KIRJAHYRRÄ
LASTENKIRJALLISUUSFESTIVAALI
2015
TOIMINTAKERTOMUS

1. TAUSTAA
KIRJAHYRRÄ lastenkirjallisuusfestivaali järjestettiin Naantalissa 20.–23.5.2015. Festivaali
toteutettiin nyt ensimmäistä kertaa. Festivaalin tavoitteena oli herättää yleistä kiinnostusta
lastenkirjallisuutta kohtaan sekä ylläpitää ja kehittää lasten ja nuorten lukuharrastusta. Tapahtuma
halusi antaa mahdollisuuden lastenkirjailijoiden ja lukijoiden kohtaamisille sekä tehdä tunnetuksi
uudempaa lastenkirjallisuutta. Myös keskustelun avaaminen lastenkulttuurin yhteiskunnallisesta
asemasta sisältyi festivaalin tavoitteisiin.
Festivaalin kohderyhmänä olivat lapset 0-13 ikävuoteen asti, aikuislukijat ja vanhemmat, kirja-alalla
toimivat tahot ja asiantuntijat sekä kaikki kulttuurista kiinnostuneet. Festivaalin suojelijana toimi
tasavallan presidentin puoliso Jenni Haukio.
Festivaali toteutettiin ilmaistapahtumana.

2. ORGANISAATIO
Festivaalin päävastuullisena järjestäjänä toimi Naantalin Kirjahyrrä ry. Yhdistys perustettiin kesällä
2014. Kirjahyrrä ry on voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka tavoitteena on edistää lasten- ja
nuortenkirjallisuuden lukemisen ja kirjoittamisen harrastustoimintaa. Sen keskeisimpänä toiminnan
muotona on Naantalissa vuosittain järjestettävä lastenkirjallisuuden festivaali.
KIRJAHYRRÄn festivaaliorganisaatiossa toimivat seuraavat henkilöt:






Pekka Vartiainen, toiminnanjohtaja (Humanistinen amk)
Tittamari Marttinen, taiteellinen johtaja (Taike)
Miia Liesegang, vastaava tuottaja
Liina Ergma, tuotantoassistentti (Humanistinen amk)
Heidi Korhonen-Tuominen, tuotantoassistentti (Humanistinen amk)

Lisäksi vuoden 2015 festivaalilla työskenteli yhdeksän (9) vapaaehtoista.
Festivaaliorganisaation tukena olivat tapahtuman visuaalisesta ja graafisesta yleisilmeestä
vastanneet tahot: taiteilijat Kristiina Turtonen ja Paul Brück, visuaalisten alojen läänintaiteilija Taru
Anttila sekä kulttuurituottaja Suvi Torikka. Festivaalin virallisena valokuvaajana toimi Seppo
Sarimo.
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3. YHTEISTYÖKUMPPANIT
Festivaalin pääyhteistyökumppaneita olivat Naantalin kaupunki, Taiteen edistämiskeskus sekä
Humanistinen amk. Muita yhteistyötahoja olivat kustannus- ja kirja-alan organisaatiot sekä
etujärjestöt. Kaikkiaan festivaalia oli toteuttamassa 31 yhteistyökumppania, jotka myötävaikuttivat
festivaalin sisältöihin.
Myös elinkeinoelämän osuus KIRJAHYRRÄn toteutuksessa oli merkittävä. Naantalin Aurinkoinen,
Liedon Säästöpankki, LähiTapiola, Verkkohuone ja Medialiiga antoivat kukin oman panostuksensa
festivaalin tuotantoon. Osa festivaalin ohjelmistosta toteutettiin Naantalissa toimivissa kahviloissa
Naantalin Aurinkoinen, Amandis ja Akseli.
Festivaalin sisällön ja toteutuksen suunnittelussa hyödynnettiin yhteistyökumppaneiden
asiantuntijuutta. Yhteyttä kumppaneihin pidettiin sähköisten uutiskirjeiden avulla, joita lähetettiin
kaikkiaan viisi (1-3/2014; 1-2/2015). Suunnittelutyötä tukemaan järjestettiin myös neljä
yhteistyötapaamista Naantalissa.

4. RAHOITUS
Suoraa rahallista tukea festivaali sai Suomen Kulttuurirahastolta, Naantalin kaupungilta (perus- ja
kohderahoitustuki) sekä Liedon Säästöpankilta. Ohjelmatoteutuksen osalta huomattavin
taloudellinen tuki tuli seuraavilta tahoilta: Taiteen edistämiskeskus, Nuorisokirjailijat ry ja Naantalin
seurakunta.

5. OHJELMASISÄLLÖT
Festivaalin ohjelmatarjontaan sisältyi animaatioelokuvia, kirjankuvitusnäyttely, kirjanvaihto- ja
myyntipisteitä (liikkuva kirjakauppa, pop-up -kauppa), nukketeatteria, musiikkiteatteriesityksiä,
sanataiteen työpajoja lapsille ja kirjavinkkausta aikuisille. Kirjailijoiden esiintymisten ohella lapsille oli
tarjolla satu- ja loruhetkiä, tarinoiden kehittämistä niin sanojen kuin askartelun avulla sekä
runoratoja. Myös kaikenikäisille suunnattuja kirjaperformansseja, lasten matkailukierroksia sekä
suosittujen hahmojen (Katti Matikainen, Risto Räppääjä) esiintymisiä toteutettiin festivaalin
yhteydessä. Aikuisille ohjelmaan sisältyi luentoja lasten yksinäisyydestä, ääni- ja selkokirjoista,
lukupeleistä, lasten tietokirjallisuudesta, sarjakuvien käytöstä opetuksessa sekä lukemisen
tärkeydestä.
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Festivaalin avajaisten yhteydessä jaettiin kaksi merkittävää lastenkirjallisuus-palkintoa.
Lastenkirjainstituutin myöntämän Onnimannin sai lasten ja nuorten lukemista edistävä Lukuintoohjelma. IBBY Finland ry:n joka kolmas vuosi jakama Anni Swan -mitali myönnettiin Vilja-Tuulia
Huotarille nuortenkirjasta Kimmel.
Kaikkiaan festivaalilla nähtiin 71 tapahtumaa, joita toteutti 63 esiintyjää. Esityspaikkoja oli 9. Tämän
lisäksi lähiseudun kouluilla (6 koulua) vieraili festivaalilta 7 kirjailijaa ja viidessä koulussa järjestettiin
5 sanataiteen työpajaa.
Tarkempi ohjelmakuvaus: http://www.kirjahyrra.fi/

6. YLEISÖ
Festivaali keräsi tapahtumapaikoille yli 2 200 vierasta. Suurin kävijäryhmä muodostui festivaalilla
torstaina ja perjantaina vierailevista koululaisryhmistä. Myös seurakuntakeskuksessa vierailevien
päiväkotiryhmien osuus oli huomattavan suuri. Lauantain osalta kävijämäärät olivat myös
kohtuulliset, jolloin lähialueilta saapuneiden lapsiperheiden osuus oli hallitseva.
Novia Yrkeshögskolanin opiskelijat tekivät tapahtumassa kävijäkyselyn. Sen perusteella voitiin
todeta suurimman osan vierailijoista saapuneen Naantalista ja lähiseuduilta. Valtaosa tapahtumaan
osallistujista oli iältään 4-13 vuotiaita. Eniten arvostelua kyselyyn vastanneiden osalta herätti
festivaalin etukäteismarkkinointi, joka miellettiin vähäiseksi. Myös itse tapahtumapaikoille toivottiin
tarkempia opasteita. Festivaalitapahtumien sirottelu useampaan kohteeseen koettiin niin ikään
vieraiden kannalta haastavaksi, kuten myös tapahtumien tiivis aikataulutus.
Festivaalin ohjelmaa kehuttiin monipuoliseksi, laadukkaaksi ja kiinnostavaksi. Tapahtuman
pääsymaksuttomuus keräsi kiitosta. Yleisarvosanaksi festivaalille kertyi pisteitä 3,9/5.
Kävijämäärät eri kohteissa:
Keskiviikko

Kristoffer-sali
50
Birgitta-sali
Kirjasto
Museo
Seurakuntakeskus
Muut tilat
Kävijät yhteensä
50

Torstai

Perjantai

Lauantai

Kävijät
yht.

339
160
134
44
611
20
1308

289
56
47

87
76
33
26
159
80
461

765
236
223
117
770
120

20
412

2231
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7. MARKKINOINTI
Festivaalin ulkoinen markkinointi hoidettiin pääasiassa Facebookin kautta. Aktiivinen markkinointi
käynnistettiin maaliskuun alussa. Facebookin kautta tavoitettiin lähes 10 000 ihmistä. Tykkäyksiä
sivulle kertyi toukokuun loppuun mennessä yli 400.
Markkinoinnissa hyödynnettiin myös yhteistyökumppaneiden omia verkostoja ja kanavia. Medialiiga
Oy toteutti festivaalin ulkomainoskampanjan toukokuussa.
Festivaalin omat viralliset nettisivut avattiin huhtikuussa 2015.

8. MEDIANÄKYVYYS
Festivaali oli näkyvästi esillä alueen medioissa sekä ennen tapahtumaa että sen aikana.
Ensimmäiset tiedotteet tapahtumasta toimitettiin lehdistölle tammikuussa 2015. Kevään aikana
käynnistettiin myös yhteistyö Naantalin matkailun kanssa, jolloin tieto tulevasta festivaalista kulkeutui
laajempien tiedotejakeluiden kautta. Naantalin kaupungin tiedotuslehdessä Nasta ilmestyi
festivaalista kertova tiedote numeroissa 1/2015 sekä 2/2015.
Kaikkiaan KIRJAHYRRÄstä lähti 7 tiedotetta eri puolille Suomea.
KIRJAHYRRÄn lehdistötilaisuus pidettiin Naantalissa 7.5.2015. Paikalla oli kymmenkunta
tiedotusvälineiden edustajaa. Tilaisuudessa esiteltiin festivaalin ohjelma ja Naantalin Aurinkoinen
lanseerasi myös festivaalin nimikkoleivoksen. Lehdistötilaisuuden pohjalta festivaalista annettiin
ennakkotietoa seuraavissa lehdissä: Turun Sanomat, Rannikkoseutu, Aamuset, Turkulainen, VakkaSuomen Sanomat.
Tapahtuman aikana toukokuussa sekä Turun Sanomat että Rannikkoseutu uutisoivat festivaalin
näyttävästi. Myös alueen paikallisradio Auran Aallot sekä YLE-Turku tekivät tapahtumasta radioohjelman.
KIRJAHYRRÄ painetussa mediassa:
Turun Sanomat (5): 24.1., 8.5., 21.5., 22.5., 26.5.
Rannikkoseutu (4): 27.1., 8.5., 22.5., 26.5.
Aamuset (1): 8.5.
Turkulainen (2): 25.4., 17.5.
Kaupunkiuutiset (4): 8.5., 20.5., 21.5., 25.5.
Vakka-Suomen Sanomat (3): 2.3., 11.5., 25.5.
Yle, Svenska (1): 4.2.
Yle, Turku (1): 23.5.
Auran Aallot (1): 22.5.
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KIRJAHYRRÄn näkyvyys medioissa oli alueellisesta näkökulmasta vahvaa. Laajempaa kansallisen
tason lisähuomiota festivaali sai tiedotusvälineiden, organisaatioiden ja yksittäisten blogistien
nettisivuille laatimien kirjoitusten myötä. Oheisesta listauksesta löytyy yli 50 hykerryttävän hyrräävää
osumaa!

Kristiina Turtonen: Kirjahyrrä-hahmo
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