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Opiskelijakirjastossa tehty "oppimiskeskuksen kirjastopalvelut" -aiheinen 
posteri oli esillä IFLAn konferenssissa. Oslossa posteria esitelleet kertovat 
kuinka posteri tuotettiin ja esittely sujui.  

Posterin kanssa IFLAssa 

Seisomme näyttelyhallin perimmäisessä ja pimeähkössä nurkassa. Ohi 
kuljeksivat osanottajat saavat käteensä jakamamme esitteet, samoin vieressä 
internetkoneille jonottavat viattomat sivulliset. Vastaamme jälleen kerran 
ihmettelijöille, että niin todellakin tämä Aleksandria sijaitsee Suomen 
Helsingissä. Kahden tunnin päivystys posterin vierellä painaa jaloissa, mutta 
ympäri maailmaa tulevien kirjastoihmisten kanssa on mukava jutella ja yhdessä 
ihastella kuvia Aleksandriasta. Miten tässä näin kävi? 

Kun huhtikuussa saimme iloksemme tietää, että hakemuksellemme posterin 
esittelemisestä IFLAssa oli näytetty vihreätä valoa, varsinainen posterin 
suunnittelutyö saattoi alkaa. Helmikuussa lähetetty hakemus ei sinällään voinut 
olla valmis runko, sillä olimme esittäneet siinä ideamme varsin lennokkaasti – 

taktiikka, joka osoittautui ilmeisen 
onnistuneeksi. Muistoksi tästä jäi 
posterinäyttelyn osanottajalistaan 
otsikoksemme Aleksandria - The Learning 
Centre of the New Generation. Varsinaisessa 
posterissa aihetta oli jo rajattu muotoon Library 
Services of the Learning Centre Aleksandria. 

Tavoitteenamme oli alun perin esitellä sekä 
Aleksandrian että Opiskelijakirjaston modernit 
ja monimuotoiset palvelut. Haastavaa tehtävää 
lähti toteuttamaan suunnitteluryhmä, johon 
kuuluivat allekirjoittaneiden lisäksi Elise 
Pirttiniemi, Kirsti Mustalahti, Eija 
Nevalainen, Jussi Omaheimo ja Hannu 
Rajala. Päädyimme jo melko alkuvaiheessa 
rajaamaan sisällöksi kirjastopalvelut 
Aleksandriassa. Halusimme kunnianhimoisesti 

 



tuoda esiin niin kirjaston historiaa, palvelukonseptin, IL-opetusta kuin e-
aineistotkin. Lisäksi tulisivat vielä perustiedot Aleksandriasta. Sisällön laajuus 
ei näin ollen ainakaan vähentänyt tehtävän vaikeusastetta. 

Korvaamattomaksi avuksi osoittautuivat yliopiston aineistopankin valmiit 
posteripohjat. Valitsimme sopivimmaksi posteripohja C:n, jonka avulla 
saatoimme jaotella sisällön viideksi eri kokonaisuudeksi sekä sisällyttää 
julisteeseen saman verran kuvia. Valmiin pohjan avulla lähdimme myös 
tiivistämään tekstejä. Kuvitukseen kiinnitimme erityistä huomiota ja valitsimme 
tietoisesti Opiskelijakirjaston oranssiin sopivia kuvia. Posteripohjan ansiosta 
meidän ei tarvinnut tuhlata aikaa kuvien ja tekstien sommitteluun. 

Opiskelijakirjastossa työskennelleen Ville Marttilan suorittaman 
kielentarkastuksen ynnä muiden pienten viilausten jälkeen posteri oli tulostusta 
vaille valmis matkustamaan Norjaan. Päätimme ottaa hengentuotteestamme AV-
yksikön posteritulostuksessa sekä tavallisen paperiversion sijoitettavaksi 
Aleksandrian aulaan IFLAn ajaksi sekä laminoidun Osloon lähtijän. Siten 
maailmanmatkaajasta tuli reissunkestävä. 

Paikan päällä Oslon Spektrumissa saimme 
havaita olosuhteet vähemmän suosiollisiksi. 
Näyttelytilassa vain osa postereista oli sijoitettu 
keskelle tilaa, loput synkkään nurkkaan. 
Meidän osanamme oli nurkka ja sen 
perimmäisin pää. Lisäksi posterin toiseksi 
esittelijäksi Päivi Lammin ohella nimetty Kirsti 
Mustalahti sairastui flunssaan. 

Heikoista lähtökohdista huolimatta posterin 
esittely onnistui hyvin. Etenkin ensimmäisenä 
päivänä kiinnostuneita riitti ja joukossa näkyi 
myös tuttuja suomalaiskasvoja. Saimme hyvää 
palautetta ja posteriamme pidettiin 
onnistuneena. Toisaalta tuntui, että tekstiä oli 
kuitenkin liikaa. Kiertely näyttelyalueella 
paljasti posterikäsitteen moninaisuuden; 
joukossa oli niin huolella valmistettuja A0-kokoisia julisteita kuin tavallisista 
paperiarkeista tai ”kookospähkinän kuorista” koottuja kollaaseja. Kiertely myös 
paljasti, että meillä takavasemmalle sijoitetuilla posterilaisilla oli väljempää kuin 
keskelle näyttelytilaa majoitetuilla. Internetkoneille jonottaneillakin oli 
mukavasti aikaa lukea tekstit läpi. Tiivistetysti voikin todeta, että kaiken 
kaikkiaan onnistunut ja positiivinen kokemus, vaikka pääpalkinto parhaasta 
posterista jäi voittamatta. 

Opiskelijakirjaston posteria voi käydä ihailemassa Aleksandrian aulassa, 
rullaportaiden päässä tai Opiskelijakirjaston verkkosivulla.  

IFLAn sivuilta löytyy kuvia muutamista posterista 

http://strandos.no/IFLA2005/16_08/imagepages/image2.html 

http://www.helsinki.fi/opiskelijakirjasto/esittely/dokumentit/Ifla_A0_02.pdf
http://strandos.no/IFLA2005/16_08/imagepages/image2.html


http://strandos.no/IFLA2005/16_08/imagepages/image9.html 
http://strandos.no/IFLA2005/16_08/imagepages/image10.html 
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