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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 
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Kesän ja syksyn toiminta 
 
Kesäinen kuvausretki Viljamaan kartanoon Kaaville 
 
Kuten edellisessä jäsenkirjeessä kerroin, Kirsti Viljamaa ehdotti, että yhdistys järjestäisi kesämatkan 
Viljamaan kartanoon Kaaville. Kartanon osoite on Riihijärventie 10, 73620 Kortteinen. Lähistöllä on 
alueellisia nähtävyyksiä, mm. timanttialue ja paikallinen koruvalmistaja, Vaikkojoen vesistöalue, 
paikallismuseo, Telkkämäen vanhan ajan museo, Juutilan valimo, jossa saa takoa oman esineen sekä 
tähtien ja avaruuden katselupaikka. Erilaisista aiheista voisi tehdä elokuvia ja katsella niitä syksyn 
kuukausikokouksissa. 
 
Kyydit kartanoon voitaisiin hoitaa ainakin osittain kimppakyyteinä. Kartanoon on matkaa Helsingistä 
noin 460 kilometriä ja ajoaika on runsas viisi tuntia. Kartanon verkkosivut ovat osoitteessa 
https://majakartanoviljamaa.fi/ 
 
Kahden hengen huoneen hinta on verkkosivujen hinnaston mukaan 65 €/vrk ja yhden hengen 
huoneen 49 €/vrk. Kartanon tarjoamia palveluita on esitelty edellä mainituilla verkkosivuilla. 
 
Onko yhdistyksen jäsenillä kiinnostusta lähteä perheineen tai ilman perhettä kesäretkelle kartanoon? 
Koska matka on melko pitkä, olisi varmaan paikallaan olla perillä ainakin kaksi yötä. Sopivin aika voisi 
olla heinäkuussa. Pyydän ilmoittamaan kiinnostuksesta sähköpostilla puheenjohtajalle viimeistään 
15.6.2022. Ilmoita sinulle sopiva ajankohta ja matkan kesto sekä voitko tarjota kyydin jollekulle 
muullekin. Mikäli matka toteutuu, otan yhteyttä osallistujiin matkajärjestelyiden merkeissä. 
 
Kuukausikokoukset 
 
Pidämme syksyllä perinteiseen tapaan kolme kuukausikokousta. Ne ovat syyskuussa toisena tiistaina 
ja loka- ja marraskuussa kolmantena tiistaina. Päivämäärät ovat siis 13.9., 18.10. ja 15.11. Kokousaika 
on 18.00–21.00 ja kokouspaikka keskustakirjasto Oodi. Syyskuun kokoustila on Oodin ryhmätila 4. 
Muillakin kerroilla pyritään saamaan käyttöön sama ryhmätila, mutta varmoja ei vielä voida olla, 
koska varausta ei voi vielä tehdä. Tarjoilussa pyritään palaamaan perinteiseen. Kaikessa toiminnassa 
on tietysti edelleen koronavaraus, mutta toivotaan, että voimme jatkaa kokoontumista normaalisti. 
Syyskuun kuukausikokouksen pääaiheena on Tekijä esiin. Ideana on, että joku meistä tai muualta 
kertoo elokuvistaan ja elokuvaamisestaan ja näyttää meille itselleen tärkeitä elokuvia. Pyritään kesän 
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aikana löytämään sopiva henkilö. Jos haluat Tekijäksi esiin, ota yhteyttä puheenjohtajaan mieluiten 
sähköpostilla. 
 
Lokakuun kuukausikokouksessa pidämme vuosikilpailun ja marraskuussa on vaalikokous. Tarkemmat 
tiedot syksyn jäsenkirjeissä. 
 
Kaikissa kuukausikokouksissa katselemme tietysti mielellämme jäsentemme ja muidenkin 
harrastajien tekemiä elokuvia. Toimita elokuvasi etukäteen esimerkiksi WeTransfer-palvelulla 
puheenjohtajalle tai ota ne mukaasi muistitikulla. 
 
Ehdotuksia syyskauden kuukausikokouksien ja muuksi ohjelmaksi otan myös mielelläni vastaan. 
 
Tutustumiskäynti Metropoliassa annettavaan elokuva-alan koulutukseen 
 
Sopivana aikana syksyn kuluessa pyritään järjestämään tutustumiskäynti Metropolia 
Ammattikorkeakoulussa annettavaan elokuva-alan koulutukseen. Koulutus järjestetään Metropolian 
Arabian kampuksella. Pyritään myös saamaan oppilastöinä tehtyjä elokuvia kuukusikokouksissa 
katseltaviksi ja tekijöitä kertomaan niistä. 
 

Muuta asiaa 
 
FVL:n vuoden 2022 jäsenmaksu 
 
Filmi- ja Videokuvaajien Liitto (FVL) on päättänyt, että Liiton vuoden 2022 jäsenmaksu on 10 €. Kun 
tämä ei vuoden alussa ollut vielä tiedossa, pyysimme jäseniämme maksamaan aiemmin käytössä 
olleen jäsenmaksun 16 €. Olemme siis saaneet jäsenmaksua liikaa. Ehdotan, että otamme liikaa 
maksetun summan huomioon vuoden 2023 jäsenmaksussa. Tällöin tänä vuonna 16 € maksaneen 
FVL:n jäsenen vuoden 2023 jäsenmaksu on vain 4 € yhdistyksen oman jäsenmaksun (todennäköisesti 
4 €) lisäksi eli siis yhteensä 8 €. Ellet ole tähän vaihtoehtoon tyytyväinen, pyydän ottamaan yhteyttä 
puheenjohtajaan mieluiten sähköpostilla. 
 
FVL:n SM-kilpailut 2022 
 
Filmi- ja Videokuvaajien Liitto ei järjestä vuonna 2022 SM-kilpailuja. FVL:n hallitus päätti asiasta 
kokouksessaan 20.3.2022. 
 
UNICA 2022 
 
UNICA:n elokuvakilpailu ja kongressi järjestetään 21.–25. elokuuta 2022 Locarnossa Sveitsissä. FVL 
valitsee Suomen osanottajaelokuvat vuoden 2021 SM-kilpailujen parhaimmistosta. 
 
Tietoa löytyy UNICA:n verkkosivuilta https://unica-web.one/ 
 
 
Käytä kesää kuvailuun! Ota oivalliset otokset vuosikilpailuun varustautuen! 
 
Parhainta kesää toivottaen 

Esko 

https://unica-web.one/

