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KAMPELA - tunnustuspalkinto
Rauman Elokuvakerho ry jakaa jo 13. kerran tunnustuspalkinnon elokuvakulttuurin
hyväksi tehdystä työstä. Palkinto jaetaan aina Blue Sea Film Festivalin yhteydessä.
Palkinto on keraaminen pienoisveistos, kampela, jonka on tehnyt raumalainen
taiteilija Seija Palonen.
KAMPELA 2006 :
Jorma ja Arja Hakkarainen
Jorma ja Arja ovat vuodesta 2000 olleet Sinisen Meren Elokuvajuhlien tärkeä
tekninen ammattilaispari hoitaen filmien esittämien tarkasti ja huolella antaen
elokuvayleisölle parhaan mahdollisen elokuvanautinnon. Jorma ja Arja kulkevat
projektorinsa kanssa ympäri Suomea – sinne missä yleisö odottaa kunnon
elokuvaesitystä.
Jorma Hakkarainen on 16 vuotta toiminut Kemiön kunnan koneenkäyttäjänä.
Viikoittaiset elokuvaesitykset Kemiössä ja Västanfjärdissä kuuluvat nykyiseen
työnkuvaan kiertämisen ohella.
Elokuvakärpäsen pureman jo nuorena saanut Jorma kouluttautui koneenkäyttäjäksi
(16 mm) Rajamäellä vuonna 1980. Innostus on jatkunut koneiden kunnostamisella ja
tätä kautta hän on tukenut mm. pieniä elokuvateattereita oikeiden filmien
esittämisessä.
Monenlaista tapahtumaa ja tilaisuutta Rauman ohella liittyy Jorman ja Arjan
elokuvaelämään: Down by The Laiturissa musiikkileffaa, Mikkelissä Tuntematonta
sotilasta, Turussa tavaratalon ulkoseinään oikeaa draamaa, Ulvilassa Kulkuri ja
joutsen ensi-ilta, monet koululaisnäytännöt ja öiset leffafiilistelyt ym.
Raumalla Jorma ja Arja joutuvat aina merimatkalle: Kuuskajaskarin saaressa Bio
Pamaus-elokuvateatterissa pörisee Hakkaraisen kone. Ja Raumalla teltta-elokuvaelämystä ei saataisi ilman Jorman asiantuntemusta.
Jorma ja Arja Hakkarainen ovat olleet niin Raumalla kuin muuallakin suuri tuki
elokuvan ilosanoman eteen viemiseksi.

Elokuva tarvitsee asialleen vihkiytyneitä puurtajia, jotka eivät näy valkokankaalla,
mutta joita ilman elokuvaa ei nähtäisi. Rauman Elokuvakerho kiittää Hakkaraisia
elokuvajuhlan eteen tehdystä työstä.

Kampela ovat saaneet vuosien varrella: 2005 elokuvaohjaaja, taiteilija Liina Kulles, Eesti; 2004
elokuvahistorian professori, ohjaaja, filmihullujen arkkienkeli Peter von Bagh; 2003 ohjaaja,
käsikirjoittaja Sakari Kirjavainen; 2002 Baltic Herring–raadin pitkäaikainen puheenjohtaja FM
Tarmo Hotanen; 2001 Rauma Jazz Film Orchestra; 2000 ohjaaja Markku Lehmuskallio; 1999
ohjaaja, tuottaja Risto Orko; 1998 kirjailija Tapio Koivukari; 1997 BSFF –vaikuttajapari Riitta
Attila ja Otto Sallinen; 1996 Rauman kansalaisopiston vararehtori Orvokki Viljanen; 1995
elokuvaaja Jouko Nummela; 1994 elokuvateatteri Iso-Hannu
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