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Kouvolan Videokuvaajat ry
TOIMINTAKERTOMUS 2012
YLEISTÄ
Yhdistyksen toiminta on ollut hyvin perinteiden mukaista ja vireää. Kokoontumisia on
ollut 23 ja osallistujia on ollut keskimäärin 15 henkilöä kokoontumista kohti.
Alkuvuoden toiminta painottui koulutusasioihin, lähinnä editointiin, jota Seppo
Liimatainen asiantuntevasti ohjasi. Alkuvuoteen ajoittui myös Kaakonpiirin kilpailut ja
vuosikokous sekä Lappeenrannassa pidetyt liiton SM-Filmifestivaalit.
Jäsenmäärä kasvoi alkuvuonna yli 40'n. Pikkujoulu vietettiin Kuusankoski talossa
teatteriesityksen merkeissä. Seppo Liimatainen on liiton jäsensivuille välittänyt
kattavasti kuvia ja tekstiä kerhon toiminnasta.
VUODEN TAPAHTUMAT
Kokoontumisten sisältönä on ollut koulutuksen lisäksi kerhon jäsenten tekemien
videoiden katselu, alan aihepiiriin liittyvä kekustelu ja mielipiteiden vaihto. Kesäretki
tehtiin elokuun alussa Imatralle liikennöitsijä Puolakan järjestämänä teatteri- ja
tutustumismatkana. Syyspuolen kokoontumiset jatkuivat perinteisin aihein.
HALLITUS
Kauden 2012 hallituksen jäsenet:
Harri Peltola
Leila Pörsti
Kimmo Hyvärinen
Into Nummila
Seppo Liimatainen
Ari Rahikainen
varajäsenet:
Orvo Hynninen
Kalevi Koponen
Toiminnantarkastajana toimi Raimo Sävilä, varalla Veijo Tervonen.
Yhdistyksen puheenjohtajana toimi Matti Kuusela. Yhdistyksen sihteerinä Into
Nummila ja taloudenhoitajana Seppo Liimatainen. Hallitus kokoontui vuoden aikana
10 kertaa.
YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset pidettiin kerhon videopajalla. Tilikokous
maaliskuussa ja vaalikokous marraskuussa. Kokouksissa käsiteltiin sääntömääräiset
asiat.
Marraskuun kokouksessa valittiin yhdistyksen hallituksen puheenjohtajaksi,
toimintakaudelle 2013, Matti Kuusela.
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. Osanottajia oli iltaa kohti keskimäärin 15.
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YHDISTYKSEN EDUSTUKSET
Puheenjohtaja Seppo Liimatainen on edustanyt kerhoa Filmi ja Videokuvaajien liiton
kokouksissa. Heikki Jokiniemen ehdotuksesta ja Seppo Liimataisen kannattamana
liiton kokouksessa uusittiin SM-Festavaalin ilmoittautumislomake, jossa tekijän
oikeudet otetaan paremmin huomioon.
KOULUTUS
Harri Peltola on pitänyt koulutustilaisuuksia videoeditoinnista ryhmille ja yksityisesti.
Kevätkaudella Seppo Liimatainen piti Pinnacle Studio -editointiohjelman käytöstä
koulutusarjan.
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 ovat Filmi ja Videokuvaajien Liitto ry`n
sivustolla, jonne päivitetään yhdistyksen toiminnan kannalta tärkeitä tapahtumia.
JÄSENMÄÄRÄ
Jäsenmäärä oli vuoden lopussa 41 jäsentä, heistä kolme on kunniajäseniä.

