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Kirjastossa tehtiin historiaa
Vuosi 2016 toi Oulun kaupunginkirjastoon suuren
muutoksen, kun kirjasto siirtyi käyttämään avoimen
lähdekoodin kirjastojärjestelmää, Kohaa. Muutos ei näkynyt niinkään asiakkaille päin, mikä oli tarkoituskin.
Sen sijaan kirjaston sisäiset toimintatavat muuttuivat,
kun kirjastojärjestelmän, tärkeimmän työvälineemme, kehittämisvastuu siirtyi kirjastolle itselleen. Tähän
muutokseen oltiin Oulun kaupunginkirjastossa hyvin
valmistautuneita. Henkilökunnan osaaminen osoittautui olevan erinomaisella tasolla. Henkilökunnalla löytyi
motivaatiota siirtyä entistä vaativampaan työhön. Koha-kirjastojärjestelmän myötä tiivistyi yhteistyö valtakunnallisesti muiden samaa järjestelmää käyttävien
kirjastojen kesken. Osaamisen jakamisesta ja yhdessä oppimisesta tuli jokapäiväistä. Kirjaston ratkaisu on
saanut huomiota valtionhallinnon korkeimmilta tahoilta. Kohan käyttöönottoa on esitelty erinomaisena
esimerkkinä siitä, kuinka julkisissa palveluissa voidaan
parantaa ja tehostaa palvelua innovatiivisella tavalla.

Vuonna 2017 Oulun kaupunginkirjasto täyttää 140 vuotta.
Kirjasto on palvellut Oulussa asiakkaitaan sukupolvien
ajan. Vuosikymmenien saatossa kirjaston toiminta on
monipuolistunut ja
laajentunut. Etenkin kirjaston it-asioissa muutos on ollut
huikea. Olen ilokseni
saanut olla mukana
kirjaston kehittämisessä 1980-luvun alusta alkaen. On
ollut hienoa työskennellä innovatiivisessa työyhteisössä, jossa ennakkoluulottomasti on alettu käyttää uutta
tekniikkaa asiakaspalvelujen parantamiseksi.

Vuosi 2016 oli kirjaston historiassa vilkkain vuosi, jos
vilkkautta mitataan tapahtumien ja ryhmäkäyntien
määrällä. Vuoden aikana kirjastoissa oli peräti 1 106 tapahtumaa. Eri kirjastoissa vieraili yhteensä 1 102 ryhmää. Etenkin alakouluista tehtiin aktiivisesti kirjastovierailuja. Lainojen määrä kasvoi hieman, mikä oli
yllättävää, koska kirjasto oli järjestelmäuudistusten
vuoksi suljettuna useita päiviä. Kirjastokäyntien määrä
kasvoi edellisestä vuodesta lähes 50 000:lla. On ollut ilo huomata, että asiakkaat ovat ottaneet niin hyvin vastaan omatoimikirjastopalvelujen laajentamisen. Kuudessa omatoimikirjastossa kirjauduttiin sisään
vuoden aikana yli 20 000 kertaa. Kävijöitä kirjastojen
omatoimisten tuntien aikana oli noin 40 000 henkeä.

Vuoden 2017 alussa voimaan astunut uusi kirjastolaki
tuo kirjastolle uusia haasteita ja tehtäviä. Kirjaston aatteellinen perusta on kuitenkin pysynyt samana vuosikymmenestä – ja jopa vuosisadasta toiseen: kirjasto
on kaikille avoin kulttuurin, tiedon ja sivistyksen keskus, joka tukee kokoelmillaan ja palveluillaan kaikkien yhtäläisiä oikeuksia ja mahdollisuuksia elinikäiseen
oppimiseen ja virkistäytymiseen. Muodot ja välineet
muuttuvat – kirjaston idea demokratian peruspilarina
ei muutu.
Maija Saraste,
kirjastotoimen apulaisjohtaja 1997–2017
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Tunnusluvut 31.12.2016
Menot yhteensä
Tulot yhteensä

10 191 457

euroa

Aukiolotunnit/vuosi

49 934

797 744

euroa

Omatoimitunnit/vuosi

41 316

2,86

euroa

1 871 774

51,34

Käyntikerrat

euroa

euroa
5 416 313
2 334 961
1 149 020
403 957
887 206
10 191 457

%
53,1
22,9
11,3
4,0
8,7
100,0

Tapahtumat
- kerrat
- kävijät

1 106
27 639

euroa
222 464
293 376
281 904
797 744

%
27,9
36,8
35,3
100,0

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

17,9

Ryhmäkäynnit
- ryhmät
- osallistujat

1 102
24 011

2016
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Sivistys- ja kulttuurilautakunta
Puheenjohtaja Ojalehto Matias
Varapuheenjohtaja Erkkilä-Häkkinen Sirpa
Jäsenet

Varajäsenet

Alanko Karita

Eskola Virve

Alatalo Allu

Inkala Lare

Bolszak Maija

Huotari Heidi

Harju Yrjö

Isohookana Seppo

Helanen Suvi

Jaara Oskari

Jämsä Mikko

Juvani Tommi

Korhonen Marjo

Kemppainen Heidi

Niemelä Karoliina

Kononen Harri

Parkkinen Minna

Meriläinen Joni

Tynkkynen Sebastian

Pekkala Tommi

Valkama Lauri

Perätalo Jouko
Savola Lotta
Vallström Maila

Kaupunginhallituksen edustaja Hekkala Rauno
Kaupunginhallituksen varaedustaja Meriläinen Juho
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Lainaus
Vuosi 2016 aloitettiin Oulussa ja kaikissa OUTI-kirjastoissa uudella kirjastojärjestelmällä. Näkyvimpiä
muutoksia asiakkaille olivat uusi verkkokirjasto, varaamisen maksuttomuus ja varausten järjestäminen
kirjastoissa itsepalveluna noudettaviksi. Pienempiä
muutoksia oli paljon, verkkokirjastossa asiakkaalle itselleen näkyvä lainahistoria oli yksi etukäteen toivotuimmista.

Kirjastomaksuja maksettiin yhä enemmän verkossa.
Vuonna 2016 noin kolmannes kaikista kirjaston maksuista maksettiin verkossa, kun osuus oli ollut pitkään
noin 10 %. Tärkeänä syynä lienee ollut käteis- ja korttimaksumahdollisuuden loppuminen monessa kirjastossa loppuvuonna 2015. Oulun kaupunginkirjaston
maksuja on voinut maksaa verkossa syksystä 2008
alkaen.

Elokuuhun 2016 mennessä OUTI-kirjastojen asiakkaiden käytössä oli jo 14 kunnan ja kaupungin kirjastojen
kokoelmat. Varaukset liikkuvat kuntarajojen yli maksutta useita kertoja viikossa ja Oulun kaupungin sisällä joka arkipäivä. Vuonna 2016 asiakkaat tekivät yli
270 000 varausta. Varausten määrä nousi edellisestä vuodesta noin 28 %. Kirjaston kokonaislainaukseen
ei muutoksilla ole ollut merkittävää vaikutusta. Kävijätilastojen suhteen Oulu seuraa valtakunnallista trendiä eli kirjastojen kävijämäärät lisääntyvät, sen sijaan
lainaus on Oulussa hieman noussut päinvastoin kuin
useimmissa suomalaisissa kirjastoissa. Erityisen ilahduttavaa on lasten- ja nuortenkirjojen lainauksen
nousu.

Esinelainaus muodostaa hyvin pienen, mutta paljon
julkisuutta saaneen osan nykykirjaston lainausta. Oulussa alettiin 2016 lainata liikuntavälineitä Haukiputaan, Kastellin, Kaukovainion, Kiimingin, Oulunsalon,
Ritaharjun, Yli-Iin ja Ylikiimingin kirjastoista. Ukulelen
sai lainaan pääkirjaston musiikkiosastolta tai Karjasillan kirjastosta. Karjasillalle hankittiin myös valikoima
lainattavia lautapelejä.
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Lainat kirjastoittain 2016
				

Pääkirjasto

lainat 2016

lainat 2015

muutos %

1 077 821

1 177 324

-8,5

Muut kirjastot
16 826

20 069

-16,2

228 064

206 922

10,2

47 437

55 839

-15,0

Kaakkuri

214 930

206 903

3,9

Kaijonharju

157 225

153 741

2,3

Karjasilta

Asema
Haukipudas
Jääli

131 489

131 255

0,2

Kastelli

73 194

58 443

25,2

Kaukovainio

86 130

69 073

24,7

Kello

30 460

35 592

-14,4

Kiiminki

173 793

167 202

3,9

Koskela

81 203

85 380

-4,9

Maikkula

137 962

129 561

6,5

62 719

60 195

4,2

Myllyoja

239 363

216 827

10,4

Oulunsalo

161 837

158 102

2,4

Pateniemi

46 513

40 710

14,3

Martinniemi

56 888

54 125

5,1

Rajakylä

132 402

132 015

0,3

Ritaharju

148 775

129 105

15,2

Tuira

63 907

58 341

9,5

Yli-Ii

11 510

12 484

-7,8

Puolivälinkangas

Ylikiiminki

Kirjastoautot
Kaikki yhteensä

44 147

47 099

-6,3

2 346 774

2 228 983

5,3

169 025

151 894

11,3

3 593 620

3 558 201

1,0
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Kokoelma
Aineistovalinnassa siirryttiin ns. yhteiskokoelmaan
vuoden 2016 alussa. Aineisto valitaan keskitetysti koko kirjastoverkolle, eikä kirjastoissa ole enää omia kokoelmia. Valittava aineisto on jaettu aikuisten aineistoon, lasten ja nuorten aineistoon, av-aineistoon ja
maakuntakokoelma-aineistoon. Kelluva kokoelma liikkuu palautuksina ja varauksina kirjastojen välillä. Aineistomääräraha oli pienempi ja valittavien teosten
keskihinta oli korkeampi kuin edellisenä vuonna. Yhteiskokoelman myötä kirjasto on pystynyt tarjoamaan
asiakkaille laajan kokoelman ja hankkimaan asiakkaiden tarpeita vastaavat aineistot.

Koha-kirjastojärjestelmään siirtymisen myötä aineistohankintaprosessi uudistettiin. Sopimustoimittajan
kautta tilattavat aineistotilaukset tehdään suoraan aineistotoimittajan verkkokauppaan, josta tilaukset siirtyvät kirjastojärjestelmään. Aineiston luetteloinnin
osalta Oulun kaupunginkirjasto on keskittynyt Kohakirjastojen yhteisen luettelointitietokannan TäTi:n kuvailusääntöjen kehittämiseen sekä tehostamaan aineiston luettelointia niin OUTI-kirjastokimpan kuin
Koha-Suomen kirjastojenkin osalta.

Kokoelmat, hankinnat ja lainaus 2016			
kokoelma (kpl)

%

hankinta (kpl)

%

lainaus (kpl)

%

Aikuisten kaunokirjallisuus
Aikuisten tietokirjallisuus
Yhteensä

219 823
242 442
462 265

23,0
25,3
48,3

10 671
10 676
21 347

21,1
21,1
42,1

791 718
717 991
1 509 709

22,0
20,0
42,0

Lasten kaunokirjallisuus
Lasten tietokirjallisuus
Yhteensä

291 191
38 923
330 114

30,4
4,1
34,5

20 784
3 093
23 877

41,0
6,1
47,1

1 141 341
141 302
1 282 643

31,8
3,9
35,7

Musiikkiäänitteet
Muut äänitteet
DVD- ja Blu -ray -levyt
Videot ja CD-ROM-levyt
Av-aineisto yhteensä

93 039
16 602
18 011
1 287
128 939

9,7
1,7
1,9
0,1
13,5

2 629
710
1 110
4
4 453

5,2
1,4
2,2
0,0
8,8

134 004
110 310
190 922
2 801
438 037

3,7
3,1
5,3
0,1
12,2

26 341
9 613
35 954

2,8
1,0
3,8

361
636
997

0,7
1,3
2,0

56 241
306 990
363 231

1,6
8,5
10,1

957 272

100

50 674

100

3 593 620

100

Nuotit ja partituurit
Muut aineistot *
Muut yhteensä
Kaikki

* Muiden aineistojen lainoista valtaosa on lehtien irtonumeroiden lainoja
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Kirjaston e-aineisto
Ellibsin uusi e-kirjojen lainausliittymä saatiin asiakaskäyttöön maaliskuun 2016 alusta. E-kirjojen lainaaminen helpottui ja uusi lainausliittymä mahdollisti myös
e-kirjojen varaamisen. Lokakuussa 2016 Ellibs alkoi
tarjota kirjastojen käyttöön myös e-äänikirjoja, joista
tuli heti suosittuja.
Oulun kaupunginkirjasto otti käyttöön uudet e-lehtipalvelut Flipsterin ja Emagzin, joista Flipster tuli asiakkaiden käyttöön jo joulukuussa 2015. Flipster tarjoaa verkossa luettavaksi englanninkielisiä aikakauslehtiä. Flipsteriä voi käyttää kirjaston asiakaskoneilla sekä myös omalla tietokoneella tai muulla laitteella
E-aineiston käyttö 2016
krt
e-kirjojen lainaus

5 587

e-lehtien käyttö

19 198

e-musiikkikantoihin kirjautuminen
e-tietokantojen käyttö

963
16 280

kirjaston ulkopuolella. Painettujen lehtien tilausmäärien supistuessa otettiin syksyllä 2016 asiakkaiden käyttöön Emagz-palvelu, joka tarjoaa näköislehtinä suosituimpia suomalaisia aikakauslehtiä.
Vuonna 2016 otettiin käyttöön kaikissa OUTI-kirjastoissa RedFox online -kielipalvelu. Helppokäyttöisessä ja laajassa RedFox online -palvelussa on käytössä 41
eri kieltä. Palvelu tarjoaa sanakirjaston lisäksi kirjaston
asiakkaiden käyttöön kielioppiaineistoja, opetusvideoita ja matkasanakirjoja kahdeksalla eri kielellä. Palvelua voi käyttää myös älypuhelimella tai tabletilla. OUTI-kirjastojen asiakkaat voivat käyttää palvelua myös
kirjaston ulkopuolella kirjautumalla palveluun kirjastokortin numerolla ja salasanalla.
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Kirjastopalveluja kaikille
Oulun kaupunginkirjasto tarjoaa kirjastopalveluita kaikenikäisille. Celia-kirjaston äänikirjapalvelut on tarkoitettu lukemisesteisille asiakkaille. Lainattavassa
äänikirjakokoelmassa oli 1 299 Celian cd-levyä, joita
lainattiin yhteensä 2 675 kertaa. Äänikirjoja voi kuunnella myös Celian verkkopalvelun kautta. Verkkopalvelun käyttäjäksi rekisteröitiin 238 asiakasta.
Kirjaston kotipalvelu palvelee oululaisia, jotka eivät
itse pääse kirjastoon. Vuonna 2016 kirjastolla oli yhteensä 48 kotipalveluasiakasta. Keskustan palvelukeskuksessa, poliisivankilassa ja Tuiran palvelukeskuksessa oli asiakkaiden käytössä pienet kirjakokoelmat.
Oulun yliopistollisessa sairaalassa luettavaa pystyi lainaamaan Kirjakaapista.
Oulun kaupunginkirjaston lukuopaspalvelu vakiinnutti toimintansa vuoden 2016 aikana. Asiakkaat voivat pyytää lukuoppailta mieltymystensä mukaan räätälöityjä kirjavinkkejä joko sähköpostitse lähetettävänä
vinkkilistana tai kirjastosta noudettavana kirjapakettina. Lukuoppaan voi tavata myös henkilökohtaisesti.
Vuoden aikana asiakkaat tekivät yhteensä 143 lukuopaspyyntöä.
Kirjallisuusdiplomi on tärkeä väline koululaisten lukemaan innostamisessa. Kaupunginkirjasto uudisti yhteistyössä opettajien kanssa alakoulun ja yläkoulun
diplomien kirjalistat, tehtävät ja jaettavat diplomit.
Ryhmäkäyntien määrä kirjastoissa oli suurempi kuin
edellisenä vuonna. Osallistujien määrä kasvoi lähes
4 000:lla henkilöllä. Erityisen paljon kirjastossa vieraili alakoululaisten ryhmiä, mikä johtui koulujen ja kirjas-

tojen aktiivisesta Kirjastoreitti-yhteistyöstä. Alle kouluikäisten ryhmiä kävi vuoden aikana eniten Koskelan
ja Myllyojan kirjastoissa, alakoululaisryhmiä Ritaharjun,
Kaakkurin, Oulunsalon ja Kastellin kirjastoissa sekä kirjastoautossa. Yläkoululaisten ja opiskelijoiden ryhmiä
vieraili eniten pääkirjastossa sekä Koskelan, Haukiputaan ja Oulunsalon kirjastoissa. Valtaosa muista ryhmistä ja maahanmuuttajaryhmistä vieraili pääkirjastossa.

11

1 102 ryhmää

24 011 osallistujaa

192 alle kouluikäisten ryhmää

3 105 osallistujaa

583 alakoululaisten ryhmää

13 899 osallistujaa

173 yläkoululaisten ryhmää

4 003 osallistujaa

81 opiskelijoiden ryhmää

1 910 osallistujaa

73 muuta ryhmää

1 094 osallistujaa

Oulussa liikennöi kolme kirjastoautoa. Teuvo palvelee aamuisin kouluja ja iltaisin Oulun asukkaita katupysäkeillään. Onneli käy päiväkodeissa, palvelutaloissa
ja alakouluilla. Akseli on yhteinen Iin kunnankirjaston
kanssa ja kiertää sekä Oulussa että Iissä palvellen päiväkoteja, kouluja ja alueen asukkaita. Vuonna 2016 kirjastoautoilla oli yhteensä 221 pysäkkiä Oulussa: 103
päiväkotia, 33 koulua, 8 palvelutaloa ja 77 katupysäkkiä.
Onneli valittiin Suomen kauneimmaksi kirjastoautoksi
Suomen kirjastoseuran ja Kirjastolehden järjestämässä
kirjastoautojen kauneuskilpailussa. Onneli kukitettiin
elokuussa Rovaniemen kirjastoautopäivillä.
Pop up -vierailujen ansiosta kirjasto oli mukana entistä enemmän erilaisissa tapahtumissa kirjastotilojen ulkopuolella.
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Kirjasto kehittää
Kirjasto kotouttamisen tukena -hankkeen tavoitteena oli tehdä Oulun ja Raahen kirjastopalvelut paremmin tunnetuiksi ja näkyväkiksi maahanmuuttajille.
Hankkeessa kartoitettiin vastaanottokeskuksissa, kouluissa ja oppilaitoksissa toimivien eri-ikäisten maahanmuuttajien kirjastonkäyttöä. Maahanmuuttajille ja paikallisväestölle järjestettiin yhteisiä tapahtumia, mm.
kirjastoautovierailuja, pop up -kirjastoja ja lukukampanjoita. Kirjastojen henkilökunnalle järjestettiin koulutusta ja kirjastopalveluiden markkinointia kehitettiin
uusimalla esitteitä ja verkkopalveluita. Hanke jatkuu
vuonna 2017.
Aineistologistiikan muutos -hanke alkoi elokuussa 2016. Yhteistyökumppaneina toimivat Oulun kaupunginkirjasto sekä Kuusamon ja Pudasjärven kaupunginkirjastot. Tavoitteena oli koota tietoa logistiikan
kehittämiseksi niin, että kirjastoaineiston paikallinen
saatavuus on mahdollisimman hyvä ja kuljetuskustannukset sekä ekologiset haitat mahdollisimman pienet.
Hankkeessa on tarkasteltu yhteisen varausjonon toimintaa ja aineiston elinkaaren logistiikkaa sekä tutkittu alueellista kuljetusta. Hanke jatkuu vuonna 2017.

Oulun ja Pudasjärven kaupunginkirjastojen ja Iin kunnankirjaston yhteisessä Lukuiloa kaikille -hankkeessa edistettiin aikuisten lukuharrastusta kehittämällä
kirjastojen palveluita ja kirjallisia tapahtumia, etsimällä keinoja henkilökunnan kirjallisuusosaamisen hyödyntämiseen asiakastyössä ja vahvistamalla henkilökunnan valmiuksia osaamisen esille tuomiseen. Hanke
päättyi vuonna 2016, mutta sen puitteissa aloitettu toiminta ja kehittämistyö ovat jatkuneet aktiivisesti myös
hankkeen jälkeen.
Kirjasto sosiaalisena työnantajana -hankkeessa kehitettiin uusien työntekijöiden perehdyttämiseen liittyviä toimintamalleja ja parannettiin kirjaston henkilökunnan valmiuksia perehdyttämiseen. Erityisesti
keskityttiin niihin perehdytettäviin, joille kirjasto toimii
sosiaalisena työnantajana. Hankkeessa suunniteltiin ja
testattiin perehtyjien käyttöön uudet itseopiskelumateriaalit, tiivistettiin yhteydenpitoa yhteistyökumppaneihin, ideoitiin suomen kieltä opiskeleville mielekkäitä työtehtäviä sekä suunniteltiin malleja, joiden avulla
voidaan mitata perehdyttämisen vaikuttavuutta. Hanke päättyi vuonna 2016.
Aluetietokannat ajan tasalle -hanke aloitettiin vuonna 2015 ja se päättyi vuonna 2016. Vuonna 2016 hankkeessa digitoitiin oululaisen toimittajan ja kirjailijan
Jukka Ukkolan nimimerkillä Aleksis K kirjoittamia pakinoita. Ne tallennettiin kansalliseen ARTO-artikkeliviitetietokantaan.
Oulun kaupunginkirjasto oli mukana kouluttamassa
oululaisia perusasteen koulukirjasto- ja tvt-opettajia
sivistys- ja kulttuuripalveluiden Menetelmiä tiedonhallintaan -koulutuksissa syksyllä 2016.
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Pilotoinnin jälkeen kehitetään edelleen suomen kielen
verkko-ohjausta yhdessä oppilaitosten ja kaupungin
muiden toimijoiden kanssa.
Syksyllä 2016 avattiin pääkirjaston musiikkiosaston
yhteyteen Suomen ensimmäinen sarjakuvakirjasto
Sarjasto, joka on Oulun kaupunginkirjaston ja Oulun
sarjakuvakeskuksen yhteistyöhanke. Kirjasto vastaa
Sarjaston kokoelmista ja sarjakuvakeskus näyttelyistä
ja tapahtumista.

Kirjastotilat avoimen innovaation ja osallisuuden
kokeilupisteinä -hanke aloitettiin lokakuussa 2015.
Se on osa 6Aika - Avoimet ja älykkäät palvelut, kestävän kaupunkikehityksen strategiaa. Hankkeessa on toteutettu pääkirjastoon matalan kynnyksen esittelytila
Kokeilupiste. Liikuteltavaa Kokeilupistettä on suunniteltu osana kirjaston pop up -toimintaa ja siinä on
testattu myös liikkuvan kuvan suoratoisto- ja tallennusmahdollisuutta. Syksyn aikana Kokeilupisteessä
esittäytyi yhteensä 17 toimijaa. Hanke päättyy vuonna 2017.
Kirjastossa toteutettiin pilottina suomen kielen verkko-ohjausta yhteistyössä Erityisnuoret ja digiajan
osallisuus -hankkeen (ERNOD) kanssa. Hanketta hallinnoi Mikkelin ammattikorkeakoulu. Verkko-ohjausta
pitivät videopuheluiden välityksellä Oulun yliopiston
suomen kielen opiskelijat pääkirjastossa, ja osallistujina olivat lukioon ja ammatillisiin opintoihin valmistavassa koulutuksessa opiskelevat maahanmuuttajat.

Oulun Energia toimitti kesällä 2016 Oulun kaupunginkirjastolle aurinkovoimalan. Pääkirjaston katolle
asennettiin 500 aurinkopaneelia, joilla tuotettu sähkö
kulutetaan kirjaston käyttösähkönä, erityisesti jäähdytyksessä. Aurinkovoimalan tuottamalla sähköllä saadaan tulevaisuudessa katettua noin 15 prosenttia kirjaston vuotuisesta sähkönkulutuksesta.
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Kirjasto sähköistyy
Vuoden 2016 alussa kirjastossa otettiin käyttöön avoimen lähdekoodin Koha-kirjastojärjestelmä. Käyttöönotosta vastasi kirjaston järjestelmänkehittäjä Pasi
Korkalo, joka siirtyi syksyllä Koha-kirjastojärjestelmää
käyttävien kuntien yhteisesti omistaman Koha-Suomi
Oy:n palvelukseen.
Kesällä OUTI-kirjastotietokantaan liitettiin Pudasjärven, Taivalkosken ja Raahen kirjastot. Oulun sarjakuvakeskuksen aineisto siirrettiin OUTI-tietokantaan
syksyllä 2016, jolloin aloitettiin myös Oulun elokuvakeskuksen aineiston tallentaminen tietokantaan.
Vuonna 2016 mahdollistettiin Ritaharjun ja Kellon kirjastoissa omatoiminen käyttö. Vuonna 2016 Oulun
kuudessa omatoimikirjastossa kirjauduttiin omatoimiaikana kirjastoihin peräti 21 436 kertaa, mikä on lähes
kolme kertaa enemmän kuin edellisenä vuonna (6 646
kirjautumista). Kuudessa omatoimikirjastossa oli yhteensä 265 omatoimituntia viikossa, mikä oli 59 % kirjastojen koko aukioloajasta.
Kesällä alettiin kehittää yhdessä oululaisen Visualligent Oy:n kanssa kirjaston laitteiden, tilojen ja palvelujen varaamiseen tarkoitettua Varaamo-järjestelmää.
Varaamo on alun perin Helsingissä kehitetty avoimen
lähdekoodin ohjelmisto, jonka ominaisuuksia haluttiin
laajentaa paremmin Oulun kaupunginkirjastoon sopiviksi.
Vuoden 2016 aikana toteutettiin monia uudistuksia,
joilla pyrittiin lisäämään kirjaston it-palvelujen tehokkuutta:

 pääkirjaston vanhan mikroluokan ja liikkuvan mikroluokan toiminnat yhdistettiin niin, että perustettiin uuteen kokoushuone Karttaan it-opetustila,
jonka laitteet ovat samalla liikkuvan mikroluokan
laitteita
 hankittiin uusia kävijälaskureita, joista kävijätiedot
saa etähallintajärjestelmän avulla
 otettiin käyttöön P.V. Supa Oy:n toimittamien
lainaus- ja palautusautomaattien keskitetty
hallintajärjestelmä
 hankittiin pöytäkaiuttimia, joiden avulla useampi
henkilö voi osallistua etäkokoukseen
 ostettiin helposti liikuteltavia dokumenttikameroita eri alueille, tavoitteena laitteiden tehokas yhteiskäyttö
 luotiin kirjaston intraan verkkolomake, jolla ilmoitetaan it-tiimille järjestelmien ja laitteiden ongelmista
 kirjastoautoissa siirryttiin käyttämään DNA Oyj:n 4G
LTE -yhteyksiä
Syksyllä testattiin pääkirjaston musiikkiosastolla ja Ritaharjun kirjastoissa hahmontunnistukseen perustuvia
kävijälaskureita. Kokeilulla saatiin kiinnostavaa tietoa,
jonka perusteella oululainen yritys voi kehittää tuotetta edelleen.

15

16

Toimintakertomus

2016

Kirjastossa tapahtuu
Kirjastoissa järjestetään monenlaisia tapahtumia yhteistyössä kaupungin muiden toimijoiden ja kolmannen sektorin kanssa. Tapahtumat ovat kaikille avoimia
ja maksuttomia.
Vuonna 2016 rikottiin jälleen ennätyksiä: tapahtumia
oli enemmän kuin yhtenäkään aikaisempana vuotena sekä tapahtumien että kävijöiden määrällä mitattuna. Kirjastot järjestivät itse tai yhteistyökumppaniensa
kanssa hieman yli 1100 tapahtumaa, joihin osallistui yli
27 500 henkilöä.

Aikuisille

krt.

henk.

lukupiirejä

76

561

kirjallisuustapahtumia

116

2 127

luentoja

21

1 023

musiikkitapahtumia

37

1 444

avoimia it-opetuksia

101

453

elokuvaesityksiä

21

417

muita tapahtumia

80

3 903

pop up -kirjastoja

14

940

466

10 868

kirjallisuustapahtumia

7

126

musiikkitapahtumia

1

50

muita tapahtumia

19

1 473

yhteensä

27

1 649

467

7 779

kirjallisuustapahtumia

43

2 865

teatteria ja sirkusta

31

2 056

musiikkitapahtumia

4

161

elokuvaesityksiä

15

1 060

muita tapahtumia

53

1 201

613

15 122

1 106

27 639

yhteensä
Nuorille

Lapsille
satutunteja

yhteensä
Kaikki yhteensä
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Kirjallisuustapahtumia
Kirjaston vakiintuneessa Pohjoista kirjallisuutta
-sarjassa järjestettiin kahdeksan tilaisuutta, johon
osallistui 244 henkilöä. Keväällä aiheena oli lasten- ja
nuortenkirjallisuus, ja teoksistaan kävivät kertomassa
Jaana Pesonen, Pirjo Suvilehto, Johanna Hulkko ja Lauri Hirvonen. Syksyllä vierailivat Heidi Köngäs, Katri Rauanjoki, Robert Brantberg ja Kari Sallamaa.
Pitkällinen yhteistyö Oulun yliopiston kanssa jatkui
edelleen, kevään 2016 luentosarjat keräsivät pääkirjastoon 695 kuulijaa. Kalevala-aiheisessa sarjassa pidettiin neljä luentoa, suomalaisuuden murrosta käsittelevässä Studia Generalia -sarjassa puolestaan
kymmenen luentoa.
Vuonna 2016 kirjastoissa aloitettiin aikuisten satutuokiot: Novellikoukku sekä Koukku ja kerä -tilaisuudet
houkuttelivat mukaan käsitöiden ja kirjallisuuden ystäviä. Teetä ja sympatiaa -tuokioita järjestettiin kuudessa eri kirjastossa. Erilaiset ääneenlukuhetket keräsivät yhteensä 298 osallistujaa.
Pääkirjastossa järjestetyt Keskiviikon kirjailija -illat
tarjosivat kirjailijoille väylän esitellä tuotantoaan kirjastossa. Keskiviikon kirjailija -tilaisuuksia järjestettiin
vuoden aikana peräti neljätoista kertaa.
Vuosittain järjestettävät Kirjasatoa- ja Kirjasaari-tapahtumat saivat jälleen paljon kuulijoita. Paikalle saapui osallistujia kirjastoista, kouluista ja päiväkodeista.
Tapahtumissa esiteltiin edellisenä vuonna Suomessa ilmestynyttä lasten-, nuorten- ja aikuisten kirjallisuutta.

Alue- ja lähikirjastoissa järjestettiin vuoden aikana huikeat 64 aikuisten kirjallisuustapahtumaa.

Lukupiirejä
Lukupiirien kävijämäärissä tehtiin uusi ennätys: kävijöitä oli vuoden 2016 aikana 561 henkilöä. Vuoden aikana
kymmenessä eri kirjastossa oli yhteensä 76 lukupiiri-iltaa. Muutamat lukupiirit järjestettiin yhteistyössä opiskelijoiden ja järjestöjen kanssa.

Elokuvat
Asiakkaat pääsivät katselemaan elokuvia pääkirjastossa ja Kiimingin kirjastossa. Vuoden 2016 aikana
pääkirjastossa jatkui Pohjoista elokuvaa -sarja, jossa
näytettiin 10 elokuvaa. Yhteistyössä Oulu-Matagalpaystävyysseuran kanssa järjestettiin lisäksi nicaragualaisien elokuvien näytöksiä. Kiimingissä oli elokuvaesityksiä erityisesti lapsille ja nuorille. Elokuvatarjonta oli
muutenkin runsasta, vuoden aikana Kiimingin kirjastossa oli 29 näytöstä.
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Juhla- ja teemapäiviä
Helmikuussa kirjastossa oli jälleen tungosta Lainan
päivään ajoitetun poistomyynnin aikana. Maaliskuussa
Oulun musiikkijuhlien aikaan pääkirjaston lainausosastolla noin kaksisataa henkilöä osallistui Rumpunovelleja-tapahtumaan, jossa Tommy Lindgren luki Herman
Hessen novelleja Teppo Mäkysen ja Jussi Kannasteen
säestämänä.
Kirjastot osallistuivat paikallisiin juhlapäiviin: Oulun
Päivien aikaan pääkirjastossa kuultiin runo- ja musiikkiesityksiä ja tanssittiin, Kaijonpäivillä Kaijonharjun
kirjastossa järjestettiin scratch-ohjelmointityöpaja ja
pöytäteatteriesityksiä. Kaukovainion Elokarnevaaleja
juhlistettiin myös Kaukovainion kirjastossa.
Muusajuhlia vietetään Oulussa vuosittain elokuussa,
ja kirjastotapahtumien kirjo oli tavalliseen tapaan monipuolinen. Artistivieraat kertoivat Aution saaren kirjat
-tapahtumassa lempikirjoistaan, kirjailijat ja muusikot
kertoivat teoksistaan ja kirjastossa järjestettiin kirjallisuuspaneeli yhteistyössä Huutomerkki-järjestön kanssa. Lasten runoraadissa lapset arvioivat kotimaisia lastenrunoja.
Elokuussa Taiteiden yönä ensi-iltansa sai nuorille aikuisille suunnattu tapahtuma #kirjastoklubi. Ensimmäisessä klubissa esiintyi mm. Oulun ylioppilasteatterin improvisaatioryhmä ja lauluntekijä Sophia Mitiku.
#kirjastoklubi sai jatkoa myöhemmin marraskuussa,
kun kirjastossa juhlittiin Sarjaston avajaisia. Silloin ohjelmassa oli musiikkiesityksen lisäksi mm. klubivisa, videotaidetta sekä mahdollisuus kokeilla 3D-piirtämistä.

2016

Syksyllä pääkirjastossa juhlittiin painovapauden
250-vuotisjuhlavuotta. Juhlan kunniaksi järjestettiin
viisiosainen luentosarja yhteistyössä Kalevan kanssa.
Luennoitsijoina olivat Jouni Suistola, Sirpa Kähkönen,
Kimmo Sarje, Raimo Salokangas ja Elina Grundström.
Marraskuussa kirjastossa vietettiin Miesten viikkoa.
Teemaviikko toteutettiin yhteistyössä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Kansallisen pelipäivän 19.11.
tapahtumiin osallistui pääkirjastossa yli 600 henkilöä.
Kiimingin kirjaston SykeCon-pelipäivä keräsi 400 kävijää.
Vuonna 2016 pop up -kirjasto oli mukana mm. Lumotut sanat sanataidefestivaalilla 16.4. ja 30.4., Pikipopfestivaalilla 18.6., Makumestari-ruokatapahtumassa
25.9., Lasse-Maijan etsivätoimisto -tapahtumapäivässä
kaupunginteatterissa 29.10. sekä Oulun sarjakuvafestivaaleilla Valveella 5.11. Joulukuussa kokeiltiin yllätyspop up -keikkoja kirjastoauto Onnelilla Haukiputaalla
ja Kiimingissä.
Tapahtumavuoden kruunasi Suomi 100 -etkot, jotka olivat osa Oulun kaupungin uudenvuoden aaton tapahtumatarjontaa. Pääkirjastossa vieraili tuona iltana peräti noin 2000 henkilöä. Kirjastossa järjestettiin
mm. oululaisia lyhytelokuvanäytöksiä, musiikkiesityksiä ja tarinatuokioita sekä aikuisille että lapsille.

Tapahtumia lapsille ja nuorille
Kirjasto on tehnyt vuosia yhteistyötä Oulun muiden
lastenkulttuuritoimijoiden kanssa. Syksyllä 2016 oululaiset lastenkulttuurin tekijät lupasivat yhdessä tarjota laadukasta lastenkulttuuria Oulussa joka viikon-

19

loppu. Luotiin Lasten kulttuurikaupunki Oulu -brändi
ja verkkosivut. Kirjasto järjestää vähintään kaksi kertaa vuodessa ison tapahtuman lapsille viikonloppuna.
Syksyllä 2016 lupaus lunastettiin juhlimalla Roald
Dahlin 100-vuotismerkkipäivää.
Lukemisen lumoa! -tapahtuma keräsi helmikuussa
pääkirjastoon lapsia vanhempineen lukemisen, lukukoirien ja teatterin äärelle. Tapahtuma järjestettiin yhteistyössä Oulun kaupunginteatterin, Oulun ylioppilasteatterin ja Karva-Kavereiden kanssa.
Vuoden 2016 aikana kirjastoissa pidettiin 467 satutuntia, joihin osallistui lähes 7 800 kuulijaa. Sirkus- ja
teatteritapahtumia järjestettiin lähes joka kirjastossa, vuoden aikana yhteensä 31 kertaa. Osallistujia oli
hieman yli 2 050 henkeä. Oululainen Klovni Sebastian
vieraili juhlakiertueellaan kolmessa kirjastossa ja saavutti suuren lapsiyleisön suosion. Vuoden lopulla näyttelijä Tuija Nuojua kiersi kaikissa itäisen alueen kirjastoissa jouluisissa tunnelmissa.
Kesäkuussa kirjastoauto Onneli oli mukana Lumotut
sanat -festivaaleilla Ainolan puistossa. Onnelissa kävi yli 170 osallistujaa. Oulun sarjakuvakeskuksen järjestämillä sarjakuvafestivaaleilla marras-joulukuun
vaihteessa Onneli kiersi 14 koululla kyydissään sarjakuvataiteilija Milla Paloniemi. Kirjavaa kulttuuria
-taidetapahtuman merkeissä musiikkiduo Liikkuva
Laulureppu esiintyi Onnelissa erityiskoululaisille Leinonpuiston ja Jäälin kouluilla. Kirjastoauto Teuvo vieraili Heikinharjun vastaanottokeskuksessa elokuussa.
Lukuviikolla huhtikuussa Onneli suuntasi kirjavinkkarit kyydissään Hönttämäen ja Niemenrannan kouluille.
Koulujen kaikille oppilaille vinkattiin kirjoja.

Kiimingin Syke-talolla järjestettiin
SykeCon-pelitapahtuma yhteistyönä
nuorisopalveluiden kanssa, päähuomion sai Pokémon Go -peli.
Pelaamisen lisäksi osallistujille oli
tarjolla myös aarteenetsintää ja
kilpailuja.

Tapahtumia ikäihmisille
Vuonna 2016 käynnistettiin kirjastoissa muistelu- ja tarinatuokioita. Pääkirjastossa järjestettiin Oulu-seuran
kanssa yhteistyössä suuren suosion saanut ilta, jossa muisteltiin vanhaa Oulua. Kiimingin kirjastossa kokoonnuttiin kahdeksan kertaa Kerrontaa Kiimingissä
-tilaisuuksiin, jotka toteutettiin yhteistyönä Kiiminkiseuran kanssa. Kiimingissä järjestettiin myös elokuvatuokioita ikäihmisille.
Vuonna 2016 järjestettiin palvelutaloissa ympäri Oulua
musiikki-, muistelu- ja tarinatuokioita. Näitä tilaisuuksia oli yhteensä 11.

Tablettitohtorointia ja netinkäytön
opetusta
Kaikille avoimia netinkäytön opastuksia järjestettiin
vuonna 2016 hieman yli sata. Opastuksia pidettiin pääkirjaston lisäksi useissa lähikirjastoissa ja niihin osallistui 453 henkilöä. Lokakuussa tablettitohtorit jalkautuivat kymmeneen kirjastoon SeniorSurf-päivänä.
Tablettitohtoreiden vastaanotot järjestettiin yhteistyössä OAMK:n opiskelijoiden kanssa.
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Musiikkia nuorille ja vanhoille

2016

ilmaan kuuntelu- ja katselunäytteiden avulla. Tilaisuus
kiinnosti musiikin ystäviä ja paikalle saapui 98 kuulijaa.

Lähes kuusikymmentä David Bowien musiikin ystävää
kokoontui musiikkiosastolle helmikuussa, kun Kirjastosedät toteuttivat muistokeikan. Kiimingin kirjastossa koettiin maaliskuussa koko perheen Pyhän Patrikin
päivän konsertti, jonne saapui 94 irlantilaisen musiikin ystävää.
Keväällä pääkirjaston musiikkiosastolla aloitettiin
akustisten keikkojen sarja yhteistyössä Oulun konservatorion kanssa. Kevään aikana Kirjasto unplugged
-tapahtumassa kuultiin kaksi keikkaa, ja syksyllä sarja sai jatkoa kolmen keikan verran. Vuoden aikana musiikkiosastolla järjestettiin yhteensä kahdeksan musiikkitilaisuutta, joihin osallistui 184 henkilöä.
Muusajuhlien aikaan aluekirjastoissa päästiin kuulemaan trubaduuri Markus Pätsin konsertteja. Elokuussa
onnistunut yhteistyö Oulun sinfonian kanssa sai jatkoa,
kun Kiimingin kirjastossa järjestettiin jälleen kamarikonsertteja. Joulukuussa tuli kuluneeksi 100 vuotta
Lauri Viidan syntymästä, jolloin pääkirjastossa kuultiin
Lauri Viidan runoja ja niihin sävellettyä musiikkia.
Lasten musiikkihetkiä pidettiin useissa kirjastoissa. Lokakuussa Ritaharjun lapsikuoro esitti syksyisiä lauluja
Ritaharjun kirjastossa, jonne saapui 80 kuulijaa. Kiimingin kirjastossa koettiin Räppinokkio-esitys Kiiminkipäivien aikaan. Lisäksi Kaukovainion kirjastossa kokoontui
koko syksyn ajan muskari.
Musiikkiesitysten lisäksi pääkirjastossa järjestettiin
musiikkiaiheinen luentotilaisuus, jossa laulupedagogi Marja Kari tutustutti kuulijoita oopperamusiikin maa-

Näyttelyt
Oululaiskirjailija Jorma Kurvisen (1931-2002) unohtumaton nuortenkirjahahmo Susikoira Roi vietti 40-vuotisjuhliaan vuonna 2016. Juhlavuoden kunniaksi
pääkirjastossa valmistettiin kirjasarjasta kertova rullajulistenäyttely. Näyttely oli vuoden aikana esillä useissa muissakin kirjastoissa. Uuden sarjakuvakirjasto
Sarjaston näyttelytoiminnan aloitti marraskuussa Karoliina Korhosen suosittu Finnish Nightmares.
Oulunsalossa näyttelyvuoden kohokohtana oli Santeri
Sarkolan valokuvanäyttely ”At the Border of Mind”, jonka toteutti Pohjoinen valokuvakeskus. Sarkola valittiin
vuonna 2016 Oulunsalo Soi -musiikkijuhlien vuoden
kuvataiteilijaksi.
Mieleenpainuvin näyttely Kiimingin porrasvitriinissä
esitteli lastenmusiikkiorkesteri Soivan Siilin levynkansitaidetta. ”Mököpeikon pesäkolosta vastarannalle”
-näyttely oli niin lasten kuin aikuistenkin mieleen.
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Kansainvälinen kirjasto
Oulun kaupunginkirjasto jatkoi yhteistyötä Kontupohjan piirikirjaston kanssa. Irina Ilina, Alina Ruleva
ja Ivan Trukhin Kontupohjasta vierailivat Oulussa 18.20.5.2016. Vierailun ohjelmassa oli mm. tutustuminen
lasten, nuorten ja ikäihmisten kirjastopalveluihin, musiikkikirjastotoimintaan ja kirjaston logistiikkaan sekä käynnit Kastellin ja Puolivälinkankaan kirjastoissa.
Kontupohjan piirikirjaston kirjastonhoitajat puolestaan
esittelivät kirjaston ja koulun yhteistyötapoja.
Syksyllä 2016 kirjaston vieraskieliset selkoesitteet päivitettiin niin, että esitteitä kirjaston palveluista ja säännöistä löytyy nyt kirjaston verkkosivuilta 17 eri kielellä.
Yhteistyö Villa Victorin ja pakolaisten vastaanottokeskusten kanssa oli tiivistä. Monikielisestä kirjastosta tilattiin aineistoa Ouluun eri maista saapuneille maa-

hanmuuttajille, turvapaikanhakijoille ja opiskelijoille.
Kirjaston verkkosivuille tehtiin kirjaston lainaus- ja palautusautomaattien käytöstä selkokielisiä ohjevideoita paitsi suomeksi myös englanniksi, ruotsiksi, venäjäksi ja arabiaksi.
Koha-kirjastojärjestelmän pääkäyttäjä Anneli Österman ja järjestelmänkehittäjä Pasi Korkalo osallistuivat kansainvälisen Koha-yhteisön järjestämään tapaamiseen Kohaconiin, joka järjestettiin 30.5.-5.6.2016
Kreikan Thessalonikissa. Myös Suomen muista Kohakirjastoista osallistuttiin tapahtumaan. Kirjastopalvelujohtaja Jouni Pääkkölä ja kirjastopalvelupäällikkö
Minna Männikkö osallistuivat 31.10.-3.11.2016 opetus- ja
kulttuuriministeriön rahoittamalle kansalliselle opintomatkalle Ruotsin ja Tanskan kirjastoihin.
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Maakunnan kirjasto
Oulun kaupunginkirjasto on toiminut kirjastolain ja -asetuksen mukaisessa tehtävässä Pohjois-Pohjanmaan maakuntakirjastona. Maakuntakirjaston tehtäviin
on kuulunut omaa aluetta käsittelevän kokoelman hankkiminen ja säilyttäminen, alueelliset tietopalvelutehtävät,
kaukopalvelun koordinointi ja alueen kirjastojen henkilökunnan koulutus ja neuvonta. Vuosien myötä monet näistä tehtävistä ovat muuttaneet muotoaan.
OUTI-kirjastojen yhteisten varausten ja
säännöllisten kuljetusten myötä maakuntayhteistyö on lisääntynyt ja aineiston liikkuminen maakuntaan ja maakunnasta Ouluun on moninkertaistunut.
Vastaavasti kaukopalvelutoiminta on
pienentynyt. Kun kaukolainoja lähetettiin Oulusta muille kirjastoille vuonna 2006 yli 5 500
teosta, niin vuonna 2016 vastaava määrä oli enää
1 529 kpl. Oululaiset saivat muista kirjastoista
Suomesta tai ulkomailta 1 266 kaukolainaa.
Kirjaston maakuntakokoelman merkitys on myös
muuttunut. Maakuntakokoelmaan ei hankita enää
kaikkia maakuntaa käsitteleviä teoksia. Alueellinen
tietopalvelu ja alueellisesti merkittävän aineiston saatavuuden varmistaminen ovat sen sijaan säilyneet lähes ennallaan: Oulussa vastataan edelleen kiperiin
alueellisiin tietopalvelukysymyksiin ja tallennetaan
kansalliseen ARTO-viitetietokantaan Pohjois-Pohjanmaata koskevia artikkeliviitteitä.

Erityisesti kokotekstinä luettavissa olevat sanomalehti
Kalevan artikkelit ovat olleet suosittuja:
Kalevan artikkeleita on luettu 40 334 kertaa ja
kirjaston tallentamaa digitaalista aineistoa on
ladattu 24 122 kertaa.
Keväällä ja syksyllä pidetyt maakuntakirjastokokoukset kokosivat edelleen alueen kirjastolaisia yhteen
keskustelemaan kirjastoalan kysymyksistä ja oppimaan uusia asioita. OUTI-kirjastot tekivät yhteistyötä
kaikilla kirjastotyön tasoilla ympäri vuoden. OUTI-kirjastojen toimintakertomus kertoo tarkemmin yhteistyöstä.
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Henkilökunta ja koulutus
Vuoden 2016 lopussa kirjaston palkkaamana työskenteli yhteensä 139 henkilöä, joista kirjastoammatillisia
oli 137 henkilöä. Harjoittelijoita oli vuoden aikana
35 henkilöä, joista kirjastoalan opiskelijoita oli 31 henkilöä. Kirjastossa työskenteli vuoden 2016 aikana lisäksi 30 henkilöä työkokeilussa, palkkatuetussa työssä
yms. Harjoittelijoiden ja työkokeilijoiden yhteenlaskettu työpanos vastasi 16 henkilötyövuotta.
Kirjaston työntekijät osallistuivat 91 eri koulutukseen,
joissa oli yhteensä 651 osallistujaa Oulun kaupunginkirjastosta. Koulutuspäiviä oli 476 päivää.
Kirjaston järjestämiin koulutuksiin osallistui 224 osallistujaa muualta maakunnasta tai kirjaston ulkopuolelta. Etenkin kirjallisuuden sisältöjä esitteleviin koulutuksiin osallistui paljon myös kirjastoalan ulkopuolisia
henkilöitä. Kaikista koulutuksiin osallistuneista neljännes seurasi tilaisuuksia etäyhteydellä.

aihe

tilaisuuksia

osallistujia Oulun
kaupunginkirjastosta

Kirjallisuus, musiikki ym. sisällöt

10

138

251

Asiakaspalvelu, viestintä

20

111

111

8

48

93

Muu kirjastokoulutus

13

218

218

Kirjaston tietojärjestelmät

16

69

123

Henkilöstöasiat, työsuojelu

15

54

54

Maakunnalliset, valtakunnalliset ja
kansainväliset kirjastopäivät

Muu koulutus
Yhteensä

osallistujia yhteensä

9

13

25

91

651

875

Oulun
kaupunginkirjaston
vuosi 2016
26 kirjastoa ja kirjastoautoa

957 272 teosta kirjastojen kokoelmissa

76 145 lainaajaa

3,6 miljoonaa lainaa

1,9 miljoonaa kirjastokäyntiä

1 102 ryhmää vieraili kirjastoissa,
noin 24 000 henkilöä

1 106 kaikille avointa tilaisuutta,
lähes 28 000 osallistujaa
Infografiikka:
Anna Karppinen

