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TAUSTAA 

Sivu 1 

Taustaa 

Kirjahyrrä-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. 

Järjestyksessä kolmas Kirjahyrrä lastenkirjallisuusfestivaali toteutettiin Naantalissa 9.–11.11.2017. 

Aikaisempina vuosina (2015, 2016) festivaali on järjestetty toukokuussa. Ajankohta päätettiin siirtää 

lähemmäksi loppuvuotta johtuen viivästyneistä rahoituspäätöksistä. Samalla uudistettiin myös 

festivaalin keväistä yleisilmettä syksyisempään suuntaan. Festivaalin työnimeksi valikoitui: Kirjahyrrän 

marraskuu ja motoksi: ”Marraskuu on lukukuu!”. 

Viimeisen vuoden aikana julkisuudessa käyty laaja keskustelu lasten ja nuorten, erityisesti poikien 

lukuharrastuksen tilasta toimi lähtökohtana festivaalin ohjelmakokonaisuuden rakentamisessa. 

Festivaalin ohjelmapäällikkönä aloittanut kirjailija Markku Karpio suunnitteli yhteistyössä festivaalin 

tiimin kanssa kolmipäiväiselle tapahtumalle ohjelman, jonka pääpaino oli lukemaan innostamisessa, 

uusien lasten- ja nuortenkirjailijoiden esittelyssä lukijoille sekä tarinoiden ja kertomusten 

välittymisessä niin ääneen lukemisen, musiikin, teatterin kuin muidenkin taiteenalojen kautta. 

Kirjahyrrä toteutettiin tänä vuonna hieman aiempia vuosia suppeammalla, mutta myös 

keskitetymmällä ohjelmatarjonnalla. Lukutaidon merkitystä ja elämyksellisyyttä korostavasta 

festivaalista on kehittymässä alueellisesti vahva lasten- ja nuortenkirjallisuuden tekijöiden ja 

lukijoiden kohtaamispaikka sekä käytännön taidekasvatusta juurruttava tapahtuma. 

 

 

 



YHTEISTYÖKUMPPANIT 

Sivu 2 

Yhteistyökumppanit 

Festivaalin vastaavana järjestäjänä toimi Naantalin Kirjahyrrä ry. Keskeiset yhteistyökumppanit olivat: 

Naantalin kaupunki, Naantalin kylpylä, Naantalin seurakunnat sekä Humanistinen 

ammattikorkeakoulu. Suoraa rahoitustukea festivaali sai Naantalin kaupungin ohella Opetus- ja 

kulttuuriministeriöltä sekä Taiteen edistämiskeskukselta. 

Elinkeinoelämän puolelta festivaalia tukivat: Naantalin Aurinkoinen, LähiTapiola sekä Liedon 

Säästöpankki. Myös Haamu-kustannus, Karisto, Lasten Keskus, Myllylahti sekä WSOY 

toivat festivaalille oman panostuksensa. 

Festivaalin ohjelmatoteutuksessa hyödynnettiin laajaa alueellista ja kansallista yhteistyöverkostoa. 

Kirjan Talo, Suomen tietokirjailijat ry, Suomen nuorisokirjailijat ry, Suomen 

arvostelijainliitto, Mikael Agricola -seura, Turun yliopiston luovan kirjoittamisen oppiaine 

sekä Lastenkirjainstituutti antoivat oman asiantuntemuksensa festivaalin tuotannolliseen 

käyttöön. Erikseen on vielä syytä mainita yhteistyö Naantalin matkailun (tiedottaminen) sekä 

Pienen Kirjapuodin (lehdistötilaisuus, kirjallisuuden myynti) kanssa. 

Kirjahyrrän kanssa samalla viikolla järjestettiin myös Kirjalitta-festivaali Tampereella sekä lasten ja 

nuorten kirja- ja kulttuuritapahtuma Lankku Sastamalassa. Festivaalit tekivät keskinäistä yhteistyötä 

mm. yhteisten tiedotteiden, webinaarin ja haastekampanjoiden avulla. Kaikki kolme tapahtumaa 

olivat mukana Suomen Vanhempainliiton ”Kiedo meidät tarinaan” -kampanjassa, jossa haastettiin 

paikalliset koulut, päiväkodit ja kirjastot mukaan aktivoimaan miehiä lukemaan tai tarinoimaan 

yhdessä lasten kanssa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://drive.google.com/file/d/1jg1r3F2qoXoK5qKkZQJ1OpmKUx6L50mp/view?usp=sharing


OHJELMASISÄLLÖT 

Sivu 3 

Ohjelmasisällöt 

Kirjahyrrässä vieraili 18 lasten- nuortenkirjailijaa, 2 teatteriryhmää sekä lastenmusiikkiorkesteri. 

Näiden lisäksi festivaalilla järjestettiin lukemisharrastusta käsittelevä asiantuntijaseminaari. Sana- ja 

kuvataidepajojen ohjaajia paikalla oli 4. Kaikkiaan festivaali tarjosi kolmen päivän aikana ohjelmaa yli 

30 tuntia.  

Esiintymispaikkoina olivat Naantalin kirjasto, museo, Naantalin seurakuntakeskus sekä Naantalin 

kylpylä ja Naantalin urheilutalo. Festivaalin avajaiset toteutettiin Kristoffer-salissa Naantalissa. Näiden 

ohella festivaalin yhteydessä järjestettiin vierailukäyntejä alueen päiväkodeissa ja kouluissa. 

Festivaalin avajaiset järjestettiin Naantalissa, Kristoffer-salissa. Avajaisten ohjelmassa oli 

musiikkiesityksiä, tervehdyksiä niin festivaalin suojelijan, tasavallan presidentin puolison Jenni 

Haukiolta kuin Naantalin kaupungin edustajalta. Juhlapuheen esitti lasten ja nuorten 

tietokirjapalkinnolla, Tietopöllöllä 2017 palkittu kirjailija Reetta Niemelä.  

Festivaalin ohjelmasisältö muodostui kirjailijaesiintymisistä, sanataiteen työpajoista, askartelu- ja 

kuvataidepajoista, nukketeatteriesityksistä sekä lasten vanhemmille ja lasten kanssa työtään tekeville 

kohdennetusta keskustelutilaisuudesta. Festivaalin päätöspäivänä järjestettiin maksullinen koko 

perheen tapahtuma, jonka pääesiintyjänä oli tarinallisuutta ja musiikkia yhdistävä 

lastenmusiikkiorkesteri Pikku Papun Orkesteri. Samassa tilassa tarjolla oli myös tarinapajoja, 

satutuokioita ja arpajaisia.    

Festivaalin alla toteutettiin Humanistisen ammattikorkeakoulun tuottaja-opiskelijan opinnäytetyönä 

joukkorahoituskampanja ”Hyrräpöllön marraskuu”, jonka tavoitteena oli hankkia tietoa uusista 

kulttuurialan rahoituslähteistä ja kehittää siinä yhteydessä myös Kirjahyrrän ohjelmakonseptia. 

Kampanja toteutettiin ennen festivaalin alkamista. Kampanjan konkreettinen tavoite oli tuottaa 

painettu julkaisu, joka pohjautuu lasten omien tarinoiden kehittämiseen tapahtumassa. Kampanja ei 

kuitenkaan päässyt tavoitteeseensa, joten tältä osin toteutustyöhön varatut resurssit jäivät 

käyttämättä. 

Joukkorahoituskampanjan pohjalta syntyi opinnäytetyö (Anni Niemensivu: Joukkorahoitus osana 

lastenkirjallisuusfestivaalin rahoitusta: Hyrräpöllön marraskuu -kampanjan tapaus), jossa esitettyjä 

kehittämisideoita on festivaalin tarkoitus hyödyntää jatkossa.    

 

 

 

 

 

 

https://www.theseus.fi/handle/10024/135456
https://www.theseus.fi/handle/10024/135456


OHJELMASISÄLLÖT 

Sivu 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Festivaalin ohjelma 

Festivaalin esiintyjät  

https://drive.google.com/file/d/1snV_zXWe_jBeVR9Scz0tXt6JQk7KQTFp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XNV23NNQnRjMKG1AjsX1S2r7Jty3eLhi/view?usp=sharing


YLEISÖ 

Sivu 5 

Yleisö 

Festivaalin kaksi ensimmäistä päivää olivat maksuttomia, jolloin päiväkoti- ja koululaisryhmille 

suunnattuja tapahtumia järjestettiin eri puolilla kaupunkia. Maksullinen päätöspäivä Naantalin 

urheilutalolla oli suunnattu lapsiperheille. 

Festivaalin kahden ensimmäisen päivän aikana sanataidepajoihin ja kirjailijoiden lukutilaisuuksiin 

osallistui ala- ja yläasteikäisiä oppilaita yhdeksästä eri koulusta Naantalin ja Raision alueilta. Myös 

lukuisat päiväkotiryhmät ottivat osaa festivaalille. Määrällisesti eniten yleisöä keräsivät lasten 

tietokirjoja laatineet Laura Ertimo ja Tytti Issakainen sekä kummitus-, fantasia- ja 

seikkailutarinoiden aihepiirejä valottaneet Mervi Heikkilä, J. S. Meresmaa, Ilkka Auer ja 

Magdalena Hai. Kuvakirjojen ja satujen maailmaan lukijoita johdattaneet Hannele Lampela ja 

Anneli Kanto saivat niin ikään paljon kuulijoita. Naantalin seurakunnan järjestämään teemapäivään 

osallistui yli 300 alle kouluikäistä lasta. 

Lauantain askartelua, satujen luentaa, sanataidepajoja, nukketeatteria ja musiikkia tarjonnut 

perhepäivä urheilutalolla keräsi yli 100 lasta ja aikuista.  

Festivaalin pääasiallinen kävijäryhmä muodostui päiväkoti- ja koululaisryhmistä. 

Kävijämäärät esiintymispaikkojen mukaan: 

 Torstai 
9.11. 

Perjantai 
10.11. 

Lauantai 
11.11. 

YHT. 

Urheilutalo   100 100 

Kristoffer-

Sali 

50   50 

Kirjasto 110 55  165 

Museo 20 86  106 

Srk 311   311 

Koulut 20 25  45 

Kylpylä 127 249  376 

YHT. 638 415 100 1 153 

 

  



YLEISÖ 

Sivu 6 

Festivaalin yhteydessä Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijat tekivät sähköisesti ja 

paperisesti toteutetun kyselyn, jossa tiedusteltiin kävijöiltä, esiintyjiltä ja yhteistyökumppaneilta 

heidän tyytyväisyyttään tapahtumaan. Kirjallisen kyselyn lisäksi kävijöillä oli mahdollista antaa 

palautetta tapahtumapaikkojen läheisyydessä olleen piirtoseinän avulla. 

Kirjahyrrässä vierailleille lapsille ja nuorille osoitettuun kyselyyn tuli 319 vastausta. Eniten vastauksia 

tuli 10–11-vuotialilta lapsilta. Suurin osa vastaajista piti tarjottua ohjelmaa hyvänä ja kirjoihin 

tutustumista kaikkein ”kivoimpana”. Vastaajilta tiedusteltiin myös heidän asennoitumistaan 

lukemiseen. Tässä näkyi selkeästi ero lasten ja teini-ikäisten välillä. Jälkimmäiset totesivat lukemisen 

esteenä usein olevan se, että ”aika ei riitä” tai ”lukeminen on tylsää”. 

Päiväkotien ja koulujen opettajille suunnattu kysely tuotti 31 vastausta. Palaute oli kaikkineen 

myönteistä. Kirjailijoiden kykyä esiintyä ”lapsilähtöisesti” kiitettiin ja pidettiin ”intiimiä kohtaamista 

kirjailijan kanssa” lapsille mieleenpainuvana kokemuksena ja näin myös lukemisharrastusta tukevana. 

Kysely poiki myös hyviä kehitysehdotuksia, joista päällimmäiseksi nousi toivomus paremmasta 

tiedottamisesta.  

Myös esiintyjien palautteessa korostettiin festivaalin tärkeyttä lasten lukemisen edistäjänä. 

Tapahtuman järjestelyt toimivat: ”Ehdottomasti paremmin järkätty kuin Turun & Helsingin 

Kirjamessut! Ihanat paikat tapahtumille! Ihana epäkaupallisuus!”. Kehittämisehdotuksista löytyi 

toivomus aikaisemmasta tiedottamisesta tilojen, aikataulujen ja osallistujamäärien osalta. Myös 

vapaaehtoistyöntekijöiden määrää tulisi heidän mielestään lisätä. 

Yhteistyökumppanit olivat valtaosaltaan tyytyväisiä tapahtumaan. Etukäteisinformaatiota ja 

markkinointia varsinkin koulujen suuntaan toivottiin lisää, samoin kuin tiiviimpää tiedottamista 

tapahtuman onnistumisesta. Mutta kaikkineen festivaalia pidettiin tärkeänä: ”Kiitos että on ollut 

mahdollista päästä toteuttamaan kanssanne ohjelmaa. Ohjelmistonne on hyvin monipuolinen ja 

laadukas. Upeaa että Naantaliin on saatu eturivin lasten kirjallisuutta. Menestystä myös 

jatkotyöskentelyyn!”. 

 



NÄKYVYYS 

Sivu 7 

Näkyvyys 

Ennakkotietoa ja uutisointia festivaalista julkaistiin alueen paikallislehdissä (Turun Sanomat, 

Rannikkoseutu, Aamuset, Vakka-Suomen Sanomat) sekä blogikirjoituksissa (mm. Smack the Jack, 

Lue minulle äitikulta/Me Naiset). Myös Naantalin kaupungin tiedotuslehdessä Nasta oli artikkeli 

tapahtumasta. Naantalin matkailun sivuilla Visit Naantali julkaistiin niin ikään tiedote festivaalista.   

YLE:n Turun toimitus teki festivaalin aikana laajan henkilöhaastattelun ohjelmapäällikkö Markku 

Karpiosta, jossa nostettiin esille festivaali ja sen ohjelmasisällöt.   

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

ohella festivaalin tiedottamista toteutettiin Twitterin (@kirjahyrrafest1) kautta.  

Festivaali toimitti julkisuuteen 3 tiedotetta festivaalista (ennen, aikana, jälkeen) sekä 2 

yhteistiedotetta Kirjalittan ja Lankun kanssa. 

Lehtiartikkeleita Kirjahyrrästä!  

 

https://drive.google.com/file/d/1eyPpYZrm8ySNXpGja5hgUt75WhRgjYUr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1p8FAyr2ISbrYl4hrW2LuaRP-Yf3CBhav/view?usp=sharing


ORGANISAATIO 

Sivu 8 

Organisaatio 

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

Pekka Vartiainen, toiminnanjohtaja 

Markku Karpio, ohjelmapäällikkö 

Sofia Henttunen, markkinointi ja tiedotus 

Siru Kainulainen, yhteistyö, tutkijat ja kriitikot 

Jasmine Westerlund, ohjelmasuunnittelu 

Seppo Sarimo, valokuvaus 

Festivaalilla työskenteli 6 vapaaehtoista. 

 

Festivaalin kotisivut: www.kirjahyrra.fi  

 

Kirjahyrrän visuaalisen ilmeen suunnittelu ja toteutus: Tuomas Mikola (www.repostudio.fi). 

Kirjahyrrä-hahmot ja taiteellinen suunnittelu: taiteilija Kristiina Turtonen. 

 

 

 

 

 

 

Toimintakertomuksen kaikki valokuvat: Seppo Sarimo, Pekka Vartiainen 

http://www.kirjahyrra.fi/
http://www.repostudio.fi/

