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Helmikuun kuukausikokous 
 
Helmikuun kuukausikokous pidetään tiistaina helmikuun 12. päivänä 2019 alkaen klo 18:00 
keskustakirjasto Oodissa osoitteessa Töölönlahdenkatu 4, 00100 Helsinki. Kokoonnumme 
Ryhmätilaan 7. Se sijaitsee toisessa kerroksessa. Kerros on aika sokkeloinen, mutta siinä on infopiste, 
josta saa lisäopastusta. Tarjoilu hoituu perinteiseen tapaan. 
 
Kuukausikokouksen ohjelma 
 
Sarjassamme Tekijä esiin esiintyy Pertti Toivonen. Hän on kuvannut luontoa Mäntyharjussa ja 
varmaan myös lähikunnissa eri vuodenaikoina. Pertti kertoo kuvaamisestaan ja esittää elokuvia. 
 
Sitten katselemme ottamiamme matkaelokuvia vuosien varrelta. Tämä on ollut ohjelmassa pitkään, 
mutta aina on ollut muuta, joka on vienyt kaiken ajan. Toiveena on, että jokainen ottaa muistitikulla 
mukaan ainakin yhden oman matkaelokuvansa, maksimipituus noin 10 minuuttia. 
 
Ehdotuksia kuukausikokouksien ja muuksi ohjelmaksi otetaan mielellään vastaan. 
 
Muuta asiaa 
 
Seuraavat kuukausikokoukset pidetään tiistaisin 9.3. ja 16.4. alkaen kello 18:00. Kokouspaikka on 
sama, Oodin Ryhmätila 7. 
 
Toimintaamme varten tarvitsemme rahaa. Koska kokoustiloista ei tarvitse maksaa vuokraa, kulumme 
ovat melko vähäiset. Olemmekin laskeneet jäsenmaksun peräti niin alas kuin neljään (4) euroon 
vuodessa. Maksamalla 20 € pääset myös kattojärjestömme Filmi- ja Videokuvaajien (FVL) jäseneksi ja 
saat FVL:n jäsenedut, mm. edullisemman osallistumisen FVL:n kilpailuihin. Maksulomake on 
tiedotteen lopussa. Pyydämme maksua helmikuun loppuun mennessä. 
 
Suunnitelmissa on, että tutustuisimme kevään aikana Aalto-yliopistossa annettavaan elokuva-alan 
koulutukseen, kalustoon ja Väre-rakennukseen, jossa koulutusta annetaan. Ehkäpä saamme 
nähdäksemme elokuviakin. Toinen tutustumiskohde on Oodin oma elokuvateatteri Regina ja sen 
tekniikka. Lisätietoa näistä, kunhan saamme tietää tutustumisten ajankohdat ja ohjelman. 
Reginan sisätiloihin ja tarjontaan voimme tutustua vaikkapa kokouksen jälkeen ostamalla lipun kello 
20:30 esitettävään Stanley Kubrickin elokuvaan Peli on menetetty.  
 Jatkuu kääntöpuolella  

Helsingin Filmi- ja 
Videokuvaajat ry 
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Dagmarinkatu 12 B 21 
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Ainakin tätä kirjoitettaessa salissa oli vielä runsaasti tilaa. Reginan elokuvien ohjelmiston löydät 
sivulta http://kinoregina.fi/ohjelmisto/elokuvat/. Sieltä voit myös ostaa lipun. 
 
Vuoden 2019 Filmi- ja Videokuvaajien Liiton SM-festivaali pidetään Kouvolassa Kuusankoski-talossa, 
osoite Kymenlaaksonkatu 1, 45700 Kuusankoski, 13.4.2019 alkaen kello 10:00. Tätä ennen on 
kello 9:00 alkava kahvitarjoilu. Ilmoittaudu ja toimita elokuvasi viimeistään 9.3.2019. Lisätietoja FVL:n 
sivuilta https://www.fvl.fi/filmi-ja_videokuvaajien_liitto/kilpailutoiminta/sm-2019-kouvola/. 
 
UNICA 2019 pidetään 29.–31.8. Zeistissa Hollannissa. Lisätietoa sivulta 
https://unica-web.com/index-english.html. 
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TILISIIRTO 
 
Jäsenmaksu 2019 
 
Varsinainen jäsen 4 € 
Opiskelijajäsen 4 € 
Perhejäsen 4 € 
FVL:n jäsenmaksu 16 € 
Vapaaehtoinen 
kannatusmaksu € 
Yhteensä € 
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Vieressä Oodin 
sijaintikartta. 
 
 
Yhdistyksen 
verkkosivulle pääset 
myös alla olevalla 
QR-koodilla. 
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