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Kouvolan Videokuvaajat ry
TOIMINTAKERTOMUS 2011
YLEISTÄ
Yhdistyksen toiminta on ollut hyvin vireää. Kokoontumisia on ollut 34 ja osallistujia
on ollut keskimäärin 17 henkilöä kokoontumista kohti. Toimintaan on tullut mukaan
uusia jäseniä. Haasteena on saada toiminnan sisältö jäsenten toivomusten mukaiseksi.
Retket ovat olleet toiminnassa mukana. Tutustumisretki Halton Oy teollisuuslaitokseen
Kausalassa ja perinteinen kesäretki elokuussa Repoveden kansallispuiston kohteisiin,
Kirjokiveen, Orilammenlomakeskukseen .
Iitin Kotiseutuyhdistyksen järjestämä Kausalan pommituksen 70 -vuotisjuhla
heinäkuussa työllisti kerholaisia. Juhlassa esitetystä näytelmästä kuvattiin
DVD elokuva, joka sai hyvin kiitettävät arvostelut tilaajalta.
Loppuvuodesta editointi koulutus oli toiminnan keskeisin sisältö.
Pikkujoulu pidettiin Kuusankoski talossa jouluruokailun ja Katsastus -teatteriesityksen
merkeissä. Puheenjohtaja Seppo Liimatainen on kattavasti välittänyt kuvia ja tekstiä
toiminnasta Liiton jäsenyhdistyssivulle.
VUODEN TAPAHTUMAT
Kaakon Piirin Videokilpailut pidettin Kouvolan videokuvaajien järjestämänä Kymen
paviljongilla 12.3.2011. Kaakon piirin kokouksessa tehtiin tarkennuksia
kilpailusääntöihin. Kilpailussa oli 8 kilpailutyötä arvioitavana.
Retki Halton OY laitoksille Kausalaan 30.3.2011.
Kausalan pommitus 3.7.2011 näytelmän kuvaus Mikkolan talon pihapiirissä.
Harri Peltola editoi suuritöisen DVD elokuvan saaden kiittävät arvostelut monelta
taholta.
Kesäretki 13.8.2011 Repoveden kansallispuiston maisemiin.
Kävimme Kirjokiven näkötornissa menomatkalla. Orilammella odotti Karjalainen
pitopöytä. Loppupäivä kului vesibussiristeilyllä Vuohijärvellä ja Repovedellä
Orilammen isännän Vesalaisen kertomusten, haitarinsoiton ja yhteislaulujen merkeissä.
Mukana retkellä oli 43 kerholaista. Sää suosi retkeä.
Kerhotoiminnan käynnistyessä 14.9.2011 aloitettiin Pinnacle editointikoulutus
kouluttajana kerhomme puheenjohtaja Seppo Liimatainen. Future Retail Oy'n edustaja
Hannu Lehtonen piti tilaisuuden Kouvola talossa ja esitteli videoeditointiin kuuluvia
tuotteita, kuten Pinnacle Studio ja Avid Studio.
Koulutusilloissa oli mukana keskimäärin 15 kerholaista.
Kerholaiset vietti pikkujoulua 26.11.2011 Kuusankoski talossa jouluaterian ja
teatteriesityksen merkeissä. Mukana oli 39 kerholaista.
Vuoden viimeinen kerhoilta 21.12.2011 jouluisissa merkeissä. Pekka Voutilainen
kiitti Seppo Liimataista erittäin hyvin hoidetusta puheenjohtajan tehtävästä 7 vuoden
ajalta.
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HALLITUS
Kuluneen kauden 2011 hallituksen jäsenet:
Heikki Arvila
Matti Kuusela
Harri Peltola
Kalevi Pihkala
Leila Pörsti
Into Nummila
varajäsenet:
Kalevi Koponen
Kimmo Hyvärinen
Tilintarkastajina toimi Raimo Sävilä, varalla Veijo Tervonen.
Yhdistyksen puheenjohtajana toimi Seppo Liimatainen. Yhdistyksen sihteerinä Into Nummila ja
taloudenhoitajana Kalevi Koponen. 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 Matti Kuusela vuodelle 2012.
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. Osanottajia oli iltaa kohti
keskimäärin 17.
KUVAUSTOIMINTA
Kausalan pommituksen 3.7.1941 näytelmästä tehty videoelokuva oli kerhon mittava
elokuvahanke.
YHDISTYKSEN EDUSTUKSET
Puheenjohtaja Seppo Liimatainen on edustanyt kerhoa Filmi ja Videokuvaajien liiton
kokouksissa.
KOULUTUS
.
Harri Peltola on pitänyt koulutustilaisuuksia videoeditoinnista ryhmille ja yksityisesti.
Syyskaudella Seppo Liimatainen piti viikoittain Pinnacle Studio -editointiohjelman
käytöstä koulutusiltoja.
AVUSTUKSET
Kouvolan kaupunki avusti kerhoa 500 €:lla.
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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.
JÄSENMÄÄRÄ
Jäsenmäärä oli vuoden lopussa 42 jäsentä, heistä kolme on kunniajäseniä.

