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Jäsenkirje 4/2021  9.3.2021 

 

Vuosikokous maaliskuun kuukausikokouksen yhteydessä 
 
Maaliskuun kuukausikokous pidetään tiistaina 16.3.2021 kello 18 alkaen etäkokouksena Jitsi-
videoneuvotteluohjelmalla, kuten jäsenkirjeessä 3/2021 on esitetty. Kuukausikokouksen aluksi 
pidämme vuosikokouksen. Jäsenkirje 3/2021 oli samalla kokouskutsu vuosikokoukseen. 
 
Jitsi-ohjelman käyttöohje on sivulla 3. 
 
Vuosikokoukseen tuleva uusi asia on seuramme arkistoasia. Olen nyt vihdoinkin saanut yhdistyksen 
arkiston järjestellyksi ja ainakin likimain luovutuskuntoon. Paperiarkistoa on vuosilta 1953–2010 
kymmenen tavallisen kokoista kansiollista. Lisäksi ovat seuraavat tavarat: 
 
Tampereen Kaitaelokuvaajat ry:n standaari jalustalla 20-vuotiaalle seuralle 
Kaakon Kaitakuvaajat ry:n standaari jalustalla 25-vuotiaalle seuralle 
Suomen Kaitaelokuvaajien Liitto ry:n standaari jalustalla (nuppi ja laatta puuttuvat) 
Rovaniemen Kaitaelokuvaajat ry:n standaari jalustalla (nuppi ja laatta puuttuvat) 
Kaksi Baden (Zürich) Unican 1980 viiriä 
Pöytäkoriste Latviasta 
Ruokaliinarengas Latviasta 
Onnittelukansio 
 
Nyt pitää päättää arkiston sijoituksesta. Mielestäni asia on sen verran merkityksellinen, että se on 
syytä ottaa vuosikokouksen asialistalle. Helsingin Kaupunginarkisto on halukas ottamaan vastaan 
paperiarkiston, mutta tavara-asia on hankalampi. Siihen toivoisin vuosikokoukselta valtuuksia 
hallitukselle päättää asiasta. 
 
Ja seuraavana vuosikokouksen asialista. 

Helsingin Filmi- ja 
Videokuvaajat ry (HFVK) 
  

Postiosoite: 
Dagmarinkatu 12 B 21 
00100 Helsinki 

http://www.fvl.fi/jasenyhdistykset/helsinki
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Helsingin Filmi- ja Videokuvaajat ry. ASIALISTA 
 
VUOSIKOKOUS 2021 
 
Aika Tiistai 16.3.2021 klo 18:00-19:00 
Paikka Etäkokous Jitsi-ohjelmalla 
 
 1 Kokouksen avaus 
 2 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 
 3 Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 
 4 Kokouksen laillisuuden toteaminen 
 5 Työjärjestyksen vahvistaminen 
 6 Toimintakertomuksen esittely vuodelta 2020 
 7 Tuloslaskelman ja taseen sekä toiminnantarkastajan lausunnon esittely vuodelta 2020 
 8 Päätös vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle 
.9 Yhdistyksen arkiston luovutus 
 - paperiarkisto 
 - esinearkisto 
10 Yhdistyksen toiminta vuonna 2021 
 - loppukevään toiminta 
 - syksyn toiminta 
 - muuta toiminnasta 
11 Muut asiat 
12 Kokouksen päättäminen 
 
Liitteet 
 
Toimintakertomus vuodelta 2020 
Tuloslaskelma ja tase vuodelta 2020 
 
 
 
Toivotan Sinut lämpimästi tervetulleeksi vuosikokoukseen ja 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.  

https://meet.jit.si/HFVKKuukausiKokousMaalis2021

