Kokoontumiset
Tervetuloa tutustumaan Turun Kameroihin!

Yhteystietoja...

Meiltä löytyy samanhenkisiä joka lähtöön: on löytynyt jo
vuodesta 1929 lähtien! Mukaan mahtuu niin digi-, filmi-,
ihmiskuin luontokuvaajatkin.

Puheenjohtaja:
Matti J. Niemi, 050-553 3161, matniemi@gmail.com

Mitä...

Varapuheenjohtaja:
Marjatta Laineenkare,
marjatta.laineenkare@dnainternet.net

Kokoontumisia kerran kuussa, esitelmiä eri aiheista,
kuvausretkiä lähiseuduille, ulkomaille, saaristoon,
valokuvakilpailuja, kursseja, kuvankäsittelyä.

Sihteeri:
Juha Toivonen, jtphotography@hotmail.fi

Missä...

Jäsen, SksL jäsenasiat, jäsensivut:
Visa Jokela, 0400-536 206, visa.jokela@epoque.fi

Kerhotila ja kokoontuminen Taimi II,
Puutarhakatu 21 Turku.
Milloin...
Näet ajankohtaiset asiat netistä:
http://www.sksl.fi/turun.kamerat
tai kyselemällä sähköpostilla turun.kamerat@sksl.fi

Jäsen:
Eero Siltanen, eero.siltanen@saunalahti.fi
Jäsen:
Eija Siltari, eija.siltari@pp.inet.fi
Jäsen:
Tommi Lehtonen, tommi.lehtonen@posti.fi

Kirjasto...
Turun Kameroilla on oma kirjasto, joka pitää sisällään
valokuvausaiheista kirjallisuutta ja lehtiä. Kirjasto sijaitsee
kerhohuoneella.

Varainhoito:
Kauko Lehtonen,
kauko.lehtonen@kolumbus.fi

Jäseneksi...

Nettisivut:
Ajankohtaiset tiedot löytyvät yhdistyksemme nettisivuilta:
http://www.sksl.fi/turun.kamerat

Liittyminen onnistuu nettisivujen kautta täyttämällä
jäsenhakulomakkeen tai ottamalla yhteyttä
turun.kamerat@sksl.fi
Jäsenmaksu...
40€ ja perheen toiselta jäseneltä 20€

Sähköposti:
turun.kamerat@sksl.fi
Facebook -sivu:
Löytyy nimellä
”Turun Kamerat”

Turun Kamerat pitää kerran kuukaudessa
kuukausikokouksen, jossa käsitellään valokuvaukseen
liittyviä asioita. Näihin jäseniltoihin pyritään järjestämään
ohjelmaa ja esityksiä kuvaamisesta tai kuvankäsittelystä.
Esityksiä pyydetään myös ulkopuolisilta alan
ammattilaisilta valokuvaukseen liittyvistä aiheista.
Kuukausikilpailut
Kuukausikokouksissa järjestetään jäsenten kesken
kuvakilpailuja, joihin jokainen saa tuoda kuviaan.
Vuosikilpailu
Turun Kamerat järjestää vuosittain jäsenten välisen
valokuvakilpailun, johon jätettyjen kuvien arvioinnin tekee
joku ulkopuolinen taho, toinen kameraseura tms.
Kansalliset ja kansainväliset kilpailut
Suomen Kameraseurojen liitto järjestää vuosittain
teemanäyttelyn ja vuosikilpailun, joihin Turun Kamerat
ottaa jäsentensä voimin osaa. Perinteisesti Turun
Kamerat ja Turun Seudun luonnonvalokuvaajat ovat
järjestäneet vuosittain seurojen välisen haastekilpailun.
Kansainvälisillä areenoilla Turun Kamerat osallistuu
vuosittaiseen FIAPin alaiseen kameraseurojen väliseen
kilpailuun. Useat jäsenet osallistuva myös
henkilökohtaisesti FIAPin tai PSAn alaisiin kilpailuihin ja
sitä kautta jokaisella on myös mahdollisuus hakea
itselleen FIAPin tai PSAn arvonimiä.
Retket
Seura järjestää vuosittain kuvausretkiä Turun
ulkosaaristoon. Retket kestävät yleensä 3-4 päivää.
Yhteismatkoja järjestetään myös messuille ja näyttelyihin.
Yhteistyö

Edelleen kiinnostunut?
Tule tutustumaan kokouksiin, mukaan retkelle, kysele
toiminnasta ja toimihenkilöiltä tai maksa jäsenmaksu ja
ilmoita tietosi kuukausitiedotetta varten.

Turun Kamerat tekee yhteistyötä useiden valokuvausalan
liikkeiden kanssa, mm. Rajala Cameran ja Kuva-Paijulan
kanssa. Yhteyksiä on myös kameroiden maahantuojiin,
jotka käyvät vuosittain esittelemässä uusia laitteita.
Yhteistyötä tehdään myös Turku –seuran kanssa.

Ihmisiä
Tapahtumia
Kilpailuja
Yhdessäoloa
Kursseja
Neuvoja
Kuvaamista…

http://www.sksl.fi/turun.kamerat

