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Lokakuun toiminta 
 

Koronatilanne on pahenemaan päin. Yhdistyksen hallitus on päättänyt, että lokakuun kuukausikokous 
perutaan. Tällöin myöskään vuosikilpailua ei järjestetä. 
 

Mutta ei hätää! Voit katsella UNICA 2020 Film Show -filmejä kotonasi linkistä 
https://vimeo.com/showcase/7450374. 
Kun menin sivulle, en tarvinnut salasanaa, mutta jos sitä kysytään, se on #Film#Show#2020 
 

Voit myös halutessasi katsella lähes kaikki SM 2020 -kilpailuelokuvat linkistä 
https://1drv.ms/u/s!AjjzbGehbZu6gtIwzGG_pvZyMwRfmA?e=biEF6C.  
 

Muita asioita 
 

Marraskuussa 17.11.2020 kello 18.00–21.00 meillä pitäisi olla Oodin ryhmätilassa 4 vaalikokous. 
Saapa nähdä, voimmeko sen järjestää. Ehkä kokeilemme etäkokousta, tai sitten kokous siirtyy 
myöhemmäksi. Ilmoitan tästä tarkemmin eri jäsenkirjeellä. 
 

Muistutan vielä Wanda Videonet ry:n harrastajaelokuvasta Late kick's, jonka ensi-ilta on perjantaina 
9.10.2020. Paikka on Helsingissä elokuvateatteri Orion Eerikinkadulla ja aika kello 20. Lipun hinta 10 
euroa ja sen saa paikan päältä. Sali täytetään tietysti turvavälejä noudattamalla. Elokuvan kesto on 
tunti 30 minuuttia. Paikalla on myös tekijöitä. Kuvaukset tehty pääosin Riihimäen seudulla. 
 

Marraskuussa lauantaina 28.11.2020 kello 11.00–16 pidetään Eesti Vabariigi 55. mittekommertslike 
filmide festival -kilpailun elokuvien näyttö- ja palkintojenjakotilaisuus Tallinnassa. Tilaisuus on 
kauppakeskus Solariksessa elokuvateatteri Artisissa. Suomesta kilpailuun on ilmoitettu samat 
elokuvat, jotka UNICA 2020 Film Showissakin ovat mukana. 
 

Uskollisesti ja pitkään seuramme sihteerinä ja varainhoitajana ansiokkaasti toiminut Pentti lopettaa 
nämä tehtävät tähän kauteen. Hän ei myöskään enää ole valittavissa hallituksen jäseneksi. Voisitko 
Sinä, hyvä jäsenemme, lähteä mukaan hallituksen toimintaan? Mikäli vaalikokous niin haluaa, olen 
valmis toimimaan tulevana vuonna puheenjohtajana, ja Jyry on ilmoittanut olevansa käytettävissä 
varapuheenjohtajaksi. Tarjolla olisi siis toiminta sihteerinä tai varainhoitajana, tai tietysti 
molempinakin, mikäli haluat seurata Pentin jalanjälkiä. Mikäli toiminta hallituksessa kiinnostaa, 
ilmoita minulle asiasta, niin tiedämme tilanteen jo ennen vaalikokousta. 
 

Pidetään toisistamme ja itsestämme huolta! 
Esko 

Helsingin Filmi- ja 
Videokuvaajat ry 
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