Suomen Luonnonvalokuvaajat SLV ry

SYYSPÄIVÄT, Suomen Luonnonvalokuvaajat SLV ry:n jäsenille
16.-18.10.2020, Kokoushotelli Linnasmäki, Lustokatu 7, Turku
Tule mukaan mukavaan ja rentoon tapahtumaan!
Syyspäivät järjestetään turvallisesti, hallituksen koronaohjeistusta noudattaen.
Lue tarkemmin www.luontokuva.org/Tiedotteet
Tietoa ja tekniikkaa · Kiinnostavia kuvaesityksiä
Kuvakilpailu · Verkostoitumista

16.00–17.00
17.00–18.00
18.00–18.15
18.45-19.00

19.00 - 19.30

Tulokahvit

Rajala/Mika Lilja: Vinkkejä kameran hankintaan ja vaihtoon

VUODEN LUONTOKUVA 2020 -KILPAILU toi näyttävästi yli viidellätoistatuhannella kuvallaan
esiin Suomen luonnon monipuolisuuden ja ihmisten kasvaneen kiinnostuksen luontoon.
Kirjassa esitellään palkitut kuvat ja näyttävä katsaus muihin kilpailukuviin.

Ari-Matti Nikula: Luovien kuvaustekniikoiden perusteet
Päivällinen

Kari Wallgren: Syyspäivien avaus

Rainer Carpelan: Kotkakuvausta Flatangerissa?
Tauko

ISBN 978-952-68167-5-3

Artikkeleista selviää mm. millaisia ovat olleet Suomen
luonnon viimeiset 10 000 vuotta, millaista on elää kurkien
kanssa ja perhosveljien vuosikymmeniä kestänyt tutkimus
ja kuvaus Suomen perhosten parissa.

aukeamista. Myöhemminkin kirjaan on mukava palata:
lukea artikkeleita tai miettiä omia mielipiteitään. Vertailu
aiempien vuosien kirjojen kuviin on mielenkiintoista ja
opettavaista.

Kirja toimii erinomaisesti itsenäisenä selailuteoksena
ja tarjoaa mahdollisuuden nauttia toinen toistaan
upeammista kuvista ja mieltä rauhoittavasti taitetuista

Käsissäsi on 224-sivuinen tuhti ja näyttävä, monipuolinen
otos suomalaisia luontokuvia. Kirja on upea katseluteos
jokaiselle luonnonystävälle.

Merja Elisabeth: Vuorovaikutusta luonnossa - Valokuvaus
taiteena ja terapiana

19.30 - 20.00    Vuoden Luontokuva 2020 semifinalisteja
20.00 - 20.30

Tauko

21.00 ->

Osallistujien kuvaesityksiä, 10 kuvaa/3 min.

20.30 - 21.00

Syyspäivien kuvakisa

Lauantai 17.10.
08.00-09.30

Aamiainen

10.00-10.30

Marjo Lalli: Suon lumo - Torronsuon kansallipuisto 30 vuotta

09.30-10.00
10.30-11.30

Markku Pihlajaniemi: Lähikuvaajan mietteitä
Lounas

11.30

Bussi Logomoon lähtee (ilmoittautuminen kuljetukseen etukäteen)

19.30

Bussi Linnasmäkeen lähtee

12.00 - 19.00 Logomo, Luontokuva-gaala
20.00 - 20.30 Iltapala

20.30 - 21.00 Ari-Matti Nikula: Lasimaalauksia

21.00 - 22.00 Osallistujien kuvaesityksiä, 10 kuvaa/3 min.
21.00 - 23.30 Saunomismahdollisuus

Sunnuntai 18.10.

08.00 - 09.30 Aamiainen

09.30 - 10.00 Kuvakisan tulokset

10.00 - 10.30 Markku Välitalo: Hiljaisilla havumailla - kuvista tarinoiksi,
sanoista kirjaksi
10.30 - 11.00 Tauko
11.00 - 11.45

Floris Smeets: Photographing with Sony gear in the Nordic
winter

11.45 - 12.45 Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous
12.45 - 13.45 Kokouksen päättäminen & Lounas

Syyspäivät järjestetään yhteistyössä
Opintokeskus Siviksen kanssa

Muutokset mahdollisia!

75.7

Kannen kuva: KEVÄÄKSI KOTIIN · AKU KANKAANPÄÄ
Takakannen kuva: SEITTI · ARI-MATTI NIKULA
Kansi: Jukka Aalto · Armadillo Graphics

www.luontokuva.org

SUOMEN LUONNONVALOKUVAAJAT SLV RY

18.15–18.45

Perjantaina ennen klo 12 tuodut kamerat, saat viikonloppuna takaisin.
Sen jälkeen tuodut postitetaan sinulle seuraavalla viikollla.
2020 VUODEN LUONTOKUVAT

14.30 -15.30

1.
2.

Perjantai 16.10.
14.00 -

JAS-Tekniikka: kennon puhdistusta jäsenhintaan

40.

VUODEN LUONTOKUVAT

VUOSIKERTA · 2020

SUOMEN LUONNONVALOKUVAAJAT

Osta itsellesi ja lahjaksi
40. Vuoden Luontokuvat -kirja
Mukana kaikki palkitut ja suuri joukko kilpailukuvia.

Artikkeleisssa tutustutaan perhosten maailmaan ja eletään kurkien
kanssa. Mukana myös katsaus Suomen kehittymiseen jääkauden jälkeen sekä lintujen tarkkailua kameralla ja kaukoputkella.
Jäsenmaksun yhteydessä tilaamasi kirjan ja kalenterin voi kätevästi noutaa
Gaalan loputtua.

Osallistu kilpailuun ja pidä lyhyt esitys!

1.

Kuvakilpailu (Palkinto sijoilla: 1., 2., 3., 10., 20., 30.)

Kuvakilpailuun voivat osallistua yhdellä kuvalla kaikki Syyspäiville osallistuvat.

Kuvan pitkän sivun tulee olla 1920 pikseliä. Pystykuvissa ja neliönmuotoisissa kuvissa kuva saa olla pienempikin, kuitenkin vähintään 1200 pikseliä
korkea. Kuvan ottajan nimi ei saa esiintyä kuvan tiedostonimessä.
Kuva saa olla otettu myös ulkomailla, eikä kuvausajankohdan tai originaalikuvakoon suhteen ole rajoituksia, mutta kuviin tehtävissä säädöissä
tulee noudattaa Vuoden Luontokuva -kilpailun sääntöjen henkeä.
Arvostelua varten jokainen paikalla oleva henkilö saa arvostelulomakkeen. Pisteitä annetaan kaikille kuville 1-5 siten, että jokainen antaa
omalle kuvalleen 5 pistettä. Kilpailun kuvat esitetään kahteen kertaan:
esikatselu noin 5 sekunnin ja pisteytyskierros noin 15 sekunnin viiveellä,
jolloin jokainen ehtii kirjata pisteet lomakkeeseen ko.kuvan kohdalle.
Kilpailun palkinnot ilmoitetaan paikan päällä. Palkittuja kuvia voidaan
julkaista luontokuva.org -nettisivuilla, yhdistyksen virallisella Facebooksivulla ja Instagramissa veloituksetta kilpailun tulosten julkistamisen
jälkeen.

Kilpailun voittajakuvalla ei voi osallistua VLK -kilpailuun.

Lähetä kilpailukuvasi ennakkoon, (viimeistään 13.10.) sähköpostin liitteenä: susanne.furu@luontokuva.org. Kuvia vastaanotetaan mahdollisuuksien mukaan vielä perjantaina Syyspäivillä.
2.

•

Kymmenen kuvaa & M3M

Osallistujien vapaita kuvaesityksiä. Vain kuvamäärä on rajoitettu
kymmeneen.
• Maksimissan 3 Minuutin multimedia on toinen vaihtoehto.
• Toimita esitykset auditorioon ohjelmatauoilla.

