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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 4/2022  6.3.2022 

 

Maaliskuun kuukausikokous 
 

Maaliskuun kuukausikokous pidetään tiistaina maaliskuun 15. päivänä 2022 alkaen klo 18:00 
keskustakirjasto Oodissa osoitteessa Töölönlahdenkatu 4, 00100 Helsinki. Kokoonnumme 
Ryhmätilaan 2.  
 
Edelleen jatkuvan koronan vuoksi pidämme kokouksessa maskeja eikä kokoustarjoilua ole. 
 

Kuukausikokouksen ohjelma 
 
Aloitamme ohjelman vuosikokouksella, johon tämä jäsenkirje on kokouskutsu ja jonka asialista on 
seuraava: 
‐ valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri, 
‐ valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, 
‐ esitellään hallituksen edellisen vuoden toimintakertomus, 
‐ esitellään tuloslaskelma ja tase sekä toiminnantarkastajan lausunto, 
‐ päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle sekä  
‐ käsitellään muut hallituksen tai yhdistyksen jäsenten kokoukselle esittämät asiat. 
 
Vuoden 2021 tilinpäätös, joka sisältää myös toimintakertomuksen, ja toiminnantarkastajan 
lausunto ovat liitteinä. 
 
Vuosikokouksen jälkeen jaamme vuoden 2021 vuosikilpailun kunniakirjat. 
 
Sitten ohjelmassa on perinteinen Tekijä esiin -katselu. Tekijänä on tällä kertaa Pentti Kemppinen. 
Pentti kertoo kuvaamisestaan, ja katselemme valikoiman hänen elokuviaan. Tietysti myös 
keskustelemme niistä. 
 
Olen viestitellyt kunniajäsenemme Kirsti Viljamaan kanssa. Hän pyysi kertomaan terveisiä ja 
ehdotti myös elokuvan tekomahdollisuuksia. Tuon hänen terveisensä. 
 
Jos aikaa jää, esittelen leikkaustyökalujen käyttöä tärinän poistoon ja panoroinnin tasaamiseen 
esimerkkien avulla. 
 

Helsingin Filmi- ja 
Videokuvaajat ry (HFVK) 
  

Postiosoite: 
Dagmarinkatu 12 B 21 
00100 Helsinki 
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Muita asioita 
 

Huhtikuun kuukausikokous pidetään tiistaina 19.4. 2022 kello 18–21 Oodin ryhmätilassa 2. 
 
Oletko jo maksanut vuoden 2022 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. Maksutiedot ovat seuraavassa: 
 
Tilinumero FI23 8312 3710 2786 15 
Saaja Helsingin Filmi- ja Videokuvaajat ry 
Jäsenmaksu HFVK 4 € 
Jäsenmaksu HFVK ja FVL yhteensä 20 € 
Viitenumero 1494 
Eräpäivä 15.3.2022 
 

Oikein hyvää alkanutta vuotta! Pidetään toisistamme ja itsestämme huolta! 

Esko 

 
Liite 1 Vuoden 2021 tilinpäätös 
Liite 2 Toiminnantarkastajan lausunto 


