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L a h d e n  V i d e o k u v a a j a t  r y     

L a h d e n  V i d e o k u v a a j a t 

Yhdistyksen entinen puheenjohtaja Pirkko Lauttamus ja Seppo 
Pessa Hennalassa kuvaamassa alueen historiaa. Kuva: Mervi 
Tommiska

Arja Savolainen johtaa Lahden Videokuvaajia. Lehtiojalla  Lahden 
Videokuvaajien pitämältä kurssilta yhdistykseen liittynyt Arja on 
kuvaaja, äänittäjä ja leikkaaja, joka tekee mielenkiintoisia ohjel-
mia. Kuva: Mervi Tommiska

S u o m e n  s u u r i n  F V L : n  j ä s e ny h d i s t y s 

Lahden Videokuvaajat ottaa jatkuvasti vastaan vanhaa  valokuva- 
ja kaitafilmimateriaalia ja saattaa ne digitaaliseen muotoon.
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Jäsenillat ja kokoukset

Jäseniltoja pidettiin 9 kertaa. Kokouksia pidettiin yhteensä 7 
kertaa. Vuosikokous keväällä ja vaalikokous syksyllä, lisäksi 5 
hallituksen kokousta. 2016 järjestettiin myös videokuvaajien 
60v-juhlat Tammisalissa, KinoIiris Saimaankatu 12, Lahti
Jäseniä yhdistyksessä on yhteensä 88 Jäseniltoihin osallistui 
keskimäärin 30 jäsentä. Kaikkiin 9 jäseniltaan osallistui 17 
jäsentä. Jäsenistä 12 ei osallistunut yhteenkään jäseniltaan 
eikä kokoukseen. 

Lahden Videokuvaajat ry:n hallituksen jäsenet  

Lahden Videokuvaajat ry:n hallituksen 2018 jäsenet,
Pirkko Lauttamus puheenjohtaja
Keijo Skippari jäsen
Kari Vähävuori jäsen
Jari Kangas jäsen
Arja Savolainen jäsen
Mikko Huhtamaa jäsen
Kari Savolainen jäsen
Jani Mätikkömäki varajäsen 1
Kai Joufs  varajäsen 2

Lahden Videokuvaajat ry:n toimihenkilöt v. 2018
Varapj  Keijo Skippari
Sihteeri  Aatos Suomilammi
Varasihteeri Kari Savolainen
Varainhoitaja Merja Krökki
Kirjanpitäjä  Pipsa Inervo
Projektivastaava Kari Vähävuori

Monipuolista koulutusta

Markku Kuukasjärvi Lahden Luovan kirjoittamisen piiristä esi-
telmöi käsikirjoittamisesta. Paikalla oli lähes 50 jäsentä.
Kari Vähävuori ja Kai Joufs esittelivät yhdistykselle hankittuja 
uusia digitaalisia äänityslaitteita, sekä korkeatasoisia mikro-
foneja elokuvien äänittämiseen. Jäsenillassa käytiin läpi myös 
ilmaisia  harrastajien käyttöön tarkoitettuja ilmaisia äänenkä-
sittelyohjelmia, joilla voi tehdä elokuvan äänikentän monipuo-
liseksi.
Hennalan historian taltiointi kesäkuussa 2018 oli yhdistyksen 
kuvauskoulutuspäivä. Alueen merkittävän historian tallentami-
nen kotiseutuneuvos Seppo Toivosen johdolla on tärkeää tu-
leville sukupolville, joille Hennalan pitkä historia vuoden 1918  
tapahtumien ja siellä toimivien joukkojen vaiheista on jäänyt 
vain lehtikirjoitusten varaan.  Tilaisuudesta on leikattu valmis 
dokumenttielokuva, joka täydentää pitkän dokumenttieloku-
van ”Hennala muistoissani” paikallishistorian tuntemusta. 
 
Yhdistyksen pitämä editointiohjelmien ryhmäkoulutus on 
jatkunut koko vuoden ajan. Koulutusta on saanut yleisimpien
editointiohjelmien käytöstä.
 
Jäsenistölle on opastettu myös telepromterilaitteen käyttöä 
omien dokumenttiohjelmien kuvauksessa. Kyseistä menetel-
mää käytetään myös television uutisankkureilla.

Yhdistyksen jäseniä kuumtelemassa 
käsikirjoittamiseen liittyvää luentoa. 

Lahden Videokuvaajat ry:n tarkoituksena on edistää ja tukea videokuvauksesta kiinnostuneiden hen-
kilöiden mahdollisuuksia tehdä video-ohjelmia sekä yksityisesti että yhdistyksen tekeminä projekteina. 
Toiminta keskittyi Kino Iiriksen Tammisalissa kuukausittain järjestettäviin jäseniltoihin. Jäsenille järjest-
ettiin koulutusta ja informaatiota alan kehityksestä ja uutuuksista. Jäsenet ovat voineet lainata yh-
distyksen kuvauskalustoa. Lahden Videokuvaajat ry on valtakunnallisen Filmi- ja Videokuvaajien Liiton 
suurin jäsenyhdistys. Yhdistysrekisteri nro:70.564. 5.1.1957 Lahden Kaitaelokuvaajat ry. 
Nimi muutettiin 1997  Lahden Videokuvaajat ry:ksi. Yhdistyksessä oli joulukuun lopussa 95 hen-
kilöjäsentä, yksi yhteisöjäsen ja kaksi kunniajäsentä.

Koordinaattori Teemu Kosonen ( erosi myöhemmin )
Huvitmk:n pj Arja Savolainen
Jäsenvastaava Aatos Suomilammi
Kokousjärjestäjä Pertti Vuolukivi
Atk asiantuntija Seppo Pessa
Nettivastaava Kari Savolainen
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Kari Vähävuori saavutti hopeaa Mikkelissä 2018 pidetyissä Filmi- ja Videokuvaajien liiton SM-kilpai-
luissa elokuvalla Afrikan tähdet. Elokuva kertoo Lahden Reippaan afrikan kiertueesta. Sitä on 
esitetty Kino iiriksessä useaan kertaan.

Lahden Videokuvaajat 60 vuotta

Edustukset 

Keijo Skippari: 
Filmi-ja Videokuvaajien liiton varapuheenjohtaja,
Päijät-Hämeen elokuvakeskuksen varapuheenjohtaja
Aatos Suomilammi:
Päijät-Hämeen elokuvakeskuksen hallituksen jäsen
Jukka Mustonen:
Päijät-Hämeen elokuvakeskuksen jäsen
Sauli Hirvonen:
Lahti- Seuran puheenjohtaja
Päijät-Hämeen elokuvakeskuksen hallituksen jäsen

Palkitsemiset

Ohjelmatuotanto

Lahden Videokuvaajilla vuosi 2018 oli kasvun aikaa. Yhdistyk-
seen on liittynyt runsaasti uusia jäseniä, jotka ovat saaneet 
omaan ohjelmatuotantoon asiantuntevaa koulutusta. Yhdis-
tys on jatkanut edelleen kaupunkihistorian tallentamista ja 
valmistaa erilaisia dokumentteja Kino iiriksen perinneiltoissa 
esitettäväksi.

Lahden Videokuvaajat on valmistanut suuren suosion saanees-
ta Lemmenlatu-elokuvan teosta kertovan dokumentin, jota 
tullaan esittämään Kino iiriksessä Lahti-filmi-illoissa. Dokument-
ti osallistuu myös vuonna 2019 Kaakonpiirin videokilpailuihin, 
jotka järjestetään 9.3.2019 Lahdessa. Elokuva laitetaan myös 
FVL:n suomenmestaruuskilpailujen dokumentisarjaan.

Toinen mittava dokumenttielokuva ” Samsa aurinkoinen valmis-
tui vuoden lopulla. Elokuva kertoo Afganistanilaisen Samsullah 
Hoseinin tarinan. Elokuvaa on kuvattu vuodesta 2017 alkaen ja 
sen on ohjannut Keijo Skippari. Elokuvaa esitetään myös Kino 
iiriksessä.

Lahti-Seura valitsi Keijo Skipparin vuoden Lahtelaiseksi.
Tunnustuspalkinto myönnettiin Skipparille ansioituneesta, uutta 
luovasta ja pitkäaikaisesta lahtelaisen kulttuurielämän hyväksi 
tehdystä työstä. Erityisenä ansiona voidaan pitää Skipparin 
ideoimaa ja ohjaaja Tertta Saarikon kanssa tehtyä Lemmenlatu-
elokuvaa, jossa myös Lahden Videokuvaajilla oli merkittävä 
rooli kuvaus- äänitys ja jopa nääyttelijäsuorituksissa.


