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Tiivistelmä
Oulun kaupunginkirjaston Uusia tuulia kirjastoon -hankkeen keskeisimpänä tavoitteena oli ideoida lähitulevaisuutta
varten uusia palvelumuotoja Oulun kirjastoverkkoon. Hankkeessa huomioitiin eri-ikäiset käyttäjäryhmät sekä palveluiden toteuttaminen yhteistyössä erilaisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Ideoita kerättiin henkilökunnalta ja
asiakasryhmiltä. Lisäksi Oulun kirjastoverkossa toteutettiin hankkeen yhteydessä henkilökunnan osaamisen kartoitus, e-kirjojen markkinointikampanja ja selvitys Karjasillan kirjaston uudesta palvelukonseptista. Palveluita ideoitaessa erityinen paino haluttiin asettaa aineistojen uudenlaiseen esiintuomiseen, henkilökunnan asiantuntijuuden entistä
näkyvämpään hyödyntämiseen ja eri-ikäisten kuntalaisten lukuharrastuksen tukemiseen ja edistämiseen. Hanke sai
rahoitusta Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta ja se toteutettiin 2.2.2015–16.10.2015.
Uusia tuulia kirjastoon -hankkeen yhteydessä valmistui myös kirjasto- ja tietopalvelualan kehittämistutkimus Turun
ylempään ammattikorkeakouluun. Tutkimus vastaa Oulun kaupungin vuonna 2017 aloittavan johtamismallin mukaista elämänkaariajattelua. Kehittämistutkimuksessa selvitettiin kirjaston nykyiset palvelut ja pohditaan myös uusia
palveluita Uusia tuulia kirjastoon -hankkeen tulevaisuustyöpajojen avulla. (Karhu 2015.)

1

Johdanto

Vuosina 2011 - 2013 tapahtuneiden kuntien yhdistymisten jälkeen kaupunginkirjaston toimipisteiden lukumääräksi
jäi 23. Tuolloin sekä kaupungin päättäjät että asiakkaat halusivat kirjastopalveluiden säilyvän nykyisillä alueilla. Myös
aukiolotunteja toivottiin lisättävän, toisaalta henkilökunnan määrää ei voitu kasvattaa. Kun vertaillaan isojen maakuntakirjastojen toimintaa toisiinsa, voidaan havaita, että Oulun kaupunginkirjaston resurssit ovat vertailukirjastoja
heikommat. Jotta kirjasto voi edelleen turvata laadukkaat kirjastopalvelut kaikille oululaisille, on palveluita ja toimintoja mietittävä uudesta näkökulmasta. Kirjaston toimintaympäristön muuttumisen ja kaupungin kiristyneen taloudellisen tilanteen vuoksi kirjaston on löydettävä uudenlaisia palveluratkaisuja.
Hankkeen taustalla vaikuttaa myös yleisten kirjastojen muutos, josta on keskusteltu jo ennen internetin läpimurtoa.
Muutoksessa kamppaillaan perinteisen kokoelma-ajattelun ja uudemman palveluajattelun kesken. Monet kirjaston
palveluista liittyvät edelleen fyysiseen kokoelmaan ja verkkotietoon (Launonen 2015), mutta viime vuosina kirjastot
ovat myös tarjonneet tilojaan asiakkaiden ja yhteisöjen käyttöön, järjestäneet tilaisuuksia ja opastaneet asiakkaita
yhteistyössä muiden palveluntarjoajien kanssa.

1.1.
-

-

Hankkeessa selvitetyt kysymykset

Tulevaisuuden palvelumallit Oulun kirjastoverkossa
o miten henkilökunnan asiantuntemus saadaan entistä näkyvämmin hyödynnettyä?
o mitä uusia palveluita voitaisiin tarjota eri-ikäisille asiakasryhmille?
o mitä uusia sisältöjä voitaisiin tuottaa asiakkaille yhteistyökumppaneiden avulla?
o Miten kirjastopalvelut turvataan nykyisillä resursseilla?
Mitä tulevaisuuden tarpeita eri käyttäjäryhmillä voisi olla?
Mitä osaamista Oulun kirjastoverkon henkilöstöllä on ja mitkä ovat tulevaisuuden koulutustarpeet?
Miten kirjastopisteet voisivat profiloitua: esimerkkitapauksena Karjasillan kirjaston palvelukonsepti

Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto
Postiosoite: PL 15, 90015 Oulun kaupunki

Puhelin 08 558 410

www.ouka.fi/kirjasto

Hankeraportti

3(29)

16.10.2015

1.2.

Koulutukset ja hankkeen esittely

Saana Kaleva-Langinkoski ja Minna Männikkö osallistuivat Helsingissä 19.-20.3.2015 konferenssiin, jonka aiheena oli
”Designing Today, Destination Tomorrow: Libraries equipped to serve and innovate”.
Hanketta esiteltiin Pohjois-Suomen aluehallintoviraston järjestämillä kirjastojen hankepäivillä Oulussa ja Kajaanissa
lokakuussa 2015.

1.3.

Hankkeen rahoitus

Hankkeelle myönnettiin AVI-rahaa 43 000€
Henkilöstömenot:
Matkat:
Palvelut:
Vuokrat:
Kirjaston henkilökunnan tunnit:

25 994,03 €
3059,87 €
3078,65 €
623,00 €
20 258,03 €

Yhteensä

53 013,53 €

1.4

Oulun kirjastoverkon kehittäminen tulevaisuudessa

Hankkeen aikana suunniteltiin myös Oulun kaupunginkirjaston palveluverkkoa ja kirjastojen työyksikkökonsepteja.
Oulun kaupungin päättäjät linjasivat, että kirjastopalvelut säilyvät kuntalaisten nykyisillä asuinalueilla eli Oulun 23
suuralueella. Lisäksi päätettiin, että kirjastopalvelut järjestetään ja kehitetään alueellisen toimintamallin mukaisesti,
kuten muutkin sivistys- ja kulttuuripalvelut (perusopetus, varhaiskasvatus ja nuorisopalvelut). Kehittämisen painopisteinä ovat kirjastoverkko logistisena järjestelmänä, kirjaston sähköiset palvelut ja kokoelmat, kirjaston omien tilojen
lähes riippumaton tulevaisuus ja kirjaston toimipisteiden suhde osallisuuteen ja yhteisöllisyyteen.
Kirjastopalvelut säilyvät kuntalaisten nykyisillä asuinalueilla. Kirjaston palveluita kehitetään siten, että palveluita tuotetaan tulevaisuudessa tilankäytöllisesti tehokkaasti ja ihmisten luontaisiin asiointireitteihin tukeutuen. Tavoitteena
on lisätä kirjastoaineiston logistisia pisteitä hyödyntämällä julkisia ja mahdollisesti yksityisiä palvelupisteitä. Alueellisesti kirjastopalvelut tuotetaan keskustakirjaston ja kolmen laajat palvelut tarjoavan aluekirjaston myötä. Näitä täydentävät niin ikään kattavasti palvelevat 6–10 lähikirjastoa, 9–13 logistiikkapistettä sekä 2–3 kirjastoautoa. Kirjaston
toiminta sijoitetaan taloudellisesti ja tehokkaasti kaupungin kiinteistöihin, ensisijaisesti muiden sivistys- ja kulttuuripalveluiden yhteyteen. Muutokset toteutetaan talousarvion puitteissa vuoteen 2027 mennessä. Keskustakirjasto
peruskorjataan oululaisten, Oulussa kävijöiden ja alueelliseksi kohtaamispaikaksi. Keskustakirjasto tarjoaa kaikille
avoimen julkisen tilan, missä yhdistyvät opiskelu, kulttuuri, uusi teknologia, osaaminen, sisällöt, luovuus ja henkinen
pääoma.
Kirjastoverkkoa on suunniteltu kuntalaisten luontaisten kulkureittien, liikennemäärän (arvio 2030), kaavoituksen ja
asukasmääräarvioita ajatellen. Lähtökohtana on, että kirjastopalvelut saataisiin helpoiten muiden palvelukäyntien
yhteydessä, kuljettiinpa sitten autolla, joukkoliikenteellä, pyörällä tai jalan. Suunnitelmassa on myös otettu huomi-
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oon nykyiset kirjastojen kävijämäärät ja lainausmäärät. Kirjastot siirtyvät nopealla aikavälillä pois ulkoa vuokratuista
tiloista.

1.5

Hankkeen toteutus

Hankkeen alussa kerättiin tietoa tietokannoista, internetistä ja eri maiden kirjastolehdistä, hakujen kohteina olivat
uudet ja innovatiiviset kirjastopalvelut ja -konseptit toteutusideoineen. Ensisijaisena kiinnostuksen kohteena olivat
tanskalaiset, ruotsalaiset ja norjalaiset kirjastot. Ideoista ja kuvista koostettiin aiheittain kuvastoja, joiden tarkoitus
oli tukea ideointia tulevaisuusverstaissa. Keväällä 2015 kirjaston henkilökunnalle järjestettiin ideointityöpajoja tulevaisuusverstas-menetelmän avulla (menetelmä esitetty tarkemmin taulukossa 1.), jonka kuvataan olevan tavallisen
ihmisen tulevaisuusmetodi (Nurmela, Juha 1993, 194). Ryhmät muodostettiin palvelukokonaisuuksittain (tieto- ja
kokoelmapalvelut, hakeutuvat palvelut, lainauspalvelut, musiikkipalvelut sekä lasten ja nuorten palvelut). Ryhmissä
oli tyypillisesti kolmesta kuuteen osallistujaa. Kirjastolaisista koostuvia ryhmiä oli kaikkiaan 18 ja osallistujia oli niin
pääkirjastosta, lähikirjastoista kuin aluekirjastoista. Samantyyppinen tulevaisuusverstas järjestettiin myös neljälle
oululaiselle nuorelle, jotka kuuluivat Oulun nuorten edustajistoon (ONE).
Hankkeen ohjausryhmä etsi inspiraatiota ja uudenlaisia ideoita Ruotsista toukokuun 2015 lopussa, kun Luulajan,
Skellefteån ja Uumajan kirjastoihin tehtiin tutustumiskäynnit. Ikäihmisten ideoita kirjastopalveluista kartoitettiin
haastatteluiden avulla, joita tehtiin Oulussa ikäihmisten olohuoneella (Tuira ja keskusta) huhti–toukokuussa 2015.
Elokuussa Oulun kirjastoverkon henkilökunnalle suunniteltiin osaamiskartoitus, jonka avulla selvitettiin kirjaston
henkilökunnan osaamista ja mahdollisia koulutustarpeita.
Hanketta varten teetettiin opiskelijoiden toteuttama tutkimus, jossa suunniteltiin erilaisten asiakaskyselyiden vastausten avulla uudenlaisia palvelukonsepteja Karjasillan kirjastoon. Hankkeen aikana ideoitiin lisäksi OUTI-kirjastojen
e-kirjoja markkinoiva posteri, jota levitettiin OUTI-kirjastoihin sekä ilmoitustauluille eri puolille Oulun kaupunkia
(kuva 3). Myös kirjanvaihtopiste sai oman julisteensa (kuvassa 4).

Kuva 1. Hankkeen toteutus
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Hanketta varten perustettiin kolme ryhmää, esiteltynä tarkemmin kuvassa 2. Hanketyöntekijän tehtäviä oli:
- erilaisiin kirjastokonsepteihin ja uusiin ideoihin tutustuminen (tietokannat, internet, kansainväliset ammattilehdet) ja ideoiden havainnollistaminen
- ideatyöpajojen koordinointi, aineiston kerääminen, tallentaminen ja analysointi
- ikäihmisten haastatteluaineiston kokoaminen, haastatteluiden järjestäminen, haastatteluaineiston tallentaminen ja läpikäyminen
- toteutettavien ideoiden valinta yhdessä palvelupäälliköiden kanssa
- osaamisen kartoituksen suunnittelu ja toteutus ZEF-kyselytyökalun avulla
- hankkeen raportointi

Kuva 2. Hankkeen työryhmät
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Taulukko 1. Tulevaisuusverstaan kulku (Nurmela 1993) ja sen soveltaminen Uusia tuulia kirjastoon -hankkeessa.
TULEVAISUUSVERSTAAN VAIHEET

TULEVAISUUSVERSTAAN KULKU KIRJALLISUUDESSA

TULEVAISUUSVERSTAAN SOVELTAMINEN UUSIA
TUULIA KIRJASTOON -HANKKEESSA

1. Valmisteluvaihe

Valmisteluvaihe käynnistyy, kun jollakin ryhmällä on ongelma, johon halutaan löytää
ratkaisu.

Ongelmat johdettiin Uusia tuulia kirjastoon
-hankkeen tavoitteista. Henkilökunnasta muodostettiin ryhmiä tulevaisuusverstasta varten.

2. Ongelmavaihe

Ongelma täsmennetään: ryhmässä esitetään
kysymykset, mihin ollaan tyytymättömiä.
Äänestetään kiinnostavimmat ongelmat,
ryhmän yhteinen ymmärrys ongelma-alueista
lisääntyy.

Tulevaisuusverstaiden ryhmille pohdittavat ongelmat
tulivat etukäteen mietittynä: kirjastonjohtaja yhdessä
hanketyöntekijän ja palvelupäälliköiden kanssa
muokkasi hankkeen tavoitteista ne ongelmat, joiden
ratkaisuun haluttiin ideoita henkilökunnalta.
Lisäksi tunnistettiin kuhunkin kirjastopalveluun liittyvät tulevaisuuden haasteet, joista muotoiltiin lisää
kysymyksiä tulevaisuusverstaisiin.
Ongelmista johdetut kysymykset tulevaisuusverstaita
varten olivat myönteisiä (vrt. Mielikuvitusvaihe).
Mikäli kaikki ryhmät olisivat itse määritelleet ongelmat, hankkeessa määritellyt tavoitteet eivät olisi
välttämättä tulleet käsitellyiksi.

3. Mielikuvitusvaihe

Ongelmavaiheessa jatkokäsittelyyn valitut
ongelmat käännetään myönteisiksi. Sen jälkeen ryhdytään ideoimaan, miten tähän
toivetilaan voidaan päästä.

Tässä vaiheessa ideoita houkuteltiin käyttämällä
pyöreän pöydän aivoriihi -menetelmää. Kaikkia ryhmäläisiä kannustettiin tuottamaan mahdollisimman
paljon erilaisia idea-aihioita (määrä korvaa laadun periaate). Kritiikkiä ei sallittu tässä vaiheessa. Lopuksi
ryhmäläiset äänestivät, mitkä ideat kannattaisi toteuttaa.

4. Todellistamisvaihe

Todellistamisvaiheen tavoitteena on löytää
konkreettisia toimenpiteitä, joilla mielikuvitusvaiheen ideoita tai utopioita voidaan
toteuttaa jo seuraavana päivänä. Se alkaa
mielikuvitusvaiheen ideoiden kiinnostavuuden ja kehityskelpoisuuden arvioinnilla. Näitä
ideoita pohditaan käytännön kannalta: millaisia esteitä toteuttaminen mahdollisesti kohtaa. Päätetään mistä aloitetaan ja mitkä ovat
ensimmäiset toimenpiteet.

Hankkeen tiukan aikataulun vuoksi tulevaisuusverstaiden todellistamisvaiheet oli hankala toteuttaa
kaikille ryhmille. Tulevaisuusverstaiden tulokset esiteltiin kunkin alueen palvelupäällikölle.

5. Jälkitoimenpiteet
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Hankkeen aikana suunniteltiin tietoisku, jonka haluttiin tekevän OUTI-kirjastojen e-kirjavalikoimaa tunnetuksi kuntalaisille (kuva 3). Juliste jaettiin kaikkien OUTI-kirjastojen vapaasti hyödynnettäväksi ja sitä levitettiin kirjastojen lisäksi
myös erilaisille ilmoitustauluille ympäri Oulun kaupunkia. Julisteeseen on helppo vaihtaa qr-koodit ja kirjojen kansikuvat, ja julistetta on tarkoitus päivittää tasaisin väliajoin.

Kuva 3. Kirjaston e-kirjoja markkinoiva juliste, joka oli kaikkien OUTI-kirjastojen käytettävissä.
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Kuva 4. Kirjanvaihtopistettä markkinoiva juliste, joka on kaikkien Oulun kirjastojen vapaasti hyödynnettävissä.
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2

Uudet kirjastopalvelukonseptit

Uudet palvelukonseptit perustuvat keväällä 2015 järjestettyihin tulevaisuusverstaisiin, joihin osallistui Oulun kaupunginkirjaston henkilökuntaa. Jokaisen palvelukokonaisuuden yhteydessä on kymmenen vuoden päähän ulottuva
visio, joka on muotoiltu yhdessä kunkin palvelupäällikön kanssa.

2.1

Lasten ja nuorten kirjastopalvelut & kouluyhteistyö

Lasten- ja nuortenkirjastotyötä käsitteleviä tulevaisuusverstaita oli kaikkiaan neljä ja ryhmiin osallistui lasten- ja
nuortenkirjastotyötä tekeviä kirjastoammattilaisia koko Oulun kirjastoverkon alueelta. Kullakin verstaalla oli oma
teema: yhdessä ideoitiin kouluyhteistyön tiivistämistä, toisessa tapahtumia ja uusia yhteistyökumppaneita, kolmas
ryhmä paneutui nuorten lukemisen lisäämiseen ja neljäs ryhmä mietti uusia palveluita eri-ikäisille asiakasryhmille.

Lasten- ja nuortenkirjastotyö 2025
Nuorten lukuharrastus on elpymässä
Lapset lukevat edelleen paljon Oulun kirjastoverkon alueella ja nuorten lukuharrastus on lähtenyt elpymään.
Yhdeksäsluokkalaiset ovat mukana Kirjastoreitissä ja kirjoista puhutaan nuorille monella tavalla ja tasolla. Yläkouluikäisille järjestetään aiempaa enemmän kirjavinkkauksia.
Yhteistyö lasten vanhempien ja opettajien kanssa
Kirjastolla on osuus vanhempainilloissa Oulun kirjastoverkon alueella: sekä varhaiskasvatuksen että koulujen
tasolla. Lasten vanhemmille tarjotaan neuvolasta saakka inspiroivaa tietoa ääneen lukemisen ja lasten lukuharrastuksen merkityksestä. Vanhemmille vinkataan kiinnostavia kirjoja luettavaksi ääneen lapsille.
Muuntuva satu- ja perhetila kirjastoon
Pääkirjastoon remontoidaan muuntuva tila, jota käytetään satutunneilla ja lasten kirjastotapahtumissa. Muuntuva tila mahdollistaisi myös perhekerhot ja isäryhmät, joita voidaan toteuttaa yhteistyönä esimerkiksi MLL:n
kanssa. Satu- ja perhetiloja suunnitellaan myös muihin kirjastopisteisiin.
Kirjasto on mukana koulujen sähköisissä oppimisympäristöissä
Kirjasto ylläpitää lasten ja nuorten tiedonhallintataitoja monipuolisten opetusmenetelmien ja uusien teknologioiden avulla. Kirjastonkäytönopetuksissa hyödynnetään lisäksi pelillisyyttä: tarinat tehdään eläväksi nykytekniikan mahdollistamin keinoin.

2.1.1 Lasten- ja nuortenkirjastotyön materiaalipankki henkilökunnan käyttöön
Kirjastotyön tueksi tehdään materiaalipankki, josta voi ottaa käyttöönsä esimerkiksi julisteita tai videoita esiintymistilanteiden avuksi. Materiaalipankin tulisi sisältää kirjaston palveluita esitteleviä esitteitä ja julisteita eri ikä- ja kohderyhmille (neuvoloihin, nuorisotaloihin ja päiväkoteihin), lukuvinkkilistoja sekä mainosvideoita. Tarkoituksena on
aloittaa sisältöjen suunnittelu vuoden 2016 alkupuolella ja kirjaston tiedottaja vastaa materiaalien visuaalisesta
suunnittelusta videoita lukuun ottamatta. Materiaalipankin olisi hyvä sisältää ainakin:
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Julisteet ja esitteet neuvoloihin ja päiväkoteihin, jotka sisältävät tietoiskun ääneen lukemisesta ja lukemisen merkityksestä, tietoa lapsiperheiden kirjastopalveluista sekä lukuvinkkilistoja. Esitteen tulisi olla
toimiva myös neuvolan ja varhaiskasvatuksen verkkosivuilla.
Inspiroivat esitteet vanhempainiltoihin, joiden sisältönä on tietoisku lasten lukuharrastuksesta sekä lukuvinkkilistat eri ikäryhmille.
Julisteita nuorisotaloihin ja koulujen ilmoitustauluille.
Kirjastopalveluita kiinnostavasti mainostava video, joka sisältäisi myös tietoiskun lukemisen merkityksestä sekä lukuvinkkejä. Esittelyvideoiden on tarkoitus mahdollistaa kirjastopalveluiden laajempi pr-työ
sellaisissa vanhempainilloissa, joissa ei ole kirjastolaisia paikalla.

Esitteet neuvoloita varten olisi tarkoitus saada valmiiksi jo keväällä 2016, muu materiaali syksyllä.
 Vinkkausideapankki
Kaikki kirjastot järjestävät vinkkaustapahtumat itsenäisesti ja joka kirjastopisteessä pidetään yhteyttä lähialueen
kouluihin. Materiaalipankkiin voisi tallentaa myös tämän hankkeen aivoriihissä kehitettyjä vinkkausideoita, joita kuka
tahansa vinkkari voi tarvittaessa poimia sovellettavaksi omaan kirjastoonsa.

2.1.2 Kouluyhteistyön syventäminen
Tällä hetkellä yhteistyö koulujen ja opettajien kanssa ei ole vielä niin laajaa ja johdonmukaista, kuin kirjastoissa toivottaisiin olevan. On koettu, että kaikilla opettajilla ei ole ajantasaista tietoa kirjaston tarjoamista palveluista ja mahdollisuuksista tukea opetusta ja oppilaiden lukuintoa. Toisaalta kirjastoissa ei ole tarpeeksi ymmärrystä koulumaailman arjesta. Yhtenä tiedottamisen väylänä voisi olla opettajien vuosittaiset veso-päivät. Tavoitteena olisi päästä
esittelemään lyhyesti ne palvelut ja yhteistyömallit, jotka ovat merkityksellisiä ja tukevat myös opetustyötä. Tietoisku
voisi sisältää myös tiiviin kirjavinkkauksen. Veso-päivien tietoiskussa voisi hyödyntää materiaalipankkia. Kirjaston
järjestelmällisen tietoiskun mahdollisuutta voitaisiin kartoittaa mm. Pedapoliksessa ja Pohjois-Pohjanmaan äidinkielenopettajien kokouksissa.

2.1.3 Vanhempainillat ja muut tilaisuudet lasten vanhemmille
Kirjastosta on ollut edustajia koulujen vanhempainilloissa Ritaharjussa ja Oulunsalossa, missä vanhempainiltoja on
järjestetty myös kirjaston tiloissa. Ääneen lukemisella ja vanhempien suhtautumisella lukemiseen on valtava merkitys lapsen innokkuuteen lukea. Valitettavasti ääneen lukeminen lapselle on vähentynyt vuosi vuodelta Suomessa.
Vanhempien tietoisuutta ääneen lukemisesta voisi lisätä, jos kirjastolaiset osallistuisivat vanhempainiltoihin ja kertoisivat lukemisen merkityksestä. Keskeisenä tavoitteena on se, että kirjasto on tavalla tai toisella edustettuna yhä
useammassa vanhempainillassa ja lukemisesta tiedotetaan innostavalla tavalla. Samalla tarjoutuisi mahdollisuus
vinkata kullekin kohderyhmälle kiinnostavaa kirjallisuutta. Tarkoituksena on, että syksyn 2016 aikana kirjastolaisia
osallistuu Myllytullin koulun vanhempainiltaan ja näiden kokemusten myötä toimintaa laajennetaan vähitellen. Vanhempainilloissa käytetään esityksen tukena PR-materiaalipankin julisteita ja videoita.
Joillakin alueilla (esim. Metsokankaalla ja Haukiputaalla) esikoululaisille järjestetään Ekalle-tapahtuma. Tämä olisi
erittäin hyvä tilaisuus vinkata ja tiedottaa lukemisesta.
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Tällä hetkellä esikoululaisia ei mainita Kirjastoreitissä, asia korjataan syksyn 2016 aikana. Esikoululaisille on tarkoitettu oma lukupassi, Lukuhöperö. Haukiputaalla on lisäksi käytössä Kirjaleikki. Kirjastoreittiin olisi hyvä lisätä, että Kirjaleikki on vaihtoehtoinen Kirjastoreitin 1.-luokkalaisten sisällön kanssa.

2.1.4 Nuortenkirjastotyö
Oulun kirjastoverkossa ei ole toistaiseksi ollut nuortenkirjastonhoitajaa, mutta lokakuussa 2015 työ aloitetaan pääkirjastossa. Nuortenkirjastonhoitajan työpiste on pääkirjastossa, mutta tehtäväkenttänä on koko Oulun kirjastoverkko. Nuortenkirjastonhoitaja lähtee selvittämään, mitä muualla Suomessa ja maailmalla tehdään ja mitä toimintamalleja voitaisiin soveltaa myös Oulussa. Lisäksi toimenkuvaan liittyy yhteydenpito Oulun kirjastoverkon sisällä ja verkostoituminen sekä maakunnallisesti että valtakunnallisesti muiden nuortenkirjastotyötä tekevien ja ideoivien kanssa.
Tässä hankkeessa tuli esille ideoita, joita nuortenkirjastonhoitaja voisi myös edistää: nuorille kohdistettava tiedotus
(esim. e-kirjoihin ja lukuoppaaseen liittyvät tiedotukset, uudet tiedotuskanavat) sekä yhteistyön syventäminen nuorisotoimen kanssa. Tämänhetkiset kirjaston tiedotuskanavat eivät tavoita nuoria ja tiedottamiseen tarvitaan uusia
ideoita. Kirjastossa on tiedostettu jo pitkään, että nuoret tarvitsisivat kirjastossa tiloja, joissa voisi keskustella (esimerkiksi pelata lautapelejä) ja toisaalta tiloja, joissa voisi keskittyä lukemiseen tai kotitehtäviin. Oululaisten nuorten
tulevaisuusverstaassa toivottiin säkkituoleja ja riippumattoja rentoa oleskelua varten. Lasten- ja nuortenkirjastotyön
tulevaisuusverstaissa kiinnitettiin myös huomiota viihtyvyyteen ja ideoitiin kirjastotiloihin graffiteja nuoria varten. On
tarkoitus, että nuortenkirjastonhoitaja lähtee viemään näitä ideoita eteenpäin siinä määrin kuin se on käytännössä
mahdollista.

2.1.5 Lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelut & tapahtumat
Liikkuvien kirjastopalveluiden (Pop up -Onneli) kokeilu aloitetaan lasten- ja nuortenkirjastopalveluiden osalta loppukeväästä 2016. Nyt aloitetaan sopivien ja mielenkiintoisten tapahtumien kartoitus, johon voisi osallistua pop up kirjaston periaatteella. Kirjastoautossa voisi olla esimerkiksi musiikkia, vinkkausta tai satuja. Yhteistyökuvioita voisi
miettiä esimerkiksi satuhieronnan tiimoilta.
Oulun sanataidekoulun sanataideviikko, Lumotut sanat, olisi luonnollinen yhteistyön paikka kirjaston ja sanataidekoulun kanssa. Tällä hetkellä yhteistyötä ei juuri ole, mutta tavoitteena olisi kehittää yhteistyötä vuoteen 2017 mennessä. Kirjastoissa voitaisiin esimerkiksi järjestää Lumottuihin sanoihin liittyviä satuhetkiä tai kirjastoauto Onneli voisi
tehdä Lumotut sanat -kiertueen kirjastoverkon alueella yhteistyössä Oulun sanataidekoulun kanssa.
Oulun kirjastoverkossa on aikuisille suunnattuja lukupiirejä, niitä kokeillaan myös alakouluikäisille. Myös yhteistyötä
Villa Victorin kanssa viritellään, tavoitteena on saada monikulttuurisia satuhetkiä. Vauvakino sai kannatusta tulevaisuusverstaissa ja sitä lähdetään viemään eteenpäin vuonna 2016. Ensin kartoitetaan ne kirjastosta löytyvät elokuvat,
joita saa esittää vapaasti kirjaston tiloissa. Vauvakinoa kokeillaan samansisältöisenä pääkirjaston lisäksi ainakin Kiimingissä ja Oulunsalossa. Ideointityöpajoissa tuli esille idea ulkona pidettävistä satutunneista. Niitä voidaan toteuttaa missä tahansa Oulun kirjastossa, pääkirjastolla kokeilu aloitetaan kesällä 2016.
Oulun kouluihin voisi koettaa järjestää aamunavauksen, jossa vinkataan kirjoja. Aamunavauksen voisi tallentaa ja
jakaa käytettäväksi kaikkiin kouluihin, mikä helpottaisi aamunavauksen toteutusta ja jakelua.
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Oululaisten nuorten ideatyöpajassa toivottiin mm. lautapelejä. Lainattavien lautapelien kokoelmaan kiinnitetään
huomiota ja uusia hankintoja aiotaan tehdä.
Muuntuvaa satu- ja perhetilaa toivotaan kirjastoon. Muuntuva tila mahdollistaisi erilaiset perhekerhot ja isäryhmät, joita voidaan toteuttaa yhteistyönä esimerkiksi MLL:n kanssa. Satu- ja perhetiloja voidaan toteuttaa myös
muissa Oulun kirjastopisteissä. Tällä hetkellä perhetilaa suunnitellaan pääkirjastoon, remontin on tarkoitus toteutua
syksyn 2017 aikana.

2.1.6 Yhteistyö
Näyttely-yhteistyötä kannattaisi edistää museoiden kanssa. Museoilla on aineistoa, joka varmasti kiinnostaisi lapsia
ja kirjaston kautta aineisto pääsisi esille ehkä uudella tavalla. Lisäksi syvennetään näyttely-yhteistyötä päiväkotien
kanssa. Osa kirjastoista on aktiivisesti yhteydessä alueensa päiväkotien kanssa, mutta yhteydenpidon johdonmukaisuus muuallakin helpottaisi yhteistyötä.
On koettu, että olisi tärkeää päästä säännöllisesti ja johdonmukaisesti kertomaan Oulun yliopiston informaatiotutkimuksen sekä Oulun ammattikorkeakoulun kirjasto- ja tietopalveluohjelman opiskelijoille, minkälaista lasten- ja
nuortenkirjastotyö on nykyisin yleisessä kirjastossa. Tähän liittyvää yhteydenpitoa olisi hyvä tiivistää.

2.1.7 Lähitulevaisuuden hanketarpeet
Yläkoululaisten lukemista tukeva hanke
Yläkoululaisten lukemisen edistäminen koetaan tällä hetkellä kriittisenä kehityskohteena nuortenkirjastotyössä. Ideointityöpajoissa tuli jo olemassa olevien ideoiden ja tarpeiden lisäksi paljon uusia ajatuksia esim. vinkkauksesta.
Kokonaisuudet ovat niin suuria, että niitä voi olla mahdotonta viedä hallitusti eteenpäin normaalin arkityön rinnalla.
Tästä syystä olisi hyvä saada hanke yläkouluikäisten ja erityisesti 9.-luokkalaisten lukemisen edistämiseksi. Tavoitteena on laajentaa Kirjastoreittiä siten, että myös 9.-luokkalaisille järjestetään säännöllisesti kirjavinkkauksia. Lisäksi
hankkeessa olisi hyvä olla seuraavia sisältöjä:
 etävinkkauksen & auditoriovinkkausten toimintamallin käyttöönotto
 Outi-yhteistyö vinkkauksissa, esim. vinkkausvideoiden tekemisessä
o Kirjavinkkarit ry
 keskitetyn vinkkauksen mahdollisuuksien tutkimisen (vinkkaus keskitetty tietyille viikoille – tosin suuritöinen suunnittelu koulumaailmassa)
 lukevien esikuvien etsiminen ja esiintuominen (urheilijat, palomiehet, poliisit, tubettajat ym.)
 nuorten vinkkaukset toisilleen (videoita kirjaston sivulle, vloggarit)

Sähköisiä oppimisympäristöjä koskeva hanke
Sähköiset oppimisympäristöt yleistyvät kouluissa ja tiedonhakutaitojen merkitys korostuu tulevaisuuden oppimisessa yhä enemmän. Myös kirjaston järjestämien opetusten ja niiden sisältöjen on pysyttävä mukana muutoksessa.
Nykyisessä taloudellisessa tilanteessa on mietittävä uusia, kustannustehokkaita keinoja laajentaa ja syventää kirjaston tuottamia tiedonhaun opetuksia, vinkkauksia ja kirjaston palveluihin tutustumista. Kirjaston pitää olla näkyvissä
ja operoida myös kirjaston tilojen ulkopuolella.
Hankkeen tavoitteena olisi selvittää uusia tapoja tarjota kirjaston palveluita ja sisältöjä lapsille ja nuorille verkon
välityksellä, sisältöjen suunnittelu verkkoon verkkopedagogian ja pelillisyyden näkökulmasta ja yhteistyökumppa-
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neiden kartoitus Oulun kaupungissa. Verkossa toimiminen vaatii uudenlaista näkemystä ja tapaa katsoa asioita ja
tästä syystä kirjastolle olisi hyvä laatia verkkopedagogiset tavoitteet ja toimintasuunnitelma.

2.2

Hakeutuvat palvelut

Hakeutuvien palveluiden henkilökunnasta muodostettiin kaksi tulevaisuusverstasta. Ryhmissä käsiteltiin osittain eri
teemoja. Henkilökunta ideoi uusia palveluita eri-ikäisille asiakasryhmille sekä yhteistyökumppaneita uudenlaisten
palveluiden ja tapahtumien tuottamiseksi. Lisäksi mietittiin uusia tapoja syventää koulu- ja päiväkotiyhteistyötä
tulevaisuudessa. Kummassakin ryhmässä myös tuotettiin ideoita siitä, miten henkilökunnan aineistojen tuntemus
saataisiin näkyvämmin esiin asiakkaille.

Hakeutuvat palvelut 2025
Kirjastoauto edistää lasten ja nuorten lukemista.
Kirjastoreitin toteutus täydennetään auton avulla.
Asiakkaille vinkataan autossa.
Kirjastoauto Onneli muuntuu säännöllisin väliajoin pop up -kirjastopalveluksi arkireittinsä jälkeen.
Tulevaisuuden kirjastoauto on muunneltavissa.

Pohdittaessa kirjastoauton henkilökunnan asiantuntemuksen esiintuomista asiakkaille nousivat erilaiset aineistonäyttelyihin liittyvät ideat useasti esiin kummassakin ryhmässä. Teuvo-autossa ryhdytään toteuttamaan säännöllisiä
kirjanäyttelyitä raivaamalla kirjahyllyjen päällä oleva tila koko laajuudeltaan näyttelytilaksi. Lisäksi suunnitellaan tila,
jossa esitellään henkilökunnan suosikkeja. Näyttelyt ja suosikkikirjat helpottaisivat aineiston spontaania suosittelua
ja vinkkausta asiakkaille. Myös vinkkaus tuotiin esille useaan otteeseen kummassakin ryhmässä.
Pop up -Onneli
Kirjastoauto Onneli on vapaa arkisin klo 15 jälkeen, jonka jälkeen auto olisi vapaa käytettäväksi pop up -periaatteen
mukaisesti. Alustavasti ajatellen pop up -kirjastopalveluita voitaisiin toteuttaa järjestelmällisesti syksyisin ja keväisin.
Sisältöä pop up -kirjastoon tuotetaan kirjaston palvelukokonaisuuksista (esim. lasten- ja nuortenkirjastopalvelut,
tietopalvelut, musiikkipalvelut), mutta Onnelia tarjotaan myös yhteistyökumppaneiden käyttöön kirjastopalveluihin
soveltuvalla tavalla. Onnelin kuljettaja on kuitenkin kirjaston henkilökuntaa. Pop up -kirjaston sisältönä voisi olla
 lukukoira
 vauvahierontaa tai satuhierontaa
 kulttuurikuukausi vaihtelevine taidesisältöineen
 satutunnit
 Lumotut sanat -kiertue (yhteistyössä Oulun sanataidekoulun kanssa)
 artistit (muusikot, kirjailijat, taiteilijat)
 kirjavinkkaukset
 Onnelin iltakäynnit asuinalueilla, joilla on paljon lapsia
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Vinkkaus ja satuhetket
Keväällä 2015 toteutettiin hieman laajamittaisempi vinkkausajo, johon osallistui henkilökuntaa pääkirjaston lastenja nuorten osastolta. Marraskuussa Onnelilla lähdetään vinkkaamaan kansainväliselle koululle. Vinkkausajoista pyritään tekemään toistuva palvelu kysynnän puitteissa, mutta kevään kokeilua kevyempänä versiona. Kirjastoreittisivuilla pitäisi myös tuoda esille vinkkaus-Onnelin varausmahdollisuus.
Auton henkilökunnan tulevaisuusverstaassa ideoitiin vinkkausyhteistyötä myös alue- ja lähikirjastojen vinkkaajien
kanssa. Periaatteena olisi se, että vinkkaukset sovitetaan kirjastoauton aikatauluihin. Vinkkaajan jälkeen koululla käy
auto, johon on varattu runsaammin vinkkarin esittelemiä kirjoja.
Onnelissa järjestetään tapahtumaviikoilla satutuokioita. Esimerkiksi miestenviikolla satuja lukevat miehet. Pop up Onneli olisi myös oivallinen paikka pienille satutuokioille. Auton henkilökunnan tulevaisuusverstaassa ideoitiin lisäksi iltakäyntejä lapsirikkailla alueilla. Tämäkin kannattaisi ottaa huomioon pop up -Onnelin toiminnassa.
Kirjastoauto Teuvossa kokeillaan syksyllä 2015 kirjavinkkausta aikuisille, kun kirjastonhoitaja tietopalvelusta lähtee
iltareiteille mukaan. On tavoitteena, että myös kirjastoauton henkilökunta esittelee säännönmukaisesti kirjallisuutta
asiakkaille.
Materiaalipankki
Olisi hyödyllistä, jos hakeutuvilla palveluilla olisi käytettävissä materiaalipankki. Sinne kannattaisi koostaa ne tiedotusasiat, joita tarvitaan säännöllisesti: tiedotukset lähikouluille ja päiväkodeille (aikataulut, yhteystiedot, palvelut ja
satutunnit). Lisäksi tarvitaan esitteitä, joissa mainostetaan pop up -Onnelin varausmahdollisuutta.
Tulevaisuuden kirjastoauto on muunneltava kirjastoauto
Tavoitteena on, että tulevaisuudessa yksi Oulun kolmesta kirjastoautosta olisi sisustukseltaan ja sisällöltään täysin
muunneltavissa. Tällainen auto toimisi edelleen perinteisessä kirjastoautokäytössä, mutta olisi myös esimerkiksi
Oulun kaupungin toimijoiden ja yhteistyökumppaneiden varattavissa kirjastossa määriteltyjen periaatteiden mukaisesti. Autonkuljettaja olisi kuitenkin kirjaston henkilökuntaa. Pop up -Onnelin kautta tulevat kokemukset sisältöjen
tuottamisesta yhteistyön avulla ovat hyödyllisiä ja valmentavat kohti joustavampaa kirjastoautotoimintaa.
Kirjastoauton pysäkit uusilla asuinalueilla
Kaupungin kaavoittajaa tulisi tiedottaa kirjastoauton tarpeista uusia asuinalueita suunniteltaessa.
Kotipalvelu
Koha-kirjastojärjestelmä tuo tullessaan muutoksia, jotka vaikuttavat kotipalvelun järjestämiseen. Esimerkiksi kotipalvelun toimipistetunnukset jäävät pois, samoin kotipalveluohjelma. Muutosten myötä tehdään uusi ohjeistus kotipalvelutyötä tekevälle henkilökunnalle: tarkoituksena on yhtenäistää kotipalvelun toimintamalleja Oulun kirjastoverkon
alueella. Kotipalvelulainojen laina-ajat yhtenäistetään ja kuljetukset pyritään saamaan logistiikan piiriin. Halutaan
myös painottaa kotipalveluvastuun jakamista useammalle henkilölle kirjastopisteessä ja kotipalveluasiakkaiden profiilien tulisi olla kaikkien työntekijöiden saatavilla kirjastopisteissä.

2.3

Lainauspalvelut

Lainauspalveluita käsitteleviä tulevaisuusverstaita oli kaikkiaan kolme. Työpajoissa pohdittiin erilaisia työvaiheita
uudesta näkökulmasta ja ideoitiin mm. hyllytykseen liittyviä uusia toimintatapoja. Myös henkilökunnan asiantuntijuuden näkyvämpää hyödyntämistä suunniteltiin, kuten myös käteisrahaliikenteen vähentämistä.
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Lainauspalvelut 2025
Rutiininomaiset toistuvat työt automatisoidaan ja muutetaan itsepalveluksi
(kuten lainaus, palautus ja varausten nouto).
Työtä suunnataan entistä enemmän kirjastoammatillisiin tehtäviin ja asiakkaiden kohtaamiseen.
Käteisrahojen käsittely on vähentynyt.

Oulun kirjastoverkossa otetaan käyttöön varausten itsepalvelunouto uuden kirjastojärjestelmän myötä. Myös lainausautomaattien määrää lisätään, koska itsepalveluaukiolotunnit otetaan käyttöön vähitellen kaikissa kirjastopisteissä. Myös muut aineistoon liittyvät työt vähenevät: aineistovalinta on päätetty keskittää yhteiskokoelmaan ja neljään
alueeseen (eteläinen, itäinen, keskinen ja pohjoinen) vuonna 2016. Lasten ja nuorten sekä aikuisten kirja-aineistoilla
on jatkossa omat valitsijansa aluekirjastoissa. Varausten itsepalvelupalvelunouto ja lainausautomaatit yhdessä keskitetyn aineistovalinnan kanssa vähentävät asiakaspalvelupäivystyksen tarvetta kaikissa kirjastopisteissä. Vastaavasti
työ lisääntyy seuraavissa tehtävissä:






asiakkaiden kohtaaminen
kellutuksen vaikutusten systemaattinen seuraaminen ((kellutuksen kokoelmaan aiheuttamat vinoutumat
korjataan)
kokoelmanhoito ja aineiston poistot
o keskitetään niille, jotka eivät tee vinkkauksia
ei-ammatillisen henkilökunnan perehdyttäminen
aineistojen esille tuominen näyttelyiden, suositteluiden ja vinkkauksen avulla.

Palvelukassa & käteinen
Käteisrahan käsittely on varsinkin pääkirjastossa merkittävä työllistävä tekijä. Varausmaksut poistuvat vuonna 2016,
mikä vähentää huomattavasti käteisrahan käsittelyyn kuluvaa aikaa kaikissa kirjastopisteissä. Lähitulevaisuudessa
palvelukassoja ei enää ole kaikissa kirjastopisteissä ja asiakkaita ohjataan käyttämään entistä enemmän verkkomaksuja.
Kirjastopisteiden informaatiomaisema
Asiakkaan näkökulmasta Oulun kirjastoverkon pisteissä on välillä hyvin erityylinen, toisistaan poikkeava informaatiomaisema, johon vaikuttaa esimerkiksi erilaiset kyltit ja laput. Asiaa auttaisi tyylitiimi, jonka tehtävänä olisi huolehtia siitä, että Oulun kirjastoverkon asiakkaat saavat visuaalisesti samankaltaisen palvelukokemuksen kaikissa kirjastoissa. Tiimin edustajat voisivat vierailla vuosittain kaikissa Oulun kirjastoissa, jolloin kiinnitettäisiin huomiota
esimerkiksi erilaisiin kyltteihin ja opasteisiin. Niitä tulisi käyttää harkiten ja niiden pitäisi olla yhteneväisiä Oulun kaupungin brändin fonttien ja värien kanssa.
Lehdet avokokoelmaan entistä laajemmin
Oulun kaupunginkirjastossa on kansallisestikin laajat aikakaus- ja sanomalehtikokoelmat, jotka lähikirjastoissa on
järjestetty täysin asiakkaiden saataville avokokoelmaan, mutta pääkirjastossa tilajärjestelyjen ja kokoelman laajuuden takia osin suljettuihin varastoihin. Pääkirjaston lehtisalissa tehdään kesällä 2016 remontti, joka parantaa merkittävästi lainattavien lehtien näkyvyyttä asiakkaille ja lisää asiakkaiden omatoimista asiointia. Lehtisalin varastoon
tehdään ovi asiakastilan puolelta ja sinne tuodaan kaikki lainattavat lehdet Opintosali Kässystä sekä valikoidusti 4.
kerroksen varastosta. Asiakkaat pääsevät itse etsimään lehtiä entistä helpommin ja lehtisaliin sijoitetaan myös lainausautomaatti. Muutoksen uskotaan lisäävän lainattavien lehtien lainamääriä huomattavasti. Paikallislehtiä ja ulkomaisia sanomalehtiä varten asiakastilaan tuodaan ovelliset kaapit, johon mahtuu nykyisen lehtisalin varastossa ole-
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vat vanhemmat lehdet. Lisäksi lehtisalin palvelutiski vaihdetaan asiakaspalvelun kannalta joustavampaan, kevyempään ja säädettävään, pöytään. Remontin jälkeen lainattavia lehtiä löytyy pääkirjaston avokokoelmista lehtisalista,
lasten- ja nuortenosastolta sekä musiikkiosastolta.
Raaka-aakkostuksen kokeilu aloitetaan pääkirjastossa äänikirjojen ja elokuvien hyllytyksessä, tällöin aakkostuksessa otetaan huomioon selkäsignumin kolme ensimmäistä merkkiä.

2.4

Tietopalvelut

Tietopalvelut-luvun alle on koottu tulokset sekä tietopalvelun tulevaisuusverstaista (kaksi ryhmää) että niistä työpajoista, joissa oli osallistujia lainauspalveluista ja tietopalvelusta (kaksi ryhmää). Edellä mainitussa ryhmässä osallistujat olivat sekä lähi-, alue- että pääkirjastosta.
Tietopalvelun ryhmissä ideoitiin tietopalveluiden roolia ja asiakkaiden tarpeita vuonna 2025 sekä henkilökunnan
asiantuntemuksen entistä näkyvämpää hyödyntämistä. Lisäksi ideoitiin palveluita ja tapahtumia toteutettavaksi erilaisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Niissä tulevaisuusverstaissa, jossa oli osallistujia eri puolilta kirjastoverkkoa,
hahmoteltiin ylipäätään kirjastoammattilaisten tulevaisuuden työnkuvaa. Lisäksi ideoitiin uusia palveluita eri-ikäisille
asiakasryhmille.

Tietopalvelut 2025
Kirjastotyön ytimenä on vahva aikuisten kirjallisuuden asiantuntemus.
Kirjaston tarjoamat lukemiseen ja kirjallisuuteen liittyvät palvelut ovat tuttuja kuntalaisille.
(esimerkiksi Lukuopas, kirjapiirit, Pohjoista kirjallisuutta -sarja)

2.4.1 Lukuiloa kaikille -hanke
Tulevaisuusverstaissa tuli paljon lukemiseen ja vinkkaukseen liittyviä ideoita, joita viedään eteenpäin Lukuiloa kaikille -hankkeen avulla. Hanke aloitettiin syyskuussa 2015 pääkirjastossa, Myllyojalla ja Rajakylässä ja sen päämääränä
on laajentaa hyväksi koettuja käytänteitä koko Oulun kirjastoverkkoon. Lukemiseen liittyvistä tulevaisuusverstaiden
ideoista valittiin seuraavat, joita kokeillaan ensin pääkirjastossa:


Tarina-, muistelupiiri / teematreffit / K-60

Tarinapiiri toimii jo Haukiputaalla, jossa se on ollut suosittu. Tarinapiirin tyyppistä tapahtumaa suunnitellaan nyt
myös pääkirjastoon, josta sitä voidaan laajentaa edelleen muihin kirjastopisteisiin. Yhteistyökuvioita kartoitetaan
Oulu-seuran ja Selskapin kanssa. Tilaisuudet pidetään tarinallisina ja muistelutyyppisinä, luennot rajataan pois.


Late night library

Tavoitteena on rakentaa Late night library -ideasta vuosittain toistuva iso tapahtuma. Sisältönä voisi olla vinkkausta
eri teemoista, musiikkia, tarinoiden esille tuominen, sinkkukorit, artistien kirja- tai levyjulkaisutapahtuma, tanssia ja
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kirjailijavierailut. Sisältöä voisi suunnitella yhteistyössä esimerkiksi Huutomerkin ja Oulun kaupunginteatterin kanssa.
Toisaalta tapahtumasta voisi tehdä myös ”early morning library” -version, joka toimisi vanhemmille asiakkaille.


Lukuoppaan markkinointi ja tunnettuus

Oulun kirjastojen Lukuopas-palvelu lanseerattiin syyskuussa 2015. Paikallisille lehdille tarjotaan Lukuopas- tai Kirjastonhoitaja vinkkaa -palsta, josta suunnitellaan huolellisesti muutama vaihtoehtoinen konsepti valmiiksi ennen yhteistyökumppanilehden etsimistä. Tarkoituksena on, että palstalla tuodaan esiin myös vinkkaajan persoona anonyymien vinkkausten sijaan. Suunnitteluvaiheessa mietitään myös tarkasti, mitä lehti hyötyisi tämmöisestä palstasta:
huolellinen suunnittelu auttaa muotoilemaan konseptia sekä helpottaa sen tarjoamista. Lukuopas-tiimi aloittaa
suunnittelutyön.


”Ulos kirjastosta”

Tulevaisuusverstaissa toistui alinomaa ajatus kirjastopalveluiden jalkauttamisesta kirjaston tilojen ulkopuolelle. Tarkoituksena on muuttaa osin jo kokeiltujakin ideoita palveluiksi, joita voidaan tarjota proaktiivisesti erilaisille tahoille,
esimerkiksi kirjavinkkauksia tyky-iltoihin. Myös kirjavinkkauksia harrastusryhmiin aiotaan kokeilla (esimerkiksi italian
kielen kursseille vinkataan italiankielistä kaunokirjallisuutta ja kirjallisuutta, joka käsittelee Italiaa tai Italian ruokakulttuuria).
Maahanmuuttajayhteistyötä viedään eteenpäin kotouttamisen näkökulmasta, toisaalta maahanmuuttaja-näkökulma
voidaan ottaa käsittelyyn myös kirjallisuuspiireissä.

2.4.2 Tietopalvelu- ja kokoelmatiimissä edistettävät ideat
E-kirjojen markkinointia ja esiintuomista käsiteltiin tietopalvelun tulevaisuusverstaassa. E-kirjoja voitaisiin tuoda
esille erilaisin keinoin: hyllyyn voidaan jättää pieni mainos niiden nimekkeiden kohdalle, joista on myös e-kirja saatavilla. Mainostamista voisi kokeilla ensin esimerkiksi jossain kaunokirjallisuuden genressä.
Työpajoissa nousi esiin idea kirjaston chat-palvelusta. Chat voisi toimia hieman samaan tyyliin kuin Oamkin tai
Helmet-kirjaston sivulla, ja olisi tarkoitettu lyhyisiin kysymyksiin. Vastausvuorot voitaisiin koordinoida aluekirjastoittain. Chat-palvelua ei kuitenkaan voida ottaa käyttöön ennen kirjaston verkkosivujen uudistusta.
Myös t-paitoja suunniteltiin: esitettiin, että innostuksen kirjallisuudesta voisi tuoda esille henkilökunnan t-paitojen
avulla. T-paitaan voisi valita esimerkiksi kirjallisuussitaatin, lempikirjan kansikuvan tai lukemiseen liittyvän aforismin.
Kastellin ja Ritaharjun kirjastoissa on jo omat geokätkönsä ja nyt myös pääkirjastoon suunnitellaan omaa kätköä.
Geokätkön sijainti paljastuu kirjoista löytyvien vihjeiden avulla. Geokätköt voi ottaa käyttöön missä tahansa kirjastopisteessä.
Tietopalvelu osallistuu myös pop up -Onnelin sisällön suunnitteluun. Pop up -Onnelin toimintaa ja sisältöä aletaan
koordinoida tapahtumatiimin kautta.
Aluekirjastoista alueensa muisteja. Kirjastossa voisi olla useammin esillä esimerkiksi vanhoja valokuvia alueelta,
eri teemojen mukaan. Yhteistyötahona voisi olla museo.
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Lukiolaisille suunnatut kirjastonkäytön opastukset voisivat sisältää kevyttä vinkkausta. Verkkokirjastoa esiteltäessä
voisi valita sellaisia esimerkkiteoksia, jotka voisi kevyesti vinkata opetuksen ohessa.
Myös tiedonhankinta- ja mikroluokkaopastusten sisällöistä keskustellaan tiko-tiimissä: onko tarvetta uudistaa opetusta ja onko alueilla omia kehitystarpeita.
Sähköisiä oppimisympäristöjä koskeva hanke
Kirjastossa suunnitellaan hanketta sähköisistä oppimisympäristöistä (tarkemmin luvussa 4.1.8), jonka avulla saataisiin laajennettua tiedonhallintataitojen opetusta, vinkkausta ja kirjastonkäytön opastusta myös lukiolaisryhmille.

2.5

Musiikkipalvelut

Musiikkipalveluita ideoitiin kahdessa erillisessä työpajassa. Ryhmille annettiin tehtäväksi miettiä henkilökunnan asiantuntemuksen entistä näkyvämpää esiintuomista, aineiston uudenlaista esiintuomista, uusien musiikkipalveluiden
ideoimista eri-ikäisille asiakasryhmille ja uusia yhteistyökuvioita erilaisten tapahtumien ja palveluiden tuottamiseksi.

Musiikkipalvelut 2025
Musiikkipalveluiden ytimenä on laaja musiikin asiantuntemus.
Kirjaston musiikkipalvelut ovat tuttuja musiikkia harrastaville kuntalaisille.
Musiikkiosasto on tehokkaasti verkostoitunut paikallisten musiikkitoimijoiden kanssa.
Asiakkaiden käytettävissä on erilaisia tiloja.
Osa pääkirjaston musiikkiosaston takahuoneista remontoidaan äänieristetyiksi tiloiksi asiakkaiden käyttöön. Tiloissa voi soittaa ja tallentaa musiikkia. Pääkirjastossa voi olla myös elokuvapisteitä (ruutu, tuoli & kuulokkeet). Karjasillan kirjaston tulevaisuuden suunnitelmat käsitellään Pohjankartano-musiikkikeskuksen toimintajärjestelmän
uudistamistyöryhmässä.
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Pohjoista musiikkia -sarja
Oulun kaupunginkirjaston Pohjoista kirjallisuutta -sarjan innoittamana musiikkiosastolla aloitetaan Pohjoista musiikkia -sarja. Sarjassa on tarkoituksena esitellä pohjoiseen musiikkiin liittyviä artisteja, sanoittajia, kirjailijoita, vaikuttajia
ja ilmiöitä. Sarjassa voidaan käyttää yhteistyökumppaneita (esim. Oulu sinfonia, OAMK, Rotos, Oulun seudun vanha
musiikki ry., Madetojan musiikkilukio, Oulun konservatorio ja Oulun Pop History). Sarja pyörähtää käyntiin jo syksyllä 2015, kun musiikkiosastolle on sovittu muutamia tilaisuuksia paikallisten artistien kanssa. Pohjoista musiikkia sarjan ideaa voidaan laajentaa koko kirjastoverkkoon.
Klassisen musiikin ”Studia Generalia”
Studia Generalian tavoitteena on klassisen musiikin ymmärrettäväksi tekeminen ja tutustumisen kynnyksen madaltaminen. Tarkoituksena on esimerkiksi avata jokin tietty musiikin aikakausi, säveltäjiä tai soittimia. Toteutetaan teemojen ja yhteistyökumppaneiden avulla. Mahdollisia yhteistyökumppaneita musiikkiosaston verkostojen lisäksi voisivat olla esimerkiksi OAMK, Oulu sinfonia ja Oulun seudun vanha musiikki ry.
Musiikkiaineiston uudentyyppinen esiintuominen
Lukuopas-konseptin myötä aloitetaan myös Musaopas-palvelu. Musaoppaina on tällä hetkellä koko musiikkiosaston henkilökunta ja musiikkia suositellaan asiakkaille pyyntöjen mukaan. Musiikkiosastolla aloitetaan myös aineiston
esiintuominen tubettamalla: palveluja, musiikkia ja artisteja esitellään itse suunniteltujen videoiden avulla, jotka
ladataan Youtube-palveluun. Idea voidaan ottaa käyttöön missä tahansa kirjaston toimipisteessä.
Kirjaston musiikkipalveluiden esittelyä kouluissa jatketaan ja toimintaa laajennetaan. Musiikkiosastolla kartoitetaan,
missä kaikissa kouluissa esittelyä voisi tehdä ja toisaalta tiedustellaan, mitkä koululuokat voisivat käydä tutustumassa kirjaston musiikkiaineistoon Karjasillalla tai pääkirjastossa.
Musiikkia pop up -kirjastoon
Kirjastoauto Onneli on käytettävissä pop up -periaatteella sopimuksen mukaan. Kirjastoautossa voisi viedä pop up konseptilla musiikkipalveluita tai elävää musiikkia (autossa voi matkata mukana soolo-artisteja tai korkeintaan duo)
esimerkiksi alueiden tapahtumiin. Lapsille voisi järjestää musiikkiaiheisen pop up -työpajan jonkin tapahtuman yhteydessä, työpajassa voisi olla aiheena vaikkapa säveltäminen tai soittaminen iPadin musiikkisovelluksen avulla.
Tilat
Pääkirjaston studiohuone on muutettu varattavaksi netin kautta, jotta asiakkaat pääsevät itse tekemään varauksia.
Studiohuonetta käytetään säännöllisesti ja tällä hetkellä siellä voi harjoitella soittoa tai laulua (tilassa on piano),
kuunnella musiikkia, katsella elokuvia tai pelata konsolipeliä. Suunnitelmana on, että lisää tiloja remontoidaan äänieristetyiksi, jotta voidaan tarjota useampia huoneita asiakkaiden käyttöön. Olisi myös hyvä eriyttää huoneiden
käyttötarkoitus: osa huoneista voisi olla pelkästään soittokäytössä, varsinkin jos huoneissa säilytetään soittimia.
Myös musiikin tallentamismahdollisuuden tarjoaminen kirjastossa on suunnitteilla.
Musiikkiosaston lainattavat soittimet
Tulevaisuusverstaissa esitettiin idea lainattavien soittimien hankkimisesta musiikkiosastolle. Hankinnat aloitetaan
edullisista kielisoittimista ja edetään asiakkaiden tarpeiden ja toiveiden mukaan.
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2.6

Kokoelmapalvelut

Oulun kirjastoverkossa aloitettiin kokoelman kellutus tammikuussa 2015. Kellutus ja niukkenevat määrärahat yhdessä saattavat vaikuttaa siihen, että aineiston valinnassa kaihdetaan riskinottoa. Esimerkiksi vähälevikkinen kirjallisuus
ja arvokkaat tietokirjat koetaan jonkinasteisina riskihankintoina. Kellutuksen myötä havaittiin myös, että Oulun kirjastoverkossa valitaan kysyntään nähden runsaasti jännityskirjallisuutta, lasten kuvakirjoja puolestaan liian vähän.
Toisaalta tämä kertoo myös nykyisestä julkaisukentästä, kustantajat julkaisevat paljon hyvin myyvää jännityskirjallisuutta. Ongelmien korjaamiseksi tehtiin päätös aineistovalinnan keskittämisestä vuonna 2016 yhteiskokoelmaan ja
neljään alueeseen: eteläinen, itäinen, keskinen ja pohjoinen. Lasten ja nuorten sekä aikuisten kirja-aineistoilla on
jatkossa omat valitsijansa aluekirjastoissa.
Aineiston kelluessa kokoelmanhoidon merkitys korostuu, koska yksittäisten kirjastopisteiden kokoelmanhoidon
sijaan on kiinnitettävä tarkempaa huomiota koko kirjastoverkon kokoelmaan kokonaisuutena. Tällä hetkellä Oulussa
ei ole vielä työkalua seurata systemaattisesti ja nopeasti aineistojen kysyntää toimipisteissä. Kysynnän seuraaminen
vaatii aina yksittäisen niteen tarkastelua, mikä on työlästä ja satunnaista. Kokoelmanhoidon helpottamiseksi on tehty poisto- ja varastointiohjeistus vuonna 2014. Kokoelman käyttö-, hankinta- ja poistotilastoja seurataan vuosittain.
Uusi kokoelmapolitiikka julkaistaan 2015.

Luettelointitiimin työpaja
Luettelointitiimin tulevaisuusverstaassa pohdittiin, miten luettelointityötä voitaisiin keventää ja kuinka teokset saataisiin asiakkaille entistä nopeammin. Tällä hetkellä suurimmaksi ongelmaksi koettiin BTJ:ltä tulevien luettelointitietojen odottelu ja tarkistelu. Ongelma koskee ensisijaisesti tiettyjä tietokirjaluokkia, vieraskielistä kirjallisuutta sekä
osaa musiikkiaineistoa. Ongelman ratkaisemiseksi tieto- ja kokoelmapalveluiden tiimiin sekä musiikkipalveluille
viedään ehdotus, voitaisiinko osa teoksista päästää asiakkaille minitiedoilla. Ehdotus koskee sellaista aineistoa, johon ei ole odotettavissa luokkamuutoksia (musiikissa pop-cd:t) ja toisaalta sellaista aineistoa, joka on kysytyintä.
Vieraskielisen kirjallisuuden luettelointi minitiedoilla on jo aloitettu, suomalaisen kaunokirjallisuuden luettelointia on
niin ikään kokeiltu minitiedoilla. Kohan myötä on mahdollista ottaa käyttöön automaatio: BTJ:n uudet tietueet kopioituvat automaattisesti kantaan, jolloin aineistoa voidaan laittaa minitiedoilla eteenpäin heti sen saavuttua kirjastoon.
Teosten käsittelyä viivästyttää myös liimattavien tarrojen määrä ja niiden sommittelu. Tiko-tiimiin viedään keskusteltavaksi tarroitusta koskeva muutos: kaikissa kirjastoissa ei ole teosten takakannessa infotarraa ja käytäntöä voitaisiin
kokeilla myös Oulussa. Tarroitusmuutosta voitaisiin kokeilla esimerkiksi lähikirjastojen lasten- ja nuorten kaunokirjallisuuden osalta. Takakannen sijasta infotarra liimataan takakannen sisäpuolelle. Tämän lisäksi tiedustellaan, kuinka
paljon Booky veloittaisi viivakooditarroituksesta.

2.7

Pop up -toiminnallisuus Oulun kaupunginkirjastossa

Eri aivoriihissä esitettiin taajaan ajatus, että kirjaston tulisi “jalkautua” sinne, missä kuntalaiset liikkuvat. Myöhemmin,
syksyllä 2016, pidettiin vielä erillinen työpaja, jossa mietittiin tarkemmin pop up -sisältöjä Oulun kaupunginkirjastossa.

Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto
Postiosoite: PL 15, 90015 Oulun kaupunki

Puhelin 08 558 410

www.ouka.fi/kirjasto

Hankeraportti

21(29)

16.10.2015

Työpajassa hahmoteltiin ajatus pop up -boksista, joka olisi valmissisältöinen pakkaus esimerkiksi vinkkauskeikoille
tai tilaisuuksiin, joissa kirjastolla on esittelypöytä. Tähän mennessä esittelymateriaalit, jaettavat mainostavarat, laitteet ja erilaiset aineistot on pitänyt koota eri paikoista. Tavaroiden kuljettamista varten hankittiin jo kaksi matkalaukkua, jotka ovat koko henkilökunnan varattavissa.
Työpajassa mietittiin erilaisia pop up -ratkaisuja ulkoilmatilaisuuksiin ja messuille. Ajateltiin, että messuteltan tai katoksen avulla saataisiin hyvät olosuhteet tuoda elämyksiä ja markkinoida kirjaston palveluita esimerkiksi musiikkifestivaaleilla. Työpajassa ajateltiin, että kirjojen kuljettamisen ja lainaamisen sijasta pop up -toiminnassa tulisi keskittyä lukuinnon kasvattamiseen ja uusien kirjastopalveluiden esittelyyn. Myös e-aineiston markkinoinnin tulisi olla
keskeisenä sisältönä pop up -tilaisuuksissa.
Oulun kaupunginkirjaston esitteisiin kiinnitettiin huomiota: tällä hetkellä kirjastolta puuttuu moderni yleisesite. Olisi
myös suotavaa, että joistakin palveluista suunniteltaisiin helposti päivitettäviä flyer-esitteitä (kuten Sarjasto, kotoutumiseen liittyvät kirjastopalvelut ja senioripalvelut).

2.8

Kirjastojen tilat

Muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta kaikissa tulevaisuustyöpajoissa kiinnitettiin huomiota Oulun kaupunginkirjaston tiloihin, joilta toivottiin enemmän muunneltavuutta ja elämyksellisyyttä. Ryhmätyötiloille ja työskentelypisteille on alati kasvava tarve, mutta tällä hetkellä kaikista toimipisteistä ei näitä tiloja löydy. Lisäksi lasten- ja nuortenkirjastotyön ryhmissä tuli useasti esille toive perhetiloista ja muunneltavista satutiloista. Koettiin myös, että kirjastojen
tiloissa ei oteta tarpeeksi huomioon nuorten tarpeita.
Nuorten omassa tulevaisuustyöpajassa toivottiin lähes samoja asioita: nuoret haluaisivat tiloja, joissa voi pelata ja
keskustella, toisaalta toivottiin hiljaisia työtiloja. Myös nuoret toivoivat viihtyisämpiä kirjastotiloja, heidän näkökulmastaan viihtyisyyttä lisäisivät virvokeautomaattien ohella säkkituolit ja riippumatot.

2.9

Karjasillan kirjaston uusi palvelumalli

Projekti toteutettiin opiskelijoiden avulla ja tavoitteena oli tutkia Karjasillan kirjaston käyttäjäryhmiä ja kehittää kirjastolle uutta toimintamallia. Kahden erillisen kysely avulla haluttiin selvittää, mitä Karjasillan kirjaston palveluita
käytetään ja minkälaisia uusia palveluita toivotaan. Tarkoituksena oli myös huomioida kirjaston ei-käyttäjät.
Selvityksessä ehdotettiin nykyiselle musiikkihuoneelle uutta käyttötarkoitusta, mikä mahdollistaisi kirjaston yhteistyökumppaneiden järjestämät tapahtumat ja tilaisuudet. Asiakaspäätteille toivottiin uutta paikkaa, koska huoneessa
oleva aineisto jää piiloon päätteiden taakse. Myös kirjaston löydettävyysongelma tuotiin esille: kirjaston sisäänkäynti
on piilossa, eikä talossa itsessään ole opasteita. Raportissa esitettiin, että kirjastoon johtavilla kulkuväylillä voisi olla
ainakin kylttejä. Vastaajat toivoisivat kirjastoon mm. musiikkia ja luentoja, kun heiltä tiedusteltiin ideoita uusista
palveluista. Kyselyistä kävi ilmi, että Karjasillan kirjastossa saisi olla nykyistä enemmän luku- ja opiskelupaikkoja.
Koko raportti löytyy liitteestä 1.

2.10

Haastattelut ikäihmisten olohuoneella
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Huhti - toukokuussa tehtiin haastatteluja sekä Tuirassa että keskustassa Ikäihmisten olohuoneella. Vastauksia, jotka
otettiin mukaan otokseen, oli 14. Kaikki haastateltavat olivat yli 70-vuotiaita. Tulokset ovat lähinnä suuntaa-antavia,
koska otos on niin pieni. Kysely toteutettiin ensisijaisesti haastattelemalla: kysymykset vaikuttivat olevan paikoin
vaikeita ja itsenäisesti täytettävän kyselyn sijaan oli helpompi haastatella. Tällöin varmistuttiin siitä, että haastateltavat ymmärsivät kaikki kysymykset. Vastaajat ovat saaneet tietoa kirjaston tapahtumista ensisijaisesti sanoma- tai
paikallislehtien välityksellä (5) - ja ilmoittivat sen myös itselleen tehokkaimmaksi kanavaksi. Kolme vastaajaa kommentoi, että heille tehokkain tiedotuskanava kirjaston tapahtumista olisi palvelutalo. Koko tiivistelmä löytyy liitteestä
5.
Kysyttäessä kiinnostavista tapahtumista kirjastossa, ikäihmiset olivat kiinnostuneet musiikista (6), runoista (2), kirjojen esittelystä (=vinkkaus) (2) ja kirjailijavieraista (2):
 Musiikki! Kaakkurin kirjastossa oli trumpetinsoittoa, se oli mieluisa. Kirjailijavieraat.
 Syksyisin ja keväisin ikäihmisille omistettu ilmainen kahvitarjoilu ja joku musiikkiesitys. Uuden tai uusien kirjojen esittely.
 Karaoke.
 Musiikki ja kirjailijat. Mieluisissa tapahtumissa (ikäihmisten olohuoneella) on kortinpeluuta ja zumbaa.
 Runotapahtumat
 Tänä vuonna Sibeliuksen syntymästä on kulunut 150 vuotta. Sibelius-vuosi kiinnostaisi. Sibelius-levyiltoja!
Runomatinea, ikäihmisiä ajatellen sen pitäisi olla keskellä päivää. Innostuneiden ihmisten esittämänä – voivat
olla kirjaston ulkopuolisiakin ihmisiä. Kesällä voisi olla pihallakin runo-musiikkimatinea. Kirjojen esittelyä ja
muisteluhetki päivällä – runojen ja uusien kirjojen esille tuontia.
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2.11

Ideointityöpaja: Oulun Nuorten Edustajisto (ONE)

Neljä oululaista nuorta osallistui ideatyöpajaan aiheenaan unelmien kirjasto nuorten näkökulmasta. Nuoret kuuluivat
Oulun nuorten edustajistoon (ONE) , joka on Oulun suuralueilla toimivien osallisuusryhmien rinnalla toimiva 15–19vuotiaiden nuorten edustajisto. ONE:n tehtävä on tuoda nuorten ääni kuuluviin oululaisessa päätöksenteossa. Työpajan raportti on luettavissa liitteestä 2.
Kysyttäessä tehokkainta tiedotuskanavaa nuorille kaikki mainitsivat vastauksissaan koulun (=Wilma, koulujen ilmoitustaulut). Tällä hetkellä kirjaston ilmoituksia on koulukirjastoissa, mutta osallistujat huomauttivat, etteivät ne tavoita nuoria. Kysyttäessä kiinnostuksesta erilaisia kirjastotapahtumia kohtaan valinnat jakautuivat seuraavasti:
Minkälaisiin tapahtumiin haluaisit osallistua kirjastossa?
- Työpajoihin, joissa voi tehdä/oppia jotain (esim. kirjoittaminen, tuunaus, ohjelmointi, askartelu) (3 vastaajaa)
- Kirjallisuuteen liittyviin (3 vastaajaa)
- Tapahtumiin, jotka voisin itse suunnitella/järjestää yhdessä muiden nuorten kanssa (2 vastaajaa)
- Pelitapahtumiin (1 vastaajaa)
- Roolipelitapahtumiin (1 vastaajaa)
Tiivistelmä nuorten ideoista tulevaisuuden kirjastoa varten:
• Tarvitaan tiloja opiskeluun, pelaamiseen ja rentoiluun. Säkkituoleja ja riippumattoja.
• Kirjavinkkausta yläkoulu- ja lukioikäisille
• Nuoret voisivat olla kiinnostuneita hyödyntämään uusia teknologioita: near field communication ja qrkoodit
• 3D-teknologiaa kirjastoon
• elokuvia isolle screenille
• taidetta (esim. oululaisten nuorten) ja sananlaskuja [seinille]
• soittimia kirjastoon (rummut, kitara, äänityslaitteet)
• tietotekniikan kursseja (ohjelmointia)
• videopeliturnauksia (myös multiplayer-pelaaminen) sekä lauta- ja seurapelitapahtumia
• kirjoittamisen kursseja
• videopelejä

3

Osaamisen kartoitus

Osaamisen kartoitus toteutettiin verkkokyselynä syyskuussa 2015. Tulokset analysoitiin tarkemmin syksyllä 2016 ja
niiden perusteella hahmoteltiin henkilökunnan koulutustarpeita.

4

Yleisten kirjastojen strategian soveltaminen Oulussa

YKN julkaisi Yleisten kirjastojen suunta -asiakirjan (vuosille 2016–2020), jossa listattiin yleisten kirjastojen arvot sekä
niihin liittyvät tavoitteet toimenpiteineen. Asiakirja oli laadittu siten, että kirjastot voivat käyttää sitä strategiatyökaluna omissa kunnissaan.
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Oulun kaupunginkirjastossa tarkasteltiin arvoja ja tavoitteita kahdessa eri työryhmässä. Työryhmiin osallistuivat palvelupäälliköt sekä aluepalvelupäälliköt (kaikkiaan seitsemän henkilöä). Työryhmissä käytiin läpi kaikki arvot, tavoitteet sekä toimenpiteet miettien samalla, miten toimenpiteet saavutetaan vai toteutetaanko niitä jo Oulun kaupunginkirjastossa. Kaikki kommentit kirjattiin ylös, jonka jälkeen ne käsiteltiin kirjaston johtotiimissä.

5

Oulun kaupunginkirjaston palveluiden saavutettavuus

Yleisten kirjastojen saavutettavuussuositukset julkaistiin kesällä 2016. Syksyllä Uusia tuulia kirjastoon -hankkeen
yhteydessä tarkasteltiin suosituksia, jotka liittyivät tapahtumiin, viestintään ja kirjaston pedagogiseen toimintaan.
Suosituksia tarkasteltiin haastattelemalla esim. henkilöt, jotka tekevät kirjavinkkauksia tai pitävät satutunteja. Toimipisteiden esteettömyyttä kartoitetaan opinnäytetyötä tekevien opiskelijoiden avulla, palvelu- ja aluepäälliköt arvioivat loput saavutettavuuteen liittyvät teemat.
Tapahtumiin liittyvät saavutettavuussuositukset toteutuvat pääosin hyvin Oulun kaupunginkirjastossa. Enemmän
voisi kiinnittää huomiota eri kieliryhmiin: Oulussa puhuttavat suurimmat kielivähemmistöt voisi ottaa huomioon
satutunneilla ja tapahtumissa. Saavutettavuussuosituksissa mainittiin myös tapahtumien videointi ja striimaus, mitä
tällä hetkellä ei juurikaan tehdä. Myös viestinnän saavutettavuus toteutuu Oulun kaupunginkirjastossa suositusten
mukaan. Viestintää tai kyltityksiä ei ole tällä hetkellä pistekirjoituksena, sen tarve selvitetään. Suosituksissa mainittiin, että kirjasto voi tiedottaa radion kautta. Radiota ei käytetä systemaattisesti viestinnän tukena, vaikkakin kirjasto
on ajoittain esillä myös paikallisilla radiokanavilla.

6

Kirjaston palvelulupaukset

Kirjaston palvelulupaukset ovat jatkoa Palvelumuotoilun poluilla -projektin yhteydessä sovituille kirjaston henkilökunnan palvelulupauksille. Tarkoitus on näyttää kirjaston palvelulupauksia iskulauseineen kirjastojen infotauluilla.
1. Kaikilla on yhtäläinen oikeus kirjastoon ja sen palveluihin
Kirjasto kuuluu kaikille; Kaikkien kirjasto; Kirjasto tulee luoksesi;
2. Kirjastosta löytyy lukemista jokaiselle
Lue kirja; Miljoona kirjaa
3. Kirjasto tukee oppimista ja sivistystä
Etsi, löydä ja oivalla!; Tie tietoon; Lue, kuuntele, katsele!; Digitaidot kaikenikäisille
4. Kirjastolaiset auttavat aina
Kysy mitä vaan!
5. Kirjasto tuo iloa ja elämyksiä kaikille
Kirjastossa tapahtuu; Iloa ilmaiseksi; Tilaa iloa, kirjasto tuottaa!
6. Kirjasto on kohtaamispaikka
Kirjasto kaverina; Tavataan kirjastossa; Kohtaamisia kirjastossa
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7

Kirjaston kestävän kehityksen lupaukset

Hankkeen aikana Oulun kaupunginkirjaston kestävän kehityksen tiimissä laadittiin kirjaston ekolupaukset, jotka
täydentävät koko kirjaston (ks. luku 4) ja henkilökunnan palvelulupauksia. Myös näitä lupauksia on tarkoitus näyttää
Oulun kirjastojen infotauluilla.
1) Kirjaston käyttäminen on ekoteko
lainaaminen on ekologista – lainaamalla kirjastosta pienennät hiilijalanjälkeäsi ostokirjaan verrattuna.
e-kirjojen hiilijalanjälki on pieni verrattuna perinteiseen kirjaan
osa kirjastoista lainaa urheiluvälineitä ja Karjasillan kirjastossa voi käyttää ompelukonetta ja saumuria.
Kaikkia tavaroita ei tarvitse aina ostaa itse, mikä säästää luonnonvaroja.
2) Kirjaston teknologiset ratkaisut säästävät luontoa
Vuonna 2013 Oulun maakuntakirjastossa järjestettyjen koulutusten ja kokousten osallistujista 6 % liittyi
kokoukseen etäyhteyden avulla. Vuonna 2014 tämä luku oli kaksinkertaistunut kahteentoista prosenttiin. Etäkokousten määrää kasvatetaan entisestään lähivuosina. Etäkokoukset vähentävät liikennettä kirjastojen välillä.
Kirjastolta lähtevät kirjeet asiakkaille on korvattu lähes kokonaan sähköisillä viesteillä
Lainausautomaateissa otetaan käyttöön kuittikysely, jonka jälkeen asiakas voi itse päättää, haluaako hän
lainauskuitin automaatilla lainatessaan. Asiakas voi halutessaan tulostaa kuitin ja sen saa myös sähköpostiin. Sähköpostikuitit otetaan käyttöön asiakaspalvelussa uuden kirjastojärjestelmän myötä. Nämä
toimenpiteet vähentävät kuittipaperinkulutusta.
3) Kirjaston logistiikka vihertää
Kirjastojen välisten kirjakuljetuksien logistiikka on järjestetty uudella tavalla tammikuussa 2015. Tämän
johdosta päivittäisen kuorman paino pudonnut kolmannekseen, mikä osaltaan säästää polttoainetta.
4) Kirjasto kierrättää
Metallit, lasi sekä sähkö- & elektroniikkajäte kierrätetään jatkokäsittelyyn
Vanhat sanomalehdet päätyvät ekovillaksi tai käärepaperiksi kukkakauppoihin
Kirjaston huonekaluja kierrätetään ja kunnostetaan
Poistokirjoista tehdään ekovillaa kestävän kehityksen talossa
Kirjastojen asiakastiloihin on tulossa lajitteluroska-astioita, mikä vähentää lajittelemattoman jätteen
määrää
Kirjanvaihtopisteeseen voi tuoda omia kirjoja, cd-levyjä ja lehtiä kierrätettäväksi
5) Kohti kestävämpiä energiaratkaisuja
kaikki asiakaspäätteet on vaihdettu automaattisesti sammuviin kevytpäätteisiin, jotka kuluttavat vain
neljänneksen tavallisten pöytäkoneiden käyttämästä energiasta
pääkirjaston katolle on tulossa aurinkopaneelit, joiden avulla saadaan n. 15 % talossa käytettävästä sähköenergiasta
hehkulamput vaihdetaan led-lamppuihin kaikkialla, missä se on mahdollista
6) Kirjasto - ekologisesti lähellä
Lainatun aineiston voi palauttaa mihin tahansa OUTI-kirjastoon
Kirjastoauto kiertää haja-asutusalueilla, jolloin kirjasto tulee luo.
Lisäksi tutkitaan mahdollisuutta korvata asiakaspalvelussa myytävät muovipussit ekomuovipusseilla ja selvitetään,
voisiko kirjastolle hankkia muutamia henkilökuntapyöriä, joilla voisi taittaa kaupungille suuntautuvat kokousmatkat.
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Liikkeentunnistuslamppuja kokeillaan pukuhuoneissa, mikäli asiaan saadaan hyväksyntä kiinteistöhuollolta. Pääkirjaston Kanresta-ravintolan kanssa keskustellaan mahdollisuudesta lisätä luomu-, lähi- ja ilmastoystävällistä tarjontaa.
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Liitteet
1) Karjasillan uusi kirjastokonsepti: READMYMIND.pdf
2) ONE-aivoriihi: ..\PPT\ONE aivoriihi.pptx
3) ONE - taustakysely ..\PPT\Kysely nuorille.doc
4) Ikäihmisten olohuoneella käytetty kysely ..\PPT\Kysely ikaihmiset.doc
5) Haastattelut ikäihmiset olohuoneella (tiivistelmä) Haastattelut ikaihmisten olohuoneella.docx
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