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Sivu 1 

Taustaa 

KIRJAHYRRÄ lastenkirjallisuusfestivaali järjestettiin nyt toista kertaa Naantalissa 18.–21.5.2016. 

Festivaalin tavoitteena on herättää yleistä mielenkiintoa lastenkirjallisuutta kohtaan sekä ylläpitää ja 

kehittää lasten ja nuorten lukuharrastusta. 

Festivaalin kohderyhmänä ovat lapset, iältään 0-15 vuotta sekä lapsiperheet. Festivaali pyrkii 

tavoittamaan lasten- ja nuortenkirjallisuuden parissa työtään tekeviä tahoja ja asiantuntijoita sekä 

kaikkia lastenkulttuurista kiinnostuneita. Koska festivaali tekee läheistä yhteistyötä koulujen ja 

oppilaitosten kanssa, kirjallisuuden kasvatukselliset ja pedagogiset lähtökohdat ovat festivaalin 

keskiössä.  

Festivaalin suojelija on tasavallan presidentin puoliso Jenni Haukio. 

KIRJAHYRRÄ on ilmaistapahtuma.  

Vuoden 2016 teemana olivat kummitukset, möröt ja omituiset otukset. 
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Yhteistyökumppanit 

KIRJAHYRRÄ toteutettiin laajan yhteistyöverkoston kanssa. Festivaalin päävastuujärjestäjä oli 

Naantalin Kirjahyrrä ry. Pääyhteistyökumppaneita olivat: Naantalin kaupunki, Taiteen 

edistämiskeskus, Kirjan talo sekä Humanistinen ammattikorkeakoulu. Muut yhteistyötahot 

edustivat niin kirja-alan organisaatioita ja yrityksiä kuin elinkeinoelämää. 

Sponsorirahoituksen ohella festivaali sai taloudellista tukea Naantalin kaupungilta. 

 

Yhteistyökumppanit: 

Bonniers 

Humanistinen amk 

Haamu kustannus 

Kinotour 

Kirjan talo 

Kirjastokaista 

Kustannusyhtiö Avain 

Lastenkirjainstituutti 

Lasten Keskus 

LähiTapiola 

Medialiiga 

Mikael Agricola -seura 

Muumimaailma 

Naantali SPA 

Naantalin Aurinkoinen 

Naantalin Energia 

Naantalin kaupunki 

Naantalin kirjasto 

Naantalin Matkailu 
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Naantalin Musiikkijuhlat 

Naantalin seurakunta 

Nukketeatteri Taiga-Matto 

Pieni Kirjapuoti 

Pilvia Oy 

Sirkusunioni 

Suomen kirjastoseura 

Suomen nuorisokirjailijat 

Taiteen edistämiskeskus 

Tammi 

Turun yliopisto  

Turun sanataideyhdistys 

WSOY 

 



OHJELMASISÄLLÖT 
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Ohjelmasisällöt 

KIRJAHYRRÄssä vieraili 25 kirjailijaa ja 20 sanataideohjaajaa sekä esiintyjää. Festivaalin aikana 

nähtiin 55 ohjelmanumeroa. Ohjelmasisältö muodostui kirjailijaesiintymisistä, sanataiteen työpajoista, 

askartelupajoista, kuvataidepajoista, nukketeatterista, elokuvaesityksestä sekä aikuisille 

kohdennetuista asiantuntijaluennoista ja keskustelutilaisuuksista. Festivaalin yhteyteen oli pystytetty 

myös lastenkirjan kuvitusnäyttely sekä mediataidetta esittelevä monitaiteellinen näyttelytila.  

Näiden lisäksi festivaalilla toimi kirjanvaihtopiste, kirjakauppa sekä kahvila. 

Festivaalin avajaisissa Lastenkirjainstituutti jakoi vuoden 2016 Onnimanni-palkinnon Yleisradion 

lastenohjelmalle Pikku Kakkonen.  

Ohjelmaa toteutettiin kaikkiaan kuudessa eri kohteessa Naantalin kaupungissa. Näiden lisäksi 

festivaaliohjelmaan sisältyi Naantalin Matkailun toteuttama Risto Räppääjä -matkailukierros. 

Festivaalin aikana otettiin myös skype-yhteys kirjastolta Kaiturin tilan lukulehmiin. KIRJAHYRRÄn 

oheisohjelmaan sisältyi niin ikään neljän kirjailijan vierailut Naantalin ja Turun kouluilla. 

Linkit: 

 Esiintyjät 

 Ohjelmakokonaisuus 

 KIRJAHYRRÄn kotisivut 

 

https://drive.google.com/file/d/0BxCyf3ibJPAOYjVOa3pna0FBU1U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BxCyf3ibJPAOTHV2NWxESWE0WW8/view?usp=sharing
https://www.kirjahyrra.fi/
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Yleisö 

KIRJAHYRRÄn kävijämäärä oli lähes 2 000. Kolmipäiväisen yleisölle avoimen festivaalin vilkkain päivä 

oli torstai, jolloin tapahtuman eri pisteissä vieraili n. 900 kävijää. Yksittäisistä esiintymispaikoista 

suosituin oli Urheilutalo, jossa nähtiin yli 600 silmäparia. 

Eniten yleisöä keräsivät Harri István Mäen, Maijaliisa Dieckmannin ja Jyri Paretskoin 

esiintymiset, joista kutakin seurasi yli 100 ihmistä. Kouluissa vierailevat Tuula Kallioniemi, Teija 

Rekola ja Siri Kolu ylsivät niin ikään samaan määrään. Nukketeatteri Taiga-Maton itämaista 

satunäytelmää seurasi kahden päivän aikana 140 lasta. SirkusUnionin työpaja sekä Tiina 

Hautalan ja Kalle Veirton esitykset keräsivät kukin yli 50 osallistujaa. Naantalin 

seurakuntakeskuksessa järjestetyt erityistukea tarvitsevien lapsiryhmien ja leikki-ikäisille lapsille sekä 

heidän vanhemmilleen suunnatut tapahtumakokonaisuudet tavoittivat yli 250 osallistujaa. 

Festivaalin pääasiallinen kävijäryhmä muodostui päiväkoti- ja koululaisryhmistä. 

Kävijämäärät esiintymispaikkojen mukaan: 

 Keskiviikko Torstai Perjantai Lauantai YHT. 

Urheilutalo 40 255 232 114 601 

Kristoffer-
Sali 

- 159 133 - 292 

Kirjasto - 77 98 41 216 

Museo - 46 30 29 105 

Srk - 150 - 100 250 

Koulut  195 241 - 436 

Muut  9 11 12 32 

YHT. 40 891 744 296 1971 

 

Kävijäkyselyn perusteella tapahtumaan oltiin tyytyväisiä. Festivaalia pidettiin onnistuneena ja 

tarpeellisena. Myös sen ainutlaatuisuutta korostettiin. Festivaalin markkinointiin ja tiedottamiseen 

toivottiin suurempaa panostamisesta. Järjestelyt toimivat kyselyyn vastanneiden mielestä itse 

tapahtumassa hyvin ja erityistä kiitosta annettiin niin tapahtuman mukavasta ilmapiiristä kuin 

kirjailijoiden innokkaasta paneutumisesta lapsille esiintymiseen. Myös festivaalin maksuttomuutta 

pidettiin hyvänä asiana.  

Verkossa toteutettuun kyselyyn vastasi 48 vierailijaa. Palautetta kävijöiltä kerättiin myös festivaalin 

tapahtumapaikoille kiinnitettyjen avointen palautepostereiden avulla. Hurjien kuvien ohella 

tyytyväiset asiakkaat laativat kokemuksensa sanalliseen muotoon: ”Hauska jännä mukava kiva”; 

”super mielenkiintoista ja inspiroivaa”; ”Olipa hauska esitys”; ”kiitos kun kerroitte kirjoista”; ”Sain 

lisää tietoa”; ”Tästä retkestä sain paljon”. 
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Näkyvyys 

Ennakkotietoa festivaalista ilmestyi joulukuussa 2015 alueen paikallislehdissä (Aamuset, 

Rannikkoseutu, Turun Sanomat). Myös Naantalin kaupungin tiedotuslehdessä Nasta ilmestyi tulevaa 

tapahtumaa ennakoiva juttu helmikuussa 2016. Toukokuun alussa pidettiin lehdistötilaisuus 

Naantalissa, ja sen pohjalta festivaalista kirjoitettiin Turun Sanomissa (5.5.) ja Rannikkoseudussa 

(6.5.). Radio Auran Aallot haastatteli festivaalin toiminnanjohtajaa 16.5. Festivaalin ulkomarkkinointia 

toteutti Medialiiga. Kirjastokaista julkaisi festivaalia mainostavan videon sivuillaan 

(https://vimeo.com/160213175.)  

Festivaalin aikana julkaistiin tapahtumasta kertovia juttuja Turun Sanomissa (20.5., 21.5.). 

Festivaalin Facebook-sivuilla tiedotettiin tapahtumasta sekä ennen että sen aikana. Sivuilla-kävijöille 

järjestettiin myös kilpailuja. Facebookin ohella festivaalin tiedottamista toteutettiin Twitterin 

(@kirjahyrrafest1) kautta. Facebook keräsi 580 tykkäystä, twiittejä lähetettiin 107 ja niillä oli 186 

seuraajaa. 

KIRJAHYRRÄ mediassa: 

 Aamuset 

 Rannikkoseutu 

 Turkulainen 

 Turun Sanomat 

 Turun Seutusanomat 

 Radio Auran Aallot 

 

https://vimeo.com/160213175
https://drive.google.com/file/d/0BxCyf3ibJPAOZzVqWmM2dzBjMk0/view?usp=sharing
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KIRJAHYRRÄn organisaatio 

Festivaalin vastuullinen järjestäjä oli Kirjahyrrä ry. Festivaaliorganisaatiossa toimivat seuraavat tahot: 

Pekka Vartiainen, toiminnanjohtaja 

Tittamari Marttinen, ohjelmapäällikkö 

Sofia Henttunen, viestintä- ja tiedotusvastaava 

Anni Niemensivu, tuotantovastaava 

Erika Heikinheimo, ohjelmasuunnittelu ja -koordinointi 

Seppo Sarimo, valokuvaus 

Jasmine Westerlund, suunnittelutyö 

Päivi Heikkilä-Halttunen, suunnittelu ja konsultointi 

 

Festivaalin aikana mukana oli myös 9 vapaaehtoista. 

 

KIRJAHYRRÄn visuaalinen ilme ja Kirjahyrrä-hahmot: taiteilija Kristiina Turtonen. 

 

 

 

 


