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Mediahuone

• Max 25 henkilöä

• Videotykki, 86-tuumainen 
liikuteltava kosketusnäyttö

• Katsomo ja tuolit

• Varaamosta voi varata vapaasti

• Erilainen elämys verrattuna siihen, 
että katsoisi kotona

• Mediakasvatus
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Elokuvalisenssistä

• M&M viihdepalvelu Oy, https://viihdepalvelu.com/

• Tuotantoyhtiöt mainittu verkkosivuilla (elokuvia ja tv-
sarjoja)

• Vuoden voimassa ja myös osassa lähikirjastoja 
(jokaiselle toimipisteelle omat lisenssit)

• Hinta noin 400e

• Saa mainita elokuvan nimen kirjaston omissa kanavissa, 
myös somessa, mutta ei saa mainostaa lehtiin elokuvan 
nimellä (Jännityselokuva kirjastossa klo 16)

• Ikärajoja noudatettava esityksessä
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Kinopiiri

• KinoTavast yhteistyö - Elokuvanystävien kulttuuriyhdistys Hämeenlinnassa
• Kinopiiri toteutetaan kirjaston ja Kino Tavastin yhteistyönä ilman palkkioita
• Kirjasto toimii koordinaattorina, tarjoaa tilan, elokuvat, lisenssin, mainostaa ja 

tiedottaa sekä kerää ilmoittautumiset ja hoitaa illan järjestelyt
• Kino Tavast valitsee elokuvat, esittelee ne ja vetää loppukeskustelun
• Erittäin suosittu ja pidetty toimintatapa, paikat täyttyivät heti, katsojia myös 

jonotuslistalla, jos tulee peruutuksia. 
• Koronatilanteen takia esityksessä katsojia noin 10 – 12 aikuista   

• Aikuisten mediakasvatus 
• elokuvan esittely alussa ja lopussa purku, keskustelua elokuvallisista keinoista
• Parasta on ollut Kino Tavastin asiantuntemus elokuvien valinnassa ja esittelyissä, 

yhteisöllinen katsominen ja jakaminen sekä upeat keskustelut!  
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Kinopiiri

• Kokoontuminen kerran kuukaudessa maanantaina 
klo 17.30 – 20.30 (elokuu – marraskuu 2021)

• Syksyn elokuvat: Danny Boyle: Yesterday (Britannia, kiina, Japani, 

USA 2019),  Xavier Beauvois: Jumalista ja ihmisistä (Ranska 2010), 

Rites Batra: The Lunchbox (Intia, Ranska, Saksa, USA, Kanada 2013), 

Gavin Hood: Eye in the Sky (Britannia, Kanada 2015)

• Kinopiirin jälkeen elokuvat ovat kaikkien kirjaston 
asiakkaiden katsottavissa Mediahuoneessa, jonka voi 
varata Varaamosta

• Elokuvien esittelyt voi lukea verkkokirjastosta
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Nuorten Kinopiiri alkaa keväällä

• Yhteistyö KinoTavastin kanssa

• Näytökset kahden viikon välein, kahdeksan kertaa kevään aikana 
– avoin ennakkoilmoittautuminen, K12-elokuvia

• Kaupungissa tekeillä yläkoululaisille suunnattu elokuvadiplomi 
vuoden alkuun, joiden teemat näkyvät myös Kinopiirissä

• Nuoria kiinnostavia teemoja esim: animaatio, fantasia, kauhu, 
kasvukertomus, kaukomaat, lyhytelokuvat, nuorten omat 
elokuvat, scifi, kirja vs. elokuva…
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Ryhmät: Eskarilaiskäynnit, koululaisnäytökset
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PerheBio
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Lähikirjastojen leffapäiväkonseptit

• Elokuvat on valittu sen perusteella, mitkä 
ovat henkilökunnan omia suosikkeja ja 
myös lapsilta kysyttiin leffatoiveita.

• Videotykki käytössä.

• Kävijöitä on ollut yhteensä per näytös noin 
2-10. Ilmoittautumiset etukäteen.

• Osa lapsista on osallistunut useampaankin 
esitykseen.

• Järjestetty myös klassikkoelokuvien päiviä.
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Mitä jatkossa? Ideoita

• Elokuvanäytökset jatkuvat myös keväällä

• Teemapakettien tarjoaminen?
• Esimerkiksi espanjalaisen elokuvan viikko/kuukausi, musikaalit, tietyn 

näyttelijän/ohjaajan elokuvat, animaatiot

• Kaikkien lainattavaksi mediatilaan

• Ylläpidetään näytöksissä ”piirin” ideaa - yhteisöllisyys

• Nuorten omat elokuvat

• Kaupallisen elokuvan rinnalle: videotaide
• Oma tekeminen, työpajat, elokuvien editointi
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Kiitos 
mielenkiinnosta!
• Kysyttävää?

• Voit lähettää myös sähköpostia

• seija.shemeikka@hameenlinna.fi

tai erika.kallinen@hameenlinna.fi
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