Rauman Kameraseuran toimintakertomus vuodelta 2013

Yleistä:

Vuosi 2013 oli Rauman Kameraseuran 75. toimintavuosi. Yhdistyksen hallituksen kokoonpano oli:
Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Sihteeri
Jäsenvastaava
Hallituksen jäsen
Rahastonhoitaja

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

Hallitus kokoontui vuoden aikana kuusi kertaa ja lisäksi Facebookiin perustetussa suljetussa
Hallituksen Ryhmässä olemme vaihtaneet ajatuksia pitkin vuotta. Nimesimme kuluneena vuonna
hallituksen avuksi näyttelytoimikunnan ja se kokoontui teemanäyttelyn ”Ihminen” tiimoilta kaksi
kertaa.
Seuran 75-vuotisjuhlallisuudet ja kultaiset ansiomerkit
Kultaisia ansiomerkkejä jaettiin Teemanäyttelyn ”Ihminen”- avajaisissa viisi kappaletta.
Kultaisen ansiomerkin saivat:
Veli Kuusinen, Nils Nyman, Altti A. Salo, Markku Väänänen ja Pekka Rantala.
Teemanäyttely ”Ihminen”
Rauman Kameraseura juhlisti 75-vuotista taivaltaan järjestämällä ensimmäistä kertaa Suomen
Kameraseurojen Liiton teemanäyttelyn, jonka teemaksi valikoitui ”Ihminen”. Kuvia näyttelyyn
tarjottiin seuraavasti 536 vedosta ja 1417 digikuvaa , 310 kuvaajalta. Näyttelyn tuomareina
toimivat museojohtaja Jenny Nybom Lönnströmin taidemuseosta, lehtikuvaaja/valokuvaaja Minna
Paananen sekä vuoden 2012 ja 2013 lehtikuvaaja palkinnot voittanut valokuvaaja Meeri
Koutaniemi. Näyttelyyn valittiin kaikkiaan 186 kuvaa.
Näyttelyn avajaisia vietettiin 26.10.2013 Rauman pääkirjaston aulassa. Ennen avajaisia tarjosimme
näyttelyvieraillemme mahdollisuuden osallistua opastetulle Vanhan Rauman kierrokselle ja kierros
keräsikin mukavasti väkeä, vaikkei ilma tällä kertaa suosinutkaan. Avajaisten jälkeen Hans Lehtinen
piti avajaisvieraille kuvaesityksen Miss Suomi kiertueelta. Ilta päättyi juhlaillalliseen Ravintola
Gotossa, jossa oli 70 juhlavierasta.
Näyttelystä painettiin myös näyttelyluettelo, jonka saivat kaikki kuviaan näyttelyyn tarjonneet ja
johon seuramme jäsenet myivät kiitettävästi mainoksia.

Suuren näyttelyn järjestäminen vaatii paljon työtä, mutta lukuisten talkoolaisten ansiosta
näyttelyn järjestelyt kuvien tuomaroinnista ja mainos myynnistä aina kuvien takaisin
lähettämiseen sujuivat uskomattoman hienosti. Näyttelytoimikuntaan kuuluivat puh eenjohtaja
Marko Seppälä, Tiina Poimio sekä Marika Puumalainen. Näyttelytoimikunnan kantavana
ajatuksena oli tehdä avajaisviikonlopusta mahdollisimman mieleenpainuva ja ilmeisesti tässä myös
onnistuttiin, sillä avajaisviikonlopun järjestelyt keräsivät vuolaasti kehuja.
Näyttely oli esillä Rauman kirjastossa 26.10 – 22.11.2013
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. Studiovalo-opastukset jatkuvat edelleen. Paikalla on ollut erikokoisia
kokoonpanoja. Pääsääntöisesti ryhmät on pyritty pitämään pieninä, jotta jokainen saisi kokeilla
ajan kanssa valoja. Rauman Kameraseuralla on ollut seuran maksama vakiostudiovuoro kerran
kuukaudessa ja sen merkeissä olemme kokoontuneet seitsemän kertaa kuluneen vuoden aikana.
Kimmo Turtiainen oli elokuussa opastamassa jäseniä Lightroomin saloihin. Osallistujia 18.
Miljöökuvauskurssia (= salamoiden käyttö apuna päiväsaikaan kuvatessa) pidettiin lauantaina 29.9.
Paikalla oli 13 kuvaajaa.
23.2. Kellariteatterin Studiolla opiskeltiin tuotekuvausta kokeneempien avustuksella.
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.
Jokainen voi edetä omatoimisesti ja kerrata tarpeen vaatiessa milloin haluaa.
Seuran jäsenten pitämiä kursseja:
Oili Helenius ja Nils Nyman ovat opettaneet valokuvausta Rauman Kansalaisopistossa kuluneena
vuonna sekä kevät- että syyslukukausina.
Seuran jäsenten näyttelyitä kuluneen vuoden aikana:
-

Teemu Laulajaisella oli kuluneen vuoden aikana valokuvanäyttely Rauman pääkirjastossa
2.8.-30.8.2013 otsikolla ”päähänpistoja”.

Muu näyttelytoiminta
-

Kuukausittaisten teemakilpailujen voittajakuvat on julkaistu Uudessa Raumassa

-

Nuorison valokuvanäyttely avattiin 4.3. Rauman kaupunginkirjastossa ja näyttely oli
avoinna kuukauden.
Rauman Kameraseura järjesti Teema-näyttelyn ”Ihminen” vuonna 2013. Näyttely avattiin
26.10 ja oli avoinna yleisölle kuukauden.

Liiton kilpailut ja näyttelyt
Kilpailutoiminta on ollut vilkasta seurassamme kuluneena vuonna. Ylöjärven vuosinäyttelyyn saivat
valokuvansa /-kuviansa näyttelyyn: Leena Väinölä, Jorma Jokisalo, Marika Puumalainen, Markku
Väänänen, Timo Vaahtera, Marko Seppälä, Tommi Hakkarainen, Marja Äijälä ja Marjukka VähäEttala. Tommi Hakkaraisen kuva palkittiin kunniakirjalla Ylöjärven näyttelyssä. Myös Marja Äijälä
palkittiin kunniakirjalla.
Raumalla järjestettyyn teemanäyttelyyn ”Ihminen” – kuviaan saivat näyttelyyn:
Eija Lahti, Leena Väinölä, Marjukka Vähä-Ettala, Sari Vaaranvuo, Teemu Laulajainen, Timo
Vaahtera, Tommi Hakkarainen, Harri Sirola, Marja Äijälä ja Marko Seppälä.
Marko Seppälän kuva palkittiin kunniakirjalla Rauman näyttelyssä ja samalla kuva ”Tarzanin jäljillä”
oli tuomariston Mielikuva.
Kansainvälinen näyttelytoiminta on ollut myös vilkasta. Kaikkia kilpailuja on mahdoton seurata
jokaisen kohdalta, mutta laitanpa tähän nyt 5th Finland International Digital Circuit:ssa 2013
kuvaajia, jotka saivat kuviaan läpi: Ari Ahlfors, Tommi Hakkarainen, Teemu Laulajainen, Arto
Takkinen, Timo Vaahtera, Leena Väinölä ja Mikko Vapanen.
Seuracup 2013
Rauman Kameraseura osallistui seurojen väliseen kuvakilpailuun. Seurana emme olleet ihan
kärkikahinoissa (sijoitus oli 144).

Muissa kilpailuissa ja sen kaltaisessa toiminnassa pärjänneet:
Teemu Laulajainen, Johanna Jasu ja Marika Puumalainen saivat kuvansa Kamera-lehden ”vuoden
kuvaaja”- kilpailussa kärkisijoille. Tiina Poimio voitti Pyhärannan Santtio-päivän valokuvakilpailun.
Muuta toimintaa vuonna 2013
Osallistuimme Rauman kaupungin järjestämään 17.4. 2013 kulttuuripäivään yhdistystorin
muodossa. Kaupungilta saimme käyttöömme teltan. Ko. tapahtuma nivoutui Rauman kaupungin
juhlaviikko-teemaan. Teimme siellä ahkerasti töitä seuran hyväksi tällä kertaa hyvässä ilmassa ja
paikalla oli paljon jäsenistöä. Kiitos osallistuneille.
Helmikuussa kokoonnuimme Kahvila Soppiin vapaamuotoiseen illanviettoon. Tarjolla oli hyvää
ruokaa ja hyvää seuraa. Paikalla oli 18 jäsentä.

Huhtikuussa olimme mukana opastetulla kierroksella Lönnströmin taidemuseolla.
Ylöjärven vuosinäyttelyn yhteydessä pidetyssä Kameraseurojen Liiton kokouksessa Rauman
Kameraseura esittäytyi puheenjohtaja Marko Seppälän ja sihteeri Marjukka Vähä-Ettalan voimin.
Vappuna 1.5. järjestimme Vappu-naamiaiset kellariteatterin studiolla. Mukana olivat myös
vierailevat taiteilijat Tasha Doremus ja Sebastian Leclercq. Kuvailimme naamioituneita ja
katselimme Tashan ja Sebastianin kuvia. Mukana oli 12 jäsentä
Toukokuussa valokuvajataiteilijat Tasha Doremus ja Sebastian Leclercq näyttivät kuviaan Cafe Salin
kabinetissa ja Rauman Kameraseuran jäsenet oli kutsuttu mukaan.
Jarin Kuvakauppaan tutustuimme myös toukokuussa. Jari kertoi digitaalisen valokuvan
mahdollisuuksista. Paikalla oli 18 jäsentä ja Jari oli järjestänyt hienot tarjoilut meille. Kiitoksia.
Elokuussa tutustuimme jäsenemme valokuvaaja Harri Sirolan näyttelyyn vohvelikahvila
Alternatiivissa. Paikalla oli 14 jäsentä.
Syyskuu menikin teemanäyttelyn ”Ihminen”- parissa. Valokuvien arvostelu järjestettiin Vanhalla
Kansalaisopistolla.
Lokakuussa teemanäyttelyn kuvat kehystettiin talkoilla Kellariteatterilla. Paikalla oli 10 jäsentä.
Näyttely pystytettiin 24. – 25.10.2013 Rauman kaupunginkirjaston aulaan. Paikalla oli 12 jäsentä
talkoilemassa.

KUVAUSMATKAT
Seura teki perinteisen kuvausmatkansa Viroon kesäkuussa 8.-11.6. . Tällä kerralla tutustuimme
Soomaan rikkaaseen kulttuuriin. Matkalle osallistui ennätysmäärä ihmisiä 22kpl.
Oppaana meillä oli valokuvaaja/toimittaja Heiko Kruusi.
Kuuskajaskari-projekti
Vajaa vuosi sitten tiedusteltiin kameraseuralaisilta halukkuutta Kuuskajaskarin valokuvaamiseen.
Rauman Kameraseura otti haasteen vastaan tallentaakseen valokuviksi mitä Kuuskajaskari on
tänään.
Perustimme Kuuskajaskari-projektin ja tavoitteena on kuvata kaikki mitä saaressa on: luonto,
rakennukset, rannikkopatteriston rakennelmat, myös kohteet joissa tavallinen vierailija ei
normaalisti käy. Varsinkin luonto näyttäytyy moni-ilmeisenä eri muodoissaan ja väreissään eri
vuorokauden ja vuodenaikoina.

Tavoitteeksi asetettiin valokuvanäyttely heti kesällä 2013 saaressa ja toinen valokuvanäyttely
mantereella sekä kaiken kuvaamisen kruunaajana valokuvakirja Kuuskajaskarista sellaisena kuin se
tänä päivänä näyttäytyy vierailijoilleen. Valokuvanäyttelyillä ja kirjalla pyritään tekemään
Kuuskajaskari paremmin tutuksi raumalaisille, vierailijoille ja saaren käytöstä päättäville.

Kuuskajaskari-projekti tavoitteellisena hankkeena aktivoi kuvaajia pitkäjänteiseen ja
kokonaisvaltaiseen aiheen käsittelyyn, joka toivottavasta kehittää meitä valokuvaajina.
Kuvaushaasteesta kiinnostui alkuinnostuksessa vajaa kolmekymmentä seuran jäsentä.
Käytännössä tähän asti aktiivisia on ollut vajaa kaksikymmentä kuvaajaa – ei huono. Kuvaukset
aloitettiin toukokuun lopulla jolloin yhteiskuljetuksena Nalle-veneen viemänä tutustuimme
kohteeseen, moni ensi kertaa. Mahtavana oppaana oli Martti Tuominen, Kivi-Mara, joka on
viettänyt useita kesiä saaressa perustamansa kivipajan isäntänä. Sirpa Saarinen, saaren emäntä, on
tarjonnut kuvaajille majoituksen. Hänen kahvilassaan olemme nauttineet kalasopat ja
munkkikahvit. Kuvaus on edennyt niin että kuvaajat ovat käyneet saaressa jotkut omin päin j a
muutama kerta on järjestetty yhteiskuljetus. Näyttelyn pystytys alkoi heti kesäkuussa ja se kasvoi
pikkuhiljaa niin että 3.8. oli avajaiset. Saimme kokoon noin 40 eri aiheista kuvaa kymmeneltä
kuvaajalta.
Lisäksi saaren kahvilan TV:ssä on myös pyörinyt noin 400 kuvan diaesitys Kuuskajaskarin eri
kohteista. Näyttely purettiin syyskuun alussa. Ainakin saaren emäntä oli tyytyväinen koska pyysi
tuomaan näyttelyn takaisin ensi keväänä heti jäiden lähdettyä. Näin lupasin – palaamme keväällä
kuitenkin ehkä uudistuneena ja päivitettynä. Kuuskajaskari-projekti esittäytyy raumalaisille
Rauman kirjastossa ensi maaliskuussa. Pystytämme sinne noin kuukauden ajaksi
valokuvanäyttelyn parhaista Kuuskajaskari kuvistamme.

Raumalla kuvaustapahtumia on ollut 3 kappaletta:
-

15.6. kuvakävely alueena koko Rauma. Kävelyn tiimoilta järjestettiin nettinäyttely kuvista.
Mustan Pitsin Yön kuvaussessio heinäkuussa
Rauman Ooperissa kehitysvammaisten Halloween-juhlien hyväntekeväisyys kuvaus.

AVUSTUKSET
Saimme Rauman Kaupungilta kohdeavustusta 500 e videotykkiin, nuorisolle 250e ja toimintaavustusta 600e..
Kordelinin säätiöltä saimme 400e avustusta nuorison valokuvanäyttelyyn.
KUVAKULMA –lehti
Uusi jäsenlehtemme Kuvakulma on ilmestynyt 3 kertaa. Kuluneena vuonna päätoimittajan virkaa
on toimittanut Teemu Laulajainen ja hänellä on ollut tiivis avustajatiimi.
Lehti on upea. Sitä on painettu n.60 kappaletta ja lehti on luettavissa Pdf-muodossa myös seuran
nettisivuilla.

Rauman Kameraseuran Nuorisojaosto

TOIMINTAKERTOMUS 2013
Rauman Kameraseuran nuorisojaosto kokoontui vuoden 2013 aikana kirjastossa 4 kertaa keväällä
ja 3 kertaa syksyllä. Keväällä nuorisojaostoon ilmestyi toinen aktiivinen nuori valokuvaaja.
Tammikuun teemana oli talvi ja helmikuussa ystävyys. Huhtikuun lopussa nuorisojaosto kokeili
katukuvausta Kauppatorilla. Toukokuun alussa nuoriso kävi Kellariteatterissa studiokuvailemassa.
Syksyllä toiminta jatkui ja nyt nuoria oli nyt yhteensä 3, myöhemmin syksyllä neljäskin nuori
innostui toiminnasta.
Syyskuussa nuoret valokuvasivat Vanhassa Raumassa saamansa tehtävälistan mukaan.
Marraskuun lopussa saimme aikataulut sopimaan niin, että koko nuorisojaosto pääsi ulko- ja
yökuvailemaan. Teknisenä apuna mukana oli Jouni Jalonen. Joulukuussa nuorisojaosto kuvaili
Kellariteatterissa. Tosin paikalla oli vain yksi nuori.
Sysksyllä nuorille perustettiin omat facebook-sivut.

KUUKAUSIKOKOUKSET

Helmikuu Vuosisikokous ja jäsentapaaminen. Jaettiin Vuoden Kuvaaja-palkinto, Vuoden
Kameraseuralainen-palkinto, Vuoden Nuori Kameraseuralainen palkinto ja hopeiset ansiomerkit.
Paikalla 37 jäsentä.
Maaliskuu Kuukausikilpailun aihe oli vapaa. Kokouksessa oli 29 jäsentä. Voittajaksi tuli Tiina
Poimio, toinen Arto Takkinen ja kolmas Leena Väinölä. Seuraavaksi katteltiin semmosia
vaikutuksen tehneitä kuvia. Markolla oli kirjoja mukana ja muillakin oli.
Loppupuolella Hans kertoi asiaa valomaalauksesta. Paikalla oli 29 kuvailijaa.
Huhtikuu. Huhtikuussa ei ollut kuukausikilpailua. Valokuvaaja Harri Sirola oli vierailevana tähtenä
esittelemässä valokuviaan ja kertomassa ammattivalokuvaamisesta. Altti.A.Salo opasti meitä
kuvien rajaamisessa. Kokouksessa oli 33jäsentä.
Toukokuu Nils Nyman esitteli Kuuskajaskari-projektia. Joni Kantonen näytti kuviaan ja kertoi meille
omasta taipaleestaan valokuvaajana. Tasha Doremus ja Sebastian Leclercq olivat myös
vierailemassa jäsentapaamisessamme. Porin Kameraseurasta oli paikalla Joni Kantonen ja sihteeri
Ulla Wassenaar. Tasha, Sebastian, Joni ja Ulla arvostelivat kuukausikilpailumme kuvat, jotka olivat
toukokuussa vedoksia ja aihe oli vapaa. Johanna Jasu voitti kilpailun, Jouni Jalonen sijoittui
hopealle ja Marjukka Vähä-Ettala sai pronssia .Paikalla jäseniä oli 34.

Kesä-, heinä-.ja elokuussa ei ollut kuukausikokouksia.
Syyskuu Nils näytti hienon powerpoint-esityksen Azorin matkaltansa. Näytillä ja sovitettavana
olivat myös seuran uudet hupparit (värit ja mallit) logolla. Kuukausikilpailun aiheena oli tietysti
Ihminen. Johanna Jasu ja Sari Vaaranvuo Voittivat tasapistein. Hopeaa voitti Teemu Laulajainen ja
pronssia sai Markku Väänänen. Paikalla oli 34 jäsentä.
Lokakuu Markku Väänänen näytti kuviaan Turun Lentokerhon järjestämästä
lentotaitonäytöksestä. Hans Lehtinen kertoi meille pikkusalamoista ja lokakuun aiheena oli High Speed-Sync. Nils antoi tietoiskun Kuuskajaskari-projektin tilanteesta. Paikalla 33jäsentä.
Marraskuu Marraskuun jäsentapaamisen yhteydessä pidettiin ylimääräinen kokous, jossa otettiin
uudet Patentti-ja Rekisterihallituksesta tulleet säännöt käyttöön. Sääntöihin ei puututtu
sisällöllisesti, vain sanamuotoihin patentti-ja rekisterihallitus teki tarkennuksia. (Liite1)
Hans Lehtinen piti esityksen Miss Suomi-kiertueelta. Paikalla 23 jäsentä.
Varsinainen syyskokous pidettiin 29.11.2013 Kellariteatterilla ja siellä valitsimme uuden hallituksen
vuodelle 2014 ja samalla siirryimme ns. kahdenkokouksen käytäntöön, joka tarkoittaa sitä, että
syyskokouksessa käsittelemme tulevan vuoden toimintaa koskevat asiat ja henkilövalinnat
tulevalle kaudelle. Kevätkokouksessa käsittelemme edellisen vuoden tapahtuneet asiat sekä tilit.
Joulukuu Kuukausikilpailun aiheena oli ”movember”. Kilpailun voitti Mikko Vapanen, hopealle
sijoittui Leena Väinölä ja pronssia sai Altti A. Salo. Teemu Laulajainen esitteli valokuvaajan
taipalettaan alkumetreiltä lähtien. Vaikuttava esitys. Paikalla oli 34 jäsentä.
Ja Vuoden 2013 kuvaaja on Leena Väinölä, hopeaa voitti Tommi Hakkarainen ja prossia voitti
Marko
Seppälä. Onnea Onnea ja vielä kerran Onnea !!!
VUODEN KUVAAJA, VUODEN NUORI KAMERASEURALAINEN/-KUVAAJA JA VUODEN
KAMERASEURALAINEN VALINNAT
Vuoden 2013 kuvaaja on Leena Väinölä. Onnea Leenalle, olet pystin ansainnut – upeita upeita
upeita kuvia !!
Vuoden kameraseuralainen on Anne Perttula. Anne on ansiokkaasti hoitanut nuorisotoimintaa ja
toimittanut Kuvakulmaa. Meriittiä kerrakseen.
Vuoden Nuori Kameraseuralainen on Laura Siemek ja samalla Laura on vuoden Nuori Kuvaaja.
ONNEA KAIKILLE KOVASTI.
Vuosikilpailuissa menestyivät:
Vedossarja:

1. Marja Äijälä
2. Tommi Hakkarainen
3. Marko Seppälä
Mikko Vapanen
Digisarja:
1. Tiina Poimio
2. Leena Väinölä
3. Leena Väinölä

Kuvat arvoisteli Saimaan Kameraseura. Kiitoksia heille.
MUUTA MAININNANARVOISTA KULUNEELTA VUODELTA
Jäsenmäärä on kasvussa edelleen.

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

