Rauman Kameraseura ry

TOIMINTASUUNNITELMA

vuodelle 2017
1.Yleistä
Rauman Kameraseura on toiminut aktiivisesti jo vuodesta 1938. Seuran tarkoituksena
on yhdistää raumalaiset ja myös naapurikuntien valokuvauksen harrastajat. Seurassa
on tällä hetkellä noin 110 jäsentä.
Toiminnan runko muodostuu jäsentapaamisista, joita järjestetään kesäkuukausia
lukuun ottamatta. Jäsentapaamiset pitävät sisällään ajankohtaisten asioiden käsittelyä,
vierailevia tähtiä, jäsenten kuvaesityksiä sekä vuoden kuvaaja -kilpailuita.
Tapaamiset järjestetään kuukauden ensimmäisenä torstaina klo 18 alkaen, ellei
kohdalle osu pyhä tai jokin muu este, jolloin kokous siirtyy viikolla eteenpäin.
Kokoontumiset ovat jatkossa Uotilan Sinisellä Koululla. Studiovuorot ovat myös
jatkossa Kellariteatterilla.
2. Vuoden kuvaaja -kilpailu
Vuoden kuvaaja -kilpailun toteutamme viime vuoden tapaan, eli pisteitä kilpailuun
voi kerätä kuukausikilpailuiden lisäksi vuosikilpailusta sekä Suomen Kameraseurojen
Liiton vuosi- ja teemanäyttelyihin hyväksytyistä kuvista ja niistä ansaittavista
kunniakirjoista. Kuukausikilpailua ei ole jokaisessa jäsentapaamisessa, vain neljässä,
jotta ehditään paneutua myös muihin valokuvausaiheisiin. Päivitetyt kilpailusäännöt
löytyvät seuran kotisivuilta ja jäsenkirjeistä. Kilpailun kolme parasta palkitaan
lahjakortein, voittaja saa lisäksi itselleen seuran kiertopalkinnon vuodeksi.
3. Järjestötoiminta
Ylläpidetään seuran jäsenrekisteriä, jossa on seuraavat tiedot jokaisesta jäsenestä:
nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja jäsenen halutessa myös osoite, sekä
syntymävuosi.
• Seura osallistuu Suomen Kameraseurojen Liiton päätöksentekoon lähettämällä
edustajansa sen kokouksiin (hallitus päättää edustajat).
4. Varsinainen toiminta
Seura pyrkii vastaamaan mahdollisimman joustavasti jäsentensä toiveisiin
järjestettävästä toiminnasta.
Mahdollisia luennoitsijoita/vierailijoita ensi vuoden tilaisuuksiin on jo mietitty ja
nimiäkin laitettu ylös. Heiltä tiedustellaan ja asia varmistuu, kun tapahtumat tulevat
ajankohtaisiksi.
• Retkiä ja kuvausreissuja
• Kursseja

Muuta toimintaa
• Jäsenillä on mahdollisuus esitellä kuviaan ja kertoa muutenkin
kuvausharrastuksestaan jäsentapaamisissa. Ilmoitus hallituksen jäsenelle riittää
ja sovitaan ajankohta.
• Jäsenillä on mahdollisuus lainata seuran valokuvakehyksiä oman näyttelyn
pitämiseen, mikäli kyseisenä ajankohtana niille ei seuran taholta ole käyttöä.
• Kellariteatterin studiotilaa ja varusteita on jäsenistön mahdollista vuokrata omaan
harjoittelukäyttöön. Varaukset tapahtuvat hallituksen valitseman
”studiovastaavan” kautta.
• Nuorisotoiminta on yhdistynyt varsinaiseen toimintaan, koska tarvetta erilliselle
jaostolle ei tällä hetkellä ole. Mikäli nuorisoa tulee seuraan enemmän ja vetäjiä
löytyy, voidaan jaosto taas elvyttää.
Jäsentapaamisiin suunnitellaan ohjelmaa kunkin kuukauden kohdalla erikseen.
5. Tiedotustoiminta
Ylläpidetään yhdistyksen kotisivuja ja jäsenistön Facebook-ryhmää. Ryhmässä
jäsenet voivat esitellä kuviaan, keskustella kuvaamiseen enemmän tai vähemman
liittyvistä asioista, kysellä neuvoja sekä tarvittaessa myydä vaikka vanhaa kalustoaan.
Tiedotetaan tapahtumista jäsenistölle jäsenkirjeillä ja Facebook-ryhmässä.
Jäsenkirjeet lähetetään sähköpostitse ja ns. normaalina kirjepostina niille, jotka eivät
sähköpostia käytä.
Markkinoidaan yhdistystä yleisesti ja yksittäisten tapahtumien
yhteydessä omien kotisivujemme lisäksi yhteistyössä paikallismedioiden (radion,
lehtien, verkkomedian ja sosiaalisen median) kautta.
6. Yhteistyö
Teemme yhteistyötä lähialueiden kameraseurojen sekä Suomen Kameraseurojen
Liiton kanssa.

