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yksyllä 2010 järjestettiin hammasteknisen alan tulevaisuutta
käsittelevä tapahtuma Plandentin
tiloissa Helsingin Herttoniemessä.
Tätä tilaisuutta varten olimme Suomen Hammasteknikkoseuran hallituksen kanssa valmistelleet esityksen alaamme käsittelevan videon
toteuttamisesta. Vastaavanlaisen
videon toteuttamiseksi on käynnistetty vuosien mittaan useampikin
projekti, mutta konkreettista tulosta
niistä ei ole syntynyt.
Kuvauksia tehtiin mm. Mikko Kääriäisen laboratoriossa.

Alun perin koko idea videon toteuttamisesta lähti huolesta alalle
hakeutuvien määrän laskemisesta
sekä koulun keskeyttävien suuresta
määrästä. Pohdimme keinoja tämän
ongelman ratkaisemiseksi ja totesimme tämän tyyppisen videon ainakin kasvattavan tietoutta kiehtovasta
alastamme. Videon kohderyhmäksi
valittiin jatko-opiskelujaan suunnittelevat nuoret, mutta yhtä lailla video
taltioi palan tämän päivän historiaa
jälkipolville. Videon tarkoituksena ei
kuitenkaan ole esitellä koko alaa yksityiskohtaisesti, vaan antaa ”maistiaisia” alamme monipuolisuudesta
ja kiinnostavuudesta.
Monesti ensimmäinen kommentti, kun kertoo mitä työtä tekee, on
että ”Mitä se sellainen hammastekniikka on?”. Videon tarkoituksena
on vastata tähänkin kysymykseen
kuvan ja äänen keinoin ilman pitkiä
selityksiä. Tällä hetkellä alan tarjoamia mahdollisuuksia esitellään
vain oppilaitosten Internet-sivuilla,
joten mielestämme nyt oli korkea
aika ammattijärjestöjen lähteä mukaan tähän valistustyöhön.
Varsinainen videon toteuttaminen
aloitettiin vuoden 2011 alussa pyytämällä tarjouksia eri tuotantoyhtiöiltä.
Suunnitteluvaiheessa mietimme videon toteuttamista myös talkoohengessä, mutta pian totesimme että
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on parempi antaa tuotanto ammattilaisten käsiin. Tarjousten saavuttua
ja eri yritysten tuotantoon tutustuttuamme valitsimme toteuttajaksi
helsinkiläisen PabloFilmsin. He ovat
tuottaneet useita musiikkivideoita ja
nuorisokulttuuriin liittyviä dokumentteja, joten kokemusta tilaamamme
videon kohderyhmälle tuottamisesta
oli jo olemassa. Videota suunniteltiin
pitkin kevättä ja syksyllä järjestettiin päivän kestävät kuvaukset Duodensin, CeraMikon ja Kvalidentin
tiloissa. Videolla esiintyneet Jukka
Lindqvist, Mikko Kääriäinen, Anders
Wollstén ja Janne Alanne kuvattiin
saman päivän aikana. Aikataulu oli
tiukka, mutta kaikki tarvittava saatiin hyvin kuvattua.
Jälkituotantovaiheessa kuvatut
pätkät koottiin yhtenäiseksi kokonaisuudeksi, lisättiin ääni ja meitä varten sävelletty musiikki, määriteltiin
oikea värimaailma ja lisättiin tekstit.
Videota muokatessa ehdotuksia annettiin puolin ja toisin ja lopullista
tuotosta tehdessä nämä ehdotukset
huomioitiin hyvin. Videon pituudeksi
rajattiin maksimissaan viisi minuuttia, ajatellen, että pääsääntöinen
katsoja on netissä surffaileva nuori.
Jo suunnitteluvaiheessa tarkoituksenamme oli levittää valmista tuotosta
eri sosiaalisissa medioissa, kuten

YouTubessa, Facebookissa ja Twitterissa.
Video linkitettiin Odontologi-päivillä hammasteknikko.fi -sivuille ja seuraavan vuorokauden aikana sitä oli
käyty katsomassa n. 60 kertaa. Tässä vaiheessa videossa ei ollut hakusana-tunnisteita, eli sitä ei YouTuben
hakutoiminnolla löytynyt. Tunnisteet
lisättyämme näyttökerrat kasvoivat
kahdessa tunnissa 120 kertaan. Viikon kuluttua videota oli katsottu 450
kertaa. Tätä kirjoitettaessa videota
on katsottu YouTubessa yhteensä
566 kertaa. Jokaiselle palvelussa
olevalle videolle määritellään myös
”yleisön säilytyskyky”, joka kertoo
kuinka kauan kyseistä videota on
katsottu alusta loppuun. Hammasteknisen alan esittelyvideolla säilytyskyky on miltei 100 %.
Videon rahoituksessa ovat olleet
mukana kaikki alamme järjestöt;
Suomen Hammasteknikkoseura ry,
Hammaslaboratorioliitto ry, Erikoishammasteknikkoliitto ry, Hammasteknikkomestarit ry ja Ammattiliitto
Pro. Lisäksi olemme hakeneet myös
Opetus- ja kulttuuriministeriön harkinnanvaraista valtionavustusta.
Video on katsottavissa YouTubessa
ja linkki löytyy myös www.hammasteknikko.fi- sivujen kautta.
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