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Marraskuun toiminta
Koronatilanne on edelleen pahenemaan päin. Yhdistyksen hallitus on päättänyt, että marraskuun
kuukausikokous perutaan.
Marraskuun kuukausikokouksen osana on yhdistyksen sääntöjen mukainen vaalikokous. Se on
tarpeen pitää erityisesti sen vuoksi, että tarvitsemme hallituksen ja toiminnantarkastajan ensi
vuonnakin. Ja hyvä on keskustella ja päättää myös vuoden 2021 toiminnasta.
Tämä jäsenkirje on samalla vaalikokouksen kokouskutsu ja asialista. Vaalikokous pidetään tänä
vuonna etäkokouksena. Päivä ja kellonaika ovat samat kuin aiemmin on ilmoitettu, eli tiistai
17.11.2020 kello 18.00. Kokoukseen käytetään Jitsi-videoneuvotteluohjelmaa. Sen etuna on, että
mitään ohjelmaa ei tarvitse ladata tietokoneeseen tai kännykkään. Ohjelma toimii Firefox- ja Chromeselaimilla.
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/HFVKVaalikokous20201117
Tällöin aukeaa vieressä olevan kuvan mukainen ikkuna.
Kirjoita ylempään kenttään nimesi, esimerkiksi etunimi
ja sukunimen alkukirjain, ja napsauta tai napauta
alempaa painiketta. 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 on tarpeen
tarkistaa uudelleen ko. laitteen käyttölupa tietokoneen
tai puhelimen asetuksista.
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. Huomaa erityisesti, että et kuule omaa puhettasi omasta
kaiuttimestasi, mutta voit varmistaa mikrofonin toiminnan ja
äänenvoimakkuuden jäljempänä esitettävällä tavalla.
Viimeistään liityttyäsi kokoukseen näet oman kuvasi näytössä. Näytön oikeassa yläkulmassa näet
lisäksi yllä 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.
Alla on esitetty vaalikokouksen asialista.
1)
2)
3)

4)

valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa,
määrätään seuraavan toimintavuoden vuosimaksu ja uusien jäsenten liittymismaksu
sekä hallituksen jäsenten mahdolliset palkkiot,
valitaan seuraavan kalenterivuoden ajaksi:
a)
yhdistyksen puheenjohtaja,
b)
hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle,
c)
toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö sekä
käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat:
a)
vuoden 2021 ohjelma,
b)
kokousajat ja -paikka.

Olet lämpimästi tervetullut kokoukseen!

Muita asioita
Voit katsella UNICA 2020 Film Show -filmejä kotonasi linkistä https://vimeo.com/showcase/7450374.
Kun menin sivulle, en tarvinnut salasanaa, mutta jos sitä kysytään, se on #Film#Show#2020
Voit myös halutessasi katsella lähes kaikki SM 2020 -kilpailuelokuvat linkistä
https://1drv.ms/u/s!AjjzbGehbZu6gtIwzGG_pvZyMwRfmA?e=biEF6C.
Pidetään toisistamme ja itsestämme huolta!
Esko

