
Kouvolan Videokuvaajat ry

Toimintakertomus 2014

YLEISTÄ

Yhdistyksen toiminta on jatkunut vireänä  vuonna 2014. Perustan muodostavat kerhoillat.

Kokoontumisia on ollut 23, joissa osallistujia on ollut keskimäärin 16 iltaa kohti.  Kerhoilloissa jäsenillä 
on ollut tilaisuus keskustella kuvaukseen liittyvistä kysymyksistä ja katsella jäsenten tekemiä elokuvia. 
Kerhoillat on pidetty videopajalla kuukauden 1 ja 3 keskiviikko. 

VUODEN TAPAHTUMAT

Vuoden 2014 toiminnan keskeinen hanke on ollut oman elokuvan, ”IHAN TURHAAN ” kuvaukset. 
Kuvaukset ovat sitoneet kerhon toimintakapasiteetin siten, että retkiin tai muihin toimiin ei ole ollut 
tarvetta.

Elokuvan kuvaukset olivat kerholaisille suuri koulutus- ja oppimisprosessi ja jatkuu vielä vuonna 2015.

Kohtauksia elokuvassa oli 26 ja kuvauspäiviä 15. Kuvausmateriaalia teräväpiirtona kertyi 350 gigan 
verran eli lähes 20 tuntia. Elokuvan kuvausvaiheen tuotantotiimeissä ja avustajina oli kerholaisia yli 20 
sekä näyttelijöinä ja avustajina seudun harrastajateatterilaisia 15.

Elokuvan lähinnä kuvaustyöstä tehtiin myös dokumenttivideo.

Elokuvan editointityö jatkuu vuoden 2015 aikana. Materiaalin runsaudesta johtuen editointi on 
keskeinen haaste. 

Kerhon  käytössä oleviin tiloihin murtauduttiin  keväällä. Silloin anastettiin  kerhon omistamat 
videotykki ja  DVD soitin.  Tilalle hankittiin uudet laitteet sekä lukittava metallinen säilytyskaappi. 

HALLITUS Kauden 2014 hallituksen jäsenet:

Kimmo Hyvärinen
Martti  Niemi
Risto  Pulkkinen
Orvo  Hynninen
Leila Pörsti
Heikki Arvila
Into Nummila

Varajäsenet:

Ari Rahikainen
Juhani Hasu

Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajana toimi Kimmo Hyvärinen, varapuheenjohtajana Martti Niemi, 
sihteerinä Into Nummila ja rahastonhoitajana sekä tiedottajana Seppo Liimatainen.

Hallitus kokoontui vuoden aikana 11 kertaa.

Toiminnantarkastajana toimi Raimo Sävilä , varalla Veijo Tervonen.



YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset pidettiin kerhon videopajalla. Tilikokous maaliskuussa ja 
vaalikokous marraskuussa. Kokouksissa käsiteltiin sääntömääräiset asiat.

Marraskuun kokouksessa valittiin yhdistyksen hallituksen puheenjohtajaksi toimintakaudelle 2015
Kimmo Hyvärinen.

KOULUTUS

Uusille jäsenille on videopajalla opastettu editointia ja laitteiden käyttöä.

Ryhmä kerhon jäseniä osallistui Filmi -ja Videokuvaajien Liitto ry'n koulutuspäivään Lahdessa 
20.9.2014

AVUSTUKSET

Kouvolan kaupunki avusti kerhoa 500 € toiminta-avustuksella.

TIEDOITTAMINEN

Kerhon jäsentiedotteet lähetettiin jäsenille ryhmätekstiviestinä, postitse ja sähköpostilla, niille joilla
on sähköpostiosoitteet. Kouvolan Videokuvaajat ry:n kotisivut ovat Filmi ja Videokuvaajien Liitto ry:n 
sivustolla, jonne päivitetään yhdistyksen toiminnan kannalta tärkeitä tapahtumia. Seppo Liimatainen 
on kattavasti raportoinut kerhomme toiminnasta.  Uutena sähköisenä tiedotuskanavana on otettu 
käyttöön Yhdistysavain.fi palvelut.

JÄSENMÄÄRÄ

Jäsenmäärä oli vuoden lopussa 34.


