Suomessa 
järjestettäville kansainvälisille näyttelyille. Seuroja kannustetaan uusien näyttelyiden 
järjestämiseen. 

Tuetaan seurojen omia kansainvälisiä näyttelyjä. Siirrytään käyttämään Fotogenius 
järjestelmää. 

Tavoitteena on, että Suomessa järjestetyt näyttelyt jatkavat toimintaansa. Tavoitellaan sitä, 
että näyttelyt profiloituvat kansainvälisesti niin kuvavalintojensa kuin järjestelyidensäkin 
puolesta korkeatasoisten näyttelyiden joukkoon. 

Liitto järjestää kansainvälistä näyttelyjen vaihtoa ja kuvausmatkoja ulkomaille. Vuonna 
2023 näyttely-yhteistyö toteutetaan portugalilaisen Avintesin lnstantes-valokuvafestivaalin 
kanssa jo neljännen kerran: avajaisia vietetään huhti-toukokuun vaihteessa Portugalissa ja 
sama näyttely pystytetään Suomeen myöhemmin vuoden aikana. Suomen osuudesta 
vastaa tällä kertaa Turun Kamerat ry ja yhteisnäyttelyn aiheena on "Streetlife". 
Lisäksi liitto järjestää matkan avajaisiin ja sen yhteydessä noin viikon mittaisen 
valokuvaustyöpajan. 

8. POHJOISMAINEN YHTEISTYÖ 

Pohjoismainen valokuvausliitto, NFFF, järjestää vuoden 2023 aikana seuraavat näyttelyt ja 
pohjoismaiset mestaruuskilpailut 

Ensimmäinen Kuvaesitysten pohjoismaisen mestaruuskilpailu, Nordiska Fotomästerskapet 
i bildspel. Kuvien latausaika päättyy. 31.01.2023. 

Seitsemäs Pohjoismainen valokuvamestaruuskilpailu, Nordiska Fotomästerskapet. Kuvien 
viimeinen jättöpäivä on 16.4. 2023. 

Kolmas Kuvasarjojen pohjoismainen mestaruuskilpailu, Nordiska Fotomästerskapet i 
kollektioner. Kuvat ladataan 17.9. mennessä. 

Kansainvälinen 8th Nordic Circuit järjestetään syksyllä 2023. Kuvien lataaminen tulee 
tehdä viimeistään 31. lokakuuta. 

Pohjoismainen valokuvausliitto tulee vuoden 2023 aikana järjestämään kansainvälisen 
printticircuitin. Se toteutetaan joko osa 8th Nordic Circuitia tai omana circuitinaan 

Kaikkien pohjoismaisten liittojen jäsenseurojen jäsenet voivat hakea pohjoismaisia 
valokuvauksen arvonimiä Pohjoismaisen Valokuvausliiton suojeluksessa Pohjoismaissa 
järjestetyissä kansainvälisissä näyttelyissä ja Pohjoismaisessa 
valokuvamestaruuskilpailussa saavuttamansa menestyksen perusteella. Pohjoismaisissa 



mestaruuskilpailuissa saavutettuja pisteitä määrätyssä määrin hyödyntää myös SKsL:n 
arvonimiä haettaessa. 

Pohjoismainen valokuvausliitto jakaa kussakin jäsenmaassaan yhden vuosittaisen 750 €:n 
työskentelystipendin. Sitä haetaan Pohjoismaisen valokuvausliiton hallitukselta kunkin 
vuoden syyskuun viimeiseen päivään mennessä ja Suomessa se voidaan myöntää 
SKsL:n jäsenseuralle tai sellaisen jäsenelle. 

Suomen edustus on vahvasti mukana Pohjoismaisen Valokuvausliiton kehittämistyössä 
osallistuen sen kaikkiin kokouksiin ja sen sisälle perustettuihin työryhmiin. Tärkein Suomen 
nykyisistä päävastuualueista on pohjoismaisten arvonimien käsittely sisältäen 
näyttelydatan keräämisen ja ylläpidon sekä valmiiksi täytettyjen "automaattisesti 
generoituvien" arvonimihakemusten toimittaminen kuvaajille. 

lnstagramissa Suomi julkaisee jatkossakin kaikissa Nordic Circuiteissa ja Pohjoismaisissa 
valokuvamestaruuskisoissa palkitut kuvat. Suomi on luonut hakusanajärjestelmän, jota 
hyväksikäyttäen kaikki hyväksyntöjä saaneet valokuvaajat voivat itse lisätä kuvansa esille 
NFFF:n lnstagram syötteessä @nordicsocietyofphotograpy. 

Lisätietoja Pohjoismaisen valokuvausliiton toiminnasta löytyy sekä osoitteista sksl.fi että 
nordic.photo 

9. JULKAISU- JA TIEDOTUSTOIMINTA 

Tiedotuksessa otetaan huomioon SKsL:n päätavoitteet toimintavuodelle 2023. 

Tapahtumista ja ajankohtaisista valokuvaukseen sekä seurojen toimintaan liittyvistä 
ajankohtaisista aiheista tiedotetaan liitolta seuroille sähköpostilla lähetettävässä 
jäseninfossa sekä yleisesti liiton sosiaalisen median kanavissa ja www-sivuilla. 

Kannustetaan ja autetaan seuroja tekemään tiedotteet paikallisille medioille omista 
tapahtumistaan. 

Olemme aktiivisia myös ulospäin suuntautuvassa tiedottamisessa. Seuratoiminnasta 
yleensä ja seurojen toiminnasta kerrotaan alan lehdissä sekä liiton some-kanavissa ja 
verkkosivuilla. Tarjotaan tukea verkostoitumiseen ja seuratyöhön mm. jäsenyhdistyksille 
suunnattujen tietoiskujen avulla. 

Lisäksi ollaan aktiivisia alan yritysten ja kouluttajien sekä Finnfoton suuntaan. 
Jäsenyhdistysten päättäjille sekä suoraan niiden jäsenille suunnatun markkinoinnin tavoite 
on vahvistaa jäsenien hyötyä kuulua omaan kameraseuraan. 

Kamera-lehden Seurat toimivat -palstalla tiedotetaan liiton ja jäsenseurojen toiminnasta. 
Lehteen tarjotaan myös liiton toimintaa esitteleviä artikkeleita. 

10. MARKKINOINTI 

Markkinoinnin tavoitteena on tukea jäsenyhdistyksiä uusjäsenhankinnassa erilaisin 
markkinoinnin keinoin ja eri kanavia hyödyntäen. Lisätään harrastajien tietoisuutta 



kameraseuratoiminnasta. Tuetaan jäsenseurojen markkinointia ja paikallista tekemistä 
hyödyntämällä liiton kanavia sekä liiton hallitusjäsenten osaamista. 

12. TARVIKEVÄLITYS 

Välitetään liiton hopeisia sekä seuratoiminnan kultaisia ansiomerkkejä anomusten 
perusteella. 

13. LIITON IT-PALVELUT 

Liiton kotisivuja kehitetään. 
Liiton ja jäsenjärjestöjen sähköposti sekä tiedostopalvelut on Microsoftin Office 365 
palvelussa. Se mahdollistaa myös toimistosovellusten ja intranetpalvelujen käytön 
pilvipalveluna. Myös etäkokouspalvelut hoituvat Microsoft Teamsin avulla. OneDrive ja 
Sharepoint mahdollistaa sujuvan dokumenttien hallinnan 

Photoportal palvelua ei kehitetä edelleen. Siirrytään käyttämään kaikissa näyttelyissä 
Fotogeniusta. Pyritään kääntämään se Suomeksi ja Ruotsiksi. 

14. JÄSENREKISTERI 

Liiton käyttämä jäsenrekisteri palvelee yksittäisten seurojen ja liiton yhteisenä 
jäsen rekisterinä. 
Toimintakauden 2023 aikana liitto jatkaa opastusta rekisterin käytössä ja sen kaikkien 
ominaisuuksien hyödyntämisessä. 

111 TALOUDELLINEN TOIMINTA 

Jäsenseuran jäsenmaksu vuodelle 2023 on 10 €/seuran henkilöjäsen. Jäsenmaksulla 
mahdollistetaan Office356 palvelujen sekä jäsenrekisterin käyttö sekä seuran jäsenellä on 
oikeus osallistua liiton näyttelyihin ja koulutuksiin sekä kansainväliseen toimintaan (FIAP, 
PSA, GPU, NFFF) 

Lisäksi toimintaa rahoitetaan opetusministeriön ja Suomen valokuvajärjestöjen keskusliitto 
Finnfoto ry:n apurahoilla. 

Merkittävimmät menoerät ovat näyttely- ja kilpailukulut, kokouskulut, toimitilakulut, it 
palvelut ,kansainvälisen toiminnan kulut sekä koulutuskulut .. Toimintoja, joita ei ole 
mainittu tässä toimintasuunnitelmassa, voidaan toteuttaa liiton taloustilanteen niin 
salliessa. 

Tämän toimintasuunnitelman liitteenä on talousarvio. 



Suomen Kameraseurojen Liitto ry Talousarvio vuodelle 2023 

Varsinainen toiminta 

Näyttelytuotot 
Kansainväl. toiminnan tuotot 
90 v tuotot 
Ely-palkatuki 
Ansiomerkkien käsittelymaksut 
Atk tuotot 

Varsinaisen toiminnan tuotot yht 
Varsinaisen toiminnan kulut 

Koulutuskulut 
Palkat 
Palkan sivukulut 
Kansainvälisen toiminnan kulut 
Markkinointikulut 
Circuit kulut 
Kilpailu-ja näyttelytoiminnan kulut 
Jäsenmaksut 
Kokouskulut 
Pankkikulut 
Kirjanpito 
Toimistokulut 
Postikulut 
Matkakulut 
Vakuutukset 
IT-kulut 
Muut kulut 
Tarvikevälitysostot 
Toimitilakulut 
Jäsen rekisteri 

Varsinaisen toiminnan kulut yhteensä 
Tuottojäärnä 
Varainhankinta 

Nuorisoavustus/OPM 
OPM-avustus 
Jäsenmaksut 
Muut tuotot 

Varainhankinta yhteensä 
Sijoitus-ja rahoitustoimnta 

Korot 
Sijoitus-ja rahoitustoiminta yhteensä 
Tuottojäämä 
Tilikauden ali/ylijäämä 

Budj 2022 Arvio 2022 Budj 2023 

10 000 30 000 15 000 
7 000 4000 3 000 
500 3270 

16 200 3 600 
2 000 5610 3 000 
1 000 1000 1 000 

20 500 60 080 25 600 

5 000,00 7 000 5 000,00 
17 300 3 600,00 
3 000 540,00 

5 000,00 5000 3 000,00 
2 000,00 1500 5 000,00 

15 000,00 12 000 15 000,00 
12 000,00 12000 2 000,00 

50,00 50 50,00 
8 000,00 8000 7 000,00 
600,00 500 600,00 

1 500,00 2300 2 300,00 
1 000,00 2000 1 000,00 
1 500,00 1000 500,00 
8 000,00 7000 6 000,00 

100,00 100 100,00 
10 000,00 0 10 000,00 
10 000,00 2000 1 000,00 
1 000,00 3000 

16 500,00 16 500 16 500,00 
5 000,00 5000 5 000,00 

102 250,00 105 250 84 190,00 
-45 170 -58 590 

0 
15 000 10 000 15 000 
40 000 38 000 40 000 

55 000 48 000 55 000 

-26 750 2 830 -3 590 


