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KINO SAMPO ry:n TOIMINTAKERTOMUS 2016
Yleistä
Yhdistyksen tarkoituksena on sääntöjensä mukaan ylläpitää ja kehittää elokuvakulttuurin harrastusta
Riihimäellä. Vuosi 2016 oli yhdistyksen 17. toimintavuosi. Yhdistys toimi vuoden aikana
aktiivisesti. Yhdistyksen hallitus kokoontui vuoden aikana virallisesti viisi (5) kertaa.
Vuoden päättyessä yhdistyksessä oli 52 jäsenmaksun maksanutta jäsentä.
Yhdistyksen hallinnosta
Elokuvakulttuuriyhdistys Kino Sampo ry:n vuosikokous pidettiin Riihimäen Kansalaisopiston
tiloissa 19.3.2016. Kokouksessa oli läsnä neljätoista (14) yhdistyksen jäsentä.
• Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Olli Ikonen.
• Hallituksen jäseniksi valittiin Jere Salminen, Seppo Mikkonen, Mirva Lähde, Esko
Kuokkanen, Reijo Kurkela, Aimo Leivo, Maria Klemetti, Anna-Maria Teperi, Juho Tiainen
ja Antti Kökkö.
• Hallituksen varajäseneksi valittiin Mirja Piranta.
Yhdistyksen tilinpäätös toimintavuodelta 2015 hyväksyttiin ja hallitukselle myönnettiin tili- ja
vastuuvapaus.
Yhdistyslain mukaan yhdistykselle voidaan tilintarkastajan sijaan valita toiminnantarkastaja.
Kirjanpito- ja toiminnantarkastuspalvelu on aikaisemmin saatu Hyria-koulutukselta. Päätettiin pyytää
ko. palvelut edelleen Hyria-koulutukselta.
Yhdistyksen hallitus järjestäytyi seuraavasti:
• Reijo Kurkela valittiin varapuheenjohtajaksi, Maria Klemetti valittiin taloudenhoitajaksi, Anna-Maria
Teperi hoitaa jäsenasiat, Mirva Lähde hoitaa lippukassaa, Seppo Mikkonen toimii sihteerinä ja
tiedottajana, mutta hallituksen kokousten sihteeri ja pöytäkirjanlaatija valitaan kokouskohtaisesti.
• Digitaalista mediaa hoitavat ja kehittävät Jere Salminen ja Antti Kökkö.
• Elokuvajulisteet tekee Timo Miettinen.
• Konehuoneen toimintaan koulutetaan mahdollisimman moni hallituksen jäsen.

Tärkeitä tapahtumia
Kino Sammon rakennuksen 100-vuotisjuhlien valmistelu käynnistyi alkuvuodesta. 16.2.2016
pidettiin ensimmäinen palaveri Riihimäen Nuorisoteatterin edustajien kanssa juhlavuoden ohjelmaan
liittyen. Teatterirakennuksen 100-vuotisjuhlia vietetään vuonna 2017. Juhlaan liittyvät tapahtumat
painottuvat vuoden 2017 syksyyn.
Filmien maahantuojat ovat siirtyneet toimittamaan filmit elokuvien esittäjille sähköisinä lähetyksinä.
Postilähetyksinä toimitetut levykkeet ovat jääneet pois käytöstä. Filmitiedostojen siirrossa
maahantuojilta Kino Sampoon on nyt käytössä 4G-yhteys.
Yhdistys päätti näkyä sosiaalisessa mediassa aikaisempaa tehokkaammin. Talousarvioon varattiin
150 euroa esim. facebookissa näkymistä varten.
Riihimäen kaupunki sai Suomen elokuvasäätiöltä avustusta Kino Sammon wc-tilojen kunnostukseen
ja porrashissin asentamiseen.
Katumainontaa varten haettiin lupa Riihimäen kaupungilta.
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Kino Sampo sai Riihimäen kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikajaostolta vuoden 2016 kulttuurin
tunnustuspalkinnon. Se luovutettiin yhdistykselle Asematapahtumassa 11.9.
Yhdistys sai kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikajaostolta toiminta-avustusta 1900 euroa.
Elokuvien esitystoiminta
Vuoden aikana yhdistys järjesti kolme elokuvien esityssarjaa ja näiden lisäksi useita erillisiä
filmiesityksiä. Toimintaan sisältyi yhteensä 57 esitystä. Esityksiä seurasi yhteensä 3372 katsojaa.
Yhteenveto vuoden 2016 elokuvaesityksistä on liitteenä.
Erillisiä filmiesityksiä
Elokuvasarjoihin kuuluvien filmiesitysten lisäksi Kino Sammossa on järjestetty erillisiä
elokuvaesityksiä yleisölle ja eri ryhmille.
• 22.2. esitettiin dokumenttielokuva ”Tunteiden temppelit”. Se kertoo elokuvateattereiden
digitalisoimisesta. Filmi sisältää runsaasti Kino Sammossa kuvattua materiaalia.
• 28.2. järjestettiin Riihimäen Urheilusukeltajat ry:n jäsenille esitys dokumenttifilmistä
”Takaisin pintaan”. Filmi kuvaa suomalaisten sukeltajien retkeä Norjassa hukkuneiden
luolasukeltajien tuomiseksi kotiin.
• 6.3. esitettiin piirrosklassikko ”Viidakkokirja” Riihimäen Kehitysvammatuki ry:n jäsenille.
• Riihimäen koulujen toimintapäivänä 31.5. Kino Sammossa vieraili viisi koululaisryhmää.
Koululaisille kerrottiin lyhyesti Kino Sammon historiasta ja esitettiin Riihimäki-aiheisia
historiafilmejä.
• 2.9. Taiteidenyö-tapahtumassa esitettiin Allinnan kesäteatterimontussa Kaurismäen filmi
”Mies vailla menneisyyttä”.
• 3.-4.9 järjestettiin Dok Sampo viikonloppu, jossa esitettiin 6 elokuvaa
• 5 -11.9 järjestettiin yhdessä Nuorisoteatterin kanssa 10 tilaisuuden Urpo ja Turpo esityssarja
päiväkodeille.
• 22.11 järjestettiin lukiolle ”Tyttö nimeltä Varpu” elokuvan esitys
• Venäläisten elokuvien viikonloppu järjestettiin yhdessä Suomi-Venäjä seuran Riihimäen
osaston kanssa 4.-6.12. Silloin pidettiin kolme filmiesitystä.
Loppulauseet
Elokuvakulttuuriyhdistys Kino Sampo ry kiittää yhteistyökumppaneitaan sekä elokuvaesityksissä
käyneitä katsojia.
Kiitämme myös yhdistyksen jäseniä, jotka ovat mahdollistaneet hyvien elokuvien esittämisen ja
muun toiminnan käyttäen vapaa-aikaansa ja osaamistaan yhdistyksen hyväksi.
Riihimäellä 25.3.2017
Elokuvakulttuuriyhdistys Kino Sampo ry:n hallitus

