
RAUMAN KAMERASEURA RY   TOIMINTAKERTOMUS 2010 

 

 

 

Yleistä: 

 

Vuosi 2010 oli Rauman Kameraseura 72. toimintavuosi. Yhdistyksen hallituksen kokoonpano oli: 

 

 Puheenjohtaja  Markku Väänänen 

 Sihteeri  Teemu Laulajainen 

 Rahastonhoitaja Harri Vanne  

 Varapuheenjohtaja Hans Lehtinen  

Hallituksen jäsen Diana Spruds 

 

 

Hallitus kokoontui vuoden aikana kuusi kertaa. 

 

Tapahtumat henkilöittäin 

 

 

Nils Nyman piti Rauman kansalaisopistossa valokuvauksen peruskurssin 2 kertaa, yhden kurssin 

kesto 15h sekä kuvankäsittelyn peruskurssin kaksi kertaa, á 15h. Hän piti myös seuran omalle väelle 

10 - 11.4 kuvankäsittelyn peruskurssin. 

 

Teemu Laulajainen piti näyttelyn Rauman telakan toisessa ruokalassa. Esillä oli 8 luonto-aiheista 

kuvaa seuran kehyksissä. Kauneimmasta kuvasta järjestettiin äänestys ja äänestäjien kesken 

arvottiin kuvapalkinto.  

 

Veli Kuusisen ja Marko Seppälän valokuvia on ollut vuoden aikana Silmäoptikkojen 

näyteikkunassa Kuninkaankadulla. 

 

Veli Kuusinen täytti 80 vuotta 21.6.. Hän sai seuralta lahjaksi digikameran. 

 

Raimo Sundelin: 

 

Kuvaesitykset: 

Rauman Senioriopettajat, Rauma 

Turun Yliopiston Normaalikoulu, luokat 4-6, Rauma 

Aalto Yliopiston kansainvälisen koulutuksen kaupunkisuunnittelukurssi, Rauma 

Vuoden luontokuva-tapahtuma, Finlandiatalo Helsinki 

Laitilan Seudun Luonnonsuojeluyhdistys, Kaupungintalo Laitila 

Turun Lintutieteellinen Yhdistys, Turku 

Rauman Seudun Lintuharrastajat, Rauma 

Pohjolan Luonnonkuvaajat, Polku, kurssiopetus, Marjaniemen Luototalo Oulu 

 

Kolumnisti: 

Suomen Luonnonvalokuvaajien Luontokuva-lehden kolumnistina ja kuvaajana 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 



Yleiset tapahtumat: 

 

Koulukilpailu järjestettiin neljännen kerran aiheella ”Rauma & Valot”. Voittaja julkistettiin 

Rauman kaupunginkirjastossa 3.3 ja siitä alkoi kuukauden mittainen näyttely. Kilpailun voitti Jenni 

Viinikkala Rauman lukiosta. 

 

Tartto-kirja: 

 

RKS teki kesällä 2009 kuvausmatkan Viroon, Tarton seudulle. Kuvista tehtiin valokuvakirja, joka 

valmistui huhtikuussa 2010 (kovan vääntämisen jälkeen). Kirjasta otettiin n. 25 kpl painos, joka on 

herättänyt mielenkiintoa myös seuran ulkopuolella. 

 

Seuran jäseniä oli kuvaamassa Ihanan vesillelaskua Luvialla 23.7. 

 

Saunailta järjestettiin Vilokarissa 24.7. 

 

RKS osallistui Rauman kaupungin järjestämään yhdistysten tapaamiseen ja illanviettoon Marelassa 

12.8. Seuraa edustivat Nils Nyman ja Markku Väänänen. 

 

Kameraseuran edustajat tapasivat 12. 10 kaupungin uuden kulttuuripäällikön Risto Kuparin 

kulttuuriyhteistyön hengessä. Ainakin Vanhan kellariteatterin tilat ovat saamassa uutta käyttöä 

tapaamisen ansiosta. 

 

Virolaiset Raumalla: Toukokuussa saapui vieraaksemme yhdeksän hengen valokuvaajaryhmä 

Virosta. Ryhmänjohtajana toimi Raimond Raadik Tallinnasta. Esittelimme heille Vanhaa Raumaa 

ja Rauman saaristoa. Teimme muun muassa veneretken Susikarin saareen. Lopuksi esittelimme 

vieraille Sammallahdenmäkeä, jossa oppaana toimi Altti Salo. Viikonloppu kului hyvässä 

valokuvauksen hengessä, johon kuului saunomista ynnä muuta mukavaa.  

 

Elokuussa saapui Tallinnasta Heiko Kruusi perheineen. Heidän kanssaan teimme 

viikonloppuretken Isokarin majakkasaarelle, jossa tutustuttiin majakkaan ja saaren luontoon, 

valokuvausta unohtamatta. Retket kaiken kaikkiaan varmasti avarsivat virolaisten vieraittemme 

näkemystä Länsi- Suomalaisesta saaristoluonnosta ja – maisemasta. Toivottavasti monivuotinen 

yhteistyömme jatkuu vielä tulevaisuudessakin. 

 

 

 

KUUKAUSIKOKOUSTEN OHJELMAA 2010 

 

 

Maaliskuu: 

 

Nils Nyman näytti miten saada kuvankäsittelyllisesti useamman ilotulituksen samaan kuvaan.         

Helppo keino lisätä yhteen kuvaan mielenkiintoa useammasta otoksesta. Kuukausikilpailun aiheena 

oli talvikuva, jonka voitti Janne Hyvärinen. 

 

Huhtikuu: 

 

Nils Nyman esitteli uuden TARTTO - kirjan. Altti salo puolestaan kuinka suunnitellaan ja 

toteutetaan kuvaesitys. Kuukausikilpailun aiheena oli Rauman muistomerkit. Sen voitti Janne 

Hyvärinen. 

 

 

 

 



Toukokuu: 

 

Hans Lehtinen näytti miten saada ammattimainen valaistus vain pikkusalamoita käyttäen. Sama 

henkilö kertoi myös tasomaskien käytöstä Photoshopissa. Kuukausikilpailun aiheena oli virtaava 

vesi ja sen voitti Nils Nyman. Jonne Markonpoika Seppälä, ehkäpä kaikkien aikojen nuorin 

kuvaesittelynpitäjä, esitti ottamiaan kuvia isänsä avustuksella. Kokous oli myös kevään suosituin; 

mukana oli 18 ihmistä. 

 

Kesä-, heinä-, ja elokuussa ei ollut kokouksia. 

 

Syyskuu: 

 

Uusi jäsen Timo Haarma esitti kuviaan ja kertoi niiden synnystä. Altti salo, Nils Nyman ja 

Markku Väänänen näyttivät Isokarin kuviaan. Kuukausikilpailun aihe oli kesän paras tapahtuma 

ja sen voitti Hans Lehtinen.  

 

Lokakuu: 

 

Hans Lehtinen valaisi jälleen tasomaskauksen saloja Photoshopissa. Teemu Laulajainen näytti 

Kuvatkirjaksi.fi palvelulla tehtyä valokuvakirjaansa. Kirja tehtiin lahjakortilla, jonka 

Kameralehdessä julkaistu kuva oli hänelle tuonut. Kuukausikilpailun aihe oli Metsän/puutarhan 

satoa, jonka voitti Timo Haarma Lupiinikuvallaan.  

 

Marraskuun Luontokuvailta:  

 

 Nils Nyman avasi luontokuvaillan esittelemällä esiintyjät ja kertomalla kuluvan vuoden 

tapahtumista. Paikalla oli n. 50 hlöä.  

 

 Nyman myös näytti Nurmesluodosta kuvia neljältä vuosikymmeneltä. Vuodenajat vaihtuivat ja 

ajan säälimätön hammas näkyi varsinkin puisissa rakennuksissa ja pidempi hammas myös kivisissä 

rakennelmissa. Osaan liittyi tarina, joka teki kuvauskohteista mielenkiintoisempia.  

 

Luontokuvaaja Tuomo Hurme esitteli viisi julkaisemaansa kirjaa: 

 

Pyhäjärvi ja Koskeljärvi, Satakunnan helmet. 

Pyhäjärviseudun luonnonaarteet. 

Suomenperältä Uhrattuun. 

Siian, sinisiiven ja sirkkojen Säkylä. 

Eura, välähdyksiä luonnosta, historiasta ja kulttuurista. 

 

Kirjojen kuvat on diafilmiltä skannattu. Taitot on Hurme tehnyt itse.  

 

Luontokuvaaja Jukka Salonen Uudestakaupungista näytti lähikuvia jäästä, jotka vaikuttivat 

enemmän maalauksilta kuin valokuvilta. Makro, polarisaatiosuodin, pakastin, värilliset pahvit ja 

pilvinen sää tekevät tulitikkurasian kokoisesta alasta suuren värivalssin. Ajatuksellista kontrastia 

kuviin toivat niihin sijoitetut pienet kukat. 

 

Joulukuu:  

 

Nils Nyman esitti näytönkalibrointilaitteen Spyder 3 Pro:n käyttöä. Sama mies näytti myös 

turistikuvia Espanjasta. Muotokuva-aiheisen kilpailun voitti Pertti Hynninen 

 

 

 

 



Tammikuu: 

 

lehti- ja mainoskuvaaja Lassi Puhtimäki Forssasta kävi kertomassa työstään ja valokuvauksesta 

yleensä. Hans Lehtinen näytti kuvia vierailultaan Italialaiseen moottoripyörätehtaaseen. 

 

 

Jäsenmäärä 

Vuonna 2010 oli 32 jäsenmaksun maksanutta jäsentä. Uusiakin jäseniä saimme seuraan. 

 

Seuran internetsivuja on hoitanut Teemu Laulajainen 

 

Tukijat 

 

Yhdistyksemme sai tukea Rauman kaupungilta 600 € koulukilpailun ja oman seuranäytteyn 

pitämiseen. 

Toimintaamme tuki myös Jarin Kuvakauppa. 

Silmäoptikot Palmu Oy on antanut näyteikkunansa kuvien esittelyyn 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

        


