RAUMAN KAMERASEURA RY

TOIMINTAKERTOMUS 2008

Yleistä:
Vuosi 2008 oli Rauman Kameraseura 70. toimintavuosi. Yhdistyksen hallituksen kokoonpano oli:
Puheenjohtaja
Sihteeri
Rahastonhoitaja
Varapuheenjohtaja
Hallituksen jäsen
Hallituksen jäsen

Heikki Leino
Henna Junnila
Harri Vanne (hall. ulkop.)
Markku Väänänen
Altti Salo
Hans Lehtinen

Hallitus kokoontui vuoden aikana kahdeksan kertaa.
Toimintaa
Toukokuussa vietimme yhdistyksen 70-vuotisjuhlia. Kävimme juhla-aterialla Vähä-Tallbo
ravintolassa. Muistelimme menneitä ja suunnittelimme tulevaa.
Kesäkuun alussa osa yhdistyksen jäsenistä teki perinteisen kuvausmatkan Eestiin. Tällä kertaa
matka kohdistui Matsalun alueelle. Osallistujia oli 12.
Osa jäsenistämme kävi heinäkuussa päivän kuvausretkellä Nurmesluodon Pihluksessa. Matkaan
osallistui kuusi jäsentä.
Marraskuun neljäntenä päivänä pidimme yhteistyössä Rauman kansalaisopiston kanssa perinteeksi
muodostuneen Luontokuvaillan Rauman yhteislyseon auditoriossa. Osallistujia oli kiitettävästi.
Tilaisuudessa vierailevana esitelmöitsijänä oli Porin kameraseuran jäsen Matti Luotola. Hän esitti
kuvasarjan Luvian saaristosta. Esittelimme yhdistyksemme DVD:tä. Jäsenemme Raimo Sundelin
kertoi kuvin ja sanoin Huippuvuorille suuntautuneesta kuvausmatkastaan. Seuramme Eestin
matkasta esitettiin myös kuvasarja. Koulukilpailun voittajalle, Jenna Lehdelle, luovutettiin
kirjapalkinto (Vesitorni). Muut sijoittuneet olivat Nea Nevalainen (Pylväät kanaalin partaalla) ja
Jari Saarni.(Katu Vanhassa Raumassa)
Jäsenemme Nils Nyman piti kuusi kuvaesitystä Rauman talousalueella. Kohderyhmänä olivat
valokuvista kiinnostuneet seniorikansalaiset.Mahdollisuus tähän tuli Rauman
kulttuuritoimiston kautta nimikkeellä Kulttuurivartti.
Teimme, tai paremminkin jäsenemme Hans Lehtinen teki, yhdistyksemme 70-vuotisen historian
kunniaksi DVD levykkeen, jossa esittelemme yhdistyksemme historiaan liittyviä kirjallisia
dokumentteja ja kuvia, yhdistyksemme nykyjäsenten kuvagallerioita. Lisäksi DVD:ssä on lyhyt
elokuva jäsenemme Marko Seppälän musta-valkolaboratoriosta.
Osallistuimme Rauman kuvataideyhdistyksien järjestämään palaveriin, jossa keskusteltiin Sepän
talon tulevasta käytöstä. Osallistujien esitys oli, että tila olisi jatkossa raumalaisten
kuvataideyhdistysten yhteisessä käytössä. Asia päätettiin esittää Rauman kaupungin päättäjille.
Tilaisuus pidettiin lokakuun lopussa. Tähän mennessä ei ole vielä saatu palautetta.
Pöytäkilpailu jouduttiin perumaan useamman kerran liian pienen osanoton takia.
Pertti Hynninen, ja Teemu Laulajainen kirjattiin voittajiksi joulukuun ja tammikuun kokouksissa.
Toukokuun kokouksessa Marko Seppälä esitteli SKSL:n toimintaa

Yhdistyksemme sai 09.09.2008 Y-tunnuksen, joka on 2216851-7
Näyttelytoiminta.
Rauman kameraseuran 70-vuotisnäyttely pidettiin Rauman museon Marelan tiloissa. Näyttelyssä oli
esillä menneen ajan valokuvausvälineistöä, jäsentemme valokuvia ja siellä pyöri nonstop esityksenä
em. DVD. Seinillä oli 25 kpl jäsentemme ottamaa valokuvaa.
Saimme vuoden varrella suruviestin, että yhdistyksemme pitkäaikainen kunniajäsen Raimo
Tuomisto oli kuollut. Rauman taidemuseo piti Raimo Tuomiston muistonäyttelyn. Näyttelyssä oli
esillä kuvia Tuomiston kauppapuutarhan eri vaiheista ja Raimon MV-kuvia.
Jäsenemme Oili Helenius piti valokuvanäyttelyn Vanhassa Raumassa. Aiheena olivat koira- ja
muitakin eläinkuvia.
Lisäksi saimme pitää torin reunalla Lähivakuutuksen näyteikkunalla jäsenten kuvia. Valitettavasti
tämä näyttelypaikka menetettiin loppuvuonna tilan omistajavaihdoksen yhteydessä.
Palkittu
Pitkäaikainen ja kaikkien pitämä yhdistyksemme jäsen Veli Kuusinen sai Suomen kameraseurojen
liiton hopeisen kunniamerkin. Merkki luovutettiin hänelle yhdistyksemme 70-vuotisjuhlallisuuksien
yhteydessä.
Kuukausikokoukset ja niissä pidetyt koulutukset
Yhdistyksemme piti vuoden aikana yhteensä 8 kokousta. Kesän olimme ”laitumilla” kuvaamassa.
Yhdistyksemme ulkopuolisia kouluttajia ei tänä vuonna kokouksissamme käynyt. Raimo Sundelin
piti luennon sommittelusta luonto- ja maisemakuvauksessa. Altti Salo piti esitelmän aiheesta rajaus
ja Hans Lehtinen perehdytti meitä digikuvauksen ja Photoshopin saloihin ja langattomien
salamalaitteiden käyttömahdollisuuksiin
Jäsenmäärä
Saimme joukkoihimme uusia jäseniä vuoden aikana
Tukijat
Yhdistyksemme sai tukea Rauman kaupungilta 400 €
Toimintaamme tuki myös Jarin Kuvakauppa samoin kuin menneinäkin vuosina.
Lännen vakuutusyhdistys. (näyteikkunan käyttö kuvien esittelyyn)
Rauman kaupungin museovirasto (Marelan näyttelytila)

