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Helsingin yliopiston kirjastoissa saatttaa toukokuussa törmätä kuvausryhmään. 
Kyse ei ole "Kymmenen uutisten kevennyksestä", vaan kirjastojen yhteisen 
esittelyvideon kuvauksista, jotka tehdään toukokuun aikana mm. 
Opiskelijakirjastossa, Minerva-talossa, Viikin tiedekirjastossa, Meilahdessa ja 
Kansalliskirjastossa. 

Tarve ja idea esittelyvideon tekoon syntyi Terkossa. 11th European 
Conference of Medical and Health Libraries -konferenssi järjestetään 
kesäkuussa 2008 Helsingissä ja pr-materiaalille tulee olemaan kysyntää. 
Perinteen mukaan video esitetään jo kesällä 2006 Romaniassa järjestettävässä 
edeltävässä konferenssissa tervetulotoivotusviestinä Helsinkiin. 

Terkkolaiset esittivät toiveen yhteisestä videosta, jota myös muut kirjastot 
voisivat jatkossa hyödyntää vastaavissa tilanteissa sekä esittää esimerkiksi 
kirjastojen vierailijaryhmille. Verkon kautta esitettynä se palvelisi myös 
vierailevia tutkijoita ja yliopistoomme ulkomailta opiskelemaan aikovia 
opiskelijoita. 

Videohankkeen valmistelu aloitettiin tiedottajien ryhmässä jo viime vuoden 
syksyllä. Esittelyvideon tekemisestä ei ryhmäläisillä ollut aikaisempaa 
kokemusta. Tietotekniikkaosaston AV-yksikön ohjaaja Pekka Pulkkilan 
pitämä alustus videoprojektin läpiviemisestä oli valaiseva ja auttoi ryhmää 
alkuun työssään. Saimme vinkkejä siitä, mitä kannattaa tehdä, mitä ei, ja miten 
hankeessa pitäisi edetä. 

Pekan neuvosta perustimme pienen adhoc-ryhmän ideoimaan ja 
suunnitelemaan videolle "punaista lankaa". Määrittelimmme videon 
kohderyhmät ja keskeisiä videossa esiin nostettavia teemoja. Muutaman kerran 
kokoonnuttua havaitsimme, että ideariihimäinen työskentely ei riitä, vaan 
tarvitaan aktivista ideointia, ajatus- ja kirjoitustyötä myös kokoontumisten 
välillä, jotta draamallisen kaaren sisältävä käsikirjoitus syntyisi. Samalla koko 
videoprojektin laajuus alkoi selkiintyä ja tajusimme, että tarvitsemme 
henkilön, joka laatisi käsikirjoituksen ja huolehtisi koko videon tuottamisesta.  

 

http://www.helsinki.fi/kirjastot/verkkari/2006/04/index.html


Ohjaaja ja dramaturgi Raisa Omaheimo ryhtyi videon käsikirjoittajaksi 
tammikuuussa. Raisalla on kokemusta teatterimaailmasta, missä hän on 
toiminut sekä käsikirjoittajana, ohjaajana että esiintyjänä. 

Raisa tutustui pienryhmän alkuideointeihin ja teki omaa tutkimustyötä. Hänen 
työnään oli muokata näin syntynyttä 
materiaalia kohti draamallista esitystä.  

Raisa, miten innostuit projektista? Eikö 
kirjastojen esittelyvideo ole melko tylsä aihe?  

- Olen tutkinut videomateriaalin 
mahdollisuuksia teatteriesityksissä ja työstänyt 
käsikirjoituksia lavalle. Oli kiinnostavaa päästä 
tekemään töitä toisenlaisen välineen kanssa. 
Kirjastot eivät ole aiheena tylsä, kaukana siitä! 
Olen itse kirjastofriikki ja tilaisuus esitellä 
(tiede)kirjastojen palveluita ja mahdollisuuksia 

oli mieleeni. 

   

Miten käsikirjoituksen laatiminen lähti liikkeelle? Oliko helppo löytää 
keskeiset teemat ja löytää juoni? Entä miten yhteistyö kirjastolaisten kanssa on 
sujunut?  

- Tutustuin pientyöryhmän ideoihin ja näkemyksiin siitä, mitä kaikkea videon 
tulisi kertoa. Sen jälkeen alkoi oma tutkimustyöni. Kävin rakennuksissa ja 
tutustuin kirjastojen omaan esittelymateriaaliin paikan päällä ja verkossa. Kun 
materiaalia kertyi tarpeeksi, alkoi sisältö saada muotoa ja oma lähestymistapa 
löytyä. Kun näin laaja aihe pitää rutistaa lyhyeen videon, täytyy rajauksia ja 
valintoja tehdä. Minulle tässä työssä keskeiseksi nousivat kirjastolaitoksen 
toisiaan täydentävät puolet: yliopiston kirjastolaitos on samaan aikaan 
säilyttävä ja uudistava, historiallinen ja moderni, painettu ja elektroninen. 
Lisäksi minusta oli tärkeää kuvata kirjaston työntekijöitä 
asiakaspalvelutilanteissa. Kirjasto on uskomattoman monipuolinen 
palvelulaitos. 

Minkälainen ryhmä kuvauksia tekee? Minkälainen on aikataulu ja entä sen 
jälkeen, kun kuvaukset on purkissa?  

- Videon kuvaa Yliopiston AV-yksikkö ja sen ohjaa AV-yksikön ohjaaja 
Pekka Pulkkila. Aloitimme kuvaukset toukokuun lussa ja jatkamme niitä kuun 
loppuun. Kesäkuussa aloitetaan editointi ja äänitetään spiikki. Elokuussa on 
loppuhiomisen aika. 

Videosta tehdään dvd, jota kirjastot voivat antaa pr-lahjana. Lisäksi video tulee 
kirjastojen ulkoisille verkkosivuille, mistä sitä voi katsoa kuka tahansa. 
Videosta tehdään kaksi kieliversiota (suomi ja englanti) ja se pyritään 
toteuttamaan siten, että mahdollinen videon päivitys on helppoa, jos siihen 



myöhemmin on tarvetta.  

Videon ensisijaisen tavoitteena on kertoa katsojille Helsingin yliopiston 
monipuolisita kirjastopalveluista ja kirjastolaitoksen toiminnasta, edistää 
kirjastolaitoksemme näkyvyyttä ja luoda positiivinen kuva modernista 
jatkuvasti palvelujaan kehittävästä kirjastolaitoksesta. Miten tässä 
onnistumme, jää nähtäväksi.  
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