
L astenkirjainstituutti (LKI) on vuonna 1978 perustettu valtakunnalli-
nen lasten- ja nuortenkirjallisuuden edistämis- ja tiedotuskeskus ja 
erikoiskirjasto. Lastenkirjainstituutin kannatusyhdistys ry:ssä on sekä 

henkilö- että yhteisöjäseniä. Yhdistyksen hallitukseen kuuluu 16 jäsentä.

Vuonna 2020 lasten- ja nuortenkirjallisuus löytää lukijansa. Lastenkirjains-
tituutti tukee laajaa ammattilaisten verkostoa, joka tuottaa, tutkii ja hyö-
dyntää kirjallisuutta. Suomalainen lasten- ja nuortenkirjallisuus tunnetaan 
myös maailmalla. LKI on valtakunnallisesti ja kansainvälisesti tunnettu ja 
arvostettu asiantuntijaorganisaatio, joka on avoin yhteistyölle ja uusille toi-
mintatavoille. LKI:n palvelut ovat laadukkaita ja helposti saavutettavia, ja 
se tarjoaa työntekijöilleen inspiroivan ja vakaan työympäristön. 

STRATEGIA

Lastenkirjainstituutin

2016-2020

1. ARVOT & VISIO 

Mikä on Lastenkirjainstituutin unelma?

Se, että satuihin uskotaan. 

Asiantuntijuus

Rohkeus

Avoimuus



 »kotimaisen ja käännetyn lasten- ja nuortenkirjallisuuden kokonaisuudessaan 
 »lastenkirjan kuvitustaidetta sekä alan arkistoaineistoa.

2. TAVOITTEET
Edistää

Tallentaa

...etsimme avoimesti uusia yhteistyökumppaneita!

3. PALVELUT
Lastenkirjataiteen kokoelma 

(2 500 originaalia)

Onnimanni-lehti 

(4 krt. vuodessa)

Yleisötilaisuudet & 

näyttelyt
Seminaarit & 

asiantuntijatapaamiset

TietopalveluErikoiskirjasto 

(70 000 nidettä)

 »kotimaisen lasten- ja nuortenkirjallisuuden tuntemusta ja näkyvyyttä
 »lastenkirjallisuuden tutkimusta ja asiantuntemusta
 »kotimaisen lastenkirjataiteen tunnettuutta
 »lukutaitoa ja lukuintoa.

 »Lastenkirjainstituutin jäsenet
 »Kirjastot
 »Tutkijat, asiantuntijat ja opiskelijat
 »Tiedotusvälineet
 »Kirjallisuuden organisaatiot
 »Koulut ja päiväkodit
 »Lapsiperheet ja nuoret lukijat

 »Lasten parissa työskentelevät
 »Lastenkulttuurin toimijat
 »Kirjailijat ja kuvittajat
 »Kustantamot
 »Museot ja kulttuurikeskukset
 »Muut lasten- ja nuortenkirjallisuu-
desta kiinnostuneet

Kenelle ja kenen kanssa?



4. TOIMINTATAVAT

Viestintä

Yhteistyö

Jalkautuminen

5. HAASTEET

 »nostaa lasten- ja nuortenkirjallisuutta esiin 
 »kokoaa tietoa kotimaassa ja kansainvälisesti
 »välittää tietoa sekä ammattilaisille että harrastajille
 »tarjoaa näkyvyyttä alan asiantuntijoille.

 »tuottaa tapahtumia muiden toimijoiden kanssa
 »luo verkostoja toimijoiden välille
 »luo uusia toimintamalleja lasten- ja nuortenkirjallisuuden 
edistämiseen.

 »toimii paikallisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti 
 »tarjoaa monipuolisia sisältöjä verkossa
 »työskentelee työryhmissä
 »osallistuu keskusteluun ja ottaa kantaa
 »etsii avoimesti uusia toimintaympäristöjä.

 »Lasten ja nuorten lukuinto laskee
 »Lasten- ja nuortenkirjallisuuden asema tutkimuskohteena on heikko
 »Lastenkirjainstituutin taloudelliset ja henkilökuntaresurssit ovat 
riittämättömät
 »Lastenkirjainstituutin toimitilat ovat liian ahtaat



Lastenkirjainstituutin toimintaa kehitetään vuosien 2016–2020 aikana 
kohti strategian tavoitteita. Strategian toteutuminen arvioidaan vuo-
sittain toimintasuunnitelmassa. Strategia on hyväksytty Lastenkir-

jainstituutin hallituksen kokouksessa 9.12.2015.

6. ARVIOINTI

Kannen kuva: Camilla Mickwitz

Lastenkirjainstituutti 
Puutarhakatu 11A, 2krs. Tampere

p. 050 4632 780 / info@lastenkirjainstituutti.fi
www.lastenkirjainstituutti.fi

http://www.lastenkirjainstituutti.fi
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