Elokuvakulttuuriyhdistys Kino Sampo ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2017
Elokuvateatteri Kino Sammon tulevaisuus
Kino Sampo täyttää alkaneen vuoden aikana 100 vuotta. Talon julkisivun korjaus ei toteudu
tänä vuonna eikä ehkä ihan lähivuosinakaan. Onneksi löydetyt vauriot eivät uhkaa talon
kuntoa ratkaisevan pahasti.
Talon esteettömyyttä kuitenkin kehitetään kaupungin toimesta elokuvasäätiön tukirahan
vauhdittamana. Eteisen ja lämpiön portaisiin asennetaan tuolihissit ja vessaa uudistetaan ja
laajennetaan siten, että apuvälineidenkin kanssa pääsee vessaan.
Saliin tulee aluksi pari paikkaa pyörätuolin käyttäjille.
Remontin jälkeen henkilö, joka kykenee siirtymään pyörätuölista tuolihissiin pääsee myös
Sammon tilaisuuksiin. Vaikeavammaisille kuten useimille sähköpyöratuolin käyttäjille
Sampo on edelleen esteellinen.
Remontin valmistumisen jälkeen talon henkilökunnalle järjestetään lyhyt koulutus
tuolihissien käytöstä ja siirtymiosen avustamisesta.
Tämän vuoden aikana apuvälineiden käyttäjät pääsevät ilmaiseksi kaikkiin sammon
tilaisuuksiin. Näin markkinoidaan talon esteettömyyttä kohderyhmille.
1. Vuoden päätahtuma on talon 100-vuotisjuhlat 24.11. - 3.12. Juhlavuoteen liittyen Riihimäen
kesäkonsertit järjestää elokuvakonsertin talossa 8.6.
2. Salin äänentoiston tasoa parannetaan hankkimalla uusi Subwoofer alataajuuskaiutin, joka
assennetaan valkokankaan taakse. Se edellyttää taas kaapeleiden vetämistä konehuoneesta
vintin kautta kaiuttimelle. Asennuksen jälkeenpyydetään Kino Foto säätämään äänet
uudelleen ja päivittämään projektorin ohjelmisto.
3. Valkokankaan esirippukoneisto on korjattu ja se toimii nyt manuaalisesti kampea
kääntämällä.
4. Projektorin käyttöopas täydennetään ja koneen käyttöön koulutetaan lisähenkilöstöä.

Elokuvien esitystoiminta
1. Elokuvasarjat on nyt siirretty sunnuntaille. Lasten klassikkoelokuvat ovat kello 14.00 ja
aikluisten elokuvat kello 18.00.
Lasten elokuvasarja rakentuu nyt kirjaston elokuvalisenssin ja klassikkoelokuvien ympärille.
Esitykset ovat ilmaisesityksiä, mutta katsojamäärät ovat nousseet 40ja 130 välille.
Myös aikuisten elokuvien katsojamäärät ova kasvaneet ja nekin liikkuvat 40 ja 110 välillä
2. Päiväkotilapsille suunnatut Urpo ja Turpo -esitykset toteutetaan perinteisesti yhdessä
Nuorisoteatterin kanssa syyskuussa. Urpoon ja Turpoon on saatu esitysluvat suoraan
Lumifilmiltä Elokuvakontaktin konkurssin jälkeen.
3. Dok-Sampo viikonloppu järjestetään syyskuussa. Kino Sampo Film Festivalia alueen
ravintoloissa ei tänä vuonna kyetä järjestämään. Toki olemme henkisesti valmiit erilaisiin
elokuvatapahtumiin, jos niiden toteuttamiseen löytyy varteenotettavia tahoja.

4. Allinan yöelokuvat pyritään järjestämään videoesityksenä ja ehkä kirjaston lisenssin
puitteissa,.
5. Venäläisten elokuvien viikonloppu rakennetaan taas yhdessä Suomi Venäjä seuran kanssa
itsenäisyyspäivän tienoille.
6. Erityisnäytöksiä yhdistysten ja muiden tahojen kanssa toteutetaan mahdollisuuksien
mukaan. Ylimääräiset tilauselokuvat pyritään sijoittamaan myös sunnuntaille lasten ja
aikuisten elokuvien väliin. Näin henkilöstön kiinniolo esityksissä vähenee.
7. Joka tapauksessa suunitelmien mukaan esityksiä tulisi noin 40 ja katsojatavoite on yli 3000
katsojaa.

Tiedotustoiminta
1. Tiedotus on edellisen toimintakauden aikana kehittynyt hyvään suuntaan. Katujulisteet,
vaikka ne ovatkin kalliita, näyttävät toimivan varsin hyvin. Jatkossa joudumme hakemaan
kaupungilta vuosiluvan katujulisteisiin.
2. Facebook mainonta ja kotivujen parempi päivittäminen on osa syys kasvaneisiin
katsojamääriin. Siitä kiitos Antti Kökölle.
3. Kaupungin tapahtumatiedotuksen ja Riihimäen kulttuurielämä sivuston käyttöä tehostetaan.
Lasten elokuvien mainostaminen tapahtuu siten, että kulttuuritoimi levittää kirjaston tekemän
julisteen sähköisesti päiväkoteihin, jota laittavat julisteen esille. Samoin juliste on kirjastossa.
Lisenssin ehtojen puitteissa mainontaa ei voi enempää lajentaa
4. Jäsenkirjeen ja sähköpostilistan merkitystä ei voi aliarvioida. Niiden jakelusta pidetään
huolta. Gildan kanssa käydään keskustelua siitä, voidaanko sähköpostilista luovuttaa
Gildalle sen tiedotusta varten, jolloin vastineena saataisiin 1 euron alennus Gildan lipuista.

Jäsentilaisuudet
1. Erityisiä jäsentilaisuuksia ei ole suunnitteilla. Vuosikokous ja elokuvaesitykset ovat
keskeisimmät jäsentilaisuudet. Tarpeen ja ideoiden mukaan muutakin yhdessäoloa voidaan
toteuttaa, mutta voimavarat keskitetään esitysten pyörittämiseen ja tulevaisuuden
suunnitteluun digitaalisen elokuvan aikana.
2. Esitysten alussa aulassa hoidetaan mahdollisuuksien mukaan jäsenasioita, jäsenmaksuja,
korttien jakoa ja tarjotaan jäsenyyttä.
Jäsenyyden lisäksi katsojille tarjotaan mahdollisuutta liittyä sähköpostilistalle. Tästä tehdään
selkeä juliste, jota pidetään elokuvaesityksissä esillä.

Hallinto ja talous
Yhdistyksen talous vuonna 2017 rakentuu 25 euron jäsenmaksuun, 5 euron jäsenlippuun ja 7
euron normaalilippuun elokuvaesityksissä. Kasvaneen katsojamäärän mukana yhdistyksen
talous on vahvistunut.
Kaupunki jakaa kulttuuriyhdistyksille toiminta-avustusta, jota haetaan maaliskuussa.
100-vuotisjuhlien ohjelmiston toteuttamiseen haetaan erikseen avustusta yhdessä

Nuorisoteatterin kanssa.
Kirjanpito, tilinpäätös ja tilintarkastus ostetaan edelleen Hyria koulutukselta eli entiseltä
Kauppaoppilaitokselta.
Yhdistys on mukana suunnittelemassa Allinnan kesäteatterin kattamista.

