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LASTENKIRJAINSTITUUTIN KIRJASTO 

Lastenkirjainstituutin kirjaston toimenpideohjelma liittyy Lastenkirjainstituutin vuosiksi 

2016–2020 tehtyyn strategiaan. Kirjaston toimenpideohjelma tukee strategiassa esiin tuotuja 

arvoja, tavoitteita, palveluita ja toimintatapoja. Instituutin arvoiksi nostettiin strategiassa 

rohkeus, avoimuus ja asiantuntijuus. Lastenkirjainstituutin asiantuntijuus pohjautuu hyvin 

järjestettyyn kirjastokokoelmaan ja tietopalveluun. 

Lastenkirjainstituutti ja Lastenkirjainstituutin kirjasto palvelevat erilaisia kohderyhmiä kuten 

tutkijoita, opettajia ja opiskelijoita, muita kirjasto-, kulttuuri- ja kirjallisuusalan toimijoita, 

kaikkia lasten- ja nuortenkirjallisuudesta kiinnostuneita sekä mediaa.  

 

 

Lastenkirjainstituutin kirjaston toimenpideohjelma 2018–2020 

 

Työntekijät 

 1. Haetaan aktiivisesti rahoitusta toiselle vakituiselle kirjastoammattilaiselle, jotta 

 kirjasto voi palvella nykyistä paremmin eri kohderyhmiä ja tarjota ainutlaatuiset 

 aineistot näkyvästi esille.  

 2. Haetaan aktiivisesti projektirahoitusta takautuvaa luettelointia ja muita kirjaston 

 hankkeita varten, jotta taataan myös kirjaston uusien toimintojen mahdollisuus. 

 3. Tuetaan työntekijöiden ammattitaidon kehittämistä ja työhyvinvointia. 

Kokoelma 

Kirjaston luetteloidussa kokoelmassa on vuoden 2016 lopussa noin 50 000 nidettä lasten-  

ja nuortenkirjoja ja 5700 nidettä tutkimuskirjallisuutta.  

4. Kirjaston kokoelmaa hoidetaan pääosin edelleen vuonna 2013 laaditun 

 Lastenkirjainstituutin kirjastostrategian linjausten mukaisesti. Muutoksena edelliseen 

säilytetään lahjoituksilla koottu kummikirjasto omana kokoelmanaan ja laaditaan 

kokoelmaa esittelevä verkkonäyttely vuonna 2018. 

 5. Pyritään aktiivisesti pääsemään osaksi uudistettavaa vapaakappalejärjestelmää ja 

 yhdeksi kirjamuotoista lasten- ja nuortenkirja-aineistoa tallentavaksi yksiköksi, jotta 

 kirjaston kirjahankinta helpottuisi.  Seurataan lakivalmistelun aloittamista ja ollaan 

 aloitteellisia opetus- ja  kulttuuriministeriön suuntaan. 

 6. Tarkastellaan ammatti- ja lastenlehtikokoelmien tilannetta ja muutostarpeita sitten, 

 kun instituutin uusista tiloista saadaan enemmän tietoa (ks. kohta 18). 
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Tietokanta  

Luetteloidusta kokoelmasta 80 % on luetteloitu PrettyLib-pohjaiseen Onnet-tietokantaan. 

Lisäksi on noin 10 000 luetteloimatonta tai minitiedoin luetteloitua lasten- ja nuortenkirjaa ja 

runsas ammatti- ja lastenlehtien kokoelma (729 nimekettä). 

 7. Luetteloidaan vuosittain saapuva uusi lasten- ja nuortenkirjallisuus (noin 1000 

 nimekettä)  ajantasaisesti kirjastotietokantaan. 

 8. Jatketaan takautuvaa luettelointia, jotta koko kokoelma saadaan saavutettavaksi. 

9. Luetteloidaan kokoelman tärkeimmät kansainväliset ammattilehtinimekkeet 

tietokantaan. 

10. Varmistetaan Onnet-tietokannan (PrettyLib) mukanaolo ja näkyvyys kirjastoalan 

 yhteistyöhankkeissa (Finna). 

Asiakkaat 

 11. Markkinoidaan kirjaston palveluja eri asiakasryhmien tarpeita ajatellen muun 

 muassa järjestämällä kohdennettuja tutustumiskäyntejä ja kirjastonkäytön 

 opetustilanteita. 

12. Järjestetään käyttäjäkysely säännöllisesti viiden vuoden välein, seuraavan kerran 

 vuonna 2018. 

Tiedotus ja verkostot 

13. Seurataan tietopalvelua laadullisesti kirjaamalla tietopalvelukysymykset exceliin ja 

tuodaan kirjaston tietopalvelua näkyväksi verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa.  

14. Nostetaan esiin uusinta lasten- ja nuortenkirjallisuutta vuosittaisen Kirjakori-

 kokonaisuuden avulla ja välitetään siihen liittyvää sisältötietoa, listauksia ja tilastoja. 

15. Laaditaan aineistosta näyttelyitä, kootaan kirjaluetteloita ja lainattavia 

näyttelypaketteja, esitellään aineistoja verkkosivuilla ja markkinoidaan aineistoja 

sähköisten listojen ja sosiaalisen median avulla.  

16. Seurataan kirjastoalan kehitystä yhdessä muiden erikoiskirjastojen kanssa 

(Erikoiskirjastojen ja tietopalveluiden verkosto EriK). 

17. Tehdään yhteistyötä myös muiden kirjasto- ja lastenkirja-alan toimijoiden kanssa 

osana Lastenkirjainstituuttia. 

Tilat 

Nykyiset kirjaston käytössä olevat tilat (noin 340 m) ovat käymässä ahtaiksi. Hyllytilan 

puutteen takia osaa aineistosta säilytetään laatikoissa. Näyttelytilaa on niukasti. 

 18. Jatketaan keskusteluja Tampereen kaupungin kanssa lisätilan ja uusien toimitilojen 

 saamiseksi. 


