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Liite 1, Kameraseura ry:n kuukausikokousten kilpailut   

Kuukausi  Kilpailu Tarkennukset Pisteet 

Tammikuu Vuosikilpailu vedoksille Kilpailussa on neljä sarjaa: henkilökuvat, 
luonto - ja ympäristökuvat, tilannekuvat ja 
yleinen sarja. Yleiseen sarjaan osallistutaan 
teoksilla, jotka eivät aiheeltaan sovi muihin 
sarjoihin. Kilpailuun saa osallistua 
korkeintaan neljällä teoksella, joista yksi 
voi olla kuvasarja tai kuvapari. Aiemmin 
Kameraseuran kilpailuissa palkituilla tai 
pisteitä saaneilla teoksilla ei saa osallistua. 
Kustakin sarjasta palkitaan yksi teos, joista 
yksi valitaan Vuosikilpailun parhaaksi 
teokseksi. Lisäksi sarjan tason mukaan 
voidaan antaa kunniamainintoja, 
korkeintaan kaksi sarjaa kohti. Lisäksi 
palkitaan paras nuorten teos. Alle 25-
vuotias merkitsee teoksiinsa 
syntymäaikansa. Kilpailun arvioinnin 
suorittaa yksi-, kaksi- tai kolmijäseninen 
raati. Jos raadissa on seuran jäsen, hän 
mahdollisesti saadessaan kilpailupisteitä 
ko. kalenterivuonna, niitä ei lasketa 
mukaan vuoden kuvaaja -kilpailuun. 

Palkinnosta 6 pistettä, 
kilpailun paras teos 3 
lisäpistettä. Parhaasta 
nuorten teoksesta ei jaeta 
pisteitä.  

Helmikuu Peruskilpailu 
kuvatiedostoille 

 6 pistettä yhteensä 
vähintään kolmelle 
teokselle kokonaisin 
pistein. 

Maaliskuu Peruskilpailu 
kuvatiedostoille 

 6 pistettä yhteensä 
vähintään kolmelle 
teokselle kokonaisin 
pistein. 

Huhtikuu Vedoskilpailu 
kuvasarjoille 

Osallistuminen korkeintaan kahdella 
kuvasarjalla. 
 
Voittajan lisäksi raati voi harkintansa 
mukaan palkita yksi tai kaksi muuta 
kuvasarjaa, riippuen osallistuvien teosten 
tasosta ja lukumäärästä. 

Voittaja 9 pistettä, muu 
palkinto 3 pistettä.  

Toukokuu Teemanäyttely 
vedoksille 

Erillisestä näyttelykutsusta ilmenee 
mahdollinen teema, teosten maksímikoko 
ja -määrä. 

Ei pisteitä. 

Toukokuu Pöytäkilpailu vedoksille  Ei pisteitä. 

Kesäkuu Pöytäkilpailu vedoksille  Ei pisteitä. 

Heinäkuu Pöytäkilpailu vedoksille  Ei pisteitä. 

Elokuu Pöytäkilpailu vedoksille  Ei pisteitä. 

Syyskuu Peruskilpailu 
kuvatiedostoille 

 6 pistettä yhteensä 
vähintään kolmelle 
teokselle kokonaisin 
pistein. 

Lokakuu Peruskilpailu 
kuvatiedostoille 

 6 pistettä yhteensä 
vähintään kolmelle 
teokselle kokonaisin 
pistein. 
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Marraskuu Suurpalkintokilpailu 

vedoksille 
Suurpalkinto on Olli E. Lampénin muistoksi 
1936 perustettu kiertopalkinto. 
Suurpalkinnon kolme kertaa voittanut saa 
Kameraseuran mestarin (KSM) arvon ja 
kultaisen mestarimerkin. Kilpailuun 
osallistutaan yhdellä viiden vedoksen 
kokoelmalla, joka ei ole kuvasarja. Kuvien 
tulee ilmentää kuvaajan monipuolista 
valokuvauksen osaamista. Myös aiemmin 
seuran muissa kuin Suurpalkintokilpailuissa 
palkituilla tai pisteitä saaneilla kuvilla voi 
kilpailla. Korkeintaan kaksi muuta 
yksittäistä kuvaa, jotka eivät sisälly 
voittajakokoelmaan voidaan palkita. 
Kilpailun arvioinnin suorittaa yksi 
arvostettu Kameraseuran ulkopuolinen 
valokuvauksen piirissä toimiva henkilö. 
Voittajan nimi kaiverretaan 
Suurpalkintotarjottimeen. Jos kuvien taso 
parhaankaan kokonaisuuden osalta ei 
arvioijan mielestä vastaa kilpailun arvoa, 
hän voi päättää olla jakamatta 
suurpalkintoa. 

Voittaja 12 pistettä, muut 
palkinnot 4 pistettä.  

Joulukuu WANHAT KAMERAT - 
KILPAILU pöytäkilpailu 
vedoksille 

Pöytäkilpailu, katso säännöt kohta 11. 
Kuvan maksimikoko on kuitenkin kohdan 7. 
mukainen. Kilpailuun saa jättää neljä 
vedosta, jotka on kuvattu vähintään 30 
vuotta sitten (vedos saa olla uudempi). 
Myös vähintään 30 vuotta aiemmin seuran 
kilpailuissa palkituilla kuvilla saa osallistua. 
Aiemmin Wanhat kamerat -kilpailussa 
palkituilla teoksilla ei saa osallistua. 
Kilpailussa jaetaan vähintään kaksi 
palkintoa. Voittajan nimi kaiverretaan 
Suomen Kameraseurojen Liiton 
lahjoittamaan Wanhaan Kameraan (Kodak 
SX 20 "Brownie").  

Ei pisteitä. 

 

  




