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Toimintakertomus 2018 
 

 

 

Lastenkirjainstituutti on Tampereella sijaitseva valtakunnallinen lastenkirjallisuuden 
asiantuntijalaitos, joka ylläpitää lasten- ja nuortenkirjallisuutta tallentavaa erikoiskirjastoa ja 
kuvitustaiteen kokoelmaa. Palvelemme lasten- ja nuortenkirjallisuuden parissa työskenteleviä 
tieteen, kasvatuksen ja kirjastoalan ammattilaisia ja opiskelijoita, museotointa ja mediaa. 
 
Tiedotamme alaan liittyvistä asioista julkaisemamme Onnimanni-lehden, verkkosivujen ja 
sosiaalisen median kautta. Järjestämme kaikille avoimia lasten- ja nuortenkirjallisuustapahtumia, 
luentotilaisuuksia sekä ammattilaisille kohdennettuja seminaareja. Aineistostamme koottuja kirja- 
ja kuvitusnäyttelyitä on esillä kotimaassa ja ulkomailla. Edistämme lasten ja nuorten luku-
harrastusta 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 2018 
 
Kannatusyhdistyksen jäsenet 
Jäseniä yhteensä 402, 
joista yhteisöjäseniä 32 
 
Työntekijät 
Kokoaikaisia 3 
Osa-aikaisia 7 
Harjoittelijoita 4 
 
Talous 
– OKM:n avustus 
– Tampereen kaupungin avustus  
toimintaan ja vuokran osuus  
– OKM:n Kirjalitta-avustus  
– projektiavustukset 
– omarahoitusosuus  
 
Onnimanni 
4 numeroa 
220 sivua 
Numeron painos 800–1 000 kpl  
Vakituisia tekijöitä 2, avustajia 42 
Kirja-arvosteluja ja -esittelyjä 121 
 
Tiedotus 
Uutiskirje 256 tilaajaa 
Facebook 2160 seuraajaa 
Instagram 1120 seuraajaa 
Twitter 681 seuraajaa 
 
Tunnustukset Lastenkirjainstituutille 
Suomen kirjailijaliiton 
Kirjailija kiittää -palkinto 
 
Lastenkirjainstituutin jakamat palkinnot 
Onnimanni: Etana Editions -kustantamo 
Punni: Riina Katajavuori, Salla Savolainen: 
Mennään jo naapuriin (Tammi 2017) 
 
 
 
 
 

Lastenkirjainstituutin tapahtumat 
– Tarinakamarit (6) kirjastossa 
– Lastenkirjakahvit 
– Kirjabasaari 
– 40-vuotisjuhlat jäsenille ja 
yhteistyökumppaneille 
– Lastenkirja kääntäjän kädessä  
-Studia generalia luentosarja, 5 luentoa 
 
Yhteistyötapahtumat 
– Äidinkielenopettajain talvipäivät 
– Lastenkirjaseminaari Annantalolla 
– Kirjalitta-lastenkirja- ja sanataidefestivaali 
– Turun kirjamessut 
 
Kirjasto 
Uusia kirjoja hankittiin yhteensä 2579: 
– kustantajalahjoituksia 1658 
– yksityislahjoituksia 742 
– tutkimuskirjallisuutta 58 
 
Kirjastoon tilattiin 77 lehtivuosikertaa:  
– lasten- ja nuortenlehtiä 48 
– ammattilehtiä 29 
 
Luetteloitu kokoelma 60154 kirjaa 
Onnet-tietokannassa 55775 kirjaa 
 
Lainauksia yhteensä 1791: 
– tutkimuskirjallisuutta 1112 lainaa 
– kaukolainoja 10 
 
Näyttelyt  
 
Kirjakori 2017 -näyttelyssä oli kuukauden 
ajan esillä 1257 lasten- ja nuortenkirjaa. 
 
Kaksi kirjanäyttelyä oli esillä viiden 
kuukauden ajan kahdella eri paikkakunnalla.  
 
Kymmenen kuvitusnäyttelyä kiersi eri 
kirjastoissa tai museoissa 12 paikkakunnalla. 
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1. Yleiskatsaus 

 
Lastenkirjainstituutti täytti 40 vuotta 2018. Juhlavuoden toimintaa ohjasivat Lastenkirjainstituutin 
vuosien 2016–2020 strategian vahvistamat arvot: rohkeus, avoimuus ja asiantuntijuus.  
 
Lastenkirjainstituutin 40-vuotisjuhlavuoden kunniaksi järjestettiin Tampereen yliopiston tiloissa 
kaikille avoin luentosarja Lastenkirja kääntäjän kädessä. Lastenkirjainstituutin kirjastossa pidettiin 
Tarinakamari-iltoja. Yhteistyökumppaneille ja kannatusyhdistyksen jäsenille järjestettiin 
syntymäpäiväjuhlat. Onnimannista ilmestyi juhlavuoden kunniaksi laaja kaksoisnumero. 
 
Kirjakori 2017 -näyttelyyn liittyviä tilastoja ja katsausta laajennettiin. Katsaus ja tilastot 
käännettiin englanniksi, jotta tietoa suomalaisesta lasten- ja nuortenkirjallisuudesta saatiin 
välitettyä myös kansainvälisesti.  
 
Suomen Kirjailijaliitto myönsi Lastenkirjainstituutille Kirjailija kiittää -palkinnon, joka jaettiin 
Helsingin kirjamessuilla lokakuussa 2018. 
 
Lastenkirjainstituutin talous pysyi vakaana. Lastenkirjainstituutin kannatusyhdistyksen jäsenmäärä 
pysyi aiempien vuosien tasolla. 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 tarvitaan pysyvästi toinen kirjastonhoitaja, jotta kirjastosta 
olisi mahdollista tuottaa nykyistä enemmän tietoa lasten- ja nuortenkirjallisuuden kehityksestä 
kaikkien alalla toimivien käyttöön. 
 

2. Hankkeet 

 
Lastenkirjainstituutti sai Suomen Kulttuurirahastolta apurahan Lastenkirjat esiin! -hankkeeseen, 
joka käynnistettiin keväällä 2018. Vuosille 2018–2020 ajoittuvassa hankkeessa rakennetaan uusi 
lasten- ja nuortenkirjallisuusportaali Lukemo ja etsitään uusia tapoja tuoda lasten- ja 
nuortenkirjallisuutta esille.  
 
Suomen Kulttuurirahasto tilasi Lastenkirjainstituutilta yläkouluille suuntautuvan Lukuklaanin 
jatkohankkeen toteutuksen. Syyskuussa 2018 käynnistyneessä hankkeessa lahjoitetaan kirjapaketti 
jokaiseen suomalaiseen peruskouluun, jossa on luokat 7–9. Hanke jatkuu elokuun 2019 loppuun.   
 

3. Tiedotus 

 
Eri tiedotuskanavien kautta kerrottiin sekä Lastenkirjainstituutin omasta toiminnasta ja 
tapahtumista että yhteistyökumppanien järjestämistä tapahtumista, lastenkirjallisuuden ilmiöistä 
ja lastenkirjallisuusalan palkinnoista kotimaassa ja kansainvälisesti. 
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Lastenkirjainstituutin tiedotuksessa käytettiin tiedotuslistoja (jäsenet ja sidosryhmät, 
tutkijaverkosto, tiedotusvälineet), kotisivuja sekä sosiaalisen median kanavia. Uutiskirje ilmestyi 
yhdeksän kertaa. Onnimanni-lehti ilmestyi vuoden aikana neljä kertaa.  
 
Lastenkirjainstituutin toiminnanjohtaja kertoi lukemisen merkityksestä Turun Sanomissa 
syyskuussa, lasten- ja nuortenkirjallisuudesta ja instituutin toiminnasta radio Moreenissa 
lokakuussa ja Yle radio ykkösen Kulttuuriykkösessä joulukuussa. Mediassa huomioitiin myös 
Lastenkirjainstituutin saama Lastenkirjat esiin! -hankeapuraha, Kirjailija kiittää -palkinto sekä 
Lastenkirjainstituutin jakamat Onnimanni- ja Punni-palkinnot ja Kirjalitta-festivaali. 
 

4. Kirjasto  

 
Kirjaston toiminnassa painottui kaksi kehityskohdetta: tilajärjestelyillä parannettiin kokoelman 
käytettävyyttä ja hankerahoitusten avulla edistettiin aineiston verkkonäkyvyyttä mm. 
verkkonäyttelyllä Tove Janssonin kotikirjastosta. Lisäksi aloitettiin Lukemo-portaalin valmistelu ja 
lisättiin muun muassa vuoden 2018 kirjojen kuvailun yhteyteen teosten kansikuvat. Kirjasto-
toimikunta kokoontui kerran.  
 
Kirjastossa vieraili useita ryhmiä tutustumiskäynneillä ja kirjastoa esiteltiin myös 
Lastenkirjainstituutin tilaisuuksien yhteydessä. Kirjaston lainausten määrä laski hieman. Eniten 
laskua oli opiskelijoiden ja tutkijoiden lainoissa, joskin tämän asiakasryhmän määrä säilyi 
entisellään tai kasvoi hiukan. Mahdollisesti kysymys on siitä, että painetuista materiaaleista on 
siirrytty e-kirjoihin ja että lasten- ja nuortenkirjallisuuden tutkimus yliopistoissa on vähentynyt. 
Toisaalta vuosihajonta on ollut 2000-luvulla suurta: 1717 lainasta (vuonna 2014) 2363 lainaan 
(vuonna 2017). Kirjaston kokoelmaa hyödynnettiin Lukuklaanin yläkoulun kirjavalinnoissa. 
 
Vuoden aikana kirjastoon saatiin kaikkiaan 2579 nidettä lahjoituksina, vaihtoina tai ostettuina, 
mikä on enemmän kuin monena aiempana vuotena. Tämä johtuu kahdesta isosta 
yksityislahjoituksesta. 
 
Lastenkirjat esiin! -hankkeeseen saadun apurahan turvin kirjastoon palkattiin 1.6.2018 lähtien 
kahden vuoden ajaksi toinen kirjastonhoitaja. Toisen kirjastonhoitajan tehtävänä on ensisijaisesti 
uuden aineiston kuvailu Onnetiin ja edelleen vuonna 2019 julkistettavaa Lukemo-
lastenkirjaportaalia varten. Lisäksi kirjastossa työskenteli neljä henkilöä kirjastoharjoittelijoina tai 
erilaisissa hankkeissa 2–8 kuukauden mittaisissa työsuhteissa, osin osa-aikaisina. Kirjastoon 
tarvitaan edelleen lisää pysyvää työvoimaa. 
 
Kirjastossa käytössä oleva PrettyLib-kirjastojärjestelmä poistuu käytöstä noin kahden vuoden 
kuluttua. Loppuvuodesta kirjastossa ryhdyttiin selvittämään, millaisia vaihtoehtoja kirjaston 
tietokannaksi on olemassa, millaisia kustannuksia niistä syntyy ja kuinka kuvaillun aineiston 
siirtäminen niihin on mahdollista. Työ jatkuu vuonna 2019. 
 
 
 
 
 
 



      7 

 

5. Asiantuntijatoiminta 

 
Lastenkirjainstituutti toimii yhteistyössä yliopistojen, oppilaitosten ja alan järjestöjen kanssa ja 
tarjoaa lastenkirjallisuuden tutkijoiden käyttöön ainutlaatuisen aineiston, tutkimuskirjaston 
palvelut ja alan asiantuntijaverkoston. 
 
Vuoden aikana järjestettiin kaksi tutkijatapaamista, joissa lasten- ja nuortenkirjallisuuden tutkijat 
tapasivat toisiaan ja esittelivät tutkimustaan. Instituutissa kokoontui kaksi kertaa vapaaehtoisten 
koordinoima lasten- ja nuortenkirjallisuuden tutkimuksen lukupiiri. 
 
Helmikuussa järjestettiin yhteistyössä Toukka-lastenkirjakioskin kanssa seminaari lastenkirja-alan 
toimijoille Helsingin Annantalolla. Seminaarissa keskusteltiin lasten- ja nuortenkirjallisuuden 
näkyvyydestä. 
 
Kirjakori-näyttelyn yhteydessä huhtikuussa julkaistiin aiempaa laajemmat Kirjakori-tilastot ja 
katsaus vuoden 2017 lasten- ja nuortenkirjoista. 
 
Kaikille avoin Lastenkirja kääntäjän kädessä -luentosarja järjestettiin syksyllä Tampereen 
yliopiston tiloissa. Luentosarjan viidellä luennolla kymmenen lasten- ja nuortenkirjallisuuden 
kääntämisen ammattilaista kertoi lastenkirjallisuuden kääntämisestä ja kirjaviennistä. Luennot 
tallennettiin ja ne ovat katsottavissa Lastenkirjainstituutin kotisivuilla. Luentosarja järjestettiin 
yhteistyössä Tampereen yliopiston käännöstieteen ja kirjallisuuden oppiaineiden, Tampereen 
seudun työväenopiston, Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton, Kirjallisuuden vientikeskus FILI:n ja 
Goethe Institut Finlandin kanssa. 
 
Lastenkirjainstituutin toiminnanjohtaja osallistui opetusministerin asettaman Kansallisen 
lukutaitofoorumin työskentelyyn. Lukutaitofoorumi määritteli suuntaviivat lukutaidon ja 
lukuinnon kehittämiselle Suomessa. Lukutaitofoorumin työtä jatkoi Lukuliike. Toiminnanjohtaja 
osallistui Lukuliike koulussa -ohjausryhmään ja Lastenkirjainstituuttiin sijoitettu 
hankekoordinaattori työskenteli hankkeessa osa-aikaisesti kolmen kuukauden ajan. 
 

6. Lastenkirjataiteen kokoelma 

 
Lastenkirjataiteen kokoelmasta kootut kiertävät kuvitusnäyttelyt järjestettiin uudelleen 
toimivammiksi kokonaisuuksiksi. Samalla kuvitusnäyttelyille laadittiin uudet esitteet, jotka 
sisältävät aiempaa laajemmin tietoa teoksista ja kuvittajista sekä lapsille suunnattuja tehtäviä. 
Kuvitusnäyttelyt olivat esillä 12 paikkakunnalla ympäri Suomea. 
 

7. Onnimanni ja julkaisuhankkeet 

 
Lastenkirjainstituutin jäsenlehti Onnimanni ilmestyi vuoden aikana neljä kertaa. Numero 1–2/2018 
oli Lastenkirjainstituutin 40-vuotisjuhlavuoden kunniaksi kaksoisnumero ja viimeinen päätoimittaja 
Tuula Korolaisen toimittama numero. Lehdessä selvitettiin kotimaisten aikakauslehtien 
lastenkirjallisuusaiheisten juttujen määrää, esiteltiin lukemiskampanjoita ja kerrottiin 
Lastenkirjainstituutin historiasta ja tämän päivän toiminnasta. 
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Päivi Heikkilä-Halttunen aloitti Onnimannin päätoimittajana kesäkuun alussa. Numeroissa 3 ja 4 
perehdyttiin mm. vuoden 2017 lasten- ja nuortenkirjatarjontaan, virolaiseen tyttökirjaklassikkoon, 
fanifiktioon ja tytöille suunnattuihin sankaritarinakirjoihin. Onnimannin erikoisnumero 3b/2018 
esitteli suuren määrän vuoden 2018 lasten- ja nuortenkirjauutuuksia sekä alan ajankohtaisia 
ilmiöitä. 
 
Lastenkirjainstituutin julkaisutoimikunta kokoontui kerran. Juhlavuoden kunniaksi julkaistiin 
muistikirja, jonka kansien kuvitus oli Camilla Mickwitzin teoksesta Emilia ja onni. 
 

8. Yleisötilaisuudet 

 
Lastenkirjainstituutin juhlavuoden kunniaksi järjestettiin kuusi Tarinakamari-iltaa, joissa illan 
vieras kertoi oman lapsuutensa suosikkikirjoista. Tarinakamarin vieraina olivat Matti Kuusela, 
Maarit Kosmaa, Juha Hurme, Tuula Korolainen ja Johanna Hulkko. Sarjakuva-aiheinen 
Tarinakamari, jonka vieraina olivat Aino Louhi, Marko Annala ja Harri Filppa, oli osa Tampere kuplii 
-festivaalin ohjelmaa. 
 
Tammikuussa Lastenkirjainstituutti oli mukana Äidinkielen Opettajain Liiton talvipäivillä 
Tampereella järjestämällä työpajan Nuortenkirjallisuus ilmiölähtöisessä opetuksessa. Kesäkuussa 
Lastenkirjainstituutissa järjestettiin kaksipäiväinen Kirjabasaari, joka oli osa Annikin runofestivaalin 
off-ohjelmaa. Lokakuussa osallistuttiin Turun kirjamessuille sekä omalla osastolla että 
ohjelmanjärjestäjänä. 
 
Lastenkirjainstituutti ja Sanataideyhdistys Yöstäjä järjestivät Kirjalitta-lastenkirja- ja 
sanataidefestivaalin Tampereella ja sosiaalisessa mediassa 5.–11.11. Kirjalitan oheistapahtumia 
pidettiin muun muassa  Mannerheimin lastensuojeluliiton Laivapuiston perhetalossa ja Tampereen 
Tarinatehtaassa. Kirjalitan päätapahtuma järjestettiin Kulttuuritalo Laikussa ja 
Lastenkulttuurikeskus Rullassa. Kirjalitan sanataidenäyttelyt levittäytyivät eri puolille kaupunkia.  

 

9. Palkinnot ja kilpailut 

 
Lastenkirjainstituutti jakoi toisen kerran Punni-kirjallisuuspalkinnon, joka annetaan esikoiskirjalle 
tai uudelle avaukselle lasten- ja nuortenkirjallisuudessa. Palkinto myönnettiin huhtikuussa 
Kirjakori-tilastojen julkistamisen yhteydessä järjestetyssä tilaisuudessa Riina Katajavuorelle ja Salla 
Savolaiselle kirjasta Mennään jo naapuriin (Tammi 2017).  
 
Lastenkirjainstituutin Onnimanni-palkinto jaettiin Turun kirjamessuilla Etana Editions  
-kustantamolle. 
 
Lastenkirjainstituutti oli mukana kansainvälisen ALMA-palkinnon (The Astrid Lindgren Memorial 
Award) taustatyöskentelyssä ja ehdotti palkinnon saajaksi kuvittaja Linda Bondestamia ja kirjailija 
Timo Parvelaa. 
 
Lastenkirjainstituutti järjesti yhteistyössä Lasten Tampere ry:n kanssa 1.–4.-luokkalaisille 
tamperelaisille suunnatun Sanoista satu -kirjoituskilpailun, jossa kirjoitettiin ja kuvitettiin satu.  
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40-vuotisjuhlavuoden loppupuolella julkistettiin Lastenkirjainstituutin ja Karisto Oy:n kaikille avoin 
Sytytä lukemisen vimma! -kirjoituskilpailu, jossa etsitään erityisesti 11–14-vuotiaita poikia 
kiinnostavaa kaunokirjallista käsikirjoitusta.  
  

10. Kansainvälinen toiminta 

 
Lastenkirjainstituutin toiminnanjohtaja vieraili toukokuussa Tukholmassa tutustumassa Ruotsin 
lastenkirjainstituutin (Svenska Barnboksinstitutet) toimintaan. Vierailun tarkoituksena oli myös 
suunnitella tuleville vuosille tiiviimpää yhteistyötä. 
 
Toiminnanjohtaja piti syyskuussa esitelmän suomalaisesta lasten- ja nuortenkirjallisuudesta Nordic 
Children’s Literature in Russia: reading experience -seminaarissa Pietarissa. Marraskuussa 
toiminnanjohtaja osallistui kansainväliseen lastenkirjallisuusseminaariin ja lastenkirjafestivaaliin 
Tanskan Aarhusissa. 
 

11. Kannatusyhdistys, hallinto ja henkilökunta 

 
Lastenkirjainstituuttia ylläpitävään kannatusyhdistykseen kuului vuoden lopussa 402 jäsentä, joista 
370 henkilö- ja 32 yhteisöjäseniä. Heille tiedotettiin ajankohtaisista tapahtumista jäsenkirjeillä. 
Jäsenet saivat 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 tutkija Maria Laakso. 
Kevätkokouksessa hyväksyttiin kannatusyhdistyksen uudet säännöt, jotka Patentti- ja 
rekisterihallitus vahvisti 7.5.2018. Uusien sääntöjen mukaisesti hallituksen koko on vuoden 2019 
alusta lähtien 12 jäsentä ja puheenjohtaja. 
 
Hallitus kokoontui neljä kertaa ja piti yhden sähköpostikokouksen. Instituutin työtä tukevia 
toimikuntia olivat vuonna 2018 työvaliokunta, julkaisutoimikunta, tilatyöryhmä, 
kirjastotoimikunta, sääntötyöryhmä, Punni- ja Onnimanni-palkintojen raadit sekä 40-vuotisjuhlan 
suunnittelutoimikunta. 
 
Lastenkirjainstituutissa työskenteli kolme vakituista työntekijää: toiminnanjohtaja, kirjastonhoitaja 
ja hallintosihteeri. Onnimanni-lehdessä toimivat tuntipalkkaisina päätoimittaja ja toimittaja.  
 
Instituutti oli huomattava ja haluttu kulttuurialan työllistäjä ja harjoittelupaikkojen tarjoaja vuoden 
2018 aikana. Instituuttiin palkattiin kirjastosihteeri yhdeksän kuukauden ajaksi osin osa-aikaisesti 
ja palkkatuella. Historiantutkija teki kuuden kuukauden ajan osa-aikaisesti palkkatuella selvitystä 
Lastenkirjainstituutin toiminnasta vuosilta 2004–2018. Kirjalitta-festivaalin tiedotusta hoiti 
tuntipalkkainen tiedottaja. 
 
Kirjastossa oli keväällä yliopistoharjoittelija Tampereen yliopistosta kahden kuukauden ajan. 
Nygrénin rahaston tuella palkattiin kesätyöntekijä puoleksitoista kuukaudeksi luetteloimaan Tove 
Janssonin kotikirjasto. Syksyllä kirjastossa työskenteli kirjastoharjoittelija Seinäjoen 
ammattikorkeakoulusta viiden kuukauden ajan. Kirjastossa oli myös työkokeilija kahden 
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kuukauden ajan.  Instituutissa työskenteli graafisen alan opiskelija Ikaalisten käsi- ja 
taideteollisuusoppilaitoksesta työssäoppimisjaksolla kolmen kuukauden ajan sekä 
sihteeriopiskelija työssäoppimisjaksolla kahden kuukauden ajan.  
 
Suomen Kulttuurirahaston rahoituksella Lastenkirjat esiin! -hankkeessa työskenteli kirjastohoitaja 
seitsemän kuukauden ajan ja hankekoordinaattori osa-aikaisesti neljän kuukauden ajan. Lukuliike 
koulussa -hankkeen osa-aikainen hankekoordinaattori työskenteli instituutissa kolmen kuukauden 
ajan. Suomen Kulttuurirahaston tilaamassa Lukuklaani-hankkeessa työskenteli 
hankekoordinaattori neljän kuukauden ajan.  
 

12. 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 2018 lopussa Tampereen kaupungilta saatiin käyttöön varastotila 
Pantin talon 3. kerroksesta.  
 
Vuoden 2018 suurten hankkeiden vuoksi instituuttiin tehtiin kaksi uutta työpistettä ja hankittiin 
hanketyöntekijöille kaksi tietokonetta. 
 

13. Talous 

 
Lastenkirjainstituutin päärahoittajia ovat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Tampereen kaupunki, 
joiden toiminta-avustukset kattoivat Lastenkirjainstituutin perustoiminnan.  
 
Lastenkirjainstituutti sai Suomen Kulttuurirahastolta vuosille 2018–2020 ajoittuvan Lastenkirjat 
esiin! -hankkeelle rahoituksen. Suomen Kulttuurirahasto tilasi Lastenkirjainstituutilta Lukuklaani-
hankkeen toteutuksen yläkouluille. Vuonna 2018 saatiin myös useita pienempiä apurahoja eri 
hankkeisiin. 
 
Lastenkirjainstituutin omarahoitus koostui jäsenmaksuista, julkaisutuotoista, näyttelyvuokrista ja 
kirjabasaarin myynnistä.   
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