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Pitsikaupungin joulu saapuu  
sydämiin
Vanhat puiset talot ja tuikkeen täyttämät pihamaat, valkeat katot 
ja kadut, kattonaan kirkas tähtitaivas. Pitsikaupunki täyttyy jälleen 
lämpimästä joulunajan hengestä – riemusta ja rauhasta. On aika luoda 
muistoja, jotka säilyvät ikuisesti.

Jouluinen Vanha Rauma pysäyttää arjen kiireen ja tuo joulun 
jokaiseen sieluun. Ajan taika tarttuu takinliepeisiin ja matkaa sieltä 
suoraan sydämiin, kun monipuoliset tapahtumat herättävät hehkun 
ainutlaatuisessa miljöössä.

Jouluiset viikonloput täyttyvät konserteista, myyjäisistä ja tapahtumista. 
Tunnelman täyteiset torit ja markkinat tutustuttavat paikallisiin 
makuihin, tuoksuihin ja perinteisiin raumalaisten käsitöiden, herkkujen 
ja tuotteiden myötä.

Ota joulu vastaan vanhan kaupungin kujilla. Ihastu joulunodotusta 
juhlistaviin Vanhan Rauman joulukalenteri-ikkunoihin, joissa yhdistyvät 
mielikuvitus ja perinteet asukkaiden itse toteuttamina koristeluina.

Suomen kapeimmalla kadulla Kitukrännissä valo ja ääni luovat 
maailmanperintökohteen rakennuksiin ja historiaan pohjautuvan 

taideteoksen. Tammelan tonttumaassa koko perhe pääsee 
kurkistamaan aitojen Vanhan Rauman tonttujen elämään, 

askartelemaan omin käsin sekä ihailemaan valaistuksia ja 
somistuksia.

Yhdessäoloa, kokemista, näkemistä ja tekemistä. 
Kaikkea sitä, mikä tekee tästä vuodenajasta 
taianomaisen. Anna Pitsikaupungin pysäyttää työ ja 
tohina – elä unohtumaton joulu.

#pitsikaupunginjoulu



Joulevangeeljum-musiikkinäytelmä 
Vanhassa Raumassa 17.12.

Ainutlaatuinen musiikkielämys ensi kertaa Suomessa
Pitsikaupungin joulu huipentuu suureen yhteiseen elämykseen, kun 
spektaakkelimainen Joulevangeeljum-musiikkinäytelmä valloittaa 
Vanhan Rauman kadut ja kaupunkilaisten sydämet.

Näytelmä esitetään Vanhassa Raumassa lauantaina 17.12. klo 16 ja klo 
19. Näytökset ovat yleisölle maksuttomia. 

Kulje UNESCOn maailmanperintökohteen tunnelman täyteisillä kaduilla 
osana kulkuetta, laulaen kuoron johdolla – aina Vanhalta Raatihuoneelta 
Kalatorille ja Pyhän Kolminaisuuden kirkon raunioilta Pyhän Ristin 
kirkolle.

Jouluevankeliumiin perustuvassa, 580-vuotiaan Rauman historiaa 
peilaavassa musiikkinäytelmässä on neljä eri kohtausta neljässä eri 
ympäristössä, joissa henkilöhahmot heräävät eloon. Toteutuksessa on 
mukana yhteensä yli 200 henkilöä.

Musiikkinäytelmän käsikirjoituksesta ja ohjauksesta vastaa 
näytelmäkirjailija ja ohjaaja Arto Myllärinen. Sävellyksen on toteuttanut 
säveltäjä Lasse Heikkilä.



Joulunajan ohjelmaa Raumalla

26.11.–24.12. Rauman Joultori

26.11. Rauman joulunavaus

26.11.–26.12. Tammelan tonttumaa

1.12.–6.1. Vanhan Rauman joulukalenteri-ikkunat

9.12. Tonttujen yö

17.12. Joulevangeeljum-musiikkinäytelmä

18.12. Joulumarkkinat

24.12. Joulurauhanjulistus Kauppatorilla

31.12.–7.1. Lumen-valotaidetapahtuma

Muutokset mahdollisia.

Osta jouluiset elämykset verkkokaupasta 
doerz.com/visitrauma

Tutustu Pitsikaupungin jouluun 
rauma.fi/joulu
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