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Yleistä

Vuonna 2017 Lahden Videokuvaajat jatkaa toimin-
taansa videoharrastamisen tukemiseksi ja
edistämiseksi. Lahden Videokuvaajat järjestävät 
jäsenilleen koulutusta ja työpajoja eri videotuo-
tannon osa- alueista. Tarkoituksena on tänäkin 
vuonna järjestää resurssien mukaan jäsenille toi-
mintaa 

Yhteistoiminta

Lahden Videokuvaajat jatkavat verkottumista muiden toimi-
joiden kanssa. Uutena yhteistyökumppaninan on Aino puiston 
kesäteatteri, jonka näyttelijät ovat mukana Lemmenlatu doku-
menttielokuvan useassa kohtauksessa. Teatterin kanssa hio-
taan myös lyhytelokuvissa näyttelemistä tulevaisuudessa.

Uusia yhteistyöprojekteja aloitetaan mahdollisuuksien mukaan. 
Jäsenet voivat lainata yhdistyksen kalustoa, tietyin ehdoin. 
Myös editointitilat ovat jäsenten käytössä. Siellä on mahdol-
lista digitoida valokuvia ja kaitafilmejä, sekä editoida ohjelmia 
yhdistyksen kalustolla. LVK jatkaa kalustonsa päivittämistä tar-
peiden ja resurssien mukaan.

Lahden Videokuvaajat on tällä hetkellä valtakunnallisen Filmi- 
ja Videokuvaajien Liiton suurin jäsenyhdistys. Lisää jäseniä toi-
votetaan yhä mukaan. Vanhojen jäsenten aktivointia mukaan
toimintaan jatketaan. Myös hallituksen kokouksiin voivat kaikki 
jäsenet osallistua. Verkkonäkyvyyttä kehitetään ja jäsenistöä 
kannustetaan lisäämään sisältöä esim. LVK: n Youtube- kana-
valle ja olemaan aktiivinen Facebookissa.

Koulutus ja työpajat 

Jäsenistön koulutus pyritään pitämään monipuolisena. Pyydetään asian-
tuntijoita jäsenistöstä ja ulkopuolelta pitämään esityksiä ajankohtaisista 
aiheista esim.
Editointi
Valokuvaus
Videokuvaus

Käsikirjoitus
Äänitys ja jälkikäsittely
Filmien ja valokuvien skannaus
Gimbaalikuvaus
Timelapsekuvaus
Webbisivut javerkkoasaman käyttö
Pilvitiedosto
Jäsenrekisterin käyttö
Jatketaan vanhoja- ja muodostetaan uusia pienryhmiä
Osallistutaan Albumit auki toimintaan 
Taltioidaan Aino puiston kesäteatterin Punaiset ruusukkeet näytelmä
monikameratekniikalla
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Lahden MM- hiihdot ovat satavuotiaan Suomen suurimmat juhlat Lahdessa.
Kisat kestävät kaikkiaan 12 päivää. Videokuvaajat ovat mukana kuvaamassa 
kisoja Lemmenlatu dokumenttielokuvaan.  Lahtelaisten urheilusankareiden 
haastatteluja ja kisatunnelmien näkyminen keskustan kaduilla kuvataan 
myös Perinneprojektin käyttöön. Materiaalista leikataan myöhemmin 
Lahti-filmit illassa esitettävä dokumenttielokuva.

Tänä vuonna Lahden Videokuvaajat ovat erittäin näkyvässä roolissa Lahden 
yli 110- vuotisesta historiasta kertovassa dokumenttielokuvassa ” Lemmen-
latu ”. Ohjaajilla Tertta Saarikolla ja Keijo Skipparilla on tarkoitus tiivistää Lah-
den historia 1,5 tuntiseksi elokuvaksi. 

Lahden Videokuvaajat vastaavat elokuvan kuvauksista ja äänittämisestä, sekä 
ohjelman äänitöistä, värimäärittelystä ja leikkauksesta.Monta jäsentämme 
on myös mukana elokuvan avustajatehtävissä.  Elokuvaan tulevan mittavan
arkistomateriaalin keräämisessä ja käsittelyssä on monta yhdistyksen jäsentä.

Kesällä filmattaviin kohtauksiin Vierumäellä ja Aino- laivan matkalle Enonsaa-
reen tarvitaan myös kerhon jäseniä avustamaan. Elokuva tulee ensi- iltaan 
joulukuun alussa. 

Filmi- ja Videokuvaajien Liiton SM- filmifestivaalit tänä vuonna järjestää 
Saimaa Films ry Lappeenrannassa. Samalla Lappeenrannan yhdistys juhlii 
60- vuotista toimintaansa. Elokuvakilpailuun voivat osallista kaikki suomalai-
set elokuvauksen harrastajat.Ilmoittautumisen on oltava perillä 24.3.2017
Yhdistys toivoo mahdollisen monen jäsenensä osallistuvan kilpailuihin.

Kaakonpiirin videokilpailut järjestää Mikkelin Harraste-elokuvaajat ry. 
Lahtelaiset kuuluvat jo kaitafilmikaudelta perustettuun Kaakonpiirin 
yhdistykseen ja ovat näin ollen oikeutettuja kilpailemaan kisoissa. Aikaisem-
pina vuosina Lahden Videokuvaajien jäsenistö on menestynyt erinomaisesti 
näissä kilpailuissa. Kilpailuun ilmottautuminen päättyy  1.3.2017.
 
Filmi- ja Videokuvaajien liiton kotisivuilta löytyy tarkemmat ohjeet osal-
listumisesta kumpaankin kilpailuun.

Yhteistoimintakumppanit

Filmi- ja Videokuvaajien Liitto
Päijät- Hämeen elokuvakeskus
Lahtiseura ry
Lahden Kaupunki
Kulttuurikuva ry
Elma osuuskunta
Runomaraton
Eläkeliitto ry

Viihde ja juhlat

Yhdistys tekee koulutustoiminnan ohella  vierailuja mm.  Etelä-Suomen 
Sanomiin,  Radio- ja TV-museoon, Panssarimuseoon, sekä  Aino puiston
Punaiset ruusukkeet näytelmään, jonka yhdistys myöhemmin kuvaa.

Hankinnat

Verkkoasema Raid hankitaan KinoIiriksen ja Lahtiseuran kanssa yhteis-
hankintana. Muuta kalustoa hankitaan tarpeen ja resurssien mukaan.

KIlpailutoiminta

Lahden Videokuvaajat kuvaavat MM-kotikisoissa ja tekevät haastatte-
luja mm. Siiri Rantaselta ja Veikko Kankkoselta.

Vesijärven matkustajaliikenteeseen mennään 1935-luvun hengessä Aino-
laivalla tehtävässä uudelleen dramatisoidussa kohtauksessa. Enonsaaressa 
tehdään kiinteistökauppoja 1920 -luvulla.

Uusille ja vanhoille jäsenille annetaan mielekästä koulutusta. Jäsenten 
toivotaan ottavan osaa myös yhdistyksen kuvaustoimintoihin. Tässä kuvassa 
ollaan Lehtiojan palvelutalossa videokoulutusta saamassa.


