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The culture and tourist attraction Nukkekoti (The Dolls house) in Pieksämäki, has in previous years 
mainly been open during the summer seasons. After the renovation in year 2018 and because of the 
change of the content provider there is a reason to find out the future's developing oportunities in 
wide-range, while paying attention to all the local resources and the co-operation possibilities.  
 
The aim of the thesis is to make a realistic 10-year plan witch includesamong the other things 
providing the content and creating different products to the Nukkekoti of Pieksämäki and to the Pirate 
Captain Joonas Aurinko, who lives in Nukkekoti. The thesis surveys different co-opetarional 
possibilities with business operators and the other local operators. Productizing Joonas Aurinko to 
be nationally and even internationally significant character gets an explosive start by an Advent 
calender and by the songs that has been made for it through the thesis.  
 
The history of Nukkekoti will be told from the times when house was made until these days. You can 
read the creating prosess of the Advent calender of Joonas Aurinko in 2018 from beginning to the end 
in detail. The main points of the plan of the productization, and also categorized concrete actions and 
ways to achieve them have been marked Into the 10-year plan/timeline. The branding of the character 
of Joonas Aurinko and productizing Nukkekoti is developed by the means of interviews, 
benchmarking and story telling. Interviews have been fulfilled in a way of the theme interview. The 
questions have been made by the aspects of the professional knowledge of the interviewees. Bench 
marking have been done as a phone interview with Riitta Korpela, the innovator of Ti-Ti Nalle. 
 
Through the thesis the content provider of Nukkekoti receives information about producing tourism 
and immaterial experiences, service designing, marketing and building the brand. In the plan there 
have been paid attension to the sustainable development. Because of the timeline the employee and 
the client are able to envision the future of Nukkekoti and Joonas Aurinko in the long term and goal- 
directed way. With the help of the timeline it is easy for content provider to view how the plans are 
advancing and to adjust them to be more up to date if needed.  
 
During the upcoming years there will be a post card with new graphic look, co-operation with the 
local grosery companies to prepare Joonas products, a traffic park and mini-golf track build into the 
area of Nukkekoti and Joonas products made for sale to develope the brand of Nukkekoti and Joonas 
Aurinko. Joonas Aurinko get's his own musical witch will be performed both in a big stage of Poleeni 
and in a smaller spaces as a touring puppet theatre. Every year in Nukkekoti there will be bigger, 
national events witch brings wider coverage in media and also recognizability as a culture house. 
Events also introduces Pieksämäki as a town that is positive towards children's culture. 
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1 JOHDANTO 

Olen asunut Pieksämäellä nyt seitsemän ja puoli vuotta. Saatuani työn varhaisiän mu-

siikinopettajana ja myöhemmin lastenkulttuurikoordinaattorina, ajauduin syvälle pai-

kallisen lastenkulttuurin pariin ja jossain vaiheessa Joonas Auringon tuotteistaminen 

alkoi tulla vahvemmin ajatuksiini. Aloitettuani kulttuurituottajaopinnot, oli selvää, 

että tämä on yksi suuri missioni. Onnekseni myös työnantajani Pieksämäen kaupungin 

kulttuuritoimi sekä lisäksi Pieksämäen matkailutoimi ovat ottaneet ajatukseni Nukke-

kodin kehittämisestä ja Joonaksen tuotteistamisesta positiivisesti vastaan ja antaneet 

mahdollisuudet tämän toteuttamiseen.  

Joonas Aurinko on 2000-luvun alussa Tarinamäen taikaa-hankkeeseen luotu meriros-

vokapteenin hahmo, joka oli aluksi piirroskuva (kuva 1) ja myöhemmin Timo Nyyssö-

nen teki siitä nuken (liite 1). Nukkekodin eli Joonaksen kesäasunnon kesätoiminnan 

vakiinnuttua 2008 Lastenkulttuurikeskus Verson tuottamaksi, tuli mukaan puvustettu 

ihmishahmo (liite 2).  Joonas Aurinko on hyväntuulinen ja hieman höpsö hahmo, joka 

on vedonnut niin lapsiin kuin aikuisiinkin, sekä tyttöihin että poikiin. Joonakselle on 

tarinoihin luotu kavereiksi myös muita hahmoja kesätyöntekijöiden ja -toiminnan 

suunnittelijoiden tekemänä; Merirosvoprinsessa Persilja, Laivakissa Korianteri, Tru-

baduuri Tim-Jami, Kannenkuuraaja Kirveli, Täti-Eulalia ja Noita Kannonnokka. Joo-

nas Aurinko on selkeä hahmo, jonka ympärille on helppo luoda monipuolinen ja tari-

nallinen toimintaympäristö. Hahmo on ollut Nukkekodin kesässä merkittävä ja erilais-

ten toimintapajojen kautta merirosvoseikkailut ovat tulleet kävijöille tutuksi. Kuiten-

kin tämä työ lisää Joonas Auringon fokusta hahmona, joka yhdessä ystäviensä kanssa 

vie Pieksämäen ja Nukkekodin maailmankartalle.  

 

 

 

 

 

 

Kuva 1: Piirroskuva Joonas Auringosta 2000-luvun alun Tarinamäen taikaa-hankkeesta 
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Nukkekoti on vanha huvila Pieksämäellä, Hiekanpään niemessä. Se on ollut Pinukke 

ry:n eli Pieksämäen nukketeatteriharrastajien käytössä 1980-luvulta vuosituhannen 

vaihteeseen ja sen jälkeen lähinnä kesämatkailukohteena. Vuonna 2018 rakennukseen 

tehtiin remonttia ja se oli suljettuna koko vuoden. Tämä on uuden alku, kun nyt kevään 

2019 aikana pääsemme sisustamaan talon uudelleen. Samalla toiminnan tuottamis-

vastuu siirtyy Lastenkulttuurikeskus Versolta Pieksämäen kaupungin kulttuuritoi-

melle ja laajenee koskemaan ympärivuotista toimintaa. Tätä myöden pitää myös miet-

tiä uudelleen Joonas Auringon asuminen talossa myös muuna kuin kesäaikaan. 

Muualta Pieksämäelle muuttaneena näen Nukkekodin vahvuuden kulttuurimatkailu-

kohteena ja Joonas Auringon brändi on tässä vahvistamassa talon vetovoimaa. Piek-

sämäen asukasluku on vähenemässä ja väestö ikääntyy. Nukkekodin toiminnan kehit-

täminen on tärkeää ennen kaikkea kaupungin omille lapsiperheille ja muille asuk-

kaille, mutta myös koko Etelä-Savon matkailulle. Pieksämäelle on rakennettu upea Ve-

denjakaja-reitistö, josta löytyy luontomatkailijoille runsaasti vaihtoehtoja. Halua ja te-

koja Pieksämäen matkailun kehittämiseen siis on jo ollut, nyt on Joonas Auringon 

vuoro tuoda matkailijoita kaupunkiin.  

Joonas Auringon brändi on kehittämisen arvoinen ja opinnäytetyön tavoitteena on sel-

vittää, miten brändit syntyvät ja kehittyvät. Otan selvää benchmarkauksen avulla, mi-

ten tämänkaltaisia palveluita ja tuotteita kehitetään ja viedään yleisön tietoisuuteen. 

Työ käsittelee tuotteistamista, brändäämistä, tarinallistamista ja luovien ideoiden in-

novointia. Teoriaan pohjaten tavoittelen Joonas Auringon ja Nukkekodin mahdolli-

suuksia nousta valtakunnalliseen, ja jopa kansainväliseen tietoisuuteen sekä tuoda 

Pieksämäkeä esiin monipuolisena matkailukohteena. Kappaleessa kaksi (2) peilaan 

teoriapohjaa suoraan käytäntöön, joka helpottaa lukijaa vertailemaan Nukkekodin ja 

Joonas Auringon tämänhetkistä tilaa tulevaisuuden suunnitelmiin. Haastattelujen 

avulla kartoitan Pieksämäen kaupungin tahtotilaa Nukkekodin tulevaisuuden kehittä-

miseksi.  

Opinnäytetyö kokoaa Nukkekodin ja Joonas Auringon historian lyhyesti kansiin sekä 

luo 10-vuotissuunnitelman Joonaksen ja Nukkekodin tuotteistamiseksi. Kymmenen 

vuoden ajalle voidaan nähdä juurrutettavan sekä vuosittain toistuvia toimintoja ja ta-

pahtumia että jätetään mahdollisuus uusien ideoiden kehittelyyn nopeallakin aikajän-

teellä. Myös talouden näkökulmasta 10 vuotta on sopiva suunnitelmien laatimiseen, 
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jotta kulueriä voidaan ennakoida aiempaa paremmin. Suunnitelmasta tehdään aika-

jana, johon kootaan tuotteistamisideoita ja joitakin ajatuksia niiden toteuttamiseksi. 

Nukkekodin historiaa tutkiessani olen huomannut toimintojen suunnittelutyön olleen 

lyhytnäköistä eri toimijoiden sitoutumattomuuden myötä. Jatkossa lastenkulttuuri-

koordinaattori yhdessä Nukkekoti-tiimin kanssa suunnittelee toimintaa pidemmällä 

syklillä, täydentäen tulevaisuuden suunnitelmia ja haaveita vuosittain kokemusten 

sekä asiakas- ja työntekijäpalautteen perusteella. Tiimi on koottu moniammatillisesti 

kädentaitajasta, kuvataiteilijoista sekä tanssi- ja musiikkialan ammattilaisista. Näin 

monipuolisena se palvelee Nukkekodin asiakkaita laaja-alaisesti kulttuurin eri osa-alu-

eita tarjoten. Opinnäytetyö esittelee myös Joonas Auringon joulukalenterin ideoin-

nista toteutukseen ja esittelee uuden graafisen ilmeen (kuva 2). 

Nyt, kun toimintaan on sitoutettu työnkuvaansa liittyen Pieksämäen kaupungin las-

tenkulttuurikoordinaattori, hallinnonalana kulttuuritoimi sekä yhteistyökumppanina 

matkailutoimi, on kehittämistyö pitkäjänteistä. Aiempien vuosien hajanaisuus ja talon 

käyttökelpoisuus lähes ainoastaan kesäaikana loivat rajoituksia toiminnan kehittämi-

selle, mutta nyt vuosina 2017-2018 tehdyn lämmitysverkkoremontin jälkeen kehittä-

mismahdollisuudet ovat lähes rajattomat. Kaikilla Nukkekodissa vaikuttaneilla lasten-

kulttuurintekijöillä 1980-luvulta alkaen on ollut paljon visioita ja halua kehittää toi-

mintaa, mutta esteeksi ovat useimmiten noussut raha sekä edellä mainittu sitoutumat-

tomuus sekä vastuiden epäselvyys.  

Suomi100-juhlavuonna Pieksämäen Nukkekodin Ystävät ry keräsi tarinoita talon en-

simmäisiltä vuosikymmeniltä talteen ”Nukkekoti, kaikkien koti” -hankkeessa (Pieksä-

mäen Nukkekodin Ystävät ry). Tästä on koottu moniste ”Nukkekodin opastettu histo-

riakierros”, jonka pohjalta historiaosuuden tietoja on osin kirjoitettu. Hankkeen myötä 

yhdistys sai runsaasti tarinoita talon historiasta. Näitä tarinoita ja Pieksämäki-Seuran 

arkistoja hyödyntäen Nukkekotiin kootaan vuosikymmenittäin taulut talon tarinoista 

vierailijoiden nähtäväksi. Ne antavat kävijöille näkökulmaa talon menneisyyteen ja 

historiaan. 

Työni myötä haluan luoda Pieksämäelle vetovoimaisen kulttuurimatkailukohteen ja 

saavuttaa Nukkekodille talona arvoisensa huomion. Joonas Aurinko, joka keväällä 

2018 lanseerattiin koko kaupungin Joonakseksi, kokee uudistusta ja tulee saamaan 
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hänelle arvoisen paikan yhtenä varteenotettavimmista hahmoista niin nukketeatterin, 

musiikin kuin kädentaitojenkin saralla. 

Kuten Pieksämäen lehden päätoimittaja Kari-Pekka Issakainen (Issakainen 2019) 

tammikuussa 2019 pääkirjoituksensa otsikossa kirjoitti, ”Pieksämäelläkin täytyy us-

kaltaa ajatella isosti”, haluan sekä tämän opinnäytetyöni että työni kulttuuritoimen 

lastenkulttuurikoordinaattorina myötä ottaa ison harppauksen Joonas Auringon ja 

Nukkekodin tuotteistamisessa ja Pieksämäen saamisessa positiiviseksi matkailukoh-

teeksi sekä valtakunnallisesti että kansainvälisesti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 2: Joonas Auringon graafinen ilme 2018. Kuva: Liisa Kallio 
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2 TUOTEKEHITTELYSTÄ TOIMINTAAN 

Lasten ja nuorten tavaramarkkinat ovat melkeinpä räjähtäneet 2000-luvulle tultaessa 

ja lapsella on kuluttajana tasavertaisuus perheen kulutusbudjetista. Lapsille on omat 

disconsa, shampoonsa, limumerkit, vaate- ja kenkämerkit sekä lasten shampanjat 

(Quart 2003, 20-21). Joonas Auringon ja Nukkekodin osalta emme pyri tuotemerkkien 

avulla kasvattamaan tuloja, koska pääajatuksemme on olla aineetonta hyvinvointia ja 

kulttuuria tarjoava elämyksellinen kulttuuri- ja matkailukohde. Joitakin Joonas-mer-

killä varustettuja tuotteita tulemme kuitenkin tuomaan markkinoille, jolloin saamme 

laajempaa näkyvyyttä ja voimme yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa luoda tari-

noita oman kaupunkimme hyväksi. 

Julkisyhteisöjen, kuten tapauksessa Nukkekoti on Pieksämäen kaupungin, tehtävä on 

tuottaa omistajilleen eli asukkailleen arvoa. Se syntyy toimivista palveluista ja elämää 

helpottavista ratkaisuista. Kunnan tehtävä on pyrkiä edistämään asukkaidensa hyvin-

vointia ja yhteiskuntarakenteen ylläpitämisen ohella tärkeintä on palveluiden tuotta-

minen. (Tuulaniemi 2016, 281) Huolimatta Nukkekodin ja Joonas Auringon pyrki-

mystä valtakunnalliseksi ja jopa kansainväliseksi matkailukohteeksi, on sen ensisijai-

nen tehtävä olla seutukunnan lapsiperheille iloa ja elämyksiä tuottava ympäristö. Ku-

ten projektipäällikkö Hanna Vihavainen Pieksämäen lehden haastattelussa toteaa, ve-

tovoima syntyy yhteistyöstä. Vetovoima taas ei kasva ilman kaikkien panosta. Yritykset 

eivät voi odottaa, että kaupunki tekee alueesta vetovoimaisen, vaan yhteistyöhön tar-

vitaan nimenomaan kaikkia. (Järvenpää 2019). Tämäkin vahvistaa omaa käsitystäni ja 

tavoitettani yhteistyön lisäämisestä myös Joonas Auringon brändin kehittämisessä.  

Demografiset eli väestörakenteelliset muutokset ovat osana luomassa muutostren-

dinsä matkailuelinkeinoon. Väestön keskimääräinen ikääntyminen ja kansallinen ur-

banisoituminen ovat työn ja vapaa-ajan suhteen muutoksen ytimessä muovaamassa 

matkailua. (Tonder 2013, 29) Nukkekodin ja Joonas Auringon suunnitelmat on tehty 

palvelemaan lapsiperheitä, unohtamatta isovanhempia ja muita perheiden lähi-ihmi-

siä. 

 



11 

 

2.1 Brändäys 

Matkailutuotteet ovat yleensä erilaisten palvelupakettien yhdistelmiä. Menestymisen 

matkailupalvelussa ratkaisee asiakastyytyväisyys pitkällä aikavälillä. Matkailualue 

nähdään usein laajempana kuin mitä jokainen matkailupalveluita tarjoava sen omassa 

tilassaan kokee. Siksi yhteistyö paikkakunnan ja alueen muiden toimijoiden kanssa on 

tärkeää, jotta muualta tuleville matkailijoille jää alueesta positiivinen olo. Matkailu-

alueen brändillä on oltava yhdessä suunniteltu viestintä, toimivat fyysiset tilat, asian-

mukaiset palveluprosessit sekä sen tulee saada myös suunnittelematonta viestintää 

esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. (Tuulaniemi 2016, 262-263) Pieksämäellä ollaan 

viimeisen kahden vuoden aikana panostettu kaupungin sosiaalisen median luomiseen 

vetovoimaiseksi ja kehitetty matkailutuotteita yhteistyössä. Erinomainen esimerkki 

tästä on Vedenjakajareitistö, jonka rakentamiseen on panostettu runsaasti. Damski & 

Tolvanen (2017) kirjoittavat kuitenkin opinnäytetyössään, että Pieksämäen matkailun 

vetovoima on heikko ja alueelta puuttuu vetovoimaisia matkailukohteita. Heidän työs-

sään tuli ilmi myös, että Vedenjakajareitistön markkinointia ei ole hoidettu riittävällä 

volyymillä. Tämä on johtunut siitä, että mikään taho ei ole halunnut ottaa markkinoin-

tivastuuta reitistöstä. Ratkaisuehdotuksena kirjoittajat pitävät Pieksämäen kaupungin 

matkailun edistämisen markkinointikoneiston luomista, joka kehittäisi kaupungin 

tunnettavuutta ja vetovoimaa. (Damski & Tolvanen 2017, 38-41) Vuoden 2017 jälkeen 

Vedenjakajareitistön markkinointiin on panostettu, ja se onkin ollut hyvässä nosteessa 

luontomatkailijoiden keskuudessa.  

Brändäys on paketti, jonka jokainen yksityiskohta on mietitty ja viestintä huolella mie-

titty. Pitää ylittää näkymätön rima, jotta brändi voi toimia, sillä epäonnistumisen vaa-

raa ei ole ollessaan rehellinen. Pitää myös ottaa rohkeasti retoriikka mukaan ja pilke 

silmiin. Brändi sanana on tuntunut vieraalta suomalaiseen suuhun, vaikkakin hyvä 

brändi on kuin ystävä tai perheenjäsen, aito ja omaperäinen. Se voi olla ihminen, tuote, 

palvelu, kaupunki. Tärkein on kuitenkin brändin sielu, toisin sanoen siinä on sydän 

mukana ja se ylittää vastapuolen odotukset. (Sounio 2010, 21-24) Myös Ahto ym. to-

teavat, että asiakas on kiinnostuneempi tuotteen tai palvelun tuovasta hyödystä enem-

män kuin siitä, kuinka hyvä tuote tai palvelu oikeastaan on. Asiakkaalla on jokin mie-

likuva ja tieto jostain, esimerkiksi palvelusta, tuotteesta, yrityksestä, tapahtumasta, ja 

näiden summaa kutsutaan brändiksi. On huomionarvoista, että brändi sijaitsee kui-

tenkin aina vastaanottajan korvien välissä. Jokaisella henkilöllä oleva oma mielikuva 
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on henkilön oma totuus, muiden mielikuva saattaa poiketa omasta paljon.  (Ahto ym. 

2016, 31, 37, 43) Remontin jälkeisen Nukkekodin vastaanotto on arvoitus, koska jon-

kinlainen brändi talosta on jo ollut olemassa. Miten pystymme vastaamaan entisten 

kävijöiden odotuksiin ja saamaan uudet kävijät vakuuttuneiksi kehitettävän brän-

dimme vahvuuksista? 

Yksi keskeinen brändinrakentaja on henkilöstö eli asiakaspalvelijat. Siksi kaikkien 

työntekijöiden tulee sisäistää brändi, vain siten he voivat palvella asiakkaita parhaalla 

mahdollisella tavalla. Epäaitous näkyy ja luo tässä tapauksessa matkailutuotteelle ne-

gatiivisen leiman. (Tuulaniemi 2016, 54). Jokaisen pitää pyrkiä olemaan Suomen pa-

ras asiakaspalveluyritys, jossa tullaan kohdelluksi erittäin hyvin. Palvelut on nouseva 

kasvuala, joten asiakaspalveluun on kiinnitettävä erityistä huomiota. Hapannaama tis-

kin takana ei houkuttele asiakasta toista kertaa palvelun pariin. Pitää myös ottaa huo-

mioon, että internetin aikakaudella huonot kokemukset luovat nopeasti asiakaskun-

nan katoamisen. Toisaalta taas positiivinen palaute on mitä parhainta markkinointia. 

(Sounio 2010, 40). Nukkekodin osalta kesäajan työntekijöille pidetään ryhmäytymis-

päivä, jossa kaikki kesällä talossa toimivat sisäistävät Joonas Auringon tarinan ja tie-

tävät jotain Nukkekodin historiasta. Myös vuonna 2018 YouTube-kanavalla Joonas 

Auringon joulukalenterissa julkaistut laulut ja niiden hahmot on työntekijöiden tun-

nistettava ja osattava esitellä asiakkaille. Koska kyseessä ovat mielikuvitushahmot, on 

työntekijöiden suotavaa pystyä heittäytymään tarinoiden mukaan ja haastavankin ti-

lanteen tullessa vastaan pystyttävä keksimään yhä mielikuvituksellisempia tarinoita 

vaativille lapsiasiakkaille. Ryhmähenki talon työntekijöiden välillä on olennainen osa 

luottamuksen rakentamista, siksikin on syytä järjestää elämyksellinen ryhmäytymis-

päivä. 

Sounio (2010) on laatinut sanojensa mukaan pikakurssin palvelutalouteen. Ensinnä-

kin negatiivisia ajatuksia herättävä työntekijä tekee myös markkinointia. Toisekseen 

pitää muistaa hakea vertailukohtia eri aloilta. Tällöin voi tehdä vaikutuksen inhimilli-

syydellä ja läsnäololla, kun pyrkii parhaaseensa. Kolmanneksi on syytä palkita parhaat 

palvelukyvyt, joka kannustaa kaikkia yltämään samaan. Neljänneksi on muistettava, 

että jos negatiivinen palaute yrityksestä pääsee nettiin, pitää reagoida heti ja tarjota 

selvitysmahdollisuutta. On myös muistettava, että henkilöstön sanomiset voivat pää-

tyä palstoille. Siispä yhteishengestä on syytä pitää hyvää huolta, se on kaikkien etu. 

(Sounio 2010, 41-42) Nukkekodin henkilöstölle pidetään opastus sosiaalisen median 
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käyttöön, sillä talolla on oma puhelin, jolla työntekijät joka päivä uutisoivat iloisesti ja 

ajantasaisesti talon tapahtumista. Samalla painotetaan, että varsinkaan omilla sosiaa-

lisilla kanavilla ei työpaikasta puhuta negatiiviseen sävyyn. Terveellisintä on olla esi-

mieheen yhteydessä, mikäli kokee joitakin epäkohtia ja pyritään keskustelemalla sel-

vittämään asia. 

Asiakkaan kokemus palvelusta on keskeistä palvelussa kattaen koko yrityksen tar-

jooman. Asiakaskokemus koostuu toiminnasta, tunteista ja merkityksistä. Toiminta 

vastaa toiminnalliseen tarpeeseen, tunteet vastaavat tunnetason odotuksiin ja merki-

tykset vastaavat identiteetin ja henkilökohtaisiin merkityksiin. (Tuulaniemi 2016, 74-

75) Tähänkin pohjautuen on tärkeää perehdyttää pääosin nuoret työntekijät Nukkeko-

din palveluammattiin vaativalla tavalla, jotta he eivät missään vaiheessa ole asiakkaille 

negatiivisia tai mielenkiinnottomia vaan pyrkivät aina positiivisella asenteella toimi-

maan tilanteessa kuin tilanteessa. 

Elämystalous, joka luo ihmisille säkenöiviä aistiärsykkeitä koskettavia kokemuksia ja 

erikoisia elämyksiä, on vahvasti olemassa oleva termi. (Sounio 2010, 85) Brändinkin 

tulee kehittyä kohti valitun kohderyhmän tavoitemielikuvaa. (Ahto ym. 2016 ,127) Joo-

nas Auringosta halutaan Pieksämäen matkailutoimijoiden keskuudessa luoda ”koko 

kaupungin Joonas” mielikuvaa, vaikkakin ensisijainen kohderyhmä on lapsiperheet. 

Seikkailemalla koko kaupungin alueella monenlaisissa kohteissa Joonas kuitenkin 

saavuttaa myös muuta yleisöä ja luo osaltaan Pieksämäen imagoa. Ahto ym. (2016) 

kirjoittavat mediahuomiosta ja siitä, kuinka ulkoinen viestintä tukee tavoitemieliku-

van viestintää. Tärkeimmiksi mainitaan PR, omat julkaisut, internet ja sosiaalinen me-

dia. (Ahto ym. 2016, 168) Näitä hyödynnetään myös Joonas Auringon ja Nukkekodin 

markkinoinnissa VisitPieksämäen ja muiden kaupungin yhteistyökumppaneiden toi-

mesta.  

Maandag antaa monta hyvää ohjetta kirjassaan ”The only brand book you will ever 

need”. Ajatuksia on koottu seuraavalla sivulla olevaan kaavioon (kaavio 1) olemaan 

pohjana oman brändin luomisessa.  Ehkä näistä tärkeintä on, että ei yritä tuottaa brän-

diään kaikille vaan muistaa kohdentaa sen jollekin tietylle ryhmälle. Samalla on muis-

tettava, että brändi on sama mutta sen ympärillä oleva tarina laajenee. Tarina on myös 

kopioimaton ja asiakkaat pitävät brändistä juuri sen vuoksi. Logoon ja graafiseen il-

meeseen on syytä kiinnittää huomiota, koska visuaalinen havaitseminen ja kokeminen 
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ovat suuressa roolissa ihmisten ostoskäyttäytymisessä. Kaaviota voi pitää jonkinlai-

sena huoneentauluna muistuttamassa oman brändin kehittymisen polulla. 

 

 

Kaavio 1.  Maandagin kirjan pääajatuksia. (Maandag 2014. 43, 59, 90, 103, 110,111, 153) 
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Tuulaniemi toteaa kirjassaan, että brändit auttavat meitä päivittäin tekemään valin-

toja. Turvallisinta on valita tuttu ja turvallinen. (Tuulaniemi 2016, 34) Sounio puoles-

taan toteaa, että tunnettu nimi vaatii uudistumiskykyisiä tuotteita ollakseen bisnes. On 

hyvä muistaa myös, että kestävä kehitys ja ekologisuus ovat meille suomalaisille luon-

tevia näkökulmia. Jotkin brändit saavat myyvimmät tuoteideat kuluttajilta. (Sounio 

2010, 125-128). Joonas Auringon tarinoihin tullaan varmasti ottamaan vinkkejä lasten 

keksimistä tarinoista, ja yhtenä pitkän aikavälin suunnitelmana onkin kirjoituskilpai-

lun järjestäminen Joonaksen tarinan ympärille.  

Uusitalo (2014) kirjoittaa, että mitään muuta tarkoitusta brändillä ja markkinoinnilla 

ei voi olla, kuin olla työkaluja yrityksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Tämän vuoksi on 

välttämätöntä, että markkinoinnin tekijällä on kaikki tieto tavoitteista, resursseista ja 

tulevaisuuden suunnitelmista. (Uusitalo 2014, 37) Ahto ym. (2016) puolestaan kirjoit-

tavat brändin lisäävän yrityksen arvoa ja että vahva selkeä brändi kiteyttävät yrityksen 

strategian. (Ahto ym. 2016, 34) Brändin ja ihmisen välille muodostuu brändiarvo vuo-

rovaikutuksella, joka on tehokkaampi kuin vain yksisuuntainen bränditeko. Palvelu-

muotoilun tehtävä on myös mallintaa ja visualisoida olemassa olevaan liittyvät toimi-

jat, ympäristöt, organisaatiot ja kontaktipisteet. Asiakkaiden tarpeet ja odotukset ym-

märrettyään palvelua voidaan kehittää vastaamaan palveluntuottajan tarpeita parem-

min. (Tuulaniemi 2016, 99). 

Uusitalolla (2014) on vahva usko tekemällä oppimiseen, ja hänen työskentelymallinsa 

avainsanoja ovatkin havainnointi, kysyminen ja osallistaminen. Erityisesti silloin, kun 

ei tiedä mistä aloittaisi, on tekemällä oppiminen erityisen hyvä metodi. ”Lähdetään 

liikkelle ja korjataan matkalla” on Uusitalon kirjassaan Akio Moritalta lainaama lause, 

joka kuvaa hyvin tekemällä oppimisen kulttuuria. Voidaan myös ajatella, että työsken-

telymalli on projekti, jossa ensinnä tehdään yksi strategiakierros, jolla testataan toimi-

vuus. On kuitenkin muistettava, ettei ole helppoa tapaa laittaa brändiä nopeasti kun-

toon. Vahvan brändin rakentaminen on kurinalaista työtä. (Uusitalo 2014, 145-147) 

Näistä ajatuksista tunnistan Nukkekodin remontin jälkeisen uuden ajan hyvin, sillä 

suurin osa asioista on tiimille uutta. Meidän vain pitää uskoa siihen mitä suunnitte-

lemme ja teemme, sekä rohkeasti ”korjataan matkalla” mikäli tarvetta siihen ilmaan-

tuu. Kaikki tiimin jäsenet ovat luovia ihmisiä, joten usko liikkeelle lähdön onnistumi-

seen on vahva. Tonderin (2013) mukaan riskinsietokyky on tarpeellinen sekä matkai-

lijalle että matkailualan yrityksille, koska matkailualaan liittyy suhteellisen korkeita 
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riskejä ja epävarmuuksia. Tästäkin syystä esimerkiksi internetsivuilla pitää olla ajan-

tasaista tietoa niin yhteystietojen, ajo-ohjeiden kuin hintatietojenkin osalta. (Tonder 

2013, 67) Isommat pettymykset vältetään ja asiakastyytyväisyys on parempi, kun en-

nakkotiedot vastaavat käytäntöä. Kotisivujen ajantasaisuus on yksi merkittävä tekijä, 

joka pienentää riskejä pettymyksiin. Lisäksi sosiaalisessa mediassa tiedottaminen on 

yksi keino ajantasaiseen informointiin, mutta sen varaan ei voi laskea kaikkea sen asia-

kaskattavuuden riittämättömyyden vuoksi. Joonas Auringon ja Nukkekodin brändi tu-

lee olemaan matkailijalle selkeä ja asiakkaan tarpeisiin vastaava. 

Uusitalo (2014) on luonut yksinkertaisen matriisin brändin vahvistamisen eri osa-alu-

eiden jäsentämiseksi ja kutsuu sitä nimellä ”Arvon portaat”. Portaiden osa-alueet ovat 

ymmärrys brändin tilanteesta, toimenpidesuunnitelma sekä toteutus. Näiden jokaisen 

kolmen alueen kohdalla pohditaan arvon tuottaminen, kommunikoiminen ja kotiutta-

minen. (Uusitalo 2014, 148) Tiimin ja esimiesten kanssa hyvässä yhteistyössä saamme 

Nukkekodin arvon portaat toimiviksi. 

 

2.2 Tuotteistaminen ja palvelumuotoilu 

Palvelumaisema on fyysinen ympäristö, jossa yritys sijaitsee, palvelut tuotetaan ja ku-

luttaminen tapahtuu. Matkailutuotteiden ollessa pääosin aineettomia palveluja, koros-

tuu fyysisen ympäristön tärkeys entisestään. Esineet, materiaalit, rakenteet, rakennuk-

set ja kokonaan rakennetut ympäristöt luovat palvelumaiseman. Tämän lisäksi fyysi-

nen ympäristö eli henkilökunta ja asiakkaat luovat osan kokonaisuudesta. Rakennettu 

ympäristö on palveluja tarjoavalle matkailukohteelle tärkeä asia. Asiakkaat tulee saada 

tyytyväisiksi ja viihtymään. Sosiaalinen ympäristö voidaan jakaa kolmeen tyyppiin: it-

sepalveluun, ihmisten väliseen palveluun ja kaukopalveluihin (Haanpää ym. 2006, 63-

65, 72). Nukkekodin ympäristö, pihapiiri ja oheistoiminnot luovat ainutlaatuisen pal-

velumaiseman, joten sen kehittämiseen ja ylläpitoon kannattaa panostaa niin henkilö-

kunnan palvelualttiuden kuin materiaalinkin osalta. Itsepalvelua Nukkekodilla ovat 

vapaan leikin alueet, ihmisten välisiä työpajat ja esitykset sekä kaukopalveluja sosiaa-

lisen median info sekä informaatio kotisivuilla. Tuulaniemi (2016) toteaa kirjassaan, 

että kasvava trendi osana palvelumuotoilua on etenkin lapsiperheille suunnataussa 

palvelukehityksessä toimivat ja oikein suunnitellut tilat, sekä lapsille että aikuisille. 

(Tuulaniemi 2016, 82) Yrityksen/matkailukohteen tulee toimitilojen kautta tuoda 
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esille imagoaan ja tukea visuaalisen ilmeen avulla palvelun kokemista. Sisustuksella 

on suuri merkitys viihtyvyyteen (Haanpää ym. 2006, 69), joten tähän Nukkekodillakin 

panostetaan remontin jälkeen monen asiantuntijan voimin. Asiantuntijatiimiin kuu-

luvat kuvataiteilija, nukenvalmistaja sekä kädentaitaja, joiden kanssa suunnitellaan vi-

suaalisesti ja käytännöllisesti toimiva ja esteettisesti kaunis ympäristö. 

Palvelumuotoilua voidaan pitää tapana lähestyä palveluiden kehittämistä. Ydinke-

hikko eli palveluiden suunnittelu on jo olemassa oleva alusta, jonka jälkeen mukaan 

tulevat keskeiset ajatukset muun muassa asiakaslähtöisyydestä ja visuaalisuudesta. 

Palvelumuotoilu kehittyy aina eteenpäin vahvistamalla liiketoimintaa ja asiakaskoke-

musten mittaristoa. (Tuulaniemi 2016, 110) Nukkekodin tiimin kanssa on syytä pohtia, 

laadimmeko oman mittariston ja miten jatkossa ensimmäisen yhteisen kesän jälkeen 

vahvistamme toimintaamme. 

Tuulaniemen (2016) palvelumuotoiluprosessikaavio koostuu määrittelystä, tutkimuk-

sesta, suunnittelusta, palvelutuotannosta ja arvioinnista. Aluksi määritellään ongelma, 

suunnitteluprosessin tavoitteet ja luodaan ymmärrys. Sen jälkeen kartoitetaan haas-

tatteluilla ja keskusteluilla yhteinen ymmärrys esimerkiksi kehittämiskohteista. Suun-

nittelussa määritellään palvelun tuottamisen mittarit ja palvelutuotannossa lähetetään 

konsepti kentälle testattavaksi ja kehitettäväksi. Lopuksi arvioidaan kehitysprosessin 

onnistuminen. (Tuulaniemi 2016, 128) Tämän kaltaista kaaviota Nukkekoti-tiimi käyt-

tää kesän jälkeen käytävässä koontipäivässä, jolloin kartoitetaan mennyttä kesää ja 

suunnataan katse tulevaan. Tärkeänä osana keskustelussa otetaan huomioon asiak-

kailta kesän aikana kerätty palaute sekä Nukkekodilla että sosiaalisessa mediassa. 

Sounio (2010) on havainnut kiertäessään Suomea yleisen oman paikkakunnan ja maa-

kunnan vähättelyn. Kuntien olisikin palkattava kyvykkäitä ”tyyppejä” matkailun edis-

tämiseksi, jotka luomalla erilaisia tempauksia antavat paikkakunnasta positiivista ku-

vaa ulospäin joskus jopa oudolla viestinnällä. (Sounio 2010, 38) Palvelumuotoilun 

avulla liiketoiminnan strategista suuntautumista avataan järkeviksi ja asiakkaille ar-

voa luoviksi. Organisaation on ymmärrettävä asiakkaita, koska se on keskeinen osa lii-

ketoiminnan menestystä. Konkreettinen tapa määrittää palvelutarpeet ja vastata nii-

hin on palvelumuotoilu. (Tuulaniemi 2016, 96) Pieksämäellä on onnistuttu saamaan 

Nukkekoti-tiimiin monen alan erityisosaajia ja kaupunkia positiivisesti katsovia per-
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soonia, jotka osaavat ottaa huomioon asiakaskunnan erityislaatuisuuden eli laatutie-

toiset lapset ja lapsiperheet. Tiimin avulla Nukkekodin palvelumuotoilukonseptia ke-

hitetään ja muokataan ajassa eläen. 

Tonder (2013) on luetellut neljä ominaisuutta, joista voi olettaa palvelun olevan hyvin 

tuotteistettu. Palvelulla pitää olla selkeä kohderyhmä ja markkinat, sen pitää mennä 

kaupaksi ja lisäksi tuottaa katetta. Palvelun tulee myös olla monistettavissa. Tonder 

painottaa myös kohdemarkkinoinnin entistä tarkempaa kohdistamista, vuorovaikut-

teisuutta ja henkilökohtaisuutta. Tuotteistajan tulee tutkia ja ymmärtää, mitkä palve-

lun tekijät ovat merkityksellisimpiä asiakkaiden silmissä. Tällöin tuotteistaminen ke-

hittää vetovoimaisen ja iskukykyisen tuotteen. (Tonder 2013, 16, 37, 39) Nukkekodin 

ei ole tarkoitus olla bisnes, mutta toki kustannuksia pitää saada katettua toiminnasta 

syntyvillä tuloilla. Matkailulla ja kulttuuritoimella on rajalliset mahdollisuudet toimin-

tojen ylläpitämiseen ja tuotteistamiseen taloudellisesti (Tissari-Ylönen 2019; Silvast-

Törrönen 2019). 

Matkailun palvelukonseptin sisältö on usein haastavin tuotteistamisen rakentamisen 

vaihe. On muistettava, että matkailupalveluja voidaan toteuttaa joko itsenäisinä tai toi-

siin elementteihin liittyvinä osapalveluina. (Tonder 2013, 73-74) Nukkekodin tapauk-

sessa asiaa voitaisiin kehitellä yhdessä Vedenjakaja-reitistön sekä muiden Pieksämäen 

matkailupalveluja tuottavien tahojen kanssa. Tonderin luoma esimerkki palvelublue-

printistä eli tuotantoprosessista luodusta kokonaissuunnitelmasta on hyvä pohja myös 

Nukkekodin ja muiden matkailupalveluja tuottavien yhteistyötahojen kanssa tehtä-

vään asiakkaan polkuun. Siinä luodaan huolellisesti suunniteltu tuotantoketju, jotta 

asiakkaalle näkyvä palvelu on mahdollisimman toimiva. (Tonder 2013, 97-101) Hieno 

esimerkki yhteistyön voimasta Henna Kauppisen tarina Taipalsaarelta, jossa alan op-

pilaitokset ja paikalliset yrittäjät ovat yhteistyössä luoneet monialaisen yrittäjäyhtei-

sön. (Kauppinen). Myös Repovedellä on osattu yritysryhmähankkeen aloittamana 

luoda yhteistyötä yhteisen internetpalvelun luomiseksi. Heidän markkinoinnissaan 

käytetään ainoastaan sähköisiä kanavia eli ollaan ajan hermolla kokonaisvaltaisesti 

(Niskala). Heillä on lisäksi piirissään myös Nukkekodille suunnitellut kokousasiak-

kaat.  
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2.3 Tarinallistaminen 

Mutta kuinka aineettomasta palvelusta ja elämyksistä tehdään myytäviä palveluja, 

pohtii Tonder kirjassaan ja jatkaa kysymyksellä, miten kilpailukyinen matkailutuote 

rakennetaan asiakkaiden löydettäväksi? (Tonder 2013, 11) Kuntamarkkinoinnissa kan-

nattaa synnyttää mielikuvitushahmoja. Esimerkiksi historiallisia hahmoja mahtuisi 

Suomeen paljon lisää risteyttäen näitä nykypäivään. (Sounio 2010, 27) Joonas Aurinko 

ei ole historian hahmo, mutta hänen ”miehistössään” vaikuttava Herkules-Kukko on 

todellinen kukko 1940-luvulta, joka sai vuonna 2018 oman laulun. Pieksämäeltä löytyy 

lisäksi oikeita, historiallisia ihmishahmoja, joita voisi yhdistää Nukkekodin tarinallis-

tamiseen. 

Sounion (2010) kirjassa annetaan viisi vihjettä bisnesidea-unelmien kehittelyyn. On 

hyvä muistaa kirjoittaa ylös kolme ajatuksia herättävää asiaa lukemasta ilmiöstä, tu-

tustua historian henkilöihin, jotka ovat onnistuneet samalla alalla, ruokkia uteliai-

suutta jatkuvasti ja osallistamalla muut ideoimaan puolestasi. (Sounio 2010, 224) 

Pieksämäki-Seura on yksi olennainen yhteistyökumppani historian henkilöiden tari-

nallistamisessa Nukkekodin osalta ja suunniteltu kirjoituskilpailu osallistaa muut kau-

punkilaiset ideoimaan tarinoita lisää. 

Koska luonnonvaroja ei enää ole varaa tuhlata, tavarapaljouden kasvattaminen ei ole 

mahdollista ylittämättä maapallon ekologista kestokykyä, on meidän siirryttävä tava-

ramarkkinoista palvelumarkkinointiin sen ollessa ekologinen vaihtoehto. Palvelut ovat 

ekologisuuden lisäksi mielenkiintoisia ja luovia sekä kehittäjille että tuottajille ja vii-

mein myös asiakkaille. Tarvitaan palvelumuotoilua, jotta huomataan strategiset mah-

dollisuudet liiketoiminnassa. Se yhdistää perinteiset ja uudet palvelut uudella tavalla. 

(Tuulaniemi 2016, 19-24) Nukkekodin työpajat pohjautuvat kierrätykselle ja luonnon-

materiaaleille. Kasvatamme samalla lasten tietoisuutta ja asennetta ekologisuuteen. 

Seuraavalla sivulla olevassa kaaviossa (kaavio 2) on koottuna Joonas Auringon brän-

din olennaisimmat piirteet tällä hetkellä. 

Reetta Ranta on tarinallistamisen kannattaja. Hänen ajatuksensa on, että kun kaikki 

alueen yrittäjät tukevat samaa tarinaa, se saa voimaa. Yksi tärkeä näkökulma on, että 

paikalliset tarinat saattavat olla tuntemattomia jopa paikallisväestölle, saati sitten 

matkailijoille. Näin saadaan kaksinkertainen hyöty paikallistarinoiden tarinallistami-

sesta. Rannan vinkkejä paikallisen historian tarinallistamiseen ja hyödyntämiseen  
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Kaavio 2: Joonas Auringon brändin olennaisimmat piirteet. 
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matkailussa ovat muun muassa kerätä ainutlaatuisia tarinoita ja matkailemalla maail-

massa saamassa ideoita. Lisäksi hän painottaa työskentelemään ammattilaisten 

kanssa ja verkostoitumaan samanhenkisten ihmisten kanssa. (Ranta). Talon histori-

asta löytyy varmasti Herkules-kukon lisäksi myös muita historiallisia henkilöitä tai 

eläimiä, joita voi jatkossa hyödyntää tarinallistamalla. Myös lisättyä todellisuutta voi 

Nukkekodilla hyödyntää yhteistyökumppanimme Pieksämäki-Seuran kanssa, joka jo 

omalla facebook-sivullaan on sitä käyttänyt. Lisäksi kun Joonas Aurinko lanseerattiin 

”koko kaupungin Joonas” -nimikkeellä keväällä 2018, keskusteltiin muiden paikka-

kunnan merkittävien historian henkilöiden tarinallistamisesta matkailun oheen. Ym-

päri Suomea on kuntien markkinoinnissa hyödynnetty erilaisia historian henkilöitä. 

Esimerkiksi Kangasala käyttää siellä syntynyttä kirjailija Jalmari Finneä matkailus-

saan omissa tapahtumissaan näyttelijä Jussi Lehtosen kautta. Tapahtumapaikkana 

heillä on usein Kangasalan Lepokoti, jonka historiasta löytyy runsaasti merkittäviä his-

torian henkilöitä. (Kangasalan Lepokoti)  

Lapin matkailuun tehty hanke hiljaisuuden tuotteistamisesta tuottaa lisäarvoa esimer-

kiksi eri aisteihin pohjautuviin vaihtoehtoihin. (Haanpää ym. 2006, 9) Nukkekodin 

tehtävänä on luoda lapsille elämyksiä ja yhtenä esimerkkinä olemme suunnitelleet ais-

tipolkua aidatulle piha-alueelle. Tarinallistamiseen liittyen aistit voisivat liittyä Joo-

naksen maailmalta kerättyihin kokemuksiin ja elämyksiin. Lapin matkailuhankkeessa 

on kerätty kirjallisia kuvauksia kokemuksista. (Emt., 14) Nukkekodin osalta kirjallista 

materiaalia kerätään facebook- ja instagram-sivuilla sekä pikapalautteena Nukkekodin 

kuistille tehtävästä palauteseinästä. Toki esimerkiksi sähköpostilla asiakkaat voivat lä-

hettää palautetta aina. Aistimaiseman huomioiminen matkailutuotteessa tarjoaa ny-

kyajan hektisellekin matkailijalle kokemuksia, joista arjessa ei pysty nauttimaan. 

(Haanpää ym. 2006, 38) Hiljaisuusmatkailua tuskin Nukkekodille pystytään rakenta-

maan asiakkaiden koostuessa pääosin lapsista, mutta erilaisten työpajojen myötä tätä-

kin tuotetta pyritään kehittämään. Tavoitteena on saada Nukkekodista myös muille 

kohderyhmille soveltuva kokoontumispaikka esimerkiksi kesäisin ilta-aikaan, jolloin 

hiljaisuutta voisi hyödyntää enemmältikin upeassa miljöössä. 
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2.4 Markkinointi 

Matkailuyrityksen tulee pystyä löytämään markkinoilta markkinarako eli liikeidea, ol-

lakseen kilpailukykyinen. Tätä kautta liikeideaa jalostetaan ja tuotteistetaan liiketoi-

minnan toteuttamiseksi. Huomionarvoinen seikka on myös globaalit megatrendit, 

jotka vaikuttavat matkailukulutukseen ja -liiketoimintaan. On muistettava, että vaikka 

kohteena olisi kotimaan markkinointi, on kohde siitä huolimatta alttiina maailmanlaa-

juisille kehityssuunnille. (Tonder 2013, 21-23) Nukkekodin kotisivuille luodaan lyhyet 

esittelytekstit englanniksi, ruotsiksi, viroksi, venäjäksi ja saksaksi palvelemaan myös 

kansainvälisiä vieraita. Kotisivuja päivitetään lastenkulttuurikoordinaattorin toimesta 

aktiivisesti sekä kuvia että tekstiä lisäämällä. Kotisivut ovat pääsääntöinen informoin-

tikanava sosiaalisen median ohella.  

Sounio (2010) toteaa, että yritysten kannattaisi tehdä yhteisesiintymisiä yhteistyön tu-

loksen näkyvyyden monistamiseksi. (Sounio 2010, 68) Joonas Aurinko -juoma yhteis-

työssä Mahla Forrestin kanssa, Joonaksen eväsleipä Moilas Oy:n tuotannossa ja Au-

rinko-jäätelö Kyytselän Jäätelö Oy:n luomana, voivat lisätä kaikkien meidän näky-

vyyttä valtakunnallisesti merkittävästi. Näistä kaikista voidaan tuotteiden valmistut-

tua ottaa esimerkiksi matkailumessuille tuotemaistiaisia ja vastaavasti kyseiset elin-

tarvikeyhtiöt omilla messuillaan mainostavat Joonas Aurinkoa ja Nukkekotia. Par-

haimmassa tapauksessa Joonas Aurinko hahmona osallistuu molempien kaltaisille 

messuille ja tulee näin tutuksi myös konkreettisena hahmona laajalle asiakaskunalle. 

Yleensä taiteilijat joutuvat taiteen tekemisen lisäksi hoitamaan ”likaisen työn” (Sounio 

2010, 154), mutta Joonas Auringon kuvien tekemisessä Liisa Kallion annetaan työs-

kennellä rauhassa lastenkulttuurikoordinaattorin tehdessä myynti- ja markkinointi-

työn. Suurissa yrityksissä on markkinointijohtaja, joka vastaa kaupallistamiseen liitty-

vistä toimintamalleista (Ahto ym. 2016, 71). Nukkekodin ja Joonas Auringon markki-

noinnista vastaa toistaiseksi pääosin yksin lastenkulttuurikoordinaattori, hyödyntäen 

VisitPieksämäki-verkostoa ja sen ammattilaisia ja näiden yhteyksiä.  

Sounio (2010) viittaa kirjassaan Wikipedian määritelmään verkostoitumisesta, joka on 

esimerkiksi alihankinnan tai tuotekehitysten järjestämistä. (Sounio 2010, 182) Tätä 

myös Korpela (2019) painotti haastattelussa mainitessaan asiantuntijoiden hyödyntä-

misestä oleellisena osana yhtiötään. 
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Asiakaslupaus on arvokas työkalu yrityksen viestinnässä ja merkittävä asia kohti konk-

reettista toimintaa. Se sisältää syyn siihen, miksi asiakkaan kannattaa asioida kyseisen 

yrityksen tai tuotteen asiakkaana. Asiakaslupaus on laadun mittari ja sellainen, johon 

sitoutuminen on mahdollista myös tulevaisuudessa. (Tonder 2013, 59-60) Tuotemark-

kinointi luo mielikuvan ja antaa osaltaan asiakaslupauksen. Nukkekodilla on muiden 

matkailukohteiden mukana tarve antaa asiakkaille hyvä syy palata seuraavana kesänä. 

Tuotetta pitää kehitellä ja markkinoida niin, että asiakkaat haluavat kokea sekä samoja 

asioita vuodesta toiseen että nähdä mitä uutta heille on keksitty. Nukkekoti ja Joonas 

Auringon miehistö haluavat olla lupauksen arvoinen kulttuurikohde, joka saa uusia 

asiakkaita onnistuttuaan asiakaslupauksen lunastamisessa. 

Ahto ym. (2016) jakavat markkinointifunktion roolin neljään osaan. Ymmärretään asi-

akkaiden tarpeet, koordinoidaan asiakaslähtöistä kehittämistä, toimitaan asiantunti-

jana tavoitemielikuvan laatimisprosessissa sekä suunnitellaan ja johdetaan markki-

nointitoimenpiteitä. (Ahto ym. 2016, 180) 

Ehkä tärkein yrityksen tehtävä on tuottaa arvoa asiakkailleen, ei voittoa omistajilleen. 

On myös tärkeä tuottaa asiakkaiden odotuksiin vastaavaa tuotetta, ja myydä se asiak-

kaiden mielestä hyväksyttävään rahalle saatavaan vastineeseen. (Uusitalo 2014, 43) 

Palvelun pitää näkyä, joten esimerkiksi tänä päivänä on itsestään selvää esimerkiksi 

sähkön ja internetin saatavuus. (Tuulaniemi 2016, 90) Nukkekodilla on langaton in-

ternetyhteys ja mahdollisuus esimerkiksi puhelimen lataamiseen. Tarvittaessa asiak-

kaita palvellaan etsimällä esimerkiksi Pieksämäen ruokailumahdollisuuksia, muita tu-

tustumiskohteita, majoituspalveluita, ostospaikkoja tai kulttuuritarjontaa.  

Huomionarvoinen seikka on myös se, että aina asiakas ei tiedä mitä haluaa. On yrityk-

sen tehtävä luoda arvolupaus, joka täyttää kolme kriteeriä. Ensimmäisenä tuote eroaa 

kilpailijoiden tarjoamasta tuotteesta. Toisena toteutuksen pitää olla mahdollista yri-

tyksen omalla osaamisella ja resursseilla. Kolmantena on huomioitava, että arvolupaus 

vastaa johonkin asiakkaille tärkeään tarpeeseen ja haluun olleen kiinnostava ja innos-

tava. (Uusitalo 2014, 63) Nukkekoti ja Joonas Aurinko etsivät vielä laajalla mittakaa-

valla omaa paikkaansa valtakunnallisissa matkailukohteissa. Brändimme haluaa erot-

tua muista vastaavista ja toteuttaa tiimin kanssa elämyksellisen, kiinnostavan, tarinal-

lisen ja innostavan matkailukohteen jonne kävijät haluavat tulla uudelleenkin. Nämä 
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seikat tulee huomioida kotisivujen markkinointiteksteissä ja sosiaalisen median mai-

noksissa.  

Markkinointiviestinnässä tulee ottaa huomioon, että ensiksikin tuote ja palvelu, asi-

ointikokemus, brändi-infrastruktuuri sekä tuotteen tarjolla oleva konteksti tulee olla 

kunnossa, koska markkinointiviestintä ei ole keino paikata puutteita muissa asioissa. 

(Uusitalo 2014, 85) Brändin rakentaminen ja markkinointi ovat ammattitaitoa ja osaa-

mista vaativaa. Se ei ole vain taito-, vaan ehdottomasti tahtolaji. Brändin rooli on aut-

taa yritystä kasvamaan kannattavaksi ja se korostuu kilpailluilla markkinoilla. Yleistä 

on, että brändit eroavat ominaisuuksiltaan, eivät tuotteet tai palvelut. (Ahto ym, 2016, 

32) Lastenkulttuurikoordinaattorin työpanos Nukkekodin brändäämiseen, tarinallis-

tamiseen ja markkinointiin on nyt valtava. Jossain kehittämistyön vaiheessa olisi luon-

tevaa palkata kaupungille selkeästi markkinointivastaava, jonka vastuulla olisi Nukke-

kodin lisäksi muut kaupungin matkailukohteet. Vaikka tahtoa koordinaattorilla on, tu-

lee jossain vaiheessa matkaa taitojen puute vastaan. Olisi myös luontevaa, että jokai-

nen asiantuntija hoitaisi oman osuutensa kaupungin tulevaisuuden kehittämiseksi. 

Pieksämäellä on Nukkekodin lisäksi esimerkiksi Vedenjakajareitistö, Savon radan mu-

seo, Kulttuuripappila Sylvi ja kulttuurikeskus Poleeni, jotka kaipaavat markkinoinnin 

ammattilaista laajalla ammattimaisuudella viemään valtakunnallisella tasolla eteen-

päin. Monet asiat toteutuvat hyvin kotikutoisesti johtuen kokoaikaisen matkailujohta-

jan puuttumisesta. Nyt pitää saada kaupungin päättäjille tahtotila nähdä Pieksämäki 

kotimaan varteenotettavana matkailukaupunkina. 
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3 NUKKEKODIN JA JOONAS AURINGON HISTORIAA 

3.1 Hiekanpään huvilan ensimmäiset 90 vuotta 

Nukkekodin paikalla sijainnut alkuperäinen talo, joka rakennettiin vuonna 1912, tun-

nettiin nimellä Hiekanpään huvila. Nykyistä suurempi rakennus tuhoutui salamanis-

kusta alkaneessa tulipalossa vuona 1926 ja tilalle valmistui hieman alkuperäistä pie-

nempi rakennus vuonna 1936. Huvila oli Akseli ja Aili Cautonin kesäpaikkana vuoteen 

1944, jonka jälkeen Moision kartanon omistajat lahjoittivat talon Suomen Kirkon Si-

sälähetysseuralle. (Nukkekodin opastettu historiakierros; Taskinen 2000) 

Uusi omistaja vuokrasi taloa aluksi Viljo ja Siiri Paanaselle, jotka tulivat evakkona Kan-

nakselta vuonna 1944. Paanaset asuivat talossa kahdeksan vuotta kanoineen ja muine 

eläimineen, (Nukkekodin opastettu historiakierros) joukossa esimerkiksi Sortavalasta 

tuotu kukko Herkules, joka sai oman laulun vuonna 2018 Joonas Auringon jouluka-

lenterissa.  

Talon muita asukkaita olivat vuosina 1952-1956 kaksi pappiperhettä, Ronkaiset ja 

Pulkkiset. Tämän jälkeen lääkäri Ervolan perhe asui talossa vuodet 1956-1962. Pastori 

Juhani ja Inkeri Inkala asuivat neljän lapsensa kanssa talossa vuodet 1968-1969. Aivan 

kaikkia talossa asuneita ei ole pystytty jäljittämään, mutta tiedetään, että loppuaikana 

ennen vuotta 1983 talo toimi Suomen Kirkon Sisälähetysseuran opiskelija-asuntolana. 

(Nukkekodin opastettu historiakierros) 

Pieksämäen kaupunki osti talon ja tontin vuonna 1983 ja luovutti sen paikallisen nuk-

keteatteriryhmän käyttöön. (Taskinen 2000) Aloite talon varaamisesta nukketeatterin 

käyttöön esitettiin vuonna 1983, jonka jälkeen vuonna 1984 kaupunginhallitus hyväk-

syi remontin. Saneeraustyöt käynnistyivät kuitenkin parin vuoden viiveellä vasta vuo-

den 1986 huhtikuussa. (Ainutlaatuinen Nukkekoti käyttöön) Pieksämäen nukketeatte-

rin harrastajat ry:tä (myöh. Pinukke) sai talon käyttöönsä Pieksämäen kaupungilta ke-

väällä 1984 ja aloitti toiminnan pienen sisustuksen jälkeen saman vuoden syksyllä ak-

tiiviajan ollessa kuitenkin keväällä ja kesällä. (Nukkekodin opastettu historiakierros; 

Hiekanpään huvilasta tehdään nukkekoti) 

Toukokuussa 1985 Pieksämäen lehti uutisoi Nukkekodin kohtalon olevan avoin, vaik-

kakin silloin investoitiin sähkölämmitykseen ja suunniteltiin liikennepuistoa alueelle. 

Kaupungin matkailutyöryhmä kuitenkin hillitsi Pinukkea toteamalla, ”Aluetta, jossa 
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on aineksia jopa valtakunnalliseksi mielenkiinnon kohteeksi ei pidä pilata liialla hätäi-

lyllä vaan pitää tarkkaan punnita kaikki vaihtoehdot”. (Nukkekodin kohtalo avoin)  

Vuoden 1986 marraskuussa remontin todettiin olevan ”silausta vaille valmis” ja toi-

minta talossa pääsisi alkamaan täysipainoisesti. Ongelmaksi nähtiin se, ettei oikein 

tiedetty mikä kaupungin eli omistajan hallintokunta talosta lopullisesti huolehtii. 

(Nukketalon remontti silausta vaille) Lopulta vuoden viimeisessä kaupunginhallituk-

sen kokouksessa hallinta määrättiin nuorisotoimelle. Kulttuurilautakunta halusi myös 

lisätä läänin kulttuurin kehittämistavoitteisiin vuosille 1987-2000 ”Hiekanpään Nuk-

ketalon”, joka toimisi myös lasten kulttuurikeskuksena. (Nukketalosta lasten kulttuu-

rikeskus)  

Liikennepuiston tulemista kiirehdittiin kaupunginhallitukselle jätetyllä adressilla, 

jonka parisataa pieksämäkeläistä oli allekirjoittanut. (Liikennepuistoa kiirehditään 

Pieksämäellä) Hanke on elänyt aika-ajoin näihin päiviin asti, mutta nyt olemme otta-

neet harppauksen eteenpäin ja liikennepuiston rakentaminen ollaan aloittamassa 

suunnitelmien mukaan syksyllä 2019. 

Helmikuussa 1987 todettiin Nukkekodin olevan ”Pieksämäen ainutlaatuinen valtti”, 

kun jo purku-uhan alla ollut vanha talo muutettiinkin kulttuurikeskukseksi. Suunni-

telmia talon sisällöiksi olivat valtakunnallinen nukketeatterikatselmus, lastenteatteri- 

ja tanssitaidetapahtuma sekä maksutta talossa voisi toimia järjestöt, koulut, päiväkodit 

ja perhepäivähoitajat. (Hirvasnoro 1987)  

Nuorisolautakunnan haltuun tulleen Nukkekodin virallisia avajaisia vietettiin 

21.2.1987 ja Savon Sanomat kirjoitti seuraavana päivänä avajaisten olleen menestys. 

Avajaissanat lausui Suomen Harrastajateatteriliiton puheenjohtaja Kaarina Virolai-

nen. Hän totesi, että nukketeatteritoiminta on Suomessa vihdoin nousussa alan arvos-

tuksen nousun myötä. Hiekanpään alueen kehittämissuunnitelmassa oli liikennepuis-

ton suunnitelmat jo paperilla, vaikkakaan mitään päätöstä liikennepuistosta ei vielä 

oltu tehty.  (Nukkekodin avajaiset menestys Pieksämäellä) Länsi-Savo uutisoi avajai-

sista otsikolla ”Lastenkulttuurin juhlaa Pieksämäellä” ja kirjoitti myös Virolaisen to-

denneen, että kaupungin ja paikallisen hotellin pitäisi ryhtyä yhteistuumin markkinoi-

maan Nukkekotia, jolloin siitä voisi tulla myös matkailunähtävyys (Ainutlaatuinen 

Nukkekoti käyttöön)  
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Kuva 3: Kutsu Nukkekodin avajaisiin vuonna 1987 Pieksämäen lehdessä 17. helmikuuta. Va-

semmalla näkyy talon ensimmäinen logo. 

 

Keväällä 1988 Nukkekoti joutui tuhopolttoyrityksen kohteeksi ja sen myötä ovet jou-

duttiin sulkemaan miltei puoleksi vuodeksi (Kääriäinen 1988; Pieksämäen nukkeko-

din satumaailma avautuu jälleen) Kesäsesonki kuitenkin toi talolle runsaasti vieraili-

joita esimerkiksi heinäkuussa järjestetyn lasten puuhapäivän myötä (Lasten puuha-

päivä Nukkekodilla)  

”Pieksämäki kehittää Nukkekoti-hanketta” uutisoi Savon Sanomat helmikuussa 1989 

ja lehtileikkeistä voidaan todeta, että toimintaa ja tapahtumia järjestettiin runsaasti. 

(Pieksämäki kehittää Nukkekoti-hanketta; Nukkekodista vetonaula)  

Sisälähetysseuran oppilaitos aloitti neljän kuukauden nukketeatterilinjan vuonna 

1990 ja toi kaupunkiin runsaasti nukketeatteriorientoituneita ihmisiä. (Neljä kuu-

kautta nukketeatteria) Teatterialan ammattitutkintoon valmistava nukketeatterikou-

lutus alkoi Pieksämäellä Sisälähetysseuran opistossa helmikuussa 2000 (Tanninen 

1999) ja jatkui aina vuoteen 2003 asti. Tämän jälkeen lapsi- ja perhetyön perusopin-

non opiskelijat tekivät nukketeatteriopintoja vuoteen 2009 asti.  Yhä edelleen oppilai-

toksessa, joka sittemmin fuusioitunut Seurakuntaopistoon, voi opiskella nukketeatte-
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ria kurssimuotoisesti. (Lintunen, 2019) Valtakunnallinen Nukkemäki-tapahtuma jär-

jestettiin Pieksämäellä syyskuussa 1990, joka toi 16 nukketeatterin harrastajaryhmää 

Nukkekodille (Hirvaskero 1990)  

Kesän 1990 kävijämääräksi saatiin 10 000 henkilöä ja seuraavan vuoden toukokuussa 

talo avattiin jälleen suurin odotuksin kesävieraille ohjattuine leikkeineen ja askartelui-

neen. (Junnilainen 1991) Kuitenkin jo helmikuussa 1992 ongelmaksi alkoi nousta toi-

mintojen järjestäjän etsiminen. Pinukke ei ollut kiinnostunut kesätoiminnan hoitami-

sesta, eikä liioin nuorisotoimella ollut resursseja toimintojen tehokkaaseen järjestämi-

seen. (Nukkekodin kesä askarruttaa yhä) Asia kuitenkin järjestettiin sulkemalla nuo-

risotalo kesäksi ja ohjaamalla työntekijät Nukkekodille. Kesän uutuutena pihalle saa-

tiin kahvilakärry PiPS-urheiluseuran järjestämänä. (Nukkekotia korjattu kesäksi)  

Pieksämäen lehden kolumnissa ”Sampo” kirjoittaa Nukkekodin lunastaneen paik-

kansa kaupungin matkailun ykköskohteena. Nuorisotoimi jatkaa kesäohjelman suun-

nittelemista ja järjestämistä sekä pyrki järjestämään erikoistapahtumia. (Pikkurahalla 

matkailuvaltiksi) Myöhemmin kevättalvella keskusteluun nousi jälleen nuorisotoimen 

osuus toimintojen järjestämisestä ja kulttuuritoimi ilmaisi kiinnostuksensa ottaa talon 

toiminnat omakseen. (Nukkekoti kiinnostaa kulttuuritoimea)  

Nukkekodin aktiivisesta roolista kaupungin suosittuna matkailukohteena on kiittämi-

nen nukketeatteriammattilainen Kati Kaipaista, jonka ideasta talon toiminnot alkoivat 

kehittyä. (Heinonen 1993) Ensimmäiset merirosvoteemaiset tilaisuudet järjestettiin 

elokuussa 1993 kesäkauden päättäjäisissä. (kuva 4) 
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Kuva 4: Kesäkauden päättäjäisten mainos elokuussa 1993, jolloin merirosvo-teema näkyi talon 

toiminnassa ensimmäisen kerran. 

 

Nukkekodin 10-vuotisjuhlia vietettiin kesällä 1994. Edelleen sisältöinä oli pajoja ja esi-

tyksiä. Pihalle saatiin uusi rakennus, torilta siirretty infomökki, johon Nukkekodin pi-

halla rakennettiin toimintapiste lasten leikeille. Lehdessä todettiin tuolloin jälleen, että 

”Nukkekoti on Pieksämäelle todellinen markkinointivaltti, jonka hyödyntämiseen löy-

tyy rajattomasti mahdollisuuksia”. (Talo, jossa satu asuu)  

Nukkemäki-tapahtuman järjestäminen oli ollut Pinukken tärkeä ponnistus jo yhdek-

sän vuoden ajan, mutta keväällä 1995 nousi uhka sen järjestämisen jatkosta rahoitus-

vaikeuksien vuoksi. (Halonen 1995) Kaupungin kulttuuritoimi otti tapahtuman 10-

vuotisfestivaalin järjestettäväkseen (Laitinen 1995a). Myös Nukkekodin remonttia 

suunniteltiin vuonna 1995, jotta talo saataisiin ympärivuotiseen käyttöön. Tuolle vuo-

delle ei kuitenkaan ollut varattu määrärahoja, joten hanke siirtyi tulevaisuuteen. (Kau-

punki miettii Nukkekodin remonttia)  

Nukkekodin ”äiti” Kati Kaipainen jätti nuket, nukketeatterin ja ohjaamisen 71-vuoti-

aana luotuaan Nukkekodin satumaailman ja tuotuaan nukketeatterin vahvasti Pieksä-

mäelle. (Jaakkola 1995) Samassa yhteydessä kaikki Pinukken nuket muuttivat pois 

Nukkekodilta pihamökkiin, jonka Lions Club/Keskus oli yhdistykselle lahjoittanut. 

(Laitinen 1995 b)  



30 

 

Kaupunki palkkasi keväällä 1996 nukentekijä Markku Herrasen luomaan Nukkeko-

dille uusia nukkeryhmiä ja sisältöjä. Talon toiminnot toukokuun kevätretkineen ja ke-

säohjelmineen pysyivät samankaltaisina kuin aiempinakin vuosina. (Lasten lempi-

paikka kesäkuntoon; Nukkekoti vaihtaa ilmettä) Pieksämäen kaupungin nuoriso- ja 

liikuntalautakunnalla oli halua laajentaa Nukkekodin toimintoja Markku Herrasen 

suunnitelmien mukaan. Suunnitelmassa käyttöön otettaisiin koko Hiekanpään niemi, 

jonka alueella Nukkekoti sijaitsee. Haaveena oli seikkailu- ja luontopolut, grillikatos, 

kellari, vene, kesäteatteri ja leikkipaikka. (Lautakunta laajentaa Nukkekodin suunni-

telmia) 

Nukkekodin kesän ohjelmatarjonta vuodelle 1997 rakennettiin monipuolisemmaksi 

Risto Kekaraisen ja Markku Herrasen toimesta. Esitysten ja konserttien lisäksi nukke-

näyttely uusittiin sekä tilattiin paikalle taikuri Simo Aalto. (Koikkalainen 1997)  

Heinäkuussa 1998 todettiin Nukkekodin olevan hyvin vetovoimainen yhä uudelleen 

myös samojen kävijöiden näkökulmasta. Sen vuoksi siihen toivottiinkin satsattavan 

enemmän esimerkiksi kielitaitoisia työntekijöitä, koska huomattiin kansainvälisten 

matkailijoiden lisääntyminen. (Heinola 1998)  

Kesän 1999 uutuus oli kapulalossi ja riippusilta, jotka loivat alueelle myös monipuoli-

sempia toimintoja. (Mölsä 1999) Saman vuoden marraskuussa solmittiin yhteistyöso-

pimus, jonka mukaan sisälähetysseura otti vastatakseen Nukkekodin ohjelmallisen 

toiminnan ja sisällön kehittämisen. (Tanninen 1999) Vuosituhannen lopulla kaupun-

kiin myös suunniteltiin monivuotista Satumaa-hanketta, joka kuitenkin sellaisenaan 

jäi rahoituksen puuttuessa toteutumatta. (Jaakkola 2000)  

Vuosituhannen vaihtuessa Nukkekodin merkitys matkailu- ja lastenkulttuurikohteena 

pysyi vakiona. Kesävieraat saivat osallistua toimintatuokioihin yhdessä kesätyönteki-

jöinä toimivien nuorten kanssa. Teemapäivät ja erilaiset monipuoliset toiminnot kuu-

luivat kesäohjelmaan. (Taskinen 2000) 
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3.2 Tarinamäen taikaa-hanke ja Lastenkulttuurikeskus Verson kesätoiminta 

Tarinamäen taikaa-hanke sai EU-rahaa sekä maakunnallista tukea vuosille 2000-

2003. Hankkeen tavoitteena oli houkutella Pieksämäelle ja Pieksämäen Maalaiskun-

taan lapsia vanhempineen ja muita lastenkulttuurista kiinnostuneita valtakunnalli-

sesti ympäri vuoden. Projektipäälliköksi nimettiin Mervi Riikonen ja hankkeessa olivat 

mukana Pieksämäen kaupunki ja maalaiskunta, Sisälähetysseuran oppilaitos, Parta-

harjun toimintakeskus sekä kulttuurikeskus Poleeni. (Nukkekodin opastettu historia-

kierros; Tarinamäen Taikaa-hanke on saamassa tuntuvasti EU-rahaa; Aho 2001) 

Hankkeen tiimoilta rakennettiin satumetsät sekä kaupunkiin että maalaiskuntaan, jär-

jestettiin kaupunkijuna kuljettamaan matkailijoita Nukkekodille sekä palkittiin Vuo-

den tarinankertoja. Tarinamäen taikaa-hankkeen alle mahtuivat kuvataiteet, musiikki, 

kirjallisuus, teatteri, sadut ja kertomukset. Rahaa hankkeelle oli noin 1 000 000 mark-

kaa. (Tanninen 2001) Tarinamäen taikaa-hanke mahdollisti kesällä 2001 järjestetyn 

viisipäiväisen Tarinamäen kesä -tapahtuma. (Heinonen 2001) Tarinamäen taikaa-

hankkeen myötä Joonas Aurinko sai ensimmäisen graafisen ilmeensä, keltaisen meri-

rosvo-auringon (kuva 1). 

Tarinamäen taikaa-hanke pyrki vuonna 2003 mukaan valtakunnalliseen, valtion tuke-

maan Taikalamppu-verkostoon siihen kuitenkaan pääsemättä. Ajatuksena oli kuiten-

kin jatkossa luoda Nukkekodista lastenkulttuurin monivuotinen keskus, joka järjes-

täisi tapahtumia, koulutusta ja taidepainotteista iltapäivätoimintaa. Yhtenä mahdolli-

suutena nähtiin yritysvetoinen toiminta. (Laitinen 2003)  

Pieksämäen kaupunki osti ostopalveluina Lastenkulttuurikeskus Versolta kevätryh-

mien ja kesätoiminnan järjestämisen vuosina 2008-2017. (Nukkekodin opastettu his-

toriakierros). Suomi100-juhlavuonna Pieksämäen Nukkekodin Ystävät ry toteutti yh-

teistyössä Lastenkulttuurikeskus Verson kanssa hankkeen ”Nukkekoti – Kaikkien 

koti”, jossa kerättiin talossa asuneilta ja vierailleilta henkilöiltä muistoja. Tähän hank-

keeseen Nukkekodin Ystävät ry sai tukea Etelä-Savon maakuntaliitolta 5000 euroa. 

(Pieksämäen Nukkekodin Ystävät ry) 

Vuonna 2018 Nukkekoti pidettiin suljettuna patteri- ja putkiverkkoremontin sekä si-

säpintojen maalauksen vuoksi. Kaikkien talon toimintojen tuottamisvastuu siirtyi ko-

konaisuudessaan kaupungin kulttuuritoimelle ja vastuun toimintojen koordinoimi-
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sesta otti lastenkulttuurikoordinaattori. Keväällä 2019 Nukkekoti avataan jälleen ryh-

mien kevätretkille ja se jatkaa kesätoimintoja elokuulle asti. Syksyn tullessa Nukkekoti 

ei hiljene, vaan lämpöverkkoremontin ansiosta toimintoja lisätään mahdollisimman 

suuren käyttöasteen saavuttamiseksi esimerkiksi Pieksämäen Seutuopiston opintopii-

rien muodossa. Lastenkulttuuritapahtumia kehitetään ympärivuotiseksi ja piha-alu-

eella järjestetään tapahtumia oman ja lähipaikkakuntien lapsille. 

Kuten historia osoittaa, talo on ollut monipuolinen jo ensimmäiset noin 100 vuotta. 

Tästä eteenpäinkin tavoitellaan yhä aktiivisempaa roolia ja monipuolisempia toimin-

toja. 

 

 

 

 

Kuva 5: Pieksämäen Nukkekoti tämänhetkisessä kesäasussaan sivuovelta päin kuvattuna.  
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4 BENCHMARKKAUS, IDEOINTITUOKIOT JA HAASTATTELUT 

Suomessa on muutama hahmoihin perustuva matkailukohde. Vaikka monilla brän-

deillä onkin oma tunnistettava hahmo, esimerkiksi S-ryhmän Apsi-Apina, ei matkai-

lukohteissa ole suuren suosion saavuttaneita hahmoja Ti-Ti Nallen, Muumien, Hila-

rius-Hiiren ja Herra Hakkaraisen lisäksi. Jokaisella näistä on oma tarinansa ja brän-

dinsä ja niiden joukkoon brändäämme omaleimaisesti merirosvokapteeni Joonas Au-

ringon. 

Tutustuin haastattelun kautta Ti-Ti Nallen historiaan sen luojan Riitta Korpelan 

kautta. Valitsin Ti-Ti Nallen sen pitkän historiansa ja merkittävyytensä lasten musiik-

kikasvatukseen vuoksi. Syksyllä 2018 järjestin kaksi avointa asiakastilaisuutta, joissa 

keräsin kyselemällä entisten ja tulevien käyttäjien toiveita ja ajatuksia Nukkekodin tu-

levaisuuteen liittyen. Lisäksi haastattelin sekä Pieksämäen kaupungin matkailuneu-

voja Ritva Tissari-Ylöstä, joka vastaa myös matkailupalveluista, että kulttuurisuunnit-

telija Tiina Silvast-Törröstä, joka on ollut Nukkekodin osalta kontaktihenkilö ennen 

lastenkulttuurikoordinaattoria. 

 

4.1 Ti-Ti Nallen 30-vuotinen matka maineeseen 

Uusitalo toteaa, että liiketoiminnan kehittäminen on brändin vahvistamista. (Uusitalo 

2014, 36) Korpelan (2019) haastattelussa tuli esille, miten hänen Ti-Ti Nalle -brän-

dinsä on vahvistunut niin, että monet erilaisten materiaalien toimittajat ovat haluk-

kaita tuomaan lisää Ti-Ti-materiaalia markkinoille. Esimerkiksi Bonnier-mediayhtiö 

oli todennut Ti-Ti-brändin olevan niin vahva, että ehdotti itse Korpelalle kirjojen jul-

kaisemista. (Korpela 2019) Ti-Ti Nallen liiketoiminnan suunta on ollut nouseva koko 

sen historian ajan. 

Benchmarkkaus tutkii, havainnoi, vertailee ja arvioi muiden organisaatioiden toimin-

taa tavoitteena oppiminen. Sen avulla voidaan hyödyntää muiden jo käytössä olevia 

hyviä toimintatapoja ja välttää muiden tekemiä virheitä. Benchmarkkauksen avulla 

voidaan myös löytää jokin täysin uusi toinen toimiala, jonka logiikkaa voidaan hyödyn-

tää omassa toiminnassa ja vähän kilpailtu markkina-aluekin voi löytyä markkinointia 

tutkimalla. Sen hyötynä on myös osata erottua, kun tuntee saman alueen markkinatar-

jonnan. (Tuulaniemi 2016, 138-139)  
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Uusitalon (2014) kirjassa on listattu brändin rakentamisen näkökulmia. Erityisen tär-

keänä pidän Korpelankin (2019) haastattelussa mainitsemaa arvo-näkökulmaa: mitä 

asiakkaamme tuotteesta ja palvelusta saa? Miksi tuote tehdään ja kenelle se on suun-

nattu? On myös otettava huomioon eroavaisuus kilpailijoiden kanssa ja se, miten 

voimme edelleen kehittää tuottamaamme arvoa. Talousajattelun näkökulmasta pitää 

myös muistaa, miten kasvatamme asiakkaiden halua maksaa tuotteista. Korpelalla 

(2019) on nettikauppa Ti-Ti-tuotteille valtakunnallisten jälleenmyyntikanavien lisäksi. 

Ostaminen on näin asiakkaalle helppoa, jonka ominaisuuden myös Uusitalo mainitsee.  

(Uusitalo 2014, 35; Korpela 2019) Joonas Auringon brändiä rakennetaan maailman 

matkojen tarinoiden, ystävien laulujen ja nukkejen ympärille, jolla halutaan säilyttää 

Pieksämäen ja Nukkekodin historia nukketeatteripaikkakuntana. Näin myös ylläpi-

dämme nukketeatterikulttuuria osaltamme ja tuomme lapsille vahvan hahmon tällä 

taiteen keinolla työstettäväksi. 

Korpelan (2019) haastattelun avulla sain uusia ajatuksia siitä, millä kaikilla tavoin 

brändiä voi työstää ja laajentaa. Ti-Ti Nallen ympärille on luotu kokonainen kahdek-

sanhenkinen perhe, jonka kaikki jäsenet liittyvät jollain lailla musiikilliseen teemaan, 

johtuen Korpelan musiikkipedagogin taustasta. Ti-Ti Nallen perhe on tehnyt musiikkia 

cd-levyille, videoita vhs-kaseteille ja myöhemmin dvd-levyille. Nykyisin audiovisuaa-

lista materiaalia on ostettavissa myös digitaalisesti, joka on selkeästi asiakaslähtöistä. 

Nalleperhe on seikkaillut televisiossa ohjelmissaan ja tavoittanut näin valtakunnalli-

sesti kaikki Suomen kunnat. Nalleista on luotu pehmoeläinhahmot, rooliasut, pienois-

figuurit, satukirjoja, laulukirjoja ja runsaasti muuta myyntimateriaalia. Miltei vuosit-

tain Ti-Ti Nallen perhe tekee jonkin teeman mukaisen kiertueen Suomen suurissa kon-

serttisaleissa etelästä pohjoiseen, joiden tarinat Korpela itse käsikirjoittaa ja rakentaa 

kokonaisuuden yhdessä ammattilaisten kanssa.  (Korpela 2019) 

Ti-Ti Nallella on oma 1000 neliömetrin kokoinen talo Lempäälän Ideaparkin sisällä. 

Aiemmin samankokoinen Ti-Ti Nallen talo sijaitsi pari vuosikymmentä Ikaalisten kyl-

pylän välittömässä läheisyydessä, Wegeliuksen vanhassa kartanossa. Korpela on itse 

suunnitellut uuden talon ja hionut sen tarpeita vastaavaksi arkkitehdin kanssa. Lem-

päälän talo on avoinna joka päivä ja työllistää noin 30 työntekijää. Uutuutena siellä on 

oma musiikkikoulu ja lisää oheistuotteita on tulossa, sillä Ideaparkilla on suuret laaje-

nemissuunnitelmat.  (Emt. 2019) 
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Korpela ei koe, että on missään vaiheessa rakentanut brändiä. Ti-Ti Nallen tarina alkoi 

käytännön tarpeesta, Korpela tarvitsi hahmon helpottamaan opetusnäytetilanteessa 

kontaktin ottamista lapsiin. Hänen äitinsä virkkasi ensimmäisen nallen, joka sai ni-

mekseen Ti-Ti. Nalleperheen laajentuminen on tapahtunut kuin itsestään, tarpeesta 

laajentaa musiikillista opettamista. Korpelan mottona on ”työ tekijäänsä neuvoo”, kun 

hän säveltää ja sanoittaa laulunsa ja tarinansa. Vuosien mittaan on tullut runsaasti 

luotettavia yhteistyökumppaneita, joiden kanssa yhteistyö on helppoa ja toimivaa. 

(Emt. 2019) 

Kunnioitettavaa on, että Korpela ei ole sanojensa mukaan vilpittömästi milloinkaan 

väsähtänyt uransa aikana. Vaikka työajat ovat epäsäännölliset, antaa työ hänelle pal-

jon. Lisäksi Ti-Ti Tuotanto oy on pitkälti perheyritys, jossa mukana ovat Riitan puoli-

son lisäksi heidän poikansa. Nuorempi sukupolvi huolehtii sosiaalisesta mediasta ja 

digitaalisuudesta, Korpela itse päättää luovasta osuudesta tuotannoissa. Hän myös 

painottaa, että vaikka työtään rakastaa, on pidettävä itsestään huolta. Itse hän ulkoilee 

pienten koiriensa kanssa ja pitää yksinolosta kaiken hektisyyden keskellä. Yrittäjällä 

on kuitenkin valta päättää, mitä tekee ja mihin lähtee mukaan. Voi valita vain ne tar-

joukset, jotka tuntuvat omimmalta ja uskoa omaan sisimpäänsä. (Emt. 2019) 

Korpela antaa vinkkinä uusille tuotteistajille ja brändääjille huomioida kohdeyleisön 

tarpeet. Hänen mukaansa perheet osaavat ja uskaltavat tänä päivänä vaatia rahoilleen 

vastinetta, joten tarpeisiin pitää osata vastata. Ti-Ti Nalle on valtakunnallinen tuote ja 

sillä on jakelijat valmiina. Tuotteiden tilausmäärät liikkuvat lähes aina tuhansissa, 

mutta pitää ensin olla jakelija. Ti-Ti Nalle -materiaalia tilataan sitä mukaa kuin sitä 

myydään, ei varastoihin odottamaan. Korpelan sanoin ”täytyy pitää tassut tiiviisti 

maassa”, eikä lähtisi edelleenkään tekemään yhtään sopimusta ilman lakimiestä. (Emt. 

2019) 

 

4.2 Ideointituokiot ja haastattelut 

Palvelumuotoilun yksi tehokas rakennusväline on mind map, ajatus- tai käsitekartta, 

johon kootaan monipuolisesti tuotteeseen liittyvät ajatukset ja ideat niitä sensuroi-

matta. (Tuulaniemi 2016, 140-141) Tällaista ideointia järjestin syksyllä 2018 kyselles-
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säni käyttäjien ja muiden paikkakuntalaisten ideoita ja toiveita Nukkekodin toimintoi-

hin. Myös Nukkekoti-tiimin kanssa tehdään yhteisiä ajatuskarttoja vuosittain, ehkä 

jopa useammin.  

Ensimmäinen ideointitilaisuus toteutettiin tiistaina 9. lokakuuta 2018 kulttuurikeskus 

Poleenin kahvilassa. Paikalle saapui ainoastaan yksi henkilö, mutta hänen kanssaan 

käytiin mielenkiintoinen keskustelutuokio. Tämä henkilö oli Julia Vatanen, joka on 

toiminut Nukkekodilla jo lapsuudessaan, nuoruudessaan sekä myös Lastenkulttuuri-

keskus Verson työntekijänä ja tuottanut kesätoimintaa taloon noin kymmenen vuoden 

ajan. Kirjasin ylös Vatasen toiveita ja ideoita, miten hän näkisi vuosien kokemuksella 

talon sisustusta ja värimaailmaa. Yhdessä ideoimme ja suunnittelimme esimerkiksi 

yläkerran vinttikomeroiden sisustusta ja toimintoja. Vatanen näkisi talon yläkerrassa 

mahdollisuuden rakentaa pienemmille lapsille soveltuvan pakohuoneen, jotka ovat ny-

kyään suosittuja ajanvietto ja seikkailupaikkoja niin Suomessa kuin maailmallakin. 

Yläkerran aulaan hän on suunnitellut kattomaalausta, jossa voisi olla sinitaivas pilvi-

neen ja seinällä saaria ja ulappaa. Alakerran näyttämösaliin Vatasella oli hienoja ide-

oita luoda salista arvokas tila maalatuilla perspektiiviaitioilla ja juhlavilla pylväillä. Ar-

vokas idea on, että jokaisella talossa asuvalla hahmolla olisi esimerkiksi oma matka-

laukku, jossa olisi häneen liittyvää materiaalia. Näin lasten kanssa voitaisiin viettää 

hauskoja hetkiä tutkimassa laukun sisältöä ja tehdä tarinoita sitä kautta. 

Toinen ideointitilaisuus järjestettiin Perheiden Talolla, joka on Pieksämäen kaupungin 

avoimen päivähoidon tila kaupungin keskustassa. Tilaisuus oli torstaina 11. lokakuuta 

avoimen perhekerhon aikana aamupäivällä. Paikalla oli 12 äitiä lapsineen sekä neljä 

henkilöä talon henkilökuntaa. Osa heistä oli käynyt joskus Nukkekodilla, mutta osalla 

ei ollut minkäänlaisia kokemuksia tai tietoa talon aiemmista toiminnoista. Kerroin 

aluksi talon historiasta ja tulevaisuuden näkymistä remontin myötä. Sen jälkeen an-

noin paikalla olijoille vapaan sanan mahdollisuuden kirjaten ajatuksia ylös. Yleisesti 

toivottiin, että pihalle rakennettaisiin enemmän leikkipuistovälineistöä, esimerkiksi 

kiipeilytelineet. Tällä hetkellä pihassa on kaksi pientä liukumäkeä, hiekkalaatikko, 

pieni kiipeilyteline, leikkimökki sekä kaksi keinua. Talon toiminnoiksi ehdotettiin per-

heleiriä ja kesämuskaria sekä ryhmätoiminnaksi yhdenvanhemman ryhmiä. Lisäksi 

yhtenä ideana toivottiin mielenterveyskuntoutujien teemapäivää. Erilaisia tarkennet-

tuja teemoja voisi tämän ideoinnin mukaan olla aarteen etsintä ja eläinpäivät, jolloin 

eläimiä pääsisi silittämään nekin, joilla ei omaan eläimeen ole mahdollisuutta. Myös 
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puistojumppa äideille sekä tanssilliset tuokiot lapsille tulivat esille toiveissa. Paikalla 

oli myös yksi sosionomi, joka tarjoutui työhön, mikäli mahdollisuus tähän tulisi. Myö-

hemmin hän lähetti minulle sähköpostissa tietoa omasta osaamisestaan.  

Haastattelin työtäni varten Pieksämäen kaupungin yritysneuvoja Ritva Tissari-Ylöstä, 

joka toimii myös matkailun vastaavana henkilönä sekä kulttuurisuunnittelija Tiina Sil-

vast-Törröstä, joka on ollut yhteyshenkilönä Nukkekodin asioissa ja on esimieheni 

kulttuuritoimen lastenkulttuurikoordinaattorin työnkuvassa. Kysymyksissä (liitteet 6 

ja 7) teemahaastattelun tapaan kartoitin heidän muistojaan Nukkekodista ja näkemys-

tään matkailu- ja kulttuurikohteena ennen. Lisäksi tiedustelin heidän näkökulmaansa 

talon kehittämiseen, tuotteistamiseen ja taloudellisiin resursseihin.  Tissari-Ylöseltä 

kysyin lisäksi, miten yrityspalveluita ja paikallisia yrityksiä voisi yhdistää talon toimin-

toihin ja Silvast-Törröseltä Nukkekoti-nimen mahdollisesta muokkaamisesta.  

Molempien henkilöiden kanssa olen työni kautta toiminut jo runsaasti, joten haastat-

telut olivat mielenkiintoisia kehittämistuokioita ja ajatustenvaihtoja. Kummallakaan 

haastateltavista ei ollut juurikaan omakohtaisia kokemuksia Nukkekodilla toimimi-

sesta, mutta molemmilla käsitys siitä, että kesämatkailukohteena paikka on ollut toi-

miva ja erittäin kehittämisen arvoinen edelleen. Kehittämisajatuksia Tissari-Ylöseltä 

olivat esimerkiksi maakuntarajoja ylittävät tapahtumat. Esimerkkinä hän mainitsi jon-

kin liikuntatapahtuman yhdistettynä Hiekanpään monipuolisiin toimintoihin. Nukke-

kodin aidatulla alueella olisi pienemmille turvallista järjestää oma liikuntatempaus. 

BigWheels, joka on heinäkuussa järjestettävä suuri vanhoihin autoihin keskittyvä yh-

den päivän mittainen tapahtuma, on hyvä yhteistyökumppani, joka samalla tulee myös 

Nukkekodin kansallista ja jopa kansainvälistä näkyvyyttä. Tissari-Ylönen mainitsee 

Nukkekodin erityispiirteenä alueen kauneuden, joka olisi hienoa esitellä esimerkiksi 

rahoittajille ja muille yhteistyötoimijoille. Lisäksi aluetta ja taloa olisi luontevaa hyö-

dyntää varhaiskasvatuksen toimijoiden kanssa monipuolisesti. Suotavaa olisi myös, 

että kaupungin ulkopuolelta tulevia vierailuryhmiä tutustutettaisiin myös kulttuuri-

keskus Poleeniin. Myös Silvast-Törrönen näkee tärkeänä, että maakuntarajat ylitetään 

olemalla enemmän kuin Etelä-Savo. Hän näkee Nukkekodilla olevan kuitenkin hyvän 

markkinaraon Etelä-Savossa, koska Visulahti on tällä hetkellä ainoa lapsille suunnattu 

kohde. (Tissari-Ylönen 2019; Silvast-Törrönen 2019) 



38 

 

Molempia haastateltavia innostaa yhteistyö 4H:n kanssa kesäkahvilatoimintojen jär-

jestämisessä. Tämä on myös ulospäin toimivana näyttävää yhteistyötä ja kokonaisuu-

dessaan talon ympärivuotinen käyttö on tervetullutta kaupungin monipuolisen kult-

tuuritarjonnan lisäämiseksi. Lisäksi Silvast-Törrönen näkee 4H:n muutenkin potenti-

aalisena yhteistyökumppanina esimerkiksi joidenkin heidän toiminnan järjestä-

miseksi Nukkekodin tiloissa. Hän mainitsee yhdeksi yhteistyövaihtoehdoksi kesäistu-

tusten tekeminen yhteistyössä kaupungin puutarhurin ja lasten kanssa. (Emt. 2019) 

Joonas Auringon osalta Tissari-Ylösellä on ajatuksena, jota pohdittiin jo joulukalente-

ria tehdessä, että Joonas vierailisi paikallisissa yrityksissä, jotka voisivat sitten omilla 

kanavillaan hyödyntää videoita. Myös esimerkiksi kaupungin omia toimintoja, esimer-

kiksi katu- ja kesätyöntekijöiden matkassa ja rakenteilla olevan uuden yläkoulun val-

mistumista Joonas voisi käydä seuraamassa. Joonaksesta voisi Tissari-Ylösen idean 

mukaan myös luoda ”pikku-Joonas” -hahmon, Uuno Turhapuron poika -tyyppisesti. 

Silvast-Törrönen pitää uutta Joonas Auringon ulkoista olemusta ja graafista ilmettä 

aiempaa kiltimmän oloisena, jota hän pitää ennen kaikkea hyvänä. Kiltti hahmo on 

vetovoimaisempi kuin tuhma ja ilkeä. Asusteet ovat hyvät, ja ne antavat myös useam-

man ihmisen mahdollisuuden esittää Joonaksen hahmoa. (Emt. 2019) 

Rahoituksesta keskustellessa tuli ilmi, että kaupungilla ei ole mahdollisuutta tässä vai-

heessa panostaa Nukkekotiin enempää kuin nyt on budjetoitu. Hankkeet ja projektit 

ovat mahdollisia, mutta kuten Silvast-Törrönen toteaa, ne ovat aina määräaikaisia ja 

luovat oman haasteensa pitkäaikaiselle kehittämiselle. Tämän vuoksi hän näkeekin 

tärkeänä, että Nukkekoti rakennettaisiin kaupungin perustoimintoihin ja sille kohden-

nettaisiin enemmän määrärahoja. Lisäksi hän näkee matkailupuolen valjastamisen 

enemmän mukaan, jotta kokonaisvaltaista ja pitkäjänteistä kehittämistä voitaisiin to-

teuttaa, nyt kun kaikelle tälle on olemassa tekijä, lastenkulttuurikoordinaattori. Tis-

sari-Ylönen toteaa, että matkailulla ei ylipäänsä ole suuria summia käyttää, mutta nyt 

on tekemällä saatu ”highlighteja”, esimerkiksi uudet graafiset ilmeet ja artikkeli Piek-

sämäen parhaat-julkaisuun (Pieksämäen parhaat 2019). Näiden näkyvyyden kautta 

myös matkailutoimi on panostanut kehittämistoimiin.  Hän toivoo, että kaikki Pieksä-

mäen kaupungin kulttuuritoimijat ja -kohteet sisällytetään kulttuurikeskus Poleenin 

Frami-ohjelmajulkaisuun. Tämä auttaisi kaikkien näkyvyyttä ja kokoaisi kulttuurita-

pahtumat samaan paikkaan. Tissari-Ylönen lupaa, että matkailu kustantaa messuosas-
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tot ja mahdolliset erilliset osasto-ohjelmat. Hän myös toivoo, että Joonas Aurinko vie-

railee mahdollisimman paljon kaupungin omissa tapahtumissa, jolloin se lanseerataan 

osaksi kaupungin imagoa. (Emt. 2019) 

Yritysyhteistyö on Tissari-Ylösen mukaan hyvä vaihtoehto, kunhan pohditaan, mitkä 

yritykset olisivat varteenotettavia. Pitää miettiä myös yrityksen näkökulma, mitä yh-

teistyö antaa yritykselle, koska yritys ajattelee aina liiketaloudellisista perusteista. Toki 

on myös mahdollista pyytää tukea kannatustoiminnan omaisesti, mutta silloinkin pi-

tää miettiä, mitä yritys tästä saa. (Tissari-Ylönen 2019) 

Silvast-Törröseltä kysyin hänen näkökulmaansa Nukkekoti-nimestä, miten hän kokee 

sen luovan mielikuvan talosta. Hän toivoo, että nimi muuttuu jossain vaiheessa enem-

män paikkaa kuvaavaksi ja kokee, että Joonaksen nimi on hyvä näkyä kohteen uudessa 

nimessä. Nukkekoti luo mielikuvan pienestä leikkinukkekodista, jota talo ei todella-

kaan ole ja nimi voi jopa tuoda suurenkin pettymyksen uudelle kävijälle. (Silvast-Tör-

rönen 2019) 

 

 

5 JOONAS AURINGON JOULUKALENTERI 

Joonaksen ensimmäinen osa tuotteistamisesta on jo tehty, kun vuoden 2018 aikana 

valmisteltiin ja julkaistiin Pieksämäen YouTube-kanavalla Joonas Auringon jouluka-

lenteri. Tämä on ensimmäinen askel suuremman tietoisuuden saavuttamiseksi ja ta-

voitimmekin kalenterin avulla suuren joukon ihmisiä. 

 

5.1 Ideat syntyvät ja yhteistyö aukeaa 

Idea Joonas Auringon joulukalenterista ensimmäisenä tuotteena oli sattumuksien 

summa. Syksyllä 2017 järjestettiin Hämeenlinnassa valtakunnallinen Lastenkulttuuri-

foorumi, johon osallistuivat myös Pieksämäen kaupungin lastenkulttuurikoordinaat-

tori Piia Säpyskä-Hietala sekä Lastenkulttuurikeskus Verson kulttuurituottaja Julia 

Vatanen, joka oli jo vuosia työskennellyt Nukkekodin kesätoiminnassa. Vatasella on 

lisäksi omakohtaiset lapsuuden ja nuoruuden kokemukset Nukkekodilta sekä työnsä 
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puolesta runsaasti ideointia talon ja hahmojen luomisessa. Lounaalla he alkoivat kes-

kustelemaan ideoistaan ja haaveistaan Joonaksen tuotteistamisesta. Vatanen kertoi 

tuolloin haaveilleensa joulukalenterista, ja siitä ajatus otti tuulta siipien alle. Säpyskä-

Hietala esitteli ajatuksen kulttuurisuunnittelija Tiina Silvast-Törröselle, jolta sai hy-

väksynnän lähteä kartoittamaan tarpeita. 

Tammikuussa 2018 Säpyskä-Hietala laittoi sähköpostia graafikko-lastenkirjailija-ku-

vittaja Liisa Kalliolle ja säveltäjä-musiikkipedagogi-muusikko Soili Perkiölle, olisi-

vatko he kiinnostuneita lähtemään yhteistyöhön luoden kahdeksan (8) laulua Joonas 

Auringosta ja hänen ystävistään, mikäli saisimme budjetin järjestymään. Molemmilta 

tuli innostunut vastaanotto yhteistyöhön ja myös rahoitus onnistui, joten kulttuuri-

toimi tilasi Kalliolta kahdeksan runoa sekä Perkiöltä näihin runoihin kahdeksan lau-

lua. Yhdessä Julia Vatasen kanssa valittiin Joonaksen lisäksi seitsemän (7) hahmoa, 

jotka ovat olleet Nukkekodin kesän tarinoissa keskeisimmissä rooleissa. Runojen ja 

laulujen hahmoiksi valikoituivat Joonas Aurinko, Kannenkuuraaja Kirveli, Merirosvo-

prinsessa Persilja, Laivakissa Korianteri, Trubaduuri Tim-Jami, Täti-Eulalia, Noita 

Kannonnokka sekä Herkules-Kukko. Viimeisimmällä, eli Herkules-Kukolla on esikuva 

1940-luvulla, jolloin Paanasen perhe oli muuttanut evakkoina Pieksämäelle, Nukkeko-

dille asumaan. Heillä oli mukanaan kukko nimeltään Herkules.  

Runot valmistuivat kesäkuun 2018 loppuun mennessä, ja Perkiölle jäi kolme (3) kuu-

kautta aikaa säveltää laulut. Tämän jälkeen oli tehtävä vielä laulujen harjoitus lapsi-

ryhmän kanssa, äänitys, editointi ja näiden lataaminen YouTube-palveluun Pieksä-

mäen kaupungin kanavalle yhdessä muiden videoiden kanssa. 

Koska lastenkulttuurikoordinaattorin työpanokseen ei ollut mahdollisuutta sisällyttää 

kokonaisen joulukalenterin suunnittelua ja valmistamista, päädyttiin palkkaamaan 

tehtävään ammattilainen. Pieksämäelle oli vuoden 2018 alusta muuttanut kulttuuri-

tuottaja – näyttelijä Ragnar Luur, jota kysyttiin sekä käsikirjoittamaan että näyttele-

mään joulukalenterin luukuiksi tulevat tarinat. Säpyskä-Hietala oli tässä vaiheessa jo 

suunnitellut suurimman osan kuvattavista kohteista, mutta Luur käsikirjoitti ja ohjasi 

käytännön toiminnot.  Pieksämäen kaupungilla on oma kulttuurikeskus Poleeni, jonka 

teknikko Ville Huupponen kuvasi joulukalanterin 16 luukkua.  
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Ragnar Luur käsikirjoitti juonnot ja kuvaukset, näytteli Joonas Auringon roolin sekä 

ohjasi itsensä. Poleenin puvustaja Susanna Pohjolainen loi Joonas Auringon vaatetuk-

sen ja Kimmo Peltonen kuvasi hahmoa sosiaalisen median markkinointia varten. 

(kuva 6) Ville Huupponen kuvasi tarinat hyödyntäen uusimpia laitteita, muun muassa 

dronea, jolla hän loi ilmakuvaa Joonaksen seikkailuista. Huupponen editoi kaikki 16 

luukkua, ja lisäsi musiikiksi Soili Perkiöltä erikseen tilatun tunnusmelodian. Tunnus-

musiikin soitti Säpyskä-Hietala ja äänitti Poleenin ääniteknikko Teemu Nykänen, joka 

myös muokkaili äänitystä tarpeita vastaavaksi.  

Elokuussa 2018 Säpyskä-Hietala tiedusteli Liisa Kalliolta mahdollisuutta luoda Joonas 

Auringosta uusi graafinen ilme, koska Pieksämäen matkailu oli luvannut kustantaa 

sekä kuvan että Joonas-postikorttien painatuksen. Syyskuun alkupuolella Kallion piir-

tämä kuva (kuva 2) olikin valmis ja siitä painatettiin 2500 korttia jaettavaksi Joonak-

sen tunnettuuden parantamiseksi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 6. Ragnar Luur Joonas Auringon hahmossa Susanna Pohjolaisen suunnittelemassa roo-

liasussa. Kuva Kimmo Peltonen. 

 



42 

 

5.2 Laulujen äänitys ja joulukalenterin julkaiseminen  

Laulut olivat valmiina syyskuun loppuun mennessä ja Säpyskä-Hietala kävi Nurmijär-

vellä tutustumassa niihin Perkiön luona, jolloin säveltäjä kertoi ajatuksiaan ja näke-

myksiään. Paikalla oli myös Kallio, joka kuuli laulut myös ensimmäistä kertaa melodi-

oina.  

Lauantaina 6.10.2018 Säpyskä-Hietala järjesti kuoroleirin johtamalleen Kontiopuis-

ton koulun kuorolle, jonka oli sovittu esittävän laulut videoilla. Kuoroon valikoituivat 

laulajat aikataulujen ja vanhempien antaman luvan perusteella, joten aivan kaikki kuo-

rolaiset eivät tulleet mukaan projektiin. Päivän aikana kaikki laulut harjoiteltiin suju-

viksi ja lisäksi äänitettiin. Äänitteet jaettiin joulukalenterikuoron omassa whatsapp-

ryhmässä, jolloin lapset pystyivät vielä harjoittelemaan niitä kotona lisää. Pianistiksi 

kysyttiin Perkiön suosituksesta muusikko - musiikkipedagogi Marianne Oivoa Kausti-

selta. Laulujen äänittäjiksi oli jo keväällä sovittu Pieksämäen Seutuopiston Mediapaja, 

joka sekä äänittäisi, kuvaisi että editoisi laulut lopulliseen muotoon. Lokakuun 17.-18. 

päivä kaikki kahdeksan laulua äänitettiin ja kuvattiin Kontiopuiston koulun kirjaston 

tilassa, joka todettiin soveltuvaksi äänitykseen akustiikaltaan ja visuaaliselta ilmeel-

tään hyvin. Lisäksi lasten saaminen kuvauspaikalle oli näin helpointa, kun kaikki voi-

tiin hoitaa koulupäivän aikana.  

Kaikki oli valmista, kun joulukuun 1.päivä koitti. Pieksämäen kaupungin IT-asiantun-

tija Aapo Karjalainen oli ladannut kaikki kalenteriluukut valmiiksi YouTubeen ja ajas-

tanut jokaisen aukeamaan ko. päivän aamuna klo 5.30. Erikoisammattimies ja Pieksä-

mäen kaupungin some-vastaava Hannu Lappi oli puolestaan ladannut ja ajastanut 

kaikki luukut Pieksämäen kaupungin Facebook-tilille. Ragnar Luur oli valinnut liit-

teenä 4 olevan taulukon mukaisen järjestyksen. 
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Kuva 7: Kuvakaappaus Pieksämäen kaupungin YouTube-kanavalta Joonas Auringon jouluka-
lenterin luukusta 23, jossa Kontiopuiston koulun joulukalenterikuoro esittää laulun Herkules-
Kukko. 

 

Joulukuun 19. päivä latasin Joonas Auringon facebook-sivulle värityskuvan (Liite 3) 

Joonaksesta saatesanoin:  

”Joulun odotuksessa ja joulukalentereita katsellessa voitte vaikka tulostaa 
tästä oman Joonas Auringon värityskuvan. Ja valmiita voitte sitten vaikka 
laittaa tähän vastauksena. Olisi kiva nähdä millaisia versioita keksitte värit-
tää.” 
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Kuva 8: Kuvakaappaus Pieksämäen kaupungin YouTube-kanavalta Joonas Auringon jouluka-
lenterin ensimmäisestä luukusta. 

 

 

5.3 Koonti joulukalenterin katsojaluvuista ja palautteista 

Taulukon (liite 4) tulosten perusteella joulukalenteri tavoitti keskimäärin 2470 henki-

löä. Tykkääjiä oli keskimääräisesti 58 ja jakoja 10. Näyttökertoja taasen 840, joskin 

luukkujen 1, 2, 3, 14 ja 16 näytökerrat olivat huomattavasti muita suurempia. Kom-

mentointeja tuli muutamia: "Oi miten kiva joulukalenteri.", "Pieksämäellä on tosi 

hieno joulukalenteri. Sitä on pakko seurata. Hyvä Häkkilän tila. Kaunista!", "Oi miten 

ihana joulukalenteri.", "Joonas Big Wheelsiin ja kesätorille keskiviikkoiltoihin mu-

kaan, lapset rakastaisi", "Aivan ihana joulukalenteri". 

 

Facebookin ”Piia Poleenista” -työprofiilini takaa kyselin 17.12. kommentteja ja ajatuk-

sia tykkääjiltäni. Sain seuraavat palautteet: 

”Meillä joka päivä. Tosi kiva kalenteri.” 

”Tää on hyvä juttu. Meillä eskarilainen muistuttaa aamulla ettei unohdeta 
katsoa.” 

”Meillä joka päivä katsottu. Neidin mielestä laulut parhaita.” 

”Minä, kuusikymppinen, tykkään.” 
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”Tahiniemen päiväkodin eskarit seuraa.” 

”Harjun koulun 4-5D seuraa ja tykkää. Tämä sopii monen ikäisille ja tulee 
hyvää kotiseutukasvatusta samalla. Hienot laulut ja muusikot!” 

”Minä entinen pieksämäkeläinen, nykyään hyvinkääläinen, olen katsonut 
kalenterin joka päivä, todella tasokas kalenteri, huolella tehty ja monipuo-
linen. Ilahduttaa minua! Kiitos tekijöille!” 

”Täällä myös lasten päivän kohokohta! Jopa Eedit 10kk hullaantuu alkumu-
siikin kuullessaan. Ihan loistojuttu!” 

”Minä tykkään ja nyt on muutama päivä katsottu yhdessä lastenlasten 
kanssa. Hienoa, että Pieksämäeltä on tasokasta tuotetta.”  

 

Palautteen perusteella voidaan todeta, että joulukalenteri oli onnistunut ja otettiin hy-

vin vastaan monen ikäisten keskuudessa.  

 

 

6 NUKKEKODIN JA JOONAS AURINGON SEURAAVAT 10 VUOTTA  

Kymmenen vuotta on pitkä aika, johon mahtuu paljon monenlaisia muutoksia. Katson 

Nukkekodin ja Joonas Auringon tulevaisuutta valoisasti, ja olen laatinut suunnitelman 

luottavaisena, peilaten historiaan ja omiin visioihini. Haluan uskoa, että nyt on Nuk-

kekodin vuoro ottaa paikkansa Etelä-Savon merkittävänä matkailukohteena, enkä 

pistä lainkaan pahakseni, vaikka tämän suunnitelman lisäksi saisimme toteutettua 

paljon muutakin ja suunnitelmani olisivat aliarvioituja. Tämän edistämiseksi Joonas 

Aurinko tulee jatkossa osallistumaan erilaisille matkailu- ja lastenmessuilla, esimer-

kiksi keväällä 2019 olemme esillä Kuopion Kallaves’ messuilla, Savon Solmu -messuilla 

Varkaudessa sekä Tampereella Kotimaan matkailumessuilla. Matkailu on mukana 

kustantamassa messupaikan, joka on jaettu yhteistyössä muiden pieksämäkeläisten 

toimijoiden kanssa. (Tissari-Ylönen 2019) Uskon vahvasti myös yritys- ja yhdistysyh-

teistyöhön, josta hyvänä osoituksena on jo 4H:n ottama vastuu kesän 2019 kahvilatoi-

minnan järjestämisestä.  

10-vuotissuunnitelmaan sisältyy nimenmuutos. Nukkekoti nimenä on harhaanjoh-

tava, sillä esimerkiksi googlaamalla se antaa osumia ainoastaan nukkekodeista ja mi-

nimaailmoista. Alun perin huvila oli Pieksämäen nukketaiteilijoiden toimintapaikka ja 
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sai nimensä sitä kautta. Nykyään ja tulevaisuudessa huvila on kaikenlaisen kulttuurin 

talo. Mutta vaikka nukkekoti sanana jääkin pois, tulevat nuket näkymään toiminnassa 

ja sisustuksessa kunnioittaen talon historiaa ja Pieksämäen taustaa nukketeatterin 

vahvana koulutuskaupunkina. 

Taulukoissa (liitteet 5 ja 6) on karkea 10-vuotissuunnitelma sekä Joonas Auringon, että 

koko Nukkekodin osalta. Lisäksi seuraavassa olen tarkentanut joitakin ideoita omiin 

kappaleisiinsa selventääkseni ajatuksiani yksityiskohtaisemmin. 

 

 

6.1 Joonaksen laulut ja uusi graafinen ilme 

Saimme Suomen yhdet suosituimmat lauluntekijät, Liisa Kallion ja Soili Perkiön, yh-

teistyökumppaneiksi, joten olisi tuhlausta jättää laulujen työstäminen ainoastaan jou-

lukalenterissa näkyväksi. Lisäksi laulut on suunniteltu niin, että niiden käyttö esimer-

kiksi varhaisiän musiikinopetuksessa on pedagogisesti kehittävää. Tarinat ovat lapsen 

elämysmaailmaan hyvin soveltuvia ja melodiat sekä monipuolisia että tarttuvia. Laulut 

ovat taattua Perkiö-laatua; hän on saanut vuonna 2009 lastenkulttuurin valtionpalkin-

non (Perkiö) sekä hänen säveltämänsä levyt Pikku Papun laulut ja Muumiperheen lau-

luretki ovat saaneet Varhaisiän musiikinopettajat ry:n Vuoden lastenlevy-tunnustuk-

sen (Varhaisiän musiikinopettajat ry; Vuoden lastenlevy)  

Lauluista ja runoista on tarkoitus tehdä nuottikirja, johon Liisa Kallio tekee kuvituk-

sen. Kallio loi Joonas Auringosta jo uuden graafisen ilmeen (kuva 2), ja on ilmaissut 

kiinnostuksensa jatkaa projektin parissa, ensin luomalla yksittäiset kuvat laulujen 

hahmoista ja myöhemmin laulu-/nuottikirjan kuvitus. Yksittäisistä kuvista painamme 

postikortteja, joissa on myös joko loru tai laulu. Helmikuussa vuonna 2019 Kalliolta 

tilattiin uusi kuva (kuva 9), jossa ovat Joonas Aurinko, Herkules-Kukko sekä Nukke-

koti-rakennus. Tästä kuvasta painetaan myytäviä postikortteja ja kuvaa hyödynnetään 

talon markkinoinnissa.  

Säveltäjä, muusikko, sovittaja Matti Kalliolta on alustavasti jo kysytty mahdollisuutta 

tehdä lauluista laadukas levy, jossa hän käyttäisi omia luottomuusikoitaan. Kallio on 

luvannut tehdä projektin, kunhan rahoitus saadaan tilaajan puolelta ensin kuntoon. 
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Kevään ja kesän 2019 aikana laaditaan rahoitussuunnitelma ja kartoitetaan paikallis-

ten yrittäjien halukkuutta osallistua projektiin. Apurahaa haetaan myös Musiikin edis-

tämissäätiöltä (MES) kun projekti on edennyt konkretian tasolla.  Liisa Kalliolta tila-

taan levynkanteen graafinen ilme ja levyjä painetaan keväällä 2020 500kpl. 

 

 

Kuva 9: Liisa Kalliolta helmikuussa 2019 tilattu uusi graafinen kuva Nukkekodista, Joonas Au-

ringosta ja Herkules-kukosta. Kuva saatiin käyttöön 29.3.2019. 

 

 

6.2 Myyntituotteita 

Oheistuotteita voi tehdä lasten tarpeisiin ja messuilla jaettavaksi monenlaisia. Koska 

kyse on Nukkekodilla asuvasta merirosvokapteenista ja hänen miehistöstään, on luon-

nollista pitää nukketeema myös tuotevalikoimassa, vaikkakin nimi Nukkekoti nimenä 

tullee muuttumana lähitulevaisuudessa. 
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Nukke-vaihtoehtoja on monia, mutta ensimmäisenä ajatuksena on tehdä paperinuk-

keja. Jatkossa myynnissä olevia nukketuotteita ovat sormi- ja käsinuket sekä hah-

moista tehdyt pehmolelut.  

Pienempiä myynti- ja pr-tuotteita ovat kynät, värityskirjat ja muistipelikortit. Suu-

rempi kokonaisuus sen sijaan on kuvakirja, josta on jo puhuttu Liisa Kallion kanssa. 

Se vaatii kuitenkin laajan yhteistyöverkoston toteutuakseen, ja tätä varten aloitetaan 

yhteistyöneuvottelut ja apuraha-anomusten kartoittaminen. Mukaan otetaan myös 

kirjakustantamot, joiden kiinnostusta tuotteeseen tiedustellaan. 

Pieksämäellä toimii runsaasti yrityksiä, joiden tuotevalikoimiin olisi hienoa luoda Joo-

nas Aurinko-tuotteita. Leipomoalan konserni Moilas Oy voisi luoda Joonaksen välipa-

laleivän, Kyytselän Jäätelö Oy Joonakselle oman suosikkimaun ja Mahlaforest Oy Joo-

naksen voimajuoman. Näitä kaikkia tuotteita saisi luonnollisesti ostaa Nukkekodilta 

sekä maistella messuilla. Näiden prosessi on pitkä, mutta kymmenen vuoden aikana 

saamme varmasti yhteistyötä aikaiseksi, jos ei kaikkien, niin ainakin jonkin yrityksen 

kanssa. Paikallisuus on avainsana eri tuotteiden luomisessa. 

 

6.3 Musiikkia, nukketeatteria ja ohjelmia 

Vuonna 1990 Pieksämäellä alkoi nukketeatterikoulutus, jossa pystyi suorittamaan 

nukketeatterin ammattitutkinnon. (Nukkekodin opastettu historiakierros). Nukkete-

atteri oli olennaisena osana Nukkekodin toimintaa, ja sen vuoksi se tulee olemana jat-

kossakin yksi kulmakivi talon sisällöissä. Kuvataiteilija / pedagogi /nukentekijä Heli 

Laitisen kanssa on käyty keskustelua teatterinukkien valmistamisesta. Aluksi luodaan 

pöytäteatterinuket, joilla voi tehdä teatteria ja myös lapset voivat niitä kokeilla. 

Nukketeatteriin liitetään luonnollisesti olemassa olevat laulut ja niistä kirjoitetaan mu-

sikaali esitettäväksi sekä nukketeatterina Nukkekodilla että ”oikeana” musikaalina 

Kulttuurikeskus Poleenissa. Lisäksi nukkejen kanssa voi lähteä kiertueelle lähialuei-

den päiväkoteihin ja samalla markkinoimaan kevätretkiä sekä kesäkauden toimintaa. 

Joonas Aurinko ja seitsemän lauluissa esiteltyä hahmoa ovat valmiita tarinoita pieniksi 

ohjelmiksi tehtäväksi. Pitkän ajan projektina on sopivien näyttelijöiden, käsikirjoitta-

jien, tuottajien sekä rahoituksen hankkiminen, joiden avulla voimme luoda tv-kel-

poista materiaalia julkaistavaksi. Kuten Riitta Korpela (2019) haastattelussaan totesi, 
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on digitaalisuus muuttanut julkaistavan materiaalin tarvetta. Joulukalenteri on You-

Tubessa, joten Joonaksen tulevatkin seikkailut voinevat olla samankaltaisessa palve-

lussa jatkossa. Digitaalisuus muuttuu vauhdilla, joten meidän on pysyttävä tässä tek-

niikan kulussa mukana. 

 

6.4 Muuta monipuolista toimintaa  

Nukkekodin miljöö on ihanteellinen erilaisten tapahtumien järjestämiseen. Talossa 

järjestetään perhemusiikki-, taide- sekä liikuntaleirejä kesäisin ja koulujen lomien ai-

kana mm. Nukkekodin hahmojen teemoilla. Yhtenä punaisena lankana on kierrätys ja 

luonnon kunnioittaminen, se näkyy myös leirien sisällöissä ja toteutustavoissa sekä 

materiaaleissa. Myös käsityöperinteen vaaliminen on yksi pääteemoista. 

NukkekotiFolkista tulee Etelä-Savon oma kansanmusiikkijuhla, jossa esiintymisvuo-

ron saavat aivan kaikki. Lisäksi tapahtumaan tilataan joitakin nimekkäämpiä esiintyjiä 

ja tehdään sponsoriyhteistyötä paikkakunnan yritysten kanssa. UkulelePicnicistä tulee 

kesän iloinen ja vapaamuotoinen jamitapahtuma kaikille kiinnostuneille. 

Myös nuorten osallisuutta Nukkekodin toimintaan lisätään, antamalla nuorisotoimelle 

mahdollisuus järjestää omia tapaamisiaan alueella. Tällä Nukkekodista tehdään kaik-

kien ajanviettopaikka. Lisäksi Seutuopisto järjestää omia kurssejaan Nukkekodin ti-

loissa. Nukkekodin Ystävät ry järjestää toimintansa rahoittamiseksi syntymäpäiväjuh-

lia eri teemoilla sekä joulupajan Nukkekodilla.  

 

6.5 Muita ideoita ja yhteistyökumppaneita  

Pieksämäellä on runsaasti mahdollisia yhteistyökumppaneita. Vuonna 2017 valmistu-

nut Vedenjakareitistö on laaja luontomatkailukohde, josta löytyy jokaiselle sopiva 

reitti. Reitistöllä on myös esteettömyys otettu huomioon ja reittien varrella on run-

saasti levähdys- ja nuotiopaikkoja patikoijille. Reitistölle tehdään Joonas Auringon lii-

kuntarata, ja samankaltaisia liikuntarasteja asetetaan myös Nukkekodin alueelle.  

Matkailijoita ajatellen majoitusyhteistyötä ollaan jo aloittelemassa kesän 2019 seson-

kiin yhdessä paikallisen hotelli Savonsolmun kanssa. Luomme Joonas Aurinko-tuote-

paketin, jossa hyödynnämme paikkakunnan tarjontaa lapsiperheille. 
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Pieksämäelle on jo 1980-luvulta alkaen toivottu liikennepuistoa. Nukkekodin alue on 

tälle toimiva alue ja hankkeeseen rekrytoidaan mukaan paikallisia yrityksiä sen val-

mistumiseksi. Lisäksi alueelle rakennetaan yhteistyövoimin minigolf-rata sekä lisä-

tään pihan leikkitelineiden määrää ja laatua.  

Nukkekoti sijaitsee n. 20min kävelymatkan päässä rautatieasemalta ja 10min kävely-

matkan päässä kaupungin keskustasta. Tälle välille luodaan matkustusmahdollisuus 

sekä kaupunkijunalla, joka palvelee myös kaupungin muista osista tulevia asiakkaita, 

että venereitti Citymarketin rannasta. Näiden vetovoima matkailuun on merkittävä. 

Mahdollisuuksien mukaan Joonas Aurinko ohjaa venettä tai on ainakin kyydissä. Vene 

palvelee myös muita kuin Nukkekodin matkailijoita. Pieksänjärvellä voi järjestää ilta- 

ja tilausristeilyjä esimerkiksi yhteistyössä Anolan golf-keskuksen kanssa. 

Partaharjun toimintakeskuksen kanssa yhteistyötä on jo aloitettu Nukkekodin kevät-

retkien osalta, mutta mahdollisuuksia laajempaan yhteistyön kartoitetaan ja luodaan 

sapluunoita, jolla pystymme palvelemaan monenlaisia matkailijoita ja paikallista vä-

estöä. 
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7 POHDINTA 

 

Työn edetessä olen yhä enemmän innostunut ja vakuuttunut työni tärkeydestä. Se mo-

tivoi kehittämään uutta, kunnioittamaan vanhaa ja kokeilemaan omia rajoja ja osaa-

misalueita. Tutkiessani Nukkekodin historiaa tarinoiden ja lehtileikkeiden kautta 

hämmästyin, mitä kaikkea yksi talo voi sisällään pitää. Ne monenlaiset perheet, ihmis-

kohtalot ja tarinat sävyttävät talon tarinaa pitkälle tulevaisuuteen tarinallistamisen 

kautta.  

Nukkekodista, jonka nimi muutetaan viimeistään ensi vuonna Joonas Auringon Huvi-

laksi, on tullut sydämen asia, elämäntehtävä, joka toivottavasti kantaa koko tulevan 

kaksikymmenvuotisen työurani loppuun asti. Haluan olla näkemässä talon kehittymi-

sen matkailukohteeksi ja kulttuuritaloksi, luoda taloon ja Joonakselle jatkuvasti jotain 

uutta yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa sekä tarjota elämyksellisen kesätyöpai-

kan lukemattomille nuorille.  

Kymmenen vuoden suunnitelma luo pitkäjänteisyyttä tulevaisuuden hahmotta-

miseksi, joka talon historiassa on ollut hyvin lyhytjännitteistä toimijoiden muuttuessa 

nopealla aikavälillä. Huvila luo oman vahvan panoksensa matkailun tarpeisiin tuo-

malla paikkakunnalle lapsiperheitä ja työtä seutukunnan yrittäjille. Yhteistyön merki-

tys Pieksämäen omien toimijoiden kesken on yksi suuri missio kokonaisuuden raken-

tamisessa – ”yhdessä olemme enemmän” -sloganilla.  

Tarinallisuutta talon markkinointiin lisätään asteittain Joonaksen ja muiden hahmo-

jen kasvaessa Tiimin ideointituokioissa ja ekologisuus tulee luonnonkauniilla paikalla 

ja ympäristössä erityisesti huomioitua. Myös työpajojen toiminnoissa otetaan yhä 

enemmän huomioon luonto ja kierrätysmateriaalit.  

Hiekanpäänniemessä sijaitsevasta vanhasta Moision kartanon huvilasta tulikin mi-

nulle intohimo, vaikka vielä vuonna 2007 totesin puolisolleni, ”etten ikinä muuta Piek-

sämäelle”. Toisin kävi, ja tunnen löytäneeni täältä merkityksen monipuoliselle osaa-

miselleni niin musiikkipedagogina kuin tuottajanakin. Saan toimia työssäni pedago-

gina tuon saman asiakaskunnan kanssa, ja vaikka omat lapseni kasvavatkin ulos po-
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tentiaalisesta lastenkulttuurimatkailijaiästä, saan työssäni kontaktin tuohon ikäryh-

mään ja pysyn ajan hermolla lasten maailmasta. Samoin näen perheiden tilanteita ja 

sitä kautta ehkä osaan luoda tuotteita heitä tukeakseni.  

Joonas Aurinko, hänen ystävät, joulukalenteri ja Huvila ovat suuri seikkailu kokonai-

suudessaan. Näiden ideoiden ja ajatusten kanssa voin vain kulkea ja odottaa, minne 

matkamme johtaa. Pääseekö Joonas vielä valtakunnan uutisiin kertomaan omasta Hu-

vilastaan ja laulamaan ystävien kanssa laulujaan? Tuleeko Joonas Aurinko-musikaa-

lista vetovoimainen ja kiertueelle lähtevä kokonaisuus, joka tavoittaa Suomen lapsia 

Hangosta Inariin? Löytävätkö ihmiset tiensä NukkekotiFolkiin tai UkulelePicnicille? 

Saadaanko Joonakselle omia elintarviketuotteita Pieksämäen omilta toimijoilta? 

Osaan kysymyksistä on jo vastaus kyllä. Työn edetessä olen saanut yhteistyökumppa-

niksi Moilas Oy:n Joonas Auringon coctail-piirakoiden, Kyytselän Jäätelö Oy:n Joo-

naksen oman jäätelön sekä MahlaForest Oy:n Joonaksen ja ystävien omien juomien 

muodossa. Nämä paikkakuntalaiset yrittäjät ovat ottaneet yhteistyön erittäin positiivi-

sesti vastaan ja uskovat yhteiseen tekemiseen. Lisäksi Soili Perkiön ja Liisa Kallion 

kanssa olemme jo aloittaneet nuottikirjan suunnittelun, josta tulee monipuolinen 

ideapaketti kaikille 0-10 vuotiaiden lasten parissa toimiville sekä perheille kotona to-

teutettavaksi. 

Saan itse lastenkulttuurikoordinaattorina ja Nukkekodin sisällöntuottajana luoda his-

toriaa Pieksämäen ja Etelä-Savon hyväksi ja luoda yhteistyökuvioita paikkakunnan 

elinkeinoelämän ja matkailun kanssa. Haasteena on kuntasektorilla toimiessa rahoi-

tuksen järjestäminen vuotuisen budjetin lisäksi. Koska tavoitteena on pitää Nukkekoti 

taloudellisestikin matalan kynnyksen kulttuurikohteena, ei pääsymaksuilla voi kovin-

kaan paljoa kompensoida kuluja. Tästä syystä kaupungin omaa rahoitusta on syytä li-

sätä sekä valjastaa elinkeinoelämä yhä enemmän mukaan positiivisen yhteistyön 

kautta luomaan Pieksämäestä matkailukohdetta. 

Vahva uskoni Nukkekodin ja Joonas Auringon vetovoimaisuuteen monipuolisuudel-

laan antaa näihin kaikkiin kyllä-vastauksen. Kuten työn tilaajan, Pieksämäen kaupun-

gin kulttuuritoimen kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Päivi Majoinen lausunnossaan 

(liite 10) toteaa, on työllä merkittävä konkreettinen arvo Pieksämäen lastenkulttuurin 

ja Nukkekodin kehittämisessä. Hän huomioi myös joulukalenterin, ja toteaa sen ole-

van edelläkävijä ja suunnannäyttäjä muille kaupungissa toimiville. Kun jään eläkkeelle 
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joskus vuonna 2040, voin ylpeänä todeta Joonas Auringon nousun lähteneen kiitoon 

vuonna 2018 upeiden yhteistyökuvioiden ja yhteen hiileen puhaltamisen seurauksena.  

Olen äärimmäisen kiitollinen siitä mahdollisuudesta, jonka puolisoni minulle mahdol-

listi tuomalla perheensä työnsä perässä tänne Etelä-Savoon, keskisuureen savolaiskau-

punkiin, jonka maine on ollut ”paska kaupunki” jo parinkymmenen vuoden ajan. 

Mutta koska asenne kumpuaa meistä asukkaista, haluan omalta osaltani olla nosta-

massa kaupungin imagoa ja mainetta tuosta alhosta. Lapset ja lapsiperheet ovat aktii-

visia ja laatutietoisia, joten kohderyhmänä heidän ympäröiminen positiivisuudella ei 

voi olla luomatta iloisempaa kaupunkia.  

Työni on osoitus intohimosta palkkatyötä kohtaan. Sen avulla pystyn kehittämään 

omaa työnkuvaani ja hyödyntämään sekä omaa osaamistani että verkostojen avulla to-

teutettavaa ammattilaisten työllistämistä. Työ osoittaa, että kun Riitta Korpelan 

(2019) sanoin ”pitää tassut maassa” ja Akio Moritan (Uusitalo 2014) sanoin ”uskaltaa 

rohkeasti lähteä liikkeelle ja korjata matkalla”, kokee työssä ja projekteissa onnistu-

mista pienistä vastoinkäymisistä huolimatta. Tiedän kokemuksesta, että seinät nouse-

vat välillä pystyyn, mutta myös sen, että niistäkin selvitään ja löydetään uusi ovi ideoi-

den toteuttamiseksi. Onneksi minulla on taustatukena upea työyhteisö ja paras perhe, 

ilman niitä tästäkään työstä ei olisi tullut valmista.  
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Liite 1: Timo Nyyssösen tekemä Joonas Aurinko -nukke vuodelta 2003. Kuva: Piia Sä-
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Liite 2: Joonas Auringon ihmishahmo kesällä 2016. Kuva: Lastenkulttuurikeskus 

Verso 
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Liite 3: Värityskuva Joonas Auringon graafisesta ilmeestä 2018. Kuva: Liisa Kallio. 
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Liite 4: Joonas Auringon joulukalenterin Facebook-tilastot esitysjärjestyksessä. 
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Liite 5: Joonas Auringon tuotteistamisaikataulu vuosille 2018-2022 
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Liite 6: Joonas Auringon tuotteistamisaikataulu vuosille 2023-2027 sekä muita tapah-

tumia. 
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Liite 7: 

Kysymyksiä taiteilija Riitta Korpelalle 

 

1. Milloin sait ajatuksen Ti-Ti Nallesta eli mistä kaikki lähti liikkeelle? 
2. Miten hahmo lähti elämään ja miten nopeasti huomasit sen tuotteistamismah-

dollisuudet? 
3. Mitä kaikkea tuotteistit itsenäisesti ja milloin otit apuvoimia muista asiantun-

tijoista?  
4. Miten toiminta lähti taloudellisesti liikkeelle ja miten se on vuosien saatossa 

kehittynyt? 
5. Kuinka monen alan asiantuntijoita olet käyttänyt Ti-Ti Nallen uralla? 
6. Miten nopeasti olet laittanut ideasi käytäntöön? Miten kauan prosessit yleensä 

kestävät ideasta käytäntöön? 
7. Ti-Ti Nallen talo Ikaalisissa oli monipuolinen ja kaunis kokonaisuus. Minkä 

alan asiantuntijat olivat rakentamassa talon sisältä ja ulkoalueet? Kuinka pal-
jon siellä vuosittain oli työntekijöitä? 

8. Muutto Ideaparkiin oli yllätys. Miten näet muutoksen vaikuttaneen Ti-Ti Nal-
len perheen elämään ja yleisön löytämiseen? Millaista palautetta olet saanut 
muutoksesta? 

9. Miten jaksotat omat voimasi tämän kokonaisuuden ympärillä? Onko vuosien 
aikana ollut luovuttamisen paikkoja tai väsymyksen oireita? Jos on, niin miten 
olet mennyt niiden yli? 

10. Millaisia vinkkejä voisit antaa tuotteistamista suunnittelevalle? 
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Liite 8: 

Kysymyksiä yritysneuvoja Ritva Tissari-Ylöselle 

 

1. Mitä muistat Nukkekodin historian polulta sen toiminnasta matkailukoh-
teena? 

2. Miten Nukkekoti on mielestäsi toiminut matkailukohteena? 
3. Miten Nukkekotia mielestäsi voisi kehittää ja lisätä sen vetovoimaisuutta 

Etelä-Savon matkailukohteena? 
4. Miten näet Joonas Auringon ja Nukkekodin tuotteistamisen mahdollisuutena 

Pieksämäen tunnettuuden parantamiseen? 
5. Millaisena hahmona näet Joonas Auringon ”koko kaupungin Joonaksena”? 

Miten matkailu voisi hyötyä hahmosta enemmänkin? 
6. Miten matkailu panostaa Nukkekodin ja Joonas Auringon tuotteistamisessa? 
7. Miten näet yritysyhteistyön yhtenä mahdollisuutena Nukkekodin toimintojen 

ennen kaikkea matkailun näkökulmasta? 
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Liite 9:  

Kysymyksiä kulttuurisuunnittelija Tiina Silvast-Törröselle 

 

1. Mitä muistat Nukkekodin historian polulta sen toiminnasta yleisesti sekä kult-
tuurimatkailukohteena? 

2. Miten mielestäsi Nukkekodin toimintaa tulisi kehittää? 
3. Miten Joonas Aurinkoa hahmona tulisi mielestäsi kehittää? Koetko sen olevan 

riittävän vetovoimainen? 
4. Miten näet Nukkekodin ja Joonas Auringon tulevaisuuden Etelä-Savon mat-

kailukohteena? 
5. Miten kulttuuritoimi voisi lisätä panostustaan Nukkekodin toimintaan? 
6. Mitä arvelet Nukkekoti-nimen vaikuttavan paikan kiinnostavuuteen? Onko ni-

menmuutos jossain vaiheessa mahdollinen? 
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Liite 10: Työn tilaajan lausunto opinnäytetyöstä 

 


