Hei! Hello! In english below.
Tervetuloa TT-kameroiden jäseneksi! Jäsenmaksusi on voimassa seuraavan
syyslukukauden alkuun asti. Tässä paljon hyödyllistä infoa, jotta pääset alkuun!
Yhteydenpito
- Telegram-ryhmä jäsenistölle. Vapaata keskustelua aiheesta kuin aiheesta:
https://telegram.me/joinchat/AfvxrghyuFNyEUkfa_cwJw
- Hallitus lähettää epäsäännöllisesti sähköposteja tärkeistä tiedotteista
- Hallituksen tavoittaa kamerat-hallitus@listmail.tut.fi tai Telegram-yksityisviestillä
(nimimerkit nettisivuilta)
Lainaus
Kerhon ydintoimintaa on kaluston lainaus. Pisin yksittäinen laina-aika on yksi viikko.
Pidempään laina-aikaan tarvitset luvan kerhon hallitukselta. Lainaus ja palautus
tapahtuu kerhohuoneella. Kaikki lainattavat tavarat löydät nettisivuiltamme
https://ttkamerat.fi/#loan
Tavarat palautetaan siinä kunnossa, kuin missä ne on lainattu. Eli muistikortit tyhjinä,
linssit puhtaina ja akut ladattuina/lataukseen laitettuina. TT-Kameroiden kalustolla EI
ole vakuutusta ja olet täysin itse vastuussa lainaamistasi tavaroista.
Linkki lainauskalenteriin:
https://calendar.google.com/calendar?cid=bG82Nm1jcHJnaGd2ZmFoc2llNjdvcm45Zmt
AZ3JvdXAuY2FsZW5kYXIuZ29vZ2xlLmNvbQ
Tarvitset lainausta varten muokkausoikeudet kalenteriin. Pyydä näitä hallitukselta
mikäli asia ei ole tullut jo puheeksi.
Kerhohuone
TT-Kameroiden kerhohuoneelle eli Pimiölle jäsenet pääsevät kulkemaan
yleisavaimella, jonka voi lainata Tietotalon infosta jäsenkorttia näyttämällä. Huom. infon
aukioloajat. Kerhohuoneella voit lainata ja palauttaa tavaroita, kehittää ja editoida kuvia
tai vaikka juoda kahvia ja puhua päivän polttavista aiheista muiden kerhon jäsenien
kanssa.
Oheistoiminta
Kerho järjestää myös erilaisia koulutuksia ja kuvausreissuja jäsenistölleen. Näistä
tiedotetaan aina jäsenistön TG-ryhmässä, facebookissa ja sähköpostilistalla. Kaipaatko
jotakin tapahtumaa kerholle? Ota yhteyttä hallitukseen!
Tapahtumakuvaus
TT-Kamerat tarjoaa tapahtumille kuvauspalveluita kohtuulliseen hintaan. Toimintansa
toteuttamiseksi kerho pyytää jäsenistöään lähtemään kuvaamaan erilaisia
opiskelijatapahtumia Tampereella. Tapahtumakuvaukseen osallistuvat jäsenet eivät
saa kuvaamisesta palkkaa, vaan rahalla hankitaan uutta kalustoa kerholle.
Tapahtumakuvaajille järjestetään kuitenkin omia virkistysiltoja ja he saavat erilaisia
etuuksia esimerkiksi lainaukseen liittyen.

Jos olet kiinnostunut tapahtumakuvaamisesta, ota yhteyttä hallitukseen!
Liity myös tapahtumakuvaajien TG-kanavalle:
https://t.me/joinchat/B9wI8kErnsLzX8bP_EgrPA
Linkit:
Kotisivut:
Galleria:
Instagram:
Facebook:

https://ttkamerat.fi/
https://ttkamerat.kuvat.fi
https://www.instagram.com/ttkamerat/
https://www.facebook.com/ttkamerat/

--Communication
- Club’s Telegram group for free discussion (finnish):
https://telegram.me/joinchat/AfvxrghyuFNyEUkfa_cwJw
- International group (english):
https://t.me/joinchat/CPXIGUN-YmGY8Wv_YscdSg
- The board sends emails regarding important topics
- You can contact the board with email kamerat-hallitus@listmail.tut.fi or with
Telegram private message (board’s nicknames in the website)
Borrowing Gear
One of the main missions of the club is to provide photography gear for its members to
borrow. Longest individual borrowing period is one week. You can inquire the board for
longer borrowing periods. All the gear is located in the clubroom and it’s returned there
after your borrowing period. You can find out what gear we have on our website:
https://ttkamerat.fi/#loan
Gear is returned in the same condition it was taken, meaning memory cards emptied,
lenses cleaned and batteries fully charged/put to charging station. We have no
insurance for the gear and you are by yourself responsible for the gear you have
borrowed.
Link to the calendar:
https://calendar.google.com/calendar?cid=bG82Nm1jcHJnaGd2ZmFoc2llNjdvcm45Zmt
AZ3JvdXAuY2FsZW5kYXIuZ29vZ2xlLmNvbQ
You need editing permissions to the calendar. You can ask for the permissions from
the board.

Clubroom
TT-Kamerat clubroom (Darkroom) can be accessed with a key borrowed by Tietotalo
Info. You need to prove your club membership by showing your membership card. Also
remember that the info isn’t always open. In the clubroom you can borrow and return
gear, develop and edit photos or drink coffee and discuss with other members.
Activities
The club organizes various events from training to photo trips for its members. These
events are announced in the Telegram-group, Facebook and email list. Do you have an
idea for some event? Contact the board!
Event Photography
TT-Kamerat offers photography services for event organizers for a moderate price. To
fund club’s activities we ask our members to photograph various students events in
Tampere.
Event photography is voluntary work so you won’t get paid but instead we get new gear
for all of our members to use. Event photographers are rewarder with recreational
events and benefits regarding for example borrowing gear.
If you are interested contact the board!
Also you can join the event photography TG-group:
https://t.me/joinchat/B9wI8kErnsLzX8bP_EgrPA
Links:
Website:
Gallery:
Instagram:
Facebook:

https://ttkamerat.fi/
https://ttkamerat.kuvat.fi
https://www.instagram.com/ttkamerat/
https://www.facebook.com/ttkamerat/

