Rauman Kameraseuran toimintakertomus vuodelta 2012

Yleistä:

Vuosi 2012 oli Rauman Kameraseuran 74. toimintavuosi. Yhdistyksen hallituksen
kokoonpano oli:
Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Sihteeri
Jäsenvastaava
Hallituksen jäsen
Rahastonhoitaja

Marko Seppälä
Oili Helenius
Marjukka Vähä-Ettala
Jouni Jalonen
Teemu Laulajainen
Harri Vanne (hallituksen ulkopuolinen jäsen)

Hallitus kokoontui vuoden aikana 6 kertaa ja lisäksi Facebookkiin perustetussa
suljetussa Hallituksen Ryhmässä olemme vaihtaneet ajatuksia pitkin vuotta.
HUOMIONOSOITUKSET
Suomen Kameraseurojen Liitto valitsi Rauman Kameraseuran Vuoden 2012
Kameraseuraksi. Perusteina mm. jäsenmäärän huikea kasvu, kasvanut
/monipuolistunut toiminta, jäsenistön aktiivisuus ja upea Kuvakulma-lehti.
Länsi-Suomi lehti palkitsi Rauman Kameraseuran kulttuuripalkinnolla. Mitalin
saamisperusteina toiminnan kokonaisvaltainen laajeneminen sekä jäsenmäärän
triplaantuminen.
Jäsenemme luontokuvaaja/tietokirjailija Raimo Sundelin sai vuonna 2012 Rauman
Kaupungin kulttuuripalkinnon. Pitkäaikainen ansiokas työ luonnon erilaisten
vaihteluiden ja erityisesti saariston kuvaaminen toivat hänelle tämän hienon
tunnustuksen. Onnea Raimo Sundelinille.

KURSSITOIMINTA
Seuran järjestämät kurssit:
Valaisukurssi järjestettiin Kellariteatterilla kaikille halukkaille, jotta kaikki pääsisivät
nauttimaan seuran uusista studiovaloista. Jäsenet pääsevät omatoimisesti
kuvaamaan studiolle tutustuttuaan ensin valojen käyttämiseen. Studiovaloopastukset jatkuvat edelleen. Paikalla on ollut erikokoisia kokoonpanoja.
Pääsääntöisesti ryhmät on pyritty pitämään pieninä, jotta jokainen saisi kokeilla ajan
kanssa valoja.
Kimmo Turtiainen oli elokuussa opastamassa jäseniä Lightroomin saloihin.
Osallistujia 18.
Harri Sirolan johdolla opiskeltiin studiokuvausta 15.-16.9. Kellariteatterilla.
Osallistujia 14.
Miljöökuvauskurssia (= salamoiden käyttö apuna päiväsaikaan kuvatessa) pidettiin
lauantaina 29.9. Paikalla oli 13 kuvaajaa.
Loppuvuodesta päätimme osallistua virtuaaliseen tietotekniikan opetukseen
EduTV:n mukana. Seura maksaa osan vuosilisenssistä ja näin opetus on kaikkien
ulottuvilla eikä opetus ole aikaan - ja paikkaan sidottu.
Voi edetä omatoimisesti ja kerrata tarpeen vaatiessa milloin haluaa.

Koulukilpailu järjestettiin Nils Nymanin toimiessa promoottorina kuudennen kerran.
Aiheena oli ”kuvakortti kotikaupungista kaverille”.
Voittaja julkistettiin Rauman Kaupunginkirjastossa ja
voittajaksi selviytyi Noora Peltomaa. Viisi parasta palkittiin.

Seuran jäsenten pitämiä kursseja:
Nils Nyman piti keväällä 2012 ja myöskin syksypuolella 1. Valokuvauksen perusteet
2. Digikuvan käsittelyn perusteet 3. Sommittelu valokuvassa sekä syksyllä 4. Tee
kuvistasi kuvakirja.
Oili Helenius piti Rauman Kansalaisopistossa Muotokuva-kurssin sekä keväällä että
syksyllä ja Oili aloitti valokuvauksen virtuaaliopetuksen myöskin Rauman
Kansalaisopistossa.

Seuran jäsenten näyttelyitä kuluneen vuoden aikana:
- Teemu Laulajaisella oli kuluneen vuoden aikana 2 näyttelyä: Laitilan
kaupunginkirjastossa helmikuussa ja Uudenkaupungin kirjastossa elokuussa.
- Tarja Mäellä ja Mikko Huunosella oli näyttely16.8. – 15.9. Nousiaisten
kirjastossa.
- Jorma Jokisalolla oli näyttely Rauman Kaupunginkirjastossa 16.7. – 11.8.
Muu näyttelytoiminta
- Kuukausittaisten teemakilpailujen voittajakuvat on julkaistu Uudessa
Raumassa
- 16.4. Musiikkiopiston Ankkurpuistoon avautuvassa ikkunassa oli näytteillä
seuran jäsenten kuvia Rauman Kaupungin juhlaviikon ajan ( vko16).
- 30.5. – 17.6. Kuvakävelyn tuotokset ”Elämää ja kaupankäyntiä Vanhassa
Raumassa”olivat näytteillä Cafe Luwilassa.
- 6.8.- 19.8. Mustan Pitsin Yön kuvalliset tuotokset olivat näytteillä Kahvila
Sopissa.
- Nils Nyman on pitänyt kuvaesityksen Saga-seniorikeskuksessa.

Liiton kilpailut ja näyttelyt

Kilpailutoiminta on ollut vilkasta seurassamme kuluneena vuonna. Liiton näyttelyyn
”työ” Hyvinkäällä saivat valokuvansa /-kuviansa läpi : Leena Väinölä, Jorma Jokisalo,
Markku Väänänen, Timo Vaahtera, Marko Seppälä, Tommi Hakkarainen ja Marjukka
Vähä-Ettala.
Marko Seppälän kuva palkittiin kunniakirjalla Hyvinkään näyttelyssä.
Oili Heleniuksen kuva palkittiin kunniakirjalla Suomen Kameraseurojen liiton
vuosinäyttelyssä Kouvolassa.
Finlandia Circuitin Rauma 1st Salonissa saivat kuviaan näytteille ja läpi Leena
Väinölä, Marko Seppälä, Tarja Mäki ja Tommi Hakkarainen.

Lappeenrannan kansainväliseen valokuvanäyttelyyn meni taas mukavasti kuvia läpi
seuran jäseniltä. Itse bongasin ainakin seuraavat nimet: Arto Takkinen, Leena
Väinölä, Tarja Mäki, Teemu Laulajainen, Tommi Hakkarainen ja Marko Seppälä.
Seuracup 2012
Rauman Kameraseura osallistui seurojen väliseen kuvakilpailuun. Seurana emme
olleet ihan kärkikahinoissa, mutta kuviaan saivat näytteille Oili Helenius ja Marko
Seppälä.
Osallistuimme Rauman kaupungin järjestämään 20.4. 2012 kulttuuripäivään
yhdistystorin muodossa. Kaupungilta saimme käyttöömme teltan. Ko. tapahtuma
nivoutui Rauman kaupungin juhlaviikko-teemaan. Teimme siellä ahkerasti töitä
seuran hyväksi kurjassa ilmassa 
Muissa kilpailuissa ja sen kaltaisessa toiminnassa pärjänneet:
Teemu Laulajaisen kuva sijoittui toiseksi Kamera-lehden Vuoden Kuvaaja-kilpailun
aiheosiossa ”leveä” ja toinen kuva pääsi Suurkilpailun harrastajasarjassa sijalle
11-20.
Suomen Posti teki Nils Nymanin ottamasta valokuvasta postimerkin.
Rauman Kameraseura osallisena Finlandia Circuitissa
Rauman Kameraseura järjesti kansainvälisen valokuvanäyttelyn
1st Rauma Salonin osana neljättä Finlandia Circuitia.
Rauma Salon järjestettiin yhteistyössä Suomen Kameraseurojen Liiton ja
neljän muun kameraseuran kanssa. Rauma Salonin tuomareina toimivat Oili
Helenius, Minna Paananen ja Jorma Jokisalo. Näyttelyn kuvat olivat
digitaalisessa muodossa ja siihen tarjottiin kuvia kaikkiaan n. 50 maasta.
Näyttelyn juhlallisia avajaisia vietettiin Cafe Salissa 3.11 ja avaisten
jälkeen kuvat olivat esillä sekä Rauman pääkirjastossa, että kaupungin
yhteispalvelupisteessä pyyrmannissa.

KUVAUSMATKAT
Seura teki perinteisen kuvausmatkansa Viroon kesäkuussa 8.-11.6. . Tällä kerralla
tutustuimme Setukaisten maan rikkaaseen kultuuriin. Matkalle osallistui
ennätysmäärä ihmisiä 22kpl. Setumaalla meillä oli oppaana Heiko Kruusi, Toomas
Tuul ja Setukaisten Kuningas – Ahto Raudoja. Erittäin asiansaosaava trio. Matkan
tiimoilta on jo koostettu kirjakin. Kirjaa voi kysellä Raimo Iso-Ettalalta.
Seurassamme harrastettiin myöskin kotiseutumatkailua. Kävimme kuvailemassa
Euran Kauttuan Ruukinpuistossa 5.7. 2012. Mukana oli 18 kuvaajaa.

Raumalla kuvaustapahtumia on ollut 3 kappaletta:
- Kuvakävely toukokuussa
- Mustan Pitsin Yön kuvaussessio heinäkuussa
- Miljöökuvausta salamavaloja apuna käyttäen syyskuussa
Kuvakävelimme toukokuun 12.pvä aiheella ”Elämää ja kaupankäyntiä idyllisessä
Vanhassa Raumassa”. Aamupäivän kuvaussession jälkeen kävimme syömässä pizzat
Pizzeria Rivierassa. Mukana oli parisenkymmentä kuvaajaa.
Kuvasimme Mustan Pitsin Yönä pääsääntösesti ”mustaa pitsiä”. Jokainen valitsi
kuvistaan 5 parasta. Kahvila Soppiin pystytimme näyttelyn vedostetuista kuvista.

AVUSTUKSET
Saimme Rauman Kaupungilta 1200e.
Suomen Kameraseurojen Liitolta 200e Lightroom-koulutukseen.
Suomen Kameraseurojen Liitolta 500e Rauma 1st Salonin-järjestämisestä
FinnFoto 800e näyttelynjärjestämiseen.

KUVAKULMA –lehti
Uusi jäsenlehtemme Kuvakulma on ilmestynyt 3 kertaa.
Lehti on ennennäkemättömän upea ulkoasultaan. Sitä on painettu n.60 kappaletta
ja lehti on luettavissa Pdf-muodossa myös seuran nettisivuilla.
Rauman Kameraseuran Nuorisojaosto
TOIMINTAKERTOMUS 2012
Rauman Kameraseuran Nuorisojaosto aloitti toimintansa syyskuussa 2012.
Ensimmäiselle tapaamiskerralle ilmaantui yksi nuori. Nuorten määrä ei kasvanut
syksyn aikana, vaikka nuoria tiedotettiin kokouksista ja muista nuoriin liittyvistä
asioista ahkerasti.
Kokoontumiskertoja kirjastossa tuli syksyn aikana kolme. Ensimmäisen
kokoontumiskerran teemana oli oma kuva. Seuraavilla kerroilla teemoina oli
katukuva ja kaatopaikka. Koulutustakin oli tarjolla: yökuvauksesta oppia sai Marko
Seppälältä itse Nuorisojaoston vetäjä (nuorisojaoston ainoa nuori oli unohtanut
tapaamisen) ja studiokuvausta opiskeltiin kameraseuralaisten avulla
Kellariteatterissa.
Nuorisojaosto osallistui Nuorten valokuvakilpailun julisteen suunnitteluun Nils
Nymanin johdolla ja viemällä kilpailujulisteita eri oppilaitoksiin ja kahviloihin
Raumalla.

KUUKAUSIKOKOUKSET

Kaikissa kokouksissa on ollut kuukausikuvakilpailu ko. kuukauden teeman
mukaisesti. Kuvia on teemakilpailuun tullut runsaasti ja jäsenet ovat olleet aktiivisia.
Helmikuu Vuosikokouksessa valittiin nykyinen hallitus.
Maaliskuu Lehden nimikilpailun tulokset julkistettiin ja nimeksi tuli Kuvakulma.
Järjestimme nimikilpailun lehden nimestä. Kimmo Turtiainen voitti ehdotuksellaan
Kuvakulma ko. kilpailun.
Nils Nyman esitteli kuviaan. Saimme nähdä upeita otoksia niin Vanhasta Raumasta,

saaristosta, Viron-matkoilta ja lähiluonnosta. Jäsenten käyttöön ja tiedonkulun
kehittämiseksi olimme perustaneet facebookkiin ryhmän. Jäsenmaksuista
keskustelimme myös ja käyttöön otetaan eräpäivä, jotta jäsenrekisteri pysyy ajan
tasalla. Lopuksi Hans kertoi pikkusalamoiden ihmeellisestä maailmasta.
Kokouksessa oli 29 jäsentä.

Huhtikuu Jäsenkorttikilpailun voittaja julkistettiin. Kisan voitti Kimmo Turtiainen.
Mikko Huunonen esitteli upeita luontokuviaan – lintuja, perhosia ja Kuusamon
tykkylunta. Kuukausikilpailun kuvia päätettiin rajoittaa yhteen kuvaan per kuvaaja.
Yleistä infoa tulevista tapahtumista. Kokouksessa oli 30 jäsentä.

Toukokuu Markku Väänänen esitteli kuviaan aiheella ”Mökkielämää”. Keskustelua
ja infoa kesän toiminnasta. Paikalla jäseniä oli 35.

Kesä-, heinä-.ja elokuussa ei ollut kuukausikokouksia.
Syyskuu Tatu Kosonen Suomen Kameraseurojen Liitosta aloitti oman osuutensa.
Saimme kuulla erittäin kattavan tietopaketin Liiton toiminnasta ja erityisesti
kaikenlaisista mahdollisista kuvakilpailuista sekä Suomessa että muualla
maailmankolkissa. Jäsenmäärämme oli kasvanut ennätykselliseen määrään – 100 oli
mennyt juuri tuona päivänä rikki. Paikalla oli 36 jäsentä.
Lokakuu Lasse Kempas oli vierailevana tähtenä kertomassa ja esittelemässä omaa
tuotantoaan. Paikalla 35 jäsentä.
Marraskuu Ei kuukausikokousta, koska oli Luontokuvailta Rauman lukion
monitoimisalissa. Altti A.Salo ja Ari Ahlfors esittelivät vaikuttavasti kuviaan ja Nils
Nyman kertoi Viron kuulumisia. Paikalla oli (sihteerin laskun mukaan) n.70 ihmistä.
Joulukuu Hallitus oli juuri tuona päivänä klo 17 käynyt vastaanottamassa
Sanomalehtitalo Länsi-Suomen myöntämän Kulttuurimitalin.
Oili demosi EduTV:n mahdollisuuksia. Anne Perttula esitteli hurmaavan koosteensa
”kuva päivässä”. Hans esitteli photosopin lähes rajattomilta tuntuvia
mahdollisuuksia kuvankäsittelyssä. Paikalla oli 36 jäsentä.

Tammikuu Raimo Sundelinin kuvaesitys Huippuvuorilta. Infoa Kuuskajaskarin
kuvausprojektista ja kuukausittainen teemakilpailu. Paikalla 28 jäsentä.
Kuukausittaiset teemakilpailut ja voittajakuvat:
Maaliskuu ”punaista”; Raimo Iso-Ettala ”Pihlajanlehti”
Huhtikuu ”vesi”; Merja Levy : " Springles pesulla"
Toukokuu”tuli”; Sari Vaaranvuo ”Hehku”
Syyskuu ”työ”; Oili Helenius ”Kanteleensoittaja”
Lokakuu ”vihreä”; Timo Vaahtera ”Myrsky vesilasissa”
Joulukuu ”maa”; Sari Vaarantuo ” Hiekka-aallot”
Tammikuu ”ilma”; Marjukka Vähä-Ettala ”Lumoavaa”
MUUTA MAININNANARVOISTA KULUNEELTA VUODELTA
Jäsenmäärä kasvanut reilusta 30:stä reiluun 110:een.
Nettisivut on laadittu kokonaan uudelleen.
Kuvakulma-niminen upea jäsenlehti.
Jäsenkortin käyttöönotto ja jäsenkortin suunnittelukilpailun voitti Kimmo Turtiainen.
Elokuussa meillä oli kesätapahtuma Haaparinteen Mäntyrinteellä, siellä mukana oli
parisenkymmentä seuralaista.

Toiminta on ollut todella vilkasta kautta koko vuoden.
Asioita yhteen kokosi sihteeri Marjukka Vähä-Ettala

