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RAUMAN KAMERASEURA RY
JÄSENKIRJE MAALISKUU/2019
JÄSENILTA:
Jäsenilloissa on joka
kerta erilaista ohjelmaa,
esim. joku esiintyjä.
Niissä pääsee myös
tapaamaan muita jäseniä ja kahvittelemaan
hyvässä seurassa.

STUDIOPÄIVÄ
tarkoittaa aikaa, jolloin
pääsee kuvaamaan studiolle yhdessä muiden
seuran jäsenten kanssa.
Paikalla myös malleja ja
jäseniltä saa halutessaan
vinkkejä ja opetusta studiokuvauksessa. Saa tulla
myös vain kahville.

Tervetuloa jäseniltaan Kuusistonkadulle
torstaina 7.3.2019 klo 18.00.
Kokoonnumme tällä kertaa uudessa paikassa, joka on lähempänä keskustaa Kuusistonkatu 1:ssä eli ihan Syväraumankadun Salen vieressä. Tilat ovat
pienemmät ja kotoisammat kuin Uotilan sinisellä koululla ja haluamme testata
niitä jäseniltojen pitopaikkana. Jos paikka ensimmäisen jäsenillan jälkeen tuntuu
sopivalta, vaihdamme sen vakituiseksi jäseniltapaikaksi ja kokoustilaksi Uotilan
sinisen koulun tilalle. Kysymme myös jäsenten mielipidettä asiasta jäsenillassa.
Jos sinulla on toiveita paikan valinnan suhteen, voit myös lähettää sähköpostia
esim. Essille os. raumanksinfo@gmail.com. Seuraavalla sivulla on nähtävillä kuvia
uudesta tilasta sekä ohjeet paikan päälle löytämiseen.
Tällä kertaa jäsenillan ohjelmassa on jäsentemme Suvin ja Nikolain kuvaesitys.
Tuttuun tapaan tarjolla on kaffetta, teetä ja jotain maukasta purtavaa. Tervetuloa!

Tervetuloa myös studiopäivään
LAUANTAINA 16.3.2019 klo 13.00–17.00

Kokoontumispaikkana on vanha ja tuttu Kellariteatteri, johon on käynti Pallerokujan päästä. Malli tai useampi on tulossa kuvattavaksi, mutta vielä ei ole ihan
varmaa keitä he ovat. Kerromme lisää Facebookissa, ennen studiopäivää.

MUISTATHAN JÄSENMAKSUN

VUODEN 2019
HALLITUS:

Jäsenmaksu tälle vuodelle tulee maksaa viimeistään 15.3.19.
Aikuisjäsen 26€, nuorisojäsen 14€.
Saaja: Rauman Kameraseura ry
Tilinro: Eurajoen SP, IBAN: FI51 4450 2320 0681 85
Viite: 193810

Petri Segerroos,
puheenjohtaja

KUVAKÄVELY

Vesa Ala-Hakula
varapuheenjohtaja
Essi Jokela
sihteeri
raumanksinfo(at)gmail.com
Teemu Laulajainen,
kuvakilpailuvastaava,
studiokalustovastaava
rkskuvat(at)gmail.com
Marja Äijälä,
jäseniltaemäntä

Järjestämme ainakin yhden kuvakävelyn kevään aikana. Kohteena on todennäköisesti Ryssänkallion laavu, eli pääsemme metsään ottamaan luontokuvia. Kävelyn
vetäjänä toimii Essi Jokela ja siitä tulee lisää tietoa myöhemmin. Jos sinulla on
toiveita kuvakävelyiden suhteen, voit lähettää s-postia Essille os.
raumanksinfo@gmail.com.
Viimeisellä sivulla on koko vuoden aikataulu, joka päivittyy vähitellen. Hallitus
on miettinyt paljon erilaisia ohjelmavaihtoehtoja tälle vuodelle. Niistä kerrotaan
lisää, kun suunnitelmat selkiytyvät. Nähdään pian! :)

Terveisin,
Petri, Teemu, Marja, Hanna, Vesa ja Essi.

Hanna Trygg,
vara-kuvakilpailuvastaava

Petri Segerroos

Teemu Laulajainen

Marja Äijälä

Hanna Trygg

Vesa Ala-Hakula

Essi Jokela

Uusi paikka jäsenilloille testauksessa.
Pidämme maaliskuun jäsenillan uudessa osoitteessa: Kuusistonkatu 1. Alla pieni esittely tiloista sekä suunnistusohjeet.
Paikan valinnasta vakituiseksi kokoustilaksi päätetään kokeilun jälkeen.

Parkkipaikka

Kokoustilat os.
Kuusistonkatu 1.
Alakerta.

P

Sisäänkäynti
Syväraumankadun
Salen parkkipaikan
vierestä kerrostalon
päädystä. Ovessa
on punaisen ruusun
kuva.
Lisää pysäköintitilaa Urheilukadulla.

OHJELMA 2019
Tammikuu

3.1 Jäsenilta
13.1 Studiopäivä
17.1 Luontokuvailta esiintyjänä
Altti A. Salo
26–27.1 Photoshop-kurssi

Ohjelmarunko päivittyy
vuoden edetessä.

Syyskuu

5.9 Jäsenilta: Mikko Vapanen, Tiina Poimio
ja Samuli Jortikka esittelevät menestyneitä
kuviaan ja kertovat niistä.
Kuukausikilpailu: aihe SKsL:n mukainen!
Studiopäivä: ajankohta tiedossa
myöhemmin.

Helmikuu

7.2 Jäsenilta
Kuukausikilpailu
palkitaan Vuosikilpailussa menestyneet,
vuoden kuvaaja ja vuoden RKS:lainen

Lokakuu

17.2 Studiopäivä

Studiopäivä: ajankohta tiedossa
myöhemmin.

3.10 Jäsenilta

Kuukausikilpailun aihe:
Valoa kohti

Marraskuu

Maaliskuu

7.3 Jäsenilta, Suvin ja Nikolain kuvaesitys
16.3 Studiopäivä
(poikkeuksellisesti LAUANTAI!)

7.11 Jäsenilta
Raimo Sundelin diaesitys
Kuukausikilpailu
Studiopäivä: ajankohta tiedossa
myöhemmin.

Kuukausikilpailun aihe:
Pimeä puoli

Huhtikuu

4.4 Jäsenilta, kevätkokous
Kuukausikilpailu
Kuukausikilpailun aihe:
Epätarkka
7.4 Studiopäivä

Toukokuu

Joulukuu

12.12 Jäsenilta, syyskokous
Studiopäivä: ajankohta tiedossa
myöhemmin.

9.5 Jäsenilta
12.5 Studiopäivä

Kesäkuu
Kesätauko alkaa!

Ideoita otetaan
vastaan!

Voit ottaa yhteyttä
esimerkiksi Facebookissa
sihteeri Essi Jokelaan tai
laittaa s-postia osoitteeseen:
raumanksinfo(at)gmail.com

KUVAUSMATKA VIROON KESÄKUUSSA: Rauman Kameraseura tekee taas perinteisen Viron kuvausmatkan – tällä kertaa
Hiidenmaalle. Marika Lehtonen ottaa vastaan ilmoittautumisia.
Matka aloitetaan Raumalta pe 14.6 klo 16. Mennään Viking Linen
lautalla Tallinnaan 2-hengen hyteissä. Perillä odottaa bussi, joka
on käytössä koko Virossa olomme ajan. Mantereelta lautta vie Hiidenmaalle. Hiidenmaalta lähdetään takaisin ma.17.6 aamupäivällä ja illansuussa Viking vie meidät Helsinkiin, jossa auto odottaa.
Olemme Raumalla n. klo 23–24. Alustava hinta-arvio on n. 250€
(kaikki pakolliset kulut: matkat + majoitus). Voi olla, että joudumme maksamaan majoituksesta varausmaksun, joka peritään tarvittaessa ennen matkaa, kuten myös laivalippujen hinta. Pyydämme
mahdollisimman nopeita ilmoittautumisia, jotta varaukset voidaan
tehdä ajoissa ja mahdollisimman oikein. Meitä opastaa perinteiseen tapaan virolaiset kollegamme. – Nils Nyman
Ilmoittautuminen
Marika Lehtoselle:
martsulehtonen@gmail.com

Lisätietoja Marika Lehtoselta
ja Nils Nymanilta os.:
nils.o.nyman@gmail.com

