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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 1/2022  5.1.2022 

 

Vuoden 2022 toiminta 
 
Ainakin aluksi pyrimme pitämään kuukausikokoukset perinteiseen tapaan Helsingin 
keskustakirjasto Oodissa. Kokoukset pidetään samoina aikoina kuin aiemminkin eli tammi–
huhtikuussa kunkin kuukauden kolmantena tiistaina alkaen kello 18, vuonna 2022 siis  
18.1., 15.2., 15.3. ja 19.4.2022. Tammi–maaliskuun kokoukset pidetään Oodin toisen kerroksen 
ryhmätilassa 2. Huhtikuun kokouksen osalta pyritään samaan tilaan, mutta tilaa ei ole vielä voitu 
varata. Huone varmistetaan ennen huhtikuun kokousta. 
 
Kuukausikokousten yleisteemana on elokuvien katselu. Muitakin teemoja kokouksilla voi tietysti 
olla. Haluatko esitellä muille hankkimasi uuden laitteen tai käyttämäsi leikkausohjelman? Oletko 
kuvannut elokuvan, jonka haluat muille jäsenillemme näyttää ja saada elokuvastasi palautetta? 
Ehdotuksia otetaan mielellään vastaan. 
 
Keväälle on myös kaavailtu tutustumista Metropolia Ammattikorkeakoulun elokuva- ja 
televisioalan medianomikoulutukseen. 
 

Tammikuun kuukausikokous 
 
Kokous pidetään, kuten edellä on mainittu, keskustakirjasto Oodin toisen kerroksen ryhmätilassa 2 
tiistaina 18.1.2021 kello 18–21. Kokoustarjoilu perinteiseen tapaan. 
 
Katsellaan vielä katselematta jääneitä SM-2021-elokuvia ja keskustellaan niistä. Muitakin elokuvia 
varastoistamme löytyy. Sen jälkeen voimme mainiosti jutella muista aiheista ja erityisesti 
kevätkauden kokousjärjestelyistä ja muusta toiminnasta. 
 

Vaalikokous 16.11.2021 
 
Vaalikokouksessa päätettiin pitää yhdistyksen jäsenmaksu entisellään, eli se on edelleen 4 €. Filmi- 
ja Videokuvaajien Liiton jäsenmaksu on 16 €, joten jos haluat olla sekä oman yhdistyksemme että 
FVL:n jäsen, jäsenmaksu on yhteensä 20 €. 
 

Helsingin Filmi- ja 
Videokuvaajat ry (HFVK) 
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Hallituksen puheenjohtajaksi ja jäseniksi valittiin ensimmäisen sivun alussa mainitut henkilöt. 
Heidän vastuualueensa ja yhteystietonsa on myös mainittu. Toiminnantarkastajaksi valittiin 
Kimmo Kahma. 
 
Kokouksessa keskusteltiin myös vuoden 2022 toiminnasta. Sovittiin edellä mainituista 
toimintamuodoista. 
 

Jäsenmaksu 
 
Yhdistyksen kulut ovat pienet. Siksi voimme pitää jäsenmaksun erittäin kohtuullisena. Maksu-
ohjeet ovat alla. 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! 
 
Saajan IBAN-tilinumero 

 
FI23 8312 3710 2786 15 
 

TILISIIRTO 
 
Jäsenmaksu 2022 
 
Varsinainen jäsen 4 € 
FVL:n jäsenmaksu 16 € 
Vapaaehtoinen kannatusmaksu € 
Yhteensä € 

 

Saaja  
 

Helsingin Filmi- ja Videokuvaajat ry 
 

Maksaja 

 
 Viitenumero 

 

1494 

Tililtä nro 

 
 

Eräpäivä 
 

28.2.2022 

Euroa 

 

Muita asioita 
 
Filmi- ja Videokuvaajien Liiton vuoden 2022 SM-kilpailuiden järjestelyistä ei ole vielä tietoa. Palaan 
asiaan seuraavassa jäsenkirjeessä.  
 
Monien kasaantuneiden vaikeuksien vuoksi UNICA:n kongressi ja elokuvakilpailu 2021 jäivät 
pitämättä. UNICA on saanut uuden puheenjohtajan nimeltään Rolf Leuenberger. Hän on 
sveitsiläinen. UNICA:n organisaatio on muutoinkin suuresti uudistunut. UNICA:n kongressi ja 
elokuvakilpailu 2022 pidetään nykynäkymien mukaan Locarnossa Sveitsissä 21. –25.8.2022.  
 
Myös UNICA:n verkkosivut ovat uudistuneet. Uusien sivujen osoite on https://www.unica-
web.one/. 
Locarnon UNICA 2022:n omat verkkosivut ovat osoitteessa https://www.cinemakers-ticino.ch/. 
 
Voit katsella UNICA 2020 Film Show -filmejä linkistä https://vimeo.com/showcase/7450374.  
Kun menin sivulle, en tarvinnut salasanaa, mutta jos sitä kysytään, se on #Film#Show#2020 
 
Oikein hyvää alkanutta vuotta! Pidetään toisistamme ja itsestämme huolta! 
Esko 
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