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Kirjastojärjestelmän vaihdos
ja tapahtumien vuosi
2015 oli jälleen kerran suuri muutoksen vuosi. Kirjastoammattilaisten tärkeimmän työvälineen, kirjastojärjestelmän, vaihdos kuvaa kirjaston toimintavuotta hyvin.
OUTI-kirjastojen, ja siten myös Oulun kaupunginkirjaston, uudeksi kirjastojärjestelmäksi päätettiin ottaa
avoimen lähdekoodin kirjastojärjestelmä Koha. Järjestelmänvaihdos toteutettiin vuodenvaihteessa 2015–
2016, jolloin kirjastoja pidettiin kiinni parin viikon ajan.
OUTI-kirjastoihin liittyi vuoden aikana uusia kunnankirjastoja: Hailuoto, Kuusamo, Pudasjärvi, Pyhäjoki, Raahe,
Taivalkoski ja Utajärvi. Osa kirjastoista liittyi yhteiseen
kirjastojärjestelmän tietokantaan 1.1.2016 ja osa vuoden 2016 aikana.

Lisää omatoimisia
palveluja
Syksyllä 2015 päätettiin, että Oulun kirjastoissa otetaan käyttöön varausten itsepalvelunouto: varaukset on mahdollista
hakea ja lainata kirjastoista itse asiakaspalveluun
jonottamatta. Samalla päätettiin, että varaukset muuttuvat maksuttomiksi, mikä edistää kirjastopalveluiden
tasavertaista saatavuutta.
Oulun neljäs omatoimikirjasto aloitti toimintansa Maikkulan kirjastossa syksyllä 2015. Omatoimikirjastojen
käyttöikärajat laskivat: Aiemmin täysi-ikäisille suunnattujen omatoimiaikojen ikärajaa laskettiin Pateniemen ja Puolivälinkankaan kirjastoissa 16 vuoteen. Kastellin kirjastoa pääsivät käyttämään omatoimiaikoina
kaikenikäiset.

Kirjastoautoista lukupyöriin
Kirjastot tuottivat monenlaista iloa ja ajanvietettä laajoilla aukioloilla, laadukkaalla aineistolla ja ammattitaitoisella henkilökunnalla. Tapahtumia järjestettiin
enemmän kuin koskaan aiemmin. Kirjastoautotoiminta
juhli näyttävästi 40-vuotista menestystaivaltaan.
Myös yhteistyökumppanien kanssa toteutettujen tapahtumien kirjo oli laaja: Oulun kaupunginkirjasto ja
Oulun vastaanottokeskus järjestivät lasten kuvakirjojen keräyksen, josta saadut kirjat toimitettiin jouluksi
vastaanottokeskuksen lapsille tuomaan iloista mieltä.
Oulun liikuntapalvelujen kanssa hankittiin lukupyörät
myös Kiimingin, Oulunsalon ja Ritaharjun kirjastoihin.
Karjasillan kirjastossa pääsi käyttämään ompelukonetta ja saumuria kirjastokortilla. Kaukovainion kirjastossa työelämään tutustuvat nuoret lukivat satuja lapsille.
Kaukovainion kirjastossa toimi myös nuorisopalvelujen
pyörittämä nuorisoilta. Kaakkurin ja Kiimingin kirjastot
osallistuivat perhevalmentajakokeiluun. Oulun kaupungin hyvinvointiluotsit järjestivät lapsille satuseikkailuja kirjastoissa touko-kesäkuun aikana.
Yksi kirjaston keskeisiä tavoitteita oli ideoida lähitulevaisuutta varten uusia palvelumuotoja Oulun kirjastoverkkoon. Ideoita kerättiin henkilökunnalta ja asiakasryhmiltä. Erityinen paino asetettiin aineistojen
uudenlaiseen esiintuomiseen, henkilökunnan asiantuntijuuden entistä näkyvämpään hyödyntämiseen ja
eri-ikäisten kuntalaisten lukuharrastuksen tukemiseen
ja edistämiseen.
Jouni Pääkkölä, kirjastopalveluiden johtaja
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Tunnusluvut 31.12.2015
Menot yhteensä
Tulot yhteensä

10 581 985

euroa

Aukiolotunnit/vuosi

784 573

euroa

Omatoimitunnit/vuosi

2,97

euroa

1 823 116

53,91

Käyntikerrat

euroa

euroa
5 474 028
2 592 636
1 149 020
535 135
831 166
10 581 985

%
51,1
24,2
11,3
5,2
8,2
100,0

Tapahtumat
- kerrat
- kävijät

842
26 476

euroa
218 693
338 880

%
29,3
43,3

227 000
784 573

27,4
100,0

Aineistolainat/asukas
Menot/laina
Menot/asukas
Menot
Henkilöstö
Huoneisto
Kirjastoaineisto
Tietotekniikka
Muut
Yhteensä
Tulot
Vuokrat ja myyntitulot
Myöhästymis- ja
varausmaksut
Avustukset
Yhteensä

44 466
4 154
18,1

Ryhmäkäynnit
- ryhmät
- osallistujat

1 004
20 280

2015
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Sivistys- ja kulttuurilautakunta
Puheenjohtaja Ojalehto Matias
Varapuheenjohtaja Erkkilä-Häkkinen Sirpa
Jäsenet

Varajäsenet

Alanko Karita

Eskola Virve

Alatalo Allu

Inkala Lare

Bolszak Maija

Huotari Heidi

Harju Yrjö

Isohookana Seppo

Helanen Suvi

Jaara Oskari

Huovinen Johannapiritta

Juvani Tommi

Jämsä Mikko

Kemppainen Heidi

Korhonen Marjo

Kononen Harri

Niemelä Karoliina

Parkkinen Minna

Tynkkynen Sebastian

Pekkala Tommi

Valkama Lauri

Perätalo Jouko
Savola Lotta
Vallström Maila

Kaupunginhallituksen edustaja Hekkala Rauno
Kaupunginhallituksen varaedustaja Meriläinen Juho
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Lainaus
Kirjaston lainaustoimintaa vuonna 2015 leimasi valmistautuminen kirjastojärjestelmän vaihdokseen. Uutta
järjestelmää testattiin ja asiakas- ja aineistotietokantoja korjattiin vaihdosta ennakoiden. OUTI-kirjastojen
käyttösääntöjä ja muita käytäntöjä neuvoteltiin yhtenäisiksi, ja ensimmäiset muutokset toteutettiin. Opiskelijakorttien, Oulun ammattikorkeakoulun kirjaston
sekä Oulun yliopiston kirjaston kirjastokorttien käytöstä kirjastokorttina Oulun kaupunginkirjastossa ja muissa OUTI-kirjastoissa luovuttiin. Maksujen perimisen
käytännöt muuttuivat, kun kassajärjestelmä vaihdettiin. Käteismaksumahdollisuus poistui osasta kirjastoja.
Marraskuusta alkaen kirjaston laina-ajat olivat pitkiä
yltäen helmikuulle 2016 saakka. 21.12.2015 kaikki OUTI-kirjastot ja vanha verkkokirjasto suljettiin loppuvuodeksi.
Tammikuussa 2015 siirryttiin kaikissa kirjastoissa kelluvaan kokoelmaan, jonka myötä aineisto jää siihen toimipisteeseen, johon asiakas sen palauttaa. Kellutus
hyödytti lähikirjastoja lisäämällä ja monipuolistamalla
niissä paikalla olevan aineiston määrää ja lainaamista.
Pääkirjaston osuus kokonaislainauksesta vuonna 2015

oli noin 33 %, kun se ennen pääkirjaston kokoelman
kellutusta vuosina 2012–2014 on ollut noin 35 %. Kirjaston kokonaislainamääriin kellutus ei näytä vaikuttavan. Ennen vuodenvaihteen pitkiä laina-aikoja ja kiinnioloa Oulun kaupunginkirjaston kokonaislainaus oli
vuoden 2014 tasolla.

Kokoelma, hankinta ja lainaus vuonna 2015
niteitä

%

%

lainaus

%

231 792

23,5

14 180

26,7

794 808

22,3

Aikuisten tietokirjallisuus

326 280

33,1

12 069

22,8

779 351

21,9

Lastenkirjallisuus

283 825

28,8

19 829

37,4

1 242 952

34,9

Av-aineisto

131 502

13,3

6 379

12,0

469 614

13,2

Aikuisten kaunokirjallisuus

Muu aineisto
yhteensä

hankinta

12 364

1,3

576

1,1

271 476

7,6

985 763

100

53 033

100

3 558 201

100
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Lainaus vuonna 2015
						
Lainaus 31.12.2015
Lainausosasto
Musiikkiosasto
Kaukopalvelu
Pääkirjasto yhteensä

Aikuisten
Aikuisten
kaunokirjallisuus tietokirjallisuus
282 810
336 549
364
33 796
3 510
283 174
373 855

Lasten
kirjallisuus
258 719
66
258 785

Avaineisto
122 378
68 557
664
191 599

Muu
aineisto *
64 556
5 029
326
69 911

Yhteensä
1 065 012
107 812
4 500
1 177 324

Asema
Haukipudas
Jääli
Kaakkuri
Kaijonharju
Karjasilta
Kastelli
Kaukovainio
Kello
Kiiminki
Koskela
Maikkula
Martinniemi
Myllyoja
Oulunsalo
Pateniemi
Puolivälinkangas
Rajakylä
Ritaharju
Tuira
Yli-Ii
Ylikiiminki
Lähikirjastot yhteensä

606
51 219
12 429
34 221
37 739
36 618
13 285
18 095
8 957
30 639
23 035
31 609
10 911
50 411
30 607
10 596
13 473
38 105
14 347
19 472
3 515
12 634
502 523

252
39 651
10 152
30 172
32 829
33 026
11 602
14 511
5 283
22 467
18 613
24 725
4 846
41 476
30 969
6 763
9 697
24 708
16 162
14 419
1 471
6 297
400 091

16 697
85 750
21 585
94 328
51 268
25 545
24 408
20 449
17 183
77 510
23 332
43 539
35 587
78 388
62 884
16 842
21 053
42 014
73 233
14 734
4 532
18 713
869 574

572
16 627
6 709
29 167
20 643
25 467
4 709
9 722
1 501
20 413
12 420
16 074
2 332
27 465
20 701
2 787
5 765
16 274
15 184
5 035
1 420
5 524
266 511

1 942
13 675
4 964
19 015
11 262
10 599
4 439
6 296
2 668
16 173
7 980
13 614
6 519
19 087
12 941
3 722
4 137
10 914
10 179
4 681
1 546
3 931
190 284

20 069
206 922
55 839
206 903
153 741
131 255
58 443
69 073
35 592
167 202
85 380
129 561
60 195
216 827
158 102
40 710
54 125
132 015
129 105
58 341
12 484
47 099
2 228 983

Kirjastoautot yhteensä

9 111

5 405

114 593

11 504

11 281

151 894

794 808

779 351

1 242 952

469 614

271 476

3 558 201

Kaikki yhteensä

* Koostuu pääosin lehtien lainoista.

8

Toimintakertomus

2015

Kirjastopalveluja kaikille
Lukemaan innostaminen on kirjaston tärkeimpiä tehtäviä. Kirjapassit vakiintuivat: nuorille tehtiin toinen
kirjapassi, aikuisille Käännöskirjapassi ja Paska kaupunki 2015 -musapassi. Aikuisten kaunokirjallisuutta
esittelevä Käännöskirjapassi laadittiin asiakkaiden toiveesta. Käännöskirjapassiin valittiin kahdeksan eri kielistä suomeen käännettyä kirjaa, ja näin nostettiin esille kääntäjien työtä.

Lukuoppaat

Oulun kaupunginkirjasto aloitti syksyllä 2015 Luku
opas-palvelun, jossa asiakkaat saavat mieltymystensä
mukaan räätälöityjä kirjavinkkejä. He voivat valita joko sähköpostitse lähetettävän vinkkilistan tai lähikirjastostaan noudettavan kirjapaketin. Lukuoppaan voi
myös tavata henkilökohtaisesti. Asiakkaiden yhteydenottoihin vastasi 25 kirjastoammattilaista Oulun kirjastoista. Ensimmäisten kuukausien aikana palvelupyyntöjä kertyi 60 kappaletta.
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Pääkirjastoon avattiin kesällä lasten omatoiminen
seikkailurata, Jimi & Tohtori Kipling kirjastossa, jonka
suunnittelivat ja toteuttivat taiteilijat Antti Kaarlela ja
Antti Kairakari. Varhaiskasvatuksen opiskelijoiden Jouluinen seikkailurata tutustutti lapsia pääkirjastoon joulukuussa.
Vuoden 2015 aikana kirjastossa annettiin käyttäjäkoulutusta, kuten tiedonhaun opetusta ja kirjavink
kausta 1 004 ryhmälle, joissa oli yhteensä 20 280
osallistujaa. Suurin osa opetuksista annettiin kirjastossa, mutta etenkin alakoululaisille vinkattiin kirjoja
ja opetettiin tiedonhakua myös kouluissa. Kirjastoautoissa järjestettiin kirjastotoimintaan tutustumista varsinkin ekaluokkalaisille. Muualla kuin kirjastossa opastettiin kaikkiaan 167 ryhmää, joissa oli yhteensä 3 910
henkilöä.
Selvästi suosituin ohjelma käyttäjäkoulutusryhmille oli
kirjavinkkaus, josta sai nauttia noin puolet osallistujis-

1004 ryhmää

20 280 osallistujaa

259 alle kouluikäisten ryhmää

3 878 osallistujaa

420 alle kouluikäisten ryhmää

9 668 osallistujaa

162 yläkoululaisten ryhmää

3 257 osallistujaa

92 opiskelijoiden ryhmää

1 883 osallistujaa

71 muuta ryhmää

1 594 osallistujaa

ta. Muiden ryhmien ohjelmassa oli tiedonhaun opetusta, verkkopalvelujen opetusta sekä kirjastoon tutustumista.
Kirjaston ja koulun yhteistyöohjelman Kirjastoreitin kehittäminen jatkui. Kirjastoreitin mobiilitehtäviin suunniteltiin tehtäväsarja, joka tutustutti lukiolaiset kirjallisuuden hyllypaikkoihin kirjastosalissa sekä
kiinnostaviin kirjoihin. Tableteilla ja älypuhelimilla toimivat mobiilitehtävät korvasivat näin perinteisen kirjastokierroksen. Opettajien ja opiskelijoiden palaute
uudesta toimintatavasta oli hyvin positiivinen.
Kirjasto oli mukana Oulun opetussuunnitelmatyössä.
Valtakunnallisilla kirjastopäivillä Seinäjoella esiteltiin
Oulun kaupunginkirjaston tiedonhaun mobiilitehtäviä,
jotka innostavat ja osallistavat oppilaita tiedonhaun
opetuksissa. Yhdessä ja erikseen – koulun ja kirjaston
kehittämispäivässä syyskuussa teemana oli sarjakuva.
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Kokoelma
Kun aineisto on aiemmin valittu toimipisteisiin erikseen, vuoden 2015 aikana aineistovalintaa keskitettiin
portaittain: vuoden alusta asti Oulun kaupunginkirjaston yhteiseen kokoelmaan valittiin äänitteet ja vieraskielinen kirjallisuus. Syksyllä aineistoja alettiin valita
neljään aluekirjastoon, joista ne toimitettiin pienempiin kirjastoihin.
Aineistomäärärahan vähenemisen ja aineiston hintojen nousun myötä teoksia pystyttiin hankkimaan kokoelmaan huomattavasti aikaisempaa vähemmän.
Myös aikakauslehtien ja sanomalehtien valikoima sue-aineiston käyttö vuonna 2015
krt
e-kirjojen lainaus

6 034

e-lehtien lainaus

8 962

e-musiikin kuuntelu

15 131

tietokantojen käyttö

4 490

pistui. Vuonna 2015 kirjaston kokoelmasta poistettiin
72 169 teosta. Poiston syinä olivat teosten kuluneisuus,
vanhentuminen tai vähäinen käyttö.
OUTI-kirjastojen e-kirjojen lainaus jatkoi tasaista kasvuaan. Etenkin kaunokirjallisuuden lainaus kasvoi valikoiman laajennuttua. e-kirjakokoelman sisältö muuttuu jatkuvasti, koska asiakkaille halutaan tarjota
jatkuvasti uutta ja kiinnostavaa aineistoa.
Oulun kaupunginkirjaston asiakkaille tarjottiin myös
e-lehtiä. Sanomalehtiä näköispainoksina sisältävien
ePress- ja PressReader-palveluiden rinnalle hankittiin
Flipster, jonka kautta asiakas saa käyttöönsä englanninkielisiä aikakauslehtiä näköispainoksina. Flipsterin
aikakauslehtiä asiakas voi lukea omalla tietokoneellaan tai mobiililaitteellaan myös kirjaston ulkopuolella.
Vuonna 2015 kirjastossa laadittiin uusi kokoelmapolitiikka ohjenuoraksi aineistohankinnassa, kokoelmien
ylläpidossa, poistoissa ja varastoinnissa.
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Kirjasto tulee asukkaiden luo
Kirjastoauto tulee asukkaiden luo sinne, mistä kirjastoon on
pitkä matka. Oulussa liikennöi kolme kirjastoautoa: Teuvo,
Onneli ja Akseli, joka on yhteinen Iin kunnankirjaston kanssa. Teuvo palvelee aamuisin kouluja ja iltaisin Oulun asukkaita
katupysäkeillään, Onneli käy päiväkodeissa, palvelutaloissa ja
alakouluilla. Akseli kiertää Oulussa ja Iissä palvellen päiväkoteja, kouluja ja alueen asukkaita.
Kirjastoautotoiminta Oulussa täytti 40 vuotta. Oulun ensimmäinen kirjastoauto, Matleena, alkoi kiertää kaupunkia helmikuussa 1975. Vuonna 2015 kirjastoautoilla oli yhteensä 226 pysäkkiä Oulussa: 103 päiväkotia, 34 koulua, 6 palvelutaloa ja 83
katupysäkkiä.

Matleena

Kirjasto hakeutui yhä enemmän ulos omista tiloistaan. Pop up
-kirjasto oli mukana erilaisissa tapahtumissa ympäri kaupunkia, esimerkiksi koko perheen ruokatapahtumassa Makumestarissa 18.10. kulttuuritalo Valveella.
Kirjaston kotipalvelu palvelee asukkaita, jotka eivät itse pääse
kirjastoon. Vuonna 2015 kirjastolla oli 59 kotipalveluasiakasta, joilla oli yhteensä 5309 lainaa. Keskustan palvelukeskuksessa, poliisivankilassa, Tuiran palvelukeskuksessa ja Salonkartanon päiväkeskuksessa oli asiakkaiden käytössä pienet
kirjakokoelmat. Oulun yliopistollisessa sairaalassa luettavaa
pystyi lainaamaan Kirjakaapista.

Onneli

Teuvo
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Kirjasto kehittää

Kaijonharjun kirjastossa vietettiin 30-vuotissyntymäpäiväjuhlia 17.11.2015.

Kirjaston merkittävin kehityshanke vuonna 2015 oli
Kohti Kohaa. Hankkeessa Oulun, Joensuun, Kouvolan, Mikkelin, Rovaniemen ja Turun kaupunginkirjastot aloittivat uudenlaisen yhteistyön avoimen lähdekoodin kirjastojärjestelmän käyttöönottamiseksi.
Hankkeen ohjausryhmän tärkein tehtävä oli suunnitella toimiva yhteistyömalli Koha-kirjastojärjestelmän
ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Oulun Tietotekniikan, tietohallinnon ja sivistys- ja kulttuuripalveluiden
johdon tuki hankkeelle auttoi viemään kehitystyötä
eteenpäin.
Kulttuurisivustot näkyville -hankkeessa uudistettiin
Oulun kaupunginkirjaston pohjoispohjalaista kulttuuria ja kaunokirjallisuutta esittelevien verkkosivujen ul-

koasu ja varmistettiin kirjaston tuottamien aineistojen
löytyminen hakukoneilla ja kansallisissa palveluissa.
Hanke päättyi maaliskuussa 2015.
Aluetietokannat ajan tasalle -hankkeessa selvitettiin kirjaston aluetietotietokanta Ostrobotnian ja kirjailijahakemisto Pakkalan kehittämisvaihtoehtoja. Molemmat tietokannat olivat teknisesti vanhentuneita.
Ostrobotnian sisältämät viitteet siirrettiin kansalliseen
ARTO-artikkeliviitetietokantaan, johon Oulun kaupunginkirjasto ja monet muut alueen kirjastot tallentavat
alueellisesti kiinnostavien artikkelien tiedot. Pakkalan
kirjailijatiedot päivitettiin Kirjastot.fi:n ylläpitämään Kirjasampo-palveluun.
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Oulun ja Pudasjärven kaupunginkirjastojen ja Iin kunnankirjaston yhteinen Lukuiloa kaikille -hanke käynnistyi syyskuussa. Hankkeessa edistetään aikuisten
lukuharrastusta kehittämällä kirjastojen palveluja ja
kirjallisia tapahtumia, etsimällä keinoja henkilökunnan
kirjallisuusosaamisen hyödyntämiseen asiakastyössä
ja vahvistamalla henkilökunnan valmiuksia osaamisen
esille tuomiseen. Hanke jatkuu vuonna 2016.
Uusia tuulia kirjastoon -hankkeessa ideoitiin uusia
palvelustrategioita Oulun kaupunginkirjastoon. Kymmenet kirjaston työntekijät osallistuivat ideatyöpajoihin, joissa työstettiin uusia palvelukonsepteja eri-ikäisille asiakkaille. Ideoinnissa painotettiin kuntalaisten
lukuharrastuksen edistämistä, kirjastoaineiston uudenlaista esiintuomista sekä palveluiden tuottamista erilaisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Henkilökunnan lisäksi uusia ideoita kerättiin myös käyttäjiltä.

kirjastoon matalan kynnyksen esittelytila, Kokeilupiste,
jossa asiakkaat ja innovaatiot kohtaavat. Lisäksi tuotetaan liikuteltava mobiilikokeilupiste. Hanketta rahoittavat Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) ja Oulun
kaupunki ja hanke päättyy vuoden 2016 lopussa.
Oulun kaupunginkirjasto on ollut mukana Haapajärven
kaupunginkirjaston hallinnoimassa Mistä löytyy eläinkirjoja? -hankkeessa. Hankkeessa keskeinen tavoite
on helpottaa lasten ja nuorten tietokirjallisuuden löytymistä kirjastoista. Lasten ja nuorten kanssa yhteistyössä luotiin malli, jonka mukaan lasten ja nuorten
tietokirjat on järjestetty pääkirjastossa sekä Maikkulan ja Martinniemen kirjastoissa. Hankkeen kirjastoihin
hankittiin kuvalliset opasteet.

Kirjasto sosiaalisena työnantajana -hankkeessa kehitetään kirjaston perehdyttämiskäytäntöjä. Tavoitteena on parantaa kirjaston valmiuksia perehdyttää ja
työllistää henkilöitä, joilla ei ole kirjastoalan koulutusta. Hankkeessa on luotu uutta perehdytysmateriaalia,
tiivistetty yhteydenpitoa yhteistyökumppaneihin sekä
haastateltu perehdyttäjiä ja kirjastotyöhön perehtyviä
tilapäistyöntekijöitä. Hanke päättyy heinäkuussa 2016.
Kirjastotilat avoimen innovaation ja osallisuuden
kokeilupisteenä -osahanke aloitettiin lokakuun alussa. Hanke on osa 6Aika - Avoimet ja älykkäät palvelut,
kestävän kaupunkikehityksen strategiaa, jonka toteuttajina ovat kuutoskaupungit: Helsinki, Espoo, Vantaa,
Tampere, Turku ja Oulu. Hankkeessa toteutetaan pää-

Lukupyörä
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Kirjasto sähköistyy
Koha-kirjastojärjestelmän käyttöönoton selvitys alkoi kirjastossa heti vuoden alussa, ja heinäkuussa kirjastolle palkattiin päätoiminen kirjastojärjestelmän
kehittäjä. Syksyn aikana testattiin uutta järjestelmää,
korjattiin ilmenneitä virheitä ja valmisteltiin uuden järjestelmän käyttöönottoa tammikuun alussa.
Vuoden 2015 aikana lisääntyi omatoimikirjastojen
määrä yhdellä, kun Maikkulan omatoimikirjasto avattiin. Asiakkaat voivat käyttää omatoimikirjastoa myös
silloin, kun henkilökuntaa ei ole paikalla. Sisään pääsee kirjastokortin tunnuksen ja verkkosalasanan avulla. Vuoden aikana neljässä omatoimikirjastossa kirjattiin yhteensä 6 646 omatoimista sisäänkirjautumista.
Vuonna 2015 hankittiin kirjastoihin uusia lainaavia ja
palauttavia automaatteja niin, että vuoden lopussa

kaikissa kiinteissä toimipisteissä oli asiakkaille tarkoitetut automaatit. Uusi lajitteleva palautusautomaatti
saatiin Maikkulan kirjastoon, pienet lainaavat ja palauttavat automaatit Tuiran, Ylikiimingin, Aseman, Kellon ja
Martinniemen kirjastoihin.
Historiantutkijoiden ja sukuharrastajien palvelu parani selvästi, kun pääkirjaston opistolukusalin yhteyteen
saatiin uusi mikrofilmiskanneri.
Syksyllä 2015 kaupunginkirjasto otti ensimmäisenä toimijana Oulussa käyttöön uuden sukupolven Ceeposkassajärjestelmän, jossa on aiempaa ohjelmaa helpompi hoitaa asiakkaiden kirjastomaksuja. Samassa
yhteydessä pienimmissä kirjastoissa luovuttiin kassatoiminnoista.

Koha-kirjastojärjestelmän kehittäjätiimi
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Kirjastossa tapahtuu
Vuonna 2015 kirjastoissa järjestettiin enemmän kaikille avoimia tapahtumia kuin koskaan aiemmin. Kirjastot järjestivät yksin tai yhteistyökumppaniensa kanssa vuoden aikana 842 tapahtumaa, joissa oli mukana
noin 26 500 henkilöä.

Kirjallisuustapahtumia
Kirjaston kirjallisuustapahtumien huippua ovat olleet
Pohjoista kirjallisuutta -sarjan tapahtumat. Tilaisuuksia oli vuonna 2015 kaikkiaan kahdeksan ja osallistujia 460 henkilöä. Keväällä teemana oli Lapin sota, josta
oli kulunut 70 vuotta. Aiheesta puhuivat mm. kirjailijat
Antti Tuuri ja Pekka Jaatinen ja historioitsija Mika Kulju.
Syksyllä Pakkalan salissa kertoivat tuotannostaan mm.
runoilija, kirkkoherra Niilo Rauhala sekä sarjakuvapiirtäjä ja muusikko Jyrki Mäki.
Yhteistyö Oulun yliopiston kanssa jatkui menestyksekkäänä. Keväällä luentojen aiheina oli tieteis- ja fantasiakirjallisuus. Syksyllä suuren suosion sai viiden
luennon sarja Raamatun vaikutuksesta kaunokirjallisuuteen, jonka piti FT Jyrki Korpua. Kuulijoita oli kaikkiaan 835 henkilöä.
Paljon osallistujia sekä kirjastoista että kouluista ja
päiväkodeista keräsivät pääkirjastossa pidetyt Kirjasatoa- ja Kirjasaari-tapahtumat, joissa kirjaston oma
henkilökunta esitteli kirjauutuuksia niin lapsille kuin
aikuisillekin. Alue- ja lähikirjastoissa järjestettiin vuoden aikana 26 kirjallisuuteen liittyvää tapahtumaa. Esimerkiksi Rajakylän kirjastossa pidettiin lukuvinkki-iltoja ja Kiimingin kirjastossa vietettiin Maailman runouden
päivää 20.3.

Kirjastossa tapahtuu
Aikuisille
lukupiirejä

85 krt

452 osallistujaa

kirjallisuustapahtumia

65 krt

2 898 osallistujaa

musiikkitapahtumia

41 krt

1 818 osallistujaa

elokuvaesityksiä

12 krt

249 osallistujaa

muita tapahtumia

40 krt

6 775 osallistujaa

51 krt

360 osallistujaa

it-opetuksia
Nuorille
kirjallisuustapahtumia

3 krt

31 osallistujaa

musiikkitapahtumia

2 krt

152 osallistujaa

muita tapahtumia

9 krt

1 816 osallistujaa

403 krt

7 372 osallistujaa

Lapsille
satutunteja
kirjallisuustapahtumia

33 krt

492 osallistujaa

teatteriesityksiä

37 krt

1 539 osallistujaa

musiikkiesityksiä

32 krt

1 050 osallistujaa

muita tapahtumia

29 krt

1 472 osallistujaa
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Lukupiirejä
Vuonna 2015 lukupiirien suosion kasvu jatkui. Lukupiirejä järjestettiin vuoden aikana peräti yhdessätoista kirjastossa. Tilaisuuksia oli kaikkiaan 85 ja osallistujia 452 henkilöä. Pääkirjastossa toimi kaksi lukupiiriä,
edellisenä vuonna alkanut dekkarilukupiiri ja loppuvuonna aloitettu erilaisia kulttuureja esittelevä Monikulttuurinen lukupiiri. Osa lähikirjastojen lukupiireistä järjestettiin yhteistyössä kirjastoalan opiskelijoiden
kanssa.

Juhla- ja teemapäiviä
Kirjaston tapahtumavuosi koostuu yksittäisten tapahtumien lisäksi monista vuosittaisista teemapäivistä ja
-viikoista. Lainan päivänä 8.2. vietettiin Lukurauhan
päivää. Tapahtumassa luettiin ääneen kirjoja ja keskusteltiin kirjabloggarien kanssa. Viittomakielen päivää
juhlittiin kirjastossa 12.2. Päivä järjestettiin yhteistyössä
Kuurojen Liiton ja Oulun Kuurojen Yhdistyksen kanssa.
Oulun päivillä 13.6. kirjaston uusi lauluyhtye Kirjaston Meripoijjaat esiintyi ensimmäisen kerran ja sai heti
suuren suosion. Ulkona tanssitti Retropändi, ja Pakkalan salissa katsottiin vanhoja oululaisia elokuvia. Kiiminkipäiviä vietettiin lauantaina 8.8. myös Kiimingin
kirjastossa, jossa myytiin poistokirjoja ja esiteltiin Lukuopas-toimintaa.
Muusajuhlien suosituimmiksi tilaisuuksiksi osoittautuivat Pentti Haanpää -seminaari Pakkalan salissa sekä Haanpään novellin dramatisoitu esitys pääkirjas-

2015

ton ala-aulassa. Kummassakin tilaisuudessa oli yli sata
osallistujaa. Muusajuhlien aikaan myös aluekirjastoissa tapahtui. Taiteiden yönä 20.8. kuunneltiin lauluryhmien, OuluFolkin ja Oulu Sinfonian soittajien esityksiä,
julkaistiin uusi lukupassi ja osallistuttiin Amiga-peliluolaan. Pääkirjastossa kävi monipuolisesta ohjelmasta
nauttimassa toistatuhatta oululaista.
Kirjastoauton 40-vuotisjuhlaa vietettiin 20.8. pääkirjaston edessä. Juhlapuhujana oli M. A. Numminen. Juhlavuoden kunniaksi autoissa järjestettiin satutunteja ja
kirjavinkkauksia myös aikuisille. Onnelissa järjestettiin
satutunteja päiväkodeille, Lukuhöperö-passin kirjoja
vinkattiin, oli pupukiertuetta ja tarinankerrontapäivää.
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Murha kirjastossa -ilta

Lukuviikkoa juhlittiin huhtikuussa Onnelin vinkkauskiertueella kuudella koululla, ja nimenomaan kouluilla, joista Oulussa on pisin matka lähimpään kirjastoon.
Kirjastoautot olivat mukana erilaisissa tapahtumissa:
Pikipopissa ja Kiiminkipäivillä.
Vielä edellisvuotista suuremman menestyksen sai Oulun Ylioppilasteatterin kanssa pääkirjastossa 29.10. järjestetty Murha kirjastossa -ilta, jossa asiakkaat ratkoivat kuvitteellista rikosta kirjallisuudesta tuttujen
hahmojen kanssa. Tapahtuma keräsi noin 450 salapoliisia.
Kaijonharjun kirjaston 30-vuotispäivää vietettiin
17.11. juhlapuhein ja Oulun normaalikoulun kuoron esityksestä nauttien. Juhlavuoden kunniaksi järjestettiin myös valokuvanäyttely 30 vuoden takaisista avajaisista.
Vuodelle 2015 osui usea kirjallisuuden merkkivuosi. Kesällä vietettiin akateemikko, runoilija V. A. Kos-

kenniemen syntymän 130-vuotisjuhlaa pääkirjaston
ala-aulan konsertissa, jossa esiintyi Toppilan Laulustudio. Oululaissyntyisen kirjailijan Sara Wacklinin syntymän 225-vuotisjuhlaseminaari järjestettiin yhdessä Oulun kirjastojen, arkistojen ja museoiden kanssa. Oulun
kaupunginkirjasto juhlisti Wacklinin juhlavuotta myös
julkaisemalla digitoidun ensipainoksen Wacklinin
teoksesta Hundrade minnen från Österbotten ja tekemällä Sara Wacklin -kiertonäyttelyn. Kulttuurilehti Kaltion 70-vuotisjuhlaseminaari pidettiin marraskuussa.
Marraskuuhun ajoittui useita kiinnostavia tapahtumia.
Miesten viikkoa vietettiin 2.–8.11. Seuraavalla viikolla
vietettiin sekä Kansallista peliviikkoa että Pohjoismaista kirjastoviikkoa. Marraskuu huipentui Valoa Ouluun
-tapahtumaan, jolloin yhtenä päivänä 20.11. pääkirjaston tapahtumiin osallistui yli tuhat henkeä.
Uutena tapahtumana kirjastossa aloitettiin Pohjoista
elokuvaa -sarja, joka koottiin yhdessä dokumentaristi Markku Heikkisen kanssa. Sarjassa esitettiin Pohjois-
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Suomeen liittyviä dokumenttielokuvia, teemana Pohjoisen hiljentyvä maisema.

Tapahtumia lapsille ja nuorille
Vuonna 2015 pidettiin lasten satuhetkiä kirjastoissa
yhteensä 403 kertaa. Kävijöitä tilaisuuksissa oli lähes
7 400. Erityisen aktiivisia satuhetkien kävijöitä oli Koskelan kirjastossa, osallistujina kirjaston 34 satuhetkessä oli melkein 900 henkilöä.
Lukukoiratoiminta vakiintui pääkirjastossa. Koirille
pääsi lukemaan myös lähikirjastoissa, ja lukukoirat olivat aktiivisesti mukana kirjaston tapahtumissa.
Myllyojan kirjastossa järjestettiin yhdessä nuorisopalveluiden kanssa joulutapahtuma, jonka ohjelmassa oli
mm. satuhierontaa, nukketeatteria, valokuvasuunnistusta, kirjavinkkausta sekä jouluhuone. Oulunsalon kirjasto oli järjestämässä Harrasteiltaa yhdessä alueen
yhdistysten ja järjestöjen sekä muiden sivistys- ja kulttuuritoimijoiden kanssa. Tapahtumaan osallistui noin
600 alueen asukasta – lapsia, nuoria ja perheitä.
Lähes kaikissa lähikirjastoissa järjestettiin lapsille teat
teriesityksiä. Yhteistyössä Oulun lasten ja nuorten
teatterifestivaalien kanssa tarjottiin 11 kirjaston lapsiasiakkaille Lorumuorin komero -esitys, jota kävi katsomassa yli 400 henkilöä.
Nuorille kirjastoissa järjestettiin vähemmän tapahtumia kuin lapsille. Suosituin kirjaston nuortentapahtuma oli Kiimingin kirjastossa 16.–21.11. yhdessä Oulun
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Elokuvakeskuksen ja nuorisopalveluiden kanssa järjestetty Lasten- ja nuortenelokuvafestivaali, joka huipentui SYKECON-pelitapahtumaan lauantaina. Päivän
aikana pidettiin koululaisille koodikoulua ja pelitapahtumia. Nuoria kiinnosti myös Sykerok, joka järjestettiin
30.10. yhteistyössä Kiimingin nuorisopalveluiden kanssa.

Tapahtumia ikäihmisille
Oulun pääkirjastossa järjestettiin 16.4. Iloa kulttuurista! – elämyksiä senioreille -tapahtuma yhteistyössä
Kulttuuritalo Valveen, Museo- ja tiedekeskus Luupin,
Oulun kaupunginteatterin, Oulun Sinfonian ja Vuolle
Setlementti ry:n kanssa. Tapahtuma houkutteli paikalle 300 kulttuurista kiinnostunutta senioria. Ohjelmassa oli mm. näyttelijöiden esityksiä, Memori-maalausta,
korutyöpaja, Muisteja-elokuvan esitys, tablettitohtori
ja yleisöä tanssittamassa Retropändi.
Palvelutaloissa järjestettiin luku-, musisointi- ja muistelutuokioita ikäihmisille 12 kertaa.

Näyttelyt
Kirjailija Sara Wacklinin syntymän 225-vuotisjuhlan kunniaksi kirjastossa valmistettiin informatiivinen
näyttely, joka oli vuoden aikana esillä paitsi pääkirjastossa, myös kuudessa muussa kirjastossa. Pääkirjastossa oli myös mm. juhlanäyttely kirjastoautotoiminnan 40-vuotisesta historiasta.
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Yksi vuoden kiinnostavimmista näyttelyistä oli Suomen tietokirjailijat ry:n kanssa yhteistyössä järjestetty
näyttely Abc-kirjasta Mustaan orkideaan – 100 merkittävää suomalaista tietokirjaa.
Kiimingin kirjastossa valtavan suuren suosion sai lapsille suunnattu Lego-näyttely, jonka rakensivat Kiiminkijoen koulun oppilaat sekä nuorisopalvelujen työntekijät.
Yhteensä kirjastoissa järjestettiin 156 näyttelyä, joista kirjaston itse tekemiä tai yhteistyössä tehtyjä näyttelyitä oli vajaa puolet ja ulkopuolisten pystyttämiä
näyttelyitä loput.

Tablettitohtorointia ja
netinkäytön opetusta
Vuosittain järjestettävässä SeniorSurftapahtumassa opetettiin ikäihmisille
tablettien käyttöä.
Sekä pääkirjastossa että lähikirjastoissa opetettiin keväällä ja syksyllä asiakkaille tietokoneen käyttöä sekä internetin ja sähköpostin perusteita.
Kirjaston avoimissa opetuksissa käytiin läpi myös sosiaalisen median perusteita ja opetettiin e-lehtipalvelujen käyttöä. Tilaisuuksia oli yhteensä 51
ja osallistujia 360 henkilöä. Opetukset
järjestettiin yhteistyössä Oulun seudun
ammattikorkeakoulun kanssa.

Musiikkia nuorille ja vanhoille
Eurooppa-päivänä 9.5. Vanhan musiikin yhtye esitti
vanhaa eurooppalaista musiikkia pääkirjaston ala-aulassa. Oulun kaupungin kesätöihin palkkaamat nuoret
katusoittajat ilahduttivat kirjastonkävijöitä heinäkuussa. Naiskuoro Merikosken Laulu kävi ottamassa vauhtia kansainväliseen kuorofestivaaliin konsertoimalla 14.10. pääkirjaston portaikossa. Syksyllä käynnistyi
myös Pohjoista musiikkia -tapahtumasarja. Kolmessa
konsertissa pääkirjastossa esiintyi pieniä laulu- ja soittoyhtyeitä.
Lastenmusiikkia oli tarjolla monissa eri kirjastoissa.
Suosituimpia konsertteja olivat Mikko Perkoilan ja Vinkulelun neljässä kirjastossa ja Jouni Kokkoniemen yhdessätoista kirjastossa pitämät konsertit. Kaiken kaikkiaan kirjastoissa oli
lapsille 32 musiikkitapahtumaa, joissa
oli yhteensä 1 050 kuulijaa.
Säveltäjä Jean Sibeliuksen syntymän
150-vuotisjuhlaa vietettiin monin tavoin
kirjastossa: pääkirjastossa konservatorion opiskelijat soittivat Sibeliuksen musiikkia ja Kiimingin kirjastossa lapsikuoro esitti Sibeliuksen kuorolauluja.
Musiikin kuuntelemisen lisäksi musiikkiin saattoi perehtyä myös musiikkiaiheista luentoa kuuntelemalla. Toimittaja Jake Nymanin luento aiheena
Kielletyt levyt keräsi paikalle 160 musiikinharrastajaa.
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Kansainvälinen kirjasto
Vuoden 2015 aikana kirjastossa vieraili 22 maahanmuuttajaryhmää, joissa oli yhteensä 328 osallistujaa.
Syksyn aikana saapuneet turvapaikanhakijat lisäsivät hetkellisesti lähikirjastojen ulkomaalaisasiakkaiden määrää. Kirjastolle perustettiin väliaikainen maahanmuuttaja-työryhmä, joka kartoitti kirjastoverkoston
palveluja maahanmuuttajille ja loi myös uuden maahanmuuttaja-osion kirjaston kotisivulle. Näin pyrittiin
vastaamaan ajankohtaiseen tilanteeseen turvapaikanhakijoiden kotouttamisessa, mutta myös parantamaan
laajemmin kaikille maahanmuuttajille, kuten opiskelijoille, suunnattuja kirjastopalveluja.
Elokuussa 2015 järjestettiin Kapkaupungissa Etelä-Afrikassa kirjastoalan maailmanlaajuinen konferenssi IFLA World Library and Information Congress. Ou-

lun kaupunginkirjastosta konferenssiin osallistui kaksi
henkilöä. He olivat esittelemässä Oulussa kehiteltyjä, lukemaan innostavia kirjapasseja (Reader’s Pass –
An Inspiring Door to Literary Worlds) ja koululaisille ja
opiskelijoille suunniteltuja tiedonhaun mobiilitehtäviä
(Inspiring Information Search with Mobile Phones).
Oulun kaupunginkirjasto osallistui XVI Suomalais-venäläiseen kulttuurifoorumiin, joka järjestettiin Petroskoissa Venäjällä 25.–27.9.2015. Kirjasto neuvotteli kulttuurifoorumissa kontupohjalaisten ja arkangelilaisten
kirjastojen edustajien kanssa jo käynnissä olevista sekä uusista kirjastojen yhteistyöhankkeista.
Kaksi kirjaston työntekijää osallistui Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston järjestämään koulutukseen Monikulttuurinen kompetenssi asiakaspalvelussa.

Maakunnan kirjasto
Oulun kaupunginkirjasto toimii myös Pohjois-Pohjanmaan maakuntakirjastona, jonka tehtävänä on tukea alueen 29 kunnallisen kirjaston toimintaa, järjestää alueen kirjastoammattilaisille koulutusta, ylläpitää
maakuntakokoelmaa ja huolehtia kaukolainauksesta.
Maakuntakokoelmaan hankitaan Pohjois-Pohjanmaata
koskevaa aineistoa ja alueen kirjailijoiden kaunokirjallisia teoksia. Kokoelma on tarkoitettu kaikille, jotka tarvitsevat tietoa Pohjois-Pohjanmaan alueesta.

Yksi maakuntakirjaston keskeinen toimintamuoto on
sellaisen aineiston kaukolainaus, jota ei löydy Oulun
kirjastojen kokoelmista. Vuonna 2015 oululaiset asiakkaat tekivät 1 178 tilausta, jotka lähetettiin OUTI-kirjastojen ulkopuolelle. Oulun kaupunginkirjasto puolestaan lähetti OUTI-kirjastojen ulkopuolisille kirjastoille
yhteensä 4 500 kaukolainaa, jossa on edellisestä vuodesta vähennystä noin 5 %.
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Henkilökunta ja koulutus
Vuoden 2015 lopussa kirjastossa työskenteli 138 kirjastoammatillista ja kaksi muuta henkilöä. Lisäksi kirjastossa työskenteli vuoden aikana 6 työllistämistuella
palkattua henkilöä, 51 kaupungin palkkaamaa kesätyöntekijää sekä 61 harjoittelijaa, joista 29 oli kirjastoalan opiskelijaa. Oulun kaupunginkirjastossa on edelleen asukaslukuun suhteutettuna selvästi vähemmän
henkilökuntaa kuin muissa suurissa kaupungeissa.
Kirjaston henkilökunta osallistui vuoden aikana 55
koulutukseen, joissa osallistujia oli yhteensä 1 010.
Päiviksi muutettuna koulutukseen käytettiin yhteensä
679 työpäivää. Suuressa osassa koulutuksia oli myös
etäosallistujia Lync-ohjelman välityksellä. Vuoden aikana järjestettiin mm. kirjallisuuteen, mediakasvatukseen, asiakaspalvelutaitoihin sekä uuteen kirjastojärjestelmään liittyviä koulutuksia. Puolet koulutuksista
oli kirjaston itse järjestämiä.
Työhyvinvointia parannettiin Kunta10-kyselyn pohjalta ideoimalla henkilökunnan kanssa uusia hyvinvoinnin edistämiskeinoja.

Tuija Polo-Koret ja Mervi Vaara esittelemässä Lukupasseja
kansainvälisessä kirjastoalan kokouksessa.
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Kirjastoverkko 2015
Pääkirjasto (5 483 m2)
Kaarlenväylä 3, PL 15, 90015 Oulun kaupunki

Myllyoja (411 m2) 						
Karvarinaukio 11, 90650 Oulu

Asema (142,1 m2)
Asemakylänraitti 1, A-talo, 90840 Haukipudas

Oulunsalo (1 626 m2) 					
Karhuojantie 2, 90460 Oulunsalo

Haukipudas (741 m2)
Jokelantie 1, 90830 Haukipudas

Pateniemi (176 m2)
Sahantie 2, 90800 Oulu

Jääli (171,1 m2)
Keskuspisto 3, talo 2 LH 5, 90940 Jääli

Puolivälinkangas (202,5 m2)
Mielikintie 5, 90550 Oulu

Kaakkuri (543 m²) 						
Rajakylä (491,5 m2) 				
Pesätie 13, 90420 Oulu
Ruiskukkatie 2, 90580 Oulu
Kaijonharju (634 m²) 					
Kalevalantie 5, 90570 Oulu

Ritaharju (335,5 m2)
Ritakierros 2, 90540 Oulu

Karjasilta (605 m2) 				
Kollaantie 2, 90140 Oulu

Tuira (160 m2) 						
Valtatie 47, 90500 Oulu

Kastelli (380,60 m2)
Sairaalanrinne 5, 90220 Oulu

Yli-Ii (430,3 m2)
Halametsä 1, 91200 Yli-Ii

Kaukovainio (424 m2) 					
Ylikiiminki (260 m²)
Koulurinne 3, 91300 Ylikiiminki
Hiirihaukantie 4, 90250 Oulu
Kirjastoauto Akseli
Kello (126,5 m2) 						
Kellontie 272, 90820 Kello
Kirjastoauto Onneli
Kiiminki (1 026 m2) 					
Kirjastoauto Teuvo
Kirjastokuja 1, 90900 Kiiminki
Oysin Kirjakaappi
Koskela (361 m2) 					
Kajaanintie 50, 90220 Oulu
Tullimiehentie 4, 90560 Oulu
Kirjansitomo
Maikkula (541,5 m2) 				
Kaarlenväylä 3, 90100 Oulu
Kangaskontiontie 3, 90240 Oulu
Martinniemi (105,5 m2) 					
Jokisuuntie 1, 90850 Martinniemi

1004
ryhmää

20 280

osallistujaa

986 000
teosta
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kirjastoa ja
kirjastoautoa

3,6

miljoonaa
lainaa

842

tilaisuutta

26 476
osallistujaa

1,8

miljoonaa
kirjastokäyntiä

Oulun
kaupunginkirjaston

vuosi
2015
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