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Toimintakertomus 2019 
 
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 sekä kaikkia lasten- ja nuortenkirjallisuudesta 
kiinnostuneita. 
 
Tiedotamme alaan liittyvistä asioista julkaisemassamme Onnimanni-lehdessä, verkkosivuillamme ja 
sosiaalisessa mediassa. Järjestämme kaikille avoimia lasten- ja nuortenkirjallisuustapahtumia, 
luentotilaisuuksia sekä ammattilaisille kohdennettuja seminaareja. Aineistostamme koottuja kirja- ja 
kuvitusnäyttelyitä on esillä kotimaassa ja ulkomailla. Edistämme lasten- ja nuortenkirjallisuutta ja 
lukuharrastusta mm. tuottamalla ja välittämällä tietoa sen sisällöstä ja sitä koskevasta tutkimuksesta 
tiiviissä yhteistyössä alan muiden ammattilaisten kanssa.  
 
Lastenkirjainstituuttia ylläpitää voittoa tavoittelematon ja yleishyödyllinen Lastenkirjainstituutin 
kannatusyhdistys ry. Toiminnan päärahoittajia ovat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Tampereen kaupunki. 
 
 
 
Toimintakertomus ja tilinpäätös on hyväksytty Lastenkirjainstituutin kannatusyhdistys ry:n 
sääntömääräisessä kevätkokouksessa 22.4.2020 § 7-9. 
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Avaintiedot 2019 
 
Kannatusyhdistyksen jäsenet 
Jäseniä yhteensä 381 
joista yhteisöjäseniä 32 
 
Työntekijät 
Kokoaikaisia 6 (3 vakituista, 3 hanketyöntekijää) 
Osa-aikaisia 2 
Harjoittelijoita 1 
 
Talous 
– OKM:n avustus 140 000 € 
– Tampereen kaupungin avustus 54 500 € 
toimintaan ja vuokran osuus 73 135 € 
– projektiavustukset 1 177 180,25 € 
– omarahoitusosuus 41 347,43 
 
Onnimanni 
4 numeroa 
yhteensä 192 sivua 
Numeron painos 800–1000 kpl  
Vakituisia tekijöitä 1, avustajia 40 
Kirja-arvosteluja ja -esittelyjä 80 
 
Tiedotus 
Uutiskirje 374 tilaajaa 
Facebook 2515 seuraajaa 
Instagram 1523 seuraajaa 
Twitter 819 seuraajaa 
 
Lastenkirjainstituutin jakamat palkinnot 
Onnimanni: Kirjavinkkariyhdistys ry 
Punni: Timo Kalevi Forss, Aiju Salminen: Mitä on 
punk? (Rosebud, Suomen rauhanpuolustajat 
2018) 
 
Lastenkirjainstituutin tapahtumat 
– Lastenkirjakahvit 
– Lastenkirjat esiin! -seminaari 
– Nuortenkirja nyt! -seminaari 
– Kriitikkokoulutus 

 
Yhteistyötapahtumat mm. 
– Kirjalitta-lastenkirja- ja sanataidefestivaali 
– Turun kirjamessut 
 
Lukuklaani-koulutukset 
19 suomenkielistä ja neljä ruotsinkielistä 
koulutustilaisuutta 
 
Kirjakopla 
8 vinkkivideota nuortenkirjoista 
8 työpajaa nuorille 
 
Kirjasto 
Uusia kirjoja hankittiin yhteensä 1760: 
– kustantajalahjoituksia 1496 
– tutkimuskirjallisuutta 61 
 
Kirjastoon saapui 71 lehtivuosikertaa:  
– lasten- ja nuortenlehtiä 42 
– ammattilehtiä 29 
 
Luetteloitu kokoelma 61614 kirjaa 
Onnet-tietokannassa 57583 kirjaa 
 
Lainauksia yhteensä 1392: 
– tutkimuskirjallisuutta 830 lainaa 
– kaukolainoja 15 
 
Näyttelyt  
 
Kirjakori 2018 -näyttelyssä oli 1, 5 kuukauden 
ajan esillä 1190 lasten- ja nuortenkirjaa. 
 
Kolme kirjanäyttelyä oli esillä yhdeksän 
kuukauden ajan kahdeksalla eri paikkakunnalla.  
 
Seitsemän kuvitusnäyttelyä kiersi eri kirjastoissa 
tai museoissa kymmenellä paikkakunnalla. 
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Katsaus Lastenkirjainstituutin vuoteen 2019 
 

Vuosi 2019 oli Lastenkirjainstituutissa vilkas ja sen aikana toteutettiin merkittäviä hankkeita. Lasten- ja 

nuortenkirjallisuusportaali Lukemo valmistui keväällä osana Suomen Kulttuurirahaston rahoituksella 

vuonna 2018 käynnistynyttä Lastenkirjat esiin! -hanketta. Kaikki uudet lasten- ja nuortenkirjat yhteen 

kokoavaa portaalia on toivottu alalla pitkään. Lukemo löysi heti avaamisensa jälkeen innostuneita käyttäjiä 

sekä perheiden, opettajien että alan opiskelijoiden ja asiantuntijoiden keskuudesta. Hankkeessa järjestettiin 

myös ensimmäinen lastenkirjakriitikoiden koulutus, joka herätti suurta kiinnostusta. 

Lukuklaani-hankkeen yläkoulujen osuus toteutettiin Suomen Kulttuurirahaston tilaushankkeena. Syksyllä 

2018 käynnistyneessä hankkeessa lahjoitettiin 112 kirjan paketti jokaiselle Suomen liki 900 yläkoulusta. 

Hankkeen yhteydessä järjestettiin opettajille koulutustilaisuus kaikissa maakunnissa. Lukuklaani-hanke toi 

Lastenkirjainstituutille merkittävää näkyvyyttä. Lukemo ja Lukuklaani -hankkeet eivät olisi onnistuneet yhtä 

hyvin ilman Lastenkirjainstituutin vankkaa asiantuntemusta lasten- ja nuortenkirjallisuuden sisällöistä ja 

instituutin ajantasaista kirjastoa ja sen aineistoja. 

Nuortenkirjallisuus oli esillä myös Nuortenkirja nyt! -asiantuntijaseminaarissa syksyllä 2019 Metsossa. 

Kirjakori-näyttely ja katsaus, lastenkirjakahvit, ryhmien vierailut ja kuvitusnäyttelyiden vuokraus ja muut 

vuosittaiset tapahtumat toteutettiin suurten hankkeiden ohella. Hankkeiden myötä Lastenkirjainstituutti 

pystyi työllistämään aiempaa useampia työntekijöitä pidempiin työsuhteisiin. Tämä paransi henkilöstön 

yhteishenkeä ja lisäsi toiminnan näkyvyyttä.  

Vuonna 2019 toteutettiin Lastenkirjainstituutin kirjaston käyttäjäkysely, jossa tiedusteltiin myös vastaajien 

näkemyksiä instituutin muusta toiminnasta. Kyselyssä kävi ilmi, että monia kirjaston ja instituutin palveluita 

ei tunneta. Palveluiden esille tuomiseen pohditaan jatkossa uusia keinoja. Kiva lukea! -kyselyssä selviteltiin 

lasten- ja nuortenkirjallisuuden lukutottumuksia. Tähän kyselyyn saatiin ennätykselliset 1505 vastausta.  

Syksyllä käynnistettiin Lastenkirjainstituutin uuden strategian valmistelu. Ensimmäiseen 

suunnittelutilaisuuteen kutsuttiin henkilökunnan ja hallituksen lisäksi yhteistyökumppanien edustajia. 

Tilaisuuteen osallistui 31 henkilöä ja se koettiin erittäin inspiroivana. Tilaisuudessa heränneiden 

monipuolisten ja villienkin ideoiden pohjalta on hyvä lähteä valmistelemaan seuraavaa strategiaa vuodesta 

2021 eteenpäin. Asiantunteva, innostunut ja sitoutunut henkilökunta on avainasemassa, kun 

Lastenkirjainstituutin tulevaisuuden painopisteitä pohditaan. 

Näistä lähtökohdista on hyvä jatkaa työtä lasten- ja nuortenkirjallisuuden ja sen tutkimuksen ja näkyvyyden 

kehittämiseksi.  

 

Kaisa Laaksonen 

toiminnanjohtaja, Lastenkirjainstituutti 
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1. Yleiskatsaus 
 
Lastenkirjainstituutin toimintaa ohjasivat vuosien 2016–2020 strategian vahvistamat arvot: rohkeus, 
avoimuus ja asiantuntijuus.  
 
Lastenkirjainstituutin talous pysyi vakaana. Valtakunnallisten hankkeiden ansiosta Lastenkirjainstituutin ja 
sen monipuolisten palveluiden tunnettuus parani koko maassa. 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 sekä henkilökunnan työtilatarpeen että kirjaston osalta käyneet riittämättömiksi. Kirjakokoelma 
karttuu 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. Suuriin hankkeisiin on ollut 
mahdollista palkata useampia työntekijöitä yli puolen vuoden työsuhteisiin. Tämä on parantanut instituutin 
mahdollisuuksia näkyä, osallistua, vaikuttaa ja kehittää toimintaa valtakunnallisesti.  
 

2. Hankkeet: Lastenkirjat esiin! ja Lukuklaani 
 
Keväällä 2019 avattiin lasten- ja nuortenkirjallisuusportaali Lukemo. Portaali toteutettiin osana Suomen 
Kulttuurirahaston rahoittamaa Lastenkirjat esiin! -hanketta, jossa vuosien 2018–2020 aikana etsitään uusia 
tapoja tuoda lasten- ja nuortenkirjallisuutta esille. Lukemo-portaali esittelee lasten- ja 
nuortenkirjauutuudet ja kokoaa yhteen tietoa alan tapahtumista ja materiaaleista. Lastenkirjat esiin! -
hankkeessa toteutettiin myös alan toimijoita yhteen koonnut asiantuntijaseminaari, lastenkirjakriitikoiden 
koulutustilaisuus sekä lukuhaastekampanjat lapsille ja nuorille keväällä ja syksyllä 2019.  
 
Suomen Kulttuurirahaston tilaamassa Lukuklaani-hankkeessa lahjoitettiin kaikille Suomen yläkouluille 112 
kirjan paketti. Miljoonan euron arvoinen kirjahankinta toteutettiin kevään 2019 aikana ja kirjat toimitettiin 
kouluille syyslukukauden alussa. Lahjoitukseen kuului myös Lastenkirjainstituutissa toteutettu Lukuklaani-
käsikirja opettajien käyttöön. Opettajille järjestettiin kaikkiaan 19 suomen- ja neljä ruotsinkielistä 
Lukuklaani-koulutusta yhteistyössä äidinkielen opettajain paikallisjärjestöjen kanssa.   
 

3. Tiedotus 
 
Lastenkirjainstituutin tiedotuksessa nostettiin esille kotimaisia ja kansainvälisiä lasten- ja 
nuortenkirjallisuuteen liittyviä ilmiöitä, tapahtumia ja tutkimusta. Onnimanni-lehti ilmestyi vuoden aikana 
neljä kertaa. Uutiskirjettä lähetettiin vuoden aikana 12 kertaa. Tiedotuksessa käytettiin tiedotuslistoja, 
kotisivuja sekä sosiaalisen median kanavia. Uutena tiedotuskanavana suurelle yleisölle ja asiantuntijoille 
toimii myös keväällä 2019 avattu Lukemo-portaali. 
 
Lukuklaani-hanke huomioitiin laajalti sekä valtakunnallisessa mediassa että paikallislehdissä. Lukemo-
portaali mainittiin useissa lehdissä, mm. Lapsen maailmassa ja Hämeen Sanomissa. Lastenkirjainstituutin 
toiminnanjohtaja ja hankekoordinaattorit vierailivat Yle puheen Leffa vs. kirja -ohjelmassa keskustelemassa 
lastenkirjoista.  
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4. Kirjasto ja lastenkirjataiteen kokoelma 
 
Kirjaston toiminnassa painottui Lukemo-portaalin valmistelu ja avaaminen. Portaalin tiedot tulevat kirjaston 
PrettyLib-pohjaisesta Onnet-tietokannasta, joten tietokannan kuvailutyön ohjeistusta piti päivittää 
portaaliin soveltuvaksi. Kirjastonhoitaja tutustui muiden tieteellisten kirjastojen kokoelmatyöhön ja 
kirjastojärjestelmiin, sillä kirjaston PrettyLib-tietokannan kehittäminen on lopetettu. Kirjaston tuleekin 
siirtyä lähivuosien aikana uuteen tietokantaan. Kirjastossa selvitettiin edelleen, millaisia vaihtoehtoja 
kirjaston tietokannaksi on olemassa, millaisia kustannuksia niistä syntyy ja kuinka kuvaillun aineiston 
siirtäminen niihin on mahdollista. 
 
Kirjaston lainausten määrä laski edelleen hieman. Toisaalta tietopalvelupyyntöjen määrä kasvoi. Kirjastossa 
vieraili useita ryhmiä tutustumiskäynneillä ja kirjastoa esiteltiin myös Lastenkirjainstituutin tilaisuuksien 
yhteydessä. Kirjastossa toteutettiin opinnäytetyönä käyttäjäkysely, johon saatiin kaikkiaan 166 vastausta.  
 
Vuoden aikana kirjastoon saatiin kaikkiaan 1760 nidettä lahjoituksina, vaihtoina tai ostettuina. 
 
Kirjastossa oli vakituisen kirjastonhoitajan lisäksi toinen, määräaikainen kirjastonhoitaja Lastenkirjat esiin! -
hankkeessa. Toisen kirjastonhoitajan tehtävänä oli uuden aineiston kuvailu Onnetiin ja Lukemo-
lastenkirjaportaaliin. Lisäksi kirjastossa työskenteli kolmen kuukauden ajan harjoittelija vanhojen kirjojen 
kokoelman parissa sekä osa-aikainen kirjastosihteeri, joka kokosi Kirjakori 2018 -näyttelyä ja toteutti 
verkkonäyttelyn kummikirjastosta. Kirjastoon tarvitaan edelleen lisää pysyvää työvoimaa. 
 
Kirjaston kirjanäyttelyitä oli esillä kahdeksalla paikkakunnalla. Lastenkirjataiteen kokoelmasta kootut 
kiertävät kuvitusnäyttelyt olivat esillä kymmenellä paikkakunnalla ympäri Suomea. 
Kuvittajabibliografiahankkeen loppuun saattamiselle ja sähköisen kuvittajatietokannan tekemiselle saatiin 
Jane ja Aatos Erkon säätiöltä rahoitus vuosille 2020–2021. 
 

5. Asiantuntijatoiminta 
 
Lastenkirjainstituutti toimii yhteistyössä yliopistojen, oppilaitosten ja alan järjestöjen kanssa. Instituutti 
tarjoaa lastenkirjallisuuden tutkijoiden käyttöön ainutlaatuisen aineiston, tutkimuskirjaston palvelut ja alan 
asiantuntijaverkoston. 
 
Keväällä järjestettiin tutkijatapaaminen lasten- ja nuortenkirjallisuuden tutkijoille. Syksyllä 2019 järjestettiin 
Nuortenkirja nyt! -seminaari, joka kokosi 140 osallistujaa kuulemaan ajankohtaisesta 
nuortenkirjallisuudesta ja sen tutkimuksesta.  
 
Kirjakori-näyttelyn yhteydessä huhtikuussa julkaistiin aiempaa laajemmat Kirjakori-tilastot ja katsaus 
vuoden 2018 lasten- ja nuortenkirjallisuuteen. 
 
Lastenkirjainstituutin toiminnanjohtaja kävi luennoimassa mm. AVI:n koulutuksessa varhaiskasvattajille ja 
kirjastoalan työntekijöille ja FILIn tilaisuudessa suomalaisen kirjallisuuden kääntäjille.  
 
Lastenkirjainstituutti osallistui opettajien täydennyskoulutushankkeisiin: ILO-hankkeeseen toteutettiin 
koulutusvideo lastenkirjallisuudesta ja Lukiloki-hankkeeseen koulutusvideot Lastenkirjainstituutista ja 
Lukemosta. Lastenkirjainstituutti oli mukana Lukiloki-hankkeen päätösseminaareissa Oulussa ja 
Jyväskylässä. Toiminnanjohtaja osallistui Suomen kirjallisuudentutkijain seuran vuosiseminaariin Oulussa 
ja kansainväliseen lukemiskonferenssiin Turussa.  
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Lastenkirjainstituutti osallistui valtakunnallisen Lukuliikkeen toimintaan. Toiminnanjohtaja osallistui 
Lukutaito Tampereella -ryhmän työskentelyyn ja Tampere 2026 -kulttuuripääkaupunkihankkeen 
kirjallisuuden ja lastenkulttuurin työryhmiin. 
 
Lastenkirjainstituutin lukemista ja lastenkirjallisuuden näkyvyyttä edistävissä hankkeissa työskentelevät 
koordinaattorit muodostivat Kirjakoplan, joka teki kirjavinkkivideoita nuortenkirjoista sosiaaliseen 
mediaan. Kirjakopla toteutti erillisrahoituksella kahdeksan nuorille suunnattua Unelmien nuortenkirja -
työpajaa, joissa oli mukana myös kustantajien edustajia. Lastenkirjainstituutin ja Kirjakoplan toimintaa ja 
Lukemoa esiteltiin lastenkirjastotyön koulutuspäivissä Tampereella, Kouvolassa ja Joensuussa sekä 
kirjastopäivillä Helsingissä. 
 

6. Onnimanni ja julkaisuhankkeet 
 
Lastenkirjainstituutin jäsenlehti Onnimanni ilmestyi vuoden aikana neljä kertaa. Vuoden ensimmäisessä 
numerossa teemana olivat lastenkirjallisuuden eläimet ja kolmosnumero keskittyi nuortenkirjallisuuteen ja 
nuorten lukemiseen.  Onnimannissa julkaistiin runsaasti lasten- ja nuortenkirja-arvioita ja uusi Kompassi-
palsta kantaa ottaville kirjoituksille aloitti vuoden neljännessä numerossa. Opettajien lisääntyneen 
tiedontarpeen tyydyttämiseksi jokaisessa numerossa on myös Lukutikku-palsta, jossa esitellään lukemaan 
innostamisen hankkeita tai uusia käytänteitä.  
 
Lastenkirjainstituutin julkaisutoimikunta kokoontui kaksi kertaa. Syksyllä julkaistiin uusi kotimaisten 
nykykuvittajien töitä esittelevä postikorttisarja. Sarjan kuvitukset etsittiin yhteistyössä Kuvittajat ry:n 
kanssa. 
 

7. Yleisötilaisuudet 
 
Lastenkirjakahvit järjestettiin Lastenkirjainstituutissa vuoden aikana seitsemän kertaa. Tampere kuplii -
festivaalin yhteydessä järjestettiin tilaisuus, jossa esiintyivät sarjakuvataiteilija Milla Paloniemi ja muusikko 
ja tarinankertoja Heikki Salo. Johanna Hulkon, Kirsti Kurosen ja Maria Laakson nuortenkirjojen 
julkistustilaisuudet pidettiin Lastenkirjainstituutissa.  
 
Lastenkirjainstituutti osallistui Äidinkielen Opettajain liiton talvipäiville Kouvolassa tammikuussa ja 
foorumiin Helsingissä elokuussa. Lokakuussa osallistuttiin Turun kirjamessuille sekä omalla osastolla että 
ohjelmanjärjestäjänä. Lastenkirjainstituutin esittelypiste ja ohjelmaa oli myös Elävän kirjallisuuden 
festivaalilla ja Metson messuilla Tampereella. 
 
Lastenkirjainstituutti ja Sanataideyhdistys Yöstäjä järjestivät Kirjalitta-lastenkirja- ja sanataidefestivaalin 
Tampereella 4.–10.11. Kirjalitan koululaispäivä oli pääkirjasto Metsossa. Festivaalin päätapahtuma 
järjestettiin Kulttuuritalo Laikussa ja Lastenkulttuurikeskus Rullassa. Kirjalitan sanataidenäyttelyt 
levittäytyivät eri puolille kaupunkia.  
 

8. Palkinnot ja kilpailut 
 
Lastenkirjainstituutti jakoi Punni-kirjallisuuspalkinnon, joka annetaan esikoiskirjalle tai uudelle avaukselle 
lasten- ja nuortenkirjallisuudessa. Palkinto myönnettiin huhtikuussa Kirjakori-tilastojen julkistamisen 
yhteydessä järjestetyssä tilaisuudessa Timo Kalevi Forssille ja Aiju Salmiselle lasten tietokirjasta Mitä on 
Punk? (Rosebud ja Suomen rauhanpuolustajat 2018). 
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Lastenkirjallisuutta edistävälle toimijalle myönnettävä Onnimanni-palkinto jaettiin 
Kirjavinkkariyhdistykselle Seinäjoella marraskuussa. 
 
Lastenkirjainstituutti oli mukana kansainvälisen ALMA-palkinnon (The Astrid Lindgren Memorial Award) 
taustatyöskentelyssä ja ehdotti palkinnon saajaksi kuvittaja Linda Bondestamia ja kirjailija Timo Parvelaa. 
Lastenkirjainstituutin toiminnanjohtaja osallistui Rudolf Koivu- ja Tulenkantaja-palkintojen raatiin sekä 
toimi Suomen edustajana Pohjoismaiden neuvoston lasten- ja nuortenkirjallisuuspalkinnon raadissa. 
 
Karisto Oy:n kanssa yhteistyössä järjestettyyn Sytytä lukemisen vimma! -kirjoituskilpailuun saatiin 
kaikkiaan 124 käsikirjoitusta. Kilpailussa etsittiin erityisesti 11–14 -vuotiaita poikia innostavaa 
käsikirjoitusta. Kilpailun voittivat Matilda Ahlsten, Saara Honkanen ja Suvi Nurmi käsikirjoituksella Be cool! 
 
Lastenkirjainstituutti järjesti yhteistyössä Lasten Tampere ry:n kanssa 2.-luokkalaisille tamperelaisille 
suunnatun Leikitään sanoilla -kirjoituskilpailun.  
 

9. Kansainvälinen toiminta 
 
Toiminnanjohtaja osallistui keväällä Kööpenhaminassa järjestettyyn yhteispohjoismaiseen 
lastenkirjaseminaariin ja kirjoitti artikkelin seminaarin pohjalta julkaistuun På tværs af Norden -julkaisuun. 
Lastenkirjainstituutti osallistui yhteispohjoismaisen illanvieton suunnitteluun ja toteutukseen osana 
International Research Society for Children’s Literature (IRSCL):n kansainvälistä konferenssia Tukholmassa 
elokuussa 2019. Lastenkirjainstituutti oli mukana kansainvälisessä lastenkulttuurikonferenssissa, joka 
järjestettiin syksyllä Tampereella. 

 

10. Kannatusyhdistys, hallinto ja henkilökunta 
 
Lastenkirjainstituuttia ylläpitävään kannatusyhdistykseen kuului vuoden lopussa 381 jäsentä, joista 349 
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 12 jäsentä. Puheenjohtajana toimi tutkija Maria Laakso. 
 
Hallitus kokoontui viisi kertaa. Instituutin työtä tukevia toimikuntia olivat vuonna 2019 työvaliokunta, 
julkaisutoimikunta, tilatyöryhmä, kirjastotoimikunta sekä Punni- ja Onnimanni-palkintojen raadit. 
 
Lastenkirjainstituutissa työskenteli kolme vakituista työntekijää: toiminnanjohtaja, kirjastonhoitaja ja 
hallintosihteeri. Onnimanni-lehdessä toimi tuntipalkkainen päätoimittaja. 
 
Hankerahoitusten ansiosta Lastenkirjainstituuttiin pystyttiin palkkaamaan poikkeuksellisen paljon 
kokoaikaisia työntekijöitä. Toinen kirjastonhoitaja ja hankekoordinaattori työskentelivät koko vuoden ajan 
Lastenkirjat esiin! -hankkeessa Suomen Kulttuurirahaston rahoituksella. Lukuklaani-hankkeessa työskenteli 
kokoaikainen hankekoordinaattori.  
 
Instituutissa työskenteli kirjastosihteeri 11 kuukauden ajan osa-aikaisesti ja palkkatuella sekä lasten- ja 
nuortenkirjallisuuden lukemisen tutkija osa-aikaisesti palkkatuella neljän kuukauden ajan. Sihteeriopiskelija 
oli työssäoppimisjaksolla 2,5 kuukautta. Historianopiskelija työskenteli kirjastoharjoittelijana kahden 
kuukauden ajan ja viikon ajan oli TET-harjoittelija tutustumassa työelämään. 
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11. Tilat, kalusto ja laitteet 
 
Lastenkirjainstituutin noin 540 neliömetrin tilat ovat liian ahtaat ja uusia tiloja etsitään yhteistyössä 
kaupungin tilakeskuksen kanssa. 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.   
 

12. Talous 
 
Lastenkirjainstituutin päärahoittajia ovat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Tampereen kaupunki, joiden 
toiminta-avustukset kattoivat Lastenkirjainstituutin perustoiminnan. Opetus- ja kulttuuriministeriön 
avustus oli 140 000 euroa (sisältää aiemmin erillisenä myönnetyn kulttuurilehtituen 9 000 €) ja Tampereen 
kaupungin instituutin toimintaan osoittama avustus 54 500 euroa. Vastikkeetta käyttöön saatujen tilojen 
vuokran arvo oli 73 135 euroa.  
 
Lastenkirjainstituutti sai Suomen Kulttuurirahastolta vuosille 2018–2020 ajoittuvalle Lastenkirjat esiin! -
hankkeelle 190 000 euroa, josta vuoden 2019 osuus oli 95 000 euroa. Suomen Kulttuurirahaston tilaaman 
Lukuklaani-hankkeen rahoituksesta kohdistui 1 069 995,25 euroa vuodelle 2019 (sisältäen suoraan 
yläkoulujen kirjalahjoitukseen käytetyn miljoona euroa). 
 
Lastenkirjainstituutti sai Otavan kirjasäätiöltä 2 000 euroa ja WSOY:n kirjallisuussäätiöltä 2 000 euroa 
Nuortenkirja nyt! -seminaarin toteuttamiseen. Otto A. Malmin rahastolta saatiin 3 000 euroa Unelmien 
nuortenkirja -työpajojen toteuttamiseen. Eugène, Elisabeth ja Birgit Nygréns stiftelse myönsi 2 000 euroa 
Camilla Mickwitzin tuotantoa esittelevän näyttelyn kokoamiseen. Suomen kirjastosäätiö myönsi 3 000 
euroa seksuaalisuutta ja kehoa kuvaavan nuortenkirjallisuuden kuvailuun. Nygrénin rahaston ja Suomen 
kirjastosäätiön apurahat siirrettiin kokonaisuudessaan vuodelle 2020 ja Otto A. Malmin rahoituksesta siirtyi 
1 963,92 euroa vuodelle 2020 (saadut avustukset ja niiden käyttö, liite 5). 
 
Kirjavälitys Oy halusi juhlavuonnaan muistaa Lukemo-portaalia. Sen 100-vuotisjuhlan onnittelulahjoitukset 

ohjautuivat Lastenkirjainstituutin kannatusyhdistys ry:n rahankeräystä varten avaamalle erityiselle 

rahankeräystilille. Rahankeräyksen tuotoista (yhteensä 5 968 euroa) käytetään seuraavana neljänä vuotena 

(2021–2024) vuosittain 1 240 euroa Lukemo-portaalissa esiteltävien kirjojen kansikuvien ostoon. Tieto-

kirjailijoiden lahjoitus 1 000 euroa käytetään tulevina vuosina tietokirjojen esille nostamiseen Lukemo-

portaalissa. 

Lastenkirjainstituutin omarahoitus koostui jäsenmaksuista, julkaisutuotoista, näyttelyvuokrista ja 
asiantuntijaluentojen palkkioista ja oli 41 347,43 euroa.  
 
Lastenkirjainstituutin kannatusyhdistys ry:n tilikauden tulos vuonna 2019 oli 2 334,76 euroa alijäämäinen. 
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.–31.12.2019 toimivat HT, JHT, 
sisäinen tarkastaja Piritta Haapahuhta ja kamreeri Pekka Viitanen. 
 
 


