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SUOMEN KAMERASEUROJEN LIITTO 
VALOKUVAUKSEN PERUSKURSSI 
10.-18.3.2019
PORTUGALIN NAZARÉSSA

Tämä intensiivinen kahdeksan päivän kurssi on tarkoitettu 
vasta-alkajille, eikä siis esitietovaatimuksia ole.  Opit sekä 
tekniikkaa että ilmaisua; pääpaino on kuvausharjoituksilla, 
lisäksi tutkimme välinevalintoja. Paras harjoitteluväline on 
järjestelmäkamera, mutta kompaktikamerallakin pärjää jos 
siinä on mahdollisuus säätää valotusta manuaalisesti.
 
1. päivä: sunnuntai 10.3.2019

•	 09.00 TAP Portugalin suora lento TP797 lähtee Helsinki-
Vantaan lentoasemalta.  Lennolla tarjotaan lämmin lounas.

•	 12.00 Lento saapuu Lissabonin lentoasemalle.
•	 Bussikuljetus Nazaréhen (A8-moottoritietä 110 km 

pohjoiseen Lissabonista).
•	 n. 14.00 Majoittuminen Miramar Hotel & Spa’han**** (www.

miramarnazarehotels.com)
•	 Hyvän olon iltapäivä Nazarén thalasso- eli 

merivesikylpylässä: thalasso-kierros (dynaaminen uima-
allas lämmitetyllä, erittäin mineraalirikkaalla merivedellä, 
mm. vastavirtakäytävä, jalankulkukäytävä, turkkilainen 
sauna, kontrastisuihkut, jääallas ja rentoutuminen, kts. 
www.thalassonazare.com).

•	 Vapaata aikaa.

•	 19.30  Illallinen viinien kanssa hotellissa.
•	 Yöpyminen hotellissa.

2. päivä: maanantai 11.3.2019

•	 Aamiainen monipuolisesta noutopöydästä hotellissa.
•	 9.30  Kurssin opetus alkaa hotellissa.  Lyhyt katsaus 

kameran syntyhistoriaan; valotusarvojen perusteet; 
valotusaika ja himmentimen aukko; ensimmäiset 
harjoitukset.  

•	 n. 12.30-14.30 Mahdollisuus omakustanteiseen lounaaseen 
Nazaréssa.

•	 14.30  Kurssin opetus jatkuu hotellissa: tehtävien tarkistus; 
liikkeen hallitseminen kuvassa.

•	 n. 17.00 Opastettu kävelykierros Nazaréssa  -  kamerat 
mukaan!

•	 19.30 Illallinen hotellissa.
•	 Yöpyminen hotellissa.

3. päivä: tiistai 12.3.2019

•	 Aamiainen monipuolisesta noutopöydästä hotellissa.
•	 9.00  Kurssin opetus jatkuu hotellissa: syväterävyyden 

hallinta; herkkyyden säätö ja vaikutus kohinaan.  Tehtävän 
anto ruokatunnille.

•	 n. 12.30-14.30 Mahdollisuus omakustanteiseen lounaaseen 
Nazaréssa.

•	 14.30  Kurssin opetus jatkuu hotellissa: palaute 
tehtäväkuvista.  Tärkeimmät valotusohjelmat ja niitten luova 
käyttäminen.  Sovitaan tehtävät huomiselle retkelle.

•	 19.30 Illallinen hotellissa.
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•	 Yöpyminen hotellissa.
•	

4. päivä: keskiviikko 13.3.2019

•	 Aamiainen monipuolisesta noutopöydästä hotellissa.
•	 n. 9.00-18.00 Valokuvausretkipäivä: Óbidos (pittoreski 

muurien ympäröimä keskiaikainen kirkonkylä) & Peniche 
(perinteikäs kalastus- ja pitsinnypläyspaikkakunta 
muureineen ja linnakkeineen), lounas Penichessä.

•	 19.30  Mahdollisuus omakustanteiseen illalliseen 
Nazaréssa.

•	 Yöpyminen hotellissa Nazaréssa.

5. päivä: torstai 14.3.2019

•	 Aamiainen monipuolisesta noutopöydästä hotellissa.
•	 9.00  Kurssin opetus jatkuu hotellissa: eilisten tehtävien 

palaute; tiedostomuodot; kuvakoko ja pakkaustaso.  Tehtävä 
ruokatunnille. 

•	 n. 12.30-14.30 Mahdollisuus omakustanteiseen lounaaseen 
Nazaréssa.

•	 14.30  Kurssin opetus jatkuu hotellissa: tehtävien palaute; 
kuvien arkistoiminen ja varmuuskopiot, pilvipalvelut.  
Sovitaan kuvaustehtävä huomiselle retkelle.

•	 19.30 Illallinen hotellissa.
•	 Yöpyminen hotellissa.

6. päivä: perjantai 15.3.2019

•	 Aamiainen monipuolisesta noutopöydästä hotellissa.
•	 n. 9.00-18.00  Valokuvausretkipäivä: Costa da Prata – 

”hopearannikkoa” São Martinho do Portosta São Pedro 
de Moeliin, lounas rannikkoretkellä.

•	 19.30  Mahdollisuus omakustanteiseen illalliseen 
Nazaréssa.

•	 Yöpyminen hotellissa Nazaréssa.

7. päivä: lauantai 16.3.2019

•	 Aamiainen monipuolisesta noutopöydästä hotellissa.
•	 9.00  Opetus jatkuu hotellilla: eilisten retkikuvien ja 

harjoitustöitten palaute; valonmittausalueet, tarkennustavat 
ja valkotasapaino.

•	 n. 12.30-14.30  Mahdollisuus omakustanteiseen lounaaseen 
Nazaréssa.

•	 14:30  Viimeinen luento: kameran valikkojen 
pikkuhienouksia; objektiivit.

•	 19.30  Gastronominen noutopöytäillallinen viinien kanssa 
hotellissa, lopuksi upea, värikäs ja vauhdikas nazarélainen 
kansantanssiesitys.

•	 Yöpyminen hotellissa Nazaréssa.

8. päivä: sunnuntai 17.3.2019

•	 Aamiainen monipuolisesta noutopöydästä hotellissa.
•	 n. 9.30  Kirjaudumme ulos Nazarén hotellista ja lähdemme 

kohti Lissabonia.
•	 n. 11.00  Lissaboniin saavuttaessa käymme kahvilla 

ja samalla maistelemassa suussasulavia Belémin 
vaniljaleivoksia kuuluisassa vuonna 1837 perustetussa 
konditoriassa.

•	 Opastettu kävelykierros Belémin monumentaalisessa 
kaupunginosassa Tejo-joen rannalla: Jerónimosin 
eli hieronymiittamunkkien luostarin kirkko (UNESCOn 
maailmanperintökohde) – löytöretkien muistomerkki – 
Belémin torni.

•	 n. 13.00  Lounas Lissabonissa.
•	 Sightseeing-kierros bussilla Lissabonin keskusta-

alueella, päättyen Parque das Naçõesin kaupunginosaan 
(= vuoden 1998 EXPO 98 –maailmannäyttelyalue, jossa 

voi käydä omakustanteisesti upeassa valtameriakvaariossa 
Oceanáriossa tai vaihtoehtoisesti shoppailemassa Centro 
Comercial Vasco da Gama –kauppakeskuksessa tai vaikka 
kävellä Tejo-joen rannan virkistysalueella).

•	 19.30 Lähtö Parque das Naçõesin kaupunginosasta 
Lissabonin lentoasemalle.

•	 22.00 TAP Portugalin suora lento TP796 lähtee Lissabonin 
lentoasemalta. Lennolla tarjotaan lämmin myöhäisillallinen.

9. päivä: maanantai 18.3.2019

•	 04.50 Lento saapuu Helsinki-Vantaan lentoasemalle.

Hinta yllä kuvatulle valokuvauskurssille matkaohjelmineen, 
majoituksella jaetussa 2 hengen standardihuoneessa, sisältäen 
TAP Portugalin suorat edestakaiset reittilennot, bussikuljetukset, 
puolihoidon ja suomalaisen paikallisoppaan sekä suomalaisen 
valokuvauksen opettajan palvelut: 1300€/hlö. – Lisämaksu yhden 
hengen huoneesta: 168€.

Ilmoittautumiset viimeistään 31.01.2019. Kahden viikon 
sisällä ilmoittautumisesta maksetaan varausmaksu 350€. 
Loppuosa maksusta on maksettava viimeistään 1.2.2019.

Peruutusehdot: 31.01.2019 mennessä tulleesta peruutuksesta 
emme ota mitään peruutusmaksua (varausmaksun 
takaisinmaksu). 9.2.2019 mennessä tulleesta peruutuksesta 
pidätämme peruutusmaksun 350€ (varausmaksua ei makseta 
takaisin). 10.2.2019 lähtien tulleesta peruutuksesta pidätämme 
koko maksetun summan.

Lisätietoja mika.palo@sublutour.com / 040 5036753
Opetukseen liittyvät kysymykset:
reino.havumaki@sksl.fi	/	050	557	1213.

HUOM. Jos haluat osallistua sekä valokuvauksen peruskurssille 
10.-17.3.2019 että heti perään valokuvaustyöpajaan
17.-25.3.2019, tällainen kurssiyhdistelmä tulee maksamaan 
yhteensä n. 2300-2400€. Tarkka hinta selviää myöhemmin.

Kurssin opettaja valokuvaaja Reino Havumäki
Jo 1980-luvulla alkaneen valokuvaajan uransa 
ohella Reino on vuosikymmenien ajan toiminut 
opettajana Helsingin Kameraseuran, Suomen 
Kameraseurojen Liiton, Nikon Nordicin 
sekä useitten kansalaisopistojen kursseilla. 
Kameraseuralaiset ympäri Suomen muistavat 
hänet pitkäaikaisena Kameraseurojen Liiton 
hallituksen jäsenenä ja puheenjohtajana sekä 

Helsingin Kameraseuran toiminnanjohtajana. Nykyisin Reinon 
arkityö keskittyy omaan studioon, Valokuvaamo Lauriin Vantaalla.

Miramar Hotel & Spa****
Tässä viihtyisässä neljän tähden hotellissa jokainen askel tarjoaa 
tarinan Nazarésta. Käytäviä ja huoneita koristavat ainutlaatuiset 
Álvaro Laborinhon mustavalkoiset valokuvat 1900-luvun 
alkupuolen Nazarésta ja nazarélaisten arjesta. Hotelli sijaitsee 
Pederneiran rinteellä sijaitsevassa kaupunginosassa, noin 700 
metrin tai kymmenen minuutin kävelymatkan päässä Nazarén 
upealta hiekkarannalta, paikassa, josta avautuu upea näköala 
merelle ja koko Nazaréhen. Miramar Hotel & Spa’ssa on 40 
huonetta, oma kylpylä Miramar Senses Spa, näköalaravintola 
Mar Aberto wineBar, ulkouima-allas sekä vapaa-ajan tila 
biljardipöydän, television ja nettiyhteyden tarjoavan tietokoneen 
kera. Koko hotellissa toimii ilmainen langaton nettiyhteys ja myös 
jokaisessa huoneessa on oma televisionsa.

Valokuvat: Reino Havumäki


