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Puheenjohtajalta
Kameraseurojen liiton jäsenmaksu on jo vuosia pysynyt
seitsemässä eurossa henkilöjäsentä kohti - pieni indeksikorotus olisi paikallaan, jotta maksun reaaliarvo ei laskisi. On
toisaalta esitetty, että maksua pitäisikin alentaa ja rahoitusta hankkia muualta. Kummallakin näkökannalla on hyvät
perusteet, mutta niitä on hankala sovittaa yhteen - varsinkin
kun jäsenten määrässä on valtakunnan tasolla tapahtunut
hienoista laskua. Toiminnan pyörittämiseen tarvittavien
varojen kerääminen jää pienemmän joukon harteille.

Jäseniä on saatava lisää
Paras ratkaisu on jäsenmäärien kääntäminen jälleen nousuun;  ainakin siinä mielessä paras, että kukaan ei kärsi.
Kun maksajia on enemmän, korotuspaineet pienenevät.
Työtähän tämä vaatii, mutta yhteisen harrastuksen eteen
jokainen meistä on varmasti valmis vähän töitä tekemäänkin! Myös oma-aloitteisuutta ja kekseliäisyyttä tarvitaan. Ei
pidä luulla, että liiton hallitus esittää valmiin reseptin, jolla
uusia jäseniä tulvii ovista ja ikkunoista.
Kyllä hallituksen jäsenilläkin toki on kokeilemisen arvoisia
ideoita ja niitä varmasti kokeillaan kunkin omassa kotiseurassa. Viime kädessä on kuitenkin edettävä niin, että
jokaisen seuran jokainen aktiivi aivan itse miettii omat
mahdollisuutensa jäsenhankinnassa:
- huolisiko paikallisen lukion kuvaamataidon opettaja
minut luokkaan kertomaan kerhotoiminnasta, näyttämään
kuvia?
- onko kamerakauppias niin hyvä kaveri, että voin pyytää
häntä ohjaamaan uuden järkkärin ostajat seuran toimintaan?
- voisiko kansalaisopiston kurssin päätyttyä tarjota opiskelijoille luontevaa jatkoa kerhoilloissa?
Ja niin edelleen, jokainen punnitkoon omat kontaktinsa ja
mahdollisuutensa.

että raportoitte kokemuksistanne suoraan minulle (reino.
havumaki@sksl.fi). Kun uusia toimivia konsteja löytyy, ne
saadaan käyttöön heti joka puolella valtakuntaa.
Vaikka asia tulikin nyt puheeksi maksujen vuoksi, jäsenmääriä ei toki kasvateta pelkästään rahankeruun takia.
Uudet, innokkaat harrastajat tuovat kerhojen toimintaan
aivan varmasti myös uutta puhtia ja tuoreita näkemyksiä.
Ja jatkuvuutta, koska uudet ovat todennäköisesti nuorempia kuin konkarit!
Oman seuramme kokemusten perusteella koulutus on
varma ja kestävä tapa houkutella uusia jäseniä. Pitkäjännitteistä työtä tämäkin on vaatinut: Helsingin kameraseura
on järjestänyt jo vuosikymmeniä kursseja pimiötekniikasta, studiovalaisusta, valokuvauksen perusteista, nyttemmin kuvankäsittelystä, näyttelyn työstämisestä... Lähiseutujen väki on oppinut, että Kameraseurassa näitä kursseja
on aina tarjolla - ja suuri osa osallistujista jää mukaan
toimintaan kurssin jälkeenkin.

Tervetuloa kevätkokoukseen!
Kameraseura ry juhlistaa 90-vuotista taivaltaan järjestämällä - lukuisten muitten tapahtumien lisäksi - liiton
vuosinäyttelyn ja kevätkokouksen Helsingissä huhtikuun
alussa. Samalla vaivalla pääset käymään Kuva & Kamera
-messuilla. Katso tarkemmin seuraavalta sivulta.
Menestystä vuodelle 2011 tuossa jo toivottelinkin, jäsenhankinnan merkeissä, joten vanha vuosi alkaa olla mukavasti paketissa kun vielä toivotan leppoisaa joulunaikaa muistattehan, että valokuvaajalle mikään keli ei ole huono!

Sovitaanpa siis, että annat tästä kotiläksyn jokaiselle
seurasi puuhaihmiselle, vähintäänkin hallituksen jäsenille.
Kaikkien tulee seuraavassa kokouksessa esittää oma
suunnitelmansa uusien harrastajien löytämiseksi, niin
että heti vuoden alussa pääsette jo tositoimiin. Pyydän,

Hyvää joulua ja
menestyksellistä
vuotta 2011!
SKsL Ry

Puheenjohtaja
Reino Havumäki
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Vuosinäyttely 2011 Helsingissä
Kuvien viimeinen lähetyspäivä on maanantai
31.1.2011 (sen päivän postileima riittää).
Kuvat lähetetään osoitteella:
Kameraseura ry
Lastenkodinkuja 1
00180 Helsinki
Kuoreen maininta: Liiton vuosinäyttely
Kuvamaksu neljä (4) euroa / teos on maksettava Kameraseura ry:n tilille: Sampo-pankki 800015-54797. Maksettaessa käytettävä viitenumeroa 20116. Kuittikopio
tai muu selvitys maksusta on liitettävä kuvalähetyksen
mukaan. Näyttelyn avajaispäivänä 2.4.2011 alle 30-vuotiailta henkilöiltä kuvamaksu on kaksi (2) euroa / teos.
Teos voi olla yksittäinen kuva tai kuvasarja. Osallistua voi
joko vedoksilla tai kuvatiedostoilla. Huom! SKsL:n näyttelysäännöt ovat muuttuneet, esim. diakuvilla ei enää voi
osallistua.
Kuvatiedostoja voi lähettää myös sähköpostitse
galleria.ks@gmail.com. Tiedostot toimitetaan JPEGmuodossa. Kuvan pidemmän sivun on oltava 2500
pikseliä. Tiedostot nimetään siten, että tiedostonimestä
voi yksilöidä kuvaajan ja teoksen (esim. keijo_kuvaaja_
luonto.jpg, jos kuvaajan nimi on Keijo Kuvaaja ja teoksen
nimi Luonto).
Vedosten Suurin sallittu koko on 40 x 50 cm, ja suurin
sallittu paksuus 3 mm, mahdollinen pohjustus ja kehyskartonki (passepartout) mukaanlukien. Vedosten taakse,
vasempaan yläkulmaan, on merkittävä teoksen nimi, kuvaajan nimi sekä seuran nimi. Teoksen näkyvälle puolelle
ei saa tehdä nimi- tai nimimerkkimerkintöjä. Useammista
kuvista koostuva kokonaisuus on merkittävä niin, että
kuvien esitysjärjestys käy yksikäsitteisesti ilmi.
Myös sellaisia teoksia voidaan erillisvalinnan kautta
hyväksyä näyttelyyn, jotka eivät ole näiden määritysten
mukaisia, kunhan valokuvan osuus niissä on oleellinen
(esim. suurikokoiset vedokset tai taustavalaistut teokset)
HUOM!
Vuosinäyttelyssä on myös erillinen Vuoden kuvaaja -kilpailu. Kilpailuun osallistutaan tarjoamalla vuosinäyttelyyn
vähintään viiden kuvan kokonaisuuksia. Kilpailun kolme
parasta teosta jatkavat automaattisesti myös suurempaan Fotofinlandia 2011-kilpailuun, jonka pääpalkinto
on 20 000 euroa. Tarkemmin liiton näyttelysäännöissä ja
Fotofinlandian säännöissä (tässä järjestyksessä),
www.sksl.fi  ja  www.finnfoto.fi

Vuosinäyttely
Näyttely on esillä Kamera-galleriassa 3.-21.4.2011.
(Lastenkodinkuja 1).

Avajaiset
Vuosinäyttelyn avajaisia vietetään Kamera-galleriassa
lauantaina 2.4.2011 klo 17.00-19.00.
Juhlaillallinen Hotelli Seasidessa 2.4.2011 klo 19.30
alkaen. Illallismenu: Italialainen Caesar buffet ja 1 ruokajuoma. 53 euron illalliskortti ostettavissa Kamerakaupasta (www.kamera-lehti.fi) 1.12.2010-5.3.2011 välisenä
aikana. Erityisruokavaliosta pyydetään ilmoittamaan
illalliskortin oston jälkeen sähköpostitse jasenpalvelut@
kameraseura.fi. Ravintolassa omakustannebaari avoinna illallisen aikana. Avajaisviikonloppuna Kuva&Kamera
-messut Kaapelitehtaalla 2.-3.4.2011. Illalliskortin lunastaneilla vapaa pääsy messuille.

Majoitus
Radisson SAS Hotel Seaside, Ruoholahdenranta 3,
00180 Helsinki. Seasideen on tehty 35 huoneen kiintiövaraus helmikuun loppuun mennessä, huonehinta 78 eur
/ 2 hh (eli 39 eur/hlö) ja 68 eur / 1hh. Varaukset suoraan
hotelliin tunnuksella KUVA JA KAMERA (huonemyynti
puhelin 020 1234 707).

Liittokokous
Suomen Kameraseurojen liiton sääntömääräinen kevätkokous pidetään sunnuntaina 3.4.2010 klo 10.30 Kamera-galleriassa. Valtakirjojen tarkastaminen klo 10.0010.30. Tilaisuudessa kahvitarjoilu.
Lisätietoja
Kameraseura ry
Liisa Söderlund (09) 681 149 14
Leena Saarela (09) 681 149 10
SKsL:n näyttelyvastaava Tatu Kosonen,
puh. 050 584 5896, tatu.kosonen@sksl.fi.
Tiedotteen liitteenä on mallikortti, postikorttihinnat 2011
Kortin koko: 105x148 mm, värit: 4/1
Materiaali: 250g Solida, Aineisto: tulostusvalmis aineisto
Toimitus: postitse tilaajalle suoraan painosta,
posti-ja käsittelymaksu 20€
Määrä
250
500
1000

Hinta
60€
80€        
140€      

Hinta postikuluineen
0,30/kpl 80€
0,16/kpl 100€
0,14/kpl 160€

aiheen vaihto 20€
esimerkki 250+250 eri aiheista = 500 kpl hinta 80
+ aiheen vaihto 20 +postimaksu 20 = 120€
Tilaukset toimistolta toimisto@sksl.fi

SKsL Ry:n liittohallitus 2010
Puheenjohtaja
Reino Havumäki
(09) 852 2209, 050 557 1213
reino.havumaki@sksl.fi   

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

Nuorisovastaava
Sakari Aleksi Mäkelä         
040 8316625
sakari.aleksi.makela@sksl.fi

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

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

Kansainväliset asiat,
FIAP-yhteyshenkilö
Leena-Maija Lindqvist
040 570 7957
leena-maija.lindqvist@sksl.fi

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

(Toimisto)
Toiminnanjohtaja, sihteeri,
rahastonhoitaja
Kari Tolonen
0400 634 631
posti: PL 58, 37501 Lempäälä
kari.tolonen@sksl.fi

www.sksl.fi

      

Koulutusanomukset
kursseihin 2011

Tervehdys ystävät!
Kannuksessa pidettiin liiton syyskokous 10.10.2010. Ilmoitin tuossa kokouksessa jättäväni liiton jäsensihteerin tehtävät, alkoi tuntua
siltä, että kuusitoista vuotta hallituksessa riittää. Haluan kiittää
kaikkia seurojen yhteyshenkilöitä, hallituskumppaneita, ja muita,
joiden kanssa on vuosien mittaan tullut tutuksi. On ollut hyvin antoisaa tehdä yhteistyötä mielenkiintoisen harrastuksen parissa.
Raimo Paukku

Kotisivuilla on lomake, jota voitte
käyttää kurssiavustusten hakemiseen koskien ensi vuonna järjestettäviä koulutustapahtumia.
Anomukset tulee palauttaa liiton
toimistoon 28.1.2011 mennessä,
koska hallitus käsittelee niitä tammikuun viimeisenä viikonloppuna
pidettävässä kokouksessa.

FIAP-arvonimihakemukset

Kuvausmatka Kuubaan
25.2.2011–6.3.2011

VIE
LÄ
EH
DIT
!

Kameraseurojen liiton kuvausmatka suuntautuu jälleen Kuubaan.
Matkan kustannukset tulevat olemaan noin 1600 €.

Hakemukset toimitettava LeenaMaija Lindqvistille helmikuun
loppuun mennessä. (Tammikuun
loppuun mennessä afiap ja efiap ja
Life card, mfiap helmikuun loppuun
mennessä.) Leena-Maijalta saatte
myös tarkempia ohjeita hakemusten laatimiseen.

Tutustumme myös Havannaa ympäröivään maaseutuun.

Jäsenmaksut 2011

Ilmoittautumiset 31.12.10 mennessä joko sakari.makela@sksl.fi
tai toimisto@sksl.fi  ja ennakkomaksu 300 € tilille 115430-115952.

Tämän jäsentiedotteen mukana
saatte jäsenmaksulaskun. Täydentäkää maksettava summa vastaamaan jäsenmääräänne. Jäsenmaksuhan on entinen 7 euroa/jäsen.

Toimi pikaisesti-ainutlaatuinen mahdollisuus nähdä
vielä "vanha" Kuuba.

