
Seniorit kartalle
- seniorityötä Oulun kaupunginkirjastossa

Mervi Vaara 3.5.2018
Maailma muuttuu Eskoni – kirjastojen seniorityö muutoksessa 3.-4.5.2018 Oulu



Oulun kaupunginkirjasto



Oulun kaupunginkirjasto
• pääkirjasto, 3 aluekirjastoa, 20 lähikirjastoa, 3 kirjastoautoa,

pari muuta palvelupistettä
• palvelukokonaisuudet:

– kokoelmapalvelut
– it- ja lainauspalvelut
– tietopalvelut
– lasten ja nuorten kirjastopalvelut
– musiikkikirjasto- ja mediapalvelut
– hakeutuvat kirjastopalvelut

• aluejako: pohjoinen, eteläinen, itäinen, keskinen
• henkilökuntaa 138 htv, yhteensä väliaikaisineen 150
• v. 2017: kokonaislainaus n. 3,7 milj., kokoelma n. 950 000

nidettä, käyntejä 1,9 milj., tapahtumia reilu 1000
• Oulussa asukkaita reilu 200 500, lainaajia vajaa 76 000



Hakeutuvat kirjastopalvelut



”Hakeutuvat kirjastopalvelut”
• henkilökunta

– palvelupäällikkö: lasten ja nuorten kirjastopalvelut & hakeutuvat
kirjastopalvelut

– neljä kirjastoautonkuljettaja-virkailijaa
– neljä kirjastovirkailijaa

• käytännössä kirjastoautoyksikkö: henkilökunta riittää pyörittämään
kolme kirjastoautoa
– Teuvo: kahdessa vuorossa, aamut kouluja, illat katupysäkkejä
– Onneli: yhdessä vuorossa, päiväkoteja, alakouluja, palvelutaloja;

joustavuus, tapahtumallisuus
– Akseli: yhdessä vuorossa, aamua, iltaa, Oulu & Ii
– Teuvossa ja Onnelissa kaksi työntekijää joka vuorossa, Akselissa

yksi työntekijä
• lisäksi kotipalveluasiakkaita, Keskustan palvelukeskus perjantaisin



Puistopiknikkejä ja vinkkauskeikkoja



Muuta kirjastoautotoimintaa

• tapahtumat, pop up
– Onneli ja Teuvo osallistuvat erilaisiin tapahtumiin
– esim. Mini World Cup –jalkapallotapahtuma su 29.4.,

Lumottujen sanojen puistopiknik to 7.6., Pikipop la 16.6.
• Heikinharjun vastaanottokeskus: yhteistyö aikuisten

tietopalvelun ja lasten ja nuorten osaston kanssa, seur. ti 15.5.
• Onnelin vinkkauskeikat kouluille: Lukuviikko huhtikuussa
• Onnelilla tapahtumia kouluille: esim. Liikkuva Laulureppu,

tanssijat, sarjakuvataiteilija Milla Paloniemi



Pop up!



Muuta kirjaston hakeutuvaa toimintaa

• tapahtumat, pop up
– pop up –konsepti
– ”jokaisesta” yksiköstä tehdään, riippuen teemasta ja

paikasta
– tapahtumat, messut, oppilaitosten kauden avajaiset jne.
– kirjaston esittelyä, palvelujen markkinointia,

asiakashankintaa, kirjavinkkausta jne.
• yhteistyö Oulun vankilan kanssa

– alueellinen kehittämistehtävä
– aloitettu vuosi sitten, toiminta hyvässä vauhdissa
– laajenee myöhemmin alueelle



Senioritiimi kehittää



Senioritiimi
• perustettiin tammikuussa 2016
• tarkoituksena kehittää ikäihmisten kirjastopalveluja
• ”kulttuurin parantava vaikutus”
• kokoontuu 6 kertaa vuodessa, pitää yhteyttä tilanteen mukaan ja

tarvittaessa
• pj. hakeutuvien kirjastopalvelujen palvelupäällikkö, jäseniä eri

kirjastoista, yhteensä 7 henkilöä
• yhteistyö Oulun kaupungin hyvinvointipalvelujen kanssa, jäsen

tiimissä
• yhteistyökumppaneiden kartoittaminen
• resurssia seniorityöhön ”korvamerkitty”: informaatikko,

kirjastonhoitaja
• palvelutaloissa lukutuokioita vetävillä oma vertaistukiryhmänsä
• sähköinen työtila, materiaalien jakaminen



Ikäihmisten kirjastopalvelut



Kuin kuka tahansa asiakas
• kirjaston peruspalvelut: lainaus, lehtisalit
• kirjastoautojen katupysäkit
• tapahtumissa aktiivinen osallistujajoukko:

– lukupiirit
– kirjalliset illat
– Muistellaan vanhaa Oulua –tilaisuudet
– avoimet IT-opetukset

• digitalkkarit
• Celian palvelut



Ikääntynyt kirjaston käyttäjänä

• apuvälineet: kuulemista ja näkemistä helpottavat välineet
(lukulasit, induktiosilmukka, palvelupistesilmukka)

• liikunnallinen esteettömyys: kulkureitit, pääkirjaston sähköinen
alaovi, inva-WC, pyörätuoliluiskat, pääkirjastossa
asiakaspyörätuoli jne.

• esim. tuolit asiakaspalvelupisteissä, automaattien
säätämismahdollisuus

• verkkopalvelujen ja automaattien käytettävyys, ikäteknologia
• jne. jne.
• haasteita myös senioritiimin pohdittavaksi
• kaikki asiakkaat hyötyvät esteettömyydestä ja

saavutettavuuden parantamisesta



Kirjaston kotipalvelu



Kotipalvelu

• oululaisille, jotka eivät pysty itse asioimaan kirjastossa
• aloiteltu vuonna 1983
• kotipalvelua hoidetaan ”kaikista” kirjastoista
• Posti hoitaa kuljetukset kotipalveluasiakkaille
• osalle asiakkaista henkilökunta vie aineiston itse, muutamalle

hakee lähiomainen
• kotipalveluasiakkaita vajaa 60, asiakkaina myös laitoksia
• laaja lähikirjastoverkko, kirjastoautojen pysäkit:

kotipalveluasiakkaiden määrä ei tuon isompi
• markkinointi: uusi kotipalveluesite ja infonäyttömainos
• IKI-projekti 2004-2008: organisoitiin, PallasPron

kotipalveluohjelma (nyk. käytössä Aurora-kirjastoilla)



Palvelutalot ja laitokset

• luku- ja musiikkituokioita, kirjastovierailuja
• kirjastoauto Onneli käy 6 palvelutalossa

kerran kuussa
• kotipalveluasiakkaina myös laitoksia
• palvelutaloilla yhteisökortti
• Keskustan palvelukeskuksen kirjasto

– kirjoja n. 550 kpl
– lainaus-/palautusautomaatti, itsepalvelu
– päivystys perjantaisin klo 10.30-11.30

• OYS:n kirjakaappi
– kirjoja n. 175 kpl, aineistoa lapsille, nuorille ja aikuisille
– Kastellin kirjasto huolehtii ja vaihtaa aineistoa
– RFID, avoinna sairaalan asiakkaille 24/7, muille sairaalan

aukioloaikoina



Tapahtumia



Tapahtumia ikäihmisille

• SeniorSurf: yhteistyö OAMK:n kirjastoalan opiskelijoiden
kanssa

• esim. Vanhusten viikko, Isovanhempien lokakuu (tapahtumia,
nukketeatteria, satutunteja, kirjavinkkausta, askartelua,
luentoja)

• henkilökunnan koulutuspäivä + asiakkaille avoin iltapäivä
tammikuussa 2017: asiaa mm. ikääntyneen asiakkaan
kohtaamisesta, muistisairauksista; yhteistyössä 6aika-
hankkeen kanssa

• pop up + esitys kirjaston palveluista Seniori-Messuilla
syyskuussa 2017

• Mediataitoviikko helmikuussa 2018: tietoiskuja senioreille
(verkkohuijaukset, valemedia, internet)



Muuta toimintaa

• yhteistyö opiskelijoiden kanssa: opinnäytteet
– Muistojen kirjasto: kotipalvelun uusi toimintamuoto, sadutus

(aiheena lukeminen, kirjat, kirjasto)
– Muistoja matkalta: OAMK:n opiskelijoiden tekemät

muistelutuokiopaketit (lapsuus ja perhe, vapaa-aika, arki, koulu)
• muistelumateriaalipaketit tulossa aiheista: sauna, meri, askareet
• selvitelty, mitä muualla Suomessa tehdään
• kartoitettu yhteistyökumppaneita,  markkinoitu kirjastoa

– Oulun eläkeliitto: käyvät lukemassa vanhuksille palvelutaloissa
– Ikäihmisten olohuone –toiminta: kirjavinkkausta, kirjaston

palvelujen esittelyä
– Ikääntyneiden yliopisto, Vanhusneuvosto, asukastuvat jne.





#oulunkaupunginkirjasto
Kysy mitä vaan!

www.ouka.fi/kirjasto

Mervi Vaara
mervi.vaara@ouka.fi

p. 044 703 7340
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