YLEISTÄ:
Vuosi 2011 oli Rauman kameraseuran 73. toimintavuosi.Yhdistyksen hallituksen
kokoonpano oli seuraava:
Puheenjohtaja: Markku Väänänen
Sihteeri: Teemu Laulajainen
Rahastonhoitaja:Harri Vanne
Varapuheenjohtaja: Jouni Jalonen ja
Hallituksen jäsen: Raimo Virtanen.
Hallitus kokoontui vuoden aikana viisi kertaa.
KURSSITOIMINTA
Nils Nyman piti Rauman kansalaisopistossa keväällä 2011 valokuvauksen
peruskurssin ja kuvankäsittelykurssin. Sen lisäksi hän piti myös keväällä jäsenistölle
tarkoitetun kuvankäsittelykurssin.
Oili Helenius piti syksyllä kansalaisopistossa muotokuvauskurssin.
Syksyllä pidettiin myös kaikille avoin kamerankäsittelykurssi. Sen olivat
suunnitelleet Jouni Jalonen,Teemu Laulajainen ja Nils Nyman.
Kaksipäiväinen muotokuvauskurssi järjästettiin syyskuussa valokuvaaja Jussi Aallon
johdolla. Osanottajia oli 17 henkilöä,myös seuran ulkopuolisia.
Myöhemmin syksyllä oli pienimuotoinen näyttely muutamasta kurssilla otetusta
kuvasta Rauman Silmäoptikkojen näyteikkunassa.
KOULUKILPAILU
Koulukilpailu järjästettiin viidennen kerran ja aiheena oli muotokuva.Kilpailuun
osallistui 97 kuvaajaa neljästä eri koulusta.Kuvia kertyi kaikkiaan 161 kappaletta. 30
parasta kuvaa vedostettiin ja ne olivat näyttelyssä Rauman kirjastossa maaliskuun
ajan.Palkinnoista vastasivat Jarin Kuvakauppa ja Rauman kameraseura yhdessä
kuten perinteisestikin.
NÄYTTELYTOIMINTA
Seuran valokuvanäyttelyn työnimenä oli RaKaS ja se pidettiin Rauman kirjastossa
huhtikuussa. Näyttelyyn osallistui 20 kuvaajaa ja vedoksia oli 29 kpl. Sama näyttely
oli myöhemmin kesäkuussa näytillä Porissa,joskin typistettynä. Seuramme
sihteeri,Teemu Laulajainen piti oman valokuvanäyttelynsä syksyllä Rauman
kirjastossa,myöhemmin Laitilan kirjastossa. Seuramme jäsen Raimo Sundelin piti
"Saariston geologiaa"aiheisen valokuvanäyttelyn Kumlingen saarella. Seuramme
kunniajäsenen, Pentti Virtasen valokuvanäyttely oli tammikuussa 2012 näytteillä
Galleria Kempaksessa ,Raumalla . Oili Heleniuksella oli pieni viiden kuvan näyttely
Tukholmassa,Ruotsissa.
VIERAILUT VALOKUVANÄYTTELYIHIN
Keväällä 2011 oli Lönnströmin taidemuseossa helsinkiläisen valokuvaajan, Caj
Bremerin valokuvanäyttely,johon tutustuttiin muutaman jäsenen voimin. Bremer
itse kertoili kuvistaan värikkääseen tapaansa.

VIERAILUT VALOKUVALIIKKEISIIN
Maaliskuussa tutustuttiin Jarin Kuvakaupan myymälään ja studioon Jari Laineen
opastuksella. Kiitos Jari !.
LIITON KILPAILUT JA NÄYTTELYT
Seuramme jäsenet, Sari Vaaranvuo ja Jorma Jokisalo saivat kilpailukuvansa liiton
teemanäyttelyyn ,Hämeenkyröön. Aiheena oli "tunnelma". Onneksi olkoon !.
SAAVUTUKSET
Jorma Jokisalolle myönnettiin efiap arvonimi. (Excellence of Federation
Internationale de l Art). Onnea !. Raimo Sundelin puolestaan nappasi Vuoden
Luontokuva 2011-kilpailussa voiton lintusarjassa. Myöskin onnea !. Raimolla oli
myös valmisteltuja valokuvaesityksiä vajaa kymmenen kappaletta vuoden 2011
aikana eri puolella Suomea.
MERKKIPÄIVÄT
Seuramme pitkäaikainen jäsen, entinen sihteeri ja rahastonhoitaja, seuran"primus
motor" Nils Nyman täytti heinäkuussa 70 vuotta. Jäsenet muistivat häntä
kylpylälahjakortilla. Seura myösi hänelle myös kunnijäsenyyden. Kiitos Nisselle
pitkäaikaisesta työstä seuran hyväksi.
RAUMAN KULTTUURIPÄIVÄ
Rauman kaupungin 15.4.2011 järjästämään kulttuuri-päivään seura osallistui
monen muun yhdistyksen tavoin. Kaupunki antoi käyttöömme teltan,josta käsin
esiteltiin seuran toimintaa julisteiden ja seuran DVD:n avulla.
KUVAUSMATKAT
Seura teki kesäkuussa perinteisen kuvausmatkansa Viroon. Tällä kertaa
matkakohteena oli pieni Kihnun saari Pärnunlahdella. Matkalle osallistui 13
kuvaajaa,joista seuran jäseniä oli 11.Saarella meillä oli oppaana 5 virolaista
valokuvaajaa. Saaren luonto ja nähtävyydet tuli kuvattua kolmen päivän aikana
tehokkaasti.Kuvista on tarkoitus myöhemmin tarkoitus tehdä valokuvakirja ,kirjaa
tekevät Marika Lehtonen ja Altti Salo. Matkalla otetuista kuvista tehty kuvaesitys
näytettiin marraskuussa luontokuvaillassa. Kuvat valitsi esitykseen Marika
Lehtonen.
RAUMAN PITSIVIIKON VALOKUVAUSTAPAHTUMA
Seuran jäsenet Teemu Laulajainen,Jouni Jalonen ja Ari Lehtimäki osallistuivat
yhteistyössä kaupungin kanssa Mustanpitsinyön valokuvaustapahtumaan. Kuvaajina
toimivat nuoret kiertelivät ympäri Raumaa,kuvaten tunnelmia ja pitsipukuja,jotka
saatiin reaaliajassa näkymään isolle näytölle kuvanluovutuspisteessä ,joka sijaitsi
Anundilanaukiolla. Parhaimmat kuvat saivat tunnustusta ja palkinnon.

KUUKAUSIKOKOUKSET
HELMIKUU
Vuosikokous ,nostettiin mm. jäsenmaksu kahdestakympistä
kahteenkymmeneenviiteen euroon.(erillinen pöytäkirja).
MAALISKUU: Saimme seuraan uusia jäseniä: Jorma Jokisalon Eurasta ja
Ari Lehtimäen Raumalta. Markku Väänänen näytti valokuviaan vuodentakaiselta
Tukholman matkaltaan. Nils Nymanin näyttämissä jäisissä merikuvissa vaihtelivat
värit ja muodot. Jorma Jokisalo aukaisi jäsenyytensä kuvallisella historiallaan,
mustavalkoisesta digiaikaan.
HUHTIKUU
Ari Lehtimäki esitteli jääkiekkokuvaustaan ja Teemu Laulajainen Tukholman
kuviaan.Kuvat herättivät vilkasta keskustelua. Ranskalainen vieras esitti kuvasarjan
hevosen kengityksestä.
TOUKOKUU
Aiheena kukkakuva. Kuvia toivat näytille Pekka Rantala, Timo Haarma, Teemu
Laulajainen ja Markku Väänänen. Parannusehdotuksista keskusteltiin. Nils kertoi
Kuvat.fi-sivustosta, johon saa omia kuvia muiden nähtäville. Hans Lehtinen näytti
Kuvat.fi-sivujen maksullisia ominaisuuksia,sekä mobiililaitteen kuvaus- ja
kuvanlähetys ominaisuuksia.
SYYSKUU
Kokous pidettiin poikkeuksellisesti Rauman kirjaston kabinetissa, syystä että
kirjaston edustaja Anne Alatalo esitteli kirjaston valokuva-aiheisia teoksia. Muina
aiheina oli "paras kesäkuva" ja Hans Lehtisen valomaalausesitys.
LOKAKUU
Teemu Laulajainen esitti kuvaserpentiinin matkasta Tukholmaan. Markku Väänänen
näytti kuvasarjan Uudenkaupungin saaristosta. Nils Nyman esitti kuvankäsittelyyn
liittyviä vinkkejä. Seuraamme liittyi kaksi uutta jäsentä: Matti Kreivilä ja Janne
Roppola. Illan aiheena oli "metsän satoa". Keskusteltiin alakoululaisille
järjästettävästä kuvausopetuksesta. Jouni Jalonen Ja Nils Nyman lupautuivat
tehtävään.
MARRASKUU
LUONTOKUVAILTA
Markku Väänänen esitti kuvasarjan pohjois-Lapista, Pöyrisjärven maisemista,
Marika Lehtonen esitti kuvasarjan seuran matkasta Viroon, Kihnun saarelle. Raimo
Sundelin esitti kuvasarjan Tansanian luonnosta. Tapahtuma järjästettiin yhdessä
Rauman kansalaisopiston kanssa. Yleisöä paikalla oli noin viisikymmentä henkilöä.
JOULUKUU
Kuvaustaan ja kuviaan esittelivät Sari Vaaranvuo ja Matti Krevilä. Keskusteltiin
osallistumisesta SKSL:n vuosinäyttelyyn oikein isolla porukalla tällä kertaa .
Sommittelukurssi päätettiin järjästää myöhemmin keväällä. Salamalaitteen
käyttökurssia kaivattiin , Hans lupautui. Pekka Rantala ehdotti kuvien sisältöön
paneutumista enemän. (kurssi ?). Nils Nyman ehdotti seuran kotisivujen
päivittämistä. Päätettiin hankkia seuralle 16 gigan muistitikku seuran asioiden
arkistointiin. Nils esitti vinkin photoshopin käytöstä.

TAMMIKUU
Illan aiheena oli "matka". Heikki Leino esitti kuviaan Rauman saaristosta ja
Markku Väänänen muutaman kuvan marraskuisesta Tallinnasta. Päätettiin osallistua
tulevaan Rauman Kulttuuri-päivään ja Rauman Pitsiviikon kuvaustapahtumaan.
Keskusteltiin seuran tulevaisuudesta ja kesän Viron-matkasta. Kihnu-kirjan teko
jatkuu.
KOKOUSPAIKKA
Kuukausikokoukset on pidetty Rauman Lyseon kuvaamataidon-luokassa,paitsi
syyskuun kokous, joka pidettiin Rauman kirjastossa. Luontokuvailta pidettiin Lyseon
uudessa monitoimisalissa.
AVUSTUKSET: Rauman kameraseuraa ovat vuoden aikana avustaneet: Rauman
kaupunki ,Jarin Kuvakauppa, Suomen Kameraseurojen Liitto ja Rauman
Silmäoptikot (näyteikkuna valokuvien näyttämiseen.)
KEHYSTILANNE: Seuran valokuvakehykset ovat varastoituna Kaarolla, Oili
Heleniuksen tiloissa. Alunperin kehyksiä oli 50 kpl, jotka oli pakattu viiteen
puulaatikkoon. Vuosien varrella kehyksiä on hävinnyt 14 kpl ja kahdesta muusta on
mennyt lasi rikki. Ehjiä kehyksiä siis 34 kpl.
UUSIA JÄSENIÄ: Vuoden loppupuolella liittyi seuraan seuraavat henkilöt: Timo
Vaahtera, Merja Levy, Taru Saukkonen, Marjukka Vähä-Ettala ja Jarmo VähäEttala.

