
Turun Seudun Luonnonvalokuvaajat r.y.                   

 

 

Raportti Turun Seudun Luonnonvalokuvaajien toiminnasta Itämeri‐haasteessa: 

 

Helsingin ja Turun kaupunkien esittämä haaste toimiin Itämeren tilan 
parantamiseksi: 

Tietoisuuden lisääminen Itämeren tilasta 

Lisätään tietoisuutta kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksista Itämeren tilan 
parantamiseen mm. järjestämällä teemailtoja ja tiedotusta sekä lisäämällä 
yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. 

Haasteen toimintasuunnitelman toteutus 

• Toteutettiin ”Itämeri, meidän meri” – valokuvakilpailu 18.3.‐30.09.2008, 
järjestäjinä Turun Seudun Luonnonvalokuvaajat r.y. ja  Turun Sanomat – 
yhteistyökumppaneina Varsinais‐Suomen Luonnonsuojelupiiri r.y. ja Rajala 
Pro Shop 

• Avattiin Itämeri, meidän meri valokuvakilpailun nettisivut osoitteessa 
http://kuvat.ts.fi/itameri/Default.aspx ‐ kilpailu toimi kokonaisuudessaan 
verkossa ja yleisö pääsi koko ajan katselemaan ja arvostelemaan kilpailukuvia 
– kuvia arvosteltiin kaikkiaan yli 77.000 kertaa 

• Varsinais‐Suomen Luonnonsuojelupiiri tuotti kilpailun nettisivuille 
kirjoitussarjan johon kertyi kahdeksan kuukauden aikana 28 kirjoitusta 
Itämeren asioita tuntevilta kirjoittajilta 

• Valokuvakilpailuun osallistui 440 kuvaajaa 2608 kuvalla 

• Kilpailun tuomariston muodostivat: Kalle Ipatti, tuomariston puheenjohtaja     
( Turun Sanomat), Riitta Salmi ( Turun Sanomat ), Jarmo Helminen ( Rajala Pro 
Shop ), Emma Kosonen (Varsinais‐Suomen Luonnonsuojelupiiri ),Tero Wester  

http://kuvat.ts.fi/itameri/Default.aspx


( Turun Seudun Luonnonvalokuvaajat ) ja Jaakko Ruola ( Turun Seudun 
Luonnonvalokuvaajat ). 

• Kilpailun tulokset julkistettiin Rajalan luontokuvaillassa 11.11.2008 Turun 
Konserttitalolla jossa läsnä oli lähes 1.000 Itämeren ystävää.  Illan esiintyjät ja 
aiheet: Hannu Vallas ‐ Itämeri linnun silmin, Jussi Leppänen – Majakkasaaret 
ja Jaakko Ruola, Kevään tunnelmia Jungfruskärillä. Turun Kaupungin 
puheenvuoron käytti ympäristötoimenjohtaja Mikko Jokinen 

• Kaikki kilpailuun lähetetyt 2608 kuvaa olivat esillä näyttävässä näyttelyssä 
Lääkäriasema Pulssin ikkunagalleriassa Turussa joulukuussa 2008 

• Kilpailun parhaimmista kuvista toteutettu 20 kuvan Itämeri, Meidän Meri         
‐näyttely lähtee kiertämään Varsinais‐Suomen rannikkoseutuja kesän 2009 
aikana‐jo sovittuja kohteita ovat Lääkäriasema Pulssin ikkunagalleria ( 1.9.‐
30.11.2009), Opastuskeskus Tammenterho ( 1.1.‐31.03.2010) ja Sinisimpukan 
Luontokeskus ( 1.4.‐30.4.2010) 

• Kilpailun kuvista tehtiin Itämeri Meidän Meri kalenteri Turun Sanomien 
toimesta ja kalenterien myynnistä ( 1.581 kpl ) tullut tuotto 3.162 euroa 
ohjattiin Saaristomeren Suojelurahastolle 

 

Liitteet: 

Itämeri, meidän meri –valokuvakilpailun tulokset ‐tiedote marraskuu 2009  

Itämeri, meidän meri –valokuvakilpailun tilastoja  

Valokuvilla meren puolesta 

 

Lisätietoja: 

Jaakko Ruola, puh 0400‐317585 

puheenjohtaja 

Turun Seudun Luonnonvalokuvaajat r.y. 



Tiedote – julkaisuvapaa 10.11.2008 klo 20.00. 
 
Teemu Köppä voitti Itämeri Meidän Meri  -valokuvakilpailun Suomenlinnasta otetulla 
voimakastunnelmaisella kuvallaan.  
 
”Voittajakuvan sisältö ja tunnelma nostivat sen ylitse muiden. 
Kilpailun aihe oli "Itämeri, meidän meri". Voittaneessa kuvassa ovat mukana 
Itämereen keskeisesti liittyvät elementit: vesi, varjostuva päivä, ihminen, 
karu luonto ja rakentaminen. Kuvan tunnelmassa on kohtalokkuutta - ajatuksia 
viimeisestä rannasta ja vaarasta nousee etsimättä mieleen. Myös kuvan 
"vaivattomuus", tavallisuus viehättää. Tällaisen kuvan kuka tahansa voi ottaa 
kunhan vain osaa nähdä ja ymmärtää näkemänsä”. 
 
Näillä sanoilla kuvailee tuomariston puheenjohtaja Kalle Ipatti Teemu Köpän ”Valon pilkahdus” –kuvaa.  
Toiseksi sijoittui Erkki Jylhä rantakivellä leikkiviä pikkupoikia esittävällä kuvallaan ”Eteläisillä 
kalamajoilla” ja kolmas oli Jukka Haltimo hienolla lintukuvallaan ”Lapintiira” 
 

Naiskuvaajien määrä oli korkea – miehiä osallistujista oli 60% ja naisia 40%. 
Itämeri Meidän Meri valokuvakilpailu innosti hyvin kuvaajia talkoisiin Itämeren hyväksi. Kaikkiaan 
kilpailuun osallistui 440 kuvaajaa yhteensä 2608:lla kuvalla – miehiä oli 263 kpl ja naisia 177 kpl. 
Suosituimmat kuvauskohteet olivat; maisemat ja yksityiskohdat – 1055 kuvaa ( 40.5% ), ihminen ja luonto – 
390 kuvaa ( 15.0% ) ja linnut – 349 kuvaa ( 13.4% ). Ympäristöongelmista Itämerellä oli mukana 123 kuvaa 
kuvaa ( 4.7%). 
 
Yleisöäänestyksen voitto Inga Haaristolle 

Kilpailu toteutettiin kokonaisuudessaan verkossa. Kaikki kuvat olivat koko ajan yleisön nähtävissä ja 
arvioitavissa. Yleisöäänestyksen parhaat pisteet sai Inga Haaristo kuvallaan Tyyntä taidetta. 

WWW‐sivuilla asiantuntijoiden näkemyksiä Itämerestä – 28 kirjoitusta kertoo monipuolisesti Itämerestä 

Itämeren tilan parantaminen ja Itämeri‐tietoisuuden lisääminen oli valokuvakilpailumme tavoite ja 
lähtökohta. Yhteistyökumppanimme Varsinais‐Suomen Luonnonsuojelupiiri järjesti kuvakilpailumme 
lomaan sanallista sisältöä haastamalla kirjoituksin mukaan eri alojen Itämeren kanssa tekemisissä olevia 
tunnettuja henkilöitä.  Kirjoitussarja on luettavissa www‐sivuilla http://kuvat.ts.fi/itameri.  

Kilpailukuvista 2 näyttelyä  

Tuomaristo on valinnut kilpailukuvista 20 kuvan näyttelyn ja näistä kuvista on palkittu 5 parasta. Itämeri 
Meidän Meri – valokuvanäyttelyn esityspaikoista tiedotetaan erikseen. Kaikki kilpailuun osallistuneet 2608 
kuvaa ovat esillä Lääkäriasema Pulssin ikkunagalleriassa torstaista 13.11. lähtien kuukauden ajan. 

Kilpailun tulokset julkistetaan maanantaina11 marraskuuta2008  klo 18.15 alkavassa Rajalan 
luontokuvaillassa Turun Konserttitalolla. 
Lisätiedot: Tero Wester 050‐3385066 ja Jaakko Ruola 0400‐317585 

Liitteenä kilpailun kolme parasta kuvaa ja yleisöäänestyksen voittajakuva sekä tulosluettelo. Kuvat ja 
tulokset nähtävissä 11.11. alkaen Itämeri Meidän Meri –kilpailun sivustoilla http://kuvat.ts.fi/itameri. 

Kilpailun järjestäjät: Turun Seudun Luonnonvalokuvaajat r.y. ja Turun Sanomat  ‐ yhteistyössä Rajala Pro 
Shop ja Varsinais‐Suomen Luonnonsuojelupiiri r.y. 

http://kuvat.ts.fi/itameri
http://kuvat.ts.fi/itameri


Itämeri Meidän Meri valokuvauskilpailun tilastoja 
 

Lähetettyjä kuvia  2.608 kpl
Kuvaajia  440 kpl
Miehiä  263 kpl

60%
Naisia  177 kpl

40%
Kuvia arvosteltu kaikkiaan  77.157 kertaa
 
Kuvat aihealueittain 
Maisemat ja yksityiskohdat  1.055 kpl ( 40.5% )
Ihminen ja luonto  390 kpl ( 15.0% )
Linnut  349 kpl ( 13.4% )
Veneily                                                                  225 kpl   ( 8.6% ) 
Kulttuurimaisemat ja rakennukset  185 kpl   ( 7.0% )
Muut eläimet  156 kpl   ( 6.0% )
Kasvit  125 kpl   ( 4.8% )
Ympäristö ja ongelmat  123 kpl   ( 4.7% )
Kuvia yhteensä   2.608 kpl ( 100.0% )
 



Itämeri, Meidän Meri – valokuvakilpailun kaikki 2608 kuvaa olivat näytteillä Lääkäriasema Pulssin 
ikkunagalleriassa Turussa joulukuussa 2008. 

 

 

 


