
 

 

 

The summary in English will follow the text in Finnish.  

 

11.08.-24.08.2014 

Helsingin päärautatieasema, Postihalli 

 

Kameraseura järjestää jälleen perinteisen AITA-näyttelyn 

päärautatieaseman Postihallissa Helsingin juhlaviikkojen aikana. 

Osallistu näyttelyyn sekä näyttelyjulisteen valokuvauskilpailuun! 

Voit osallistua näyttelyyn Kameraseuran kerhojen kautta. Kaikilla 

kerhoilla on näyttelyssä oma aitansa, jonka suunnittelusta ja 

kokoamisesta ne vastaavat itse.  

Jos haluat osallistua näyttelyyn, ole yhteydessä kerhojen vetäjiin tai 

lähetä sähköposti osoitteeseen aita@kameraseura.fi. 

 

Kuvaa näyttelyjulisteen kuva –  

palkintona kuvan julkaisu Kamera-lehdessä 

Julisteessa käytettävän kuvan valitsee Kamera-lehden päätoimittaja 

Asko Vivolin. Kuvaa käytetään AITA-näyttelyn mainostamiseen sekä 

lehdistötiedotteeseen. Kuvasta julkaistaan myös yhden sivun artikkeli 

Kamera-lehden elokuun numerossa, jossa Asko Vivolin antaa siitä 

palautetta.  

Kilpailukuvien on oltava isoresoluutioisia A3-kokoisia pystykuvia. Lähetä 

kuvat sähköpostilla osoitteeseen aita.juliste@gmail.com 31.5.2014 

mennessä. Kuvan aihe on vapaa. Lisätietoja saat sähköpostitse 

osoitteesta aita@kameraseura.fi.   
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11.08.-24.08.2014 

Helsinki Central Railway Station, Post Hall 

 

Kameraseura will organize the traditional annual AITA exhibition again in 

the late summer in connection with the Helsinki Festival. 

You are invited to join the event in two different ways: Take part in the 

exhibition and send your photograph to the poster contest!  

You can participate in the exhibition via our various clubs. Each club will 

have their own “wall” for presenting their own pictures.  

If you want to participate in the exhibition, please contact the club hosts, 

or send an e-mail to aita@kameraseura.fi.  

 

Photo contest to find a picture for the poster ongoing now –  

the winning photo to be published in the Kamera mazagine  

The editor-in-chief of the Kamera magazine Asko Vivolin as the judge of 

the contest will select the winning picture. The picture will then later be 

used in promotion material to advertise our exhibition and in related 

press material. Furthermore, the August issue of the Kamera magazine 

will contain a one-page article including the winning photograph attached 

with feedback from Asko Vivolin.  

The photos sent in for the contest must be A3 sized vertical photos with 

high resolution. E-mail the pictures to aita.juliste@gmail.com by 

31.5.2014 at the latest. The theme is free. For more information, please 

send an e-mail to aita@kameraseura.fi. 
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