KAMERASEURA RY

TOIMINTASUUNNITELMA 2022
Kameraseuran toimintakulttuuri rakentuu jäsenten yhteistoimintaa edistävälle avoimelle
vuorovaikutukselle. Toimintasuunnitelmassa tuodaan esille vuoden 2022 keskeisiä tavoitteita.
Kameraseura tarjoaa valokuvauksen eri alueiden harrastajille monipuolista, keskustelevaa ja
laadukasta kerho-, koulutus-, kilpailu- ja näyttelytoimintaa. Tarjotut palvelut ovat laadukkaita ja
houkuttelevat liittymään Kameraseuran jäseneksi. Kameraseuran jäsenet osallistuvat aktiivisesti
seuran toimintaan ja vaikuttamismahdollisuuksien parantamiseen.
Seuran toiminnasta vastaa yhdistyksen kokouksen valitsema hallitus. Yhdistyksen
sääntömääräiset kokoukset ovat vuosikokous maalis–huhtikuussa ja vaalikokous marras–
joulukuussa.
Vapaaehtoiset vastaavat kerhojen toiminnasta ja tiedottamista, näyttelytoiminnasta sekä
studion, pimiön ja digityöhuoneen kunnossapidosta ja varauksista jäsenille.
Seuran kerho- ja näyttelytilat sekä digityöhuone sijaitsevat Kampissa (Eerikinkatu 46), studio on
samassa kiinteistössä Hietalahdenkadun puolella Hietalahdenkatu 5. Pimiö sijaitsee Töölössä
(Runeberginkatu 36). Kameraseuran toimisto ja Kameralehden toimitus ovat Pasilassa
(Pakkamestarinkatu 1). Kameraseura Galleria West sijaitsee Kaapelitehtaalla Tallberginkatu 1,
B-porras, 2. kerros. Eerikinkadun tila toimii myös Kamera-gallerian näyttelytilana.
Kameraseura julkaisee Kamera-lehteä ja järjestää koulutustoimintaa. Kameraseuran
harjoittaman liiketoiminnan tavoitteena on hankkia varoja seuratoimintaan. Liiketoiminta edistää
osaltaan Kameraseuran tunnettuutta ja valokuvausharrastusta Suomessa.
100-vuotisjuhlavuodelle suunniteltu juhlavastaanotto ja seminaaritilaisuus siirtyy vielä jatkuvan
koronaepidemian vuoksi vuodelle 2022. Seminaaritilaisuuteen pyydetään arvovaltaisia esiintyjiä,
ohjelma on korkeatasoinen ja markkinointia tehostetaan.
KAMERASEURAN MUISTITIEDON KERUU
Kameraseuran toimintaan liittyvää sanallista, kuvallista ja video-muistitiedon keruuta jatketaan.
KAMERA-LEHTI
Kamera-lehti on Suomen suurin valokuvauksesta kiinnostuneiden erikoislehti aktiivisille
harrastajille sekä ammattilaisille. Kameraseura ry julkaisee Kamera-lehteä. Jäsenmaksu
sisältää lehden vuosikerran. Lehti kertoo ajankohtaisimmat uutiset valokuvan maailmasta,
testaa uudet tuotteet ja antaa vinkit parempien kuvien ottamiseen sekä tutustuttaa lukijat
huippukuvaajiin. Lehden teemat vuonna 2022 ovat mm. koulutus & metsä, erilainen luontokuva,
henkilö & video, tulevaisuus & sommittelu.
Selvitetään tarve Kamera-lehden lukijatutkimukselle keväällä 2022. Lisäksi selvitetään
mahdollisuuksia nostaa lehden ilmoitustuloja.

KERHOT
Kerhojen monipuolinen tarjonta ja kiinnostavat esitykset sekä esiintyjät ovat perusta
seuratoiminnalle. Kerhojen toiminta sisältää mm. luentoja, työpajoja sekä kuvaus- ja
näyttelyretkiä.
Kuukausikokous on Kameraseuran tärkein kokous ja sen ohjelma pyritetään järjestämään
korkeatasoisena. Perinteiset seuran joulu- ja kevätjuhlat pidetään kuukausikokousten
yhteydessä epidemiatilanteen salliessa.
Kuukausittain kokoontuvia muita kerhoja ovat AV-ilta, Fiilisfotarit, Galleriaryhmä,
Lauantaikamerat, Maisemakuvaajat, Näyttelykuvaajat, Natura, Opintokerho, Persona,
Pimiöryhmä, Teema ja Tekniikkailta. Kukin kerho toimii vetäjien ja jäsentensä ehdoilla.
Nuorten toimintaa tehdään yhteistyössä NVKn kanssa.
Korona-epidemian salliessa kerhot voivat kokoontua myös fyysisesti. Sen lisäksi järjestetään
etäosallistumismahdollisuus.
KOULUTUS
Kameraseura ry järjestää monipuolista valokuvausalan koulutusta, jota kehitetään jatkuvasti
vastaamaan kysyntää. Koulutusta tarjotaan jäsenten lisäksi myös kaikille alan harrastajille.
Koulutuskokonaisuudesta vastaa koulutussihteeri.
Koulutuksen perustana ovat eri pituiset kuvauksen peruskurssit, jatkokurssit ja
kuvankäsittelykurssit. Vuodelle 2022 on suunniteltu yhteensä noin 35 kurssia / kausi.
Verkkokurssien, kuten Teams-kurssien kehittämistä jatketaan, samoin ABC-kurssisarjan
kehittämistä. Uusia kouluttajia myös rekrytoidaan.
KOTIMAINEN – JA KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ
Kameraseura on kiinnostava vaikuttaja alan tärkeimpien valmistajien ja visuaalisen kulttuurin
toimijoiden silmissä.
Kameraseura ry on Suomen Kameraseurojen Liiton (SKsL), ja sitä kautta Finnfoto ry:n jäsen.
SKsL tarjoaa jäsenistölleen mahdollisuuden osallistua liiton näyttelyihin sekä hankkia arvonimiä.
Finnfotolta voi hakea apurahaa valokuvauksen harrastamisen tukemiseen ja järjestö tarjoaa
jäsenilleen neuvontaa (esim. Tekijänoikeudet).
Yhdistys on aktiivisesti yhteydessä alan ammattilaisiin (mm. luennoitsijat, kouluttajat), toisiin
kameraseuroihin (mm. kerhojen väliset kilpailut), alan liikkeisiin ja maahantuojiin (kerhojen
esittelyillat, laitekäyttökoulutukset), museoihin ja gallerioihin (vierailut, luennot, kilpailujen
tuomarointi) sekä muihin alan toimijoihin.
Näyttelykuvaajat lähettävät parhaita kuviaan kansainvälisiin näyttelyihin ja tekevät
Kameraseuraa (Helsinki Camera Club) sekä suomalaista valokuvausta tunnetuksi maailmalla.
NÄYTTELYTOIMINTA
Kameraseuran Eerikinkadun kerhotiloissa toimii jäsenten käytössä oleva Kamera-galleria, jossa
näyttelyt vaihtuvat kuukausittain. Kamera-galleria järjestää vuosittain vähintään neljä laadukasta
näyttelyä ja näiden lisäksi kerhot ja seuran jäsenet järjestävät useita omatoimisia näyttelyjä.

Kaapelitehtaalla toimiva Kameraseura Galleria West on tarkoitettu kuvaajaryhmille ja myös
ulkopuolisille ryhmille. Tila on ilmainen kaikille ja sen omistaa Kaapelitehdas. Seura hallinnoi
tilassa esitettäviä näyttelyjä. Seuran Kevätnäyttely, AITA-näyttely ja Vuosinäyttelyt ovat
suunnitelmissa esittää Galleria Westissä vuonna 2022.
Molempien näyttelytilojen hakemukset tullaan käsittelemään näyttelytoimikunnassa ja
näyttelykalenterin ajantasaisuudesta huolehditaan.
Kameraseura kannustaa jäseniä osallistumaan SKsL:n ja FIAP:n näyttelyihin.
TOIMIHENKILÖKOKOUS
Kerhojen vetäjät ja muut toimihenkilöt kokoontuvat noin joka toinen kuukausi
toimihenkilökokouksessa. Kokousta vetävät vapaaehtoiset. Toimihenkilökokouksen tehtävänä
on vapaaehtoistoiminnan koordinoiminen ja tukiverkostona ja tiedotusväylänä toimiminen.
VALOKUVAKILPAILUT
Kameraseuralainen voi mitata taitojaan kilpailuissa, joita pidetään mm. kuukausikokouksissa.
Seuran sisäisten kilpailujen tuomarointi on keskustelevaa ja niihin osallistumiseen
kannustetaan. Seuran tavoitteiden mukaisesti kilpailutoiminnassakin pyritään jäsenistön
valokuvailmaisun avartamiseen ja syventämiseen. Arviointitilaisuuksien ilmapiiri pidetään
vapaana, avoimena ja kriittinen keskustelu on arvostavaa. Ulkopuolisen arvioijan tehtävänä on
tuoda keskusteluihin oman osaamisensa ja kokemusten kautta sisältöä ja virikkeitä.
Arvioititilaisuudet ovat yhteisen oppimisen paikka ja mahdollisuus.
Seuralaiset voivat osallistua Kameraseuran kautta myös kansallisiin ja kansainvälisiin
valokuvanäyttelyihin.
Kilpailujen säännöt on määritelty Kameraseura ry:n kilpailusäännöissä. Kilpailusäännöt
päivitetään vuodelle 2022.
VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI
Viestinnän ja markkinoinnin avulla vahvistetaan Kameraseuran asemaa
valokuvaseuratoiminnassa Suomessa, sen näkyvyyttä ja tunnettavuutta lisätään sekä
edistetään valokuvaharrastajien määrän kasvattamista.
Sisäistä viestintää kehitetään jäsenistölle ja jäsenistöä tiedotetaan toiminnasta, tapahtumista ja
päätöksistä. Seuran merkitystä tähdennetään ja mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa
toimintaan korostetaan. Sisäisen viestinnän perustana on avoimuus.
Kameraseuran viestintä on monikanavaista. Näkyvimmät kanavamme ovat verkkosivustomme
Kameraseura.fi ja Kamera-lehti. Sosiaalisessa mediassa tärkeimmät kanavamme ovat
Facebook ja Instagram, jonka tavoittavuus alkoi merkittävästi lisääntyä vuonna 2021.
Lisäksi jäsenistön kerhoilla on omat suljetut Facebook-ryhmänsä. Käytössä on myös Youtubekanava ja Kuvat.fi nettigalleria.

Sähköisenä uutiskanavana toimii Uutisvahti, joka ilmestyy kuukausittain. Lähettämisessä
hyödynnetään automaattisista päivitystä tapahtumille ja uutisille, jotka sisältävät tietoa
kerhotapaamista, koulutuksesta, alan kilpailuista ja näyttelyistä.
Viestinnän sisältöä tuotetaan jäsenille, Kamera-lehden lukijoille, eri sidosryhmille kuten
jäsenjärjestöille (SKsL, Finnfoto) ja muille valokuvausharrastuksesta kiinnostuneille.
Kameraseuran tapahtumat ovat nähtävissä verkkosivuilla, sosiaalisessa mediassa sekä
tapahtumatietosivustoilla. Suoramarkkinointia tehdään messuilla ja muissa Kameraseuran
tapahtumissa.
Kameraseuran verkkosivuilla jatketaan 100-vuotisilmeen käyttöä vielä kevään 2022 ajan.
Sääntömääräisten kokousten kutsut ja muu kokousmateriaali toimitetaan sähköisesti sekä
tarpeen mukaan perinteisellä postilla.
Viestinnän ja markkinoinnin viisi kehityskohdetta vuodelle 2022
1. Lisäämme viestinnän vaikuttavuutta ja palkkaamme osa-aikaisen tiedottajan.
Tiedottajan tehtäviin kuuluu mm. sähköisen Uutisvahdin ja Kameraseuran uutisten
julkaiseminen sekä Instagramin päivittäminen.
2. Kehitämme Kameraseuran sisäistä viestintää. Käytämme viestintäkanaviamme
tehokkaammin ja tiedotus on suunnitelmallista, yhtenäistä ja jatkuvaa.
3. Kehitämme ja keräämme tehokkaammin tietoa jäsenistömme tarpeista.
4. Lisäämme tiedottamista medialle ja yhteistyösuhteiden luomista ulkopuolelle ja ulkopuolisille
järjestettyjen tilaisuuksien järjestämistä.

MESSUT
Kameraseura osallistuu Kuva&Ääni-messuille keväällä 2022 yhteistyössä Kamera-lehden
kanssa.
STIPENDIT
Kameraseura ry:n pitkäaikaisen vaikuttajan P. K. Jaskarin muistolle omistettu stipendi on
tarkoitettu Kameraseura ry:n jäsenille lähinnä Helsingissä pidettävän valokuvanäyttelyn
kustannuksiin. Hakuaika on 31.1.2022 mennessä.
Kalevi Pekkonen -stipendi on tarkoitettu Kameraseura ry:n aloitteleville harrastajakuvaajille
pienempimuotoisia valokuvanäyttelyitä varten ja valokuvaukseen liittyviin kurssimaksuihin.
Haluaika on kaksi kertaa vuodessa, 31.3. 2022 ja 31.8. 2022 mennessä.
MUUT JÄSENEDUT
Kameraseura tarjoaa jäsenistölle muita etuja kotimaisten valokuvausalan
yhteistyökumppaneiden kanssa. Edut julkaistaan Kameraseuran kotisivulla.

