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Nuoret
Nuoret on kaikille alle 25vuotiaille

valokuvasta ja valokuvaamisesta

kiinnostuneille nuorille tarkoitettu

ryhmä. Kokoonnumme noin kaksi

kertaa kuukaudessa. Ryhmän ta

paamisissa kuvaamme, keskuste

lemme, luomme tapahtumia ja

pidämme hauskaa.Toiminta on

monipuolista ja hauskaa, joten

rohkeasti kokeilemaan!

Kameraseuran Nuorten kerho alkoi toimia

uudelleen tämän vuoden alussa. Toiminta

lähti käyntiin ja pieni porukka saatiin kokoon

suhteellisen nopeassa ajassa. Nuorten ker

ho alkoi tehdä myös yhteistyötä Helsingin

valokuvataiteen museon kanssa, jonka

kautta saatiin uusia mahdollisuuksia toteut

taa tapahtumia ja kokoontumisia. Ryhmän

nimeksi päätettiin Photofuss, joka on ollut

alkujaan museon aikaisemman nuorten

ryhmän nimi.

Photofuss kokoontuu Kameraseuran ja

Valokuvataiteen museon tiloissa. Toiminta

on ollut monipuolista, ja jo vajaassa vuodes

sa on saatu paljon aikaan. Heti Photofuss

ryhmän kokoamisen jälkeen aloitimme

vauhdikkaasti suunnittelemalla ja toteutta

malla Mundanenäyttelyn Lasipalatsille, Tovi

Pop Up Storenäyttelytilaan. Ohjelmaan on

myös kuulunut mm. kuvien analysointia,

opastettu Pimiönäyttelykierros, studio

kuvaamista vappuisissa sekä jouluisissa

tunnelmissa, katukuvaamista, yhteistyössä

NVK:n kanssa Photowalktapahtuma sekä

NVK Weekend leiri. Kerholaiset ovat pääs

seet myös kuuntelemaan Jarkko Antikai-

sen mielenkiintoista luentoa katukuvaami

sesta sekä hänen omasta urastaan. Loka

kuussa pääsimme tutustumaan Kulttuuri

sissien toimintaan ja osallistumaan sissien

Halloweentapahtumaan Annantalolle.

Tapaamiset ovat siis olleet hyvin monipuoli

sia ja mikä tärkeintä, sekä ohjaajat että

kerholaiset ovat viihtyneet valokuvaamisen

ja valokuvakulttuurin parissa.

Teksti ja kuvat: Veera Havumäki

Kameragalleriassa ja
Kaapelitehtaalla
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Kameragalleriassa ja
Kaapelitehtaalla
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Kmovie
Videoeditointi on luova, haastava

mutta hauska jatke videokuvaukselle.

Kameraseuran oma Kmovie alakerho

on tarkoitettu juuri sinulle, joka haluat

syventyä asiaan.

Syksyn ensimmäinen Kmovie–tapaaminen

maanantaina 2.11. keräsi runsaslukuisen

joukon elokuvasta innostuneita Kamera

galleriaan. Tervehdyssanojen lisäksi

jouduimme toteamaan, että toinen vetäjistä

joutuu työpaineiden takia jättämään

tehtävän ja tilalle on tarve uudelle.

Illan vieraana oli vahva alan ammattilainen,

toimittaja ja suosittu videokouluttaja Kari

Leponiemi, joka johdatti osallistujat elo

kuvan tekemisen saloihin näyttämällä lyhyt

elokuvakilpailujen voittoisaa satoa vuosien

varrelta. Katsottujen elokuvien listalla olivat

mm. tehokkaan toimistotarinan kertova

Drago Videon eli Mika K.J.:n Paperiton,

Max Tabellin hyvin mielikuvitusta ruokkiva

Kosketin, Kirkkonummen video-

harrastajat ry:n humoristinen Yömyssy ja

Kimmo Hiltusen & Antti Jänkälän Hectic.

Välillä katsoimme osallistujien omatekemiä

pätkiä: mm. Rauno Pohjosen veikeitä

tarinoita koirastaan Amigosta: Amigo

TimmiTrimmissä ja Amigon hampaiden

pesu, Hannu Iso-Oja: Stadin cruising

Elokuu 2015 ja Boxing Henry ja Robert

Silenin dokumentti Yacht week Croatia

2012. Kerhon vetäjä Eddie Iles näytti 51

vuotta sitten Maltalla tehdyn kaitafilmi

elokuvan The Young Detectives ja siihen

liittyvän, menneenä kesänä kuvatun re

unionvideon, missä alkuperäiset näyttelijät,

hänet itsensä mukaanlukien, tapasivat

alkuperäisen elokuvan maisemissa.

Kaikki esitetty materiaali ja Karin antamat

kuvausvinkit herättivät vilkkaan puheen

sorinan, joka jatkui innostuneena läpi illan ja

osallistujat saivat kotiinviemisiksi runsaasti

inspiraatiota tulevaisuuden projekteihin.

kuukauden ensimmäinen maanantai
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Eddie Iles THE YOUNG DETECTIVES

Robert Silen YATCH WEEK CROATIA 2012

Kmovien itsenäisyyspäivän jälkeistä ja vuo

den viimeistä kerhoiltaa väritti Virkagalle

rian näyttelypäällikkö Kirsi Hasun vierailu ja

hänen tuottamansa koskettava lyhytelokuva

Isän muisto.

Kirsin 2 vuotta työstämä elokuva sai inspi

raationsa Miina Savolaisen vetämän Isä 

voimauttava valokuva projektin aikana.

Sen kuvasi sekä leikkasi William Iles ja se

sai ensiiltansa Jugendsalissa juuri ennen

salin näyttelytilana käytön lopettamista

20072008.

Kirsin esityksen jälkeen katsottiin kerholais

ten tekemiä videoita. Hannu Iso-Oja (toinen

uusista vetäjistä) näytti Absoluuttinen

Nollapistebändille kuvaamiaan ja Pauli

Hokkasen editoimia teknistä kikkailua

sisältäviä musiikkivideoita, jotka inspiroivat

kokeilemaan tulevaisuuden editoinnissa

erilaisia efektejä.

Vuoden 2016 alusta toisena kerhon uutena

vetäjänä aloittaa Sari Teräväinen.

Illan päätteeksi ensiesitettiin Eddien ja Helin

kuvaama sekä editoima dokumentti Aita

2015näyttelyn avajaisista, jonka toinen

ensiilta suuremmalle joukolle vuorokautta

myöhemmin Kameraseuran pikkujouluissa

oli menestys.

Teksti: Heli MiikkulainenGilbert
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Tulevat näyttelyt

Avajaiset keskiviikkona 13.1. klo 18. Tervetuloa!
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Helmikuun näyttely: katso takakansi
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Seurallamme on maineikas historia. Sen riveissä on ottanut ensi askeleitaan valo

kuvauksen kiehtovaan maailmaan monta suomalaisen valokuvauksen mestariluokan

taitajaa. Moni muistaa mainita Höltön ja Sammallahden, joku ehkä tietää myös

Setälän ja vaikkapa Mäkisen. Kameraseura ry saavuttaa vuonna 2021 kunnioitet

tavan sadan vuoden iän. Vaikka seuramme valokuvauksen mestarit ovatkin toimineet

innoittajinamme, seuramme ei olisi päässyt tähän asti ilman jäseniämme, kaikkia

meitä, jotka yhteinen innostus valokuvaukseen kerta toisensa jälkeen kokoaa yhteen.

Sen takia olisikin tärkeää, että kenen tahansa meistä arvokkaat muistot koottaisiin tal

teen. Yhteisö tarvitsee muistinsa, ja se voidaan saada talteen vain teidän avullanne.

Kameraseura ry käynnistää nyt ensi vuoden puolelle jatkuvan muistojen keruun. Se

kutsuu kaikki jäsenensä mukaan osallistumaan sanoin ja kuvin.

Keruu toteutuu kahdella tavalla. Jäseniltä toivotaan omia muistoja kirjoitetussa

muodossa ja toisaalta toivotaan myös dokumentaarisia valokuvia, jotka kertovat

seuramme toiminnasta.

Jos haluat kertoa sanoin, oleellista on, mikä itsestäsi on tuntunut tärkeältä tai haus

kalta. Muistojen aiheeksi sopii mikä vain, esimerkiksi se, mikä sai liittymään Kamera

seuraan ja pysymään sen jäsenenä. Tai voit kertoa seuran yhteydessä järjestetyistä

juhlista, kuvausretkistä, valokuvakilpailuista, näyttelyistä, eri kerhoissa tapahtuneista

asioista, yleisiä vaikutelmiasi seuratoiminnasta, seuran käytössä olleista toimitiloista

ja kokoontumispaikoista eri aikoina, omia kokemuksiasi ja luonnehdintojasi, tai vaik

kapa siitä, mitä osallistuminen seuran toimintaan on sinulle merkinnyt. Mikä on ollut

mieliinpainuvinta seuran toiminnassa? Kerro jotain omakohtaista. Muistoja voi olla yh

destä asiasta tai vaikka kaikista noista aiheista, ja mukaan mahtuu hyvin viime

vuosinakin koettua.

Jos kerrot mieluummin kuvin, kaikki sellaiset seuramme toiminnasta ja ihmisistä ker

tovat valokuvat kelpaavat, joista on tieto, mistä tilanteesta tai asiasta kuva on otettu ja

milloin se on otettu. Myös kuvassa mahdollisesti esiintyvien henkilöiden nimet olisi

arvokasta saada talteen. Jos kuvaan kuuluu tarina, sellainenkin olisi hienoa saada

talteen, kunhan tarina liittyy Kameraseuraan. Jos sinulla on paperi tai diakuvia,

Muistojen keruu



34

Kuvassa on Ismo Höltön

1962 ostama kamera,

jolla hän otti kuuluisia,

Ateneumissakin näytteillä

olleita valokuvia. Kameran

edessä kauppakirja tuosta

kamerasta.

Tiina Lähteenmäki

joiden arvelet sopivan keruuseen, voit digitoida ne ja lähettää kuvat tiedostomuodossa.

Jos digitointi on hankala toteuttaa etkä halua antaa valokuviasi pois, voit jättää kuvat toi

mistolle digitoitaviksi. Ne palautetaan sinulle digitoinnin jälkeen.

Keruu alkaa joulukuun alussa ja päättyy 31.3.2016. Muistojen keruuseen osallistuvien kes

ken arvotaan palkintoja keruun päättymistä seuraavassa Kuukausikokouksessa 12. huh

tikuuta.

Latauslinkin sekä tarkempia tietoja kaikesta keruuseen liittyvästä löydät täältä.

Lisätietoja keruuasioista antavat:

Yki Hytönen

p. 041 5132 328

yki.hytonen (at) gmail.com

Leena Saarela

p. 09 6811 4910

leena.saarela (at) kameraseura.fi

http://www.kameraseura.fi/toiminta/historia/muistojen-keruu/
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SKsL:n vuosinäyttely 2016
Osallistu valokuvauksen harrastajien suurtapahtumaan! Lähetetään yhdessä kuvat Liiton

vuosinäyttelyyn!

Suomen Kameraseurojen Liiton vuosinäyttely 2016 järjestetään Lappeenrannassa

Saimaan Kameraseura ry:n isännöimänä.

Kameraseura ry postittaa kuvateokset yhteislähetyksenä. Tuo omat kuvasi tammikuun

aikana Kameragalleriassa olevaan lähetyslaatikkoon, viimeistään Näyttelykuvaajien

kokoukseen maanantaina 25.1.2016. Kuvien mukana tulee olla kuvaluettelo, jossa lisäksi

mainittuna oma jäsenseura Kameraseura ry. Mikäli kaipaat lisätietoja ja ohjeita, laita

viestiä osoitteeseen nayttelykuvaajat@kameraseura.fi.

Wanhat Kamerat

Pikkujouluissa pidetyn Wanhat Kameratkilpailun voitti tänä(kin) vuonna Eero Venhola.

mailto:nayttelykuvaajat@kameraseura.fi
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Digityöhuoneen perehdytys 14.1.2016 Lue lisää

Digityöhuonekurssi 16.1.2016 Lue lisää

Lightroom-kurssi 17. ja 24.1.2016 Lue lisää

ABC – valokuvauksen perusteet 21.1.3.3.2016 Lue lisää

Kokkaa & kuvaa Tomin ja Timon kanssa 23.1.2016 Lue lisää

Tulostuksen peruskurssi 30.1.2016 Lue lisää

Fine Art tulostamisen työpaja 6.7.2.2016 Lue lisää

Bändien ja klubikeikkojen kuvaus 12.2.11.3.2016 Lue lisää

Digikamera tutuksi 14.2.2016 Lue lisää

Videot järkkäristä Youtubeen 20. ja 27.2.2016 Lue lisää

Valomaalauskurssi 19.3.2016 Lue lisää

Käsisalamakurssi 20.3.2016 Lue lisää

Luontokuvauksen peruskurssi 2.4.2016 Lue lisää

Photoshop CC -jatkokurssi 3.4.2016 Lue lisää

Digikamera tutuksi 10.4.2016 Lue lisää

Maisema- ja lähikuvauskurssi 16.17.4.2016 Lue lisää

Uudistuva katukuvaus 23.24.4.2016 Lue lisää

POSEa ja mallinohjausta – miljööhenkilökuvauksen työpaja 5.6.2016 Lue lisää

Kurssit www. kameralehtikauppa.fi

http://www.kameralehtikauppa.fi/?product=digityohuoneen-perehdytys-14-1-2016
  http://www.kameralehtikauppa.fi/?product=digityohuonekurssi-16-1-2016
http://www.kameralehtikauppa.fi/?product=lightroom-kurssi-17-ja-24-1-2016
   http://www.kameralehtikauppa.fi/?product=abc-valokuvauksen-perusteet-21-1-3-3-2016
http://www.kameralehtikauppa.fi/?product=kokkaa-kuvaa-tomin-ja-timon-kanssa
http://www.kameralehtikauppa.fi/?product=tulostuksen-peruskurssi-30-1-2016
http://www.kameralehtikauppa.fi/?product=fine-art-tulostamisen-tyopaja-6-7-2-2016
http://www.kameralehtikauppa.fi/?product=bandien-ja-klubikeikkojen-kuvaus-12-2-11-3-2016
http://www.kameralehtikauppa.fi/?product=digikamera-tutuksi-14-2-2016
http://www.kameralehtikauppa.fi/?product=videot-jarkkarista-youtubeen-20-ja-27-2-2016
http://www.kameralehtikauppa.fi/?product=valomaalauskurssi-19-3-2016
http://www.kameralehtikauppa.fi/?product=kasisalamakurssi-20-3-2016
http://www.kameralehtikauppa.fi/?product=luontokuvauksen-peruskurssi-2-4-2016
 http://www.kameralehtikauppa.fi/?product=photoshop-cc-jatkokurssi-3-4-2016
http://www.kameralehtikauppa.fi/?product=digikamera-tutuksi-10-4-2016
http://www.kameralehtikauppa.fi/?product=maisema-ja-lahikuvauskurssi-16-17-4-2016
http://www.kameralehtikauppa.fi/?product=uudistuva-katukuvaus-23-24-4-2016
http://www.kameralehtikauppa.fi/?product=posea-ja-mallinohjausta-miljoohenkilokuvauksen-tyopaja-5-6-2016
www. kameralehtikauppa.fi
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Tammikuu

04.1. Kmovie

05.1. Fiilisfotarit

09.1. Lauantaikamerat

11.1. Persona

12.1. Kuukausikokous

13.1. Tekniikkailta

14.1. Teema

15.1. Friday Night Workshop

19.1. Opintokerho

20.1. Maisemakuvaajat

25.1. Näyttelykuvaajat

26.1. Natura

Helmikuu

01.2. Kmovie

02.2. Fiilisfotarit

03.2. the International Group

08.2. Persona

09.2. Kuukausikokous

10.2. AVilta

11.2. Teema

16.2. Opintokerho

17.2. Maisemakuvaajat

19.2. Friday Night Workshop

22.2. Näyttelykuvaajat

23.2. Natura0

Päivitetyt ohjelmatiedot löytyvät osoitteesta

http://www.kameraseura.fi/toiminta/

Kurssit www. kameralehtikauppa.fi

Kameraseuran omat kilpailu

säännöt on päivitetty. Uudet

säännöt astuvat voimaan

1.1.2016. Lue uudet säännöt

täältä.

http://www.kameraseura.fi/toiminta/
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.kameraseura.fi%2F%3Fp%3D9774&h=1AQHZTYYeAQH00zLHPpwJj42QkFq7U3Vz3QS6exF3PyUVtg&enc=AZNgWUh_uqkQPPBp7Bn8IyTAWNsJ2C-9NMYNb9MMtvarvz1jFR-KmnkQn4N8PN-km1TK6Hav4WB_Ifj7sg943r9mGwisPB45vkwhlgd2fbeTMj2_ga3LF1CAX39VapeytK7_aqRzu2HNOD1go8FnbS9JhNYdVGHu0kYo7vNxYySoxuG2nLb2EsPSHxc0IIJB1C5u4xF3F13qhFesl8nr07Ug&s=1
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Päätoimittaja: Aija Lehtonen, puh. 040 593 9015

Taitto: Tiina Lähteenmäki

Avustajina kerhojen vetäjät, sihteerit sekä muut toimihenkilöt

Aineistot sähköpostilla osoitteeseen kameraseura.viestinta@gmail.com

Aineisto-ohjeet: Tekstit txt tai doctiedostoina, ilman tavutusta tai muuta asettelua.

Kuvat jpgtiedostoina, ei linkitettyinä muualle ja nimettyinä niin, että kuvatiedoston

nimestä ilmenee kuvaaja ja kuvan nimi. Näyttelykuvaajien kuvista myös tieto, missä

näyttelyssä ja miten palkittu.

Numero

5/2015

1/2016

2/2016

3/2016

4/2016

5/2016

Aineiston jättö

30.9.2015

27.11.2015

pe 29.1.2016

to 31.3.2016

pe 27.5.2016

pe 30.9.2016

I lmestyy

lokakuun lopussa

joulukuun lopussa

helmikuun lopussa

huhtikuun lopussa

elokuun lopussa

lokakuun lopussa

VALOKUVAGALLERIA HIPPOLYTE
Yrjönkatu 810, 00120 Helsinki.
Aukioloajat tipe 1217, lasu 1216.
www.hippolyte.fi

SUOMEN VALOKUVATAITEEN MUSEO
Kaapelitehdas, Tallberginkatu 1 G, 00180 Helsinki.
Näyttelyt avoinnat tisu 1118, ke 1120.
www.valokuvataiteenmuseo.fi

LATERNA MAGICA
Rauhankatu 7, 00170 Helsinki.
puh. 091357559.
Galleria ja kirjakauppa mape 1117, la 1115.
www.laterna.fi

Mediatiedot

Gallerioita,
valokuvanäyttelyitä

Info KS & SKsL

Kameraseuran kerhot

Kuukausikokous Timo Nässi

Seppo Tuomaala

kuukausikokous.kilpailu@gmail.com

AV-ilta Juha Tiihonen, Jukka Toivio

Satu Posti, Markku Kedrin

avilta@kameraseura.fi

International Group Alan Deakins,

Ali Oghabian

Rasa GabrenaiteVerkhovskaya

international@kameraseura.fi

Fiilisfotarit Veli Hietameri, Tarja Hämäläinen

fiilisfotarit@kameraseura.fi

Digityöhuoneen perehdytys 14.1.2016 Lue lisää

Digityöhuonekurssi 16.1.2016 Lue lisää

Lightroom-kurssi 17. ja 24.1.2016 Lue lisää

ABC – valokuvauksen perusteet 21.1.3.3.2016 Lue lisää

Kokkaa & kuvaa Tomin ja Timon kanssa 23.1.2016 Lue lisää

Tulostuksen peruskurssi 30.1.2016 Lue lisää

Fine Art tulostamisen työpaja 6.7.2.2016 Lue lisää

Bändien ja klubikeikkojen kuvaus 12.2.11.3.2016 Lue lisää

Digikamera tutuksi 14.2.2016 Lue lisää

Videot järkkäristä Youtubeen 20. ja 27.2.2016 Lue lisää

Valomaalauskurssi 19.3.2016 Lue lisää

Käsisalamakurssi 20.3.2016 Lue lisää

Luontokuvauksen peruskurssi 2.4.2016 Lue lisää

Photoshop CC -jatkokurssi 3.4.2016 Lue lisää

Digikamera tutuksi 10.4.2016 Lue lisää

Maisema- ja lähikuvauskurssi 16.17.4.2016 Lue lisää

Uudistuva katukuvaus 23.24.4.2016 Lue lisää

POSEa ja mallinohjausta – miljööhenkilökuvauksen työpaja 5.6.2016 Lue lisää

mailto: kameraseura.viestinta@gmail.com
www.hippolyte.fi
www.valokuvataiteenmuseo.fi
www.laterna.fi
mailto:kuukausikokous.kilpailu@gmail.com
mailto:av-ilta@kameraseura.fi
mailto:international@kameraseura.fi
mailto:fiilisfotarit@kameraseura.fi
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Puheenjohtaja

Tapio Karjalainen, puh. 050 2595

Toiminnanjohtaja

Kari Tolonen, puh. 040063 4631,
(03) 3750 941

Toimisto

PL 58, Piiponraitti 1, 37500 Lempäälä
www.sksl.fi

Suomen Kameraseurojen Liitto

Seuran jäsenpalvelut

tiistaitorstai klo 1015

Lastenkodinkatu 5, 00180 Helsinki

puh. 096811 4914

jasenpalvelut@kameraseura.fi

studio@kameraseura.fi

digihuone@kameraseura.fi

pimio@kameraseura.fi

Seuratoiminta, kirjasto ja galleria

Lastenkodinkuja 1, 00180 Helsinki

Pimiö Kellari 36, Runeberginkatu 36, Helsinki

Internet Facebook
YouTube

Instagram

Löydät meidät myös somesta

Kameraseura ryLauantaikamerat GunBritt Husberg,

Katariina Forsblom

lauantaikamerat@gmail.com

Maisemakuvaajat Jussi Jyvälahti,

Erik Salo, Pirkko Heiniö

maisemakuvaajat@kameraseura.fi

Natura Jussi Helimäki, Tino Castelli

Jari Mankinen, Eero Venhola

eerovisio@gmail.com

Näyttelykuvaajat Eero Venhola, Jussi

Helimä

eerovisio@gmail.com

Opintokerho Niku Sokolow

Kristiina SieviKorte Harri Toivanen

opintokerho@kameraseura.fi

Persona Juha Blomqvist, Kari Markovaara

Petri Allekotte personat@kameraseura.fi

Teema Auli Kaartinen, Eero Hautaaho

teema@kameraseura.fi

Tekniikkailta Juha Blomqvist,

Markku Kelokari, Antti Tassberg,

Jari Mankinen

tekniikka@kameraseura.fi

Nuoret Veera Havumäki, Topi Markovaara

Markus Niinikoski nuoret@kameraseura.fi

K-movie Eddie Iles, Hannu IsoOja

Sari Teräväinen kmovie@kameraseura.fi

Puheenjohtaja

Aija Lehtonen, puh. 040 593 9015

Toimitusjohtaja

Leena Saarela, puh. 096811 4910

mailto:lauantaikamerat@gmail.com
mailto:maisemakuvaajat@kameraseura.fi
mailto:eerovisio@gmail.com
mailto:opintokerho@kameraseura.fi
mailto:personat@kameraseura.fi
mailto:tekniikka@kameraseura.fi
mailto:nuoret@kameraseura.fi
mailto:k-movie@kameraseura.fi
www.kameraseura.fi
https://www.facebook.com/kameraseura
https://www.youtube.com/user/kameraseura/
http://instagram.com/kameraseura
mailto:eerovisio@gmail.com
mailto:jasenpalvelut@kameraseura.fi
mailto:teema@kameraseura.fi
mailto:tapio.karjalainen@sksl.fi
mailto:kari.tolonen@sksl.fi
http://www.sksl.fi
mailto:studio@kameraseura.fi
mailto:digihuone@kameraseura.fi
mailto:pimio@kameraseura.fi





