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Aurinkoista ja asiantuntevaa
palvelua Oulun kaupungin
kirjastoissa
Oulun kaupungin kirjastoissa tunnet olosi tervetulleeksi.
Palvelemme sinua hyväntuulisesti ja arvostaen.
Hoidamme asiasi ammattitaitoisesti.
Meiltä saat enemmän kuin tulit hakemaan.
Teemme työtä sinua varten!

Kuntalaiset ovat tyytyväisiä kirjastojen
palveluihin

Oulun kaupunginkirjasto kehittää pitkäjänteisesti asiakaspalveluaan. Kirjasto julkisti erityisesti asiakkaiden
kohtaamiseen liittyvän asiakaspalvelutavoitteensa
pääkirjaston asiakasillassa marraskuussa. Tavoitteen
toteutumista seurataan muun muassa asiakaskyselyin.
Tavoitetta pyritään edistämään esimerkiksi asiakaspalvelun tasalaatuisuuden lisäämisellä, henkilökunnan
kouluttamisella ja palkitsemisella sekä panostamalla
esimiesten rooliin asiakaspalvelun laadun edistäjinä.

Pohjois-Pohjanmaan kirjastot keräsivät kyselyllä asiakkailta palautetta ja kehitysehdotuksia. Asiakaskyselyn
tarkoituksena oli selvittää, vastaako kirjastojen nykyinen palvelutarjonta asiakkaiden odotuksia ja tarpeita
sekä millaisia palveluja asiakkaat tulevaisuudessa
kaipaavat. Asiakaspalveluun oltiin maakunnan kirjastoissa tyytyväisiä, sillä koko maakunnan keskiarvo oli
8,91. Myös kirjaston palveluihin oltiin tyytyväisiä, koko
maakunnan keskiarvo oli 8,66. Vastaajista lähes viidennes ilmoitti jo käyttävänsä omatoimikirjastoa. 30 prosenttia arvioi, että omatoimimahdollisuus lisäisi oman
kirjaston käyttöä.
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Kohti yhteistä tekemistä
Vuoden 2018 alusta Suomen yleisten kirjastojen tehtävät järjestettiin uudella tavalla. Keskus- ja maakuntakirjastojärjestelmän korvasi malli, jossa yhdeksällä kirjastolla on alueellinen kehittämistehtävä. Uudistuksen
myötä Oulun kaupunginkirjasto luotsaa kehittämistä
Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakuntien alueella.
Toiminnalla tuetaan alueen yleisten kirjastojen kehittymistä ja henkilöstön osaamista sekä edistetään
kirjastojen yhteistoimintaa.

Pidetään yhdessä meteliä kirjastoista
Itsenäisyyspäivänä juhlittiin Keskustakirjasto Oodin
avajaisia Helsingissä. Samalla tehtiin näkyväksi kirjastojen arvokasta työtä eri puolilla Suomea. Oululainen
media toi myös hyvin esille Oulun kaupunginkirjaston
palveluita ja kirjaston merkitystä asiakkaille. Nyt on
oikea aika puhua kirjastoista, sillä kirjastojen merkitys
kasvaa koko ajan. Sanotaan yhdessä ja rohkeasti:
Kirjastoille kiitos!

Jouni Pääkkölä
Kirjastopalvelujohtaja

2018
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Tunnusluvut 31.12.2018

Menot yht.
Tulot yht.

Menot/laina

Menot/asukas

Menot
Henkilöstö
Huoneisto
Kirjastoaineisto
Tietotekniikka
Muut
Yht.
Tulot
Vuokrat ja myyntitulot
Myöhästymismaksut
Avustukset
Yht.

10 338 917

euroa

2,8

euroa

euroa
5 380 760
1 914 683
1 163 933
479 274
1 400 267
10 338 917

%
52,0
18,5
11,3
4,6
13,5
100

euroa
199 079
238 856
438 218
876 153

%
22,7
27,3
50,0
100

876 153

51,2

euroa

euroa

Aukiolotunnit/vuosi

69 202

Omatoimitunnit/vuosi

30 227

Aineistolainat/asukas

18,3

Käyntikerrat

1 880 617

Tapahtumat
kävijät
kerrat

19 603
1 169

Ryhmäkäynnit
ryhmät
osallistujat

3 257
25 981
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Lainat
kirjastoittain 2018
				
Pääkirjasto
Asema

lainat 2018

1 328 061

lainat 2017

1 082 210

muutos %
22,7

16 683

12 514

Haukipudas

242 450

210 201

15,3

Hiukkavaara

42 961

15 913

170,0

Jääli

33,3

48 070

11 140

331,5

Kaakkuri

223 781

217 968

2,7

Kaijonharju

185 073

159 621

15,9

133

119 007

-99,9

Karjasilta (suljettu 2018)
Kastelli

74 320

75 474

-1,5

119 843

87 363

37,2

50 671

41 207

23,0

Kiiminki
154 505
(kiinni 1.-30.10, väistötiloissa 1.11. alkaen)

205 906

-25,0

73 793

79 809

-7,5

132 196

144 676

-8,6

52 336

55 824

-6,2

Myllyoja

248 068

258 199

-3,9

Oulunsalo

159 507

167 736

-4,9

Pateniemi

62 495

62 235

0,4

Puolivälinkangas

64 131

63 539

0,9

Rajakylä

103 333

118 033

-12,5

Ritaharju

Kaukovainio
Kello

Koskela
Maikkula
Martinniemi

171 450

180 021

-4,8

Tuira

74 545

73 358

1,6

Yli-Ii

12 195

11 618

5,0

Ylikiiminki

51 338

47 489

8,1

2 363 877

2 418 851

-2,3

3 851 982

3 656 909

5,3

Autot
Kaikki yhteensä

160 044

155 848

2,7

2018
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Uutta ja uusittua,
entistä laajemmin käytettävissä
Tapahtumatila Laituri – ikkuna oululaiseen osaamiseen

Tapahtumatila Laituri avattiin helmikuussa. Laituri
syntyi ajatuksesta tarjota asiakkaille viihtyisä tapahtuma- ja oleskelutila, jossa voi lukea, leikkiä sekä osallistua kirjaston tilaisuuksiin. Samaan aikaan myös
BusinessOulu etsi tiloja oululaisten yritysten toiminnan esittelyä varten. Kirjasto ja BusinessOulu toteuttivat Laiturin yhdessä. Laituriin saatiin Valveen sanataidekoulun Saareen-näyttelystä näyttelyelementit, jotka
tuovat tilaan tunnelmaa ja joissa lapset viihtyvät.
BusinessOulun näyttelyt vaihtuvat puolivuosittain.

Kirjasto järjestää tilassa tapahtumia. Laiturissa pidettiin
muun muassa Tolkien-aiheinen #Kirjastoklubi, Muusajuhlat, Finlandia-ehdokkaiden esittely ja nukketeatteriesitys Veikan metsäretki. Lapsille oli satutuokioita,
kuten Oulun Pride-viikon Sateenkaareva satutuokio
sekä Lemmikkipäivän satutuokio. Myös Liikkuvan
Laulurepun lastenkonsertteja ja Viittomakielen päivän
viittomaopetusta Oulun kuurosokeiden kanssa on
toteutettu Laiturissa.
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Nuortentila Siipi avattiin pääkirjastossa
Pääkirjaston lasten- ja nuortenosaston nurkkaukseen
avattiin helmikuussa uusi nuortentila. Tilan suunnittelun lähtökohtana oli osastolla jo pitkään näkynyt
kasvava tarve nuorten oleskelupaikoille. Nuorten
vaikuttajapäivillä kaupungintalolla lokakuussa 2017
kysyttiin nuorilta itseltään, mitä he toivovat kirjastolta.
Vastauksissa korostui selvästi toive tilasta, jossa saisi
viettää aikaa ja jossa olisi rauhallista ja mahdollisuus
lukea, opiskella ja tehdä ryhmätöitä.
Tila remontoitiin purkamalla seiniä ja lohkaisemalla
tilaa kahdesta henkilökunnan työhuoneesta. Sisustuksessa käytettiin apuna suunnittelijaa, mutta tilaan
haluttiin myös jotain oululaisten nuorten itsensä

tekemää. Myllytullin koulun kuvaamataidonopettaja
Johanna Ollilla oppilaineen toteutti kirjaston toiveen.
Yhdeksänsien luokkien kuvisluokan (9B) teos Siivet
saatiin nuortentilan seinälle toukokuussa. Idea Siivetteokseen löytyi Kelsey Montaguen #WhatLiftsYou
-kampanjasta: Toivoa antavat siivet. Teoksen siipien
kuvituksessa on löydettävissä oululaisia ilimöitä ja
paikkoja.
Siipi-nimen tila sai Nuorten vaikuttajapäivillä nuorille
tehdyn kyselyn tuloksena.
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Pääkirjaston satusoppeen nousi satumetsä eläimineen
Pääkirjaston lastenosaston satusoppi muuttui vuoden
aikana satumetsäksi. Tilan seinille valmistui uusi upea
kuvitus. Satusopen kuvittajaksi löydettiin oululainen
nuori graafinen suunnittelija ja vapaa kuvittaja Anna
Sofia Vuorinen. – Toivon, että kuvitus saisi lapset
viihtymään satusopessa, ilahduttaisi heitä ja ruokkisi
heidän mielikuvitustaan. Satumetsä tekee satusopesta
toivottavasti hieman kiehtovamman ja satumaisemman paikan tarinatuokioille, toivoo Vuorinen.

10

Toimintakertomus

2018

Muutto aloitettiin lokakuussa. Lokakuun ajan Oulu10:n
Kiimingin asiointipisteessä oli kirjaston varausten noutopiste. Palautuksia ei voitu ottaa vastaan, joten eräpäiviä oli venytetty pitkälle joulukuuhun.

Lämmin kesä tuotti enemmän
energiaa kirjastolle
Pääkirjaston katolle vuonna 2016 asennetut 500
aurinkopaneelia tuottivat vuoden 2018 toukoelokuussa 6,53 MWh enemmän energiaa kuin
touko-elokuussa 2017. Vuoden 2018 kesäajan
sähkölasku oli noin 600 euroa pienempi edellisvuoteen verrattuna. Aurinkovoimalan tuottama
sähkö kattaa tulevaisuudessa noin 15 prosenttia
kirjaston vuotuisesta sähkönkulutuksesta.

Ounou, kirjasto muutti huoltsikalle!
Kiimingin kirjasto muutti marraskuun alussa Syketalolta peruskorjausremontin vuoksi väistötiloihin
liikekeskus ABC:lle. Jos suunniteltu aikataulu pitää
paikkansa, paluu Syke-talolle päästään aloittamaan
marraskuussa 2019. Kirjasto avautuisi uudistetuissa
tiloissa 2020 vuoden alkupuolella.

Heti ensimmäisellä aukioloviikolla ABC:llä vietettiin
kansallista peliviikon tapahtumaa ja ennen joulua
järjestettiin perinteiset jouluglögi- ja piparitarjoilut.
Väistötilojen toiminta oli pienimuotoisempaa, mutta
esimerkiksi lukupiiri kokoontui edelleen kuten Syketalollakin. Koulujen tiedonhaunopetukset ja vinkkaukset järjestettiin väliaikaisesti kouluilla.
ABC-liikekeskuksessa sijaitsevat myös S-market,
kukkakauppa, Alko, ABC-ravintola ja Hesburger sekä
apteekki. Kirjaston mukana uusrakennettuihin tiloihin
muutti myös nuorisotalo. Nuorisopalveluille varattiin
oma tila sohvineen ja pelikoneineen. Kun nuorisoohjaajat vielä jatkoivat iltaa nuorten kanssa, kirjaston
asiakkaat pystyivät omatoimisesti asioimaan kirjastossa.
Uudistetussa Syke-talossa tulee olemaan tilat nuorisotalolle, kirjastolle, Oulu 10:n Kiimingin asiointipisteelle ja Oulu-opistolle. Myös Galleria Oskari Jauhiainen ja Valveen vaihtuvien näyttelyjen tila tulevat
takaisin entisille paikoilleen. Uusittu ja nykyaikaistettu
auditorio muuttuu monitoimisaliksi, joka mahdollistaa
uusia toimintoja ja harrastuksia. Moderni tekniikka ja
kokoonmenevä teleskooppikatsomo kruunaavat tilan
monikäyttöisyyden. Henkilökunnan tilat ovat yhteiskäytössä.
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Omatoimikirjastot ja omatoimiajat ovat
lisänneet kirjaston käyttöä
Jo lähes puolet Oulun kaupunginkirjaston toimipisteistä toimii omatoimikirjastoina. Oulun yhdestoista omatoimikirjasto aloitti toimintansa Rajakylän kirjastossa
elokuussa. Omatoimikirjastoissa asiakkaat pääsivät
asioimaan lokakuun alusta alkaen kello 7–21 vuoden
jokaisena päivänä. Kirjasto vastasi asiakkaiden toiveisiin aukioloaikojen laajentamisesta erityisesti arkiaamuina ja viikonloppuiltoina.
Omatoimikirjasto ja omatoimiajat lisäsivät sekä kirjaston että kokoelmien käyttöä. Asiakkaiden mahdollisuus käyttää kirjastopalveluja eri alueilla kasvoi
merkittävästi omatoimiaikojen käyttöönoton myötä.
Omatoimiaikoina asiakkaat pääsevät kirjastoon normaalien aukioloaikojen ulkopuolella aamuvarhaisesta
myöhäiseen iltaan joka päivä. Asiakkaat pitävät tar-

peellisina etenkin iltojen ja viikonloppujen aukioloja.
Kiitosta saivat paitsi aukioloaikojen laajentaminen,
myös kirjaston rauhallisuus omatoimiaikoina. Osa
asiakkaista käyttääkin kirjastoa vain omatoimiaikana.
Omatoimiasiointiin tottuneista asiakkaista on mukava
saada tutkia rauhassa aineistoja.
Joissakin kirjastoissa osa varsinaisesta aukioloajasta
on omatoimiaikaa, jolloin kirjasto on auki ilman asiakaspalvelua ja ilman sisäänkirjautumista. Henkilökuntaa on paikalla tekemässä kirjastonkäytön edellyttämiä taustatöitä. Omatoimiajoilla tarjotaan asiakkaiden
laajempaan käyttöön kirjastojen tilat, laitteet ja kokoelmat. Henkilökunta opastaa tarvittaessa asiakkaita
kirjaston omatoimisessa käytössä.
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Monta tietä kirjallisuuden
kiehtovaan maailmaan
Sarjakuvametro edistää lukemista
Kaunokirjallisuuden Kirjametron innoittamana Oulun
Sarjakuvakeskus halusi tehdä Sarjakuvametron yhteistyössä kaupungin kirjaston kanssa. Uusi metroverkko
luotiin työryhmässä, jossa oli edustus Sarjakuvakeskukselta ja kaupunginkirjastolta. Sarjakuvametron
idea on sama kuin Kirjametron: metrolinjat edustavat
eri teemoja, ja metropysäkkejä ovat linjan teemaan
liittyvät sarjakuvat. Linjojen risteyskohdista löytyy
teoksia, joissa käsitellään useampaa eri teemaa. Sarjakuvametron visuaalisen ilmeen suunnitteli Sarjakuvakeskuksen toiminnanjohtaja Harri Filppa, ja se löytyy
verkkosivulta http://www.oulucomics.com/fi/sarjasto/sarjakuvametro/ Sarjakuvametrosta tehtiin myös
kirjanmerkkimallinen esite asiakkaille jaettavaksi.

Omppu-kirjallisuusdiplomi
Omppu-kirjallisuusdiplomi on tarkoitettu niille ala- ja
yläkoulun oppilaille, joilla on luku- tai kirjoitusvaikeuksia, kielihäiriöitä tai jotka tarvitsevat tukea lukemiseen
ja kirjoittamiseen. Vuoden 2017 lokakuussa valmistunutta Omppu-diplomia esiteltiin vuoden 2018 aikana
useissa eri tapahtumissa ja koulutuksissa.
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Uudet iloiset kirjastokassit ja lasten
ikioma kirjastoesite saapuivat

Yhteistyötä neuvoloiden kanssa –
lukuvinkkejä lapsiperheille
Pienten lasten vanhemmille tehtiin esite lapselle lukemisen tärkeydestä. Esitteestä löytyy
kivoja kirjavinkkejä perheen yhteisiin lukuhetkiin.
Arkipäivän tilanteita voi käsitellä lapsen kanssa
lukemalla yhdessä kirjaa. Kun lapsi opettelee
potalle, saa pikkusisaruksen tai menee päiväkotiin – kirja on silloinkin oiva kaveri. Esitteitä
jaettiin neuvoloihin ja mainostettiin neuvoloiden
infonäytöillä.

S2-oppilaiden kirjallisuusdiplomi
S2-kirjallisuusdiplomi on tarkoitettu niille alakoulun,
yläkoulun ja lukion oppilaille, joille suomi on toinen
kieli. S2-diplomin kirjalistalle on valittu luettavaa eri
vaikeusasteilta ja monikulttuurisuus on huomioitu aineiston valinnassa. Alakoulun ja yläkoulun S2-diplomit
valmistuivat vuonna 2017 ja viime vuonna S2-diplomit
täydentyivät lukion S2-kirjallisuusdiplomilla.

Palkittu lastenkirjakuvittaja Christel Rönns suunnitteli
uudet iloiset kirjastokassit, joissa seikkailee veikeä ja ilmeikäs kettuhahmo. Kettu kuvittaa myös eskareitten ja
pikkukoululaisten uutta kirjastoesitettä. Lapsi saa esitteen ensimmäisen oman kirjastokortin mukana. Värikäs
esite opastaa kirjaston ja kirjastokortin käytössä.

Kirjasto yhteistyöhön Vanhempien
Akatemian kanssa
Vanhempien Akatemia tukee vanhempia lasten
kasvatukseen ja vanhemmuuteen liittyvissä kysymyksissä. Kirjastosta käytiin esittelemässä kirjoja
vanhemmille ja suosittelemassa lukemista lapsille
teemaillassa, jonka aiheena oli pienen lapsen kiukku.
Lisäksi kirjasto toimitti lukuvinkkilistoja ja kirjoja tutustuttavaksi iltoihin, joiden teemoina oli haastavat
tilanteet sekä lapset ja ero.

Vankilakirjastotyö
Edellisvuonna aloitettu yhteistyö Oulun vankilan ja
Oulun ammattikorkeakoulun kirjasto- ja tietopalvelualan kanssa jatkui. Opiskelijat uudistivat vankilan
kirjaston kokoelman ja vankilan käyttöön saatiin kirjastojärjestelmä. Vapauttamisyksiköstä käytiin tutustumassa pääkirjastoon. Uudessa vankilakirjastotyöryhmässä ovat mukana Turun (koordinaattori), Kuopion,
Oulun ja Tampereen kirjastot.
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Uutuusaineistojen hankinta
ja liikkuvuus
Vuoden 2018 alussa Oulun kaupunginkirjasto otti
käyttöön uudet työtavat uutuusaineiston käsittelyssä.
Kokoelmapalvelujen henkilökunta ja palvelupäällikkö suunnittelivat uuden tavan vastaanottaa aineistoa
ja samalla henkilökunta siirtyi uusiin työskentelytiloihin. Uusi aineisto tarroitetaan mahdollisimman nopeasti toimittajalta saapumisen jälkeen, laitetaan lainattavaksi tilaustiedoilla ja varsinaiset luettelointitiedot
täydennetään myöhemmin. Uuden käsittelytavan
myötä kirjasto pystyy toimittamaan uutuusaineiston
lainattavaksi asiakkaalle jopa kahden vuorokauden
sisällä, parhaimmillaan muutamassa tunnissa. Kokoelmapalvelujen palvelutavoitteena on toimittaa aineisto asiakkaan lainattavaksi kahden vuorokauden
sisällä toimittajalta saapumisen jälkeen.

Kokoelmat 2013 - 2018
Kokoelmat 2013 - 2018
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Kirjahankinnat 2013 - 2018

Kirjahankinnat 2013 - 2018

kpl

25000
20000
15000
10000
5000
0

2013

1

2013

2014
2015
2 aikuiset		 3
Kaunokirjat,
Tietokirjat, aikuiset		

2014

2015

2016
4 lapset
Kaunokirjat,
Tietokirjat, lapset

2016

Hankinnat: Kaunokirjat, aikuiset
Kokoelmat, Hankinnat:
hankinnatTietokirjat,
ja lainausaikuiset
2018

2018

5

6

2018

Hankinnat: Kaunokirjat, lapset
Hankinnat: Tietokirjat, lapset

200 647
387 518
588 165

19,6
37,8
57,4

%

hankinta (kpl)
15 578
13 853
29 431

24,7
22,0
46,7

%

lainaus (kpl)
966 806
951 311
1 918 117

22,1
21,8
43,9

Lasten kaunokirjallisuus
Lasten tietokirjallisuus
Yhteensä

229 872
45854
275 726

22,4
4,5
26,9

22 826
3 339
26 165

36,2
5,3
41,6

1 535 312
193 295
1 728 607

35,1
4,4
39,6

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

89 746
16 555
18 469

8,8
1,6
1,8

2 880
1 758
1 414

4,6
2,8
2,2

110 512
88 363
184 098

2,5
2,0
4,2

1 228
125 998

0,1
12,3

0
6 052

0,0
9,6

1 355
384 328

0,0
8,8

26 316
7 923
34 239

2,6
0,8
3,3

753
569
1 322

1,2
0,9
2,1

57 894
280 957
338 851

1,3
6,4
7,8

1 024 128

100

62 970

100

4 369 903

100

Aikuisten kaunokirjallisuus
Aikuisten tietokirjallisuus
Yhteensä

Nuotit
Muut aineistot
Muut yhteensä
Kaikki

kokoelma (kpl)

2017

2017

%
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2018

Kirjasto neuvojana ja uuden
esittelyfoorumina
OUTI-kirjastoille avattiin uusi
verkkokirjasto
OUTI-kirjastojen verkkokirjaston (koha.outikirjastot.fi)
rinnalle avattiin helmikuussa uusi verkkokirjasto osoitteessa outi.finna.fi. Samalla OUTI-kirjastojen aineistot
tulivat haettaviksi valtakunnallisessa finna.fi-portaalissa.
Tiedonhaku Finna-ympäristössä nopeutui huomattavasti ja verkkokirjaston käytettävyys mobiililaitteilla
parani. Alustana on Kansalliskirjaston ylläpitämä Finna,
Suomen museoiden, kirjastojen ja arkistojen yhteinen
hakupalvelu.
Verkkokirjastoon siirrettiin monia perinteisesti kirjastojen www-sivuille tallennettuja tietoja, mm. kirjastojen
aukiolo- ja yhteystiedot, ohjeita kirjaston palvelujen
käyttöön sekä OUTI-kirjastoja koskevia ajankohtaisia
asioita.
Finna on Kansalliskirjaston ylläpitämä avoimen lähdekoodin ohjelmistoilla toteutettu hakupalvelu, jonka
on tarkoitus vaiheittain korvata Suomessa kirjastojen,
arkistojen ja museoiden yksittäisiä verkkopalveluita.
Finna-hakupalveluita käyttävät myös Oulun yliopiston
ja Oulun ammattikorkeakoulun kirjastot. Siirtymäajan
jälkeen vanha verkkokirjasto suljettiin vuoden lopussa.

Oulun koulukirjastot
Oulun koulukirjastojen kokoelma-, lainaaja- ja lainaustiedot siirrettiin OUTI-kirjastojen tietokantaan syksyllä
2018. Koulukirjastoissa lainaamiseen käytetään samaa
kirjastokorttia kuin Oulun kaupunginkirjaston pää- ja
lähikirjastoissa. Koulukirjastosta lainatut kirjat näkyvät
ja ne voi uusia OUTI-verkkokirjastossa, kuten yleisestä
kirjastosta otetut lainat. Koulukirjastot säilyttivät omat
käyttösääntönsä.
Koulukirjastojen kokoelmat ovat haettavissa OUTIverkkokirjastossa. Koulukirjastojen aineistoja ei voi
varata eivätkä koulukirjastot ole lähikirjastojen tapaan
kaikille avoimia, vaan vain oppilaiden ja opettajien käytössä.
Koulukirjastot saivat yhdistymisellä käyttöönsä tietosuojan vaatimukset täyttävän version kirjastojärjestelmästä sekä edistyneemmän verkkokirjaston.
OUTI-kirjastojen kanssa yhteisessä järjestelmässä
on yleisten kirjastojen ja Oulun koulukirjastojen
lisäksi koulukirjastoja muista OUTI-kunnista, Oulun
Elokuvakeskuksen, Oulun Sarjakuvakeskuksen sekä
nuorten tieto- ja neuvontakeskus Napin kirjasto. Näistä
erikoiskirjastoista Oulun koulukirjasto on aineistomäärältään suurin.
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Miltä näyttää kirjasto virtuaalilaseilla?

Viides tila

Oulun kaupunginkirjaston virtuaalikirjasto löysi kirjaston
asiakkaat. Kirjastossa kävijät pystyivät tutustumaan virtuaaliseen maailmaan ja esimerkiksi selaamaan kirjaston kokoelmaa ja tutustumaan kirjaston tiloihin uuden
VR- eli virtuaalitodellisuuslaitteiston avulla.

Viides tila -hankkeessa kehitettiin kirjaston lukiolaisille
tarjoamia palveluita. Hankkeen tärkein tuotos, Eväitä
opiskeluun -verkkosivusto tarjoaa lukiolaisille tiedonhankinnan itseopiskelumateriaalin, joka toimii tukena
opiskelijan opinnoissa. Myös lukion opettajat ja kirjastojen henkilökunta voivat käyttää materiaalia tiedonhankinnan taitojen opettamisessa. Materiaali on käytettävissä myös valtakunnallisesti. evaitaopiskeluun.fi
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Kirjastoissa vilkas
tapahtumavuosi
Vuonna 2018 kirjastossa järjestettiin jälleen runsaasti
tapahtumia. Kirjaston omia ja yhteistyökumppaneiden
kanssa toteutettuja tilaisuuksia oli kaikkiaan 1139 ja
osallistujien määrä oli ennätykselliset 28 682. Tapahtumien ja osallistujien määrä on vakiintunut muutaman
viimevuoden aikana.

2018

Tapahtumatilastot 2018
Tapahtuma

Kertaa

Osallistujia

Aikuisille
Lukupiirit

104

672

Kirjallisuustapahtumat

100

3544

18

1579

Muut luennot
Musiikkitapahtumat

34

943

Avoimet it-opetukset

38

164

9

114

155

3907

19

1858

Elokuvaesitykset
Muut tapahtumat
pop up-kirjasto
Nuorille

18

291

Muut tapahtumat

Kirjallisuustapahtumat

6

192

pop up-tapahtumat

2

185

Satutunnit

394

7013

Kirjallisuustapahtumat

121

2172

18

1043

Lapsille

Teatteri ja sirkus
Elokuvaesitykset
Musiikkitapahtumat

8

261

17

1102

Muut tapahtumat

67

1957

pop up-tapahtumat

11

1685

1139

28 682

477

12 781

Yhteensä
Aikuisten tilaisuuksia
Nuorten tilaisuuksia
Lasten tilaisuuksia
Yhteensä

26

668

636

15 233

1139

28 682
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Asiakasiltoja
Oulun kaupunginkirjastolla 2018
Uuden kirjastolain tuomat tehtävät
Kirjaston ystävien ilta pidettiin 17.4. Oulun kaupunginkirjastossa, tapahtumatila Laiturissa. Tilaisuudessa
asiakkaat ja kirjaston henkilökunta suunnittelivat
yhdessä walk in -työpajassa keinoja kehittää kirjaston
palveluja ja tapahtumia. Kirjaston ystävien iltaa varten
hyödynnettiin myös Oulun kaupungin käytössä olevaa
Meijän kaupunni -sovellusta, jonne laadittiin etukäteen
asiakkaille lyhyt kysely palveluista, mm. e-aineistojen
käytöstä. Asiakasillassa oli kahvittelun lisäksi e-palvelujen esittelyä ja Heikki Hallanoron elävää musiikkia.
60 asiakasta osallistui tilaisuuteen.

Yhdessä Yli-Iissä – Yli-Iin yhteisen olohuoneen suunnittelua -tapahtuma järjestettiin 18.9. Yli-Iin kirjastotalolla. Kirjastotalolle suunniteltiin yhteistä olohuonetoimintaa koko päivä. Avoin tilaisuus alkoi jo päivällä, kun
Soiva Siili -duo esiintyi kirjaston asiakkaille. Kirjastossa
pidettiin Yli-Iin nuorten avulla walk in -työpajaa, jossa
ideoitiin toimintaa olohuoneeseen aiheista: Viihtyisät
tilat – Vapaa-ajan toiminta – Kirjaston palvelut – Osallisuuden ja vaikuttamisen kehittäminen. Illalla pidettiin
keskustelutilaisuus (ns. demokratiakahvila). Työpajan
ideoista ja keskustelusta laadittiin yhteenveto. Osallistujia päivän aikana oli yhteensä 70.
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Tolkienlukupäivä
Tolkien-klubi
Tolkien-aiheinen #kirjastoklubi järjestettiin 22.3.
Suosittu tapahtuma koostui fantasiakirjallisuusvisasta, ääneen luetuista Tolkienin teksteistä,
Tolkien-aiheisista luennoista, miekkailuesityksestä sekä elävästä musiikista. Tilaisuuden
aikana oli mahdollisuus tutustua roolipeleihin.
Tapahtuman yhteistyökumppanit olivat Oulun
Ylioppilasteatteri, Oulun Miekkailuseura ry. ja Oulun yliopiston roolipelikerho CRYO ry. Luennoitsijoina toimivat Jenny Kangasvuo ja Jyrki Korpua.
Tapahtuman teema liittyi vuosittain 25.3. järjestettävään kansainväliseen Tolkien-lukupäivään.

Oulun pääkirjaston
Tapahtumatila Laiturissa
torstaina 22.3. klo 17-21

2018

21

Lemmikkipäivä
Pääkirjastolla la 9.6. klo 12–14.30

PONEJA!
Ponipihan ponitouhujen
ponit kirjaston pihalla
klo 12–14
Ponikuvauspiste
– ota poniselfie!
HEPPASATUJA!
Tapahtumatila Laiturissa
klo 14–14.30

LUE
LEMMIKILLE!
Suomen
Karva-Kavereiden
lukulemmikit
lastenosastolla
klo 13–14.30
Ota oma
kepparisi mukaan!

Lemmikkipäivä
Pääkirjastolla vietettiin Lemmikkipäivää 9.6. yhteistyössä Ponipihan Ponitouhujen ja Suomen Karva-Kaverit
ry:n kanssa. Rennot ponit rouskuttelivat pihanurmikkoa rapsutusten lomassa. Niiden kanssa pääsi myös
yhteiskuvaan kuvauspisteellä. Laiturissa kuunneltiin
heppatarinoita ja lastenosastolla siliteltiin lukukoiria.
Tapahtumassa vieraili lähes 200 eläintenystävää.
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Pentti Haanpään kirjailijamuseon
digitointihanketta juhlittiin
Kirjailija Pentti Haanpäästä löytyy nyt verkosta monipuolisemmin tietoa kuin kenestäkään toisesta
suomalaisesta kirjailijasta. Museon kokoelmien digitointihankkeen toteuttivat työryhmä, jossa oli jäseniä
Siikalatvan kunnan kirjasto- ja kulttuuritoimesta, Oulun
kaupunginkirjastosta ja Pentti Haanpään seurasta.

Kesäpiha
Pääkirjaston pihalla toimi heinäkuun ajan Kesäpiha.
Kesäpiha pystytettiin asiakkaille poutapäivinä ja tarjolla oli e-aineistotietoiskuja, tapahtumia, luettavaa ja pelejä. Kesätyöntekijät koostivat Oulun paikallislehdistä
uutisia ja viikoittain luettiin koosteena ”Uutisia Oulusta
100 vuotta sitten”. Kesäpihalla pyörähtivät myös kaupungin kesäsoittajat. Lämpiminä päivinä kesäpihalla oli
paljon auringosta ja lukemisesta nauttivia asiakkaita.

2018

Kirjastoauto Onneli mukana
monessa
Suomen kirjastoasiakkaitten kolme vuotta sitten
Suomen kauneimmaksi kirjastoautoksi valitsema
Onneli oli mukana erilaisissa tapahtumissa ja
sai kiitosta monelta suunnalta. Kirjastoauto Onneli oli esimerkiksi mukana Koiteli elää lapsille
-tapahtumassa ja pop up -reitillä Kauppakeskus
Ideaparkin pysäköintipaikalla.
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tuneena. Asuun saatiin lisää karmivuutta kauhukynsien lakkauksella.lupajassa

Luo oma hirviösi askarte
PinssipajaTapahtuma järjestettiin yhteistyössä Kummaconin
kanssa.
saavutti suuren suotävä
uhukäyKumma-kauhukäytävä
Kumma Ka
sion! Käytävässä oli paljon
kauhistuttavia
ja aistikkaita
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Luurangoelementtejä.
lapset olivat käytävässä tarpeeksi

Vapaa

Tietomaan Ällöweenissä pop up
Haisevan käden jälkimainingeissa kirjaston
pop up -piste vieraili Tietomaassa järjestetyssä
Ällöween-tapahtumassa. Kauhukirjavinkkien
lisäksi painettiin kauhupinssejä ja lainattiin
kirjoja kotiin. Kirjaston tapahtumapisteellä kävi
noin 150 vierailijaa.
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temmeltäneet, oli helppo rauhoittua luurangon liemitarjoilun merkeissä: limu ja kammottavat keksit maistuivat. Askartelupajassa tehtiin pelottavia olioita ja
pinssipajassa painettiin kotiin vietäviä kauhupinssejä.
Tapahtumaan osallistui 330 henkilöä.
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2018

Kotiseutuilloissa Itäkairan Prinsessa

Eteläisellä tapahtunutta

Kiimingin kirjastossa yhteistyössä Kiiminki-seuran
kanssa järjestetyt kotiseutuillat jatkuivat keväällä
2018, ja niistä kiinnostava oli etenkin 17.5. järjestetty
näytös dokumenttielokuvasta ”Itäkairan Prinsessa”.
Kiiminkiläisestä Sirkka Ikosesta vuonna 2005 tehtyä
dokumenttia tuli katsomaan 71 kävijää.

Kaakkurin kirjasto juhli 15.9. nuorisopalvelujen ja
asukastuvan kanssa yhteistä 10-vuotista taivalta
tarjoamalla alueen asukkaille monipuolista ohjelmaa.
Maikkulan monitoimitalon 15-vuotisjuhlaa vietettiin
3.10. henkilökunnan esittämän nukketeatterin
merkeissä.

Lapsille järjestettiin Tunnetarinatuokioita Kiimingin,
Ylikiimingin ja Yli-Iin kirjastoissa. Dandelian matka
-tuokioita kävi pitämässä lasten tunnetaito-ohjaaja
Anne-Maria Palosaari. Tarinatuokioilla kävi yhteensä
195 kuulijaa ja ne saivat paljon positiivista palautetta.

Kaukovainion kirjasto osallistui Kaukovainion Elokarnevaaleihin ja kirjastossa järjestettiin tuolloin mangapaja.
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Alueellinen kehittämistehtävä AKE
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus yleisistä kirjastoista annettiin 2.10.2017. Se tuli voimaan 1. tammikuuta 2018. Asetuksen myötä Oulun kaupunginkirjasto
hoitaa Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueen kuntien
yleisten kirjastojen kehittämistehtävää. Kainuun ja
Pohjois-Pohjanmaan alueeseen kuuluu 38 kunnankirjastoa. Kirjastokimppoja on neljä: Kainet, Tiekkö,
Kirikirjastot ja OUTI-kirjastot. Lisäksi alueeseen kuuluu
kaksi kimpatonta kirjastoa, eli Reisjärvi ja Sotkamo.
Asukkaita alueella on noin 500 000 ja välimatkat
ovat mittavia.
Kehittämistehtävän päätavoite on järjestää alueen
kirjastojen henkilökunnan täydennyskoulutus, lisätä
keskinäistä yhteistyötä ja kehittää alueen kirjastojen
palvelua. Vuosi 2018 oli toiminnan aloittamisen ja
suunnittelun vuosi.

Täydennyskoulutus
Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan kirjastojen henkilökunnalle tehtiin keväällä kysely täydennyskoulutustarpeista. Digikoulutuksen, mediakasvatuksen ja
sisältökoulutuksen tarve korostui kyselyssä ja niihin
panostetaan koulutuksissa. Koulutuksia järjestettiin
Oulussa, Kajaanissa, Nivalassa ja Kuusamossa. Alueellista kehittämistehtävää hoitavien kirjastojen kesken
perustettiin koulutustyöryhmä, jonka tehtävänä on
löytää yhteisiä ratkaisuja tasapuoliseen kirjastohenkilökunnan osaamisen kehittämiseen.

Kirjastonjohtajien verkostoitumispäivät
ja KiTa-päivät
Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yleisten kirjastojen
johtajien verkostoitumistapaaminen pidettiin 3.–4.10.
Paljakassa. Tapaamisessa mietittiin yhdessä, mitä
alueellinen kehittämistehtävä tarkoittaa, ja sovittiin
raamit Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yhteisen eKirjaston perustamiselle. Lisäksi perustettiin AKE-suunnitteluryhmä, jonka tehtävä on miettiä yhteisiä linjoja
ja tapoja tehdä yhteistyötä. Suunnitteluryhmässä on
edustus kaikista neljästä kimpasta, ja yksittäisistä
kirjastoista mukana on Sotkamo.
Alueemme ensimmäinen KiTa- eli Kirjastossa Tavataan -päivä järjestettiin 19.9. Oulussa. Henkilökunnalle
suunnattuun koulutus- ja verkostoitumispäivään
osallistui noin 60 kirjastolaista ympäri Pohjois-Pohjanmaata ja Kainuuta. KiTa-päivänä on oiva mahdollisuus
tavata kollegoita ja oppia uutta. Jatkossa KiTa-päivät
järjestetään kahdesti vuodessa.

Kirjastossatavataan.fi ja muut uudet
viestintäkanavat
Kirjastossa tavataan -verkkosivusto rakennettiin
kevään ja kesän aikana. Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan henkilökunnalle sivusto julkaistiin elokuussa.
Sivusto toimii alueen yhteisenä tiedotuskanavana
ja materiaalipankkina. Uutiskirje/Alueella tapahtuu
-blogissa jaetaan AKE Oulun kuukausittainen uutiskirje
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ja AKE alueen kirjastojen ajankohtaisia terveisiä. Blogiin tulevat sisällöt lähetetään erikseen uutiskirjeen
tilaajille sähköpostiin. Vinkkaamot Instagramissa ja
Youtubessa ovat alueemme kirjastojen yhteinen vinkkauskanava.

Alueellinen lasten ja nuorten kirjastopalveluiden kehittämistyöryhmä
Lasten ja nuorten kirjastotyön kehittämiseksi perustettiin Alueellinen lasten ja nuorten kirjastopalveluiden
kehittämistyöryhmä. Kokoonpanoltaan vaihtuva työryhmä valittiin toimikaudelle keväästä 2018 kevään
2019 loppuun. Vuonna 2018 työryhmä kokoontui kaksi
kertaa.

Kansainvälisyys
IFLA ja kirjallisuusdiplomiposteri
Oulun kaupunginkirjasto osallistuu lähes vuosittain
kansainväliseen IFLA World Library and Information
Congress -konferenssiin. IFLA WLIC 2018 järjestettiin
Malesian Kuala Lumpurissa 24.–30.8. teemalla Transform Libraries, Transform Societies. Oulun kaupunginkirjasto osallistui konferenssiin posteriesittelyllä, jonka
aiheena oli Oulu City Library reading diplomas. Posterilla esiteltiin Oulun kaupunginkirjaston kirjallisuusdiplomia, jolla koulut ja kirjasto innostavat lapsia ja nuoria
lukemaan ja nauttimaan tarinoista.

2018
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Henkilökunta ja koulutus
Vuoden 2018 lopussa kirjaston palkkaamana työskenteli yhteensä 139 henkilöä, joista kirjastoammatillisia
oli 135 henkilöä. Harjoittelijoita oli vuoden aikana 42,
ja heistä kirjastoalan opiskelijoita 9.Kirjastossa työskenteli vuoden 2018 aikana lisäksi 123 henkilöä työkokeilussa, palkkatuetussa työssä, kesätyöharjoittelussa
yms. Harjoittelijoiden ja työkokeilijoiden yhteenlaskettu työpanos vastasi 23 henkilötyövuotta.

Kirjaston työntekijät osallistuivat 162 koulutukseen,
joissa oli yhteensä 1 273 osallistujaa Oulun kaupunginkirjastosta. Koulutuspäiviä oli 1 039. Kirjaston järjestämiin koulutuksiin osallistui muualta maakunnasta
tai kirjaston ulkopuolelta 328 henkilöä. Kirjallisuuden
sisältöjä esitteleviin koulutuksiin ja alueellisen kehittämistehtävän puitteissa järjestettyihin koulutuksiin
osallistui runsaasti myös Oulun kaupunginkirjaston
ulkopuolisia henkilöitä. Kaikista koulutuksiin osallistuneista 42 % seurasi tilaisuuksia etäyhteydellä.

Koulutukset vuonna 2018
Koulutuksen aihe

Tilaisuuksia

Osallistujia
Oulun kaupunginkirjastosta

Osallistujia
yhteensä

Koulutuspäiviä
yhteensä

Kirjallisuus, musiikki ym. sisällöt

12

149

321

189

Asiakaspalvelu, viestintä

37

381

426

449

9

34

34

37

Muu kirjastokoulutus

12

84

159

45

Tietojärjestelmät, ohjelmat ja
verkkopalvelut

47

297

308

92

Maakunnalliset, valtakunnalliset ja
kansainväliset kirjastopäivät

Esimieskoulutus
Henkilöstöasiat, työsuojelu
Muu koulutus
Yhteensä

8

24

49

26

29

193

193

92

8

111

111

108

162

1 273

1 601

1039

Oulun
kaupunginkirjaston
vuosi 2018
27 kirjastoa ja kirjastoautoa
kirjastojen
894 646 teosta
kokoelmissa

72 588 lainaajaa
3,68 miljoonaa lainaa
1,9 miljoonaa kirjastokäyntiä
joihin
3 257 käyttäjäkoulutusta,
osallistui 26 000 henkilöä
avointa tilaisuutta,
1 139 kaikille
noin 28 000 osallistujaa

