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Video-editointi on luova, haastava

mutta hauska jatke video-

kuvaukselle. Kameraseuran

oma K-moviekerho on tarkoitettu

juuri Sinulle, joka haluat syventyä

asiaan.

Kmovie

Mukavan kokoinen porukka Kmovie

kerholaisia kyläili YLEn leikkaamossa

Kristiina Nisulan vieraana pääsiäisen

jälkeisenä tiistaina. Vierailu oli todella

mielenkiintoinen ja jatkui ihan huomaamatta

pitkälle valoisaan keväiltaan.

Kristiina on profiloitunut rankkoja ihmis

kohtaloita kuvaavien dokumenttien

leikkaajana. Hänen käsialaansa ovat mm.

dokumentit Sotiemme Isät ja Piripäivä

kirja. Vierailun aikana katsoimme pätkiä

Kristiinalla työn alla olevasta, Peter

Walleniuksen ohjaamasta dokumentti

projektista Äänimies, joka näytetään YLE

tv1:ssä maanantaina 27.4. Kristiinan tarkoin

valitsemista pätkistä henki voimakas tunne

ja vahva leikkaajan ammattitaito. ”Hyvä

lopputulos luo illuusion, että elokuva on

kuvattu usealla kameralla, vaikka niitä

olisikin vain yksi. Hyvän elokuvan top 3 ovat

kehitys, ristiriita ja katsojalle annettu tila

projisoida tunteitaan elokuvan edetessä.

Elokuvalla on yleensä 3 käsikirjoitusta,

joista viimeisen luo leikkaaja yhdessä

ohjaajan kanssa”, innostavan intohimoisesti

työtään kuvaileva Kristiina kertoi.

Vierailun päätteeksi katsoimme yhdessä

myös Kmovielaisten joko kokonaan itse

tekemiä tai tekemisessä mukana olleitten

videoita. Yksi niistä oli Lontoossa äskettäin

Microsoftin ja Warner Musicin kanssa

yhteistyössä kuvattu brittibändi Clean

Banditin musiikkivideo Stronger

https://youtube/_c_n0A3BFVE

Suurkiitokset Kristiinalle upeasta illasta

YLEllä ja Kmovien vetäjä Eddie Ilesille

vierailun järjestämisestä!

https://youtube/_c_n0A3BFVE
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Kuvat: Eddie Iles



Kmovien kerhoillassa maanantaina 20.4.

Olli Teirilä (Black Grouse Photography)

pistäytyi antamassa digijärkkärivideo

kuvausvinkkejä ja esittelemässä kuvaus

välineistöään.

Ollin erikosala on luontovideokuvaus ja

hänellä on tapana ottaa ainakin kerran

vuodessa suunta Afrikan mantereelle

kuvaamaan eläinten touhuja maltalaisen

luontovalokuvaajaavopuolisonsa kanssa.

Katsoimme kerhoillassa Ollin kuvaamia

videopätkiä leopardeista, ja saimme hyviä

käytännön vinkkejä mm. toimiviin

manuaaliasetuksiin eri valaistus

olosuhteissa.

Ollin paketti ja sen perään katsotut kerho

laisten videot inspiroivat porukan oman

movieprojektin ideointiin ja illan päätteeksi

yhteinen mielenkiinnon kohde löytyi. Aihe

jääköön toistaiseksi salaisuudeksi, mutta

todettakoon, että varmasti hieno Kamera

seuran tapahtumaan liittyvä lyhytelokuva on

luvassa myöhemmin syksyllä!

Teksti: Heli MiikkulainenGilbert

Kuva: Olli Teirilä
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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

tiedotteiden jakelua varten, ja mukaan

voi ilmoittautua osoitteessa

maisema.kameraseura@gmail.com.

Samaan osoitteeseen voi myös

lähettää ehdotuksia ryhmän toimin

nasta. Facebookissa on myös oma

suljettu ryhmä (Maisemaryhmä – KS);

sielläkin voi tehdä ehdotuksia kerhon

toiminnasta.

Maisemakuvaajat kuukauden kolmas keskiviikko

Helmikuun tapaaminen pidettiin keski

viikkona 18.2. Aluksi oli esitys maisema

kuvauksesta matkoilla, esittäjänä Asko

Vivolin. Ja kahvitauon jälkeen katsottiin

taas jäsenten omia kuvia, joita oli tällä

kertaa 30 kpl. Läsnä oli 33 kerholaista.

Maaliskuun tapaaminen oli keskiviikkona

18.3. Illan vieras Tino Castelli piti erittäin

kiinnostavan esityksen aiheenaan

impressionistiset maisemakuvat

päällekkäisvalotustekniikalla. Kahvitauon

jälkeen katsottiin taas jäsenten omia kuvia,

joita oli tällä kertaa 30 kpl. Maaliskuun

kokouksessa oli läsnä 36 kerholaista.

Teksti: Erik Salo

Kuva: Erkki Pihkoluoma
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Kuva: Mauno Pesonen FÖHNTUULI

Kuva: Tino Castelli PORKKALAN SUMUKUUTAMO
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Kuva: Juhani Visavuori

Kuva: Niilo Anttonen MAISEMA
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Kameraseura järjestää yhdessä Fotoklub Zagrebin kanssa näyttelyt syksyllä 2015

sekä Helsingissä että Zagrebissa. Näyttelyteemaksi on sovittu Night and low light

photography.

Meidän suomalaisten näyttely on Kameragalleriassa 2.16.10.2015, jonka jälkeen

marraskuussa suomalaisten teokset ovat näyttelyssä Zagrebissa. Zagreb Fotoklubin

kuvat ovat vastavuoroisesti esillä Kameragalleriassa 4.31.12.2015.

Kutsumme kaikki Kameraseuran jäsenet osallistumaan tähän kansainväliseen

valokuvakilpailuun. Jäsenet voivat lähettää näyttelyyn ehdolle 4 yksittäistä kuvaa.

Tiedotamme lähiaikoina kilpailuun toimittavien kuvien koosta ja mediasta sekä

vahvistamme kilpailukuvien viimeisen jättöpäivän.

Kuvat näyttelyyn valitsee Kameraseuran näyttelytoimikunta (5 hlöä).

Kutsu valokuvakilpailuun ja
näyttelyyn yhdessä
Fotoklub Zagrebin kanssa

Teemana

Night and Low Light

Photography



33

AITA 2015 WALL
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Kamera 2015

Avajaiset 7.5. klo 18. Kamera 2015 näyttelyyn osallistuneiden kuvat on

arvioinut kolmihenkinen raati, Leena Saraste, Antti Sorva ja Kari

Väisänen. Näyttelyn avajaiset ovat tänä vuonna myös keskustelutilaisuus.

Tule mukaan vaihtamaan ajatuksia Leena Sarasteen ja muun raadin

kanssa kameraseuralaisten kuvista ja kuulemaan palautetta niistä.
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Menneitä tapahtumia

Jari Mankinen, Eddie Iles ja Markku Kelokari päivystivät innokkaina

Kuva&Kamera 2015 messuilla, jossa Kameraseura oli tietenkin mukana.

Jarmo "Yammu" Jauhiaisen 25vuotisjuhlanäyttelyn Suomalaiset legendat 2

avajaisissa 9.4. nostettiin malja näyttelyn kunniaksi. Näyttely noteerattiin myös

Töölöläisessä ja KamppiEirassa. YLE Radio Suomi haastatteli Yammua

20.4. klo 17.45.

Kuvat: Tiina Lähteenmäki
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Ismo Hölttö  ihmisten ja
ympäristön taitava kuvaaja

Ryhmä kameraseuralaisia vieraili Ismo Höltön valokuvanäyttelyssä Ateneumissa

23.4. Tunnelmaa juhlisti taiteilija itse, jonka seurassa saimme näyttelyyn tutustua.

Näyttely koostuu 60luvulla otetuista mustavalkokuvista Helsingistä, Pohjois

Karjalasta, Savosta ja Pohjanmaalta. Kuvissa on taitavasti saatu ikuistettua sen ajan

tavallisen ihmisen elämä ja elinympäristö. Höltöllä on ollut taito päästä lähelle

kuvattaviaan, jotka eivät näytä välittävän kameran tuijottavasta linssistä. Aika entinen

ei koskaan enää palaa  kiitos Ismon, että voimme katsella 60luvun maalaismaisemaa

heinäseipäineen ja maitolaitureineen, muistella tansseihin valmistautuvien tyttöjen

muodikkaita ampiaispesäkampauksia ja aistia kaupunkilähiöiden tunnelmaa.

Ismo Hölttö on alkuperäiseltä ammatiltaan kultaseppä. Käden taidot ja silmän ja käden

tarkkuus ovat varmasti olleet suureksi avuksi, kun valokuvaus vei ensin pikkusormen

ja myöhemmin koko miehen. Valokuvauksen saloihin hän perehtyi liittymällä Kamera

seuraan 1961 ja osallistumalla siellä kuukausikokouksen kilpailuihin.

Ismo Hölttö on saanut palautetta

myös valokuvaamiltaan ihmisiltä,

jotka ovat huomanneet näyttelyn.

 ”Eräänä aamuna puhelin soi:

Onko taiteilija Hölttö tavattavissa?

Päivää, täällä puhuu Batman”, hän

kertoi meille näyttelykierroksel

lamme. Soittaja oli kuvassa oleva

pikkuBatman, joka on kuvattu

Tuulimyllyntiellä Myllypurossa.

Näyttely on Ateneumissa avoinna

toukokuun loppuun.

Teksti ja kuva: Tiina Lähteenmäki
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Ismo Hölttö yhden mielikuvansa äärellä.

Kuva: Tiina Lähteenmäki

Yhteiskuva. Ismo Hölttö kukitettuna eturivissä.

Kuva: Antti Sorva
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Gallerioiden hakuaika käynnissä

Etsitkö näyttelytilaa?

Hakuaika Kameragallerian kevään 2016 näyttelyille ja Keittiögallerian syksyn 2015

näyttelyille on 1.431.5.

Näytteilleasettajan käytettävissä olevat tarvikkeet

Kehyspahvit: sisämitta (cm) / ulkomitta (cm) / kappalemäärä:

37,8 x 27,8 / 40 x 50 / 20

28,9 x 18,9 / 30 x 40/ 30

28 x 18,8 / 30 x 40 / 12

leikkaamattomia / 30 x 40 / 20

sekalaisia / 30 x 40 / 9

Kehykset: mitta (cm) /kappalemäärä:

30 x 40 / 46

40 x 50 / 71

Vaijereita: n. 60 kpl

Lisätietoja ja hakuohjeet

KS:n jäsenkortilla alennusta

Muutamat yritykset ja yhteisöt myöntävät jäsenetuja Kameraseuran jäsenille.

Edun saa näyttämällä KS:n jäsenkorttia asioinnin yhteydessä.

Jäsenetuja tarjoavat liikkeet löydät täältä.

Käyttäkää etuja hyväksenne!

http://www.kameraseura.fi/nayttelyt/nayttelyhaku/
http://www.kameraseura.fi/liittymislomake/jasenedut-muualla/
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Gallerioiden hakuaika käynnissä

Ohjelmatiedot perustuvat Kameraseuran uutisten ilmestymisaikana käytettävissä olleisiin

tietoihin. Muutokset mahdollisia. Päivitetyt tiedot löytyvät kerhojen verkkosivuilta.

Toukokuu

Tiistaina 12.5. klo 18 Kameraseuran perinteinen kevätjuhla talkoohengessä. Juhlat alkavat

klo 18.00, mutta sitä ennen laitetaan paikka koreaksi yhdessä. Jos pääset, tule jo klo 17.00.

Tarjoilu nyyttikestiperiaatteella, eli syömiset ja juomiset noudattavat seuralaisten makua.

Pöytään mahtuu sekä suolaista että makeaa.

Illan aikana pöytäkilpailu, jonka teemana on ”Kevät.”

Kuukausikokoukset pidetään myös kesällä, jolloin on mahdollisuus mukavaan jutusteluun

valokuvallisessa hengessä. Illan aika järjestetään myös pöytäkilpailu, joka noudattaa

Kameraseuran virallisia pöytäkilpailun sääntöjä.

Kesän muut kuukausikokoukset

Kesäkuu: tiistaina 9.6. klo 18.00

Heinäkuu: tiistaina 14.7. klo 18.00

Elokuu: tiistaina 11.8. klo 18.00

Pöytäkilpailun ohjeet:

Perinteinen pöytäkilpailu (esim. kesäkokouksissa) eroaa muista kilpailuista siinä, että kuvat

tuodaan vasta kokoukseen ja kilpailun tulos ratkaistaan yleisöäänestyksellä. Kuvien

lukumäärä on korkeintaan 4 ja suurin koko 24x30 cm (noin A4) paspiksineen.

AVilta

Toukokuu 13.5. klo 18. AVtuotantoohjelmista on vuorossa ääniohjelmat: Audacity / Hannu

Lehto. Tämän jälkeen taas osallistujien omia ohjelmia.

Kerhotoiminta toukoelokuussa

Kuukausikokous

AV-ilta
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Toukokuu tiistaina 5.5. klo 18 kokoonnumme Töölönlahden rannan Siniseen kahvilaan

ja lähdemme sieltä kuvaamaan rantojen kevätfiiliksiä. Noin klo 19.45 kokoonnutaan

katsomaan kuvia ja keskustelemaan AITAnäyttelyn kuvista.

Kesäkuu: tiistai 2.6. Ohjelma tarkentuu myöhemmin.

Elokuu: 4.8. katsellaan kesällä otettuja kuvia.

May: Meeting on Wednesday on 06/05/2015 at 18:0021:00 Guest speaker Markus

Paukkula (fine art nude photography).

Friday Night Workshop on 15/05/2015 at 18:0021:00. The theme will be announced

later.

Toukokuu kokoontuminen 9.5. Kameraseuralla klo 17 AITAnäyttelykuvien merkeissä.

Aiheena Minun Helsinkini. Tuo digikuvat mukanasi ja mieluusti myös jotain

naposteltavaa. Katso tarkemmat tiedot nettisivuilta tai Facebookista.

23.5. makrokuvailua luonnon helmassa. Ohjelma tarkentuu myöhemmin.

Kesäkuu 6.6. viikonloppureissu Raumalle. Katso tarkemmat tiedot nettisivuilta tai

Facebookista.

Toukokuu 20.5. klo 18. Vieraina Tuula Heikkinen (näyttää omia maisemakuviaan ja

kertoo mm. kuvaformaatin merkityksestä ja kuvausharrastuksen ja ammatin suhteesta.)

ja Pauli Savolainen (jatkaa viime kerralla hieman kesken jäänyttä esitystä maisema

kuviensa luomisesta: toiminta kuvauspaikalla ja kuvien jälkikäsittely). Tällä kertaa ei

kerholaisten omia kuvia.

Toukokuu: maanantaina klo 18.00. Nyt lähtevät kuvat Brasiliaan.

Fiilisfotarit

International Group

Lauantaikamerat

Maisemakuvaajat

Näyttelykuvaajat
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Toukokuu: lauantaina 23.5. klo 12.00 kokoonnumme Korkeasaaren ravintola Pukkiin.

Myös Kameraseuran Nuoret tulevat mukaan.

Toukokuu: 23.5 retki Korkeasaareen. Kokoontuminen klo 12.00 ravintola Pukissa.

Vapaamuotoista kuvaamista ja mahdollisesti pieni tehtävänanto. Siirtyminen

tapaamispaikalle omatoimisesti.

28.5. klo 18.00. Vierailijana Jukka Toivio joka tulee kertomaan mm. Kameraseuran AV

illoista.

Kesäkuu: Tapaaminen torstaina 25.6 klo 18.00. Askarteluworkshop galleriassa. Tehdään

ja testaillaan pinhole kameroita, bokehfilttereitä ja mitä nyt ikinä keksitäänkään.

Toukokuu: tiistaina 19.5. klo 18. Kokouksen tarkempi ohjelma päätetään myöhemmin.

Tarkoitus on käytännössä harjoitella alkuvuoden aikana teoriassa läpi käytyjä asioita –

valokuvaamalla ja muokkaamalla kuvia.

Toukokuu: Työpaja dokumentaarinen hääkuvaus /alustava. Paikka ja aika tarkentuvat

myöhemmin. Mahdollinen ennakkoilmoittautuminen ja Kameraseuran voimassaoleva

jäsenkortti.

Toukokuu: Kuvausretki maanantaina 4.5.2015 klo 17:00. Kohde Kruunuvuori

Laajasalossa (luontoa ja vanhoja rakennuksia). Tavataan klo. 17.00 Herttoniemestä

lähtevän 88 bussin päätepysäkillä (Paikka: Kaitalahti/Päätie 22, jos tulet omalla autolla).

Kesäkuu: Keskiviikko 10.6.2015 kello 17.00 alkaen vierailu Canonin omiin tiloihin

Helsingin Munkkiniemessä. Tilaisuuteen on ilmoittauduttava etukäteen, koska paikkoja on

rajoitetusti vain 25. Ilmoittautumiset on lähetettävä sähköpostilla osoitteeseen

tekniikka(at)kameraseura.fi. Paikat varataan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Nuoret

Opintokerho

Persona

Teema

Tekniikka

Natura
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Kameraseura ry ja Kamera-lehti järjestävät Kameragalleriassa valokuvaus

tarvikkeiden kirpputorin 16.5.2015 klo 1015.

Yhdistyksen jäsenet voivat nyt varata myyntipaikan kirppikselle nettikaupassa.

Muut kuin yhdistyksen jäsenet voivat varata myyntipaikkoja 4.5. alkaen, mikäli niitä on

vielä vapaana.

Myyntipöytinä toimivat gallerian pöydät, joissa yksi myyntipaikka on puolikas pitkästä

pöydästä tai kokonainen lyhyt pöytä.

Jos tarvitset tilaa paljon, voit varata maksimissaan kaksi paikkaa, jolloin saat käyttöösi

kokonaisen pitkän pöydän. Mikäli sinulla on myytävää vähemmän, voit tietysti jakaa

yhden myyntipaikkasi useamman kaverin kesken.

Keittiögallerian pöydät on varattu Kameraseuran ja Kameralehden omien tavaroiden

poistomyynnille.

Myyntipaikat eivät ole nimettyjä, vaan paikat arvotaan kirppisaamuna kaikkien

maksaneiden ja paikalle saapuvien kesken saapumisjärjestyksessä. Myyjät voivat tulla

järjestämään myyntipöytiään klo 9 alkaen.

Säännöt

Kirpputorilla voi myydä valokuvaustarvikkeiden lisäksi mm. valokuvakirjoja, valokuvia

yms. selkeästi teemaan liittyvää.

Pöydän vuokraaja vastaa siitä, että hänellä on omistusoikeus myytävään tavaraan ja

kaikki niihin liittyvät vastuut kuuluvat pöydän vuokraajalle. Kameraseura ry ei vastaa

tuotteissa mahdollisesti esiintyvistä puutteista tai vioista.

Asiaa Kopiostovaltakirjoista
Kirppis

http://www.kameralehtikauppa.fi/?product=16-5-kirpputorin-myyntipoydan-varausmaksu
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Kameraseura ry ei vastaa tavaroiden vahingoittumisesta tai mahdollisesta häviämisestä

kirpputorilla.

Kameragalleriassa on samaan aikaan näyttely, joten pöydän vuokraajan on

huolehdittava, etteivät näyttelyn teokset seinillä myyntipöydän takana vahingoitu.

Myyjät voivat tulla laittamaan pöytiä myyntikuntoon lauantaina klo 9 alkaen.

Myyjän on vietävä myymättä jääneet tavarat pois yhdistyksen tiloista samana päivänä.

Näillä kursseilla on vielä tilaa lehden ilmestymisajankohtana:

Valo kuvassa 10.5.2015. Opiskelemme valon näkemistä ja sen merkitystä kuvassa.

Lue lisää

Henkilökuvaus miljöössä 22.24.5.2015. Henkilökuvauksen tyylejä ja valaisuja sisä ja

ulkomiljöössä. Lue lisää

Käsisalamakurssi 7.6.2015. Pienen käsisalaman perusteet ja käytännön harjoittelua.

Lue lisää

Kurssiilmoittautumiset:

www.kameralehtikauppa.fi

Kurssit

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=kasisalamakurssi-7-6-2015
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Päätoimittaja: Aija Lehtonen, puh. 040 593 9015

Taitto: 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

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

international@kameraseura.fi

Fiilisfotarit Veli Hietameri, Tarja Hämäläinen

fiilisfotarit@kameraseura.fi

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 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, Jussi Helimäki

eerovisio@gmail.com

Opintokerho Niku Sokolow Kristiina SieviKorte

Harri Toivanen

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, Topi Markovaara

nuoret@kameraseura.fi

K-movie Eddie Iles,

Heli MiikkulainenGilbert

kmovie@kameraseura.fi

Puheenjohtaja

Aija Lehtonen, puh. 040 593 9015

Toimitusjohtaja

Leena Saarela, puh. 096811 4910
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