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Yleistä 
 
Vuosi 2004 oli Rauman Kameraseuran 66. toimintavuosi. Johtokuntaan tuli 
henkilövaihdoksia, kun Altti A. Salon tilalle tuli Hans Lehtinen. Myös  puheenjohtaja vaihtui, 
kun aiemmin kuusi vuotta puheenjohtajana ollut Markku Väänänen vetäytyi ja hänen 
paikkansa otti Marko Seppälä. Johtokuntaan kuuluivat: 
 
 Puheenjohtaja:   Marko Seppälä  
 Sihteeri:   Marika Lehtonen 
 Rahastonhoitaja:  Nils Nyman 
 Varapuheenjohtaja:   Markku Väänänen  
 Kotisivuvastaava:  Hans Lehtinen   
 
Johtokunta kokoontui vuoden aikana neljä kertaa. 
 
Näyttely ja muuta toimintaa 
 
Helmikuussa teimme taas matkan Vuoden Luontokuva -tapahtumaan Helsinkiin. 
 
Seuran 66. toimintavuosi tempaistiin käyntiin vauhdikkaasti, kun jo 11.3. avattiin seuran 
”Matkalla” -aiheinen näyttely Rauman Taidemuseon yläkerrassa. Tiukan raadituksen 
jälkeen näyttelyyn oli päässyt 40 otosta kaikkiaan 14 kuvaajalta. Raadissa vaikuttivat 
valokuvaaja Päivi Bourdon, museon amanuenssi Henna Paunu ja taidegraafikko Jari 
Sallinen. Kuvien aiheet vaihtelivat eri kulttuureista ja luonnon monimuotoisuudesta aina 
erilaisiin elämäntapoihin. Näyttely oli esillä 11.3.-18.4. Tämän lisäksi näyttely oli esillä 
elokuussa Eurajoen kunnantalolla, Laitilan kirjastossa 3.- 25.11, sekä Kokemäen 
kirjastossa 8.-26.11. 
 
Näyttelyn avajaisissa Raumalla päivänvalonsa näki seuran uusi upea nelivärinen esite. 
Esitteen suunnittelusta ja toteutuksesta vastasi raumalainen monilahjakkuus Lauri-Matti 
Parppei. Esite painettiin yhteistyössä Satakunnan Painotuotteen kanssa. 
 
Kun meillä viime kesänä oli vieraita Virosta, niin tänä vuonna oli jälleen meidän vuoromme 
matkata heidän vieraakseen. Matka suuntautui tällä kertaa Lahemaan kansallispuistoon, 
joka on noin 70 kilometrin päässä Tallinnasta. 
 
 
Vuosikokous 
 
Vuosikokous pidettiin helmikuussa. Vuosikilpailun palkinnot jaettiin. Diasarjan voitti Timo 
Hallikainen ja vedossarjan Oili Helenius. Kuvien arvostelijana toimi Vapaavalosta Tommi 
Laitio, Riikka Naumanen ja Riikka Notkola. 
 
 
 
Kuukausikokoukset     
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Kuukausikokoukset pidettiin Rauman Yhteislyseon lukion kuvaamataidon luokassa, jossa 
kokoonnuttiin yhteensä kahdeksan kertaa. 
 
Helmikuu:  Katseltiin Timo Hallikaisen diasarja Italian matkalta. Etappiaiheena tällä kertaa 
oli ”Ilme” ja voittaja oli Pekka Rantala. 
 
Maaliskuu: Kuukauden kuva -kilpailussa aihe oli tällä kertaa vapaa ja kisan vei nimiinsä 
jälleen Pekka Rantala. 
 
Huhtikuu: Timo Hallikainen ja Markku Väänänen näyttivät meille kuvia kesäiseltä 
Lemmenjoelta. Kuukauden kisan aiheella ”Talvi” voitti Marko Seppälä. 
 
Toukokuu: Oili Helenius näytti koira-aiheisia kuvia, joita hän oli ottanut kirjaan 
”Koiranvirkoja”.  Kuukauden kuvassa aihe oli vapaa ja sen voitti Nils Nyman. 
 
Syyskuu: Vammalan Kameraseuran nuori puheenjohtaja Mikko Joona kävi näyttämässä 
meille kuviaan. Kilpailun aiheena oli ”Romantiikka” ja sen voitti Marko Seppälä. 
 
Lokakuu:  Lokakuussa katselimme ennakkoon Viron kuvia, joita oli tarkoitus näyttää 
luontokuvaillassa. Kuukauden kuvassa pisimmän korren vei Pekka Rantala. 
 
Marraskuu: Luontokuvailta järjestettiin yhdessä Rauman Kansalaisopiston kanssa. 
Paikkana oli Rauman Yhteislyseon lukion auditorio. Yleisöä oli paikalle kertynyt 
ennätysmäärä eli auditorio oli käytännössä täynnä. Ohjelmassa oli kameraseuran diasarja 
keväiseltä Viron matkalta, raumalainen Ari Ahlfors näytti täälläpäin harvemmin nähtyjä 
kuvia Australiasta ja Jukka Salonen Uudestakaupungista näytti koskikuvia. Lisäksi jaettiin 
luontokuvakilpailun palkinnot. Luontoaiheisen valokuvauskilpailun järjestivät Jarin 
Kuvakauppa ja Rauman Kameraseura yhdessä. Tulokset olivat seuraavat: 
 
Yleinen sarja: 1. Tommi Laitio, Hämeenlinna ”Silent moment”        170 € 
  2. Elisa Putti, Hämeenlinna ”Matkalla maailmaan”       100 € 
  3. Erkki Toivanen, Äänekoski ” Dolomeres fimbriatus”  70 € 
   
 
Tuomaristossa vaikuttivat Jari Laine kuvakaupasta, valokuvaaja Esa Bragge sekä 
kameraseuran puolesta sihteerinä Altti A. Salo. 
 
Joulukuu: Hans Lehtinen opasti meitä automaattisten julkaisujärjestelmien käytöstä. 
Joulukuussa etapin aiheena oli ”Sarja” ja parhaan sarjan oli koonnut Hans Lehtinen. 
 
Tammikuu: Markku Väänänen ja Nils Nyman näyttivät meille kuvia Madeiralta. 
 
Helmikuu: Raimo Sundelin näytti meille kaksi diasarjaa, joista toisessa oli kuvia Saksan 
matkalta ja toisessa kuvia ensilumesta Rauman saaristossa 25 vuoden ajalta. Kuukauden 
kuva -kilpailun voitti Pekka Rantala. 
 
Etappi- ja kuukauden kuva -kilpailun vuoden 2004 parhaat: 
 

1. Pekka Rantala 35p 
2. Marko Seppälä 26p 
3. Nils Nyman 16p 
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Näyttelytoiminta  
 
Oili Heleniuksen koira-aiheisia kuvia ollut esillä Rauman, Porin ja Euran 
eläinlääkäriasemilla pitkin vuotta, sekä Espoossa Suomen Kennelliiton tiloissa. 
 
Hans Lehtisen kirjaston rakentamisesta kertova näyttely oli esillä Rauman pääkirjastossa 
pian sen avautumisen jälkeen. Tämän lisäksi Hans on mm. kuvittanut Moto-Rauman 
kalenterin. 
 
Marko Seppälä piti ensimmäiset yksityisnäyttelynsä. ”Katkelmia” nimeä kantava näyttely oli 
esillä niin Kokemäen kirjastossa, kuin myös  galleria Zebrassa, Karjaalla. Tämän lisäksi 
hänen kuviaan oli esillä myös Vapaavalon ”Ihminen” –näyttelyssä Lönnströmin 
taidemuseossa toukokuussa. 
 
Raimo Sundelin piti Jukka Koivulan kanssa yhteisnäyttelyn ”Saaria”, joka oli esillä 
vanhassa kirjastossa 27.3. – 12.4.04. Näyttelyssä oli Raimo Sundelinin valokuvia sekä 
Jukka Koivulan akvarelleja. Sama näyttely oli esillä myös Pietarissa ja tarkemmin 
Smolnassa marraskuussa 2004. 
 
Seuran jäsenillä on ollut mahdollisuus esitellä kuviaan Lännen Lähivakuutuksen ikkunassa 
Kauppatorin laidalla. Kuviaan on esitellyt kaikkiaan kymmenen jäsentä. 
 
Nils Nyman on esitellyt tuotantoaan myös Eurajoen Säästöpankin ikkunassa. 
 
Lehti-asiaa 
 
Uusi Rauma -lehti jatkoi etappi- ja kuukauden kuva -kilpailun voittokuvien julkaisua noin 
kuukauden välein. Lisäksi seuran näyttely ja luontokuvailta saivat mukavasti palstatilaa 
niin Uudesta Raumassa, kuin myös Länsi-Suomessa. 
 
Kotisivut uudistuivat ja löysivät uuden kodin 
 
Tähän asti seuran kotisivut pitivät majaansa Hans Lehtisen omalla palvelimella, mutta kun 
se alkoi tulla täyteen, niin päätimme siirtää sivut omalle palvelimelleen. Samaan aikaan 
Hans teki sivuille hieman muutoksia ja sivut aukenivatkin entistä ehompina ja 
helppokäyttöisempinä uudella palvelimella. Saipa seura samaan aikaan myös oman 
domainin eli sivut löytyvät tätä nykyä osoitteesta www.raumankameraseura.net.  
 
Ansioita 
 
Oili Helenius: kuvitti Helena Meripaasin kirjan Koiranvirkoja - suomalaisia työ- ja 
harrastuskoiria. Kirjassa esitellään kuusitoista suomalaista koiraa ja koiranvirkaa (sekä 
harrastus- että virkapuolelta). Lisäksi kirjassa kerrotaan työ- ja harrastuskoirien 
koulutuksesta ja historiasta. Lisäksi Oilin ottama kuva komistaa ”Sudenkesyttäjät” kirjan 
kantta. Löytyypä Oilin otoksia myös yläasteen matematiikan kirjasta. 
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Pekka Urponen: SKsL:n teemanäyttelyyn Helsinkiin yksi hyväksyntä kuvasarjalla 
”Suudelma 1-2” ja kuvasta lisäksi myös kunniakirja. SKsL:n vuosinäyttelyyn 
Valkeakoskelle kaksi hyväksyntää.  
 
Marko Seppälä: SKsL:n teemanäyttelyyn Helsinkiin yksi hyväksyntä kuvalla ”Nice” ja  
lisäksi hän jatkaa myös Suomen Kameraseurojen liiton hallituksessa toiselle 
kaksivuotiskaudelle. Hallituksessa Seppälä vastaa nuorisoasioista. 
 
Rauman Kameraseuran johtokunta päätti myöntää seuran kiertopalkinnon Oili 
Heleniukselle hänen ansioistaan mittavan kirjan kuvittajana. 
 
Tukijat 
 
Rauman Kameraseuran tukijoista Jarin Kuvakauppa ansaitsee erityiskiitoksen mittavasta 
avustaan ”Matkalla” -näyttelyn järjestämisessä. Kameraseuran toimintaa ovat tukeneet 
myös: 
 
   Rauman kaupunki 
   Lännen Lähivakuutusyhdistys 
   Uusi Rauma  
 
 
 
Laatinut Marko Seppälä, Rauman Kameraseuran puheenjohtaja. 
 
  
 


