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OUTI-KIRJASTOT - YHDESSÄ ETEENPÄIN
Oulun, Haukiputaan, Kiimingin, Oulunsalon ja YliIin kuntaliitoksen myötä päätettiin liittää entisten
OUTI-kirjastojen sekä Oulun kaupunginkirjaston
tietokannat yhteen ja muodostaa yhteinen verkkokirjasto. Asia ei ollut mitenkään uusi, sitä harkittiin
jo 1980-luvun lopussa, kun OUTI-kirjastokimppaa
perustettiin. Silloin aika ei ollut kuitenkaan kypsä
laajemmalle yhteistyölle. Kuntaliitoksessa kirjaston
tietokantojen yhdistäminen on niin iso työ, että
tässä yhteydessä kannatti viimein yhdistää myös
OUTI-kirjastojen tietokannat. Osa Oulun kuntaliitoksen kunnista oli OUTIssa jo valmiiksi.
Yhteisen verkkokirjaston muodostaminen on
järkevää, Oulun kaupunginkirjasto onkin ollut
viimeisiä suuria kaupunkeja, joka ei ole ollut
mukana yhteisjärjestelmässä. Kirjastot ovat yhteistyön pioneereja kuntaorganisaatioissa. Ensimmäiset
kirjastokimpat muodostettiin jo yli 30 vuotta sitten
ja ne toimivat edelleen. OUTI oli Suomen ensimmäisiä suuria kirjastokimppoja.
Uuden OUTIn ensimmäinen toimintavuosi on
ollut vilkas. Kokouksia on ollut paljon, sillä monen
kunnan käytäntöjen yhtenäistäminen ei käy
käden käänteessä. Myös itse tietokantojen yhdistäminen oli iso toiminto, joka sujui kuitenkin hyvin.
Asiakkaat pääsivät käyttämään uutta, yhteistä
verkkokirjastoa tammikuussa 2012.

Kokoelman laajuus ja verkkokirjaston tarjoamat
palvelut ovat olleet iloinen yllätys asiakkaille.
Palvelu on saanut kiitosta ja palaute on pääosin
positiivista. Asiakkailla on nyt yhdellä klikkauksella
mahdollisuus nähdä yhdeksän kirjaston aineistot,
myös kirjastokortti on yhteinen. Aineiston tilaaminen ja varaaminen kimpan kirjastoista on
helppoa. Hyvin järjestetty logistiikka helpottaa
aineiston sujuvaa liikkumista kunnasta ja kirjastosta toiseen. Pinkki väri on jo tullut tutuksi uusissa
OUTI-kirjastokorteissa. Seuraavana vaiheena OUTIkirjastoilla on näkyvyyden lisääminen esimerkiksi
uuden logon kautta.
Lähivuosien haasteista suurimpana on uuden kirjastojärjestelmän hankinta. Kimpan laajentaminen ja
uusien kuntien mukaan tulo on tulevaisuudessa
myös todennäköistä. Nykyisessä kuntatalouden
tilanteessa tällainen yhteistyö on kustannuksia
säästävää. Monet kirjastojärjestelmän kehittämisprojektit tai muut kustannuksia vaativat tehtävät
tehtiin aikaisemmin jokaisessa kirjastossa erikseen.
Nyt takana on yhteisö, joka voi jakaa vastuita ja
työtä yhteisen hyvän saavuttamiseksi. Yhdessä
kehittäen OUTIt voivat katsoa luottavaisin mielin
tuleviin vuosiin ja niiden mukanaan tuomiin
muutoksiin.
Pirkko Lindberg
Kirjastopalveluiden johtaja
Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto
OUTI-ohjausryhmän puheenjohtaja
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TILASTOTIETOJA OUTI-KIRJASTOISTA 2012
Kunta
Ii
Kempele
Liminka
Lumijoki
Muhos
Oulu
Siikajoki
Tyrnävä
Vihanti
Yhteensä

Kunta
Ii
Kempele
Liminka
Lumijoki
Muhos
Oulu
Siikajoki
Tyrnävä
Vihanti
Yhteensä

Asukkaat
9 499
16 182
9 164
2 037
8 909
188 114
5 639
6 462
3 059
249 065

Kokoelmat
85 223
98 866
60 063
22 906
77 751
1 087 510
71 894
54 963
35 827
1 595 003

Lainat
204 811
333 940
174 111
36 532
208 579
3 846 314
115 278
117 170
51 261
5 087 996

Lainat
/asukas
21,6
20,6
19,0
17,9
23,4
20,4
20,4
18,1
16,8
20,4

Aineistokulut €
80 293
97 591
70 837
26 969
82 332
1 230 997
78 666
78 884
33 389
1 779 958

Kirjastokäynnit

Kirjastokäynnit
/asukas
9,5
9,8
9,2
8,1
14,0
9,9
17,0
8,1
7,8
10,1

89 965
158 397
84 000
16 531
124 492
1 870 707
95 632
52 361
23 791
2 515 876

Aineistokulut €
/asukas
8,5
6,0
7,7
13,2
9,2
6,5
14,0
12,2
10,9
7,1

HTV*
8,3
9,7
5,5
2,1
7,1
143,0
5,8
3,9
4,9
190,3

HTV*
/1000as.
0,9
0,6
0,6
1,0
0,8
0,8
1,0
0,6
1,6
0,8

*Kirjaston palkkaama henkilöstö, henkilötyövuodet
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OUTI-KIRJASTOJEN TOIMINTAVUOSI 2012
OUTI-kirjastojen
organisoituminen
OUTI-ohjausryhmä piti vuoden aikana viisi
kokousta. Kokouksissa päätösvaltaisina jäseninä
olivat kaikkien OUTI-kirjastojen johtajat.
Vuoden aikana
osallistuivat

ohjausryhmän

kokouksiin

Haukiputaan kirjasto, Raija Seppänen
Iin kirjasto, Aini Autio
Kempeleen kirjasto, Anne Toppari
Kiimingin kirjasto, Eeva Mäkinen
Limingan kirjasto, Janne Nevala (varapj.)
Lumijoen kirjasto, Aila Joensuu
Muhoksen kirjasto, Pirkko Tiepuoli
Oulun kaupunginkirjasto, Irma Kyrki, PirkkoLiisa Lauhikari (siht.), Pirkko Lindberg (pj),
Maija Saraste, Noora Valkonen
Oulunsalon kirjasto, Irmeli Asamäki, Terhi
Mustonen
Raahen kaupunginkirjasto, Timo Töyräs
Siikajoen kirjasto, Tuula Kuoppamäki
Tyrnävän kirjasto, Arja Pullinen
Vihannin kirjasto, Raija Mustonen, Erkki
Poutanen
Yli-Iin kirjasto, Jouni Pääkkölä
OUTI-työvaliokunta perustettiin hoitamaan yhteisiä
käytännön asioita. Työvaliokunta tekee päätöksiä
pienissä järjestelmään liittyvissä asioissa ja ohjausryhmässä päätetään periaatteellisista linjoista.
Työvaliokunta kokoontui vuoden aikana neljä
kertaa.
Vuoden 2012 jäseniksi valittiin
Kempeleen kirjasto, Anne Toppari
Limingan kirjasto, Janne Nevala
Oulun kaupunginkirjasto, Maija Saraste, Noora
Valkonen, Pirkko-Liisa Lauhikari
Oulunsalon kirjasto, Maria Holappa

OUTI-asioiden yhteyshenkilöksi, OUTI-koordinaattoriksi, valittiin Pirkko-Liisa Lauhikari
Oulun kaupunginkirjastosta. OUTI-koordinaattorin työaika on 50 % kokonaistyöajasta. Oulu
laskuttaa koordinaattorin palkkakustannuksista
puolet muilta OUTI-kirjastoilta. Vuonna 2011
perustettu OUTI-kirjastojen luettelointitiimi jatkoi
toimintaansa vahvistettuna musiikin luetteloijalla.
Tiimin tehtävänä on kehittää yhteistä luettelointia
ja ohjeistaa kirjastojen työntekijöitä luettelointiin
liittyvissä asioissa.
OUTI-ohjausryhmän, työvaliokunnan ja luettelointitiimin kokousten esityslistat ja muistiot ovat
näkyvillä Oulun kaupungin ylläpitämässä verkkotyötilassa OUTI-OTTilassa.
OUTIen yhteistyösopimus valmisteltiin alkuvuonna
2012 käyttäen apuna Oulun kaupungin lakimiestä.
Kuntien ja kirjastojen edustajat allekirjoittivat
sopimuksen maalis-huhtikuussa 2012.

Järjestelmäyhteistyötä
yhteiseksi hyväksi
Aiemman OUTI-tietokannan, Yli-Iin kirjaston ja
Oulun kaupunginkirjaston tietokannat yhdistettiin vuodenvaihteessa 2011-2012. Yhdistämisen
seurauksena tietokantaan jäi paljon korjattavaa.
Kaikki OUTIt osallistuivat tietokannan siivoustalkoisiin. Työmäärän arvioitiin olevan noin 20 henkilötyökuukautta. Tietokantojen yhdistämisestä
aiheutuneet työt saatiin tavoitteiden mukaisesti
lähes kokonaan valmiiksi vuoden 2012 loppuun
mennessä. Luettelointiyhteistyöstä keskusteltiin
vuoden 2012 aikana paljon. Yhteinen tavoite on,
että luettelointiin käytettävän työajan tulisi kokonaisuudessaan vähentyä ja luetteloinnin yhdenmukaisuuden ja tason parantua.
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OUTI-verkkokirjasto palvelee
koko alueen asukkaita
OUTI-verkkokirjaston ulkoasua ja ohjetekstejä
muokattiin sekä verkkokirjaston aloitussivuksi
valittiin Pikahaku-sivu. OUTIen yhteystiedot koottiin yhteiselle verkkosivulle
http://www.outikirjastot.fi/yhteystiedot/.
Yhteisessä verkkokirjastossa otettiin käyttöön seutuvarausominaisuus, joka mahdollistaa
aineiston varaamisen mistä tahansa OUTI-kirjastosta. Verkkokirjaston lisäominaisuudeksi päätettiin hankkia ohjelmisto e-kirjojen käyttöön sekä
yhteinen e-kirja-kokoelma.
Kirjastojen käyttösääntöjen yhdenmukaistamisesta OUTIen kesken päätettiin heti yhteistyön
alussa. Lasten ja nuorten aineiston varausmaksu
poistettiin keväällä 2012. Käytäntöjen yhtenäistäminen jatkuu.

Uuden OUTIn markkinointi
käynnistettiin
OUTIt osallistuivat yhteisellä osastolla Oulun kirjamessuille 16.-20.8.2012. Messuilla tiedotettiin OUTIkirjastojen palveluista, tehtiin uusia kirjastokortteja ja esiteltiin alueen kirjailijoita.
OUTIen yhteiseksi tiedotusmateriaaliksi tehtiin
OUTI-esite. Lisäksi hankittiin avainnauhoja ja
kirjastokasseja, sekä tilattiin graafiselta suunnittelijalta Ilpo Koskelalta OUTI-logon suunnittelu ja
toteutus. Oulun ammattikorkeakoulun järjestämässä InnoStartti-kilpailussa ideoitiin myös muita
yhteisiä mainosmateriaaleja.

toaineiston kuljetuspalvelun kilpailutus, johon
kaikki OUTIt osallistuivat. Kilpailutuksen voitti
Itella. Itellan kuljetukset alkoivat vuoden 2013
alusta. OUTI-kirjastoista Lumijoelle, Tyrnävälle ja
Vihantiin kuljetetaan aineistoa kerran viikossa ja
muihin kirjastoihin kaksi kertaa viikossa.
Syksyllä 2012 OUTI-kirjastojen ohjausryhmässä
päätettiin tehdä yhdessä aineistojen viivakooditarrojen kilpailutus. Osa OUTI-kirjastoista tuli
mukaan Oulun kaupungin tekemään muovituspalvelusopimukseen, joka on voimassa 2014 helmikuun loppuun asti.

Kohti uutta kirjastojärjestelmää
Keväällä 2012 alettiin keskustella Raahen kaupunginkirjaston liittymisestä OUTI-kirjastoihin.
Syynä oli tieto Raahen ja Vihannin kuntaliitoksesta vuoden 2013 alusta alkaen. Asiasta ei kuitenkaan tehty päätöstä. Ensin on ratkaistava OUTIen
järjestelmänvaihdos. On myös mietittävä, missä
järjestyksessä kirjastojärjestelmän ja asiakasliittymän vaihdokset kannattaa tehdä. Kirjastoilla
ei ole budjetoitu rahaa järjestelmävaihdokseen
vuodelle 2013.
Oulun kaupunginkirjasto on saanut Opetus- ja kulttuuriministeriöltä rahoituksen avoimen lähdekoodin Evergreen-kirjastojärjestelmän arviointihankkeeseen vuodelle 2013. Myös muut OUTIt
tulevat olemaan aktiivisesti mukana hankkeessa.
Maija Saraste
Kirjastotoimen apulaisjohtaja
Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto

Yhteisillä kilpailutuksilla etuja
kaikille
Keväällä 2012 hankittiin uudet kirjastokortit
kaikille OUTI-kirjastojen asiakkaille. Kortteja tilattiin yhtensä 120 000 kpl. Päätettiin, ettei vanhoja
Oulun kaupunginkirjaston kortteja ja OUTI-kirjastokortteja voi käyttää enää vuoden 2012 jälkeen.
Asiakaspalvelun kannalta tärkeä oli syksyllä 2012
toteutettu pohjoissuomalaisten kirjastojen kirjas-
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TAKANA TAPAHTUMARIKAS VUOSI – IIN
KUNNANKIRJASTO VUONNA 2012
Vuosi 2012 toi mukanaan joukon muutoksia myös
Iin kunnankirjastolle, jolla on toimipisteet Iissä ja
Kuivaniemessä sekä yhteinen kirjastoauto Oulun
kanssa. Laajemman OUTI-kirjastokimpan tarjoamat
uudet palvelut on otettu asiakkaiden keskuudessa
vastaan innolla ja kiitellen.
Muutoksista huolimatta Iin kirjastossa ehdittiin
viime vuoden aikana panostaa myös kirjastotyöhön eri muodoissaan sekä erilaisten tapahtumien järjestämiseen. Aktiivisen kokoelmatyön
lisäksi kirjastotiloissa kiinnitettiin huomiota viihtyvyyteen. Suosittu digitointilaite monipuolisti
osaltaan kirjaston tarjoamia palveluita.
Iin kirjastossa jatkettiin tiivistä yhteistyötä päiväkotien ja koulujen kanssa. Lapsiryhmät osallistuivat aktiivisesti satutuokioihimme sekä Iissä että

Kuivaniemessä. Kirjaston käytön opetus, kirjastoauton koulupysäkit, osallistuminen lukiolaisten
järjestämille Iin Messuille, TET-harjoittelijat sekä
erilaiset vinkkausprojektit ovat vakiintuneita
yhteistyömuotoja kirjaston ja koulujen välillä.
Työ on kannattanut, sillä lasten kirjojen lainaus
kasvoi viime vuonna.
Kirjasto on ollut merkittävä tapahtumajärjestäjä Iissä. Kirjaston vieraana kävi kirjailijoita ja
muusikoita, ja lisäksi tiloissamme pidettiin erilaisia
musiikkiesityksiä sekä tietenkin satutuokioita.
Tapahtumien lisäksi kirjastojemme erilaiset näyttelyt ilahduttivat kirjastonkäyttäjiä.
Kaikkinensa vuosi 2012 merkitsi Iin kirjastolle
monia erilaisia muutoksia, mutta myllerrysten
ansiosta voimme tarjota asiakkaillemme entistä
parempia kirjastopalveluita.
Aini Autio
Kirjastonjohtaja
Iin kirjasto
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KEMPELEEN KIRJASTO

Kempeleen pääkirjasto sijaitsee vilkkaassa kauppakeskuksessa Zeppeliinissä. Kirjasto on yksi ensimmäisiä kauppakeskukseen sijoitettuja kirjastoja.
Kirjaston toiminnassa on jo useita vuosia panostettu lastenkirjastotyöhön, jossa vuonna 2012
saavutettiin ensimmäistä kertaa suuri tavoite:
kaikki 1.-6.-luokat (79 kpl) saivat kirjavinkkauksen
ja kirjastokäytön opetuksen. Lastenkirjastotyöhön
kuuluu niin ikään perheen pienimmille suunnatut
viikoittaiset satutunnit, joihin osallistuu kerrallaan
30-40 lasta. Kirjastolla on käytössä myös lukudiplomi, joita suoritettiin tänä vuonna 348 kpl. Kun
lukudiplomi otettiin käyttöön vuonna 2007, lasten
lainaus nousi 15,7 %. Lastenkirjojen lainaus nousee
tasaisesti edelleen joka vuosi. Kempeleen kirjasto
toimii myös Lukuinto-pilottina, aktiivinen ”pilotointi” alkaa kirjaston osalta syksyllä 2013.

Kempeleen kirjasto sai ELY-keskukselta rahaa
Seniorikirjasto-projektiin, joka käynnistyi syksyllä
2012. Siinä selvitettiin ja kartoitettiin Kempeleen
senioreiden kirjaston palvelutarpeita ja toiveita.
Sen myötä syntyi kotipalvelutoimintaa, joka toteutetaan yhteistyössä Kempeleen Lionsien kanssa.
Kirjasto pyrkii kehittymään myös eri tapahtumien
keskukseksi. Vuonna 2012 se oli mukana muun
muassa Oulun Muusajuhlissa ja Kempeleen kulttuuritapahtumissa. Kaiken kaikkiaan järjestettiin
62 tapahtumaa, joissa kävijöitä oli 1129.
Anne Toppari
Kirjastotoimenjohtaja
Kempeleen kirjasto
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Kuva: Anna Kamula
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LIMINGAN UUSI KIRJASTO - KOKO KYLÄN
KULTTUURIKESKUS
Kulttuuripitäjä Limingan uusi kunnankirjasto otettiin käyttöön 2.7.2012. Limingan musiikkiviikkojen
African drumming -ryhmä kutsui rummutuksellaan kuntalaiset uudelle kirjastotalolle ja taikuri
Roope Ylitalo taikoi kirjastotalon auki.
Uusi kirjasto toimii välittäjänä modernin kuntakeskuksen ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaan
Vanhan Limingan miljöön välillä. Kirjastotalon
suunnittelussa ja arkkitehtuurissa (Ari Järvinen)
on painotettu avoimuutta, esteettömyyttä ja saavutettavuutta. Kuntalaiset ovat toivoneet uudesta
kirjastostaan ”kaikkien liminkalaisten kulttuurikeskusta”. On haluttu luoda tila, jossa jokainen
tuntee olonsa tervetulleeksi.
Kirjaston valoisuuteen ja viihtyvyyteen on satsattu
ja kirjastosta löytyy niin rauhallisia lukunurkauksia kuin toiminnallisiakin pisteitä, mm. nyrkkeilysäkki! Ensimmäisen puolen vuoden perusteella
tavoitteessa on onnistuttu. Kirjaston kävijämäärät
ja lainaustilastot ovat 1,5 kertaistuneet.

Uuden kirjaston myötä Limingan kirjastotilojen
neliömäärä on kasvanut 1500 neliöön. Kirjaston
tiloissa ja avaralla pihapatiolla on järjestetty mm.
katusoittoa ja –teatteria, lasten näytelmiä, konsertteja ja vaalipaneeleja. Tapahtumien ja konserttien lisäksi kirjastosalin näyttelyseinä tarjoaa
mahdollisuuden tasokkaaseen näyttelytoimintaan.
Kirjaston monitoimitila on kuntalaisten varattavissa kokous- ja koulutustilaksi. Kaikki Limingan
vaalitoiminta järjestetään myös tulevaisuudessa
kirjaston tiloissa.
Entistä laajempi yhteistyö lähikuntien kanssa
Oulun liityttyä OUTI-kirjastoverkkoon luo omat
haasteensa, mutta ennen kaikkea mahdollisuutensa alueen kirjastotoiminnan kehittymiselle.
Limingan osalta puitteet ovat kunnossa pitkäksi
aikaa. Puitteilla ei kuitenkaan yksin luoda riittäviä palveluita vaan osaava, motivoitunut ja riittävä henkilökunta sekä resurssien riittävyys ovat
edellytyksiä palvelujen toimivuudelle ja niiden
kehittämiselle.
Janne Nevala
Kirjasto- ja kulttuurijohtaja
Limingan kirjasto
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LUMIJOEN KIRJASTO HIIDENKIVI

Vuoden 2012 vuoden toimintaan vaikutti OUTIkirjastojen laajentuminen ja samalla palveluiden
monipuolistuminen. Lumijoen kirjasto on pienin
OUTI-kirjasto ja yhteistyön avulla voimme ylläpitää laadukkaat palvelut. Tietokantojen yhdistymisen vuoksi vanhaa aineistoa poistettiin paljon,
varsinkin vanhoja lehtiä.
Keväällä kirjastossa järjestettiin juoksukoulu (11
kertaa). Satutunnit ovat jatkuneet kuukausittain ja yhdessä vapaa-aikatoimen kanssa järjestettiin nukketeatteriesityksiä sekä pari musiikki-

iltaa. Koululaiset vierailevat säännöllisesti kirjastossa ja kirjastonkäytön opetusta järjestettiin
yläasteikäisille.
Kuukausittain vaihtuvat taidenäyttelyt ovat jatkuneet, yhteistyössä koulun, seurakunnan ja kansalaisopiston kanssa. Digitointilaitteet olivat lainassa
syksyn ajan ja käyttö oli suosittua.
Aila Joensuu
Kirjastonjohtaja
Lumijoen kirjasto
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Kuva: Jari Riekki
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MUHOKSEN KUNNANKIRJASTO - TIEDON JA
ELÄMYSTEN TALO
Muhoksen kirjasto sijaitsee vuonna 1997 valmistuneessa Koivu ja tähti –kulttuurikeskuksessa,
jonka nimi johtaa Sakari Topeliuksen Koivu ja
tähti –satuun. Sadun syntyjuuret on paikannettu
Muhokselle.
Tultaessa sisään kulttuurikeskukseen avautuu
näkymä näyttelytilaan, jossa kuukausittain vaihtuvat näyttelyt tuovat taiteen osaksi kuntalaisten
arkipäivää. Näyttelytilasta voi suunnistaa erilliseen lehtisaliin tai suoraan kirjastosaliin, jossa osa
aineistosta on esillä aiheryhmittäin eli keitaissa.
Elämyksiä ja inspiroitumista voi kokea mm.
huumori-, rakkaus- ja juhlakeitaan äärellä.
Kirjasto tarjoaa lainaus-, neuvonta- ja tietopalvelun lisäksi kirjallisuuden harrastusta ja kulttuurien tuntemusta tukevia oheistoimintoja, mm.
erilaisia tapahtumia, satutuokioita ja kirjavinkkausta. Vuonna 2012 kirjasto järjesti 34 satutuntia ja
35 muuta tapahtumaa pääasiassa yhteistyössä eri
tahojen kanssa. Kirjavinkkaukseen ja tiedonhaun
opetukseen osallistui 1045 oppilasta.

Kirjasto on usean vuoden ajan kiinnittänyt
huomiota ikäihmisten kirjastopalveluihin. Vuonna
2012 käynnistettiin uusi hanke, jonka puitteissa
hankitaan pieniä nukketeatterinäytelmiä ja –välineistöä ikäihmisille suunnattuja esityksiä varten.
Seniorit hyödyntävät runsaasti kirjaston tarjoamaa
atk-opetusta. Kirjastoystävien vapaaehtoisryhmä
antaa vinkkejä ikäihmisten kirjastopalveluiden
kehittämiseksi.
Vuonna 1990 hankittu kirjastoauto Helmi vie kirjastopalvelut haja-asutusalueelle. Uuden kirjastoauton
hankinta on ajankohtaista ja perinteisten kirjastopalveluiden lisäksi uuteen kirjastoautoon luodaan
valmiuksia haja-asutusalueilla tarvittavien oheispalveluiden tuottamiseksi.
Yhteistyö paikallisten tahojen kanssa ja jo 1980luvun lopulla yhteistoiminnan aloittaneessa OUTIkirjastokimpassa on tukenut vahvasti Muhoksen
kirjaston toimintaa. Vuoden 2012 alusta Oulun
kaupunginkirjaston tultua mukaan OUTIin, palvelut
ovat laajentuneet ja parantuneet entisestään.
Pirkko Tiepuoli
Kirjastotoimenjohtaja
Muhoksen kirjasto
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OULUN KAUPUNGINKIRJASTO

Oulun kaupunginkirjaston toimipisteiden määrä
kasvoi reippaasti vuonna 2012, kun uuden Oulun
myötä niiden määrä nousi 16:sta 24:een. Samalla
liittyminen OUTI-kirjastokimppaan tiivisti yhteistyötä ympäristökuntien kanssa. Uusien kirjastojen lisäksi kirjasto sai myös uuden, värikkään kirjastoauto Onnelin, jonka vaaleanpunainen ilme ja viehättävät satuhahmot herättävät huomiota Oulun kaduilla ja maanteillä.
Kirjaston näkyvyys vuonna 2012 oli muutenkin
erinomainen: kirjastoa huomioitiin runsaasti
sekä lehdissä että radioissa, joiden lähetyksissä
henkilökunta kertoi kirjaston monipuolisesta
tapahtuma-, näyttely- ja muusta toiminnasta.
Tapahtumatuotannossa huomioitiin erityisesti
kaupungin suuria kirjailijoita, kuten heinäkuussa
Tatu Vaaskiveä ja marraskuussa Teuvo Pakkalaa.

poja: Ritaharjussa järjestettiin pelitapahtuma ja
Kaijonharjussa yökirjasto. Suosituksi osoittautui
vat myös digitointilaitteet, joilla asiakkaat voivat
muuttaa VHS-kasettinsa sähköiseen muotoon.
Laitteet ovat vakituisesti käytössä pääkirjastossa ja
lisäksi ne kiertävät lähikirjastoissa. Rajakylän lukupiirissä perehdyttiin naisten kirjoittamaan viihdekirjallisuuteen. Pääkirjastossa huomioitiin erityisryhmät, kun lasten ja nuorten osastolla avattiin
lainattavaksi selkokielinen Omppu-kokoelma.
Sirpa Tarkkinen
Tiedottaja
Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto

Lähikirjastoissa kokeiltiin uusia toimintata-
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KIRJASTOJEN SIIKAJOKI

Harvassa kunnassa on päästy juhlimaan kahden
kirjaston vihkiäisiä vuoden aikana kuten meillä
täällä Siikajoella vuonna 2010. Ensiksi valmistui
kauan kaivattu valtionosuusrahoituksella kustannettu Ruukin pääkirjaston peruskorjaus ja
laajennus. Luohuan kyläläiset pistivät toimeksi
samana vuonna ja rakensivat talkoilla koululleen kirjastotilat. Meidän alle 6000 asukkaan
kunnassamme on kiinteitä kirjastotoimipisteitä
5 kappaletta. Lähikirjastot sijaitsevat kyläkoulujen välittömässä läheisyydessä ja ovat ahkerassa
käytössä. Kunnan päättäjät ovat todella ymmärtäneet kirjastojen olemassaolon merkityksen. Kiitos
siitä heille!
Pääkirjasto sijaitsee Siikajoen kuntakeskuksessa
Ruukissa yläkoulu/lukion kanssa samassa rakennuksessa. Kirjaston tilat (584 hym²) suunnitteli
Arkkitehtitoimisto Pekka Lukkaroinen Oy. Osa

kirjahyllyistä on pyörien päällä, ja näin saamme
tarvittaessa tilaa tapahtuminen järjestämiseksi.
Moni asiakas tuntuu yhä yllättyvän kirjastomme
viihtyisistä tiloista. Positiivinen palaute tietenkin
ilahduttaa meitä kirjastolaisia.
Toinen varsinaiseksi kirjastotiloiksi suunniteltu
rakennus löytyy Siikajoenkylältä, n. 30 km matkan
päästä pääkirjastosta. Tämä lähikirjasto on nimeltään Komppalinna, jossa juhlittiin jokunen vuosi
sitten kirjaston 20-vuotista taivalta. Tämä merta
lähinnä oleva helmemme on iästään huolimatta
pysynyt ajattoman nuorena ja kauniina.
Tuula Kuoppamäki
Kirjastotoimenjohtaja
Siikajoen kirjasto

23

24

TYRNÄVÄN KIRJASTO

Tyrnävän pääkirjasto sijaitsee maineikkaalla
Tyrnävän Meijerialueella, joka kokonaisuudessaan
on suojelukohde. Kirjasto on rakennettu vuonna
1919 valmistuneeseen rakennukseen, joka vielä
90-luvun alkupuolella toimi myllynä. Kirjasto oli
aikaisemmin sijoitettuna kunnantalon pihapiirissä
olevan vanhan paloaseman yläkertaan.
Myllykirjasto valmistui vuonna 1994 ja sen suunnittelivat tyrnäväläiset arkkitehdit Maija Niemelä
ja Pentti Myllymäki. Kirjasto on herättänyt sekä
kansallista että kansainvälistä kiinnostusta ja
vuosittain tätä kunnan tärkeintä nähtävyyttä käy
ihailemassa runsaasti vierailijoita.

Tyrnävän kirjastoon kuuluu myös Temmeksen
kirjasto vuoden 2001 kuntaliitoksen myötä. Kirjasto
on sijoitettu entisen kunnantalon tiloihin naapurinaan Tenavatalon päiväkoti.
Tyrnävän kirjasto liittyi OUTI-kirjastoihin talvella
2004. Yhteistyö on ollut kantava voimavara toiminnassa, ja Oulun kaupunginkirjaston liittyminen
mukaan toi yhä suuremman kokoelman tyrnäväläistenkin asiakkaiden käyttöön.
Arja Pullinen
Kirjasto- ja kulttuurijohtaja
Tyrnävän kirjasto

Vuonna 2010 valmistui osin EU-rahoitettu kunnostustyö Meijerialueella. Kirjasto sai lisätilaa käyttöönsä vuonna 1906 valmistuneesta meijeristä, joka
ennen remonttia oli toiminut kunnan varastorakennuksena. Meijeriin siirrettiin kirjaston lehtisali
ja asiakkaiden käytössä olevat tietokoneet. Myllyn
ja meijerin väliin rakennettiin yhdyskäytävä.
Myllykirjaston erikoisuuksiin kuuluu erikoisen
rakennuksen lisäksi myös sunnuntain aukioloaika.
Kirjasto on syys-toukokuun aikana avoinna sunnuntaisin klo 16-19. Asiakkaat ovat todella hyvin ottaneet sunnuntai-illat kirjastokäyntiajoikseen.
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Kuva: Saara Pakaslahti
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VIHANNIN KIRJASTO

Vihannin keskustassa Kirkkojärven rannalla
kaartuu punamullan värinen rakennus kuin korkea
puuaita ja sulkee syliinsä kotiseutukeskuksen
punaiset ja keltaiset rakennukset.
Vihannin kotiseutukeskus on omaleimainen ja
monipuolinen kulttuuri- ja vapaa-ajankeskus.
Kotiseutukeskuksen päärakennus on kirjastotalo
Ukonkantti, jossa on auditorio, museonäyttely
sekä koulutus- ja kokoustiloja.
Koko alue on vihantilainen erikoisuus, jossa
yhdistyy nykyaika ja perinne, uusi ja vanha mielenkiintoiseksi kokonaisuudeksi.
Raija Mustonen
Kirjastovirkailija
Vihannin kirjasto
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ENNAKKOLUULOTON EDELLÄKÄVIJÄ –
OUTI-KIRJASTOKIMPAN HISTORIAA
Jo vuosia ennen kirjastojen yhteistyötä korostavan kirjastolain (1986) voimaantuloa Oulun
seudulla hakeuduttiin yhteistyöhön kirjastojen
tietoteknisissä asioissa. Oulun kaupunginkirjaston
silloinen johtaja Helvi Linna ja kaupungin atkpäällikkö Seppo Pyykkö toimivat herättelijöinä.
Oulun seudun kirjastojen johtajat olivat toimineet
ammatillisena yhteistyöverkostona jo 1970-luvulta,
joten oli olemassa ryhmä, joka oli tottunut toimimaan yhdessä.

Atk-aikaan
Ensimmäinen askel atk-aikaan oli Kempeleen
kirjaston Oulun kaupunginkirjaston kanssa tekemä
sopimus atk-pohjaisen lainauksenvalvontajärjestelmän hankinnasta 1984. Oulun kaupunginkirjasto maakuntakirjastona ei kuitenkaan voinut
ottaa mukaan sopimukseen kaikkia kahdeksaa
(Haukipudas, Ii, Kempele, Kiiminki, Liminka,
Muhos, Oulunsalo, Ruukki) Oulun ympäristökuntien kirjastoa, jotka olivat ilmaisseet kiinnostuksensa yhteiseen kirjastojärjestelmään. Kunnissa
suhtauduttiin yhteistyön aloittamiseen myönteisesti, vaikka valtiolta tarkoitukseen haettua avustusta ei saatukaan.
Yhteistyökumppaneiksi valittiin kilpailutuksen
jälkeen Valtion tietokonekeskus eli VTKK ja Tele.
VTKK suunnitteli reaaliaikaisen yhteiskäyttöjärjestelmän. Tällaista ei ollut olemassa, joten kirjastot
aloittivat rohkeasti pioneerityön. Keskustelun
jälkeen yhteisjärjestelmän nimeksi tuli OUTI eli
Oulun ympäristökuntien kirjastojen tietojärjestelmä. Myöhemmin mukaan liittyivät myös Vaalan
ja Vihannin kirjastot. VTTK:n Oulun yksikköön sijoitettiin yhteinen keskusyksikkö MikroVax II, jonka
käyttömaksut jyvitettiin kirjastojen lainauslukujen perusteella. Järjestelmäntoimittajan
kautta hankittiin myös kirjastojen tarvitsemat
laitteistot.

Yhteistyötä varten ei perustettu mitään organisaatiota. Jokainen kirjasto oli suoraan VTKK:n ja Telen
asiakas. Kuntien kirjastotoimenjohtajat ja VTTK:n
edustaja muodostivat johtoryhmän, joka huolehti
käytännön asioista. Puheenjohtajuus oli vuosittain vaihtuva, ja se hoidettiin oman toimen ohella.
Käyttökustannukset jaettiin kirjastojen lainauslukujen suhteessa. Käyttökustannukset vuonna 1990
olivat pienimmällä kirjastolla eli Vihannilla 5,75 %
kirjaston budjetista, suurimmalla eli Haukiputaalla
4,35 %.
Aineistorekisterin pohjana oli kirjojen osalta Oulun
kaupunginkirjaston rekisteri. Rekisteri oli levykkeillä, joissa oleviin tietueisiin kirjastot lisäsivät
omat osastonsa ja niteiden kappalemäärät. Työn
tuli sujua nopeasti, jos yhdelle kirjastolle tuli viivytyksiä, tuli niitä myös toiselle! Jälkeenpäin ajatellen
kiirehdittiin liikaa, sillä rauhallisemmalla työtahdilla oltaisiin vältytty useilta virheiltä.
Mikrotietokoneet olivat tuohon aikaan kalliita.
Kirjastoissa oli vain yksi kone, joka oli jatkuvassa
käytössä. Muistan vieläkin, kun kirjastonjohtaja Aila
Leino paimensi rekisterin tallentajia, ettei kone voi
olla käyttämättä edes kahvitauon aikana. Tietojen
tallentamiseen käytettiin TIPOa, joka on rekisterien ylläpitoon ja lomakekäsittelyyn soveltuva FASohjelmointikielinen ohjelma. Tiedon hakuohjelmistona oli MINTTU-ohjelmisto, jossa vapaatekstihaku
oli mahdollista. Musiikkiäänitteiden ja nuottien
tallennus tehtiin Kouvolan maakuntakirjastosta
ostetulle aineiston tallennuspohjalle.
Atk-pohjainen lainauksenvalvonta aloitettiin
Vihannin kirjastossa 28.4.1989. Haukipudas ja
Liminka aloittivat toukokuussa. Syksyllä lainauksenvalvonta oli käytössä kaikissa OUTI-kirjastoissa
Vaalaa ja Ruukkia lukuun ottamatta. Alkuvaihe
oli hankala, koska tietoliikennekatkoksia oli
usein ja pahimmillaan kirjastoissa oli yhtä aikaa
käytössä sekä atk-lainaus-, detroit-lainaus- että
kuittilainausjärjestelmät.
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OUTI oli edelläkävijä yleisten kirjastojen kirjastokimpoissa. Tämän takia saimme olla erilaisissa
kirjastoalan kokouksissa kertomassa yhteistyöstämme aina Ruotsia myöten. Suomen Kirjastoseura
myönsi OUTI-kirjastokimpalle vuoden 1991 Mikko
Mäkelä -palkinnon, jonka perustelujen mukaan
”Oulun ympäristökuntien esimerkki rohkaisi useita
muita kirjastoja suunnittelemaan ja toteuttamaan
vastaavia hankkeita; voi sanoa innostuksen levinneen nopeasti koko maahan, kun tuloksia tästä
kokeilusta alettiin kuulla”.

Pallas-aika
VTKK oli kehittänyt Pallas-kirjastojärjestelmän,
johon OUTIt siirtyivät vuonna 1994. Tällä tultiin
toimeen aina vuoteen 2004, jolloin otettiin käyttöön PallasPro-järjestelmä. OUTIn alkuperäisistä
jäsenistä Vaalan kirjasto jäi pois ja uusina aloittivat
Lumijoen ja Tyrnävän kirjastot. Muutaman vuoden
tarjosimme tilan myös Oulun ammattikorkeakoulun
kirjaston aineistorekisterille. Yhteistyökumppanin
nimi vaihtui yritysostojen takia Valtion tietokonekeskuksesta TietoEnatoriksi ja myöhemmin
Tiedoksi ja Axielliksi.

tamisen kirjastosta toiseen. Vuosittain järjestimme
myös kaikkien outilaisten yhteisen OUTI-päivän,
jonka ohjelmana oli ajankohtaisia kirjastoasioita
ja virkistystä.
OUTIen ensisijaiseksi tavoitteeksi tuli vuosien
myötä kirjaston palvelujen edelleen tehostaminen
ja niiden tarjoaminen kirjastonkäyttäjille edullisesti. OUTIssa haluttiin varautua muutoksiin ja
uuden Oulun syntyminen antoi hyvän tilaisuuden
yhdistää kirjastojärjestelmä Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjaston kanssa.
Raija Seppänen
Aluekirjastopäällikkö
Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto
outilainen vuodesta 1987

OUTI-yhteistyö
OUTI-yhteistyön perustana oli kirjaston henkilökunnan ammatillisen osaamisen kehittäminen ja
vertaistukena toimiminen. Tämä perusajatus on
säilynyt koko OUTIn toiminnan ajan. Erilaisten
apurahojen turvin pystyimme järjestämään mm.
laatukoulutusta, kirjavinkkaus- ja nukketeatterikoulutusta. Teimme opintomatkan Norrbottenin
kirjastoihin. Opinnäytetyönä valmistui OUTI-strategia, jossa jaksotettiin yhteiset kehityskohteet
viiden vuoden ajalle. Ehkä tärkein kehityskohde
oli päätös yhteisistä säännöistä ja maksuista,
jotka tulivat voimaan 2007. Yhteistyössä järjestimme myös OUTI-kuljetuksen eli lainojen kuljet-
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