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Espoon kaupunginvaltuuston kokous
maanantaina 25.8. klo 17.30.
Valtuuston puheenjohtaja tavattavissa
klo 15 – 16 valtuustotalolla,
Espoonkatu 5. Tervetuloa.

lv.toimitus@lehtiyhtyma.fi

Markku Sistonen

Kauniin
valkoiset hampaat
- yhdessä ainoassa tunnissa!

www.bocca.ﬁ
(09) 278 5500

Bulevardi 24

00120 HKI

bocca@bocca.ﬁ

- Puheenaiheet joista muut eivät kerro - politiikka,
kaupunki, seutu!

KLAUS NURMI

24. toimintakautemme alkaa

17.8.2008

■ VIDEO Kaappien ja hyllyjen vinoissa videonauhapinoissa häät, ristiäiset
ja muut sukujuhlat odottavat kirjavana kokoelmana katsojaansa. Nauhojen
tallenteilla voi todistaa
ainakin, että murkkuikänen riiviö tallusteli joskus herttaisena tenavana
nurmikon sadettajan ym-

Ilmoittautuminen syksyn taiteenperusopetusryhmiin on alkanut

Sinä sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, perus-/lähihoitaja, mielenterveyshoitaja, kuntohoitaja, tai alan
opiskelija, soita Hannalle, puh. 050–350 3858.
Meillä on tosi hyvä työyhteisö, monipuolinen, vaihteleva työ.
Työ on ihmisläheistä, pieni talo, jossa voi ideoida ja
kehittää työtään.
Tule kokeilemaan keikkatyötä, määräaikaisia sijaisuuksia, tai hae vakinaista työtä.
– Työaikasi voit suunnitella itse!

KLAUS NURMI

Juha Jauhiainen ja Tuula
Nylund digitoivat ja käsittelevät videoita kotonaan
Kauklahdessa. Analoginen
videokuva siirtyy kamerasta
tai nauhurista tietokoneelle
erillisen digitointilaitteen
kautta.

Kuvaa ja ääntä voi
parannella digitoinnin
yhteydessä

Länsiväylä

SOITA KIRKKONUMMEN
TERKKARIIN,
ODOTAN SOITTOASI!

Vanhat kotivideot
uuteen esityskuosiin

PÄÄAINEINA
Klassinen baletti • Jazztanssi
Rytmiset lajit

ILMOITTAUTUMISET
puhelin 09-62280044 tai
nettisivuiltamme löytyvällä lomakkeella
Opetuspisteet ja lukujärjestykset www.footlight.ﬁ

pärillä ilman pöksyjä.
Jos nauhojen sisällön haluaa säilyvän pidempäänkin, ne kannattaa muuttaa digitaaliseen
muotoon. Vanhaa tekniikkaa edustavat videonauhurit ja itse nauhatkin alkavat nimittäin olla tiensä
päässä.
– Dvd-levy on kätevä tapa säilyttää vanhat videot.
Tavalliselle levylle mahtuu

noin tunti videokuvaa ja
ääntä, kaksikerroslevylle
pari tuntia, sanoo digitointiin perehtynyt Juha
Jauhiainen.
Entä tulevaisuudessa? Uusia, erilaisia tallennusmuotojahan putkahtelee markkinoille
alituiseen.
– Kun materiaali on
digitaalisessa muodossa, sen pystyy varmas-

HELSINKI: Mannerheimintie 6 B • ESPOO: Kauppakeskus Galleria, Leppävaara
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ti muuttamaan seuraavaankin formaattiin, Jauhiainen vastaa.
Juju piilee nimenomaan
siinä, että analogiset videonauhat digitoidaan,
jonka jälkeen tallenteiden
jatkokäsittely ja varastointi käy melko helposti.
Dvd-levy vie vähemmän
tilaakin kuin vhs-videokasetti. Muita kotien videoformaatteja ovat kahdeksan millin videokasetit
sekä vhs-c.

enemmän kuin vain nauhansiirron.
– Perhefilmitkin paranevat kun niistä otetaan turhat otokset pois. Juonesta
tulee tiiviimpi ja sukulaisetkin jaksavat katsoa niitä, hän naurahtaa.
Nauhoilla on usein ainutkertaisia tilanteita, eikä Jauhiaisen tarkoituksena olekaan saksia niitä
miten sattuu, vaan neuvotella asiakkaiden kanssa
sopivasta lopputuloksesta. Häävideosta voidaan
Ensimmäisen videoka- tehdä vaikka pari versiomeransa 1980-luvun puo- ta: lyhyt vieraita varten ja
livälissä hankkinut Jauhi- pitkä omalle väelle.
ainen alkoi perehtyä tietokoneisiinkin 90-luvun Kohinanpoisto todelalussa. Hän myös digi- la toimii. Testausta vartoi videoita tietokoneen ten Jauhiainen ajoi ulkopuolisen digitointilaitavulla.
– En ollut koskaan tyyty- teen kautta tietokoneelle
väinen laatuun. Vaikka oli vhs-nauhallisen tavaraa
miten hienot laitteet, jälki sekä pari 8 millin videokasettia. Vhs-nauhan siei ollut tarpeeksi hyvää.
Kunnes hän löysi tar- sältö oli aiemmin käynyt
peeksi pätevän ohjelman, läpi yhden muunnoksen,
jolla saa parannettua ana- kun se oli siirretty 8 millin
logista videokuvaa.
kaseteilta vhs:lle. Analogi– Analoginen laite tekee nen materiaali pehmenee
aina kohinaa ja se kohina muunnoksissa aina jonkin
on poistettava. Myös ää- verran.
nestä voi puhdistaa huVideolle tehdään myös
minat pois, Jauhiainen aikavirhekorjaus, toisin
sanoen poistetaan pystyselvittää.
Jauhiainen ja hänen vai- linjojen värinänä näkyvä
monsa Tuula Nylund in- mekaaninen heitto. Värinostuivat videokuvan laa- korjailun Jauhiainen tekee
dunparannuksesta niin, kohtaus kerrallaan ja saa
että laittoivat pystyyn yri- muun muassa väännettyä
tyksen. Kauklahdessa asu- loisteputkivalon vääristävan pariskunnan Digiom- mää ihon väriä takaisin
mel tarjoaa videoiden luonnollisemmaksi.
digitointia – lisättynä kuKäsitellyt videot on kuvanparannuksella ja myös vattu 90-luvun puolivälissä ja 2000-luvun aluseditoinnilla.
Videonauhojen digi- sa. Valmiista paketista eli
tointia tarjoaa nykyään dvd-levyltä katsottuna kuuseampikin yritys. Jauhi- va näyttää hämmästyttäaisen mukaan Digiommel vän hyvältä ja suorastaan
haluaa kuitenkin tehdä uudelta. Kuvausvaiheessa
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■ YRITYKSET Latokasken Ohrakaskenmäellä sijaitsevan St1-huoltoaseman yhteyteen avattiin
keskiviikkona Kotipizza myymälä. Se on pitsaketjun yhdeksäs myymälä Espoossa.

Uuden pitserian franchising-yrittäjinä toimivat
Joni Korhonen ja Jenny
Kiilapuro. Vaikka yrittäjäpariskunnalla on takanaan
yli kymmenen vuoden kokemus huoltoasemayrittäjyydestä, on Kotipizza-
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AUTOTEHTAIDEN
KÄYTTÄMÄT...
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yrittäjyys heille kuitenkin
uusi asia.
Uudessa pitseriassa on
32 istumapaikkaa sekä
muutama seisomapöytä.
Yritys työllistää yrittäjien
lisäksi kymmenen työntekijää.

Kivenlahden
liikenneasemalle uusi
kauppias
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puhki palaneita kirkkaita
kohtia tosin ei pysty jälkikäsittelyssäkään pelastamaan. Videokuva voi ylivalottua esimerkiksi veden heijastuksista.
Lopputulos on siis hyvä,
mutta se vaatii työtä ja aikaa. Yksi dvd syntyy noin
kahdeksassa tunnissa.
– Eniten tunteja kuluu,
kun tietokone laskee kuva
kuvalta kohinanpoistot ja
muut muunnokset. Kone
voi laskea niitä vaikka öisin omia aikojaan, Jauhiainen selvittää. Hän kokoaa tietokoneensa itse ja
tietää että riittävää tehoa
ja vääntöä saa vain tuhansien eurojen sijoituksilla.
Tunti valmiiksi digitoitua videota maksaa asiakkaalle perustasolla noin
viisikymppiä. Jauhiainen
ja Nylund tekevät videokäsittelyä ainakin toistaiseksi sivutoimisesti. Yksityishenkilöiden lisäksi
digitointipalvelun asiakkaiksi voisivat sopia laitokset, joilla on videokirjasto, he tuumivat.
● www.digiommel.fi

Latokaskeen uusi pitseria
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Kahdeksan millin videonauhalle tallentui paljon
sukujuhlia ja matkoja.
Parempilaatuinen digivideo
syrjäytti suositun analogisen
formaatin.

ASENNETTUINA!

Ted´s Garage Oy
Revontulentie 1, TAPIOLA
✆ 692 2432
www.tgtuulilasit.ﬁ

■ KAUPPA Kivenlahden liikenneaseman uusi K-market -kauppias on
Anna Hirvonen, 25, joka
on työskennellyt samaisella liikenneasemalla
jo seitsemän vuotta. Viimeiset neljä vuotta Hirvonen on toiminut myymäläpäällikkönä ja aseman esimiehenä.
Ennen liikenneasemalle siirtymistään Hirvonen suoritti kokkiopintoja sekä työskenteli kahvila-alalla. Parhaillaan hän
opiskelee merkonomiksi
sekä osallistuu Keskon
kauppiasvalmennukseen.
Kesko uudistaa kaikki Neste-asemien yhteydessä toimivat 93 liikenne- ja matka-asemaansa
kauppiasvetoisiksi Kmarketeiksi tämän vuoden aikana. K-marketketju laajenee myös 70
Teboil-asemalle.

