TOIMINTASUUNNITELMA 2018

Yleistä
Turun Kamerat ry toimii Turussa, pyrkien edistämään valokuvausta harrastuksena sekä ammattina ja
kasvattamaan valokuvauksen arvostusta sekä alan harrastajien keskuudessa, että muidenkin alaan
vihkiytymättömien parissa.
Turun Kamerat ry tarjoaa jäsenilleen koulutusta, matkoja, kokouksia, näyttelytoimintaa ja kilpailuja
liittyen valokuvaukseen sekä yhteistyötä muiden valokuvauksesta kiinnostuneiden tahojen kanssa.

Järjestötoiminta
Järjestetään 9 kuukausikokousta lukuun ottamatta kesä- heinä- ja elokuuta.
Pidetään vuosikokous maaliskuussa 2018 ja vaalikokous marraskuussa 2018.
Pidetään yllä jäsenrekisteriä ja päivitetään tietoja Suomen Kameraseurojen Liittoon.
Hallitus kokoontuu aina tarvittaessa.
Järjestetään yhdistyksen jäsenille digitaalisesta valokuvauksesta ja näyttelytoiminnasta kiinnostuneille
omia kerhoiltoja tarpeen mukaan.

Valtakunnallinen ja kansainvälinen toiminta
Osallistutaan Suomen Kameraseurojen Liiton järjestämiin näyttelyihin; vuosinäyttely keväällä
ja teemanäyttely syksyllä.
Osallistutaan ulkomaisiin valokuvauskilpailuihin kuten Sksl:n Seuracupiin ja FIAP:in Clubs World
Cupiin.

Näyttelytoiminta
Vuoden 2018 aikana ei ole tarkoitus järjestää näyttelytoimintaa. Kannustetaan ja tuetaan jäseniä
pitämään omia näyttelyitä.

Tiedotustoiminta
Ylläpidetään Turun Kameroiden kotisivuja osoitteessa www.sksl.fi/turun.kamerat, sekä Facebookissa
Turun kameroiden omaa kanavaa ja joissa kerrotaan myös ajankohtaisista tapahtumista ja lähetetään
sähköpostia henkilöjäsenille. Tiedotetaan Turun Kameroiden toiminnasta myös paikallislehden
Yhdistykset toimivat -sivuilla.
Pyritään olemaan aktiivisia alueen tiedotusvälineitä kohtaan tarjoamalla ajankohtaisia aiheita
julkaistaviksi.
Vuoden 2018 aikana ei ole tarkoitus julkaista Albumi-lehteä.

Koulutustoiminta
Järjestetään valokuvaukseen ja kuvankäsittelyyn liittyviä työpajoja tarpeen mukaan sekä pidetään
asiaan kuuluvia luentoja.

Pyritään myös toteuttamaan kurssi Valokuvauksen perusteista.

Kuvausretket
Järjestetään kuvausmatka Jurmo/Utö tai mahdollisesti jokin muu kohde
sekä tehdään Aina –aluksella saaristoretki keväällä 2018.
Järjestetään päivän kestäviä kuvausretkiä kahdesta - kolmeen kertaa vuoden 2018 aikana.

Kerhotoiminta
Matkakerhossa suunnitellaan ja toteutetaan Turun Kameroiden jäsenille kuvaushenkisiä matkoja.
Periaatteena on se, että TK:n nettisivuilta ilmoitetaan mahdollisista matkakohteista. Jos kiinnostuneita
TK:n jäseniä löytyy riittävästi, niin he muodostavat suunnittelu ja valmisteluryhmän miettien matkaajankohdan ja -ohjelman kustannusarvioineen.
Matkakerhon vetäjänä toimii Matti J Niemi.
Studiokerhon tarkoituksena on opastaa ja perehdyttää yhdistyksen jäseniä studiokuvaustoimintaan.
Studiokerhon kokoontumisesta sovitaan erikseen.
Studiokerhon vetäjänä toimii Visa Jokela
Kuvakerhossa esitellään omia kuvia ja keskustellaan niistä rakentavasti. Kuvakerho kokoontuu kerran
kuukaudessa, kuukauden viimeisenä torstaina Taimi II:n alakerrassa. Kuvakerho on ollut erittäin
suosittu jäsenten keskuudessa ja sen onkin tarkoitus jatkaa toimintaansa samanlaisena myös vuonna
2018.
Kuvakerhon vetäjänä toimii Kauko Lehtonen

Nuorisotoiminta
Tarvittaessa järjestetään erilaisia tapahtumia, kokoontumisia, kuvausretkiä ja kilpailuja.

Kilpailut
Järjestetään kuukausittain kerhoilloissa kuukausikilpailut sääntöjen mukaisesti sekä haastekilpailu
vuoden lopulla, johon haastetaan jokin Suomessa toimiva kameraseura.

Projektit
Pyritään löytämään ja toteuttamaan kuvausprojekti, mistä tuloksena olisi valokuvanäyttely. Asialista
projektia varten haetaan toteutusapurahaa.

Yhteistyö
Pyritään lisäämään yhteistyötä eri kameraseurojen ja alan muiden tahojen kanssa. Jatketaan tiivistä
yhteistyötä Rajala Cameran, Kuva - Paijulan, JAS - tekniikan ja muiden alan toimijoiden kanssa, Turku
- Seuran sekä Taimi II kanssa.

