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 Puheenjohtaja Esko T. Rautanen, puh. 040 750 0654 
  esko.rautanen@yahoo.fi 
 

 Varapuheenjohtaja Jyry Louhisto, puh. 040 543 1099 
 ja sihteeri jyry.louhisto@kolumbus.fi 
 

 Varainhoitaja Paavo Tammi, puh. 041 510 1522 
  paavo.tammi@gmail.com 
 

 Jäsen Markku Mertala, puh. 040 847 3391 
  mertalamarkku@gmail.com 
  
 Yhdistyksen verkkosivut (valitettavasti eivät ajan tasalla) 
 http://www.fvl.fi/jasenyhdistykset/helsinki 
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Helmikuun kuukausikokous 
 

Edelleen vaikean koronatilanteen vuoksi helmikuun kuukausikokous tiistaina 15.2.2022 kello 18 
alkaen pidetään etäkokouksena Jitsi-ohjelmalla. Jäsenkirjeen sivulla 2 on Jitsin käyttöohje. 
Kokoustarjoilusta jokainen huolehtii omalta osaltaan itse. 
 

Kokouksen sisältönä on jälleen keskustelu etukäteen katselluista elokuvista. Katsellaan kukin 
tykönämme seuraavat UNICA 2020 Film Shown elokuvat. Niihin pääsee linkistä: 
 

https://vimeo.com/showcase/7450374 
 

Aiemmin kaikki elokuvat pystyi katselemaan suoraan, mutta nyt pitää rekisteröityä. Se on 
kuitenkin helppoa. 
 

Elokuvat on järjestetty maittain ja kaksi ensimmäistä kirjainta ilmoittaa maan. Katsottavat elokuvat 
on lueteltu seuraavassa. 
 

Maa Nimi Kesto Tekijä 
Saksa Hotel Sehnsucht 10:07 Stefan Schmidt 
Ranska ENTRE DEUX (vain ranskaksi, mutta…) 8:13 Guillaume La Rocca 
Alankomaat Whatsapp 6:11 Hay Joosten 
Norja CHATTER 7:36 Leo Resnes 
Romania Video ART Club… about us or… 6:53 Viorel Ieremie 
Ukraina Magic ray 2:54 Polina Leskevich 
 

Elokuvista keskustelun jälkeen voimme mainiosti jutella muista asioista ja erityisesti kevätkauden 
kokousaiheista ja muusta toiminnasta. 
 

Muita asioita 
 

Mikäli koronatilanne sen sallii, maaliskuun kuukausikokous pidetään tiistaina 19.4. 2022 kello 18–
21 Oodin ryhmätilassa 2. 
 
Oletko jo maksanut vuoden 2022 jäsenmaksusi? Kulumme ovat pieniä ja niin on jäsenmaksukin. 
Liittyminen FVL:ään ei ole pakollista, mutta se tukee valtakunnallista toimintaa, kuten SM-
kilpailuja, ja on hyvin suositeltavaa. Kun maksat heti, asia ei pääse unohtumaan! Maksutiedot ovat 
sivulla 2. 

Helsingin Filmi- ja 
Videokuvaajat ry (HFVK) 
  

Postiosoite: 
Dagmarinkatu 12 B 21 
00100 Helsinki 

mailto:esko.rautanen@yahoo.fi
mailto:jyry.louhisto@kolumbus.fi
mailto:paavo.tammi@gmail.com
mailto:mertalamarkku@gmail.com
http://www.fvl.fi/jasenyhdistykset/helsinki
https://vimeo.com/showcase/7450374


Sivu 2 (2) 
 

Tilinumero FI23 8312 3710 2786 15 
Saaja Helsingin Filmi- ja Videokuvaajat ry 
Jäsenmaksu HFVK 4 € 
Jäsenmaksu HFVK ja FVL yhteensä 20 € 
Viitenumero 1494 
Eräpäivä 28.2.2022 
 

Oikein hyvää alkanutta vuotta! Pidetään toisistamme ja itsestämme huolta! 

Esko 

 
 

Jitsin käyttöohjeet 
 
Tarkista ennen kokoukseen liittymistä, että tietokoneesi tai kännykkäsi asetukset sallivat ainakin 
mikrofonin käytön. Jos haluat, että muut osanottajat näkevät sinut, huolehdi myös siitä, että 
kameran käyttö on sallittu. Muista myös sallia kaiuttimen käyttö.  
 
Kokoukseen liitytään menemällä mieluiten Chrome-selaimella alla olevan linkin mukaiseen 
osoitteeseen: 
 
https://meet.jit.si/HFVKKuukausiKokousHelmi2022 
 
Tällöin aukeaa alla olevan kuvan sisältävä ikkuna. 
 

Kirjoita ylempään kenttään nimesi, esimerkiksi etunimi ja 
sukunimen alkukirjain. Painikkeen alla vasemmalla olevat 
kuvakkeet näyttävät, ovatko mikrofoni ja kamera käytössä. 
Tässä tapauksessa ne ovat, ja kaikki on kunnossa. Jos 
kuvakkeen päällä on vinoviiva, se tarkoittaa, että kyseinen 
laite ei ole käytössä. Silloin kannattaa ensin napsauttaa 
kuvaketta, jolloin laite otetaan käyttöön. Ellei näin käy, on 
tarpeen tarkistaa uudelleen ko. laitteen käyttölupa 
tietokoneen tai kännykän asetuksista. 
 

Napsauta sitten Join meeting -painiketta. Tällöin liityt mukaan kokoukseen. 
 

Viimeistään liityttyäsi kokoukseen näet oman kuvasi näytössä. Näytön oikeassa 
yläkulmassa näet lisäksi vieressä esitetyn kaltaisen pienen ikkunan, joka kuvaa 
sinua. Ikkunassa näet himmeänä oman kuvasi ja selkeänä oman nimesi. Nyt voit 
testata mikrofonin toiminnan. Ikkunan vasempaan laitaan ilmestyy rivi sinisiä 

pisteitä, kun puhut mikrofoniin. Mitä kovemmin puhut. sitä enemmän pisteitä tulee näkyville. 
 
Ja sitten vain katsomaan, keitä muita kokouksessa on mukana, ja kokeilemaan ruudussa alimmalla 
rivillä olevia painikkeita. Kun viet kohdistimen painikkeen päälle, näkyville tulee teksti, joka kertoo 
painikkeen toiminnan. 
 
Voit varmuuden vuoksi liittyä kokoukseen jo ennen sen virallista aloitusaikaa. Tällöin voit perehtyä 
Jitsin käyttöliittymään ja näytössä näkyviin kuvakkeisiin sekä varmistaa, että kaikki omalta osaltasi 
toimii.  
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