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Kirjakaappi 

• Kirjakaappi on Oulun kaupunginkirjaston ja Oulun 
yliopistollisen sairaalan (OYS) yhdessä 
hankkima  Suomen ensimmäinen sairaalassa 
oleva lainaava ja palauttava automaatti 

• Kirjakaapin avajaisia vietettiin 23.5.2013 

• Kaappi sijaitsee Oysin kahviossa 

• Kaapissa on n. 100 kirjaa lapsille, nuorille ja 
aikuisille 

• Kaappi on avoinna 24/7 

 

11.11.2013 Oulun kaupunginkirjasto - maakuntakirjasto 



• Lainaaminen tapahtuu RFID-tekniikkaa hyödyntäen 
kirjastokortilla:  

        - asiakas laittaa kirjastokortin laitteeseen, jolloin  
 kaapin ovi aukeaa 
        - asiakas ottaa haluamansa kirjat ja sulkee oven 
        - kirjakaapista tulostuu kuitti, jossa näkyvät asiakkaan       
 lainat 
         - palauttaminen tapahtuu samoin 
• Laina-aika on 1 viikko, lainat voi uusia 
• Normaalit myöhästymismaksut 
• Lainoja  n. 100/kk 

 
11.11.2013 



 









  Kirjastoreitti mobiilitehtävineen 
• Syksyllä 2013 Oulun kaupunginkirjasto avasi 

Kirjastoreitti-verkkosivuston opettajille ja 
kirjastoammattilaisille. 

• sivuilta löytyy kirjaston ja koulun yhteistyöhön 
liittyvä tieto  

• www.kirjastoreitti.fi 

• Oulun kaupunginkirjastossa käy vuosittain 
noin 3000 lasta ja nuorta tiedonhaun 
opetuksissa 

 

http://www.kirjastoreitti.fi/






• Oulun kaupunginkirjastossa kehitetyn 
sovelluksen avulla koululaiset voivat harjoitella 
verkkokirjaston hakuja mobiilisti 

 

• julkaistu avoimen lähdekoodin lisenssillä 



 



 

• Alakoululaisille, yläkoululaisille ja lukiolaisille 
on omat tehtävänsä. 

 

• Myös opettajat voivat hyödyntää tehtäviä 
koulussa opettaessaan OUTI-verkkokirjaston 
käyttöä 

 

 





• Tehtäviä voi tehdä omilla älypuhelimilla, 
tableteilla tai tietokoneilla. Tehtävät ovat 
vuorovaikutteisia, ja käyttäjä näkee heti, onko 
vastaus oikein vai väärin 





• http://oulu.ouka.fi/kirjasto/kr/  

 

http://oulu.ouka.fi/kirjasto/kr/






Liikkuva mikroluokka  

• liikkuvassa mikroluokassa on 10 työasemaa 
(läppäriä) 

• voi kuljettaa paketti- tai farmariauton 
peräkontissa 

• työasema on aina lataustilassa 

• laatikko teetetty mittojen mukaan tätä 
kuljetusta varten 

 



 



• pyörällinen ja vetokahvallinen laatikko 

• teetetty firmassa joka tekee bändeille vastaavaa 
kuljetuskalustoa 

• käytetty lähikirjastoissa asiakkaiden netin käytön 
opetuksiin parikymmentä kertaa 

• ei kannata hankkia yksittäisiin kirjastoihin omia 
laitteita 

• aina ei ole helppo päästä kouluille opetustiloihin 

• kokemukset hyviä 





 



UBI on interaktiivinen palvelu 

• UBI on iso näyttö, vastaavia kaupungilla 10 kpl 
• muissa näytöissä pyörii samat ohjelmat, kirjasto 

saanut erillisen hankkeen kautta tehdä meille 
sopivat ohjelmat 

• yhteistyö Oulun yliopiston sähkötekniikan 
osaston kanssa 

• tapahtumakalenteri 
• kaikkein tärkein palvelu kirjaston kannalta: voi 

hakea asiasanapilvestä aineistoa 
• yhdistetty Kirjasampon ja verkkokirjaston 

käyttöliittymä 



 



 





 



• yhdistetty myös kirjaston tilat niin, että haussa 
voidaan katsoa missä haluttu teos sijaitsee 

• keskittyy kaunokirjallisuuden tiedonhakuun 

• tiedot tulevat suoraan meidän kotisivuilta 

• Kirjasammon asiasanat+arvosteluja  

• diplomityön tekijä tehnyt, pilotti, testataan 

• tavoitteena saada kirjaston kannalta järkeviä 
palveluja kosketusnäyttöihin 



 


