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AVilta 14.1.2015

Juhani Aittamaa esitteli ffDiaporama

–ohjelman, joka toimii Linux ja Windows

koneissa. Ohjelma on ilmainen. Ohjelmassa

voi käyttää kuvia, ääntä ja videota. Siinä on

kolme tasoa ja niiden asetukset ovat laajat.

Valmis esitys on MP4 video. Ääniraitoja on

yksi eikä ääntä voi muokata.

Käyttökelpoinen ohjelma.

Jukka Toivio esitteli MACkoneille

Fotomagicoohjelman, jonka hinta on 90€.

Kuvat ja musiikin voi helposti ajastaa ja

musiikin voi hiljentää jatkumaan puheen

ajaksi. Videon, useitakin, koska layereita voi

olla viisi, saa laitettua kuvan päälle. Lisäksi

nähtiin nopeatekoinen malli: omat kuvat

valmiiseen pohjaan ohjelman valikoimilla

layouteilla ja musiikilla!

Paikalla oli 17 jäsentä ja runsaiden kahvien

jälkeen nähtiin kuusi omaa avesitystä:

Hande Hietarinteen hieno mvesitys Ei

rauhaa vainajille pätevän taustamusiikin

kera.

Markku Kedrinin Ulkosaariston lumo

vers.2, jossa päivän kierto vei meidät

rantakalliolle Lasse Mårtensonin sävelin.

Hannu Lehdon valoisa, seesteinen Myyr

mäen kirkon esittely urkumusiikin

säestämänä.

Rauno Pohjosen kaksi minuuttivideota

kertoivat oivasti koiran arjesta, illan parhaat

naurut töppösten lentäessä.

Satu Postin Joulun odotus näytti tyrskyjä

ja hiljentymistä.

Juha Tiihonen oli lähettänyt perheen vauh

dikkaasta vuodesta uuden vuoden kortin

sukulaisille ja tutuille. Teos kuvasi onnelliset

matkat ja epäonniset tapahtumat.

Toivomme, että jatkossa esityksen mukana

seuraa yksi stillkuva ko esityksestä

julkaistavaksi Kameraseuran sivuille/

lehteen.

Teksti: Satu Posti

kuukauden toinen keskiviikko
vuorotellen Tekniikan kanssa

AVillassa keskitytään valokuvan ja ääni

maailman yhdistämiseen perustuviin

AVohjelmiin. Parhaimmillaan kokonaisuus

on paljon vaikuttavampi kuin kuvat tai ääni

yksinään.

Kiinnostaako valokuvan ja äänen

yhdistäminen? Miten pääsen liikkeelle

ensimmäisen ohjelman kanssa? Onko

tekniikasta tai ohjelmista kysyttävää?

Haluatko vaihtaa mielipiteitä? Haluatko

saada rakentavia kommentteja omiin

teoksiisi?

AVilta
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Kuva: Satu Posti GREEN SEA

Kuva: Markku Kedrin ULKOSAARISTON LUMO

Kuva: Jukka Toivio FOTOMAGICO
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Ensimmäinen kokouksemme 2015 oli

keskiviikkona 21.1. Aluksi katsomme kerhon

jäsenten (Päivi Herttua, Erkki

Pihkoluoma, Jari Mankinen, Jussi

Jyvälahti ja Vesa Jakkula) 12 kuvan

kokoelmia, joissa kukin maisemakuva liittyi

yhteen vuoden kuukausista.

Tauon jälkeen katsoimme tavanomaiseen

tapaan jäsenten yksittäiskuvia, joita oli tällä

kertaa tasan 20 kpl, ja keskustelimme näistä

kuvista.

Tammikuun kokouksessa oli läsnä 33

kerholaista.

Teksti: Erik Salo

Maisemakuvaajat kuukauden kolmas keskiviikko

Maisemakuvaajat on kaikille maisema

kuvauksen eri muodoista, niin luonnon

kuin kaupunkimaisemien dokumen

toinnista tai mielenmaisemien luonnista,

kiinnostuneille. Maisemakuvaajissa ei

järjestetä kilpailuja ja kaikenlainen kuvien

editointi on sallittu. Kerhon kokouksissa

katsotaan osallistujien kuvia ja keskustel

laan niistä sekä kuullaan aihepiiriin liittyviä

esitelmiä. Kerho tekee myös kuvausretkiä.

Maisemakuvaajilla on sähköpostilista

tiedoitteiden jakelua varten (listalla noin

105 nimeä), ja mukaan voi ilmoittautua

osoitteessa

maisema.kameraseura@gmail.com.

Samaan osoitteeseen voi lähetttää

ehdotuksia ryhmän toiminnasta.

Facebookissa on myös oma suljettu

ryhmä (Maisemaryhmä – KS); sielläkin

voi tehdä ehdotuksia kerhon

toiminnasta.

Kuva: Niilo Anttonen ILTA Kuva: Minna Lehtola YÖTAIVAS

mailto:maisema.kameraseura@gmail.com
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Kuva: Pirjo Lindfors PINKKIÄ RAITAA

Kuva: Risto Pilvi
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Natura kuukauden neljäs tiistai

Naturassa (Luonto ja ympäristökuvaajat)

asiantuntevat luennoitsijat esitelmöivät luon

tokuvan erilaisilla elementeillä. Kilpailuohjelma

on monipuolinen: peruskilpailun lisäksi on

kuvapari, kuvasarja, kuvakokonaisuus ja

teemakilpailuja luonto ja ympäristöaiheeseen

liittyen, ilman manipulointeja. Luontokuvaami

sen ohella perehdytään myös lajituntemiseen ja

luonnossa liikkumiseen.

Ohessa Naturan tammikuun kokouksen

kolme samanarvoisena palkittua kuvaa.

Pääarvostelijana oli Jari Mankinen.

Kuva: Eero Hautaaho LUISTELIJAT
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Kuva: Eero Hautaaho PINICOLA ENUCLEATOR

Kuva: Tiina Lähteenmäki ÄLÄ TUU TÄNNE ISOTTELEEN MULLE
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Tekniikka kuukauden toinen keskiviikko
vuorotellen AVillan kanssa

Kameraseuran tekniikkailloissa käsitellään

valokuvaamiseen, kuvien käsittelyyn,

julkaisuun ja tulostamiseen liittyviä laitteita ja

ohjelmistoja.

10.12.2014 Jyrki Tuppurainen Nikon

Nordicista esitteli Nikonin kamerauutuuksia

ja objektiiveja.

Kuvauskilpailun voitti Antti Tassberg,

toiseksi tuli Jari Mankinen ja kolmanneksi

Keijo Toivio.

Tilaisuuteen osallistui 25 kameraseuralaista.

Tekniikkaillan kokouksiin aktiivisesti

osallistunut Antti Tassberg liittyi

tekniikkaillan vetäjätiimiin. Tervetuloa

mukaan tiimiin, Antti!

Teksti: Jari Mankinen

Kuva: Antti Tassberg TEKNIIKKA
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Kuva: Jari Mankinen HYVIN TOIMII

Kuva: Keijo Toivio SUOMENLINNAN LUOTILAUTTA
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Teema kuukauden toinen torstai

Teemailloissa käy vierailijoita, jotka

esittelevät töitään ja tarjoavat

inspiraatiota kerholaisille. Aiheet

vaihtelevat laidasta laitaan ja joskus

tehdään myös syrjähyppyjä

varsinaisen valokuvauksen

ulkopuolelle. Vierailijat arvostelevat

pöytäkilpailut, joissa on aina joku

teema.

Tammikuun kokous pidettiin 15.1. Kokouk

seen saapui 2+12 kerholaista. Vierailijana

oli Antti Sorva. Hän kertoi kuvaus

historiastaan (kuvauksen ohella Antti on

myös piirtänyt/maalannut ja jopa harras

tanut kuvanveistoa). Hän näytti kuvia mm.

useasta näyttelystä. Antin kuvissa on iso

rooli myös luonnolla. Antin tuotantoa voi

käydä katsomassa osoitteesta

"anttisorva.fi".

Antti Sorva arvosteli illan kilpailun (aihe =

Jää). Kuvia oli 28. Tulokset:

1 p Tom Nyberg / Ameba

1 p Tiina Lähteenmäki / Säilötty kesä

1 p Eero Hauta-aho / Joulusammakko

1 p Paula Lehtimäki / Jään jäähyväiset

1 p Risto Pilvi / Jääputous

1 p Tiina Pohjanpelto / Ikkuna

Kiitos Antille hyvästä ja mielenkiintoisesta

esityksestä.

Teksti: Eero Hautaaho

Kuvasarja:

Paula Lehtimäki JÄÄN JÄÄHYVÄISET
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Kuva: Tiina Pohjanpelto IKKUNAKuva: Tiina Lähteenmäki SÄILÖTTY KESÄ

Kuva: Risto Pilvi JÄÄPUTOUS
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kuukauden kolmas tiistaiOpintokerho
Opintokerho on tarkoitettu niille, jotka

kaipaavat ohjausta valokuvauksen

perusteiden omaksumiseen.

Kerhoilloissa käsitellään perusasioita

toisinaan alkeista alkaen, toisinaan jotakin

seikkaa syventäen. Ja aina voi tulla myös

vainkuuntelemaan ja katsomaan.

Opintokerhon kevään 2015 teemana on

johdanto valokuvauksen peruskäsitteisiin

Uusien ja kokemattomien kuvaajien lisäksi

esitykset soveltuvat myös kertaukseksi

hieman kokeneemmille. Nämä Opinto

kerhon esitykset ovat hyvin tiiviitä ja

perusteellisemmin aiheita käsitellään

Kameraseuran kursseilla.

20.1.2015 Johdanto peruskäsitteisiin, osa 1

Jari Mankinen esitteli kamera ja

objektiivitekniikan perusteita: pikseli,

resoluutio, objektiivin aukko ja polttoväli,

suljinaika, kennon herkkyys (ISOarvo),

valkotasapaino ja muita kameran säätöjä.

Lisäksi Jari antoi vinkkejä kameran ja

objektiivien valintaan – ratkaisevaa on se,

mitä ja miksi haluat kuvata, ja miten kuviasi

käyttää ja julkaista.

Jarin esitys herätti mukavasti keskustelua ja

kysymyksiä.

Teksti: Jari Mankinen

Opintokerho
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Kolumni: Mennyttä aikaa etsimässä

Ennen kaikki oli paremmin, muistellen vanhoja aikoja, kun vielä käytettiin perinteisiä mene

telmiä. Se hopeagelatiinivedostus sentään oli taidetta. Mutta nykyään kai paperit ovat kal

listuneet ja monta paperin valmistajaa on lopettanut kannattamattomuuden takia. Mutta

kuvaus on kokenut suuren muutoksen kun ei enään tarvitse miettiä filminkulutusta niin tulee

otetuksi enemmän kuvia. Ennen piti miettiä tarkoin mistä otti kuvan kun filmi oli kallista ja piti

valikoida mistä ottaa kuvan. Nykyään määrät ovat nousseet ja tilaa riittää ulkoisilla kova

levyillä. Ja on laadukkaita kameroita myös kännyköissä. Tuntuu vaan että aika menee

nopeasti eteenpäin niin ei pysy mukana kehityksessä. Mutta mikä vastaukseksi ongelmaan.

Jos saa yhden hyvän kuvan vuodessa niin se olisi hyvä mutta tuntuu siltä että ei vaan

kertakaikkiseksi sitä saa aikaan.

Joten siitä vaan kuvaamaan. Ei ne kuvat tule itsestään.

Jarmo "Yammu" Jauhiainen

Valokuvaaja AFIAP

Kuva: Jarmo Jauhiainen THE WALL
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KS:n näyttelyitä TaideLaaksoon

Laakson sairaalaan perustettiin sairaalan 75vuotisjuhlan kunniaksi v. 2004 taide

galleriatila uudisrakennuksen aulaan Pportaaseen. Tila varustettiin ripustuskiskoilla

ja seinien ja näyttelyvitriinien valaistus järjestettiin. Kymmenen vuoden aikana on

nähty maalauksia, piirroksia, tekstiili ja paperitaidetta, postikorttitaidetta, veistoksia

ym. Valokuvia on ollut usein esillä. Moni Kameraseurankin jäsen on pitänyt siellä

omaaloitteisesti näyttelynsä. Verrattuna esim. Kameragalleriaan TaideLaakson

etuna on aukiolo joka päivä, pyhäpäivinäkin, klo 722. Lisäksi samassa tilassa toimii

kahvio, avoinna maanantaista perjantaihin klo 818 ja lauantaisin ja sunnuntaisin klo

1418. Tilan vitriineissä voi esittää myös veistoksia ja muuta esinetaidetta. Sijainti

lähellä Mannerheimintietä takaa hyvät yhteydet. Parkkipaikkoja löytyy autoileville.

Näyttelytoiminnasta vastaa Laakson sairaalan kirjastonhoitaja Leena Laakso.

Valokuvien hyvän palautteen takia on ehdotettu jatkuvampaa yhteistyötä

Kameraseuran kanssa. Se onkin nyt käynnistynyt seuran Maisemakuvaajien

näyttelyllä, joka oli nähtävillä 9.2.15 asti. Jatkossa nähtäneen kerran vuodessa

Kameraseuran näyttely, esim. seuran vuosikilpailujen parhaimmistoa. Ns. suurelle

yleisölle niiden kuvien näkeminen on tähän asti ollut vaikeaa. Yksittäiset kuvaajat

voivat toki omaa näyttelyään suunnitellessaan edelleenkin ottaa yhteyttä gallerian

yhteyshenkilöön, jolta saavat tarkemmat ohjeet. Näyttelytilasta ei peritä vuokraa.

Laakson sairaala perustettiin v. 1929 kulkutautisairaalaksi ”turvallisen kauaksi”

Helsingin keskustasta, muurit ympärillä tautien leviämisen estämiseksi. Tuberkuloosi

eli keuhkotauti oli keskeinen hoidon syy. Laakso tunnettiin myös ”runoilijoiden

sairaalana”: hoitoa saivat mm. Saima Harmaja ja Uuno Kailas. Tuberkuloosi ei ole

enää syy tulla Laaksoon. Nyt voi uutena syynä käyntiin olla taide.

Leena Laakso

TaideLaakson yhteyshenkilö

leena.a.laakso@hel.fi, p. 0407219816

Antti Sorva

Kameraseuran hallituksen puolesta

mailto:leena.a.laakso@hel.fi
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Maisemakuvaajien näyttelyn avajaisissa kohotettiin malja alkavalle yhteistyölle.

Kuva: Tiina Lähteenmäki

TaideLaakson näyttelytilaa (kuva yllä)

Sisäänkäynti näyttelytilaan Pportaasta (kuva vasemmalla)

Kuvat: Antti Sorva
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Kopiosto-valtakirja - jokaisen kameraseuralaisen velvollisuus!

Tekijänoikeusjärjestö Kopiosto myöntää valokuvaajien ja muitten tekijöitten puolesta lupia

teosten käyttöön ja jakaa keräämänsä korvaukset edelleen tekijöille. Tämä tilitys voi

tapahtua joko suoraan tekijälle tai keskusjärjestöjen kautta, valokuvaajien tapauksessa

Finnfoto ry:n kautta. Me kameraseuralaisethan kuulumme Finnfotoon oman liittomme

SKsL:n kautta.

On tärkeää, että mahdollisimman moni Kameraseura ry:n jäsen täyttää valtakirjan.

Täyttämäsi valtakirja mahdollistaa kolme asiaa:

1) Jos olet julkaissut kuviasi esim. kirjoissa, voit saada korvauksia näitten teosten

kopioinnista suoraan pankkitilillesi.

2) Kun haet Finnfotolta apurahaa vaikkapa näyttelyn tai julkaisun kustannuksiin,

myöntämisen edellytyksenä on täytetty valtakirja.

3) Kopiosto jakaa korvauksia myös mm. kirjailijoille ja piirtäjille. Valokuvaajat saavat sitä

suuremman osuuden koko potista, mitä useampi meistä on täyttänyt valtakirjan.

Viimeinen kohta tarkoittaa siis käytännössä, että vaikka tuntisit olevasi ”vain sellainen

tavallinen kamerakerholainen” etkä arvele koskaan itse julkaisevasi kirjoja tai pitäväsi

näyttelyitä, valtakirjan täyttämällä lisäät kaikkien kameraseuralaisten mahdollisuuksia

saada apurahoja. Ja vaikka et ehkä itse pitäisikään yksityisnäyttelyä ihan lähivuosina, voit

hyvinkin saada kuvasi mukaan seuran yhteisnäyttelyihin – niittenkin kustannuksiin olemme

usein saaneet Finnfotolta avustusta!

Valtakirjan ja siihen liittyvän henkilötietolomakkeen saat kun käyt seuraavan kerran minkä

tahansa kerhomme kokouksessa; kysy kerhon toimihenkilöiltä. Voit myös tulostaa ne

suoraan Kopioston sivuilta:

http://www.kopiosto.fi/kopiosto/palvelut_oikeudenomistajille/kopiosto_valtakirja/fi_FI/kopiosto_valtakirja/

Asiaa Kopiostovaltakirjoista
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Tule tekemään yhteistä näyttelyä

Instagramin kautta Kameraseuran Keittiö

galleriaan kesäkuussa 2015! Näyttelyn

teemana ovat värit, RGB, eli helmikuussa

punainen, maaliskuussa vihreä ja huhti

kuussa sininen. Osallistua voit merkitse

mällä teemaan sopivan Instagramkuvasi

näyttelyn hashtagilla #KameraseuraRGB.

Näistä kuvista valitsemme ja kokoamme

näyttelyyn kolme useista kuvista koostuvaa

kollaasia: punaisen, vihreän ja sinisen.

Näyttelyyn valituista kuvista olemme

yhteydessä kuvaajiin Instagramin

suoraviestillä. Osallistuminen on kaikille

avointa.

Maaliskuun väri on vihreä. Minkälainen on

sinun vihreäsi?

Kameraseurassa olevissa lomakkeissa on jo valmiiksi esitäytetty järjestö, jolle valtuutus

annetaan (Finnfoto). Täytettyäsi lomakkeen voit palauttaa sen joko suoraan Kopiostolle

tai jättää Kameraseuran kokoustilan postilaatikkoon.

Jos et ole varma, oletko jo aiemmin luovuttanut valtakirjan, voit tarkistaa asian

Kopiostolta.

Tarkemmin asiasta Finnfoton sivuilta: http://finnfoto.fi/tyokalut/kopiostovaltakirja/

Lisätietoja voit kysyä myös Reinolta: reino.havumaki@kameraseura.fi

Teksti: Reino Havumäki

#KameraseuraRGB

Kameraseuran löydät Instagramista

käyttäjänimellä Kameraseura ja netistä

osoitteesta

http://instagram.com/kameraseura.

http://www.kopiosto.fi/kopiosto/palvelut_oikeudenomistajille/kopiosto_valtakirja/fi_FI/kopiosto_valtakirja/
mailto:reino.havumaki@kameraseura.fi
http://instagram.com/kameraseura
http://finnfoto.fi/tyokalut/kopiosto-valtakirja/
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Meille tarjoutui tilaisuus vierailla Uuden

sirkuksen keskuksessa Cirkossa 7.8.2.

Pääsimme kuvaamaan Syrjäryhmää kun

Sanna Warsell (Ms. Angora) ja Niina

Rinta-Opas (Niilo Auf Wiedersehen)

esittivät roolihahmoihinsa pukeutuneina

otteita ohjelmistostaan.

Kuvaajat ja kuvattavat heittäytyivät heti

täydellä innolla mukaan. Koska

käytössämme oli näytännöissä käytössä

oleva valaistustekniikka, saimme

dramaattisia kuvia ilmassa esitetystä liina

akrobatianumerosta, jonka aikana

painovoima tuntui häviävän salista.

Tilaisuus oli erinomainen paikka harjoitella

nopeiden tilanteiden kuvausta ja kuvaajan ja

kuvattavan yhteistyötä. Lopuksi otimme still

kuvia. Niiden suosituin aihe oli yhdistelmä

verkkosukat ja punaisten varsikenkien

nauhojen solmiminen.

Mukana oli 22 kameraseuralaista. Osallis

tujia oli hieman enemmän, koska innok

kaimmat kuvasivat molempina päivinä.

Kiitos Sannalle, Niinalle sekä Cirkon

viestintäkoordinaattorille Kaisa Tiaiselle

tästä upeasta tilaisuudesta.

Teksti ja kuva: Tiina Lähteenmäki Kuva: Mari Kivi
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Kuva: Hande Hietarinne

Kuva: Paula Lehtimäki

Kuva: Teppo Örmä
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Kevään kurssit

Näillä kursseilla uutislehden ilmestyessä vielä tilaa:

Studion perehdytys 25.2.2015

STUDIO I perusteet 2.–3.4.2015

VALOKUVAUS II kuvailmaisu 12.3.–23.4.2015 (ilta)

VALOKUVAUS III tekniikka 13.–15.3. ja 20.–22.3.2015

STUDIO III tuotevalokuvaus 14.3.2015

Pimiötyöskentelyn perusteet 1415.3.2014

Maisemakuvauksen kurssi 21.–22.3.2015

STUDIO IV kauneus ja muotivalokuvaus 28.3.2015

Käsisalamakurssi 29.3.2015

VALOKUVAUS I tekniikka 1.29.4.2015

Lightroom kurssi 18.19.4.2015

Katukuvauskurssi 25.26.4.2015

VALOKUVAUS IV kuvailmaisu 8.–23.5.2015

Valo kuvassa 10.5.2015

Henkilökuvaus miljöössä 22.24.5.2015

http://www.kameralehtikauppa.fi/?product=studion-perehdytys-25-2-2015
http://www.kameralehtikauppa.fi/?product=studio-i-perusteet-2-3-4-2015
http://www.kameralehtikauppa.fi/?product=valokuvaus-ii-kuvailmaisu-12-3-23-4-2015-ilta
http://www.kameralehtikauppa.fi/?product=valokuvaus-iii-tekniikka-13-15-3-ja-20-22-3-2015
http://www.kameralehtikauppa.fi/?product=studio-iii-tuotevalokuvaus-14-3-2015
http://www.kameralehtikauppa.fi/?product=maisemakuvauksen-kurssi-21-22-3-2015
http://www.kameralehtikauppa.fi/?product=studio-iv-kauneus-ja-muotivalokuvaus-28-3-2015
http://www.kameralehtikauppa.fi/?product=kasisalamakurssi-29-3-2015
http://www.kameralehtikauppa.fi/?product=valokuvaus-i-tekniikka-1-29-4-2015
http://www.kameralehtikauppa.fi/?product=lightroom-kurssi-18-19-4-2015
http://www.kameralehtikauppa.fi/?product=katukuvauskurssi-25-26-4-2015
http://www.kameralehtikauppa.fi/?product=valokuvaus-iv-kuvailmaisu-8-23-5-2015
http://www.kameralehtikauppa.fi/?product=valo-kuvassa-10-5-2015
http://www.kameralehtikauppa.fi/?product=henkilokuvaus-miljoossa-22-24-5-2015
http://www.kameralehtikauppa.fi/?product=pimiotyoskentelyn-perusteet-28-2-1-3-2015
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Päätoimittaja: Leena Saarela, puh. 096811 4910

Taittaja: Tiina Lähteenmäki

Avustajina kerhojen vetäjät ja sihteerit sekä muut toimihenkilöt

Aineistot sähköpostilla osoitteeseen kameraseura.viestinta@gmail.com

Aineistoohjeet: Tekstit txt tai doctiedostoina, ilman tavutusta tai muuta asettelua!

Kuvat tiff tai jpgtiedostoina, 300 dpi resoluutiolla n.16x 25 cm kokoisina.

Numero

2/2015

3/2015

4/2015

5/2015

Aineiston jättö

pe 30.1.2015

ti 31.3.2015

pe 29.5.2015

ke 30.9.2015

Ilmestyy

helmikuun lopussa

huhtikuun lopussa

elokuussa

lokakuussa

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

mailto: kameraseura.viestinta@gmail.com
www.hippolyte.fi
www.valokuvataiteenmuseo.fi
www.laterna.fi


6.–26.3. AVAJAISET 5.3. KLO 18:

Susanna Honkasalo Last man standing 

kuvia kehän laidalta (ks. myös takasivu)

Last Man Standing. Se on amerikkalaisen

vapaapainin termi, jolla viitataan häviävälle

vastustajalle annettavaan armonaikaan. Jos

et ole jaloillasi kymmeneen laskettaessa,

niin osasi on hävitä ja palata häntä koipien

välissä takaisin pukukoppiin. Voittajaa joko

ihaillaan – tai jopa vihataan.

Wrestling on laji, joka koukuttaa. Asiaan pe

rehtymättömälle se saattaa merkitä

isottelevia toinen toistaan värikkäämpiä

hahmoja ottelemassa mitä ihmeellisimpien

liikesarjojen seuratessa toinen toistaan.

Kuvaajalle, joka yrittää vangita tämän

mahtipontisen lajin ydintä, kaikki tämä on

visuaalisuudessaan äärimmäisen vetoavaa.

Dramaattiset, salamannopeat käänteet,

ottelijoiden persoonalliset habitukset sekä

harvat pysähtyneet hetket luovat sellaisen

verkon, josta ei halua irrottautua. Fanien

huudot ja hajoavat huonekalut tiivistävät

tunnelmaa entisestään. Kuka tahansa

saattaa ilmestyä kehään. Mitä tahansa voi

tapahtua. Tuomarin katsoessa toisaalle

sääntöjä venytetään mahdollisuuksien

mukaan.

Last man Standing on Fight Club

Finlandin ja Lightpressin kanssa

yhteistyössä toteutettu näyttely. Siinä

esitellään Susanna Honkasalon tallentamia

hetkiä kehän laidalta.

Huomatkaa, että Susannan näyttelystä

lähtien galleria on avoinna ti-to klo 1 0-1 5

(+ taiteili jan läsnäolon mukaan jonain

erikseen sovittavana lauantaina/

sunnuntaina).

10.–23.4. AVAJAISET 9.4. KLO 18:

Yammu Jauhiainen 25vuotis

taiteilijajuhlanäyttely

Kameragalleria ja Keittiögalleria

Kuukausikokous Kaarina Leppämäki,

Timo Nässi Seppo Tuomaala (1.4. alkaen)

kuukausikokous.kilpailu@gmail.com

AV-ilta Jukka Toivio

Satu Posti, Markku Kedrin

avilta@kameraseura.fi

International Group Alan Deakins,

Javier Fernandez Hidalgo, Ali Oghabian

international@kameraseura.fi

Fiilisfotarit Veli Hietameri, Tarja Hämäläinen

fiilisfotarit@kameraseura.fi

Info KS & SKsL

Tulevat näyttelyt

Info KS & SKsL
Kameraseuran kerhot
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Lauantaikamerat Mari Kivi,

Katariina Forsblom

lauantaikamerat@gmail.com

Maisemakuvaajat Jussi Jyvälahti,

Erik Salo, Vesa Jakkula

maisemakuvaajat@kameraseura.fi

Natura Jussi Helimäki, Tino Castelli

Jari Mankinen, Eero Venhola

eerovisio@gmail.com

Näyttelykuvaajat Eero Venhola

eerovisio@gmail.com

Opintokerho Niku Sokolow Kristiina SieviKorte

opintokerho@kameraseura.fi

Persona Juha Blomqvist, Kari Markovaara

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

nuoret@kameraseura.fi

K-movie Eddie Iles,

Heli MiikkulainenGilbert

kmovie@kameraseura.fi

Puheenjohtaja
Tapio Karjalainen, puh. 050 2595

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

Toimisto
PL 58, Piiponraitti 1, 37500 Lempäälä
Internet: www.sksl.fi

Suomen Kameraseurojen Liitto

Seuran jäsenpalvelut 1 .3. alkaen

tiistaitorstai klo 1015

Lastenkodinkatu 5, 00180 Helsinki

puh. 096811 4914

Tilavaraukset sähköpostitse:

jasenpalvelut@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 ry

Info KS & SKsL

Puheenjohtaja

Aija Lehtonen, puh. 040 593 9015

Toimitusjohtaja

Leena Saarela, puh. 096811 4910

Kameraseura ry
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