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Kouvolan Videokuvaajat ry

TOIMINTAKERTOMUS 2010
YLEISTÄ

Yhdistyksen toiminta on ollut vireää. Kokoontumisia on ollut 27 kertaa ja osallistujia 
on ollut keskimäärin 15 henkilöä. Toimintaan on tullut mukaan enemmän kerholaisten 
videoiden katselua ja se on hyvä merkki. Toivottavasti kehityssuunta pysyy samana 
tulevina vuosina. 
Alkuvuodesta keskusteltiin Blu-Ray soittimesta ja se päätettiin hankkia. On aika päästä 
näkemään teräväpiirtoelokuvia kerhoillassa, koska jäsenistöllä on jo tarvittavaa 
kalustoa hankittu. Viimeisimmät editointiohjelmatkin jo tukee tätä toimintaa.
Huhtikuussa aloitettiin kesäretken valmistelut. Yhteiset retket ovat osa yhteistä 
kerhotoimintaa. 
Kurssitoiminta sai uutta tuulta siipiensä alle ja päätettiin pitää viimeinkin 
käsikirjoituskoulutus vetäjänä Anja Hytti-Oikkonen Lappeenrannasta.

Kulunut vuosi oli leppoisan toiminnallinen. Suurempia kuvaustehtäviä ei ollut. 
Jäsenistö on kuvannut omia perhetapahtumia. Uutena alueena on tullut mukaan myös 
digikuvaus. Kokeeksi kerättiin kalenteria varten kuvia. Toiminta jatkuu tulevana 
vuotena. 

VUODEN TAPAHTUMAT

Filmi- ja Videokuvaajien Liitto ry:n mestaruuskilpailut pidettiin Kirkkonummella 
17.4.2010.
Seppo Liimatainen pj oli paikalla edustamassa yhdistystä. Yhdistyksen jäseniltä ei ollut 
elokuvaa kilpailussa mukana.

Kesäretki Ruotsinpyhtään Ruukkiin 21.8.2010 linja-autolla
Matkalla tutustuttiin Ruukin historialliseen teollisuusalueeseen. Marjut Ståhls  esitteli 
rooliopastuksen muodossa Ruukin historiaa ja toimintaa eri aikakausina. Toisena 
kohteena retkellä oli Eija  Klauken elämyspuutarha Ahvenkoskella. Mukana matkalla 
oli 32 henkilöä. Päivä oli kaunis ja matka antoisa.

Kouvolan Taiteiden yö elokuussa 20.8.2010
Videokuvaajat osallistui Kouvolan Taiteiden yöhön esittämällä Kouvola talon 
auditoriossa jäsentensä  videotuotantoa. Mukana olivat Kalevi Pihkala Ari Rahikainen 
ovella Hilkka Jämsä ja Leila Pörsti. 

Käsikirjoituskurssi Kouvola talolla 16. ja 23.10.2010.
Käsikirjoittajakoulutus pidettiin kahtena peräkkäisenä lauantaina. Kurssilla käytiin läpi 
käsikirjoittamisen olemusta ja ideointia. Toisena koulutuspäivänä tarkasteltiin 
kurssilaisten käsikirjoitusharjoitteet ja kommentoitiin lopputulosta.

Pikkujoulu ja teatteriilta Kouvolan teaterissa 28.11.2010 
Videokuvaajien yhteistä pikkujoulua vietettiin Kouvolan Teatterissa Rebecca 
musikaalin upeaa esitystä katsellen. Mukana oli 30 osallistujaa.
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HALLITUS

Kuluneen kauden 2010 hallituksen jäsenet:
Heikki Arvila 
Matti Kuusela 
Harri Peltola
Kyösti Ijäs
Kalevi Pihkala
Into Nummila

varajäsenet
Kalevi Koponen ja Kimmo Hyvärinen

Tilintarkastajina toimi Raimo Sävilä, varalla Veijo Tervonen.
Yhdistyksen puheenjohtajana toimi Seppo Liimatainen. Yhdistyksen sihteerinä toimi Into 
Nummila ja taloudenhoitajana Kalevi Koponen. Hallitus kokoontui pääsääntöisesti kuukauden 
1. keskiviikkona ennen kerhoiltaa. Hallitus kokoontui vuoden aikana 11 kertaa.

YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen tilikokous pidettiin kerhon videopajalla. Kokouksessa vahvistettiin edellisen 
vuoden toimintakertomus ja tilikertomus.
Vaalikokous pidettiin marraskuussa ja henkilövaalien yhteydessä erovuoroisten hallituksen 
jäsenten tilalle valittiin uudet jäsenet, varajäsenet sekä tilintarkastajat.  
Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Seppo Liimatainen vuodelle 2011.

KERHOILLAT

Kerhoillat pidettiin videopajalla joka kuukauden 1. ja 3. keskiviikko. Kerhoillat olivat 
edelleen kerhon toiminnan perusta. Kerhoilloissa  jäsenillä on mahdollisuus keskustella 
videokuvauksesta  ja katsella toisten tekemiä  videoelokuvia.  Keskustelu laitteista ja 
toimintakokemuksista tuo  jäsenille  tarpeellista tietoa ja hyödyllisiä vinkkejä  omaan 
toimintaan. Kerho kokoontumisia oli  vuoden aikana 27. Osaanottajia oli iltaa kohti 
keskimäärin 15.

KUVAUSTOIMINTA

Kouvolan kaupungin sankarivainajien muistomerkin paljastustilaisuus kuvattiin.

YHDISTYKSEN EDUSTUKSET

Puheenjohtaja Seppo Liimatainen osallistui Filmi- ja Videokuvaajien Liitto ry’n hallituksen 
kokoukseen.

  KOULUTUS
. 
Harri Peltola on pitänyt koulutustilaisuuksia videoeditoinnista ryhmille ja yksityisesti 
muutamia kertoja vuoden aikana. Koulutusohjelmina on ollut Sony Vegas Move Studio ja 
Pinnacle Studio.

AVUSTUKSET

Kouvolan kaupunki avusti kerhoa 500 €:lla.
TIEDOTTAMINEN

Kerhon jäsentiedotteet lähetettiin jäsenille postitse ja sähköpostilla niille, joilla oli ko. osoite.
Kouvolan Videokuvaajat ry’n kotisivut on siirretty Filmi- ja Videokuvaajien Liitto ry’n 
sivustolle, jonne päivitetään yhdistyksen toiminnan kannalta tärkeitä tapahtumia.
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 JÄSENMÄÄRÄ

        Jäsenmäärä oli vuoden lopussa 38 jäsentä, heistä kolme on kunniajäseniä.


	 JÄSENMÄÄRÄ

