
Kutsu 22.5.2019

Teille AV-alan konkareille, jotka olette kiinnostuneita av-tekniikan ja videotekniikan kulttuuriperinnön
vaalimisesta.

Oletko toiminut tai toimitko edelleen AV-alalla suunnittelijana, asentajana, myyjänä, yrittäjänä,
valmistajana?

Oletko keräillyt vanhoja hienoja AV- ja videolaitteita kotisi lasivitriiniin ihailtavaksi?
(tai varastoinut niitä saunakamarisi penkin alle tai pannuhuoneeseen pölyttymään?)

Kiinnostaako puuhastella ja vaihtaa ajatuksia samoin ajattelevien kollegojen kanssa?
Suomessa on toiminut jo vuosikymmeniä Suomen Audiovisuaalinen yhdistys, SAY, joka toimii yhteydenpitofoorumina 
AV-alan kulttuuriperintötietouden edistämiseksi.

SAY- yhdistyksen tiedotustilaisuus kaikelle kansalle 22.5.2019 klo 12:00 ja kevätkokous 2019

Tule mukaan yhdistyksemme kevätkokouksen tiedotustilaisuuteen, jossa kerromme mitä yhdistyksemme Teille tarjoaa.
Tiedotustilaisuus on ennen kevätkokousta 22.5.2019 klo 12.00 Höyläämöntie 10, Helsinki (Kramer Finlandin tiloissa)

Hallitus kokoontuu klo 13.00 ja voit myös osallistua tähän hallituksen kokoukseen. Vuosikokous on klo 14.00 
hallituksen kokouksen jälkeen. Vuosikokouksessa päätetään yhdistyksen tulevasta toiminnasta.

Ilmoita tulostasi etukäteen tekstiviestillä (040 8370700) tai sähköpostilla (say.hallitus@pp.inet.fi) pe. 17.5.2019 mennessä

Jos tunnet että toimintamme kiinnostaa sinua siinä määrin että haluat tulla toimintaamme mukaan, niin voit liittyä
Jäseneksi saman tien ja osallistua toimintamme kehittämiseen.

Tulevia tapahtumia:

SAY ry järjestää tapahtumia eri kohderyhmille syksyllä 2019

Järjestämme ensimmäisen SAY:n Keskustelu- ja muisteluillan Tekniikan museossa Helsingissä (Viikintie 1)
torstaina 17.10.2019 klo 17-19. Illan alustajina ovat AV-tekniikan sekä videotuotannon historian
kokemusasiantuntijat Aatos Suomilammi ja Jouko Leskinen. Samalla voit osallistua SAY ry:n toiminnan
ideoimiseen ja voittaa yllätyspalkintoja. Päivä on myös Tekniikan museon säätiön perustamisen 50-
vuotispäivä, joten tarjolla on kahvit nopeimmille. Tilaisuuteen ja Tekniikan museoon on vapaa pääsy.
Ohjelmaa on tarkoitus tuottaa yhdistyksen jäsenille myös jatkossa, tulossa esimerkiksi Suikki Jääskän alustus
äänitystekniikan historiasta talvikaudella. Seuraa tiedotusta!

Loppuvuodesta yhdistys tarjoaa toimintaa myös jäsentensä perheiden pienimmille vanhempien tai
isovanhempien seurassa Tekniikan museossa. Seuraa tiedotusta!

Kulttuuriperintötyö on monitahoista. Nopeasti kehittyvällä alalla uutta syntyy ja uudet sukupolvet ottavat vastuun alan
kehittämisestä. Eilisen uutuudet ja myös käsillä olevan hetken ilmiöt ovat kiinnostavia tallennuskohteita. Sitä ovat alan
edelläkävijöiden vapaamuotoiset kertomukset ja muistelot, yritys- ja henkilöhistoriikit, isommat ja pienemmät laitteet
tarvikkeineen, valokuvat, tallenteet ja dokumentit, koulutus- ja markkinointimateriaalit, suunnitelmat ja arkistoaineistot.

Suomen Audiovisuaalinen Yhdistys ry
say.hallitus@pp.inet.fi

Lisätiedot:       Jouko Leskinen, puh 040 837 0700, jouko.leskinen@pp4.inet.fi
                        Aatos Suomilammi, puh 0400 430 681 aatos.suomilammi@gmail.com

SAY ry:n toiminta löytyy myös Facebookista:
https://www.facebook.com/groups/avperinne/

Lataa tästä SAY ry:n info dokumentteja PDF-muodossa!
https://www.facebook.com/groups/avperinne/files/

Suomen Audiovisuaalinen Yhdistys r.y.

 


