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Helmikuun kuukausikokous 
 

Kokous pidetään keskustakirjasto Oodin toisen kerroksen ryhmätilassa 4 tiistaina 21.2.2023 kello 
18–21. Kokoustarjoilu perinteiseen tapaan. Tammikuun kokouksessa oli ongelmia äänentoistossa. 
Käytämme jatkossa omaa kaiutinta, ellei Oodin ryhmätilassa 4 saada äänentoistoa kuntoon. 
 
Kokouksen teemana on tällä kertaa Suomen muissa harrastajien elokuvayhdistyksissä tehdyt 
uudet elokuvat. Näitä löytyy verkosta, erityisesti Mikkelin Elokuvaajien tuotteita on runsaasti 
yhdistyksen verkkosivujen kautta katsottavissa. Katselemme elokuvia ja keskustelemme niistä. 
 
Katselemme tarvittaessa myös Unican eri vuosien elokuvia ja keskustelemme niistä. Vuoden 2022 
elokuvia ei tätä kirjoitettaessa valitettavasti ollut katsottavissa, mutta muita löytyy linkin 
https://unica-web.one/films/ takaa. Muitakin varastomme elokuvia saatamme vilkaista. 
 
Ja tietysti katselemme mielellämme jäsentemme tekemiä elokuvia tai muitakin sellaisia elokuvia, 
joita jäsenemme meille haluavat esittää. Ota elokuva mukaasi muistitikulla tai lähetä se etukäteen 
Eskolle WeTransfer -palvelulla, https://wetransfer.com/. 
 

FVL:n kuulumisia 
 

Filmi- ja Videokuvaajien Liiton vuosikilpailun järjestää vuonna 2023 Lahden videokuvaajat ry. 
Elokuvakilpailuun voivat osallistua kaikki suomalaiset elokuvauksen harrastajat. Elokuva on 
toimitettava järjestäjälle niin, että se on perillä viimeistään keskiviikkona 15.3.2023. Tarkat 
lisätiedot kilpailusta sekä osallistumisohjeet ja elokuvan ilmoittamislomake ovat verkkosivulla 
 

https://www.fvl.fi/tapahtumat/sm-2023-lahti/ 
 

Lahden Videokuvaajat järjestää elokuvakilpailun aineiston käsittelyn ja tuomaroinnin sekä 
kilpailuun osallistuneiden elokuvien esitys- ja palkitsemistilaisuuden, ns. Filmifestivaalin. 
 
Paikka: Elokuvateatteri Kino Iiris, Saimaankatu 12, 15140 Lahti  
Aika: Lauantai 15.4.2023 klo 10.00 alkaen. 
 
FVL:n arkistolle ei oikein enää löydy tilaa. Elokuvat on jo luovutettu Kansallinen audiovisuaalinen 
instituutti KAVI:lle. Nyt on selvityksessä, voidaanko muu arkisto luovuttaa Helsingin Kaupungin-
arkistoon, koska FVL:n kotipaikka on Helsinki. 

Helsingin Filmi- ja 
Videokuvaajat ry (HFVK) 
  

Postiosoite: 
Dagmarinkatu 12 B 21 
00100 Helsinki 
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Muita asioita 
 
Maaliskuun kuukausikokous pidetään tiistaina 21.3.2023 Oodissa ryhmätilassa 4. Kokous on 
samalla yhdistyksen vuosikokous. Tarkemmat tiedot kokouksesta seuraavassa jäsenkirjeessä. 
 
Olen ottanut yhteyttä Metropoliaan ja kysynyt, onko mahdollista päästä tutustumaan opetukseen 
samaan tyyliin kuin Aalto-yliopistossa kävimme. En ole vielä saanut vastausta, mutta uskon, että 
kokouksessa voin kertoa asiasta enemmän. 
 
Oletko jo maksanut vuoden 2023 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! 
 
Tilinumero FI23 8312 3710 2786 15 
Saaja Helsingin Filmi- ja Videokuvaajat ry 
Jäsenmaksu HFVK 4 € 
Jäsenmaksu HFVK + FVL 14 € 
Huom! Jos olet vuonna 2022 maksanut FVL:n jäsenmaksuna 16 € eli yhteensä 20 €, olet 
maksanut 6 € liikaa. Maksa tässä tapauksessa vain 4 € + 4 € eli 8 €. 
Viitenumero 1494 
Eräpäivä 28.2.2023 
 
 

Oikein hyvää alkanutta vuotta! Pidetään toisistamme ja itsestämme huolta! 

Esko 


