
KAMERASEURA RY, TOIMINTASUUNNITELMA 2018 

MISSIO 
Olla valokuvauksen harrastajalle luova ja yhteisöllinen kehittymisympäristö. 

VISIO 
Kameraseura tarjoaa valokuvauksen eri alueiden harrastajille monipuolista, keskustelevaa ja laadukasta 
kerho-, koulutus-, kilpailu- ja näyttelytoimintaa. 

Kameraseura julkaisee myös Kamera-lehteä ja järjestää koulutustoimintaa. Kameraseuran harjoittaman 
liiketoiminnan tavoitteena on hankkia varoja seuratoimintaan. Liiketoiminta edistää osaltaan Kameraseuran 
tunnettuutta ja valokuvausharrastusta Suomessa. 

Seuratoiminta ja tarjotut palvelut ovat laadukkaita ja houkuttelevat liittymään Kameraseuran jäseneksi. 

Kameraseuran jäsenet osallistuvat aktiivisesti seuran toimintaan ja sen järjestämiseen. 

Seuran toiminnasta vastaavat yhdistyksen kokouksen valitsema hallitus sekä toimitusjohtaja. Yhdistyksen 
sääntömääräiset kokoukset ovat vuosikokous (maalis–huhtikuussa) ja vaalikokous (marras–joulukuussa).  

Vapaaehtoiset vastaavat kerhojen toiminnasta, näyttelytoiminnasta, tiedottamisesta sekä studion, pimiön ja 
digityöhuoneen kunnossapidosta ja varauksista jäsenille. 

Seuran kerho- ja näyttelytilat sekä digityöhuone sijaitsevat Kampissa (Eerikinkatu 46). Seuran studio sijaitsee 
samassa kiinteistössä Hietalahdenkadun puolella. Pimiö sijaitsee Töölössä (Runeberginkatu 34). 
Kameraseuran toimisto ja Kameralehdne toimitus ovat Pasilassa (Pakkamestarinkatu 1). 

KERHOT 
Kerhojen monipuolinen tarjonta ja kiinnostavat esitykset sekä esiintyjät ovat perusta seuratoiminnalle. 
Kerhojen toiminta sisältää mm. luentoja, työpajoja, kuvaus- ja näyttelyretkiä.  

Kuukausikokous on Kameraseuran tärkein kokous ja sen ohjelma on aina korkeatasoista.  Perinteiset seuran 
joulu- ja kevätjuhlat pidetään kuukausikokousten yhteydessä. 

Kuukausittain kokoontuvia muita kerhoja ovat AV-ilta, Fiilisfotarit, Maisemakuvaajat, Natura, Nuoret, 
Näyttelykuvaajat, Opintokerho, Persona, Teema ja Tekniikkailta. Lisäksi on joka toinen viikonloppu 
kokoontuva Lauantaikamerat. Kukin kerho toimii vetäjien ja jäsentensä ehdoilla. 

TOIMIHENKILÖKOKOUS 
Kerhojen vetäjät ja muut toimihenkilöt kokoontuvat joka toinen kuukausi toimihenkilökokouksessa. 
Kokousta vetävät vapaaehtoiset. Toimihenkilökokouksen tehtävänä on vapaaehtoistoiminnan 
koordinoiminen ja tukiverkostona ja tiedotusväylänä toimiminen. 

VALOKUVAKILPAILUT  
Seuran sisäisten kilpailujen tuomarointi on keskustelevaa ja osallistuminen niihin on nykyistä aktiivisempaa. 

Seuran tavoitteiden mukaisesti kilpailutoiminnassakin pyritään jäsenistön valokuvailmaisun avartamiseen ja 
syventämiseen. Kilpailut pyritään pitämään monipuolisina ja kannustetaan arviointitilaisuuksissa vapaata, 
avointa ja kriittistä keskustelua, jossa ulkopuolisten arvioijien osuus pidetään merkittävänä. 
Kameraseuralainen voi mitata taitojaan kilpailuissa, joita pidetään mm. kuukausikokouksissa, Naturassa ja 
Teemassa. Edistyneemmät kuvaajat voivat osallistua Kameraseuran kautta kansainvälisiin 
valokuvanäyttelyihin. Kilpailujen säännöt on määritelty Kameraseura ry:n kilpailusäännöissä. 
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NÄYTTELYTOIMINTA 
Kameraseuran Eerikinkadun kerhotiloissa toimii Kamera-galleria, jossa näyttelyt vaihtuvat kuukausittain. 

Kameraseura järjestää vuosittain vähintään neljä laadukasta näyttelyä ja näiden lisäksi kerhot ja seuran 
jäsenet järjestävät useita omatoimisia näyttelyjä. Kameraseura kannustaa jäsenten osallistumista SKsL:n ja 
FIAP:n näyttelyihin. 

Näyttelyt toimitilojen ulkopuolella  

AITA-näyttely pidetään elo-syyskuussa Helsingin Juhlaviikkojen aikaan Finlandia-talon Veranda-galleriassa. 
Näyttelyssä esitellään seuran ja jokaisen kerhon toimintaa laaja-alaisesti. Aita-näyttely on myös osa 
Kameraseuran Taiteiden yön ohjelmaa.  

Taide-Laakso galleriassa Laakson sairaalan yhteydessä pidetään seuran vuosittainen näyttely tammikuussa 
2018. 

TIEDOTUS 
Kameraseura on kiinnostava vaikuttaja alan tärkeimpien valmistajien ja visuaalisen kulttuurin toimijoiden 
silmissä. Syksyllä 2017 aloitetun seuran kotisivujen ja viestinnän uudistamisprojektia jatketaan 2018 ja 
viestinnän ilmeen tavoitteena on olla moderni tavoittaen laajan kirjon valokuvauksen harrastajia. Tiedotus 
seuran toiminnasta on suunnitelmallista. Tapahtumista tiedotetaan ennen ja jälkeen sekä tapahtuma-
aikaisesti. 

Kameraseuran tiedotuskanavat ovat 

Kameraseuran Uutiset, llmestyy 5 kertaa vuodessa sähköisenä lehtenä yhdistyksen nettisivuilla. 

Kamera-lehti. Lehdellä on erikseen palkattu toimitus ja vastaava toimittaja.  Kamera-lehden jokaisessa 
numerossa julkaistaan mielenkiintoisia, toimituksellisia juttuja seuran toiminnasta sekä tiedotetaan 
koulutustarjonnasta seuran jäsenille ja muille lehden tilaajille ja lukijoille. Kamera-lehti on myös SkSL:n 
tiedotuskanava. 

Sähköinen Uutisvahti. Ilmestyy sähköpostitse joka toinen viikko ja kertoo lähiajan tulevista tapahtumista. 
Uutisvahti on myös luettavissa seuran koti- ja Facebook-sivulta. 

www.kameraseura.fi –sivusto. Päätoimittaja: seuran puheenjohtaja. Tiedotus-osioita (Ajankohtaista, 
Näyttelyt) hoitaa tiedottaja. Toiminta-osiota hoitavat kerhojen vetäjät. 

Nettigalleria. Kuvat.fi-nettigallerissa esitellään seuran näyttelyiden, kerhojen ja tapahtumien kuvia. 

www.facebook.com/kameraseura: Sivulla tiedotetaan tulevista tapahtumista, kerhoilloista ja koulutuksista 
sekä kerrotaan toiminnasta monipuolisesti. 

Kerhojen omat FB-ryhmät ovat aktiivisia. (Av-ilta, Fiilisfotarit, Lauantaikamerat, Maisemaryhmä-KS, Nuoret, 
Näyttelykuvaajat, Opintokerho, Tekniikka). 

Instagram.com/kameraseura/. Kameraseuran instagram-tili on #kameraseura. Instagram-ryhmä kehittää 
uusia toimintamuotoja seuran Instagram-gallerian tiimoilta, mm. matalankynnyksen valokuvauskilpailuja – 
ja näyttelyitä Instagram-kuville. 

www.youtube.com/kameraseura. Seuran Youtube-kanavalla esitellään seuraan toimintaa, mm. näyttelyiden 
avajaisista, luennoista, työpajoista sekä kuvausrektkiltä.  

Media 
Kameraseura tarjoaa aktiivisesti tiedotteita näyttelyistä ja muusta toiminnasta pääkaupunkiseudun 
medialle. 

http://www.kameraseura.fi/
http://www.youtube.com/kameraseura
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Hallituksen toiminnasta ja päätöksistä tiedottamista kehitetään ja jatketaan palautetta keräämistä 
jäsenistöltä. 

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. 

MESSUT 
Kameraseura osallistuu Kuva ja Kamera –messuille maaliskuussa 2018 yhteistyössä Kamera-lehden kanssa. 

KAMERASEURAN MUISTITIEDON KERUU 
Jatketaan muistitiedon keruuta ja seuran juhlavuoden 2021 tapahtumien suunnittelua. 

KOULUTUS 
Kameraseura ry:n järjestää monipuolista valokuvausalan koulutusta. Koulutusta tarjotaan jäsenten lisäksi 
myös muille alan harrastajille. Koulutuskokonaisuudesta vastaa toimitusjohtaja. Kurssit ryhmitellään perus-, 
keskitaso- ja jatkokursseihin ja kokeneimmille harrastajille suunnattuihin mestarikursseihin. 

KAMERA-LEHTI 
Kameraseura julkaisee vuonna 1950 perustettua Kamera-lehteä, joka on edelleen alan monipuolisin, aidosti 
kotimainen valokuvauksen yleisaikakauslehti. Jäsenmaksu sisältäen Kamera-lehden vuosikerran. 

JÄSENMAKSUT 2018 – HALLITUKSEN ESITYS VAALIKOKOUKSELLE 
 

• Liittymismaksu 30 €. 

• Liittymismaksu nuorisojäseniltä 5 €. 

• Jäsenmaksu sisältäen Kamera-lehden vuosikerran 94 €. 

• Perheen toisen jäsenen jäsenmaksu ilman Kamera-lehteä 42 €. 

• Jäsenmaksu nuorisojäseniltä ilman Kamera-lehteä 15 €. 

Studio 

• Käyttömaksu 10 €/h, nuoret ja opiskelijat 5 €/h. 

• Studiovalojen keikkasetti, käyttömaksu 20 €/vrk. 

Digityöhuone 

• Ei tilankäyttömaksua, maksu vain tulosteista. 

Pimiö 

• Ei tilankäyttömaksua. 
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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 
tammikuun 2018 loppuun mennessä. 

Vuonna 2009 perustettu Kameraseuran pitkäaikaisen vaikuttajan Kalevi Pekkosen nimeä kantavan 
muistostipendi on tarkoitettu vähävaraisille Kameraseura ry:n jäsenille, nuorille, opiskelijoille tai työttömille 
jotka tarvitsevat rahoitusta taiteellisiin, pienempimuotoisiin rajattuihin hankkeisiin esim. opintorahaa, 
materiaaleja valokuvanäyttelyä varten, tai muihin valokuvaukseen liittyviin laitehankintoihin. Hakuaika on 
läpi vuoden 2018. 

MUUT JÄSENEDUT 
Kameraseura tarjoaa jäsenistölle muita etuja kotimaisten valokuvausalan yhteistyökumppaneiden kanssa. 
Edut julkaistaan Kameraseuran kotisivulla. 


