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TARINA, JOKA KOETAAN.  



Mitä & Miksi?  
 

Tässä esityksessä on Rauman joulukaupungin elämyksellistävä ydintarina ja
tarinallistamisen lähtökohtia & pieniä esimerkkejä. Nämä ideat on tarkoitettu

inspiraatioksi, lähtökohdaksi omalle luovuudellesi.  
 Paljon on jo olemassaolevia hyviä asioita, tuunataan niitä tarinallisempaan

muotoon ja luodaan rohkeasti myös uutta. 
 

Aineiston ideoihin kaikki voivat vapaasti tarttua ja viedä niitä eteenpäin luovasti
omassa toiminnassaan. Kun jokainen meistä herättää tarinaa eloon, luomme

ihmisille yhteisen Rauman joulukaupungin elämyksen! 



TARINALLINEN YDINVIESTI 
 

Rauma on kaupunki, jossa asuvat
taitavat ja kaunosieluiset 

 joulutontut. Tontut kutsuvat
ihmiset mukaan pitsikaupungin

joulun taikaan.  



YDINTARINA 
 

Ydintarina kiteyttää
joulukaupungin olemassaolon
tarinan muotoon. Tarina ohjaa

elämyksellisyyden tuottamista.  



  

Kauneus on taidossa ja yksityiskohdissa, he sanoivat.  

 

Aikoja sitten saapui Rauman satamaan kaukaa maailman meriltä

purjelaivojen salamatkustajina erityisen valovoimaisia ja taitavia

joulutonttuja. Nämä joulutontut olivat kuuluisaa pitsinnyplääjien sukua.

Tärkeintä heille oli koristautua ja koristella, oli sitten arki tai juhla. 

 

Tontut rakastivat kaikkea kaunista, tunnelmallista ja herkullista. 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

Juuri siitä syystä Rauma veti heitä puoleensa. Kaunosieluisten tonttujen

sydän suli läntisen kaupungin kohdalla. He ymmärsivät heti, miksi

kaupunkia kutsutaan Raumaksi eli sulaksi virraksi, niin virkistävältä se

tuntui pitkän matkan jälkeen. Ja niin tontut päättivät jäädä kaupunkiin.



 

Kaupungista tulisi Suomen kaunein joulukaupunki, jossa olisi aivan

erityinen joulun tunnelma ja joka tunnettaisiin Pitsikaupungin joulu -nimellä.

 

 

 

 

  

Tarkoilla tonttusilmillään he näkivät satoja vuosia eteenpäin, miten

kaupunki vain kaunistuisi vuosien saatossa, miten paljon iloa ja lämpöä se

tulisi vielä tarjoamaan ihmisille! Kaupungin kaduille rakennettaisiin pastellin

sävyisiä puutaloja. Valo leikkisi täällä kauniimmin kuin missään muualla,

muodostaen taideteoksia ihmisten ihasteltaviksi. 

 



 

 

 

 

 

Tontut elelivät vuosisatoja Rauman puutalojen vinteillä, kellareissa ja

muissa salaisissa paikoissa. He pitivät huolta koko kaupungista, ja samalla

juurtuivat paikkakunnalle. Tonttujen sukupuu on laaja, ja sukujen nimissä

vilahtelevat talojen ja pitsien nimet. 

 

Arvellaan, että heidän vaikutuksensa on näkynyt myös siinä, että alue on

tullut tunnetuksi myös omintakeisesta kielestään. Heillä on pienet

tonttusormensa mukana monessa asiassa.   Osa näistä merenkulkuun

tottuneista joulutontuista oli myös kovin kurittomia, vuosien saatossa

täällä on todistettu monenlaisia jäyniä ja jekkuja. Kaunosieluilla on aina

pilkettä silmäkulmassaan. 



 

 

 

 

 

Odotamme jännityksellä mitä joulutonttujen suku keksii taas huomenna.

Mitähän se mahtaa olla?  



Yleiset teemat
 

HISTORIA 
 

MUSIIKKI
 

YHTEISÖLLISYYS
 
 

VALO 
 



Tarinateemat
 

PITSI
ELEMENTTINÄ 

 

KAUNEUS / TAITO  
YKSITYISKOHDAT

 

JOULUTONTUT
PERSOONAT/

HAHMOT
 

RAUMAN
GIÄL  

 



Tarinateemat
 

MERI / SATAMA 
 

 
 

VANHA RAUMA /
TALOJEN NIMET 

 

TONTTUJEN
SUKUPUU / 
ARVOITUS: 

KAIKKI
RAUMALAISET

JOULUTONTTUJA? 
 

KURITTOMUUS
/ HUUMORI / 

JEKUT   
 



Tarinallistamisen
lähtökohdat
Tarina herää eloon kaikilla aisteilla asiakkaan koettavaksi.  

 

PALVELU
-YMPÄRISTÖ 

 

MARKKINOINTI
-VIESTINTÄ

TUOTTEET &
PALVELUT

 

5 VUODEN 
TEEMAT  



Tarina toteutuu sekä digitaalisessa että fyysisessä
ympäristössä. Seuraavassa lähtökohtia sille, miten
tarinaa voi herättää eloon näissä ympäristöissä.  

Tarina näkyy, tuntuu, maistuu, tuoksuu ja kuuluu.



Pitsien nimet       

Hyödynnetään pitsien nimiä esim. joulutonttujen ja erilaisten tuotteiden nimissä 

 sekä niiden ominaisuuksien kuvailussa.   



Hyödynnä esim. vanhojen puutalojen hauskoja nimiä tonttujen nimissä ja

muutenkin tuotteistamisessa.  Voidaan linkittää puutalojen historia osaksi

joulutonttujen historiaa, missä talossa asuu mikäkin tonttu?  

Talojen nimiä ovat mm.  Aalperi ja Bergeri, Ilone, Iso-Longi, Jesper ja Jussla. 

Täältä löydät lisätietoa talojen nimistä:  

Talojen nimet     

https://www.vanharauma.fi/vanhan-rauman-rakennukset/kaikki-vanhan-rauman-talot/

https://www.vanharauma.fi/vanhan-rauman-rakennukset/kaikki-vanhan-rauman-talot/


  

Miten joulutontut voivat näkyä sinun toiminnassasi? 

Aivan jokainen raumalainen voi heittäytyä mukaan tarinaan ja tuoda esimerkiksi 

omalle pihamaalle asoita, jotka ovat osa sitä. Voit hyödyntää pitsiä, joulua, 

tonttuja erilaisin tavoin.  Yksityiskohdat ja kauniit valot ovat tonttujen mieleen.  

Esimeriksi kyltteihin, portteihin, ikkunoihin, oviin voi luoda tonttumaisuutta.  

Ehkä tontuilla on omat hauskat pienemmät postilaatikot? Päiväkodit ja koulut

voivat hyödyntää tarinaa ja tuottaa tarinaan sopivia esityksiä ja muita teoksia. 

 
 



  

Voit tuoda digitaalisuutta palveluympäristöihin  

Alueen yrittäjät voivat tuoda joulutonttujen elämää näkyville omiin

toimistoihin, kauppoihin ja liikkeisiin. Ota rohkeasti hyöty irti tonttuilusta, ja

erotu tarinalla! 

Digitaalinen ympäristö on nyt tärkeässä roolissa. Tervehtiikö asiakasta

aulassa screeniltä joulutonttu? Voiko joulutonttu seikkailla verkkosivuillasi? 

 Tai voitko järjestää myymälässä kilpailun,  jossa etsitään kadonnutta

joulutonttua samaan tapaan kuin Pokemoneja.  

 



  

Järjestöt ja urheiluseurat myös mukaan tarinaan 

Järjestöt ja urheiluseurat voivat myös heittäytyä tonttuilemaan.

Urheiluhalleille voidaan tuoda esim. tonttusymboliikkaa ja valaistusta,  joissa

hyödynnetään pitsikuviointia modernilla tavalla. Väliaikamusiikkina voi olla 

 joululauluja rauman kielisinä versioina. 

Pelaajille voidaan esimerkiksi arpoa jokaiselle oma tonttunimi ja tonttulakilla

palkita vuoden tonttu joukkueen jäsenistä. 

 



Alueen toimijat voivat ammentaa tarinasta  täysin
vapaasti elementtejä omaan toimintaan ja rakentaa
tarinaan jatkoa erilaisin tavoin. Näin rakennamme
yhdessä joulukaupungin elämyksiä!   

Seuraavassa lähtökohtia sille, miten tarina voi
toteutua tuotteissa ja palveluissa.  



Tonttujen sukupuusta voidaan tehdä 
 fyysinen näyttävä elementti. 

Rauman joulukaupungin joulutonttujen
historiasta / taustasta voisi olla pysyvä
pieni näyttely.  Tai vaikka kierros, jossa 
 jokainen museo / tai miksei muutkin
toimijat, tarjoavat oman palasensa               
joulutonttujen fiktiivisestä historiasta.
Nämä näyttelyt /  teokset voisivat
sisältää hauskoja kommelluksia
tonttujen elämästä. 
Kaikki voisi kuitenkin linkittää  Rauman
historian vaiheisiin ja erilaisiin
tapahtumiin, eli aito historia taustalla.  Kuva: Risto Kupari

Tonttujen sukupuu laaja, historia värikäs ja hauska  



Joulukaupunki  on erityisen tunnelmallinen ja kaunis. Kiinnitetään yhdessä

erityistä huomiota tonttumaailman luomiseen, tarinan eläväksi tekemiseen.

Pitsiteemaa hyödynnetään koristelussa, valaistuksessa ja tunnelman

luomisessa. Modernisti käytetty pitsi voi näkyä myös tuotteissa,

tuotekorteissa, tuotteiden pakkauksissa, vaikka joulukukkien myynnissä.

Toimistoissa ja odotustiloissa voidaan tarjota joulutonttujen

karkkeja/erityistä juomaa.  

 

Jokainen palveluntarjoaja voi olla omanlaisensa joulutonttu, toiset

enemmän, toiset vähemmän!  

 

  
Joulukaupungin sydän ovat palvelut & elämykset 



Elämyksiä asiakkaille voidaan luoda myös digitaalisuutta ja uutta teknologiaa

hyödyntämällä. Tehdään rohkeasti uusia kokeiluja!  

Katso esimerkkejä vaikka tästä alta, erilaisia palveluntuottajia löytyy avuksi.  

Salmi Platform:

https://www.salmiplatform.com/salmi-platform-tuotteet/salmi-ar/

OiOi Smart Space: 

https://oioi.fi

  

Digitaalisia elämyksiä, kurkistuksia tonttujen elämään 

https://www.salmiplatform.com/salmi-platform-tuotteet/salmi-ar/
https://oioi.fi/


Erilaiset kartat, sekä printit että digitaaliset, voivat toimia oppaina 

 joulukaupungin tonttujen asuinpaikkoihin ja elämään. 

Kartta voisi sisältää myös tonttujen salaiset reitit. Voi olla myös erikseen 

ihmisten reitti ja tonttujen reitti. 

Voidaan rakentaa mobiilireittejä, joissa pääsee seikkailemaan joulutonttujen

matkassa. Mobiilireitteihin voidaan mahdollisesti laittaa myös alueen yrityksiltä

infoa / tuotteita, jotka linkittyvät tarinaan, esim. yksittäisen tontun tarinaan. 

Pidetään mielessä, että tonttumaailman tulisi olla koko Rauman alueella. Ei vain

Vanhan Rauman alueella.  

  

Tonttujen polkuja voisi  seurata myös kartalla   



Kun joulukaupungin oma visuaalinen ilme on saatavilla, voit käyttää näitä

joulukaupungin omia visuaalisia elementtejä toiminnassasi. 

Voit aina tuoda esille, että tuote tulee Suomen kauneimmasta joulukaupungista,

käytä myös Pitsikaupungin joulu nimitystä.  Olet näin osa joulukaupungin tarinaa. 

  

Hyödynnä joulukaupungin omaa visuaalista ilmettä 



Ovatko kaikki raumalaiset oikeasti joulutonttuja? Ylläpidä salaisuutta.

Tee pieniä tonttumaisia paljastuksia! 

  

  
Pidä yllä salaisuutta, hassuttele tonttuidentiteetillä  



 Voimme leikitellä rauman kielellä, ja kertoa että siinä näkyvät tonttujen

vaikutukset. Joulurauhan julistus voidaan toteuttaa rauman kielisenä.

Joulutontuilla voi olla myös ihan oma aivan hassunlainen Joulurauhan julistus,

joka viihdyttää erityisesti perheen pienempiä.  

Joulutontuilla voi olla omia hauskoja rauman kielisiä sanontoja, joita

hyödynnämme.  

 

   

  
Rauman giäl & tonttujen oma Joulurauhan julistus   



Voit hypätä mukaan tarinaan ja luoda esityksiä, käsityötuotteita, maalauksia,

näytelmiä, lauluja, tansseja, jotka ovat osa Pitsikaupungin joulun

tarinamaailmaa. 

Meidän joulukaupungin tontut ovat taitavia ja osaavat luoda kauniita asioita.  

 

 

   

  Jos olet taiteen tekijä, laulaja, teatterin tekijä!    



Voimme yhdessä tehdä töitä sen, eteen että tonttujen elämää, ja sen erilaisia

ilmentymisen muotoja, voi päästä seuraamaan Raumalla ympäri vuoden. 

Miten joulutontut nauttivat kesästä Raumalla? Mitä ovat joulutonttujen

kesäherkut? Lähtevätkö joulutontut kesäisin takaisin merille? Miten tontut

nauttivat syksyn antimista? Keräilevätkö metsästä marjoja ja sieniä, millaisia

herkkuja valmistavat? Miltä näyttää joulutontun oma SUP-lauta? 

Miten joulutonttujen elämä näkyy kesän tapahtumissa? Onko Pitsiviikoilla

esimerkiksi joulutonttujen pitsinnypläystä yhdistettynä musiikkiin?  

Joulutonttujen elämä näkyy ympäri vuoden 



 Erityisen kauniisti pitsikuvioin koristellut tonttu- ja talopiparit, myynnissä

olevat pienet piparkakkutalot muistuttavat Vanhan Rauman  pastellinvärisiä

taloja.  

Kahvikupeissa tonttu- kuvioinnit, myös kahvivaahtoon tehtynä 

Tarjolla tonttujen astioita vaihtoehtoja, "raumalaiset tontut käyttävät näitä"

Ravintoloiden menussa, erikseen merkitty esim. kenen raumalaisen joulutontun

suosikki kyseinen ruokalaji on, rauman giäl, pitsien nimet kuvailuissa  

Ravintoloissa lasten leikkipaikoissa joulutonttujen oma leikkinurkka 

Voidaan huomioida myös vessat, nämä hyvä paikka sisustaa ja yllättää

tonttuteemalla. Esim. hauskat taulut, lauseet peilissä, vessat nimetty tonttujen

nimillä, kuten leffateattereissa on starat. 

Ravintoloissa ja kahviloissa esimerkiksi: 

 

 

Ravintola - ja kahvilaelämykset ammentavat tarinasta 



 Joulutontut saapuivat aikoinaan Raumalle meriltä maailman eri kolkista.  

Tontut ovatkin hyvin kansainvälisiä ja uteliaita kaiken uuden ja erilaisen suhteen. 

 Rauman joulukaupungissa voi tutustua myös kansainvälisiin uutuuksiin  ja

trendeihin. 

Lisäksi kaupungin toiminnassa näkyy meri, ja siihen linkittyvät asiat. Joulutonttujen

herkkua ovat kalaruuat. Toisinaan kun tontut ovat juhlatuulella, he nappaavat

rommitotin.  

Elämysten joukossa erikoisuutena voivat olla joulutonttujen salaiset kalaretket,

joissa kerrotaan omituisimmat kalavaleet ja paljastetaan seudun parhaimmat

kalapaikat.  

Joulutonttujen terveiset  meriltä ja maailmalta  



Markkinointiin ja viestintään saadaan tarinan avulla
lisää vetovoimaa. Seuraavassa lähtökohtia sille,
miten tarinaa voidaan hyödyntää.

Jokainen alueen toimija voi muokata tarinaa osaksi
omaa markkinointiaan. Hyödynnä joulukaupungin
tarinan voimaa myös oman yrityksesi
markkinoinnissa. 



-

  

Voidaan hyödyntää myös tonttuhahmoja viestinviejänä / kertojana somessa.

Seurataan tonttujen arkea Raumalla. Laitetaan ajankohtaiset sattumukset 

tonttujen "piikkiin". "Taas meidän tontut olleet asialla. "  "Meillä tonttuillaan."  

Tonttujen omat Rauman uutiset, erilaiset hassuttelevat jutut ja tonttumeemit. 

 

 

 
Tonttujen elämää voisi seurata somessa



  

Ota tonttuteemaa käyttöön oman yrityksesi / yhdistyksesi toiminnassa. 

Voisiko teillä olla ihan oma joulutonttu, jota voidaan seurata somessa? 

Muista myös, että voit hyödyntää omassa markkinoinnissa  joulukaupungin

visuaalisia elementtejä. Luo mainoksia, joissa  tarinaa, joko tekstinä ja/tai

visuaalisena elementtinä.   

Markkinoinnissa toimivat myös erilaiset hauskat tonttukisat, esimerkiksi selvitä

mikä on sinun tonttunimesi?  

 

  
Hyöty irti tarinan voimasta omassa markkinoinnissa  



Jokainen toimija voi rakentaa omaa joulukaupungin tarinaansa. Mieti voitko

rakentaa omaan toimintaasi sopivan tapahtuman tai tilaisuuden tarinan kautta? 

Erilaiset tapahtumat toimivat hyvin markkinoinnissa ja myynnin tukena. 

Mieti oman yrityksesi toiminnassa mitkä olemassaolevat tuotteet ja palvelut

istuvat erityisen hyvin osaksi joulukaupungin tarinaa? Ja luo omia tarinallisia

kampanjoita näille. 

Voit myös ottaa rohkeasti osaa alueella järjestettäviin tapahtumiin. Mieti myös

voitko luoda jotain yhdessä lähialueesi yritysten/toimijoiden kanssa? Tarina

toimii hyvin liimana myös yhteistuotteissa ja antaa markkinoinnille voimaa.  

Tonttuilmiö herättää ihmisten kiinnostuksen 



Viiden vuoden
teemat 



2021

Lanseeraus/ 
Joulutonttujen
tarina paljastuu 

Vuonna 2021  salaisuus

paljastuu isolle yleisölle.

 

Rauma on Suomen kaunein

joulukaupunki, jossa asuvat

taitavat ja kaunosieluiset

tontut.  



2022

Juhlavuosi / 
kaupungin
historia 

Vuonna 2022 joulutontut

juhlivat kauniin

kaupunkinsa 580v.

juhlavuotta.  

 

  



2023

Joulutorin
lanseeraus & 
joulutonttujen
makeaa ja
maistuvaa 

Vuonna 2023 joulutontut

kutsuvat ihmiset kauniille

joulutorille herkuttelemaan

ja nauttimaan  joulutorin

tunnelmasta.  



2024

Joulutonttujen
valoa ja
virtuaalista  

Vuonna 2024 joulutontut

haluavat tarjota  ihmisille

jotain aivan huikeaa ja

uudenlaista, valovoimaisen

tunnelman!   



2025

Joulukaupunki 5v.
Tonttujen tanssin
taikaa, nyt laulut
raikaa! 

Vuonna 2025  tontut

juhlistavat sitä, että

joulukaupungin

salaisuuden

paljastumisesta tulee

kuluneeksi 5 vuotta.  



PELISILMÄ LINKITYS

ELÄVÄ 
TARINA

VASTUU
Kuusi
tarinallistamisen
ohjetta
Tarinalampaalta 

YHTEINEN
TARINA 

VAPAUS



Minulla on VAPAUS hyödyntää tarinaa omassa toiminnassani luovasti.  

Minulla on VASTUU palvella  Rauman joulukaupungin arvojen mukaisesti. . 

 

LINKITÄN tarinaa omiin tuotteisiin &  palveluihin ja linkityn tarinan kautta osaksi

joulukaupungin tarinaa. 

Käytän PELISILMÄÄNI ja improvisoin meidän joulun tarinaa eri tilanteissa rohkeasti.

 

Haluan olla luomassa joulukaupungin YHTEISTÄ TARINAA muiden toimijoiden kanssa. 

Teen TARINASTA ELÄVÄN jouluelämyksen, johon sekä oman kaupungin 

väki että vieraat voivat heittäytyä mukaan tunnelmoimaan! 



www.tarinakone.fi


