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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 
 http://www.fvl.fi/jasenyhdistykset/helsinki 

Jäsenkirje 2/2021  3.2.2021 

 

Vuoden 2021 toiminta 
 
Tammikuun kuukausikokous onnistui Jitsi-videoneuvotteluohjelmalla yllättävän hyvin.  Kovin laaja 
ei osallistujamäärä ollut, mutta kokous täytti varsin hyvin tarkoituksensa. Keskustelimme Filmi- ja 
Videokuvaajien Liiton vuoden 2020 SM-kilpailujen kolmesta parhaiten sijoittuneesta 
dokumenttielokuvasta. Mielipiteet olivat pääosin positiivisia, mutta parannettavaakin löytyi. 
Lopuksi keskusteltiin pitkään myös elokuvauksen työkaluista, sekä ohjelmistoista että laitteistoista. 
 
Helmi-huhtikuun kokouspäivät ovat tiistait 16.2., 16.3. ja 20.4.2021. Ja siltähän se vaikuttaa, että 
etäkokouslinja jatkuu. Maaliskuun kokouksen osana on vuosikokous, jossa käsitellään yhdistyksen 
sääntöjen mukaiset vuosikokousasiat. 
 

Helmikuun kuukausikokous 
 
Kokous pidetään etäkokouksena Jitsi-videoneuvotteluohjelmalla. Se toimii ainakin Chrome- ja 
Firefox-selaimilla. Katso Jitsi-kokoukseen liittyvät ohjeet jäsenkirjeen sivulta 3. Kokous alkaa 
tiistaina 16.2.2021 kello 18 ja päättyy, kun haluamme sen lopettaa. Kokoustarjoilun jokainen saa 
hoitaa itse haluamallaan tavalla. 
 
Tällä kertaa keskustellaan vuoden 2020 UNICA Film Shown minuuttielokuvista. Ne löytyvät linkistä 
 

https://vimeo.com/showcase/7450374 
 

Elokuvat on järjestetty maittain ja kaksi ensimmäistä kirjainta ilmoittaa maan. Katsottavat elokuvat 
on lueteltu seuraavassa. 
 
Maa Nimi Tekijä 
Itävalta the other day at the lake: rescue operation Dieter Leitner 
Ranska TOILETTES Jean Paul Garré 
Alankomaat StapStap (on vähän reilu minuutti) Albert Bokslag 
Norja En dårlig dag 2 (Huono päivä 2) Per Magne Hanegård 
Norja Det neste i livet er kanskje Frank Evensen 
Ukraina Terrible revenge (on vähän reilu minuutti) Danil Potocki 
Englanti Jelly Cars (on vähän reilu minuutti) Lee Caller 
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Katselkaa elokuvat ennen kokousta. Voi olla hyvä idea tehdä muistiinpanoja keskustelun tueksi.  
Elokuvista keskustelun jälkeen voimme jälleen mainiosti keskustella muistakin aiheista ja erityisesti 
kevätkauden kokousjärjestelyistä ja muusta toiminnasta. 
 
Jos jollakulla on elokuva, jonka haluaa näyttää muille, pyydän joko lähettämään sen minulle, jolloin 
voin panna sen verkkoon katseltavaksi, tai toimittaa minulle linkin, jonka kautta se on 
katseltavissa. Linkin lähetän tietysti vain yhdistyksemme jäsenille. 
 

Muita asioita 
 
Filmi- ja Videokuvaajien liiton vuoden 2021 SM-kilpailut järjestetään näillä näkymin huhtikuussa. 
Kilpailuun voivat osallistua kaikki suomalaiset elokuvauksen harrastajat. Tänä vuonna järjestäjinä 
toimivat Lahden Videokuvaajat ry sekä SaimaaFilms ry, joka hoitaa tuomaroinnin. Elokuvat tulee 
toimittaa viimeistään 31.3.2021. 
 
SM-kilpailun palkittujen elokuvien esitysaika on lauantai 17.4.2021 kello 10.00 alkaen ja paikka 
elokuvateatteri Kino Iiris, Saimaankatu 12, 15140 Lahti, mikäli se on mahdollista. Tarkemmat 
osallistumistiedot tulevat myöhemmin FVL:n verkkosivuille. 
 
Yhdistyksen tilinumero on muuttunut. Uusi tili on varainhoitaja Paavo Tammen yhdistystä varten 
avaama tili. Entinen tili oli yritystili. Se on lopetettu. Tilin käyttömaksu nousi talouteemme nähden 
kohtuuttoman suureksi. Uuden tilin numero on FI23 8312 3710 2786 15. Jäsenmaksun 
maksuohjeet ovat alla. Liittyminen FVL:ään ei ole pakollista, mutta se tukee valtakunnallista 
toimintaa, kuten SM-kilpailuja, ja on hyvin suositeltavaa. 
 
 
Saajan IBAN-tilinumero 

 
FI23 8312 3710 2786 15 
 

TILISIIRTO 
 
Jäsenmaksu 2021 
 
Varsinainen jäsen 4 € 
FVL:n jäsenmaksu 16 € 
Vapaaehtoinen kannatusmaksu € 
Yhteensä € 

 

Saaja  
 

Helsingin Filmi- ja Videokuvaajat ry 
 

Maksaja 

 
 Viitenumero 

 

1494 

Tililtä nro 

 
 

Eräpäivä 
 

28.2.2020 

Euroa 
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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 selaimella alla olevan linkin mukaiseen osoitteeseen: 
 
https://meet.jit.si/HFVKKuukausiKokousHelmi2021 
 
Tällöin aukeaa alla olevan kuvan sisältävä ikkuna. 
 

Kirjoita ylempään kenttään nimesi, esimerkiksi etunimi ja sukunimen 
alkukirjain. Painikkeen alla 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. Ikkunan 
vasemmalla puolella on ympyrä, joka kertoo videon terävyyden, ja ikkunassa 
näet himmeänä oman kuvasi ja selkeänä oman nimesi. Nyt voit testata 

mikrofonin toiminnan. Ikkunan vasempaan laitaan ilmestyy rivi 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.  
  
Pidetään toisistamme ja itsestämme huolta! 
Esko 

https://meet.jit.si/HFVKKuukausiKokousHelmi2021

