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Lokakuun kuukausikokous 
 
Lokakuun kuukausikokous pidetään tiistaina lokakuun 15. päivänä 2019 alkaen klo 18:00 
keskustakirjasto Oodissa osoitteessa Töölönlahdenkatu 4, 00100 Helsinki. Kokoonnumme 
Oppimistilaan 2. Se sijaitsee toisessa kerroksessa. Kerros on aika sokkeloinen, mutta siinä on 
infopiste, josta saa lisäopastusta. 
 
Kuukausikokouksen ohjelma 
 
Aloitamme vuosikilpailulla. Ilmoittaudu puheenjohtajalle viimeistään 13.10.2019 mielellään 
sähköpostilla. Mainitse jokaisesta elokuvastasi nimi ja pituus. Lähetä elokuvat puheenjohtajalle 
WeTransfer-palvelua käyttäen (https://wetransfer.com/) tai tuo ne mukanasi muistitikulla joko mpg- 
tai MP4-muodossa. 
 
Lisäksi katselemme kevään SM-kilpailun parhaimmistoa ja muitakin hyviä elokuvia. 
 
Heikki ja Aulikki Mäntylän muistotilaisuus eli Elämän Juhla pidetään 2.11.2019 kello 16–19 ravintola 
Kaartissa, Pohjoinen Hesperiankatu 33 A, 00260 Helsinki. Yhdistyksen edustajia on pyydetty 
tilaisuuteen. Valitaan osallistujat, jos halukkaita löytyy. 
 
Tarjoilu perinteiseen tapaan. 
 

Muuta tärkeää 
 
Marraskuun kuukausikokous eli vaalikokous pidetään Oodin Oppimistila 2:ssa 19.11.2019 kello 
18:00–21:00. Ehdotuksia ohjelmaksi, samoin kuin kevään 2020 ohjelmaksi, otetaan mielellään 
vastaan. 
 
Viron harraste-elokuvaajien kattojärjestö Eesti Mittekommertslike Filmide Autorite Liit (vastaa 
Suomen FVL:ää) järjestää 17. kansainvälisen filmifestivaalin Tallinnassa 25.10.2019 kello 11.00–16:00. 
Festivaali pidetään Solariksen elokuvateatteri Artisissa. Osoite on Estonia pst. 9, 3. kerros. 
Tilaisuuteen ei tarvitse erikseen ilmoittautua. Lisätietoa tilaisuudesta on englanniksi verkkosivulla 
http://efl.planet.ee/17festivalingl.pdf 
 
Uusien jäsenten saamiseen mukaan toimintaan järjestetään Oodissa tai muussa sopivassa tilassa 
elokuvaesityksiä. Näissä esitetään esimerkiksi Unican ja SM-kilpailujen parhaita elokuvia ja pidetään 
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harraste-elokuvien tekemiseen liittyviä alustuksia. Tilaisuuksissa pyritään siihen, että osallistujat 
oppivat uusia asioita elokuvan teosta ja innostuvat liittymään jäseniksemme. Tilaisuuksista 
tiedottaminen on tärkeää oikean kohderyhmän löytämiseksi. Toimintaa käynnistellään loppuvuoden 
2019 aikana. 
 
Selvittely tutustumiseen Aalto-yliopistossa ja Metropoliassa annettavaan elokuva-alan koulutukseen 
ei ole toistaiseksi johtanut tulokseen. Ehkä kuukausikokouksessa asiasta voi kertoa jo enemmän. 
 
Yhdistyksemme järjestää vuoden 2020 SM-kilpailun tuomaroinnin. Itse kilpailu pidetään Lahdessa 
18.4.2020. Jos tiedät tai tunnet jonkun, joka olisi sopiva tuomariksi, kerro asiasta! 
 

Oodin oma elokuvateatteri Kino Regina on myös tutustumisen arvoinen paikka. Teatteriin pääsee 
parhaiten tutustumaan käymällä siellä elokuvissa. Reginan elokuvien ohjelmiston löydät sivulta 
http://kinoregina.fi/ohjelmisto/elokuvat/. Sieltä voit myös ostaa lipun. 
 

 
 
Näkemisiin kuukausikokouksessa! 
 
Esko 

Vieressä Oodin 
sijaintikartta. 
 
 
Yhdistyksen 
verkkosivuille pääset 
myös alla olevalla 
QR-koodilla. 
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