Rauman Kameraseuran toimintakertomus vuodelta 2014
Yleistä:
Vuosi 2014 oli Rauman Kameraseuran 76. toimintavuosi. Yhdistyksen hallituksen kokoonpano oli:
Puheenjohtaja
Merja Elo
Varapuheenjohtaja
Tiina Poimio
Sihteeri
Marjukka Vähä-Ettala
Jäsenvastaava
Jouni Jalonen
Hallituksen jäsen
Arto Takkinen, Jari Aro-Heinilä (kuvakilpailuasiat), Tommi Hakkarainen
(arvostelulautakuntavastaava) ja Veli Puputti.
Rahastonhoitaja
Harri Vanne (hallituksen ulkopuolinen jäsen)
Kotisivuvastaava
Leena Väinölä (hallituksen ulkopuolinen jäsen)

Hallitus kokoontui vuoden aikana 5 kertaa ja lisäksi Facebookkiin perustetussa suljetussa
Hallituksen Ryhmässä olemme vaihtaneet ajatuksia pitkin vuotta.
Olemme siirtyneet Google Drive-palvelun käyttöön ja kaikki Rauman Kameraseuraa koskevat
tiedostot on siirretty sinne kaikkien hallituksenjäsenten ulottuville. Jäseniä seurassa on 131kpl.

KURSSITOIMINTA
Seuran järjestämät kurssit:
Valaisukurssi järjestettiin Kellariteatterilla kaikille halukkaille, jotta kaikki pääsisivät nauttimaan
seuran studiovaloista ja muusta kuvauskalustosta. Jäsenet pääsevät omatoimisesti kuvaamaan
studiolle tutustuttuaan ensin valojen käyttämiseen. Studiovalo-opastukset jatkuvat edelleen.
Paikalla on ollut erikokoisia kokoonpanoja.
Edistyneempien johdolla opiskeltiin kamerankäytön perusteita 14.4 ja mukana oli 23 osallistujaa.
Kurssi jatkui Kuvakävelyllä, jossa käytännössä kokeiltiin opittuja asioita.
Valokuvaaja/opettaja Tiina Puputti oli opettamassa meitä muotokuvaamisen saloihin Lönnströmin
kotimuseossa 3.-4.5. Kurssin järjesti Tiina Poimio.
Valokuvaaja/opettaja Tiina Puputti oli Mustan Pitsin yössä opettamassa meille Pose-kurssia ja
samalla miljöökuvausta. Tiina Poimio järjesti kurssin yhdessä Tiina Puputin kanssa. Paikalla oli 17
kurssilaista.
Miljöökuvauskurssia (= salamoiden käyttö apuna päiväsaikaan kuvatessa) opiskeltiin valokuvaaja
Harri Sirolan johdolla 5.-6.9. Kellariteatterilla oli ensin teoriaosuus ja sen jälkeen lähdettiin ulos
kokeilemaan saatuja oppeja. Paikalla oli 34 kuvaajaa.

Seuran jäsenten pitämiä kursseja:
Nils Nyman piti keväällä 2014 ja myöskin syksypuolella 1. Digivalokuvauksen perusteet 2.
Digikuvan käsittelyn perusteet 3. Sommittelu valokuvassa sekä syksyllä 4. Tee kuvistasi kuvakirja ja
5. Lightroom-kurssin.
Oili Helenius piti Rauman Kansalaisopistossa Muotokuva-kurssin sekä keväällä että syksyllä ja
syksyllä 2014 myös lemmikkikuvauskurssin ja Oili aloitti valokuvauksen virtuaaliopetuksen myöskin
Rauman Kansalaisopistossa.
Näyttelytoiminta

-

-

Nuorisolle suunnattu valokuvanäyttely ”Haave” ei toteutunut.
Seuralla oli kaikille jäsenille avoin valokuvanäyttely 11.11.- 5.12.14 Rauman
kaupunginkirjastossa ja näyttely oli avoinna kuukauden. Näyttely pystytettiin maanantaina
10.11 ja paikalla oli runsaasti jäseniä. Tiistaina olivat avajaiset. Näyttelyssä oli kuvia kaiken
kaikkiaan 52 kappaletta. Jokainen kuvansa lähettänyt sai sen näytille sekä omakseen
vedoksen ja paspatourin. Näyttely purettiin 5.12.
Kuuskajaskari-näyttely avattiin 3.5 ja se oli avoinna kesän, purettiin pois 13.9.

Liiton kilpailut ja näyttelyt
Kilpailutoiminta on ollut vilkasta seurassamme kuluneena vuonna. Kuopion vuosinäyttelyyn saivat
valokuvansa /-kuviansa läpi : Altti A.Salo, Arto Takkinen, Johanna Jasu, Leena Väinölä, Marjukka
Vähä-Ettala, Marko Seppälä, Merja Elo, Mikko Vapanen, Timo Vaahtera ja Tommi Hakkarainen.

Ylämaalla järjestettyyn teemanäyttelyyn ”Kivi” – kuviaan saivat läpi: Altti A. Salo, Johanna Jasu,
Jukka Asikanius, Leena Väinölä, Marja Äijälä, Mikko Vapanen, Pekka Rantala, Timo Vaahtera ja
Tommi Hakkarainen.
Kansainvälinen näyttelytoiminta on ollut myös vilkasta. Timo Vaahtera ja Marjukka Vähä-Ettala
saivat kokoon Afiap-arvonimeen tarvittavat hyväksynnät.

SEURACUP 2014

Rauman Kameraseura osallistui seurojen väliseen kuvakilpailuun. Uudistuksena edellisiin vuosiin
teimme asian niin, että jäsenillä oli mahdollisuus lähettää 1-4 kuvaa/jäsen ja niistä
arvostelulautakunta valitsi mielestään tarkoitukseen sopivimmat 20 kappaletta ja ne lähetettiin
Seuracuppiin. Sijoituksemme oli 117.

Muuta toimintaa vuonna 2014
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.
KUVAUSMATKAT
Seura teki perinteisen kuvausmatkansa Utön saarelle kesäkuussa 13.-15.6. . Mukaan olimme
kutsuneet myös virolaiset vieraamme. Matkalle osallistui ennätysmäärä ihmisiä 22kpl. Utössä
meillä oli oppaana saarella asuva Hanna Kovanen. Tutustuimme saareen ja sen tarjontaan
monipuolisesti. Utön matkasta on tekeillä kirja ja uudistuneilla nettisivuillamme on galleria kuvista.

Raumalla kuvaustapahtumia on ollut 3 kappaletta:
-

7.6. kuvakävely alueena koko Rauma. Kuvakävelijöitä oli paikalla useita, mutta sateinen sää
haittasi päivää. Kuvakävely oli jatkoa kamerankäytön peruskurssille.
Mustan Pitsin Yön kuvaussessio heinäkuussa Valokuvaaja/Opettaja Tiina Puputin johdolla.
Asiasta enemmän kohdassa kurssit.
Kellariteatterin studiolla on ollut jäsenille avoin vakituinen vuoro. Siellä ovat kaikki saaneet
käydä harjoittelemassa ja kokeneemmat ovat opastaneet vähemmän studiokalustolla
kuvanneita. Vuoroja on ollut 8 kappaletta ja läsnä on ollut runsaasti osallistujia.

Teimme retken Helsinkiin Kuva&Kamera-messuille 8.3.

AVUSTUKSET
Rauman kaupungin kulttuuripalveluilta on saatu kohdeavustus 1000 € ja toiminta-avustus 800 €.
Suomen Kameraseurojen Liitolta kurssituki (Puputin kurssi + alkeiskurssi) 600 €
Sitten todennäköisesti vielä saamme sen toisen kurssituen pikkusalamakurssiin, se sitten kaiketi on
se 300 €.

KUVAKULMA –lehti
KUVAKULMA
Rauman Kameraseura on julkaisssut omaa Kuvakulma-lehteä, vuonna 2014 lehti ilmestyi kaksi
kertaa.
Lehden tarkoitus on ollut esitellä seuramme toimintaa, tuoda sen aktiivisia ihmisiä tutummaksi
koko jäsenistölle sekä julkaista kiinnostavia artikkeleita ja kuvia valokuvauksen saralta
laajemminkin. Esimerkkinä vaikkapa Teemu Laulajaisen loistava haastattelu valokuvaaja Meeri
Koutaniemestä.
Lehden päätoimittajana vuonna 2014 oli Teemu Laulajainen, artikkelitoimittajana Anne Perttula ja
taitosta huolehti Merja Elo.
Nils Nymanilla on lehdessä oma vakio-niksipalstansa ja myös muutamat muut jäsenet tuottivat
lehteen aineistoa.
Lehti painettiin Lightpress-painossa Kaarinassa laadukkaalle painopaperille.
Kuvakulma oli jäsentapaamisissa jäsenten ostettavissa 7 €:n hintaan. Tai vaihtoehtoisesti sen
saattoi noutaa Jarin Kuvakaupasta, jolloin maksu tuli suorittaa seuran pankkitilille.
Vaikka Kuvakulma-lehti on ollut odotettu ja pidetty julkaisu, se ei siitä huolimatta ole saavuttanut
laajasti koko jäsenistöä ilmeisestikin tuon tavallaan hankalan jakelun takia. Siksi Kuvakulman
tulevaisuus on mietityttänyt ja vaihtoehtoisena julkaisutapana on harkittu verkkojulkaisua.
RAUMAN KAMERASEURAN NUORISOJAOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2014

Rauman Kameraseuran nuorisojaoston kevätkausi jatkui vasta helmikuussa. Silloin nuoret saivat
mahdollisuuden ottaa ”roiskekuvia” Kellariteatterissa. Nuorista osallistui kuvaksiin peräti kaksi
kuvaajaa.
Nuorisojaosto vieraili helmikuussa Lönnströmin taidemuseossa katsastamassa Kahden kerroksen
väkeä -valokuvanäyttelyn. Osanottajia oli yksi nuori.
Maaliskuussa nuorisojaosto pääsi valokuvaamaan muutamaa skeittaripoikaa Rauman Skeittihalliin.
Teemu Laulajainen toimi teknisenä tukena yhdelle valokuvaajanuorelle. Annoimme parhaat kuvat
Rauman kaupungin Nuorisopalvelulle tietyin ehdoin. Tällä hetkellä ei ole tietoa, onko valokuvia
hyödynnetty millään tavalla, esimerkiksi ripustamalla niitä Skeittihallin seinille.
Toukokuussa nuorisosjaosto kokoontui keskustaan katukuvailemaan. Osanottajia yksi.
Nuorisojaosto kokoontui kevään 2014 aikana kirjastossa yhteensä 4 kertaa. Uusia jäseniä ei
nuorisojaostoon ilmaantunut, vaikka kyselyjä toiminnasta tuli muutama.
Syksyllä 2014 nuorisojaoston toiminta hyytyi kokonaan, koska tarvetta nuorisojaostolle ei näytä
yhdistyksessä olevan.

JÄSENTAPAAMISET
Tammikuu
Uusi puheenjohtajamme Merja Elo esittäytyi ja kertoi omista huikeista Afrikan matkoistaan sekä
sanoin että kuvin.
Marko Seppälä piti esityksen Arno Rafael Minkkisestä.
Paikalla 34 jäsentä.
Helmikuu
Kuukausikilpailun aiheena oli ”Liike”.
”Liikkeen” voitti Leena Väinölä, toiseksi tuli Tommi Hakkarainen ja kolmanneksi Jari Henriksson.
Nils Nyman kertoi Kuuskajaskari-projektin etenemisestä ja Tiina Poimio infosi jäsenistöä Utönmatkasta.
Uusi hallitus esittäytyi myös.
Uusi Kuvakulma ilmestyi.
Paikalla 32 jäsentä.
Maaliskuu
Julkistettiin vuoden 2013 kuvaajakilpailun tulokset.
Vuoden 2013 kuvaaja Leena Väinölä ja vuoden kameraseuralainen Anne Perttula
Vuoden nuori kameraseuralainen Laura Siemek ja Laura on samalla vuoden Nuori Kuvaaja.
Vuosikilpailun tulokset julkistettiin myös ja kuvamme arvosteli tällä kertaa Saimaan Kameraseura.
Vedossarjan tulokset:
1. Marja Äijälä
2. Tommi Hakkarainen
3. Marko Seppälä ja Mikko Vapanen
Digisarjan tulokset:
1. Tiina Poimio
2. Leena Väinölä
3. Leena Väinölä
Paikalla 31 jäsentä.
Huhtikuu
Kevätkokous pidettiin jäsentapaamisen yhteydessä. Paikalla meitä oli 21 ja kokous oli laillinen ja
päätösvaltainen. Uudet säännöt ovat astuneet voimaan ja kokous sujui normaalin kaavan mukaan.
Kuukausikilpailumme aiheena oli ”macro”.
Altti A.Salo voitti ”macro”-kilpailun. Marjukka Vähä-Ettala oli toinen ja Marja Äijälä kolmas.

Nils Nyman kertoi Kuuskajaskari-projektista ja Tiina Poimio kertoi syksyyn ajoittuvasta
Lönnströmin projektista.
Toukokuu
Jari Laine oli kertomassa Jarin Kuvakaupasta vedostuksesta ja kaikesta siihen liittyvästä.
Uutena meillä oli jäsentapaamisessa kuvienkatselu. Kyseessä ei ollut kilpailu. Analysoimme kuvia ja
mietimme avoimella mielellä, että mitä olisi voinut tehdä toisin, jos olisi siihen ollut tarvetta.
Uusi Kuvakulma on ilmestynyt.
Paikalla jäseniä oli 35.
Kesä-, heinä-.ja elokuussa ei ollut jäsentapaamisia.
Syyskuu
Kokouspaikkamme muuttui Rauman Lukion tilasta Rauman Kellariteatterin tiloihin. Koimme asian
oikein hyvänä.
Jäsenistön näyttely avautuu 10.11. Rauman Kaupunginkirjastossa ja siitä info. Tarkempaa tietoa
tulee lähempänä näyttelyajankohtaa.
Jäsenistölle tiedoksi, että Raision Kameraseura arvostelee vuosikilpailumme kuvat.
Kuukausikilpailumme aiheena oli ”Kivi” ja sen voitti Leena Väinölä. Toiseksi sijoittui Altti A.Salo ja
kolmanneksi Veli Puputti.
Lopuksi katselimme Utönkuvia.
Paikalla oli 35 jäsentä.

Lokakuu
Kokoonnuimme Kellariteatterilla ja ohjelmassa oli Leena Väinölän ja Arto Takkisen
matkakertomusesitys. Pääsimme mukaan Hornoyan majakkasaarelle ja kiersimme heidän
matkassaan ihan pohjoisimmassa maailmankolkassa.
Keskustelimme tulevasta seuran omasta näyttelystä ja kuvien laittamisesta vedostuskuntoon.
Lopuksi Hans piti tietoiskun kosketusnäytöllisestä kuvankäsittelynmaailmasta.
Markku Väänänen näytti vielä Utön kuvia. Paikalla oli 28 jäsentä.

Marraskuu
Color-Kolmio Oy:stä oli vierailevana tähtenä Kai Toivakka, joka kertoi studiovaloista ja
edustamansa yrityksen tuotteista. Lisäksi laitoimme näyttelyämme varten kuvia kehyksiin. Paikalla
oli 27 jäsentä.
Kuukausikilpailun aiheena oli ”Oho” ja sen voitti Marja Äijälä, toiseksi tuli Tommi Hakkarainen ja
kolmanneksi Marjukka Vähä-Ettala.

Joulukuu
Syyskokous pidettiin ja uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Tommi Hakkarainen. Hallituksen muiksi
jäseniksi valittiin Marjukka Vähä-Ettala, Jouni Jalonen, Arto Takkinen, Veli Puputti, Timo Mikkonen
ja Jari Aro-Heinilä.
Petri Segerroos piti kuvaesityksen omalta kuvaajantaipaleeltaan.
Paikalla oli 20 jäsentä.
Kuukausittaiset teemakilpailut ja voittajakuvat:
Helmikuu ”Liike”; Leena Väinölä
Huhtikuu ”Makro”; Altti A. Salo
Syyskuu ”Kivi”; Leena Väinölä
Marraskuu ”OHO”; Marja Äijälä

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

