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Maaliskuun kuukausikokous
Kokous pidetään etäkokouksena Jitsi-videoneuvotteluohjelmalla. Se toimii ainakin Chrome- ja Firefoxselaimilla. Katso Jitsi-kokoukseen liittyvät ohjeet jäsenkirjeen sivulta 3. Kokous alkaa tiistaina
16.3.2021 kello 18 ja päättyy, kun haluamme sen lopettaa. Kokoustarjoilun jokainen saa hoitaa itse
haluamallaan tavalla.
Aloitamme ohjelman vuosikokouksella, johon tämä jäsenkirje on kokouskutsu ja jonka asialista on
seuraava:
‐ valitaan kokoukselle puheenjohtaja
‐ valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
‐ esitellään hallituksen edellisen vuoden toimintakertomus
‐ esitellään tuloslaskelma ja tase sekä toiminnantarkastajan lausunto
‐ päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
‐ käsitellään muut hallituksen tai yhdistyksen jäsenten kokoukselle esittämät asiat.
Vuosikokouksen jälkeen Esko esittelee normaalille videokameran kääntämiselle vaihtoehtoisen tavan
tehdä panorointi ja miksei tilttauskin. Konsti ei aina sovellu, mutta eräissä tapauksissa sillä on
merkittäviä etuja. Nähdään myös esimerkkejä lopputuloksesta.
Lopuksi keskustellaan taas etukäteen katselluista elokuvista. Jatketaan 2020 UNICA Film Shown
elokuvien katselua, tällä kertaa minuuttia pitempiä elokuvia. Ne löytyvät linkistä
https://vimeo.com/showcase/7450374
Elokuvat on järjestetty maittain ja kaksi ensimmäistä kirjainta ilmoittaa maan. Katsottavat elokuvat
on lueteltu seuraavassa.
Maa
Itävalta
Belgia
Saksa
Norja
Englanti

Nimi
Die Vergangenheit in mir
Rencontre avec Martin
The Visit
Narrow Gauge
Have you seen Buster?

Tekijä
Julian Kober
Laurence Delwiche
Dominic Helmich
Roy Morten Gleditsch
Emmanuel Li
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Katselkaa elokuvat ennen kokousta. Voi olla hyvä idea tehdä muistiinpanoja keskustelun tueksi.
Omat otoksemme ovat tietysti myös tervetulleita katsottaviksi ja keskusteltaviksi.
Ehdotuksia kuukausikokouksien ja muuksi ohjelmaksi otetaan mielellään vastaan. Toivottavasti
syksyllä päästään taas normaalimuotoiseen toimintaan.

Muuta mukavaa
Filmi- ja Videokuvaajien Liiton vuoden 2021 SM-kilpailut järjestetään näillä näkymin toukokuussa.
Kilpailuun voivat osallistua kaikki suomalaiset elokuvauksen harrastajat. Tänä vuonna järjestäjinä
toimivat Lahden Videokuvaajat ry sekä SaimaaFilms ry, joka hoitaa tuomaroinnin. Elokuvat tulee
toimittaa viimeistään 23.4.2021. Tarkempia tietoja FVL:n verkkosivulta
https://www.fvl.fi/tapahtumat/sm-2021-lahti-lappeenranta/
SM-kilpailun palkittujen elokuvien muuttunut esitysaika on lauantai 15.5.2021 kello 10.00 alkaen ja
paikka elokuvateatteri Kino Iiris, Saimaankatu 12, 15140 Lahti. Lisätietoja asiasta seuraavassa
jäsenkirjeessä.
Yhdistyksen tilinumero on muuttunut. Uuden tilin numero on FI23 8312 3710 2786 15. Ellet vielä ole
maksanut jäsenmaksua, maksa se viimeistään 15.3.2021. 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

Saaja

Helsingin Filmi- ja Videokuvaajat ry
Maksaja

Varsinainen jäsen
FVL:n jäsenmaksu
Vapaaehtoinen kannatusmaksu
Yhteensä

4€
16 €
€
€

Viitenumero

1494
Tililtä nro

Eräpäivä

Euroa

15.3.2020
Toivotan Sinut lämpimästi tervetulleeksi maaliskuun kuukausikokoukseen!
Esko
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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/HFVKKuukausiKokousMaalis2021
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
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