
Tervetuloa jäseniltaan 
Kuusistonkatu 1, torstaina 3.10.2019 klo 18.00. 
Jäsenemme Mikko Vapanen, Tiina Poimio ja Samuli Jortikka esittelevät kilpailuissa 
menestyneitä kuviaan ja kertovat niistä. Luvassa varmasti erittäin hienoja valokuvia 
ja hyviä vinkkejä kuvaamiseen.

Tervetuloa myös STUDIOPÄIVÄÄN 13.10. klo 13.30–17.30.
Kokoontumispaikkana on vanha ja tuttu Kellariteatteri, johon on käynti Palleroku-
jan päästä. Kuvattavana ainakin nuori nainen ja katsotaan, mitä sen lisäksi keksi-
tään. Tarjolla tuttuun tapaan kahvia, teetä ja jotain maukasta ja makeaa.

PHOTOSHOP-KURSSI
Syksyllä pidetään PS-kurssi edistyneille. Kurssin vetää Petri Segerroos. Lisää tietoa 
tulossa myöhemmin, kun tila ja ajankohta selviävät. Kurssi pidetään joka tapauk-
sessa viikonloppuna.

KIINNOSTAISIKO TULLA MUKAAN HALLITUKSEEN?
Seuran hallitus vaihtuu taas pian. Jos haluat olla mukana hallituksessa, laita viestiä 
Essille (sihteeri@raumankameraseura.fi ) tai muille hallituslaisille. Toivotaan, että 
saadaan mukaan uusia ihmisiä ja samalla uusia ajatuksia, näkökulmia ja ideoita.

SEURACUP JA FIAP CLUBS WORLD CUP KÄYNNISTYVÄT
Mikko Vapanen tiedottaa:
”Me olemme pärjänneet aikaisempina vuosina hienosti, vuosina 2016 ja 2018 
sijoituimme Seuracupissa toiseksi. Tänä vuonna tavoitteena on voittaa kisa, koska 
meillä on siihen aivan realistiset mahdollisuudet. Meillä on paljon lahjakkaita ku-
vaajia ja kk-kisoissa/esityksissä/omissa näyttelyissä/facebook-ryhmässä  on nähty 
erinomaisia teoksia. Oletpa sitten kokenut kisakuvaaja tai et ole ollenkaan kiin-
nostunut kuvilla kilpailemisesta, Seuracupiin pitää ja kannattaa osallistua. Kyse ei 
ole henkilökohtaisesta kilpailusta vaan kameraseurojen välisestä kisasta, joten nyt 
koko seuran voimalla mukaan. Kun vain saamme mahdollisimman paljon materiaa-
lia arvostelulautakunnalle, niin tehdään nyt se voittajasetti.

Sinun ei tarvitse tehdä muuta kuin lähettää 1–2 kuvaa määräaikaan mennessä. 
Kuvakoko: pidempi sivu vähintään 2400 ja enintään 3500 pikseliä, tiedostokoko 
max. 6 Mt, JPG, RGB, 300 ppi. Jos on hankaluuksia näiden juttujen kanssa, voit 
lähettää täysikokoisena, niin kuvasi muokataan sääntöjen mukaisiksi.
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Ideoita otetaan 
vastaan! 
Voit ottaa yhteyttä 
esimerkiksi Facebookissa 
sihteeri Essi Jokelaan tai 
laittaa s-postia osoitteeseen: 
sihteeri@raumankameraseura.fi

Kuva ei saa olla hyväksytty aiemmin Seuracupissa Tai Clubs World Cupissa. Kuvaa-
ja saa osallistua Seuracup:iin vain yhden kameraseuran kokoelmassa. Arvostelu-
raati valitsee kuvista tasan 20 kuvan kokoelman, jossa voi olla 1–2 kuvaa/kuvaaja.

Lähetä kuvat 16. lokakuuta mennessä osoitteella mikko.vapanen@gmail.com. 
Kuvilla pitää olla englanninkielinen nimi (sekin tarvittaessa keksitään). Jos kuvalla 
on FIAP-näyttelystä hyväksyntä, on käytettävä samaa nimeä.

Meillä on seurassa jäsenenä myös ulkomaalaisia. Sääntöjen mukaan seuran setissä 
saa olla yhden ulkomaalaisen kuvaajan kuvia, joten jos et ole Suomen kansalainen, 
mainitse siitä kuvalähetyksesi yhteydessä.

Nyt parhaat kuvat kehiin ja kaikki seuralaiset osallistumaan. Mitä enemmän saam-
me materiaalia, sitä paremman kokoelman saamme tehtyä. Osallistuminen on 
maksutonta. Tässä kisaavat seurat, eivät yksilöt. Mutta Seuracupissa hyväksynnän 
saaneilla kuvilla kertyy pisteitä myös henkilökohtaisiin SKsL-arvonimiin.

Laita kuvia tulemaan viimeistään 16. lokakuuta mennessä, mutta ei tarvitse odot-
taa sinne asti, vaan lähetä mieluummin heti. Mielelläni haluaisin saada varmuuden 
riittävästä kuvamäärästä mahdollisimman pian, ettei tule lopussa kiire.”

Muistakaa siis osallistua Seuracupiin ja lähettää kuvia Mikko Vapaselle! Voittoa 
tavoitellaan eli nyt on jännät paikat. Nähdään ensi viikolla lokakuun jäsenillassa!  

Terveisin, 

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

P.s. Seuraavalla sivulla on jälleen tämän vuoden aikataulu päivitettynä.



JÄSENILTA:
Jäsenilloissa on joka 
kerta erilaista ohjelmaa, 
esim. joku esiintyjä. 
Niissä pääsee myös 
tapaamaan muita jäse-
niä ja kahvittelemaan 
hyvässä seurassa. 

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

Kuukausikilpailun aihe: 
Valoa kohti

Kuukausikilpailun aihe: 
Epätarkka

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

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

17.2 Studiopäivä

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

Huhtikuu
4.4 Jäsenilta, kevätkokous
Kuukausikilpailu
7.4 Studiopäivä

Toukokuu
9.5 Jäsenilta. Kuvia, runoja ja 
musiikkia – Teemu & Marja.
11.5 Studiopäivä

Syyskuu
5.9 Jäsenilta
Kuukausikilpailu: aihe SKsL:n mukainen!
Studiopäivä: 15.9. klo 13.30–17.30.

Lokakuu
3.10 Jäsenilta: Mikko Vapanen, Tiina Poimio 
ja Samuli Jortikka esittelevät menestyneitä 
kuviaan ja kertovat niistä.
Studiopäivä: 13.10. klo 13.30–17.30.

Kuukausikilpailun aihe: 
Pimeä puoli

Marraskuu
7.11 Jäsenilta
Raimo Sundelin diaesitys
Kuukausikilpailu
Studiopäivä: 17.11. klo 13.30–17.30.

Joulukuu
12.12 Jäsenilta, syyskokous
Studiopäivä: 15.12. klo 13.30–17.30.

OHJELMA 2019 Ohjelmarunko päivittyy 
vuoden edetessä.

Petri Segerroos,
puheenjohtaja
puheenjohtaja@raumankameraseura.fi

Vesa Ala-Hakula
varapuheenjohtaja
jäsenrekisterivastaava

Essi Jokela
sihteeri, tiedotusvastaava
sihteeri@raumankameraseura.fi

Teemu Laulajainen, 
kuvakilpailuvastaava,
studiokalustovastaava
kilpailut@raumankameraseura.fi

Marja Äijälä, 
jäseniltaemäntä

Hanna Trygg, 
vara-kuvakilpailuvastaava

Kesätauko

VUODEN 2019 HALLITUS: 


