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Kalenterit yhä näyttävämpiä
Suuret ja visuaalisesti tyylikkäät kuvakalenterit ovat vuoden 2014 kalenterien
ehdoton trendi. Frankfurtin kirjamessujen kalenterinäyttelyssä riitti silmäniloa
yli 1200 kalenterin verran.
Frankfurtin kirjamessut ovat maailman suurin kirja-alan tapahtuma.
Messuilla käy vuosittain noin 300
000 ihmistä, joista yli 175 000 on
alan ammattilaisia.
Frankfurtissa on perinteisesti esitelty myös kalenterikustantajien uutuustuotteita. Tänä vuonna se toteutettiin uudella konseptilla. Messujen
kolmoshallissa oli kokonainen käytävä omistettu Kalendergalerie-nimiselle näyttelylle, jossa oli esillä yli
1200 kalenteria kaikkiaan 120 kalenterikustantajalta.
Frankfurtin kirjamessujen esitteessä uutta kalenterinäyttelyä mainostettiin yhtenä messujen vetonauloista: "Die Kalenderausstellung ist ein
absoluter Publikumsmagnet!" Käytävällä pyörikin ahkerasti väkeä seinille
ripustettuja kalentereita selaillen.

Minipossuja ja majakoita
Näyttelyn kalenterit oli ryhmitelty
käytävän seinille teemoittain. Mukana oli niin perinteisiä matkailu- ja
taidekalentereita kuin eläin- ja urheilukalentereita. Musiikkiaiheiset ja
uskonnolliset kalenterit olivat omina

Palazzin kustantama lähes metrin levyinen Sahara-panoramakalenteri.

ryhminään, samoin kuin puutarhaja ruokakalenterit. Erikoisempia teemoja edustivat esimerkiksi majakkaja juna-aiheiset kalenterit.
Suomalaisen kalenteriammattilaisen näkökulmasta näyttelyn kalenterit
olivat usein häkellyttävän suuria, jopa
metrin korkuisia tai levyisiä. Perinteiset A4-kalenterit näyttivät niiden rinnalla vaatimattomilta. Toki näyttelystä löytyi aivan pieniäkin kalentereita.
Esimerkiksi minipossukalenterista oli
tehty myös kooltaan mini.

Aukeaman kuvat Minna Saarelma-Paukkala

Kalentereita silmänkantamattomiin.

Kalenteritiedot vähissä
Kalenterien kuviin ja painojälkeen
oli selvästikin satsattu paljon. Usein
kalenterien kuukausisivuilla oli valtava kuva, mutta itse kalenteriosio sisälsi vain suppeat perustiedot kalenteripäivistä. Kansalliset ja kirkolliset
juhlapäivät oli monista kalentereista
jätetty kokonaan pois, ja nimipäivällisiä kalentereita löytyi varmimmin
uskonnollisten kalenterien joukosta.
Saksassahan nimipäiviä viettävät lähinnä vain katolilaiset.
Näyttelyssä kierteli paljon alan
ammattilaisia uusia kalenteri-ideoita etsien. Toimivalta idealta vaikutti
esimerkiksi kahden hengen perhekalenteri – tai pariskuntakalenteri.
Sellaisia olikin useilla kustantajilla.
Erikoisimpia ideoita edusti taas seinäkalenteri, jonka jokaisella kuukausisivulla oli päiväluukut adventtikalenterin tapaan.
Ensi vuonna Suomi on Frankfurtin messujen teemamaa. Nähdäänköhän siellä silloin myös suomalaisia
kalentereita?
Minna Saarelma-Paukkala
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Uudet nimet vuoden
2015 kalenteriin
Suomalaiset tyttöjen nimet (22):
Aava (25.3.), Annu (9.12.), Enna
(23.1.), Iisa (11.2.), Isabella
(11.2.), Isla (14.9.), Janni (12.4.),
Juuli (12.4.), Kiira (12.8.), Melissa (5.5.), Mimosa (6.11.), Mirella
(30.4.), Nanna (9.7.), Nadja (9.8.),
Nita (22.10.), Pipsa (7.10.), Saaga (17.10.), Sarita (19.7.), Seela (22.11.), Stella (16.10.), Taika
(7.3.), Vanessa (25.2.)

Nimipäivien julkistustilaisuus Tiedekulmassa 21.8.2013 keräsi runsaasti kuulijoita. Asko Palviainen esittelee Yliopiston almanakan sisältöä ja tekoprosessia.

Uusia nimiä kalentereihin
lenterista poistettu eikä siirretty toiNimipäiviin on tulossa isoja
selle
päivälle.
muutoksia vuonna 2015.
Suomalaiseen kalenteriin saa- Suomalainen Sisu ja
daan 39 uutta nimeä ja suo- ruotsalainen Svea
Pojannimi Sisu sijoitettiin suomalaimenruotsalaiseen 57.
Suomalaiseen nimipäiväkalenteriin
valittiin nyt nimiä, joita on annettu
ensimmäiseksi etunimeksi vähintään
500 lapselle vuoden 1965 jälkeen.
Yhdysnimiä ei perinteisesti ole kalenteriin hyväksytty. Myös monet vierasasuiset nimet, kuten Fanny ja Alex,
jätettiin kalenterin ulkopuolelle.
Uusista nimistä 22 on naistennimiä ja 17 miestennimiä. Monet tulokkaista ovat vanhojen kalenterinimien mukaelmia: Annu-nimen taustalla on Anna, Juulin Julia, Eemin
Eemeli ja Peetun Pietari. Uusia suomenkielisiä nimiä ovat Aava, Taika
ja Sisu. Kansainvälisiä nimiä edustavat taas Nadja, Stella ja Vanessa
sekä Luka, Noel ja Robin. Vanhoille
kalenteripäivilleen palaavat Hugo,
Kasper, Okko, Paulus ja Tiitus.
Yhtään nimeä ei suomalaisesta ka-

sessa kalenterissa 28.2., joka on Kalevalan päivä, suomalaisen kulttuurin päivä. Ruotsalaisuuden päivälle
6.11. otettiin taas suomenruotsalaiseen kalenteriin nimi Svea ja suomalaiseen Mimosa. Päivä onkin viime
vuodet ollut nimipäivätön, kun Gustav Adolf ja Kustaa Aadolf poistettiin
nimipäivälistoilta vuonna 2010.
Suomenruotsalaisessa kalenterissa
yleisyysrajana oli 50 nimenkantajaa.
Uusien nimien joukossa on paljon
kansainvälisiä nimiä, kuten Amelie,
Bianca, Cassandra ja Michelle sekä
Elliot, Jimmy, Ken ja Milton. Kalenterista poistuu yksi nimi, Mili,
ja kahdeksan nimeä siirtyy toiselle
päivälle.
Vuoden 2015 nimipäiväuudistuksen ovat laatineet dosentti Minna
Saarelma-Paukkala ja professori
emerita Marianne Blomqvist.
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Suomalaiset poikien nimet (17):
Eemi (30.8.), Hugo (3.2.), Jooa
(20.3.), Joose (19.3.), Kasper (20.10.), Kimi (20.3.), Luka
(18.10.), Milo (7.9.), Nooa
(15.12.), Noel (23.12.), Okko
(13.8.), Paulus (25.1.), Peetu
(29.6.), Robin (7.6.), Sasu (14.1.),
Sisu (28.2.), Tiitus (4.1.)
Suomenruotsalaiset
tyttöjen nimet (35):
Alicia (14.7.), Amelie (19.5.), Ann
(9.12.), Belinda (15.4.), Bianca (14.8.), Cassandra (4.11.),
Elina (10.2.), Evelina (24.12.),
Ira (5.4.), Isabel (11.2.), Janica
(15.11.), Jasmine (9.7.), Jenna
(21.7.), Jill (12.4.), Josefin (19.3.),
Kira (12.8.), Krista (24.7.), Lenita (22.7.), Lilja (20.5.), Liv (29.5.),
Livia (29.5.), Melina (5.5.), Melinda (5.5.), Melissa (5.5.), Miranda (5.5.), Mette (14.3.), Michelle
(29.9.), Milla (19.5.), Mira (30.4.),
Molly (15.8.), Nadja (9.8.), Nea
(3.8.), Nelly (11.7.), Nicole (6.12.),
Simone (28.10.)
Suomenruotsalaiset
poikien nimet (22):
Amos (31.3.), Eddie (18.3.), Elliot
(9.4.), Ian (24.6.), Janne (24.6.),
Jean (24.6.), Jeremias (26.6.),
Jerry (2.1.), Jesse (13.8.), Jimmy
(25.7.), Kalle (28.1.), Ken (11.5.),
Lasse (10.8.), Marco (25.4.), Maximilian (18.11.), Melvin (14.6.),
Milton (14.6.), Nico (6.12.), Noel
(23.12.), Viggo (2.4.), Ville (6.4.),
Wilmer (6.4.)

Osoitelähde:
Yliopiston almanakkatoimiston
asiakasrekisteri
Paino: Unigrafia Oy,
Helsinki 2013

Almanakkatoimiston ilme uudistui
Osana koko visuaalisen ilmeen
uudistusta Almanakkatoimisto on saanut uuden raikkaan
liiketunnuksen. Tunnuksen on
suunnitellut Almanakkatoimiston graafinen suunnittelija
Onerva Ollila.
Tunnus koostuu pyöreästä merkistä,
logosta ja alalogosta. Merkki toistaa Yliopiston almanakasta tuttua
keltaista ja symboloi useita ajalaskussa tärkeitä elementtejä: aurinkoa,
kuuta, maapalloa ja kalenteria.
Alalogossa näkyy Almanakkatoimiston emoyhtiön uusi nimi Helsingin yliopiston Kalenteripalvelut Oy,
joka korvaa aiemman nimen Helsingin yliopiston Kehityspalvelut Oy.

Uusi ilme näkyy Almanakkatoi- kirje. Se sisältää ajankohtaista tietoa
miston viestinnässä ja julkaisuissa.
mm. nimipäivistä, kalenteripäivistä
ja liputuksesta. Uutiskirje lähetetään
Verkkosivut ja uutiskirje 4–6 kertaa vuodessa.
Almanakkatoimiston uudistuneet
Kalenterimaailman kuulumisia
verkkosivut ovat nyt käytössä. Si- -lehti ilmestyy tästä eteenpäin kerran
vuston suunnittelussa on keskitytty vuodessa, syksyisin.
helppokäyttöisyyteen ja selkeyteen.
Sivut julkaistaan ensin suomenkieliAlmanakkatoimiston verkkosivut:
sinä, ja ruotsin- ja englanninkieliset
http://almanakka.helsinki.fi
versiot seuraavat perässä.
Tilaa uutiskirje lähettämällä
Jos haluat pysyä ajan tasalla kayhteystietosi osoitteeseen
lenteriasioissa, kannattaa tilata Alalmanakka@helsinki.fi
manakkatoimiston sähköinen uutis-

Aikakirja ja Nimipäiväalmanakka
myynnissä Unigrafian verkkokaupassa
Yliopiston nimipäiväalmanakka 2014 on jokaisen nimistä kiinnostuneen suomalaisen
pieni aarrearkku. Tiiviistä tietopaketista löytyvät maamme viralliset nimipäiväkalenterit:
suomalainen, suomenruotsalainen, ortodoksinen ja saamelainen kalenteri, sekä aikaettä aakkosjärjestyksessä. Lisäksi almanakka sisältää ajankohtaista tietoa suomalaisten etunimistä. 80 s. + kannet, hinta 8,50 euroa.
Vuosi, kuukausi, viikko, vuorokausi...
Heikki Ojan Aikakirja 2013 sisältää mukaansatempaavaa tietoa ajanlaskusta ja kalentereista. Kuinka aikaa on eri kulttuureissa mitattu ja millaisin tuloksin? Kirja kertoo myös suomalaisen almanakan vaiheista sekä kirkollisista ja kansallisista
merkkipäivistämme. 272 s. + kannet, hinta 23 euroa.

Osta Unigrafian verkkokaupasta
http://kirjakauppa.unigrafia.fi
4

