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Noin 50 vuotta sitten, tarkemmin sanoen 1 4.2.1 953, lähetti Yrjö Rannikko valitul le joukolle

fi lmikärpäsen puremil le helsinki läisi l le seuraavan kirjeen:

S. H. T

Kun allekirjoittaneelle on useilta tahoilta huomautettu, että maassamme on jo koko paljon

kaitafilmiharrastajia, mutta heillä ei ole vielä yhteistä omaa seuraansa tai yhdistystä ja

otettuani yhteyden Helsingin Kameraseuran piirissä toimivaan kaitafilmaajien kerhoon, jossa

myös todettiin, että tämän harrastuspiirin toiminnan kiinteämpi kehittäminen ilmeisesti olisi

menestyksellisempää, jos kaikki harrastajat – niin Kameraseurojen piiristä kuin ulkopuoleltakin

– saataisiin omaan yhdistykseensä, sain tehtäväksi kutsua koolle kaitaelokuvausta

harrastavien henkilöiden neuvottelukokouksen. Tämä kokous pidetään torstaina t.k 19. p:nä

Ravintola Klaus Kurjen n.8. lounashuoneessa klo 19.30.

Kunnioittaen Y. Rannikko"

Tämä historial l inen kirjeviesti käynnisti kaitaelokuvauksen harrastaj ien yhdistystoiminnan

Helsingissä – ja Suomessa. Perustavassa kokouksessa yhdistykseen li ittyi 53 jäsentä.

Puheenjohtajaksi val itti in kokoonkutsuja, insinööri Yrjö Rannikko ja sihteeriksi diplomi-insinööri

Veikko Vahvaselkä, jotka kumpikin tahollaan olivat

toimineet yhdistysajatuksen henkiinherättäj inä. Uuden

yhdistyksen nimeksi hyväksytti in Kaitaelokuvaajat –

Smalfi lmare r .y .

Sääntöjen mukaan yhdistyksen tarkoituksena oli edistää

taiteel l isesti ja teknil l isesti harrastajain

kaitaelokuvaustoimintaa mm. järjestämällä kokouksia ja

elokuvaesityksiä. Huhtikuussa pidetti in ensimmäinen

täl lainen jäsenkokous, jonka esitelmäteemana oli

"Leikkaus on myös kaitaelokuvan valmistuksen eräs

tärkeä vaihe." Kokouksessa esitetti in kaksi 8 mm:n

elokuvaa:

– Wahlberg: 4 min nimetön fi lmi, joka tekijän sanojen mukaan sisältää ”kaikki mahdoll iset

virheet" – Nousia: värifi lmi Olympialaisista.

Näitä elokuvia en nähnyt, si l lä itse l i ityin yhdistykseen vasta toukokuun kokouksessa, joka

pidetti in ravintola Vaakunan kinokabinetissa. Muistan, että siel lä ol i suuren kiinnostuksen

kohteena ns. vekotinpöytä, jonne jäsenet ja kauppiaatkin toivat väl ineitä näyti l le, el lei peräti

myytäviksi! Si l loinhan eletti in vielä sotien jälkeisen ankaran valuutta- ja materiaal ipulan aikaa,

jol loin tarvikkeiden saatavuutta rajoittivat kiven alla olevat tuonti l isenssit. Kuvaavia täl le

ankealle ajal le ol ivat esim. seuraavat i lmoitustekstit Kaitafi lmi-lehdessä:

Nyblin: Ennen kesää saamme mahdollisesti Paillard-kameroita,

Helios: Yritämme pitää kuulto-(umkehr-)filmiä jatkuvasti varastossa.

SVO: Odotamme kevään kuluessa kameroita ja filmiä. Tehkää tilauksia, saapuvat erät ovat

pieniä!

Kaarlo Heliö



Kuvaavaa täl le säännöstelyajan mental iteeti l le ol i parin kokouskerran jälkeen Vaakunan

vahtimestari lta saamamme porttikielto sen vuoksi, että omien elokuvien esittäminen

kabinettiti lassa oli "laitonta" puuhaa, Insinööritalol le sentään kelvatti in, mutta jäsenmäärän

jatkuvasti noustessa, kävivät talon ti lat pieniksi ja sen jälkeen on 50- ja 60-luvuil la on

kokoonnuttu ainakin seuraavissa paikoissa: Upseerikasino, Handelsgi l let, Rakennusmestarien

ravintola, Laulunmiehet, Teatteri-Gri l l i , Kauppakorkeakoulu, Satakuntatalo ja

Köpmannaläroverket.

Elokuvakilpai lut kuuluivat yhdistyksen ohjelmaan jo ensimmäisestä vuodesta lähtien,

"Kesäkilpai luun 1 953" osall istui peräti 1 2 fi lmiä, Ensimmäinen kilpai lunvoittaja ol i

mainospääll ikkö Lasse Linnanmäki 8mm:n värifi lmil lään "Ali-fantasia". I tse ihmettel in, miksei

oma kesäfi lmini ol lut mukana osall istujal istal la, kunnes selvisi , että Rannikko oli unohtanut sen

eteisen vaatehyllyl le ki lpai lun ajaksi, Arvatkaa, harmittiko!

Kevättalvel la 1 954 rohjetti in jo osall istua Pohjoismaisi in fi lmiki lpai luihin Kööpenhaminassa.

Turhat luulot kuitenkin karsitti in: tul i jumbosija! Myöhemmin on pärjätty paremminkin: 60-

luvul la voittivat kultaa ja PM-mestaruuden Margareta Stigzel ius, Anja ja Tuomo Väänänen,

Reino Niiniranta ja Tuure A. Korhonen. UNICA-kilpai luista ovat 50-luvul la mitaleja tuoneet

professori Juhani Paatela elokuvalla "Wings and Rings" – kultaa Zürichissä 1 956 ja Eva

Hemming – Leif Wager elokuvalla "La Nouvelle" – hopeaa Helsingissä 1 959. 60-luvun Unika-

mital isteja on useitakin: Reino Niiniranta 2 hopeaa ja 1 pronssi, Anja ja Tuomo Väänänen 1

hopea ja 1 pronssi , Kaarlo Heliö l pronssi, Tuure A.Korhonen l pronssi, Birger Wasenius 1

pronssi ja Mauri Kalima l pronssi.

Alkuaikojan kilpai lusäännöt keskittyivät lähinnä määräämään, minkä pituisia ja värisiä ns. alku-

ja loppuhäntien tul i ol la ja että äänifi lmeihin piti l i i ttää mukaan äänilevy soitto-ohjeineen.

Myöhemmin kyllä 60-luvun puolel la saati in syntymään paljolti UNICA-vaikutteisia

täydell isempiä kilpai lu- ja arvosteluohjeita. joita sittemmin vuosien mittaan on monta kertaa

rukattu ja muuteltu ni in, että ne nyttemmin l ienevät täysin kadonneet näkyvistä kuten jouduin

tässä kerran 90-luvul la ki lpai lutuomaristossa toteamaan.

Vuosijuhlat vietetti in alkuaikoina Kämpin peil isal issa frakki-i l tapukujuhl ina. Kohokohdaksi

muodostui aina vuosiki lpai lun palkintojen jako ja parhaiden fi lmien esitys. Nämä varsin

el itistiset juhlat tal letetti in aina 1 6 mm:n fi lmil le, joita l ienee vieläkin yhdistyksen arkistossa?

Vuosien mittaan yhdistyksen jäsenmäärä jatkoi kasvuaan nousten parhaimmil laan reilusti yl i

200:n. Tämä "elefanttitauti" alkoi käydä rasitukseksi varsinkin vetovastuussa olevil le: sihteerit

vaihtuivat taajaan ja lopulta näytti si ltä, että Rannikko joutui ajoittain vetämään yksinään koko

rul janssia, mikä ei tietysti sujunut aivan kitkatta. Tässä vaiheessa ruvetti in puuhaamaan ns.

seniorikerhoa, jonka merkittävimmäksi saavutukseksi taisi jäädä jäsenten sisäänpääsyehtojen

kehittäminen ri ittävän rajoittaviksi. Senioripi irin toiminta taisi l i ian herraskaisena sammahtaa

lähtökuoppiinsa. Akti iviset fi lmintekijät sensijaan keksivät muita metkuja. Erikoisesti

näytelmäelokuvien teosta kiinnostuneet perustivat "Juonikerhon", johon li ittyi 30 jäsentä.

Jäsenyysvaatimuksena oli ainakin yhden näytelmä- tai fantasiafi lmin valmistaminen vuosittain

joko yksin tai ti imityönä. Tämä kerho osoittautui sitkeähenkiseksi ja sen ansioksi on luettava

yhdistyksen elokuvanteon voimakas elpyminen 60-luvul la. 1 963 kerhon nimi muutetti in

Kaitakil laksi ja samalla intressialue laajennetti in käsittämään myös dokumenttielokuvat.



Rannikon päädyttyä ymmärrettävistä syistä eroamaan yhdistyksen puheenjohtajan tehtävistä

vuoden 1 960 lopussa, val itti in hänen työtään jatkamaan ansioitunut ja akti ivinen fi lmimies,

"diploomi-pastori" Heikki Kalima, joka yhdistyksen perustamisesta lähtien on ollut yksi sen

keskeisimpiä vaikuttaj ia ja ki istaton auktoriteetti . Kaliman tueksi lähtivät hal l itukseen

yhdistystoimintaa elvyttämään sihteerinä Kaarlo Heliö ja varainhoitajana Veikko Männistö.

Yhdistyksen uusi tunnusmerkki "Kaitafi lmisi lmä" kul latuin reunuksin luovutetti in 1 961 Yrjö

Rannikol le, kun hänet suurien ansioidensa johdosta kutsutti in vuosikokouksessa yhdistyksen

ensimmäiseksi kunniajäseneksi.

Yhdistyksen juhl iessa 1 0-vuotistaivaltaan vuoden 1 963 alkupuolel la toteutti uusin hal l itus,

jonka puheenjohtajana toimi nyt Kaarlo Heliö, sihteerinä Tuomo Väänänen ja varainhoitajana

edelleen Veikko Mannistö, joukon uudistuksia. Museokatu 25 :stä vuokratti in Kaitakoloksi

ristitty toimistohuone, painetti in 20-sivuinen juhlajulkaisu yhdistystietoineen, toimeenpanti in

l i ikemaailman tuel la kalustonhankintakeräys ja pidetti in Kauppakorkeakoulul la kolme-i ltaiset

kaitafi lmauskurssit suurel le yleisöl le. Näil lä toimenpitei l lä saatetti in yhdistyksen talous

vankalle pohjal le lähdettäessä jatkamaan toimintoja toisel le vuosikymmenelle.

Helsingin Filmi- ja Videokuvaajat ry 50 vuotta – Pertti Moll

Helsingin Kamerakerhon puitteissa toimi aikanaan 50-luvun alussa kaitaelokuvausta

harrastavien ryhmä "Kengännauhakerho". Tämä ryhmä päätti syyskuussa 1 953 perustaa

oman yhdistyksen nimellä Kaitaelokuvaajat – Smalfi lmare ry. Nimen kaksikiel isyys jo viittaa

siihen, että mukana oli useita ruotsinkiel isiä, ja muutoinkin jäsenet ol ivat keskimäärin

"parempaa väkeä". Kaitaelokuvaus oli 1 6 mm:l lä jo si l loin eräänlainen eli ittiharrastus. Tästä

kertoo mm se, että yhdistyksen ensimmäiset vuosijuhlat pidetti in frakkijuhl ina Kämpin

tasoisissa paikoissa. Näistä juhl ista on dokumenttitaltiointeja 1 6 mm värifi lmil lä.

Vasta 2 x 8 mm filmikoon mukaantulo toi

elokuvausharrastuksen laajempienkin

kansankerrosten ulottuvi l le. Myös 9 ½ mm

kuvaformaatti , jol la ol i monia etuja puolel laan, ol i

si l loin useiden amatöörien käyttämä.

Yhdistyksen perustajajäsenistä ei taida enää olla

ketään joukossamme, mutta aivan alkuvuosilta on

eräitä "tervaskantoja" yhdistyksen riveissä edelleen

akti ivisesti mukana mm Heikki Kalima, Veikko

Männistö ja Kaarlo Heliö. Perustajajäsen, kamarineuvos Torsten

Carlander kuoli tänä vuonna 1 00 vuotta täytettyään.

Helsingin yhdistys on aikojen kuluessa muuttanut kaksi kertaa nimeään. Kun video alkoi

nostaa päätään, halutti in sana "kaita" jättää pois, ja nimeksi tul i Helsingin Harraste-

elokuvaajat ry, ja muutaman vuoden kuluttua, videon vallatessa omien elokuvien

tuotantomuodon, nimeksi päätetti in nykyinen Helsingin Filmi- ja Videokuvaajat ry .

Pertti Moll



Jo yhdistyksen toisena toimintavuotena yhdistyksen perustajajäsen ja elokuvauksen

monitoimimies Yrjö Rannikko kutsui kokoon myös eräistä muista kaupungeista (Turku,

Jyväskylä) kaitaelokuvaajien yhdistystoiminnasta kiinnostuneita henkilöitä, ja ni in perustetti in

valtakunnall inen Kaitaelokuvaajien Liitto ry. Tähän li ittoon l i ittyivät vähitel len lähes kaikki eri

paikkakunnil la toimivat alan yhdistykset. Li iton ulkomaantoiminta, joka voimakkaimmin

kohdistui pohjoismaihin, hoidetti in Helsingin yhdistyksen toimesta Stig Schubertin hoitaessa

ulkomaiset suhteet.

Pääasiassa Eurooppaan suuntautunut kansainvälinen UNICA-toiminta hoidetti in alkuvuosina

myös Helsingin yhdistyksestä. Helsinki on järjestänyt yksin tai yhteistoiminnassa Liiton kanssa

useina vuosina ryhmämatkoja useihin UNICA-kokouksiin. Nämä matkat ovat ni ihin

osall istuneil le varmaankin parasta antia, mitä kaitaelokuvaus on yhdistystoiminnan muodossa

meil le antanut.

Muutoin yhdistyksen toiminta on painottunut kuukausikokouksiin, joissa on katseltu jäsenten

tekemiä omia elokuvia sekä pidetty sisäisiä ki lpai luja pari kertaa vuodessa. Näin on pyritty

oppimaan toisten virheistä ja uusista ideoista ja siten tekemään entistä parempia elokuvia.

Tähän on tähdännyt myös säännöll inen koulutus eri laisten kurssien muodossa. Parhaina

vuosina yhdistyksen akti ivisten jäsenten määrä ylitti 200.

Useista UNICA-mitaleista mainittakoon tässä kirkkaimpana Heikki Kaliman elokuvallaan "Kiltin

pojan portaat" v. 1 979 Turussa saama kultamital i . Pohjoismaisia mestaruuksia ovat

saavuttaneet mm Reino Niiniranta leikeanimaatioi l laan sekä Anja Väänänen

näytelmäelokuvil laan. UNICA:n työvaliokuntaan kuuluu nykyään jäsenemme Lauri Hirvonen.

Kansainvälistä kahdenkeskeistä toimintaa

harjoitetti in aikanaan myös Neuvostol i iton ja

Baltian maiden kanssa. Tällöin Igor Ahvenlahden

monipuolinen kiel itaito ol i meil le suureksi avuksi.

Syväll isistä yhteyksistä Tall innaan mainittakoon

Tenu Aru, Hans Vaisma, Vil lu & Anne, Jyri Varus,

Loid, Ylö Keetus

Harrastaj ina aloittaneista jäsenistä on vuosien

mittaan moni si irtynyt elokuva-alan

ammatti laisiksi. Tuure A. Korhonen, Mauri Kalima, Kari

Kyrönseppä, Maarit ja Pertti Hohtokari sekä Kari

Leponiemi mainittakoon esimerkkeinä.

Naisten merkityksestä yhdistyksessä

elokuvantekijöinä, ryhmänvetäj inä, ideoij ina ja

taustavaikut- taj ina mainittakoon Anja Väänänen,

Maarit Hohtokari, Ul la Heliö, Eeva Männistö, Kirsti

Vil jamaa tyttärineen ja Mirjam Kalima

Veikko Männistö

Kirsti Vil jamaa ym.




