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Toimintakertomus 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lastenkirjainstituutti on Tampereella sijaitseva lastenkirjallisuuden edistämis- ja tiedotuskeskus ja 
erikoiskirjasto. Lastenkirjainstituutin tavoitteena on edistää lasten- ja nuortenkirjallisuuden ja 
lastenkirjan kuvitustaiteen tuntemusta ja tutkimusta.  
 
Lastenkirjainstituutti ylläpitää maamme ainoaa erikoiskirjastoa, joka tallentaa kotimaista ja 
käännettyä lasten- ja nuortenkirjallisuutta sekä alan tutkimuskirjallisuutta asiantuntijoiden ja 
muiden lastenkirjallisuudesta kiinnostuneiden käyttöön. 
 
Lastenkirjainstituutti edistää lasten ja nuorten lukuharrastusta ja sitä kautta lukutaitoa tiiviissä 
yhteistyössä alan muiden ammattilaisten kanssa. Lastenkirjainstituuttia ylläpitää voittoa 
tavoittelematon ja yleishyödyllinen Lastenkirjainstituutin kannatusyhdistys ry. Toiminnan 
päärahoittajia ovat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Tampereen kaupunki. 
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Avaintiedot 2017 

 
Kannatusyhdistyksen jäsenet 

Jäseniä yhteensä 409 

joista yhteisöjäseniä 34. 
 
Työntekijät 
Kokoaikaisia 3 
Osa-aikaisia 2 
Harjoittelijoita 3 
 
Onnimanni 
4 numeroa 
220 sivua 
Numeron painos 800–850 kpl  
Vakituisia tekijöitä 3, avustajia 43 
Kirja-arvosteluja ja -esittelyjä 121 

 
Tiedotus 
Uutiskirje 170 tilaajaa 
Facebook 1925 seuraajaa 
Instagram 612 seuraajaa 
Twitter 525 seuraajaa 
 
Tapahtumat 
- Suuri lukuseikkailu 50 000 osallistujaa 
lastenkulttuurikeskusten 
tapahtumakiertueella 8 paikkakunnalla 
- Kirjalitta noin 1000 osallistujaa viikon aikana  
- Lukeva Pirkanmaa -tempaus 400 osallistujaa 
- Tampere kuplii 
- Muumimuseon avajaisjuhla 
- Turun kirjamessut 
- Saamelaiskirjailijoiden kiertue 
 
Talous 
 
- OKM:n avustus 129 000 € 
- Tampereen kaupungin avustus 130 622 € 
- kulttuurilehtituki 9 000 € 
- projektiavustukset 42 600 € 
- omarahoitusosuus 43 019 € 
 
 

Kirjasto 
 

Uusia kirjoja hankittiin yhteensä 2280: 

- kustantajalahjoituksia 1108 
- yksityislahjoituksia 796 
- tutkimuskirjallisuutta 111 
 

Kirjastoon tilattiin 74 lehtivuosikertaa:  

- lasten- ja nuortenlehtiä 41 
- ammattilehtiä 33 
 

Luetteloitu kokoelma 58 100 kirjaa 

Onnet-tietokannassa 53 206 kirjaa 
 

Lainauksia yhteensä 2363: 

- tutkimuskirjallisuutta 1562 lainaa 
- kaukolainoja 159 
 
Lainatuimmat kirjat 
Barbara Wall: The narrator's voice. Female 
rebellion in young adult dystopian fiction  
Maria Nikolajeva: Bilderbokens pusselbitar 
 
Näyttelyt  
 
Kirjakori 2016 -näyttelyssä oli kuukauden 
ajan esillä 1047 lasten- ja nuortenkirjaa. 
 
Neljä kirjanäyttelyä kiersi eri kirjastoissa, 
museoissa tai kulttuurikeskuksissa 8 
paikkakunnalla.  
 
Seitsemän kuvitusnäyttelyä kiersi eri 
kirjastoissa tai museoissa 13 paikkakunnalla.  
 
Suuren lukuseikkailun näyttelyt 
Kuvitustaiteen klassikoita ja Tarinoiden puisto 
-näyttelyt vierailivat yhdeksällä 
paikkakunnalla.

 
 



1. Yleiskatsaus 

 
Lastenkirjainstituutin vuosien 2016–2020 strategian vahvistamat arvot, rohkeus, avoimuus ja 
asiantuntijuus, ohjasivat vahvasti vuoden 2017 toimintaa. Suomessa käytiin vilkasta keskustelua 
lasten ja nuorten lukutaidon tilasta. Huoli lasten ja nuorten lukutaidon heikkenemisestä ja 
lukemisharrastuksen vähenemisestä huomioitiin myös Lastenkirjainstituutin toiminnassa. 
Lastenkirjainstituutti toteutti yhteistyössä Lukukeskuksen kanssa itsenäisyyden juhlavuoden Suuri 
lukuseikkailu -hankkeen, jonka tavoitteena oli tukea pitkäjänteistä lukemista lasten ja nuorten 
omilla ehdoilla. Lastenkirjainstituutti oli mukana myös Lukeva Pirkanmaa -hankkeessa, jossa 
koottiin yhteen pirkanmaalaisia kirja-alan toimijoita ja innostettiin nuoria lukemaan. 
Lastenkirjainstituutin kirjaston kokoelmaa hyödynnettiin myös Pirkanmaan lukudiplomien 
päivitystyössä, jossa tehtiin lukudiplomilistat peruskouluun ja toiselle asteelle yhteistyössä 
Tampereen kaupunginkirjaston ja asiantuntijaryhmän kanssa.  
 
Lastenkirjainstituutin talous pysyi vakaana. Lastenkirjainstituutin kannatusyhdistyksen jäsenmäärä 
pysyi suunnilleen aiempien vuosien tasolla (409 jäsentä 31.12.2017). Onnimanni-lehden 
tilausmäärä kasvoi edellisvuodesta 54 tilauksella. Opetus- ja kulttuuriministeriön toiminta-avustus 
kattoi osan instituutin perustoiminnasta ja vakituisen henkilökunnan palkat. Tampereen kaupunki 
tuki toiminta-avustuksellaan perustoimintaa ja antoi vastikkeetta käyttöön toimitilat. Tilat ovat 
kirjaston osalta käyneet riittämättömiksi kokoelman karttuessa vuosittain yli tuhannella kirjalla. 
Lastenkirjainstituutin kirjastoon tarvittaisiin toinen kirjastonhoitaja, jotta kirjastosta olisi 
mahdollista tuottaa nykyistä enemmän tietoa lasten- ja nuortenkirjallisuuden kehityksestä 
kaikkien alalla toimivien käyttöön. 
 

2. Tiedotus 

 
Yksi Lastenkirjainstituutin perustehtävistä on välittää tietoa sekä kotimaisista että kansainvälisistä 
lasten- ja nuortenkirjallisuuden tapahtumista ja ilmiöistä. Eri tiedotuskanavien kautta kerrottiin 
sekä Lastenkirjainstituutin omasta toiminnasta ja tapahtumista, että yhteistyökumppanien 
järjestämistä tapahtumista, lastenkirjallisuuden ilmiöistä ja lastenkirjallisuusalan palkinnoista 
kotimaassa ja kansainvälisesti. 
 
Lastenkirjainstituutin tiedotuksessa käytettiin erilaisia tiedotuslistoja (jäsenet ja sidosryhmät, 
tutkijaverkosto, tiedotusvälineet), kotisivuja sekä sosiaalisen median kanavia, joista Facebookin ja 
Twitterin rinnalle tuli Instagram. Uutena tiedotuskanavana otettiin käyttöön uutiskirje. 
Onnimanni-lehti ilmestyi vuoden aikana neljä kertaa. Vuoden 2017 tiedotuksessa merkittävä 
kanava oli Suuren lukuseikkailun tiedotus.  
 
Lastenkirjainstituutista tehtiin naistenpäivänä Aamulehden uutisvideo, jossa käsiteltiin poikien ja 
tyttöjen osuutta päähenkilöinä kotimaisissa kuvakirjoissa. Lastenkirjainstituutin 
toiminnanjohtajasta julkaistiin Maaseudun tulevaisuudessa laaja henkilöhaastattelu. Joulukuussa 
toiminnanjohtaja oli Lotto-lähetyksessä kertomassa instituutin toiminnasta. 
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3. Kirjasto 

 
Kirjastotoimikunta kokoontui vuoden aikana kahdesti. Työn tuloksena laadittiin rekisteriseloste ja 
kirjaston toimenpideohjelma vuosille 2018–2020 ja rekisteriseloste sekä ajantasaistettiin 
käyttösäännöt ja palveluhinnasto. Kirjastossa vieraili useita ryhmiä tutustumiskäynneillä ja 
kirjastoa esiteltiin myös Lastenkirjainstituutin tilaisuuksien yhteydessä. Kirjaston lainausten määrä 
kasvoi. 
 
Takautuvaa luettelointia jatkettiin suomenruotsalaisen kirjallisuuden, 1900-luvun alussa 
julkaistujen lasten vuosikirjojen sekä suurten ikäluokkien rakastettujen klassikkokirjojen 
luettelointiin saatujen apurahojen turvin. Näillä projektirahoilla kirjastossa työskenteli osa-
aikaisesti määräaikainen kirjastonhoitaja yhdeksän kuukauden ajan. Kirjastossa kahden kuukauden 
ajan työskennellyt työssäoppija päivitti Kolmen tähden tietokantaa. 
 
Vuoden aikana kirjastoon saatiin edellisiä vuosia enemmän kirjoja, kaikkiaan 2280 nidettä 
lahjoituksina, vaihtoina tai ostettuna. Lahjoituksia saatiin kaikkiaan sadalta kustantajalta, 
Kansalliskirjastosta sekä yksityisiltä lahjoittajilta. Kaikkia uusia kirjoja ei kuitenkaan saatu kuvailtua 
tietokantaan ja muutkin kirjastotyöt kasaantuivat henkilökuntavajeen vuoksi. Kirjastossa 
työskenteli yksi vakituinen kokoaikainen kirjastonhoitaja, kun vastaavan kokoisia erikoiskirjastoja 
hoitaa tyypillisesti vähintään kaksi kirjastonhoitajaa. 
 
Kirjastossa valmisteltiin PrettyLib-pohjaisen Onnet-tietokannan siirtämistä hosting-palvelun 
alaisuuteen. Tietokantaa ei kuitenkaan vielä siirretty, koska Lastenkirjainstituutin verkkoyhteys ei 
ole riittävän nopea verkkopohjaisen tietokannan käyttöön. Työtä jatketaan vuonna 2018. 
 

4. Asiantuntijatoiminta 

 
Lastenkirjainstituutti toimii yhteistyössä yliopistojen, oppilaitosten ja alan järjestöjen kanssa ja 
tarjoaa lastenkirjallisuuden tutkijoiden käyttöön ainutlaatuisen aineiston, tutkimuskirjaston 
palvelut ja alan asiantuntijaverkoston. 
 
Kirjakori-näyttelyn yhteydessä huhtikuussa julkaistiin Kirjakori-tilastot ja analyysi vuoden 2016 
lasten- ja nuortenkirjoista. 
 
Vuoden 2017 aikana järjestettiin kaksi tutkijatapaamista, joissa lasten- ja nuortenkirjallisuuden 
tutkijat tapasivat toisiaan ja esittelivät tutkimustaan. Eri yliopistoissa tehtävää lasten- ja 
nuortenkirjallisuuden tutkimusta kartoitettiin kyselytutkimuksella, johon vastasi 16 henkilöä 
kuudesta eri yliopistosta. 
 
Pirkanmaan lukudiplomi päivitettiin vuoden 2017 aikana alakouluun, yläkouluun ja toiselle 
asteelle yhteistyössä Tampereen kaupunginkirjaston ja asiantuntijaryhmän kanssa. 
Asiantuntijatyöryhmä kokoontui 12 kertaa Lastenkirjainstituutin kirjastossa ja hyödynsi aktiivisesti 
kirjaston kirjavalikoimaa keskustelujen ja valintojen pohjana. Kaikille kouluasteille tehtiin 
opettajilta tulleen toivomuksen mukaisesti mukautettu lukudiplomikirjalista niille oppilaille, joille 
lukeminen on eri syistä vaikeaa. 
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Marraskuussa Lastenkirjainstituutin Kuka lukisi minut? -seminaari kokosi Tampereelle 150 lasten- 
ja nuortenkirjallisuuden parissa työskentelevää asiantuntijaa kuulemaan ja keskustelemaan siitä, 
kuinka jokaiselle lapselle löydettäisiin sopiva kirja. Kirjastokaista lähetti seminaarin 
suoralähetyksenä, jota seurasi 184 henkilöä.  
 
Osana Pirkanmaan kulttuurirahaston rahoittamaa Lukeva Pirkanmaa -hanketta koottiin yhteen 
pirkanmaalaisia kirjallisuus- ja lastenkulttuuritoimijoita. Verkostolle järjestettiin tapaaminen ja 
osallistujista koottiin Facebook-ryhmä. Hankkeessa toteutettiin nuoria lukemaan innostava 
#koskamäeluen -tempaus, johon osallistui eri puolilla Pirkanmaata lähes 400 henkilöä. Hankkeen 
koordinaattori työskenteli Lastenkirjainstituutissa. 
 
Herlinin säätiön apurahalla jatkettiin Lastenkirjallisuus ilmiölähtöisen oppimisen tukena  
-hanketta. Hankkeeseen liittyvää yhteistyötä opettajankoulutuslaitosten kanssa laajennettiin ja 
yhteistyökumppaneita saatiin Helsingin, Turun, Tampereen ja Jyväskylän yliopistoista. Hankkeessa 
tuotettiin nuortenkirjallisuuteen liittyviä ilmiötehtäviä yläkoululaisille eri oppiaineisiin.  
 
Kirjastonhoitaja esitteli Forum för finsklärare -seminaarissa 23.1. suomenkielisiä selkokirjoja. 
Toiminnanjohtaja oli mukana kuvakirja-aiheisessa paneelikeskustelussa Turun 
kaupunginkirjastossa 17.5. ja Turun kirjamessuilla lasten lukemista koskevassa 
paneelikeskustelussa. Toiminnanjohtaja esitteli kääntäjille kotimaista lasten- ja 
nuortenkirjallisuutta Helsingin kirjamessuilla pidetyssä esitelmätilaisuudessa.  
 

5. Lastenkirjataiteen kokoelma 

 
Lastenkirjainstituutin lastenkirjataiteen kokoelma järjestettiin, digitointiin ja luetteloitiin vuoden 
2016 aikana Muusa-kokoelmanhallintajärjestelmään. Vuonna 2017 tutkijoille ja 
yhteistyökumppaneille markkinoitiin mahdollisuutta tutustua kokoelmaan sähköisesti. 
 
Suuri lukuseikkailu -hankkeen yhteydessä järjestettävää kuvitustaiteen näyttelykiertuetta 
koordinoitiin Lastenkirjainstituutissa. Kuvitustaiteen klassikoita -näyttely koottiin yhteistyössä 
Kansallisarkiston, Muumimuseon ja WSOY:n kirjallisuussäätiön kanssa. Tarinoiden puisto -näyttely 
toteutettiin yhteistyössä Pro Lastenkirjallisuus ry:n ja Kuvittajat ry:n kanssa. Näyttelyt kiersivät 
kumpikin yhdeksällä paikkakunnalla. 
 
Maija-Kaarina Nenosen syntymän 100-vuotisjuhlan kunniaksi Lastenkirjainstituutissa oli esillä Tiina 
Tonttutyttö ja 40-luvun moderni kuvakirja -näyttely.  
 
Lastenkirjataiteen kokoelmaan saatiin uutena lahjoituksena Kristiina Louhen 12 kuvitusoriginaalia 
käsittävä Tyttö ja naakkapuu -näyttelykokonaisuus josta koottiin uusi kiertonäyttely. Vuonna 2017 
aloitettiin kiertonäyttelyiden esitteiden ja tehtävien uudistustyö, jonka avulla voidaan tehostaa 
kuvitusnäyttelyiden markkinointia ja näin kasvattaa Lastenkirjainstituutin näyttelyistä saamia 
vuokratuloja. 
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6. Onnimanni ja julkaisuhankkeet 

 
Lastenkirjainstituutin jäsenlehti Onnimanni ilmestyi vuoden aikana neljä kertaa. Ensimmäinen lehti 
oli lastenrunouden teemanumero, joka käsitteli mm. pikkulasten ja kouluikäisten runoja sekä 
runojen säveltämistä. Kolmosnumero oli Suomi 100 -lehti, jossa kerrottiin mm. sota-ajan 
tyttökirjallisuudesta, sadan vuoden suosikkikirjoista ja lasten murrekirjallisuudesta. Lehti sisälsi 
myös laajan Suomi-tietokirjojen paketin, ja eri-ikäiset suomalaiset jakoivat kirjamuistojaan. Muissa 
numeroissa aiheina olivat mm. selkokirjat ja maahanmuuttajien kaksikieliset kirjat, vuoden 2016 
lastenkirjasato Suomessa ja Ruotsissa, fantasiakirjallisuus ja -elokuva, L. M. Montgomeryn 
käännökset ja uudet tulkinnat sekä Pohjoismaisten lastenkirjainstituuttien toiminta. Osa 
Onnimannin sisällöstä julkaistiin myös Lastenkirjainstituutin kotisivuilla. 
 
Lastenkirjainstituutin julkaisutoimikunta kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa. Kristiina Louhen 
Tyttö ja naakkapuu -kuvitusoriginaalien pohjalta julkaistiin kuuden kortin sarja. Julkaisuja 
markkinoitiin sosiaalisessa mediassa ja Onnimanni-lehdessä ja myytiin erilaisissa tapahtumissa. 
 

7. Yleisötilaisuudet 

 
Suuri lukuseikkailu 
 
Lastenkirjainstituutti järjesti osana Suuri lukuseikkailu -hanketta näyttely- ja tapahtumakiertueen 
yhteistyössä Lukukeskuksen, Suomen lastenkulttuurikeskusten verkoston ja Pikku Kakkosen kanssa 
Sipoossa, Vaasassa, Tampereella, Turussa, Porissa, Kemissä ja Kuopiossa. Lastenkirjainstituutti 
kokosi kiertueeseen liittyvät kuvitustaiteen näyttelyt yhdessä yhteistyökumppanien kanssa ja 
koordinoi niiden kuljetuksia.  

 

Suuri lukuseikkailu -hankkeessa: 

50 000 kävijää osallistui 8 paikkakunnalla lastenkulttuurikeskusten tapahtumakiertueeseen. 

250 tapahtumaa ilmoitettiin yhteiseen tapahtumakalenteriin. 

61 kirjailijaa ja kuvittajaa esiintyi neljässä eri maassa. 

10 konsulttiluokkaa toimi lasten lukemisen kokemusasiantuntijoina. 

200 koulua ja 600 kirjastoa osallistui lukuseikkailuun ja järjesti omia tempauksia. 

Yli 300 asiantuntijaa verkostoitui ja 150 yhteistyökumppania osallistui juhlavuoden järjestämiseen. 

Suuri lukuseikkailu keräsi 300 mediaosumaa. 

 

Muut yleisötilaisuudet 
 
Lastenkirjainstituutti ja Sanataideyhdistys Yöstäjä järjestivät Kirjalitta -lastenkirja- ja 
sanataidefestivaalin Tampereella ja sosiaalisessa mediassa 6.–11.11. Kirjalitta-viikon aikana 
järjestetyt oheistapahtumat ja päätapahtuma lastenkulttuurikeskus Rullassa keräsivät kaikkiaan 
lähes tuhat osallistujaa. Lastenkirjainstituutin kirjanäyttely Tätä en lapselleni lukisi oli esillä 
Koilliskeskuksen kirjastossa Tampereella. Viikon aikana järjestettiin lasten tekstinäyttelyitä 
julkisissa tiloissa eri puolilla kaupunkia. 
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Lastenkirjainstituutti osallistui maaliskuussa järjestetyn Tampere kuplii -sarjakuvafestivaalin 
ohjelmaan järjestämällä sarjakuvaillan, jonka vieraina olivat Ville Pirinen ja Asko Alanen.  
Kesäkuussa Lastenkirjainstituutti oli mukana uuden Muumimuseon avajaisjuhlassa. Lokakuussa 
Lastenkirjainstituutin toimintaa ja Suuri lukuseikkailu -hanketta esiteltiin Turun kirjamessuilla. 
Marraskuussa Lastenkirjainstituutti koordinoi kirjailija Inger-Mari Aikion vierailuja kolmessa 
Tampereen kirjastossa ja Lastenkirjainstituutin kirjastossa osana Lukukeskuksen järjestämää 
saamelaiskirjailijoiden kiertuetta. 
 

8. Palkinnot ja kilpailut 

 
Lastenkirjainstituutti jakoi ensimmäistä kertaa Punni-kirjallisuuspalkinnon, joka annetaan 
esikoiskirjalle tai uudelle avaukselle lasten- ja nuortenkirjallisuudessa. Palkinto myönnettiin 
huhtikuussa Kirjakori-tilastojen julkistamisen yhteydessä järjestetyssä tilaisuudessa Elina Hirvoselle 
ja Ville Tietäväiselle kirjasta Näkymätön (Lasten Keskus). 
 
Lastenkirjainstituutin Onnimanni-palkinto jaettiin vuonna 2017 jo 25. kerran. Palkinto myönnettiin 
tutkija, kriitikko Päivi Heikkilä-Halttuselle ja se jaettiin marraskuussa Kuka lukisi minut -
seminaarissa. 
 
Lastenkirjainstituutti oli mukana kansainvälisen ALMA-palkinnon (The Astrid Lindgren Memorial 
Award) taustatyöskentelyssä ja ehdotti yhdessä Suomen kirjastoseuran kanssa palkinnon saajaksi 
kuvittaja Kristiina Louhea ja kirjailija Timo Parvelaa. 
 
Lastenkirjainstituutti järjesti yhteistyössä Lasten Tampere ry:n ja Työväenmuseo Werstaan kanssa 
6.–8. luokkalaisille pirkanmaalaisille suunnatun Mites siinä sillai kävi? -kirjoituskilpailun, jossa 
eläydyttiin Suomen historiaan kirjoittamalla draamateksti. Kilpailun voitti 6.-luokkalainen Maxime 
Mounier Wivi Lönnin koulusta Tampereelta. 
 

9. Kansainvälinen toiminta 

 
Lastenkirjainstituutin toiminnanjohtaja vieraili maaliskuussa Oslossa tutustumassa Norjan 
lastenkirjainstituutin (Norsk Barneboksinstitutt) toimintaan. Huhtikuussa toiminnanjohtaja ja 
hankekoordinaattori kävivät Tanskassa tutustumassa Århusin yliopiston osana toimivaan Center 
for Børns Litteratur og Medier -tutkimuskeskukseen sekä Århusin DOKK1-kirjastoon. Vierailujen 
tarkoituksena on tiivistää yhteistyötä pohjoismaisten lastenkirjainstituuttien kanssa tulevina 
vuosina. 
 

10. Kannatusyhdistys, hallinto ja henkilökunta 

 
Lastenkirjainstituuttia ylläpitävään kannatusyhdistykseen kuuluu 409 jäsentä, joista 375 henkilö- ja 
34 yhteisöjäseniä. Heille tiedotetaan ajankohtaisista tapahtumista jäsenkirjeillä. Jäsenet saavat 
jäsenetuna Onnimanni-lehden ja alennuksen instituutin julkaisuista ja maksullisista tilaisuuksista. 
 
Kannatusyhdistyksen yleiskokoukset pidettiin keväällä ja syksyllä. Kannatusyhdistyksen 
hallitukseen kuului puheenjohtaja ja 15 jäsentä. Puheenjohtajana toimi kirjailija Johanna Hulkko. 
Hallitus kokoontui kolme kertaa ja piti kaksi sähköpostikokousta. Lastenkirjainstituutin asioita 
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edistävät myös erilaiset toimikunnat, joita vuonna 2017 olivat työvaliokunta, julkaisutoimikunta, 
tilatyöryhmä, kirjastotoimikunta, sääntötyöryhmä, Punni- ja Onnimanni-palkintojen raadit sekä 40-
vuotisjuhlan suunnittelutoimikunta. 
 
Lastenkirjainstituutissa työskentelee kolme vakituista työntekijää: toiminnanjohtaja, 
kirjastonhoitaja ja toimistosihteeri. Onnimanni-lehdessä työskentelevät tuntipalkkaisina 
päätoimittaja ja toimittaja. Vuonna 2017 instituutissa työskenteli määräaikainen kirjastonhoitaja 
osa-aikaisesti yhdeksän kuukautta luettelointiin saaduilla projektiavustuksilla ja 
hankekoordinaattori osa-aikaisesti yhdeksän kuukautta Suomen kulttuurirahaston Pirkanmaan 
rahaston ja Tiina ja Antti Herlinin säätiön rahoittamissa hankkeissa. Lisäksi instituutissa oli 
kuukauden ajan palkkatuella työskennellyt projektityöntekijä, työkokeilussa kirjastoalan opiskelija 
kaksi kuukautta, graafisen alan opiskelija Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksesta 
työssäoppimisjaksolla sekä yliopistoharjoittelija Tampereen yliopistosta kaksi kuukautta.  
 

11. Tilat, kalusto ja laitteet 

 
Lastenkirjainstituutin noin 540 neliömetrin tilat ovat liian ahtaat ja uusia tiloja etsitään 
yhteistyössä kaupungin tilakeskuksen kanssa. Asiaa edistää henkilökunnasta ja hallituksen 
jäsenistä koostuva työryhmä. Tavoitteena on löytää tilat, joissa yhteistyö muiden kulttuurialan 
toimijoiden kanssa mahdollistuisi entistä paremmin. Asiasta keskusteltiin Tampereen kaupungin 
edustajien kanssa. Vuoden 2017 aikana ei löytynyt väliaikaista ratkaisua kirjaston lehtikokoelman 
sijoittamiseksi.  
 

12. Talous 

 
Lastenkirjainstituutin päärahoittajia ovat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Tampereen kaupunki, 
joiden toiminta-avustukset kattoivat Lastenkirjainstituutin perustoiminnan. Opetus- ja 
kulttuuriministeriön avustus oli 129 000 euroa ja Tampereen kaupungin instituutin toimintaan 
osoittama avustus 57 500 euroa. Vastikkeetta käyttöön saatujen tilojen vuokran arvo oli 73 122 
euroa. Onnimanni-lehden julkaisemiseen saatiin kulttuurilehtitukea 9000 euroa. 
 
Lastenkirjainstituutti sai eri projekteille useita kohdeavustuksia ja apurahoja. Tiina ja Antti Herlinin 
säätiöltä saatiin 10 000 euroa Lastenkirjallisuus ilmiölähtöisen oppimisen tukena -projektin 
yläkouluja koskevaan jatkohankkeeseen. Suomen kirjastosäätiö myönsi 5000 euroa kirjaston 
aineiston takautuvaan luettelointiin. WSOY:n kirjallisuussäätiö myönsi 4000 euron apurahan 
Kuvitustaiteen klassikoita -näyttelyn kokoamiseen ja näyttelykiertueen kustannuksiin. Suomalais-
tanskalainen kulttuurirahasto myönsi 1000 euroa avustusta Kid E-Lit -verkoston yhteistyölle ja 
suomalais-norjalainen kulttuurirahasto 500 euroa Norjan lastenkirjainstituuttiin tutustumista 
varten. 
 
Vuonna 2016 myönnetyistä avustuksista kohdistettiin vuodelle 2017 Suomen kulttuurirahaston 
Pirkanmaan rahastolta 10 000 euroa Lukeva Pirkanmaa -hankkeeseen, Tiina ja Antti Herlinin 
rahaston avustuksesta 3100 euroa Lastenkirjallisuus ilmiölähtöisen oppimisen tukena 
hankkeeseen, Kirjastosäätiön ja Eugène, Elisabeth ja Birgit Nygréns stiftelsen myöntämät yhteensä 
7500 euron avustukset kirjaston aineiston luettelointiin sekä Otavan kirjasäätiön 1500 euron 
avustus Onnimannin kirja-arvostelujen siirtämiseksi Lastenkirjainstituutin kotisivulle. 
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Lastenkirjainstituutin omarahoitus koostui jäsenmaksuista, julkaisutuotoista, näyttelyvuokrista ja 
seminaarin osallistumismaksuista. Näyttelyvuokrien osuus omarahoituksesta kasvoi.  
 
Lastenkirjainstituutin kannatusyhdistys ry:n tilikauden tulos vuonna 2017 oli – 2352,56 euroa. 
Hallitus esittää, että tilikauden alijäämä kirjataan yli/alijäämä-tilille. 
 
Lastenkirjainstituutin toimisto on valmistellut talousasiat tilitoimistovalmiuteen. Tampereen 
Kirjapitotoimisto Oy on tehnyt tilikirjaukset ja esittänyt tuloslaskelman ja taseen hallituksen 
hyväksyttäväksi. Lastenkirjainstituutin toiminnantarkastajina tilikautena 1.1.–31.12.2017 toimivat 
HT, JHT, sisäinen tarkastaja Piritta Haapahuhta ja kamreeri Pekka Viitanen. 
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Tilinpäätös 2017 

Lastenkirjainstituutin Tuloslaskelma 
  kannatusyhdistys ry 

   Y-tunnus:  0459602-4 
   

  

1.1.2017 - 31.12.2017 
 

1.1.2016 - 
31.12.2016 

  

€ 
 

€ 

VARSINAINEN TOIMINTA 
   TUOTOT 26 243,05 

 
24 981,64 

KULUT 
   

 

Henkilöstökulut -199 054,94 
 

-203 735,14 

 

Vuokrat -1 317,74 
 

-1 027,68 

 

Muut kulut -80 168,15 
 

-98 891,55 

 

KULUT YHTEENSÄ -280 540,83 
 

-303 654,37 

     Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -254 297,78 
 

-278 672,73 

     

     VARAINHANKINTA 
   

 

Tuotot 16 775,00 
 

13 355,00 

 

Kulut -264,99 
 

-276,06 

 

Varainhankinta yhteensä 16 510,01 
 

13 078,94 

     Tuotto- / kulujäämä -237 787,77 
 

-265 593,79 

     

     SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA 
   

 

Tuotot 1,38 
 

0,62 

 

Kulut 0,00 
 

0,00 

 

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 1,38 
 

0,62 

     Tuotto- / kulujäämä -237 786,39 
 

-265 593,17 

     

     Omatoiminen tuotto- / kulujäämä -237 786,39 
 

-265 593,17 

     Yleisavustukset 235 763,24 
 

272 428,37 

     Kokonaistuotto- / kulujäämä -2 023,15 
 

6 835,20 

     Poistot -329,41 
 

-439,21 

     Tilikauden tulos -2 352,56 
 

6 395,99 

     

     TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ -2 352,56 
 

6 395,99 
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Lastenkirjainstituutin  Tase        
 kannatusyhdistys ry 

   Y-tunnus:  0459602-4 
   

  
  

     VASTAAVAA 31.12.2017 
 

31.12.2016 

     

  

€ 
 

€ 

PYSYVÄT VASTAAVAT 
   

     

     Aineelliset hyödykkeet 
   

 

Koneet ja kalusto 988,23 
 

1 317,64 

 

Aineelliset hyödykkeet yhteensä 988,23 
 

1 317,64 

     Sijoitukset 
   

 

Muut osakkeet ja osuudet 45 643,27 
 

45 643,27 

 

Sijoitukset yhteensä 45 643,27 
 

45 643,27 

     PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 46 631,50 
 

46 960,91 

     

     VAIHTUVAT VASTAAVAT 
   Vaihto-omaisuus 
   

 

Valmiit tuotteet / tavarat 11 995,45 
 

15 171,61 

  

11 995,45 
 

15 171,61 

     Saamiset 
   Lyhytaikaiset saamiset 
   

 

Myyntisaamiset 534,00 
 

559,40 

 

Muut saamiset 4,71 
 

3,33 

 

Siirtosaamiset 3 978,15 
 

1 669,51 

Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 4 516,86 
 

2 232,24 

     

     Rahat ja pankkisaamiset 
   

 

Rahat ja pankkisaamiset 53 511,51 
 

75 422,86 

 

Rahat ja pankkisaamiset yhteensä 53 511,51 
 

75 422,86 

     

     VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 70 023,82 
 

92 826,71 

     VASTAAVAA YHTEENSÄ 116 655,32 
 

139 787,62 
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Lastenkirjainstituutin  Tase 
  kannatusyhdistys ry 

   Y-tunnus:  0459602-4 
   

   

      

     VASTATTAVAA 31.12.2017 
 

31.12.2016 

     

  

€ 
 

€ 

OMA PÄÄOMA 
   

     

     Sidotut rahastot 
   

 

Muut sidotut rahastot 58 753,78 
 

58 753,78 

 

Sidotut rahastot yhteensä 58 753,78 
 

58 753,78 

     

     

     

 

Edellisten tilikausien yli- / alijäämät 17 634,33 
 

11 238,34 

 

Tilikauden yli- / alijäämä -2 352,56 
 

6 395,99 

  

15 281,77 
 

17 634,33 

     OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 74 035,55 
 

76 388,11 

     

     

     

     VIERAS PÄÄOMA 
   

     

     Lyhytaikainen vieras pääoma 
   

 

Muut velat 2 580,45 
 

4 159,94 

 

Saadut ennakot 0,00 
 

0,00 

 

Siirtovelat 40 039,32 
 

59 239,57 

 

Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 42 619,77 
 

63 399,51 

     

     

     VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 42 619,77 
 

63 399,51 

     

     

     VASTATTAVAA YHTEENSÄ 116 655,32 
 

139 787,62 

  

  
 

  

      
 


