Elokuvat ovat Kauhavan rotareiden menestystarina
Kauhavan Rotaryklubi on vireä viisikymppinen yhdistys, jossa on 36 jäsentä. Klubi on jo
pitkään ansioitunut aktiivisen nuorisovaihdon ja työelämätietouden levittämisen saralla. Klubin
uusin hyväntekeväisyyteen liittyvä toimintamuoto lienee kuitenkin ainutlaatuinen Suomessa.
Kauhavan rotarit pyörittävät nyt innokkaasti myös paikallista elokuvateatteria.
Klubin tärkeä perinteinen toimintamuoto on jo 60-luvun puolivälistä pitäen ollut
työelämätietouden välittäminen lukion toisen luokan opiskelijoille, "kakkosille". Ja nyttemmin
sertifioitu nuorisovaihtomme on vuodesta 1976 lähtien ollut klubin näkyvä "lippulaiva", sillä
tähän mennessä olemme lähettäneet peräti nelisenkymmentä nuorta vuodeksi ulkomaille ja
ottaneet siipiemme suojiin saman määrän, joskus jopa kaksikin vaihtaria samanaikaisesti.
Kauhavalla pääpaikkaansa pitävän Suomen Yrittäjäopiston varsin laadukkaissa tiloissa on
mm. 150 hengen auditorio, jossa Seinäjoen Ammattikorkeakoulun yrittäjyyden yksikkö harjoitti
elokuvatoimintaa, mutta yksikön siirryttyä Seinäjoelle elokuvien näyttämiseen tuli katkos.
Kuten tiedetään, on Kauhavalla filmattu useita elokuvia - Häjyistä Talvisotaan - ja kun
uusiakin elokuvia on suunnitteilla ja kaupungin yhdeksi kulttuurikärjeksikin päätetty elokuva,
niin oman elokuvateatterin toiminta oli ehdottomasti säilytettävä.
Klubimme 2009-2010 presidentti Ilkka Peura saikin ajatuksen esittää elokuvatoimen
ottamista rotareiden kontolle! Klubiveljet lähtivät tuumasta toimeen ja päättivät ryhtyä
elokuvien pitoon. Neuvotteluiden tuloksina Yrittäjäopistokin suostui tuumaan ja Kauhavan
kaupunki lupasi asialle tukensa − ja mikä hienointa − myös Suomen Elokuvasäätiö ilmoitti
olevansa hankkeessa mukana. Rotarit pistivätkin tuulemaan.
Elokuvia on pyöritetty klubin voimin kuluvan vuoden alusta alkaen vähintään kohtuullisella
menestyksellä siten, että klubi on tilannut elokuvat, mainostanut niitä, hoitanut lippumyynnin
ja ovipalvelun sekä projisoinut filmit valkokankaalle. Kiusana on ollut aikansa elänyt ja
hankala 35 mm:n näyttötekniikka. Kun salikaan ei ollut kovin katsojaystävällinen, päätettiin
asialle tehdä jotakin.
Neuvonpitojen tuloksina varmistui Elokuvasäätiön tuki digitaalisen projektorin hankinnalle
sekä teatterin katsomon täydelliselle uusimiselle audiotekniikaltaan ja
katsojamukavuudeltaankin nykyaikaiseksi. Käsistään taitavimmat rotaryveljemme kunnostivat
elokuvasalin viimeisen päälle "äänimaailmaa" myöten.
Elokuvaprojektissa päätettiin jo varhaisessa vaiheessa verkottuminen sidosryhmiin ja sekä
lukion että yläkoulun oppilaita onkin ohjelmistotiimissä, jota johtaa klubimme nykyinen
presidentti Toni Uusimäki. Hän julkaisee elokuva-arvostelut viikoittain blogissaan ja vetää
Järvilakeuden kansalaisopiston alaisuudessa toimivaa elokuvakerhoa.
Tätä pikkujoulujen aikaan kirjoitettaessa täysin moderni digiprojektorimme on asennuksessa
ja Y-Kino avataan uudistettuna 8. joulukuuta 2010.
Elokuvien pyörittämiseen on klubimme sitoutunut kolmen vuoden määräajaksi ja
elokuvatoimen jo tähän mennessä saadusta rahahyödystä on pääosa tuloutettu RI:n
PolioPlus-hankkeeseen sekä mm. shelterboxin hankintaan Haitin katastrofin uhreille
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Kauhavan rotaryklubin jäsenet Gunnar Ahopelto (ylhäällä), Matti Jouppi ja Carl-Gustav
Karling mittaamassa akustiikkalevyn paikkaa paikallisessa elokuvateatterissa.

Kauhavan rotareiden pyörittämä elokuvateatteri Y-Kino avaa ovensa joulukuussa 2010
perusteellisesti uudistettuna.

