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Kouvolan Videokuvaajat ry
TOIMINTAKERTOMUS 2013
YLEISTÄ
Yhdistyksen toiminta on jatkunut vakiintunein muodoin vireänä. Vuoden aikana on
kokoontumisia ollut 22 ja osallistujia on ollut keskimäärin 15/kerhoilta.
Kerhoillat ovat kerhon toiminnan perusta. Kerhoilloissa jäsenillä on tilaisuus
keskustella kuvaukseen liittyvistä kysymyksistä ja katsella jäsenten tekemiä elokuvia.
Kerhoillat on pidetty videopajalla kuukauden 1 ja 3 keskiviikko.
Tammikuussa saapui suruviesti kerhon aktiivisen toimijan, Seppo Raatikaisen
poismenosta.
VUODEN TAPAHTUMAT
Alkuvuoden tapahtumia olivat Kaakon piirin elokuvaajien vuosikilpailu Imatralla ja
SM Filmifestivaalit Helsingissä. SM Filmifestivaalissa kerhomme jäsen Heikki
Jokiniemi sai elokuvallaan Muuttajat dokumenttisarjan ykkössijan erityiskiitoksin.
Kerhon perinteinen retki tehtiin huhtikuussa Porvoon vanhan kaupungin kautta
Helsinkiin. Kohteina olivat Tekniikan Museo, Arabian astiatuotanto ja myynti, sekä
Ylen Pasilan toimintakeskukseen tutustuminen.
Syyskuussa oli Kuusankoskitalossa Filmi ja Videokuvaajien Liiton järjestämä
koulutuspäivä johon kerhomme jäsenet osallistui runsaslukuisesti.
HALLITUS
Kauden 2013 hallituksen jäsenet:
Heikki Arvila
Orvo Hynninen
Leila Pörsti
Kimmo Hyvärinen
Into Nummila
Seppo Liimatainen
varajäsenet:
Seppo Raatikainen
Ari Rahikainen.
Yhdistyksen puheenjohtajana toimi Matti Kuusela. Yhdistyksen sihteerinä Into
Nummila ja rahastonhoitajana Seppo Liimatainen.
Hallitus kokoontui vuoden aikana 9 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 2014 Kimmo Hyvärinen.
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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.
KOULUTUS
Uusille jäsenille on videopajalla opastettu editointia ja laitteiden käyttöä.
AVUSTUKSET
Kouvolan kaupunki avusti kerhoa 500 € toiminta-avustuksella.
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.
Seppo Liimatainen on Liiton jäsensivustolle kattavasti raportoinut kerhomme
toiminnasta.
JÄSENMÄÄRÄ
Jäsenmäärä oli vuoden lopussa 35 jäsentä, heistä kolme on kunniajäseniä.

