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Oulun kaupunginkirjastolla
ennätysten vuosi 2019
Kävijämäärä lähestyy kahden miljoonan
kävijän rajaa
Kirjaston käyttö kasvoi monella tavalla Oulun kaupunginkirjastossa. Vuosittainen kävijämäärä hipoi jo
kahta miljoonaa. 1 946 152 kävijää on Oulun kaupunginkirjaston kävijäennätys. Kasvua edelliseen vuoteen
oli 3,5 %. Luku kuvaa hyvin asiakkaiden aktiivisuutta,
mutta myös kirjaston palveluiden ja tilojen merkitystä.
Kävijöiden määrän kasvu näkyy kirjastojen arjessa, ja
välillä kirjastot ja kirjastoautot ovat täynnä asiakkaita
ja tekemistä.

Oulu lukee! -kampanjavuosi lisäsi lasten ja
nuorten kirjalainausta
Vuosi 2019 on ollut Oulu Lukee! -vuosi. Oulun kaupunginkirjasto ja Oulun koulukirjastot haastoivat kaikki
oululaiset lukemaan. Vuoden aikana kirjastoissa ja
kouluilla järjestettiin paljon lukujuhlia ja erilaisia lukuhaasteita. Iloksemme kampanjavuosi on vaikuttanut
juuri lasten ja nuorten kirjojen lainaukseen. Lasten
ja nuorten kaunokirjallisuuden lainaus kasvoi 5 % ja
tietokirjallisuuden 10 %. Yhteensä lasten ja nuorten
kirjalainaus oli 1 483 643 lainaa. Kokonaislainauksen
määrä Oulun kaupunginkirjastossa oli 3 716 034. Edelliseen vuoteen verrattuna lainaaminen kasvoi prosentin
verran.

Omatoimisuus ja e-aineiston käyttö kasvaa
E-aineiston käyttö kasvoi uusiin ennätyslukemiin. Ekirjoja lainattiin Oulussa yhteensä 26 309 kertaa, mikä
oli peräti 118 % enemmän kuin edellisenä vuonna.
Oululaiset lukivat myös e-lehtiä kiihtyvään tahtiin:
käyttö kasvoi 80 % ja lukukertoja kertyi kaikkiaan 116
959. Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun kuntien yhteinen
eKirjasto tarjosi yhdenvertaisesti e-aineistoja kaikille
asiakkaille kahden maakunnan alueella.
Asiakkaat ovat löytäneet hyvin omatoimiajat, ja omatoimikirjastot saavat paljon positiivista palautetta
vuosittain. Omatoimikirjautujien määrä ylitti sadan
tuhannen rajan 100 691 kirjautumisella, ja kirjaston
omatoimikäyttö kasvoi lähes 43 %. Oulun kaupunginkirjastossa on 13 omatoimikirjastoa, mikä on suurin
määrä omatoimisia kirjastoyksikköjä yhden kunnan
alueella koko Suomessa.
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Tunnusluvut 31.12.2019
Aukioloaikoja lisättiin tuntuvasti
Aukiolotuntien määrän kasvattaminen oli yksi vuoden
2019 tavoitteista. Kirjastojen aukioloaikoja laajennettiin
yhteensä n. 23 %, ja omatoimiaikojen lisäys oli 50 %.
Laajempien aukioloaikojen ansiosta asiakkailla oli
mahdollisuus käyttää kirjaston palveluita aiempaa
joustavammin, vuoden jokaisena päivänä.

Kirjastossa opastettiin ja vinkattiin
Oulun kaupunginkirjasto järjestää vuosittain asiakkailleen vinkkauksia, kirjaston palveluiden esittelyä, tiedonhaun opetuksia sekä digiopastuksia. Vuonna 2019
kirjaston ryhmäkäynteihin osallistui 1335 ryhmää, joissa
osallistujia oli yhteensä 26 054. Lähes 89 % osallistujista oli lapsia ja nuoria. Oulu on lukemaan innostamisen
kaupunki, ja eniten osallistujia olikin vinkkauksissa:
aineistoja esiteltiin yhteensä 10 540 kuulijalle.
Jouni Pääkkölä
kirjastopalvelujohtaja

Menot yht.
Tulot yht.
Menot/laina
Menot/asukas
Menot

10 592 215

euroa

830 426

euroa

2,9

euroa

52,0

euroa

euroa

%

Henkilöstö

5 504 156

52,0

Huoneisto

1 976 173

18,7

Kirjastoaineisto

1 152 755

10,9

Tietotekniikka
Muut
Yht.
Tulot

518 165

4,9

1 440 966

13,6

10 592 215

100

euroa

%

Vuokrat ja myyntitulot

188 559

22,7

Myöhästymismaksut

226 144

27,2

Avustukset

415 723

50,1

Yht.

830 426

100

Aukiolotunnit/vuosi

84 942

Omatoimitunnit/vuosi

45 310

Aineistolainat/asukas
Käyntikerrat

18,3
1 946 152
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Lainat
kirjastoittain 2019
				
Pääkirjasto
Asema

lainat 2019

1 341 314

lainat 2018

1 327 993

muutos %
1,0

13 539

13 137

Haukipudas

191 385

198 884

-3,8

Hiukkavaara

47 320

33 186

42,6

Jääli

3,1

48 782

37 526

30,0

Kaakkuri

177 294

181 382

-2,3

Kaijonharju

141 818

152 533

-7,0

Karjasilta (suljettu 2018)

36 896

133

0,0

Kastelli

79 145

70 674

12,0

Kaukovainio

97 952

97 364

0,6

Kello

49 399

50 671

-2,5

130 118

154 505

-15,8

73 347

73 793

-0,6

133 134

132 196

0,7

Kiiminki (kiinni 1.-30.10.2019,
väistötiloissa 1.11. alkaen)
Koskela
Maikkula
Martinniemi

36 157

52 336

-30,9

Myllyoja

252 963

248 068

2,0

Oulunsalo

148 322

159 507

-7,0

Pateniemi

63 659

62 495

1,9

Puolivälinkangas

53 774

64 131

-16,1

Rajakylä

109 484

103 333

6,0

Ritaharju

5,2

180 343

171 450

Tuira

81 094

75 454

7,5

Yli-Ii

14 249

12 195

16,8

Ylikiiminki
Autot
Kaikki yhteensä

51 515

51 338

0,3

3 553 003

3 524 284

0,8

3 716 034

3 684 328

0,9

163 031

160 044

1,9
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Kokoelmat 2014 - 2019

Hankinnat 2014 - 2019
kpl
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Kokoelmat, hankinnat ja lainaus 2019

197 596
266 249
463 845

22,4
30,2
52,6

%

hankinta (kpl)
11 770
11 473
23 243

22,6
22,0
44,7

%

lainaus (kpl)
795 475
804 649
1 600 124

21,4
21,7
43,1

Lasten kaunokirjallisuus
Lasten tietokirjallisuus
Yhteensä

238 225
39 399
277 624

27,0
4,5
31,5

19 919
3 560
23 479

38,3
6,8
45,1

1 312 219
171 424
1 483 643

35,3
4,6
39,9

Musiikkiäänitteet
Muut äänitteet
Videot, DVD-levyt
Av-aineisto yhteensä

71 513
15 560
17 745
104 818

8,1
1,8
2,0
11,9

1 851
1 155
880
3 886

3,6
2,2
1,7
7,5

97 718
81 076
173 604
352 398

2,6
2,2
4,7
9,5

Nuotit
Muut aineistot
Muut yhteensä

25 280
9 700
34 980

2,9
1,1
4,0

434
990
1 424

0,8
1,9
2,7

60 704
219 165
279 869

1,6
5,9
7,5

881 267

100

52 032

100

3 716 034

100

Aikuisten kaunokirjallisuus
Aikuisten tietokirjallisuus
Yhteensä

Kaikki

kokoelma (kpl)

%
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Kirjasto yhdenvertaisuuden ja
ekologisuuden edistäjänä
Lainattavilla kausikorteilla kulttuuria ja
urheilua
Muualla Suomessa lanseerattu kausikorttien lainaus
otettiin käyttöön myös Oulussa, kun eri urheiluseurat ja kulttuuritoimijat lähtivät mukaan yhteistyöhön.
Joulun alla kausikortit saatiin lainattavaksi asiakkaita
ilahduttamaan. Alkuvaiheessa oli mahdollista tutustua
urheilulajeista jääkiekkoon, jalkapalloon, jääpalloon,
salibandyyn ja koripalloon sekä kulttuuritapahtumista
teatterinäytöksiin, sinfoniakonsertteihin ja sirkukseen.
Yhteistyökumppaneiden kirjo laajenee tulevaisuudessa.

Kirjasto ja yhteistyökumppanit haluavat tarjota yhteistyömuodon kautta uusia elämyksiä ilman, että niiden
hinta nousee osallistumisen esteeksi. Tavoitteena on
madaltaa kuntalaisten kynnystä osallistua erilaisiin
kulttuuri- ja urheilutapahtumiin ja edistää siten yhdenvertaisuutta ja yhteisöllisyyttä.

Muovikassit kankaisiksi OUTI-kirjastoissa
Kaikki OUTI-kirjastot luopuivat myytävistä muovikasseista. Muovikassit korvattiin kestävämmällä vaihtoehdolla eli lainattavilla kangaskasseilla. Kirjastot
halusivat vastuullisina toimijoina korostaa pienten
valintojen merkityksellisyyttä ja tehdä osansa maailman muovijätteen vähentämiseksi. Kangaskassin
voi lainata ja uusia muiden aineistojen tapaan, ja kirjastoista voi edelleen ostaa omankin kangaskassin.
Lisäksi kirjastoihin sijoitettiin kierrätyskoreja, joihin voi
tuoda omia, joutilaita kasseja tai ottaa tarvittaessa
kassin mukaansa.
Lainattavien kangaskassien käyttöä testattiin syksyllä
ensin Kaukovainion kirjastossa. Rauhallisen alun jälkeen kassit lähtivät vauhdilla lainaan, kun asiakkaat
huomasivat muovikassia kestävämmän vaihtoehdon.
Kokeilusta saatu asiakaspalaute oli myönteistä ja kokeilua päätettiin laajentaa muihinkin kirjastoihin.
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Sateenvarjoja ja liikuntavälineitä saa
lainaksi kirjastosta
Lainattavien esineiden valikoima laajeni kesällä, kun
kirjastoon hankittiin lainattavia sateenvarjoja. Sadekuuron yllättäessä tai sellaiseen varautuakseen sateenvarjon voi lainata isoimmista kirjastoista.

Kirjastosta voi lainata myös Oulun kaupungin liikuntapalveluiden kanssa yhteistyössä hankittuja liikuntavälineitä. Lainattavana on kävelysauvoja, kahvakuulia
sekä välinekasseja. Peli- ja liikuntavälinekasseista
löytyy tasapainolevyjä, hernepusseja, hyppynaruja ja
pehmopesissettejä sekä opasvihkosia temppuihin ja
leikkeihin.
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Uusittuja tiloja ja omatoimisuutta
Karjasillan kirjaston peruskorjaus
Karjasillan kirjasto avattiin 17.6.2019 lähes puolitoista
vuotta kestäneen remontin jälkeen. Peruskorjauksessa
uusittiin tilan ilmastointi, lattiat, ikkunat, WC-tilat sekä
sähkö- ja dataverkko. Vaikka korjaus oli laaja, säilytettiin kirjaston alkuperäinen ilme ja tunnelma. Remontin
ansiosta Karjasillan kirjastosta saatiin Oulun kolmastoista omatoimikirjasto ja asiakkaat ovat päässeet
käymään siellä päivittäin klo 7–21. Omatoimikäyttö on
ollut vilkasta. Eritoten opiskelijat ovat hyötyneet omatoimiajan tarjoamasta mahdollisuudesta rauhalliseen
opiskeluun. Parvelle lisättiin pöytiä ja sähköpistokkeita
helpottamaan opiskelua ja etätyöskentelyä. Uuden
henkilönostimen avulla parvesta saatiin saavutettavampi ja sinne pääsee myös pyörätuolilla. Myös asiakaspalvelutiski sekä lainaus- ja palautusautomaatit
uusittiin.
Suurimman muutoksen koki entinen musiikkihuone,
joka remontoitiin nuorisotilaksi. Kirjaston ja nuorisotoimen työntekijät tekevät tilassa yhteistyötä ja järjestävät tapahtumia. Nuorisotilaa käytetään myös kirjaston
omissa tapahtumissa, kuten satutunneilla.

Omatoimista asiointia yhä useammassa
kirjastossa
Yli-Iin kirjaston omatoimikäyttö alkoi helmikuussa.
Sen myötä kirjaston aukioloajat laajenivat. Asiakkaat
pääsevät nyt Yli-Iin kirjastoon omatoimisesti vuoden
jokaisena päivänä. Henkilökunta on paikalla kirjastossa neljänä päivänä viikossa.
Kastellin kirjaston ulko-ovelle saatiin kesällä omatoimikirjautuminen. Aiemmin kirjastoon on päässyt vain
monitoimitalon aukioloaikoina. Nyt omatoimikäyttö on
mahdollista myös koulujen loma-aikoina ja viikonloppuisin.
PIN-koodin kysely otettiin käyttöön Haukiputaan,
Kaakkurin, Karjasillan, Kellon ja Maikkulan kirjastojen
automaateilla. Uusi toiminto mahdollistaa lisäpalvelut
ja tuo turvaa kirjastokortin joutuessa hukkateille. PINkoodia kysyvällä lainausautomaatilla asiakas pystyy
uusimaan lainansa sekä tarkistamaan varauksensa ja
maksunsa.
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Toinen vuosi alueellisen
kehittämistehtävän parissa
Oulun alueellisen kehittämistehtävän toinen vuosi
vakiinnutti ensimmäisen vuoden työtä ja toi uusia
toimintamalleja Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan kirjastoihin. Kaikkein näkyvin saavutus oli yhteisen eKirjaston käyttöönotto. Kehittämistehtävän koordinoijat
aloittivat keväällä tutustumiskierroksen alueen kunnan kirjastoihin. Tarkoituksena oli tutustua tarkemmin
alueeseen ja kehittää yhteistyötä alueen kirjastoista
kerätyn palautteen pohjalta. Vuoden aikana ehdittiin
vierailla 18 kirjastossa. Uutena toimintamallina otettiin
käyttöön etäkahvituokiot. Etäkahvilla keskustellaan
valitusta ajankohtaisesta asiasta ja vaihdetaan kokemuksia etäyhteyden avulla kerran kuukaudessa.

Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan alueellinen
eKirjasto

500 000

eKirjaston lainat ja käyttökerrat
Oulussa sekä Kainuun ja Pohjois400 000
Pohjanmaan alueella vuonna 2019
450 000

350 000

300000
000
300

Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan kuntien yhteistyön
tuloksena otettiin helmikuussa Lainan päivänä
käyttöön yhteinen eKirjasto. Hanke oli valtakunnallisesti uraauurtava, ja sen myötä kaikilla alueen
kirjastoasiakkailla on käytettävissä samat e-aineistot,
kunnasta tai kirjastokimpasta riippumatta.
Maakuntien liki puolen miljoonan asukkaan käytettävissä on nyt yksitoista e-palvelua, joiden avulla pääsee
muun muassa lukemaan sähköisiä kirjoja ja lehtiä sekä
katsomaan elokuvia ja kuuntelemaan musiikkia. Yhdeksän näistä palveluista on etäkäyttöisiä.

281 529

250000
000
250
200000
000
200
150000
000
150
100000
000
100

68 605

50
50000
000
00

19 018

e-kirjat
ja ja
ee-kirjat
äänikirjat
äänikirjat

e-lehdet
e-lehdet

10 090

e-musiikki
e-musiikki

Kainuu ja Pohjois-Pohjanmaa

Kainuu ja Pohjois-Pohjanmaa

e-videot
e-videot

Oulu

Oulu

Oulun alueellisen
kehittämistehtävän
järjestämät koulutukset
2330

osallistujaa
etänä ja paikan päällä

34

lähikoulutusta viidellä
eri paikkakunnalla

800

n. 800 koulutusvideon
katsomiskertaa
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Koulutusta henkilökunnalle monilla
kanavilla
Alueen kirjastojen henkilökunnalle järjestettiin 34
koulutuspäivää mm. asiakaspalvelutaitojen kehittämisestä, digitaitojen opettamisesta ja yhteisen eKirjaston
sisällöistä. Koulutuksissa perehdyttiin myös uutuusaineistoihin, joita esiteltiin Kirjastosatoa- ja Kirjasaaritapahtumissa. Koulutusten osallistujamäärä oli lähes
1090. Etäosallistuminen oli myös suosittua: noin 500
kirjastolaista eri puolilta aluetta kouluttautui etäyhteyksien välityksellä. Sen lisäksi Kääk!-koulutusvideo
keräsi n. 800 katselukertaa.
Vuonna 2017 voimaan astuneen kirjastolain mukaan
yksi kirjaston tehtävistä on tarjota tietopalvelua sekä
ohjausta ja tukea tiedon hankintaan ja käyttöön ja
monipuoliseen lukutaitoon. Koko alueen kirjastohenkilökunnalle suunniteltiin Opi digitaitoja -itseopiskelumateriaalit, joiden avulla kartutettiin asiakaspalvelussa
tarvittavia tietoja ja taitoja. Lisäksi yleisten kirjastojen
digihankkeen hanketyöntekijä kävi vierailuilla alueen
kirjastoissa.

Kirjastosatoa
Vuoden 2018 kirjoja, musiikkia sekä konsoli- ja lautapelejä esiteltiin aiempiin vuosiin verrattuna uudella
tavalla. Oulun kaupungin pääkirjaston tapahtumatila
Laiturissa oli messutila, jossa osallistujien oli mahdollista tutkia uutuuksia ja kysellä niistä lisätietoa

henkilökunnalta. Kirjailija Anneli Kanto esitteli tapahtumassa vuoden 2018 lukuelämyksiään, ja kirjaston
musiikkiosaston henkilökunta vinkkasi uutuusmusiikkia. Huutomerkki ry:n Runolautakunta arvosteli
viihdyttävällä tavalla yksittäisiä runoja vuonna 2018
julkaistuista runokokoelmista. Illan huipentumana oli
Minna Rytisalon kirjailijavierailu. Ammattiopisto Luovin
media-alan opiskelijat toteuttivat tapahtuman suoratoiston Oulun kaupunginkirjaston YouTube-kanavalla.

Opintomatka Seinäjoelle ja Tampereelle
Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun kirjastojen henkilökunta kävi tutustumismatkalla Seinäjoen ja Tampereen
kirjastoissa 28.-30.10.2019. Matkalla oli mukana noin
30 kirjastolaista. Ensimmäisenä tutustumiskohteena
oli Seinäjoen kaupunginkirjaston uusi Apila-kirjasto
ja vanhempi Aalto-kirjasto. Seinäjoella tutustuttiin
kaupunginkirjaston palveluiden lisäksi uuteen valtakunnalliseen lasten- ja nuorten kirjastopalveluiden
erityistehtävään. Tampereella kohteina olivat Tesoman
kirjasto ja pääkirjasto Metso. Opintomatka oli monella
tapaa antoisa: kirjastolaiset solmivat uusia tuttavuuksia, ja paljon kiinnostavia ideoita jaettiin.

14

Toimintakertomus

Videosarja nuorten kohtaamisen
helpottamiseksi
Kääk! Nuoria kirjastossa -videosarja opastaa kohtaamaan kirjaston nuoria asiakkaita. Videosarjan on toteuttanut Oulun alueellisen kehittämistehtävän lasten
ja nuorten kirjastotyön työryhmä. Opetusmateriaali on
suunnattu erityisesti niille nuorten parissa työskenteleville kirjastolaisille, joille toimiminen nuorten kanssa
ei ole tuttua. Psykoterapeutti Mira Talala kertoo videoilla nuorten käyttäytymisestä. Omasta kirjastonkäytöstään kertovat Oulun lyseon IB-luokalla opiskeleva
Elle Tallgren ja Kaakkurin koulun 9.-luokkalainen Emilia Hankala. Videoilla esiintyy myös kirjaston työntekijöitä, jotka kertovat työstään nuorten parissa. Lisäksi
runoilija Aura Nurmi kertoo nuorille suunnatusta Open
Mic -lavarunoudesta. Videoita on viisi, ja ne ovat katsottavissa Kirjastossa tavataan -verkkosivulla.

2019

Celia-palkinto
Celia myöntää vuosittain Celia-palkinnon
yleiselle kirjastolle tai yleisen kirjaston teolle, joka on edistänyt merkittävästi lukemisen
yhdenvertaisuutta. Vuoden 2019 palkinto
myönnettiin vankiloiden ja kirjastojen yhteistyöryhmälle, jossa Oulun kaupunginkirjasto
on ollut alusta lähtien mukana. Ryhmän
valtakunnallisena koordinaattorina toimii
Turun kaupunginkirjasto. Muita ryhmän toimijoita ovat Tampereen ja Kuopion, Vaasan
ja Joensuun kaupunginkirjastot. Myös Rikosseuraamuslaitoksella on ryhmän jäsenenä
keskeinen rooli yhteistyön edistämisessä.
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Tapahtumavuosi 2019
Kirjaston tapahtumatoiminta on ollut viime vuosina
vilkasta: kirjasto on suosittu kumppani tapahtumayhteistyössä ja erilaiset toimijat järjestävät mielellään
tapahtumia kirjastossa. Kirjasto on vakiinnuttanut
myös oman tapahtumatuotantonsa, ja asiakkaat ovat
löytäneet erilaiset tilaisuudet hyvin. Kirjastoissa järjestettiin kaikkiaan hieman yli tuhat tapahtumaa. Kirjaston omissa ja yhteistyökumppaneiden kanssa järjestetyissä tapahtumissa kävi yli 26 000 henkilöä.

1 059 kirjaston tapahtumaa
26 674 kävijää

Pehmolelut viettivät yötä kirjastossa
Helmikuussa pehmolelut pääsivät yöksi kyläilemään
moniin eri kirjastoihin. Yön aikana ehti puuhata monenmoista. Ainakin lautapelit, palautusautomaatit ja
piiloleikit tuntuivat olevan pehmojen suosiossa. Iltasatu luettiin tietysti jokaisessa kirjastossa. Pehmolelujen
omistajille jaettiin yöllisistä touhuista valokuvia, ja
pääkirjaston yökyläilystä tehtiin video, joka on katsottavissa kirjaston YouTube-kanavalla.
Pääkirjastossa yökyläilytunnelmat jatkuivat seuraavan päivän tapahtumassa, jossa katsottiin yhdessä
videokooste yön tapahtumista, tanssitettiin pehmoja
discossa sekä verryteltiin jäseniä liikunnallisessa satutuokiossa. Tapahtuma oli osa Lasten kulttuurikaupunki
Oulu -tapahtumasarjaa.
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2019

Tylypahka veti pääkirjastoon –
tapahtumien kävijäennätys poksahti rikki

Kirjastoauton uusia aluevaltauksia:
Terwaturnaus ja Kaikkien kesäfestari
Kirjastoauto on haluttu yhteistyökumppani erilaisiin
tilaisuuksiin. Vuoden aikana se ehti vierailla kymmenessä tapahtumassa Oulun kaupungin alueella.
Kesäkuussa Kuusisaaressa järjestettiin koko perheen
tapahtuma Kaikkien kesäfestari, johon kirjastoautokin osallistui. Tapahtuman juuret ovat perinteisessä
Tahkokankaan kehitysvammaisten kesäjuhlassa, joka
siirtyi uuteen paikkaan ja laajeni kaikille avoimeksi
ilmaistapahtumaksi. Tapahtumassa otettiin huomioon
etenkin erityislapset ja -nuoret.
Elokuussa kirjastoauto osallistui ensimmäistä kertaa
Terwaturnaukseen, joka on Heinäpäässä järjestettävä
Pohjois-Suomen suurin lasten ja nuorten jalkapalloturnaus. Jalkapalloilijoille suositeltiin urheiluaiheista ja
muuta kiinnostavaa lukemista.

Syyskuussa pääkirjasto muuttui Tylypahkaksi Harry
Potter -tapahtuman ajaksi. Potter-huuma olikin
melkoinen, kun tapahtumaan saapui huimat 2 736
osallistujaa. Monet olivat pukeutuneet teeman mukaisesti, ja kirjastossa vilahteli paljon kirjoista tuttuja
hahmoja. Osallistujat pääsivät testaamaan taitojaan
muun muassa huispauksessa, taikajuomien valmistuksessa ja kasvien tunnistuksessa. Rohkeimmat uskaltautuivat Kummaconin luomaan Rääkyvään röttelöön.
Matami Prilli esitteli parhaat fantasiakirjavinkkinsä,
ja osallistujat pääsivät myös piipahtamaan Valveen
sanataidekoululaisten ideoimassa loitsupajassa.
Ohjelmassa oli lisäksi taikamaailmaan sijoittuvia näytelmiä, joiden toteutuksesta vastasivat improvisaatioteatterit Uniikki Unikorni ja Kudos sekä paikalliset
nuoret. Aino Isojärvi Oulun yliopistosta esitelmöi
hieman varttuneemmille Potter-faneille kirjasarjan
kestosuosion salaisuudesta. Tapahtuma oli osa Lasten
kulttuurikaupunki Oulu -tapahtumasarjaa.
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Kirjastoklubi Game of Thrones -maailmassa
Kirjastoklubi järjestettiin lokakuussa seitsemättä kertaa, ja tällä kertaa teemaksi valikoitui Game of Thrones. Klubin ohjelma tuotettiin yhteistyössä Kummacon-ryhmän kanssa, ja iltaan mahtui Louhen korppien
historiallisten tanssien esitys, lohikäärmeenmunien
askartelua ja Westerosin Napakymppi, jossa tv-sarjasta
tutut henkilöt etsivät itselleen puolisoa. Lisäksi Oulun
yliopiston kirjallisuuden oppiaineen lehtori Jyrki Korpua esitelmöi aiheesta Game of Thrones – George R.
R. Martinin Tulen ja jään laulu kirjoina ja televisiossa.
Tapahtuman osallistujat saivat kuvata itsensä Rautavaltaistuimella asiaankuuluvan rekvisiitan kera. Illan
päätti yhtye Winds of Winter, joka esitti Tulen ja jään
laulun inspiroimaa musiikkia.
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2019

Sarjakuvafestivaalit
Marraskuun lopussa pääkirjasto sai jo kolmannen
kerran toimia Oulun sarjakuvafestivaalien pääpaikkana. Oulun Sarjakuvakeskus täytti pääkirjaston sarjakuvatapahtumilla ja -näyttelyillä kokonaisen viikonlopun
ajaksi. Tapahtumavieraat pääsivät kohtaamaan sarjakuvataiteilijoita ja tutustumaan sarjankuvan tekemiseen liittyvään työhön. Sarjakuvalukuinto-työpajassa
kaikki saivat mahdollisuuden päästä itsekin piirtämään. Ohjelmistoon kuului lisäksi sarjakuvapitchaus,
jossa uudet sarjakuvantekijät etsivät työlleen kustantajaa. Sarjakuvantekijät ry. palkitsi Oulun sarjakuvafestivaalit Vuoden sarjakuvateko 2019 -palkinnolla. Sarjakuvafestivaalit vetivät kirjastolle yli 1200 sarjakuvasta
kiinnostunutta kävijää.
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Minna Canthin ja Kalle Päätalon juhlavuosi
Minna Canthin syntymästä tuli maaliskuussa kuluneeksi 175 vuotta. Kirjailijan elämäntyötä ja suomalaisia naisia yhteiskunnallisina vaikuttajina juhlistettiin
Minnan kunniaksi -luentosarjalla. Sarjan aloitti kuusamolainen kirjailija Minna Rytisalo kertomalla romaanistaan Rouva C. Muina esitelmöitsijöinä olivat FT Vuokko
Isaksson, FT Seija Jalagin, FT Tiina Kinnunen sekä FT
Kaarina Kailo. Luentosarja keräsi kaikkiaan 433 osallistujaa.
Loppuvuodesta juhlittiin puolestaan Kalle Päätalon
100-vuotispäivää. Syyskuusta joulukuulle Oulun
kaupungin kirjastoissa kiersi Päätalo-aiheinen julistenäyttely, ja pääkirjaston ala-aulassa oli esillä valokuvia
Päätalon elämästä. Molemmat näyttelyt olivat Taivalkosken Päätalo-instituutin suunnittelemia. Merkkivuoden juhlinta sai huipennuksensa marraskuun toisena
viikonloppuna, jolloin Pakkalan salissa järjestettiin
kaksi yleisötilaisuutta. Oulun yliopiston humanistinen
tiedekunta järjesti 8.11. Kalle Päätalon 100-vuotissymposiumin ja seuraavana päivänä oli vuorossa kirjaston
oma juhlamatinea. Matineassa Kalle Päätalon tuotannosta puhuivat FT Sari Keskimaa, FT Ritva Ylönen sekä
historioitsija Teemu Keskisarja. Tilaisuuteen saapui 162
kuulijaa.

Botnia-palkinto jaettiin kolmatta
kertaa
Botnia-kirjallisuuspalkinto on Oulun kirjailijaseuran vuosittain myöntämä palkinto
teokselle, jonka tekijä on kotoisin PohjoisPohjanmaalta tai toimii siellä. Palkinnon valitsijaraadissa on mukana edustaja myös Oulun
kaupunginkirjastosta. Palkinnon voittajaksi
valittiin kuusamolaislähtöisen Tommi Kinnusen romaani Pintti. Voittaja julkistettiin pääkirjaston tapahtumatila Laiturissa 23.10.2019.
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2019

Kirjaston kansainvälinen toiminta
Kansainväliset vieraat
Oulun kaupunginkirjasto on yksi Oulun sivistys- ja
kulttuuripalveluiden koulutusmatkailutarjonnan kohteista. Kansainvälisiä vieraita on kiinnostanut erityisesti
Oulun kaupunginkirjaston Kirjastoreitti ja yhteistyö
Oulun koulujen kanssa. Vuoden aikana 74 ulkomaista

vierailijaa kävi tutustumassa pääkirjaston osastoihin ja
kirjastoauto Onneliin. Kirjastossa kävi vierailulla myös
Latvian suurlähettiläs sekä Cesisin vuoden 2027 kulttuuripääkaupunkidelegaatio.
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IFLA WLIC 2019
Oulun kaupunginkirjasto osallistui IFLA WLIC 2019
-konferenssiin, joka järjestettiin elokuussa Ateenassa.
Oulun kaupunginkirjasto esitteli konferenssissa kaksi
posteria, joiden aiheina olivat Oulun kaupunginkirjaston Kirjametro (Oulu City Library Book Metro) ja
Virtuaalikirjastot Suomessa (Virtual Reality Libraries
in Finland). Jälkimmäinen posteri tehtiin yhteistyössä
Vantaan kaupunginkirjaston kanssa. Posterit herättivät
paljon kiinnostusta. Myös suomalainen kirjastokulttuuri ja kirjastokimpat synnyttivät keskustelua.

International Mobile Library Congress
- Kansainväliset kirjastoautopäivät
Hannoverissa 6.-7.9.2019
Kirjastopalvelujohtaja Jouni Pääkkölä ja palvelupäällikkö Mervi Vaara osallistuivat syyskuussa Hannoverin
kansainvälisille kirjastoautopäiville. Päivillä esiteltiin
kirjastoautojen lisäksi uusien kirjastoautojen hankintaa
ja nykypäivän kirjastoautojen toimintamalleja. Ympäri
Eurooppaa pohdituttaa, miten kirjastoautotoiminnan
tarpeellisuus perustellaan ja miten kirjastoautopalvelut saadaan vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin tulevaisuudessa. Myös kestävä kehitys oli yksi yhteisistä
teemoista. Nämä kysymykset tulevat uudelleen mietittäväksi lähivuosina, kun uuden kirjastoauton hankinta tulee ajankohtaiseksi Oulun kaupunginkirjastossa.
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Oulu lukee! -kampanjavuosi siivitti
oululaiset lukemaan
Kirjastoreitti ja Oulun koulukirjasto
10 vuotta
Oulun kaupungin Kirjastoreitti ja Oulun koulukirjasto
täyttivät 10 vuotta. Juhlavuoden kunniaksi Oulun kaupunginkirjasto ja Oulun koulukirjastot haastoivat kaikki
oululaiset mukaan lukutaitotalkoisiin ja Oulu lukee!
-kampanjaan. Vapaamuotoinen kampanja sai hyvin
tuulta siipiensä alle, ja lukemisen ilosanomaa vietiin
eteenpäin monin tavoin eri puolilla Oulua. Kirjaston
asiakkaat ovat jakaneet omia lukukokemuksiaan sosiaalisessa mediassa tunnisteella #oululukee, ja näin
lukuvinkit ovat saaneet entistä suuremman yleisön.
Erityisen aktiivisia yhteistyökumppaneita ovat olleet
Oulun koulukirjastot: kouluilla on järjestetty lukutapahtumia ja lukujuhlia, ja oppilaat ovat osallistuneet
myös monenlaisiin lukuhaasteisiin. Usean koulun
oppilaat ovat saaneet rentoutua itse tekemissään
lukumajoissa kirjaa lukien. Kirjastojen henkilökunta on
vinkannut ahkerasti luettavaa, ja vinkkauksiin osallistui
yli 10 000 lasta ja nuorta. Oulu lukee -teema jää elämään ja yhdistää oululaisia tulevinakin vuosina.

300 minuutin lukuhaaste
Oulu lukee! -vuoden suureksi hitiksi nousi Jäälin
alakoulun oppilaskunnan ideoima 300 minuutin lukuhaaste. Pirteä haaste sai värikkään ulkoasun yhteistyössä kirjaston kanssa, minkä jälkeen se aloitti maailmanvalloituksensa. Syksyllä 2019 haaste sai toivotun
kakkososan, jonka lukutapojen ideointiin osallistuivat

oululaisen Pohjankartanon yläkoulun oppilaat. Oppilaat yhdessä opettajien ja vanhempien kanssa ovat
tarttuneet innolla haasteen suorittamiseen. Lukuliikkeen kautta haaste on levinnyt eri puolille Suomea, ja
se on käännetty myös ruotsiksi ja englanniksi.

Esiopetusikäisten Lukuhöperö-diplomi
uudistui
Lukuhöperö on esiopetuksen kokonaisuus, jonka
avulla lapsia innostetaan lukemaan ja kuuntelemaan
tarinoita. Lukuhöperön kirjat on teemoitettu
päiväkotien toiveiden mukaisesti, ja siihen kuuluvat
tehtävät on ryhmitelty Oulun kaupungin varhaiskasvatussuunnitelman Ilmaisun monet muodot -teemojen
pohjalta. Lukuhöperö-diplomi on alun perin kehitetty
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Lukuinto-hankkeessa vuonna 2013. Uusi diplomi
valmistui syksyllä 2019, ja se on saatavilla esiopetusryhmien käyttöön osoitteessa ouka.fi/lukuhopero.
Lukuhöperön uudistuneen ilmeen on suunnitellut
muotoilija-kuvittaja Mira Mallius.

Musavinkkaus ja sanataiteen aarrearkku
Kirjastoreittiä on laajennettiin yhteistyökumppaneiden
kanssa toteutetuilla kokonaisuuksilla. Tällä hetkellä
niihin kuuluvat Metsä - sanataiteen aarrearkku 4.-luokkalaisille sekä kuutosluokkien musavinkkaus pääkirjaston musiikkiosastolla.
Pääkirjaston musiikkiosasto aloitti Tampereen kaupunginkirjaston innoittamana musavinkkaukset 6.
luokan oppilaille. Musavinkkaus vie lapset matkalle
maailman ympäri tutustumaan erilaisiin musiikkityyleihin, artisteihin ja tarinoihin musiikkinäytteiden kera.

Sanataiteen Metsä-aarrearkku on Valveen sanataidekoulussa neljäsluokkalaisille ideoitu sanataiteen kulttuurikasvatuskokonaisuus, joka sisältyy opetussuunnitelmaan. Aarrearkku on kuvataiteilija Heidi Kestin ja
lavastaja Petri Haapakosken yhdessä tekemä taideteos, joka kertoo tarinoita seitsemästä kotimaisesta
kirjasta ja kutsuu lapsia pitämään hauskaa tarinoiden
maailmoissa. Syksyllä 2019 järjestettiin ensimmäiset
koulutukset, jonka jälkeen opettajat saivat varata
arkkuja kouluilleen. Kaikki viisi arkkua ovat kiertäneet
tiuhaan kouluilla eri puolilla Oulua.
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Hyvinvointi edellä! Virkisty lukemalla
-lukuhaaste haastoi pysähtymään arjen
keskellä

2019

Kirjakasvio

Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuurilautakunta
ja Oulun kaupunginkirjasto haastoivat Oulun
kaupungin hyvinvointilautakunnan jäsenet ja
samalla kaikki oululaiset osallistumaan Virkisty
lukemalla -lukuhaasteeseen. Haaste julkaistiin Oulu
oivaltaa -päivän kunniaksi marraskuussa. Lukemista
hyvinvoinnin näkökulmasta tarkasteleva haaste
johdattaa etsimään luettavaa ja rentoutumaan arjen
kiireissä.

Kesän lukukampanjassa
kerättiin kirjakasviota lukemalla kirjoja, joiden nimessä tai kansikuvassa on
jokin kasvi. Tämäkin oli osa
Oulu lukee! -kampanjaa.
Toteutustapoja oli monia, ja kampanjaan pystyi
osallistumaan mistä päin
Suomea tahansa. Lukukampanja oli jaossa myös
Lukuliikkeen kautta.

Nuorten kirjametro

Haukiputaan lukuvinkkipiiri

Kirjaston metroverkosto laajeni keväällä, kun Nuorten
kirjametro julkaistiin. Se toimii samalla periaatteella
kuin Kirjametro ja Sarjakuvametro: yhdellä metrolinjalla on tyyliltään tai sisällöltään samankaltaista kirjallisuutta. Seuraamalla risteäviä metrolinjoja voi löytää
ihan uudenlaista luettavaa.

Haukiputaalla aloitettiin tammikuussa uudenlainen
lukupiiritoiminta. Lukuvinkkipiirissä ei käsitelty yhtä
tiettyä kirjaa, vaan joka kerralle sovittiin teema, johon
sopivia kirjoja esiteltiin ja niistä keskusteltiin. Myös
osallistujat saivat halutessaan esitellä kirjoja ja antaa
lukuvinkkejä. Lukuvinkkipiiri kokoontui vuoden aikana
yhdeksän kertaa.
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Kirjasto <3 nupa – kirjaston ja
nuorisopalvelujen yhteistyö
tiivistyi
Useat kirjastot Oulussa sijaitsevat hyvin lähellä nuorisotiloja, osa samassa rakennuksessa ja muutama
samassa tilassa nuorisopalvelujen kanssa. Kirjaston
ja nuorisopalvelujen henkilökunta kokoontui vuoden
aikana useasti miettimään, miten nuoria voitaisiin
palvella paremmin. Vuoden aikana kirjastojen ja nuorisopalveluiden keskinäistä viestintää ja yhteistyötä
tehostettiin merkittävästi koko kaupungin alueella.
Kirjastolaiset järjestivät lapsille ja nuorille toimintaa
yhteistyössä nuorisopalvelujen henkilökunnan kanssa.
Kastellissa, Kaijonharjussa ja Kaukovainiolla nuoret
osallistuivat peli-iltoihin, ja Kiimingissä järjestettiin
SykeCon-pelipäivä. 7.-luokkalaisia ryhmäytettiin Jäälissä ja Kaijonharjussa, ja tilaisuuksissa oli mukana myös
kirjaston henkilökuntaa. Kastellissa nuoret somistivat
kirjaston tiloja, ja Haukiputaan nuoret saivat oman tilan kirjastosta. Kiimingissä osallistuttiin yhdessä Oulun
kansainväliseen lasten- ja nuorten elokuvafestivaaliin.
Karjasillalla vietettiin yhteistä joulujuhlaa. Jäälissä
järjestettiin myös Kahoot-tietovisoja, HalloweenHuntsuunnistustietovisa ja sateenkaarihistoriakuukausi.
Oulunsalon nuorisotalon pihamaalla järjestettiin eläintapahtuma. Tapahtumassa kirjaston vinkkarit suosittelivat eläinaiheisia kirjoja.
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2019

OUTI-yhteistyö laajeni
Vaala liittyi OUTI-kirjastoihin

Uudet kirjastokortit

Vaalan kunnankirjaston kokoelmat ja asiakkaat liitettiin osaksi OUTI-kirjastojen aineisto- ja asiakasrekistereitä tammikuussa 2019. Vaalan mukaantulon myötä
yhteistyö laajeni 16 kunnan- tai kaupunginkirjaston
laajuiseksi. OUTI-kirjastot tarjoavat asiakkailleen
käyttöön 2,3 miljoonan kirjan, lehden, levyn tai muun
kirjastoaineiston kokoelman sekä maksuttomat varaukset ja kirjastoaineistojen kuljetukset kaikkiin kuntiin.

OUTI-kirjastojen asiakkailla on nyt valittavana kolme
uutta kirjastokorttimallia. OUTI-verkkokirjastosta tutun kosken kuohun lisäksi kortteja koristavat Christel
Rönnsin suunnittelema viekas kettuhahmo ja hillitympi kirja-aihe. Vanha tuttu pirteän pinkki kortti on myös
edelleen valikoimassa. Uudet kortit on suunnitellut
Sanni Salo muotoilutoimisto Muodosta.

OUTI-kirjastot käyttävät avoimen lähdekoodin Kohakirjastojärjestelmää. Kuulumme suurimpien Kohaa
hyödyntävien organisaatioiden joukkoon. Koha-kirjastojärjestelmän juuret ovat Uudessa-Seelannissa, ja sitä
käytetään ympäri maailmaa.

Chat verkkokirjastoon
Helmikuussa OUTI-verkkokirjastossa avattiin uusi
chat-asiakaspalvelukanava. Toistaiseksi OUTI-verkkokirjaston palautelomake, sähköposti ja puhelin ovat
olleet käytetyimpiä yhteydenottokanavia.
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Henkilökunta ja koulutus
Vuoden 2019 lopussa kirjaston palkkaamana työskenteli yhteensä 139 henkilöä, joista kirjastoammatillisia
oli 135. Harjoittelijoita oli vuoden aikana 35, joista kirjastoalan opiskelijoita 20.

Kirjaston työntekijät osallistuivat 158 eri koulutukseen,
joissa oli yhteensä 1813 osallistujaa Oulun kaupunginkirjastosta. Osa koulutuksista oli koko alueen kirjaston
henkilökunnalle suunnattuja tilaisuuksia. Koulutuksissa oli myös etäosallistumisen mahdollisuus.

Kirjastossa työskenteli vuoden 2019 aikana lisäksi 115
henkilöä työkokeilussa, palkkatuetussa työssä, kesätyöharjoittelussa tai muussa tilapäistyössä. Harjoittelijoiden ja työkokeilijoiden yhteenlaskettu työpanos
vastasi 24 henkilötyövuotta.

Koulutukset 2019
Koulutus, aihe

Tilaisuuksia

Osallistujia
yhteensä

Kirjallisuus, musiikki ym. sisällöt

24

395

Asiakaspalvelu, viestintä

32

924

3

8

Maakunnalliset, valtakunnalliset ja kansainväliset kirjastopäivät
Muu kirjastokoulutus

8

24

Tietojärjestelmät, ohjelmat ja verkkopalvelut

43

274

Esimieskoulutus

18

61

Henkilöstöasiat, työsuojelu

17

91

Muu koulutus
Yhteensä

13

36

158

1 813

Oulun
kaupunginkirjaston
vuosi 2019
27 kirjastoa ja kirjastoautoa
kirjastojen
881 267 teosta
kokoelmissa

73 323 lainaajaa
3,7 miljoonaa lainaa
1,9 miljoonaa kirjastokäyntiä

