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Maaliskuun kuukausikokous
Maaliskuun kuukausikokous pidetään tiistaina maaliskuun 19. päivänä 2019 alkaen klo 18:00
keskustakirjasto Oodissa osoitteessa Töölönlahdenkatu 4, 00100 Helsinki. Kokoonnumme
Ryhmätilaan 7. Se sijaitsee toisessa kerroksessa. Kerros on aika sokkeloinen, mutta siinä on infopiste,
josta saa lisäopastusta. Puheenjohtaja tulee reissultaan tiistaina vasta niin myöhään, että ei taida
ehtiä mukaan, mutta Oodissa on kahvila sekä 1. että 3. kerroksessa. Kahvittelu hoituu tällä kertaa
näin.
Kuukausikokouksen ohjelma
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 toiminnantarkastajien lausunto,
‐ päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle sekä
‐ käsitellään muut hallituksen tai yhdistyksen jäsenten kokoukselle esittämät asiat.
Sitten katselemme ottamiamme matkaelokuvia vuosien varrelta. Tämä on ollut ohjelmassa pitkään,
mutta nyt se onnistuu, ellemme sitten onnistu käyttämään vuosikokoukseen tolkuttomasti aikaa.
Toiveena on, että jokainen ottaa muistitikulla mukaan ainakin yhden oman matkaelokuvansa,
maksimipituus noin 10 minuuttia.
Matkaelokuvien jälkeen pidämme Wanhojen Elokuvien Illan. Katselemme elokuvia arkistojen
kätköistä. Sinunkin vanha otoksesi kuvausurasi alkuvaiheilta on tervetullut, kunhan olet siirtänyt sen
muistitikulle.
Ehdotuksia kuukausikokouksien ja muuksi ohjelmaksi otetaan mielellään vastaan.
Muuta asiaa
Huhtikuun kuukausikokous pidetään tiistaina 16.4. alkaen kello 18:00. Kokouspaikka on sama, Oodin
Ryhmätila 7.
Jatkuu kääntöpuolella 

Suunnitelmissa on, että tutustuisimme kevään aikana Aalto-yliopistossa annettavaan elokuva-alan
koulutukseen, kalustoon ja Väre-rakennukseen, jossa koulutusta annetaan. Ehkäpä saamme
nähdäksemme elokuviakin. Toinen tutustumiskohde on Oodin oma elokuvateatteri Regina ja sen
tekniikka. Lisätietoa näistä, kunhan saamme tietää tutustumisten ajankohdat ja ohjelman.
Reginan sisätiloihin ja tarjontaan voimme tutustua vaikkapa kokouksen jälkeen ostamalla lipun kello
20:45 esitettävään Pier Paolo Pasolinin elokuvaan Teorema. Ainakin tätä kirjoitettaessa salissa oli
vielä runsaasti tilaa. Reginan elokuvien ohjelmiston löydät sivulta
http://kinoregina.fi/ohjelmisto/elokuvat/. Sieltä voit myös ostaa lipun.
Vuoden 2019 Filmi- ja Videokuvaajien Liiton SM-festivaali pidetään Kouvolassa Kuusankoski-talossa,
osoite Kymenlaaksonkatu 1, 45700 Kuusankoski, 13.4.2019 alkaen kello 10:00. Tätä ennen on
kello 9:00 alkava kahvitarjoilu. Ilmoittaudu ja toimita elokuvasi viimeistään 9.3.2019. Lisätietoja FVL:n
sivuilta https://www.fvl.fi/filmi-ja_videokuvaajien_liitto/kilpailutoiminta/sm-2019-kouvola/.
UNICA 2019 pidetään 29.–31.8. Zeistissa Hollannissa. Lisätietoa sivulta
https://unica-web.com/index-english.html.
Vieressä Oodin
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