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Kirjastopalvelujen pääteema oli Suomi 100 vuotta ja
Oulun kaupunginkirjasto 140 vuotta. Kaksi juhlan aihetta toi kirjastoihin merkittäviä, erilaisia tapahtumia ja
seminaareja. Suomi 100 -juhlavuotta juhlittiin yhteistyössä kaupungin muiden toimijoiden kanssa. Kirjaston 140-vuotisjuhla keskittyi toukokuussa vietettyyn
pääjuhlaan.

Kirjastot auki vuoden jokaisena
päivänä
Omatoimikirjastot päätettiin pitää auki vuoden jokaisena päivänä. Asiakkaat pääsevät käyttämään omatoimikirjastoja myös uudenvuodenpäivänä, loppiaisena,
pääsiäisenä, vappuna, juhannuksena, pyhäinpäivänä,
itsenäisyyspäivänä ja jouluna. Pääkirjaston jouluaaton
kokeiluluontoista avoinna oloa asiakkaat kiittelivät
kovasti.
Omatoimikirjastojen kirjautumistekniikkaa muutettiin
niin, että niihin pystyvät kirjautumaan sisään myös
lapset ja nuoret. Kirjasto haluaa toteuttaa tässäkin
kirjastolain yhdenvertaisuusajatusta.

Uudet omatoimikirjastot ja
uusi Hiukkavaaran kirjasto
– aukiolotuntien määrä kasvoi
Uudet omatoimikirjastot avattiin Tuiraan, Ylikiiminkiin,
Jääliin ja Kaukovainiolle. Kaukovainion kirjasto on jo
kymmenes omatoimikirjasto Oulussa. Oulun kaupunginkirjaston aukiolotuntien kokonaismäärä on kasvanut 36 prosenttia vuodesta 2014 vuoteen 2017.
Hiukkavaaran kirjasto avattiin 10. elokuuta uudessa
Hiukkavaaran monitoimitalossa, joka kokoaa yhteen
perusopetus-, varhaiskasvatus-, kirjasto-, liikunta- ja
nuorisopalvelut.

Oululle alueellinen kehittämistehtävä
Oulun kaupunginkirjasto otti vastaan opetus- ja kulttuuriministeriön antaman alueellisen kehittämistehtävän kesäkuussa 2017. Oulun kaupunginkirjaston toimialueeksi tuli Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun kunnat.
Alueellisella kehittämisellä luodaan edellytyksiä toimialueen yleisten kirjastojen toiminnan vahvistumiselle.
Sillä tuetaan henkilöstön osaamista ja edistetään
kirjastojen keskinäistä yhteistoimintaa.

4

Toimintakertomus

Uudenlaista palvelutekniikkaa,
osallistamista ja palvelukonsepteja
Varaamo on Oulun kaupunginkirjaston uusi verkkopalvelu, jonka kautta asiakkaat voivat varata omatoimisesti kirjaston laitteita, tiloja ja palveluita entistä
sujuvammin. Varaamosta löytyvät niin asiakaskoneet,
digitointilaitteet kuin työ- ja kokoustilatkin. Vuoden aikana hankittiin myös uusia tabletteja asiakaskäyttöön.
Oulun kaupunginkirjaston Kesän kivoin kortti -tempauksessa tulevia koululaisia innostettiin hankkimaan
kirjastokortti joka reppuun ennen koulun alkua teemalla Mitä enemmän lapsi lukee, sitä paremmin hän
oppii. Kirjastokortti on koululaisen työväline. Oulun
koulukirjastoissa käytetään samaa kirjastokorttia kuin
Oulun kaupunginkirjastossa.
Kirjametro on aikuisille suunnattu, lukemaan innostava kartta kirjallisuuteen. Kirjametro koostuu yhdeksästä linjasta ja yli 80 pysäkistä. Metrolinjan nimi kertoo,
mikä yhdistää sen erilaisia kirjoja.
Asiakkaat pääsivät vaikuttamaan kirjastopalvelujen
järjestämiseen, kun kaupunginkirjasto pyysi kuntalaisia ehdottamaan uusia kirjastoautopysäkkejä Oulun
alueelle. Kirjastoautojen aikataulut uusitaan vuosittain.
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Kyselyn tarkoituksena oli huomioida uusien pysäkkien
perustaminen, kun seuraavan kerran uusitaan kirjastoautojen aikataulua.
Jäälin kirjaston uutta toimintakonseptia ja tiloja suunniteltiin yhteistyössä nuorten ja talon henkilökunnan
kanssa. Laivakankaan monitoimitalossa toteutetaan
samassa tilassa työparityöskentelyä ja yhteistä toimintaa yhdessä kirjasto- ja nuorisopalvelujen kanssa.

Kirjasto on syrjinnästä vapaa alue
Oulun kaupunginkirjasto osallistui oikeusministeriön
koordinoimaan Syrjinnästä vapaa alue -kampanjaan,
jossa työyhteisöt tuovat julki sitoutumisensa syrjimättömyyden periaatteeseen. Julistautuminen merkitsee
kaikenlaisen syrjinnän, kiusaamisen ja häirinnän vastustamista, niihin puuttumista sekä ihmisten yhdenvertaisuuden tunnustamista. Julistautuminen on myös
merkki työntekijöille ja asiakkaille siitä, että organisaatio toivottaa kaikki ihmiset tervetulleiksi riippumatta
sukupuolesta, iästä, etnisestä taustasta, uskonnosta
tai vakaumuksesta, mielipiteestä, terveydentilasta,
vammaisuudesta tai seksuaalisesta suuntautumisesta.
Kirjastoon ovat tervetulleita kaikki.
Jouni Pääkkölä
kirjastopalvelujohtaja

140-vuotias kirjasto
juhli asiakkaidensa kanssa
Oulun kunnallinen kirjastolaitos, Kansankirjasto ja
lukusali aloittivat toimintansa vuonna 1877 Heinätorin kansakoululla. Monien muuttojen jälkeen kirjasto avattiin vuonna 1911 Hupisaarilla, jossa se toimi
kahdessa eri rakennuksessa peräti 71 vuoden ajan.
Vuonna 1982 uusi kirjastorakennus valmistui Vänmanninsaarelle.
Heinätorin koulun kamarista Oulun kaupunginkirjasto on laajentunut koko kaupungin kattavaksi palveluverkoksi, joka toimii 24 kirjastossa ja kolmessa
kirjastoautossa. Kirjaston 140-vuotisjuhlia vietettiin
sekä pääkirjastossa että Haukiputaan, Kiimingin ja
Oulunsalon kirjastoissa torstaista lauantaihin 11.–
13.5. Tapahtumia oli sekä lapsille että aikuisille.
Pääkirjaston #kirjastoklubilla julkistettiin Kirjametro
sekä Kirjaston kummituksen 140-vuotistervehdys.
Musiikkia klubilla esittivät duo Kantrimies & Co sekä
laulaja-lauluntekijä Dimi.
Oulun kaupunginkirjaston 140-vuotisjuhlassa tou-

kokuussa oli tapahtumia myös lapsille. Lumotut
sanat – lasten ja nuorten sanataidefestivaalin tarinankerrontaesitys ja työpaja järjestettiin Oili Tannisen lastenkirjasta Nunnu. Taikuri Roope Ylitalo esitti
huikeita temppujaan ja Oulun itämaisen tanssin
yhdistys Yasmine ry lumoavan tanssiesityksen. Näin
sitä lainataan! -näyttelyssä saattoi tutustua kirjastotoimintaan ja lainaamiseen ennen ja nyt. Tarjolla oli
myös mehua, keksejä ja ilmapalloja.
Lauantaina pääkirjastossa pidettiin kutsuvierastilaisuus, johon oli kutsuttu kirjaston koko henkilökunta
ja eläkkeelle jääneet kirjastolaiset. Juhlapuhujana
tilaisuudessa oli kirjailija Juha Hurme, joka myöhemmin samana vuonna voitti Finlandia-palkinnon.
Kirjasto 140 vuotta -näyttely kiersi ympäri Oulua
vuoden loppuun saakka. Kirjaston 140-vuotisjuhlan
kunniaksi kirjastossa valmistettiin rullajulistenäyttely, joka lähti kiertämään lähi- ja aluekirjastoihin
toukokuussa. Lisäksi pääkirjastossa oli esillä Oulun
kaupunginkirjaston vaiheita kuvaava juhlanäyttely.
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Tunnusluvut 31.12.2017
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Lainat
kirjastoittain 2017
				
lainat 2017
Pääkirjasto

Menot yht.
Tulot yht.
Menot/laina
Menot/asukas
Menot
Henkilöstö
Huoneisto
Kirjastoaineisto
Tietotekniikka
Muut
Yht.
Tulot
Vuokrat ja myyntitulot
Myöhästymismaksut
Avustukset
Yht.

10 232 581

euroa

698 071

euroa

Aukiolotunnit/vuosi

57 834

Omatoimitunnit/vuosi

18 219

Aineistolainat/asukas

18,2
1 899 493

Asema

2,8

euroa

51,0

euroa

euroa
5 168 280
2 299 507
1 276 968
417 958
1 069 868
10 232 581

%
50,5
22,5
12,5
4,1
10,4
100

Käyntikerrat

euroa
184 860
269 723
243 488
698 071

%
26,5
38,6
34,9
100

ryhmät
osallistujat

Tapahtumat
kävijät
kerrat

24 116
1 058

1 077 821

0,41

12 514

16 826

-25,63

207 994

228 064

-8,80

Hiukkavaara

15 913

Jääli

11 140

47 437

-76,52

Kaakkuri

217 968

214 930

1,41

Kaijonharju

159 621

157 225

1,52

Karjasilta

119 007

131 489

-9,49

Kastelli

75 474

73 194

3,12

Kaukovainio

87 363

86 130

1,43

41 207

30 460

35,28

205 906

173 793

18,48

79 809

81 203

-1,72

144 676

137 962

4,87

Kiiminki
1 066
22 043

muutos %

Haukipudas

Kello
Ryhmäkäynnit

1 082 210

lainat 2016

Koskela
Maikkula
Martinniemi

55 824

62 719

-10,99

Myllyoja

258 199

239 363

7,87

Oulunsalo

167 736

161 837

3,65

Pateniemi

62 235

46 513

33,80

Puolivälinkangas

63 539

56 888

11,69

Rajakylä

118 033

132 402

-10,85

Ritaharju

180 021

148 775

21,00

Tuira

73 358

63 907

14,79

Yli-Ii

11 618

11 510

0,94

Ylikiiminki
Autot
Kaikki yhteensä

47 489

44 147

7,57

2 416 644

2 346 774

2,98

155 848

169 025

-7,80

3 654 702

3 593 620

1,70
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Uutta ja uusittua,
entistä laajemmin käytettävissä
Hiukkavaaran kirjasto avattiin
Oulun kaupunginkirjasto avasi vuonna 2017 kaksi uutta
kirjastoa. Hiukkavaaran kirjasto avattiin Hiukkavaaratalolla elokuussa. Kirjasto sijaitsee talon aulatiloissa
nuorisotilojen välittömässä läheisyydessä. Samassa
aulassa on nuorisotila Hiukkiksen biljardipöytä. Hiukkavaaran kirjasto on avoinna monitoimitalon ovien
avoinna ollessa. Monitoimitalossa toimivat kirjaston
ja nuorisotilan lisäksi muun muassa koulu, päiväkoti,

Jäälin kirjasto
Oulu-opisto sekä monenlaiset liikuntakerhot ja hyvinvointipalvelujen neuvola. Monitoimitalossa järjestetään myös Kulttuuritalo Valveen näyttelyjä ja tapahtumia. Kirjaston henkilökuntaa on paikalla arkisin kello
12–15 ja tarpeen mukaan pitämässä satuhetkiä tai
kirjaston käytön opetusta koululaisille. Lainaaminen ja
palauttaminen sujuvat automaateilla.

Jäälin kirjasto muutti lokakuussa Jäälin ostoskeskuksesta Laivakankaan koululle yhteisiin tiloihin koulun ja
nuorisotalon kanssa. Uuden konseptin mukaan yleisöä
palvelee työpari, johon kuuluvat kirjastovirkailija ja
nuorisotyöntekijä. Työpari tekee töitä yhteisissä työvuoroissa maanantaista perjantaihin; palveluaikojen
lisäksi kirjasto on käytettävissä omatoimisesti.

Kokoelmat, hankinnat ja lainaus 2017
kokoelma (kpl)

%

hankinta (kpl)

%

lainaus (kpl)

%

Aikuisten kaunokirjallisuus
Aikuisten tietokirjallisuus
Yhteensä

211 460
282 832
494 292

22,5
30,0
52,5

11 535
11 491
23 026

20,4
20,3
40,7

789 800
759 180
1 548 980

21,6
20,8
42,4

Lasten kaunokirjallisuus
Lasten tietokirjallisuus
Yhteensä

247 284
39 998
287 282

26,3
4,2
30,5

22 350
3 316
25 666

39,5
5,9
45,4

1 193 407
149 567
1 342 974

32,7
4,1
36,7

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

89 746
16 555
18 469
1 228
125 998

9,5
1,8
2,0
0,1
13,4

3 111
2 111
1 414
1
6 637

7,3
2,0
2,5
0,0
11,7

125 183
104 611
191 700
1 951
423 445

3,4
2,9
5,2
0,1
11,6

26 316
7 923
34 239

2,8
0,8
3,6

622
569
1 191

1,1
1,0
2,1

58 346
280 957
339 303

1,6
7,7
9,3

941 811

100

56 520

100

3 654 702

100

Nuotit ja partituurit
Muut aineistot
Muut yhteensä
Kaikki
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Oulun 10. omatoimikirjasto
Kaukovainiolle
Oululaiset ovat ottaneet omatoimikirjastot omakseen.
Omatoimikirjautumisten määrä yli kaksinkertaistui
vuoteen 2016 verrattuna ja omatoimilaitteiden avulla
saatu aukioloajan lisäys tuki lainaustilastojen hyvää
kehitystä. Vuoden 2017 aikana omatoimikirjastolaitteistot saatiin Tuiran, Ylikiimingin, Jäälin ja Kaukovainion kirjastoihin. Lisäksi omatoimiaukioloaikoja lisättiin
kaikissa omatoimikirjastoissa vuoden alusta alkaen.

Lapset ja nuoret omatoimikirjastoihin
huoltajan luvalla

Kirjasto toteutti asiakastoiveen:
Pääkirjaston pyörätelineet
Oulun pyöräilijät (OUPO) lähestyivät Oulun kaupunginkirjastoa toiveella paremmista ja turvallisista pyörätelineistä. Kesällä 2017 toteutettiin
OUPO:n toive vaihtamalla osa telineistä malliin,
jossa polkupyörä kiinnitetään rungosta telineeseen. Asiakkaiden käyttöön jätettiin myös vanhoja telineitä, koska kaikilla ei ole uusiin telineisiin
tarvittavaa U-lukkoa tai vaijeria. OUPO julkaisi
sivuillaan ohjeistuksen, kuinka pyörä lukitaan
oikeaoppisesti telineeseen.
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Lasten ja nuorten kirjastokäytön tukemiseksi
omatoimikirjastojen ovet
avattiin kesällä 2017 myös
alle 16-vuotiaille. Huoltaja
voi pyytää omatoimikäyttöoikeuden lapsen kortille
kirjastossa käydessään.
Samalla vastuu- ja turvallisuusasiat käydään läpi
huoltajan kanssa.
Omatoimilaitteistoilla pystytään järjestämään sisäänpääsy kirjastoon, kun henkilökuntaa ei ole paikalla.
Etenkin illat ja viikonloput olivat suosittuja, samoin
koulujen loma-ajat, jolloin kirjastoja on aiemmin jouduttu sulkemaan. Puolet Oulun kirjastoista sijaitsee
koulujen kanssa samassa kiinteistössä, lapsille tutussa
ympäristössä. Aiemmin alle 16-vuotiaat pääsivät kirjastoihin omatoimiaikoina vain aikuisen seurassa.

Kirjasto tukemassa
kasvatusta
ja opiskelua
Opetussuunnitelma
Oulun kaupunginkirjaston Kirjastoreitti on mukana
Oulun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelmassa. Yhteistyö takaa tavoitteellisen lukemaan
innostamisen ja tiedonhallinnan taitojen oppimisen.
Opetussuunnitelmassa mukana oleminen tiivistää
entisestään toimivaa yhteistyötä opetuksen ja kaupunginkirjaston välillä.

Kirjasto mukaan Oulun kaupungin
varhaiskasvatussuunnitelmaan
Kirjaston palvelut näkyvät myös Oulun kaupungin uudessa varhaiskasvatussuunnitelmassa. Oulun varhaiskasvattajille korostetaan laajaa kirjastoverkkoa, kirjaston tarjoamia palveluja päiväkodeille, monipuolisia
kokoelmia, lukemaan innostamista ja Oulun kaupungin kirjallisuusdiplomiin kuuluvaa Lukuhöperö-passia.
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Kirjasto neuvojana ja uuden
esittelyfoorumina
Kesän kivoin

KORTTI!

Kesän kivoin kortti!
– OUTI-kortti joka reppuun
koulun alkaessa
Mitä enemmän lapsi lukee, sitä paremmin hän
oppii! Koulunsa aloittavien vanhempia kannustettiin hankkimaan lapselleen kirjastokortti
jo kesän aikana. Keväällä kouluuntutustumispäivänä vanhemmille jaettiin lomake, jolla voi
hakea lapselle kirjastokortin ennen koulun
alkua. Asiasta tiedotettiin lisäksi kirjaston eri
kanavissa ja tietoa välitettiin monipuolisesti
kouluille sekä päiväkodeille. Kampanja onnistui – kirjastokortteja haettiin kesän aikana
paljon. Kampanja uusitaan tulevina vuosina.

Ryhmäkäynnit 2017		
Ryhmät

OUTI-kortti joka reppuun

ennen koulun alkua!

Saat kirjastokortin lähimmästä kirjastostasi.

OUTI-kirjastojen yhteistyönä tehtiin kirjastonkäytön
opastusvideo lapsille. OUTI-nalle seikkaili kirjastossa
ja käytti kirjaston palveluja mallikkaasti. Nallella oli
tietysti kirjastokortti mukana ja kotiin lähtiessä nallen
kori oli pullollaan herkullista luettavaa! Video löytyy
Oulun kaupunginkirjaston Youtube-kanavalta.

Digipulmiin apua kirjastosta

Ryhmät

Osallistujat

alle kouluikäiset

212

3 494

alakoululaiset

494

11 564

yläkoululaiset

178

3 790

opiskelijat

49

1 260

muut

133

1 935

1 066

22 043

Yht. osallistujaa

OUTI-nalle kirjastossa
– kirjastonkäytön
opastusvideo lapsille

Kirjaston ”digitalkkarit” aloittivat työnsä pääkirjaston
lehtisalista alkuvuonna 2017. He neuvoivat kirjaston
asiakaskoneiden käytössä, tulostamisessa, skannaamisessa ja kopioimisessa. Myös asiakkaiden omien
laitteiden sekä digitaalisten palvelujen käyttöpulmissa
autettiin. Palvelulle osoittautui olevan selkeä tarve ja
vuoden lopulla digiavun tehtävissä työskenteli kirjastoissa jo useita henkilöitä. Apua on annettu tuhansille
asiakkaille ja uuden palvelun palaute on ollut kiittävää.

Samaan aikaan myös valtakunnallisesti etsittiin ratkaisuja koko väestön pitämiseksi mukana palvelujen
digitalisoitumisen vauhdissa. Kaikille avoimena, maksuttomana, laajasti käytettynä ja hyväksyttynä julkisena palveluna kirjasto voi olla osa ratkaisua.

Kirjastotilat avoimen innovaation ja
osallisuuden kokeilupisteinä
Kirjastotilat avoimen innovaation ja osallisuuden
kokeilupisteinä -hanke päättyi. Hanke oli osa 6Aika
– Avoimet ja älykkäät palvelut, kestävän kaupunkikehityksen strategiaa. Hankkeessa toteutettiin pääkirjastoon matalan kynnyksen esittelytila Kokeilupiste.
Liikuteltavaa kokeilupistettä suunniteltiin osana kirjaston pop up -toimintaa ja siinä testattiin suoratoisto- ja
tallennusmahdollisuutta. Hankkeen aikana kokeilupisteessä vieraili 39 eri toimijaa. Oulun kaupunginkirjasto,
Kulttuuritalo Valve ja BusinessOulu suunnittelivat
kokeilupisteen laajennuksen osana Tapahtumatila Laituri -kokonaisuutta. Tapahtumatila Laituri avaa ovensa
vuonna 2018.
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Monta tietä kirjallisuuden
kiehtovaan maailmaan
Kirjallisuusdiplomin uudistus
Oulun kouluilla ja kirjastoilla on käytössään erinomainen ja helppo lukemaan innostamisen väline. Oulun
kaupungin kirjallisuusdiplomi kattaa varhaiskasvatuksen, perusasteen ja lukion. Diplomiperhe sai vuonna
2017 kolme uutta jäsentä: S2-oppilaiden diplomi (Suomi toisena kielenä), Omppu-diplomi lukemisesteisille
sekä Oulun kansainvälisen koulun kirjallisuusdiplomi.
Diplomi tuo myös perheitä kirjastoon lainaamaan
luettavaa.

Ahmi kirja, toinen, kolmas…
– OUTI-kirjastojen kesälukukampanja
OUTI-kirjastot järjestivät yhteisen kesälukukampanjan. Kun
oli lukenut kolme kirjaa, sai
kiinnittää ahmatin kirjastonsa
ahmattiseinään. Kukin kirjasto
suunnitteli ahmattiseinänsä:
ahmatit loikoilivat riippukeinussa,
jonottivat jäätelökojulle tai matkustivat junalla. Lukukampanjaan
osallistui kaikkiaan 36 kirjastoa
ja ahmattien kokonaislukumäärä nousi yli 1 200 yksilöön. Innokkaimmin lukijat metsästivät ahmatteja
Raahessa: ahmatteja kertyi peräti 116. Hyvänä kakkosena oli Pudasjärvi 115 ahmatilla, ja kolmannen sijan
jakoivat Tyrnävän kirjasto ja Oulun kaupunginkirjaston
lastenosasto. Kirjastot arpoivat palkintoja ahkerien
lukijoiden kesken.

Tärkeät kirjani
– yhteistyössä ODL ja Kalevan kanssa
Kirjasto järjesti vuoden 2017 aikana yhdessä ODL:n ja
Kalevan kanssa kolme Tärkeät kirjani -tilaisuutta ODL:n
Wegelius-salissa. Jokaisessa tilaisuudessa kolme paikallista tunnettua oululaista henkilöä kertoi itselleen
tärkeitä kirjoista. Tilaisuuksilla haluttiin vahvistaa oululaisuutta ja lukemisen iloa. Eri ammateista, ikäryhmistä
tai yhteiskunnallisesta asemasta riippumatta sama
kirja voi olla merkityksellinen monelle.
Haastattelijana toimi ODL:n diakoniajohtaja Pekka Asikainen. Kirjasto toi paikalle tilaisuuksiin pop up -kirjaston
sekä tarjosi tietoa kirjaston tapahtumista ja palveluista.
Tilaisuuksissa tärkeitä kirjoja esittelivät muun muassa
Merja Larivaara, Susanna Pöykiö ja Kari Sallamaa.

Suomen laajin metro avattiin
– Kirjametro
Oulun kaupunginkirjasto julkaisi Kirjametron #kirjastoklubilla toukokuussa. Kirjametro johdattaa kirjojen
maailmaan. Se koostuu yhdeksästä linjasta ja yli 80
pysäkistä. Metrolinjan nimi kertoo, mikä yhdistää sillä
olevia erilaisia kirjoja. Kirjametron tarkoitus on houkutella aikuisia tutustumaan kirjallisuuteen ja sarjakuviin
hauskalla tavalla. Taustana metron suunnittelulle oli
Lukuiloa kaikille -hanke, joka päättyi vuonna 2016.
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Lehtiä verkosta,
soittimia ja
liikuntavälineitä
tiskin takaa
Keskitetty lehtivalinta ja
e-lehtipalvelut
Vuoden 2017 lehtivalinnassa siirryttiin keskitettyyn
valintaan muiden aineistojen tapaan. Lehtien tilauskustannusten noustessa yhteisvalinnalla pyritään
takaamaan lehtinimekkeiden säilyvyys Oulun kaupunginkirjastossa. Lehtibudjetti on koko kirjaston yhteinen
ja kirjastokohtainen lehtimäärä määräytyy kirjaston
koon ja kävijämäärän perusteella.
Oulun kaupunginkirjastolla oli käytössä neljä e-lehti
palvelua. Aikakauslehtiä tarjosivat kotimainen suomenkielisiä lehtiä sisältävä eMagz ja englanninkielinen
Flipster. ePressin kautta saattoi lukea kotimaisia sanomalehtiä ja PressReaderin kautta sanomalehtiä ja
aikakauslehtiä 60 eri kielellä.
Pääkirjastossa avattiin asiakkaiden käyttöön panOulun
rinnalle uusi langaton verkko, Kirjasto-verkko, joka
mahdollistaa kaikkien e-lehtipalvelujen käyttämisen
asiakkaiden omilla laitteilla kirjaston tiloissa. Kaiken
kaikkiaan e-lehtien suosio jatkoi kasvuaan vuonna 2017.

Soittimet kirjastossa
Pääkirjaston musiikkiosaston studiohuoneessa on
Clavinova-digitaalipiano soittoharjoittelua varten.
Harjoitteluaika varataan Varaamo-verkkopalvelusta.
Studiohuoneessa voi harjoitella myös omilla soittimilla. Esimerkiksi saksofoni on kerrostaloon liian äänekäs
soitin, mutta äänieristetyssä studiohuoneessa voi soit-

taa häiritsemättä muita. Tila sopii erinomaisesti myös
lauluyhtyeiden harjoittelupaikaksi. Harjoitussessioon
voi pyytää musiikkiosastolta lainaksi akustisen kitaran.
Soittimen voi saada myös kotilainaksi. Lainattavana
on ukulele-kielisoittimia sekä cajón-rytmisoittimia.

Yhteistyö
liikuntapalveluiden kanssa
Oulun kaupungin liikuntapalvelut lahjoitti
kirjastolle liikuntavälineitä asiakkaille lainattavaksi syyskuussa 2016. Välineitä voi
lainata kahdeksasta kirjastosta: Haukiputaalta, Kastellista, Kaukovainiolta, Kiimingistä,
Oulunsalosta, Ritaharjusta, Yli-Iistä ja Ylikiimingistä. Kirjastoissa on lainattavissa kaksi
paria säädettäviä kävelysauvoja, yksi selätin,
yksi 6 kilon ja yksi 8 kilon kahvakuula, yksi
pari aikuisten lumikenkiä ja yksi pari lasten
lumikenkiä. Myöhemmin keväällä 2017 lainattavaksi saatiin myös liikuntavälinekasseja,
joissa on erilaisia pihapelivälineitä, kuten sulkapallomailat ja petanque. Edellä mainittujen
kirjastojen lisäksi liikuntavälinekasseja voi
lainata myös Maikkulan ja Jäälin kirjastosta.

18

Toimintakertomus

19

2017

2017 juhlittiin satavuotiasta Suomea
Uuden vuoden juhlat
Suomi 100 -juhlavuoden juhlinta aloitettiin Oulussa
uudenvuodenaattona 2016. Pääkirjaston ala-aulan
ikkunassa oli nähtävissä yhteisötaideteos Suomikuvasto, jossa vapaaehtoiset, ryhmät ja ammattitanssijat
kuvasivat suomalaisuuden kirjoa. Juhlintaan oli mahdollisuus osallistua askartelemalla Sarjaston teippityöpajassa, kuuntelemalla Teetä ja sympatiaa: aikuisten
satutuokiota tai lasten Taikayön tarinatuokiota.
Pääkirjastolla esiintyivät maailmanmusiikkiyhtye Otra
ja rap-artisti Spaz. Illan aikana esitettiin myös vanhoja
lyhytelokuvia Oulusta. Kirjastossa kuhisi illan aikana
lähes 360 juhlijaa ja moni pysähtyi ulkona katsomaan
yhteisötaideteosta.

Luentosarjat 100 v Suomen historiasta
Oulun yliopiston kanssa järjestettiin kaksi laajaa
luentosarjaa. Keväällä Maamme romaani -sarjassa
esiteltiin itsenäisen Suomen kirjallisuushistoriaa eri
vuosikymmenillä. Kaksitoista tilaisuutta keräsi paikalle
lähes 1 600 kuulijaa. Syksyllä juhlavuoden kunniaksi
järjestettiin Suomi 100 -studia generalia, jonka yhdeksälle historia-aiheiselle luennolle osallistui 655
kuulijaa.

Satumaan sankareista C-rapun
kaveruksiin – itsenäisyyden ajan
lasten- ja nuortenkirjallisuuden
lukupiiri
Suomen 100-vuotisen historian ajalta nostettiin esiin
merkittäviä kotimaisia lasten- ja nuortenkirjoja. Lukupiiri oli suunnattu aikuisille, mutta mitään alaikärajaa
ei ollut. Lukupiiri kokoontui vuoden aikana yhdeksän
kertaa ja tapaamisissa käsiteltiin kotimaisia lasten- ja
nuortenkirjoja eri vuosikymmeniltä Aili Somersalon
Mestaritontun seikkailuista (1919) Kari Hotakaisen
Ritvaan (1997).

Kirjoja satavuotiaan Suomen
nuorisolle
Yläkoululaisille tehtiin kotimaisista nuortenkirjoista
kirjavinkkilista, johon koottiin nuortenkirjojen helmiä
sadan vuoden takaa ja viime vuosikymmeniltä. Kirjavinkit olivat vuodesta 1915 nykypäivään.

Kirjasto seniorimessuilla
Kirjasto osallistui Seniorimessuille Ouluhallissa 16.–
17.9. yhdessä kaupungin hyvinvointipalveluiden, liikuntapalveluiden ja Aino-neuvonnan kanssa. Senioreille
esiteltiin kirjaston kokoelmia ja palveluja, mm. kirjaston kotipalvelua ja laajenevaa e-kirjavalikoimaa.

Oulu lukee!
– suuri lukuseikkailupassi
Lastenkirjainstituutin ja Lukukeskuksen koordinoima
Suuri lukuseikkailu -hanke edisti lastenkirjallisuutta
ja lukemista. Oulussa innostettiin lapsia ja nuoria lukemaan ja käyttämään kirjastoa sekä perinteisin että
uusin keinoin. Oulu lukee! – suuri lukuseikkailupassi
kutsui kirjastoon. Passissa oli 50 erilaista tehtävää,
joista vähintään 20 piti tehdä. Tehtäviä oli monenlaisia: näyttää peukkua kirjaston vaksille, lukea rumakantinen kirja, lainata elokuva kirjastosta, lukea ääneen
pikkusisarukselle tai muulle lapselle, kysyä lukuvinkkiä kirjastonhoitajalta, laulaa tai tanssia kirjastossa

jne. Passin palauttaneiden kesken
arvottiin kolme pääpalkintoa.
Voittajat saivat valita lahjakortin Finnkinoon, Superparkiin,
Kärppien peliin, Suomalaiseen
Kirjakauppaan, Pakohuoneeseen, Museo- ja Tiedokeskus
Luuppiin tai Seikkailupuisto
Huikiaan. Pääpalkintojen lisäksi
arvottiin kustantajien Arthouse,
Karisto, Lasten Keskus, Otava ja WSOY
lahjoittamia kirjoja.

Kirjastoauto Onneli festareilla!
Kirjastoauto Onneli seikkaili vuoden aikana useissa tapahtumissa. Onneli ilahdutti kävijöitä Nallikarin Talvikylässä koulujen
talvilomaviikolla ja tunnelmoi tarinoiden maailmassa Ainolan puistossa kesäkuussa Lumotut sanat – lasten ja nuorten
sanataidefestivaalilla. Onneli vieraili myös kahdella musiikkifestivaalilla: elokuussa Kuuskan paluu -viikonlopussa, Oulu
Sinfonian Lauletaan yhdessä -puistopiknikillä Kuusisaaressa ja
syyskuussa. Koiteli elää lapsille -tapahtumassa Kiimingin Koitelinkoskella. Kevätkaudella Onneli oli aktiivisesti mukana Nuoriso- ja liikuntapalveluiden ja MLL:n järjestämässä KevätVolttitapahtumassa Haukiputaan Jatulissa. Onneli teki yhteistyötä
Kirjavaa kulttuuria -tapahtuman kanssa vieraillen Tervaväylän
ja Maikkulan kouluilla 14.2. ja 15.2.: tarinallisia yhteisötaidetuokioita ohjasivat Minna Oikarinen ja Henna Hanhineva Esteetön ry:stä.
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Tapahtumatilastot 2017
ostaa sarjakuvia eri kustantajien ja muiden näytteilleasettajien valikoimista. Sarjakuvafestivaali keräsi
viikonlopun aikana pääkirjastolle yli tuhat kävijää.

Tapahtuma

Pääkirjastoon saatiin myös kansainvälistä väriä, kun
Sarjastossa oli esillä islantilaisen Bjarni Hinrikssonin
näyttely työn alla olevasta sarjakuvasta Hildingur.
Pääkirjaston ala-aulan vitriinissä esittäytyi tanskalainen sarjakuvataiteilija Line Høj Høstrup näyttelyllään
Panels and Plants.

Kirjallisuustapahtumat krt

Sarjakuvafestivaalien ohjelmaan kuului myös Kiimingin kirjastossa esillä ollut Sarjakuvakeskuksen lasten
sarjakuvapajojen syyskauden näyttely.

Lukupiirit krt

717

113

3992

Muut luennot

12

961

Musiikkitapahtumat

28

941

Avoimet it-opetukset

49

252

Elokuvaesitykset

17

252

Muut tapahtumat

99

5782

pop-up-kirjasto

15

996

8

6

23

1108

428

7568

37

789

Teatteri ja sirkus

9

317

Elokuvaesitykset

20

994

Musiikkitapahtumat

34

997

Muut tapahtumat

62

999

7

1261

1058

27932

Aikuisten tilaisuuksia

430

13893

31

1114

597

12925

1058

27932

Nuorille
Muut tapahtumat

Sarjakuvafestivaalit kirjastolla

Oulun kaupunki järjesti Lumo Light Festival Oulu
-tapahtuman jo viidettä kertaa. Pääkirjasto oli näyttävästi mukana yhtenä Lumo-valofestivaalin tapahtumapaikkana: neljänä marraskuisena iltana aulan ja
lainausosaston valtasi kirjaston sulkemisen jälkeen
ilma-akrobatiateos Lībrō. Akrobaatteina nähtiin oululaislähtöinen Ilona Jäntti ja panamalainen Eleonora
Dall’Asta. Esityksissä kävi noin 650 katsojaa.

Pääkirjasto oli yksi Oulun sarjakuvakeskuksen vuosittaisen Oulu Comics Festival -tapahtuman päätapahtumapaikka. Muita tapahtumapaikkoja olivat Oulun
taidemuseo sekä Kulttuuritalo Valve. Festivaalin aikaan
joulukuun ensimmäisenä viikonloppuna oli pääkirjastossa esillä Jussi Hukkasen Maailman Paskin Nalle
-näyttely sekä suomalaisen sarjakuvan ja animaation
pioneerin Hjalmar Löfvingin elämää ja tuotantoa esitellyt Sarjakuvamuseon tuottama Monta ruutua tuulta
ja sadetta -kiertonäyttely. Festivaalien ohjelmistoon
kuului myös sarjakuvataiteilijoiden puheenvuoroja
sekä tekijänoikeuksia käsittelevä sarjakuvaseminaari.
Festivaalipäivän vieraina nähtiin mm. sarjakuvataiteilijat Karstein Volle, Emmi Valve, Kaisa ja Christoffer Leka,
JP Ahonen ja Max Andersson. Comic Oasis -pienlehtikeidas tarjosi sarjakuvan harrastajille mahdollisuuden

Jouluaatto
Ensimmäistä kertaa Oulun kaupunginkirjaston historiassa kirjastoa pidettiin auki myös jouluaattona.
Pääkirjastossa tarjoiltiin glögiä ja pipareita, ja pidettiin
jouluaaton lukutuokio. Asiakkaat ottivat aukiolon
hyvin vastaan.

Osallistujia

97

Kirjallisuustapahtumat

Lumo Light Festival Oulu – Libro

Kertaa

Aikuisille

Lapsille
Satutunnit
Kirjallisuustapahtumat

E-aineiston käyttö 2017

pop-up-kirjasto
Yhteensä
kertaa

e-kirjalainat

8 554

e-lehtien käyttö

25 069

Nuorten tilaisuuksia

e-musiikin käyttö

10 953

Lasten tilaisuuksia

e-tietokantojen käyttö

26 124

Yhteensä
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Uusia yhteistyökumppaneita
Yhteistyön käynnistäminen Oulun
vankilan kanssa
Oulun kaupunginkirjasto aloitti uudelleen yhteistyön
Oulun vankilan kanssa. Aikanaan vankilan kanssa on
tehty yhteistyötä mm. tarjoamalla kirjastoautopalveluja. Yhteistyön tavoitteena on turvata kirjaston palvelut vangeille, huolehtia vankien kansalaistaidoista,
helpottaa yhteiskuntaan palaamista ja ehkäistä rikosten uusiutumista. Rikosseuraamuslaitoksen ja Oulun
vankilan henkilökunnan kanssa pohdittiin yhteistyön
tavoitteita ja suunniteltiin toimintamuotoja. Syksyllä
mukaan saatiin myös Oulun ammattikorkeakoulun
kirjasto- ja tietopalveluala, tavoitteena kehittää vankilan kirjastoa.

Etkot kirjastossa
Tapahtumavuoden lopulla, Suomen itsenäisyyspäivän kynnyksellä, kirjastot osallistuivat Suomi 100
-etkoille. Lähi- ja aluekirjastoissa järjestettiin kahvitarjoiluja kirjaston asiakkaille ja pääkirjaston iltatilaisuudessa asiakkaat osallistuivat murhamysteerin
ratkontaan ja vierailivat kirjastoklubilla. Tapahtuma
toteutettiin yhteistyössä Oulun ylioppilasteatterin
kanssa.
Oulun pääkirjastolla juhlistettiin Suomen itsenäisyyden juhlavuotta Etkot kirjastossa -tapahtumassa.
Lasten ja nuorten osastolla järjestettiin Linnan juhlien etkot. Ohjelmassa oli juhlavieraiden kättelyseremonia, kunniamerkkipaja, Minun Suomeni -askarte-

lupaja, lukuvinkkejä ja Satuja Suomesta -satutuokio.
Juhlijoille jaettiin myös ilmapalloja. Juhlintaan osallistui 70 iloista juhlijaa.
Juhlan kunniaksi kirjaston klubitilassa tarjottiin 200
ensimmäiselle asiakkaalle mehua, kahvia ja kakkua.
Etkojen juhlintaa jatkettiin illan aikana nuorille aikuisille ja aikuisille suunnatulla #kirjastoklubilla elävän
musiikin parissa, josta vastasivat Kukkola Kommun
ja Jukka Nousiainen. Lisäksi itsenäisyyspäivän etkoja
vietettiin ratkaisten Oulun ylioppilasteatterin toteuttamaa mysteeriä ja kilpaillen itsenäisyyspäivän
henkeen laaditun #klubivisan merkeissä. Aikuisten
juhlaan osallistui illan aikana noin 470 henkilöä.

Yhteistyö Heikinharjun
vastaanottokeskuksen kanssa

Kirjasto ja monikulttuurinen yhteistyö
SPR:n Oulun osaston kanssa

Oulun kaupunginkirjasto teki yhteistyötä Heikinharjun
vastaanottokeskuksen kanssa maahanmuuttajien
kirjastopalvelujen parantamiseksi. Toimintaa suunniteltiin yhteistyössä vastaanottokeskuksen henkilökunnan kanssa. Kirjastoauto Onneli kävi kahdella vierailulla vastaanottokeskuksessa. Vastaanottokeskuksen
asiakkaille opetettiin kirjastonkäyttöä, kerrottiin, mikä
kirjasto on, mitä palveluja se tarjoaa ja miten sitä voi
käyttää. Lapsille pidettiin elämyksellisiä satuhetkiä.
Onneliin tilattiin vieraskielistä lainattavaa myös Monikielisestä kirjastosta Helsingistä. Suosituinta aineistoa
olivat suomen kielen kielikurssit.

Pääkirjastossa kokoontui viikoittain kaikille avoin
kielikahvila, jonka järjestivät Suomen Punaisen Ristin
Oulun osaston vapaaehtoiset. Kielikahvilassa harjoiteltiin suomen kieltä arkikeskustelujen avulla sekä
tutustuttiin eri maiden kulttuureihin. Osallistujia oli 23
eri maasta.
SPR:n Oulun osaston kanssa toteutettiin tapahtumia
myös rasisminvastaisella viikolla, jolloin pääkirjastolla
oli esillä SPR:n pakolaisteltta sekä Tulijan tukena –
pakolaistyön neljä vuosikymmentä -valokuvanäyttely. Oulun kaupunginkirjastolla 2017 pilotoitu suomen
kielen verkko-ohjaus hyväksyttiin SPR:n Oulun osastolla uudeksi vapaaehtoistoimintamuodoksi: Läksyapu verkossa.
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Henkilökunta ja koulutus
Vuoden 2017 lopussa kirjaston palkkaamana työskenteli yhteensä 138 henkilöä, joista kirjastoammatillisia
oli 134 henkilöä. Harjoittelijoita oli vuoden aikana 39,
joista kirjastoalan opiskelijoita oli 31. Kirjastossa työskenteli vuoden aikana lisäksi 113 henkilöä työkokeilussa, palkkatuetussa työssä, kesätyöharjoittelussa yms.
Harjoittelijoiden ja työkokeilijoiden yhteenlaskettu
työpanos vastasi 24 henkilötyövuotta.

Kirjaston työntekijät osallistuivat 121 koulutukseen,
joissa oli yhteensä 1015 osallistujaa Oulun kaupunginkirjastosta. Koulutuspäiviä oli 675. Kirjaston järjestämiin
koulutuksiin osallistui muualta maakunnasta tai kirjaston ulkopuolelta 414 henkilöä. Etenkin kirjallisuuden
sisältöjä esitteleviin koulutuksiin osallistui runsaasti
myös kirjastoalan ulkopuolisia henkilöitä. Sisältökoulutuksista 70 % oli kirjaston omaa tuotantoa. Kaikista
koulutuksiin osallistuneista noin viidennes seurasi
tilaisuuksia etäyhteydellä.

Koulutukset vuonna 2017
Koulutuksen aihe

Tilaisuuksia

Osallistujia
Oulun kaupunginkirjastosta

Osallistujia
yhteensä

Koulutuspäiviä
yhteensä

Kirjallisuus, musiikki ym. sisällöt

23

362

640

248

Asiakaspalvelu, viestintä

24

252

339

216

5

40

59

47

Maakunnalliset, valtakunnalliset ja
kansainväliset kirjastopäivät
Muu kirjastokoulutus

5

133

133

41

Tietojärjestelmät, ohjelmat ja
verkkopalvelut

15

56

58

29

Esimieskoulutus

22

30

30

32

Henkilöstöasiat, työsuojelu

20

107

109

49

7

35

61

13

121

1 015

1 429

675

Muu koulutus
Yhteensä

Oppia ulkomailta –
Johtajuus muutoksessa
Oulun kaupunginkirjasto osallistuu lähes vuosittain
kansainvälisen kirjastojärjestön IFLAn konferensseihin.
Vuonna 2017 IFLAn satelliittikonferenssiin Norjan Bergenissä 15.–17. elokuuta osallistuivat kirjastopalvelujohtaja Jouni Pääkkölä ja palvelupäällikkö Heidi Karhu.
Konferenssin aiheena oli Managing Change – johtajuus muutoksessa. Digitalisaation ja e-aineistojen
vaikutus muuttaa kirjaston henkilöstön osaamistarpeita. Tulevaisuuden kirjastonhoitajan tehtävä on
opastaa asiakkaita digi- ja mediataidoissa, suositella
aktiivisesti lukemista sekä etsiä ja paikantaa tietoa eri
lähteistä. Kokoelma on edelleen tärkeä osa kirjastoa,
mutta kirjaston tilojen käyttö esimerkiksi opiskelu- ja
tapahtumapaikkana korostuu entistä enemmän. IFLAn
satelliittikonferenssi vahvisti ajatusta siitä, että Oulun
kaupunginkirjasto on kirjaston palveluiden kehittämisessä oikeilla jäljillä.

26

Toimintakertomus

2017

Maakuntakirjastotoiminnan
jäähyväiset
Valtioneuvosto antoi Oulun kaupunginkirjastolle
maakuntakirjaston tehtävät 1.1.1973. Toimialueeksi tuli
Oulun lääni, jonka alueeseen kuului tuolloin 53 kuntaa.
Uuden kirjastotalon rakentaminen oli edellytyksenä
maakuntakirjaston tehtävien saamiseksi. Asia oli ollut
vireillä pitkään: jo vuonna 1916 suunniteltiin Oulussa
järjestetyillä kirjastopäivillä Pohjois-Pohjanmaan maakuntakirjastoa.

Oulun alueen vahva kirjallinen perinne näkyy kokoelmassa. Samuli Paulaharjun, Sara Wacklinin, Teuvo
Pakkalan, Pentti Haanpään ja monen muun klassikkokirjailijan koko tuotanto on siellä kokonaisuudessaan.

Kajaanin kaupunginkirjasto aloitti maakuntakirjastona
vuonna 1988, jolloin Kainuu jäi pois Oulun toimialueesta.

31.12.2017 maakuntakirjastotoiminta lakkasi. Oulun
kaupunginkirjasto ei ole enää jatkossa maakuntakirjasto. Uusi kirjastolaki astui voimaan 1.1.2017. Kulunut
vuosi käytettiin uuden alueellisen kehittämistehtävän valmisteluun maakuntakirjastotoiminnan tilalle.
1.1.2018 yhteensä 10 kirjastoa aloitti valtakunnallisen
tai alueellisen kehittämistehtävän hoitamisen. Kainuun
ja Pohjois-Pohjanmaan kehittämistehtävää hoitava
kirjasto on Oulun kaupunginkirjasto.

Alkuvaiheessa keskityttiin oheislukemistosarjoihin,
äänilevyihin, dioihin ja karttoihin. Vuosien mittaan
kokoelma kasvoi. Ennen varsinaista maakuntakokoelmaa kirjastolla oli Oulu-kokoelma yhdessä Ainolan
huoneessa.

Edelleenkin kokoelmalla on merkitystä paikallisesti
merkittävän aineiston saatavuuden sekä tietopalvelun
kannalta.
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Oulun
kaupunginkirjaston
vuosi 2017
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kirjastoa ja kirjastoautoa

941 811 teosta kirjastojen kokoelmissa
75 819 lainaajaa
3,66
1,9

miljoonaa lainaa
miljoonaa kirjastokäyntiä

1066

ryhmää vieraili kirjastoissa,
noin 22 000 henkilöä

1058

kaikille avointa tilaisuutta,
yli 24 000 osallistujaa

