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Vuoden kuvaaja 2020 -kilpailun säännöt 

Sinustako Rauman Kameraseuran Vuoden kuvaaja?   

  

Rauman Kameraseuran Vuoden kuvaaja 2020 -kilpailuun voi ansaita pisteitä seuraavista kohteista: 

- Oman seuran kuukausikilpailut (4 kpl, jäsenilloissa helmikuussa, maaliskuussa, syyskuussa ja 
marraskuussa) 

- Oman seuran vuosikilpailu (digi- ja vedossarja, joulukuussa) 

- Suomen Kameraseurojen Liiton vuosinäyttely (tammikuussa) 

- Suomen Kameraseurojen Liiton teemanäyttely (syksyllä) 

- Seuracup (syksyllä) 

Kilpailuun voivat osallistua kaikki Rauman Kameraseuran jäsenet. 

1 Kuukausikilpailut jäseniltojen yhteydessä   

Jäsenilloissa järjestettäviin kuukausikilpailuihin voi osallistua yhdellä kuvalla per jäsen. Osallistujien 
kesken arvotaan kahvilalahjakortti. 

1.1 Arviointi 

Kuvat arvioidaan jäseniltaan osallistuvalla porukalla suljetulla lippuäänestyksellä tai vaihtoehtoisesti 
arvioinnin voi suorittaa jäsenillan ulkopuolinen vieras/vieraat.  

Arvioinnissa parhaalle kuvalle annetaan 3 pistettä, toiselle 2 pistettä ja kolmannelle 1 piste.   

1.2 Vuoden kuvaaja 2020 -kilpailun pisteet 

Kunkin kuukausikilpailun voittaja saa 4 pistettä, toiseksi sijoittunut 3 pistettä, kolmanneksi 2 pistettä ja 
kaikki osallistuneet saavat yhden pisteen.  

Mikäli kuvat päätyvät tasapisteisiin, ratkaistaan sijoitus parhaan kuvan (3 pisteen) sijoituksia vertaamalla. 
Mikäli nekin ovat tasan, niin sitten vertaillaan 2 pisteen ja 1 pisteen sijoituksia. Mikäli eroa ei edellä 
mainituilla tavoilla synny, niin tulee tasapeli. 

1.3 Kuvien lähetys ja kuvakoko 

Kuukausikilpailuihin kuvat lähetetään sähköpostilla viimeistään jäseniltaa edeltävänä maanantaina. Kuvien 
lähetysosoite on kilpailut@raumankameraseura.fi. 

Kuvien nimestä tulee selvitä kuukausikilpailun aihe sekä kuvaajan nimi. Tiedostot toimitetaan jpg-
muodossa. Kuvan vaakasivun enimmäismitta on 1920 pikseliä ja/tai lyhimmän enintään 1080 pikseliä.  

  

mailto:kilpailut@raumankameraseura.fi


Vuoden kuvaaja 2020 -kilpailun säännöt    2 (3) 
Hyväksytty hallituksen kokouksessa 26.1.2020  
 

 

 

 

1.4 Aiheet vuonna 2020 

- Helmikuu: Rakkaus 

- Huhtikuu: Hauras 

- Syyskuu: Voima (sama kuin SKsL:n teemanäyttelyn aihe)  

- Marraskuu: Kaaos 

1.5 Julkaisu 

Kunkin kilpailun kolme parasta kuvaa julkaistaan seuran nettisivuilla. 

2 Vuosikilpailu   

Vuoden loppupuolella järjestettävässä vuosikilpailussa on erikseen sekä digi- ja vedossarja. Seuran 
jäsenet voivat osallistua kilpailuun kolmella kuvalla/sarja eli yhteensä kuudella kuvalla. Vuosikilpailun aihe 
on vapaa. 

2.1 Arviointi 

Vuosikilpailun kuvat arvioi seuran ulkopuolinen raati, esimerkiksi toinen kameraseura. Tulokset julkaistaan 
arvioinnin valmistuttua. 

2.2 Vuoden kuvaaja 2020 -kilpailun pisteet ja vuosikilpailun kunniakirjat 

Kummankin sarjan voittaja saa 4 pistettä, toiseksi sijoittunut 3 pistettä, kolmanneksi 2 pistettä ja kaikki 
osallistuneet saavat yhden pisteen sekä digi- että vedossarjassa. Molempien sarjojen kolme parasta 
saavat lisäksi kunniakirjan. 

2.3 Kuvien lähetys ja kuvakoot 

Vedossarja 

Vedossarjaan voi osallistua vedoksilla, joiden suurin sallittu koko on 40 x 50 cm ja suurin sallittu paksuus 
3 mm, mahdollinen pohjustus ja kehyskartonki (passepartout) mukaan lukien. Kuvaajan nimi ja kuvan aihe 
merkitään kuvan taakse. 

Vedokset toimitetaan kuvakilpailuvastaavalle viimeistään joulukuun jäsenillassa 3.12.2020. Muusta 
toimitustavasta voi sopia erikseen kuvakilpailuvastaavan kanssa (kilpailut@raumankameraseura.fi). 

Digisarja 

Digisarjaan voi osallistua kuvatiedostoilla. Kuvien nimestä tulee selvitä kuvan aihe sekä kuvaajan nimi. 
Tiedostot toimitetaan jpg-muodossa. Kuvan vaakasivun enimmäismitta on 1920 pikseliä ja/tai lyhimmän 
enintään 1080 pikseliä.   

Vuosikilpailun kuvat lähetetään sähköpostilla viimeistään 2.12.2020. Kuvien lähetysosoite on 
kilpailut@raumankameraseura.fi 

2.4 Julkaisu 

Molempien sarjojen kolme parasta kuvaa julkaistaan seuran nettisivuilla. 
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3 Suomen Kameraseurojen Liiton Vuosi- ja Teemanäyttely 

Liitto järjestää vuosittain sekä vuosi- että teemanäyttelyt. Kameraseurojen jäsenet voivat osallistua niihin. 
Liiton nettisivuilla ovat tarkat näyttelyjen tiedot ja ohjeet osallistumisesta (https://www2.sksl.fi/vuosi-ja-
teemanayttelyt/ ).  

3.1 Vuosinäyttely 

Vuosinäyttelyn aihe on vapaa. Kuvien lähetysaika 1.1.2020 – 31.1.2020 klo 24:00. 

3.2 Teemanäyttely 

Vuoden teemanäyttelyn aihe on Voima ja näyttelyn avajaiset ovat 14.11.2020. Liitto päivittää sivuilleen 
kuvien lähetysajat ja muut tiedot myöhemmin. 

3.3 Vuoden kuvaaja 2020 -kilpailun pisteet 

Liiton vuosi- tai teemanäyttelyyn kuvansa läpi saanut saa 3 pistettä per henkilö hyväksyttyjen kuvien 
määrästä riippumatta. Mikäli kyseinen kuvaaja saa näyttelyyn hyväksytystä kuvastaan kunniakirjan, niin 
hän saa 1 pistettä lisää per kunniakirja.   

4 Seuracup 

Seuracup on liiton syksyisin järjestämä kilpailu, johon seurat osallistuvat yhdellä 20 kuvan kokoelmalla.  
Paikallisesti seuran jäsenet voivat osallistua tähän ja tarjota 2 kuvaansa seuran kokoelmaan. Tarkemmat 
ohjeet osallistumisesta lähetetään jäsenille liiton julkistettua tämän vuoden ohjeet. Paikallisen arvioinnin ja 
kokoelman valinnan tekee oman seuran arviointiraati. 

4.1 Vuoden kuvaaja 2020 -kilpailun pisteet 

Jokainen, joka on lähettänyt vähintään yhden kuvan ehdolle paikalliseen kokoelmaan, saa yhden pisteen 
riippumatta siitä hyväksytäänkö kuva kokoelmaan. 

5 Seuranta   

Vuoden kuvaaja 2020 -kilpailun pistetilannetta voi seurata vuoden aikana seuran nettisivuilta 
(raumankameraseura.fi), jonne tulokset päivitetään arviointien jälkeen.  

6  Tulosten julkistus ja palkinnot  

Rauman Kameraseuran Vuoden kuvaaja 2020 -kilpailun voittaja julkistetaan vuoden 2021 alkupuolella 
arviointien valmistuttua jäsenillassa sekä nettisivuilla. Samalla julkistetaan viimeisen osakilpailun eli 
Vuosikilpailun tulokset. 

Vuoden kuvaaja 2020 -kilpailussa kolme parasta palkitaan lahjakortilla alan liikkeeseen sekä 
kunniakirjoilla. Kilpailun voittaja saa lisäksi seuran kiertopalkinnon vuodeksi itselleen ja nimensä 
kiertopalkinnon kylkeen.  

Mikäli Vuoden kuvaaja 2020 -kilpailuun osallistuneiden kilpailijoiden pisteet ovat tasan kilpailun 
päättyessä, niin ratkaisu haetaan ensisijaisesti vertailemalla osakilpailuvoittoja, sitten toisia sijoja sekä 
kolmansia sijoja. Mikäli eroa ei edellä mainituilla tavoilla synny, niin tulee tasapeli. 
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