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Se och upplev det karismatiska
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Gamla Raumo är Nordens största 
enhetliga trästadsområde som 
bevarats till våra dagar.
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Raumo skärgård omfattar ungefär 
300 natursköna öar. Skärgården 
kan du besöka till exempel under 
en utfärd med vattenbuss.

En stad fylld av liv och evenemang. Raumo 
är en livlig kulturstad, känd för sina otaliga 
festivaler och evenemang.

Sommaren i Raumo bjuder på 
sevärdheter och upplevelser för 
besökare i alla åldrar. Intresserade 
turister från hela världen besöker 
staden.
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20 Som julstad är Raumo helt unik. 
I Gamla Raumo får du uppleva 
Spetsstadens julstämning.Ljus, färg  

och glans, från 
himlen dalar 
spetsflingor.”

”



RAUMOHavet är Raumos hjärta och själ

Raumo ligger vid  
Finlands västra kust. 
Det är en viktig hamnstad 
vid  Östersjön.

RAUMO
Tammerfors

Åbo
Helsingfors

Raumo grundades 1442 och är Finlands tredje äldsta stad. 

Raumo har två objekt på UNESCO:s världsarvslista och  

har lyckats bevara sin unika karaktär genom åren.  

Den livskraftiga staden som vuxit fram vid havet

  

är känd bland annat för sina spetsar, sjöfarten,  

sin karakteristiska dialekt och starka lokala identitet. 

Välkommen att se och uppleva det unika Raumo!



Sommarstaden Raumo kännetecknas av havet och den vackra skärgården, 

mysiga kaféer, restauranger och kända kulturevenemang. Läs mer och  

ta del av Raumos sommarutbud.

SOMMAR OCH HÖST I RAUMO

Oförglömliga äventyr på land och till havs. Det får du 
uppleva i det somriga Raumo, som lockar turister från 
runtom i Finland och hela världen.

I Raumo finns två av Finlands objekt på UNESCO:s 
världsarvslista. Det vackert bevarade historiska trästads-
området Gamla Raumo charmar med sina färggranna 
hus, smala gränder och små butiker, där du kan fynda 
spännande skatter och hantverk.

Det andra världsarvsobjektet i Raumo är Sammal- 
lahdenmäki som kombinerar vacker natur med ett histo-
riskt värdefullt, arkeologiskt område med fornlämningar.

Det bästa sättet att njuta av det havsnära Raumo 
är att bege sig ut i skärgården. Det är enkelt att 
besöka skärgården även om du saknar egen båt. 
Under sommaren trafikerar vattenbussarna dagli-
gen till fyrön Kylmäpihlaja och semester- och fäst-
ningsön Kuuskajaskari.

På museerna i Raumo kan du bekanta dig 
med till exempel bildkonst, hantverk och sjöfarts- 
historia. Läs mer om stadens museer på sidorna 
18–19.

Fantastisk skärgård och äventyr

DET SOMRIGA 
RAUMO väntar dig
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RMJ, som ordnades för första 
gången 1999, hör till sommarens 
storevenemang i Raumo.
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Evenemangssommar med späckat program
Den viktigaste festen under sommaren i Finland  
är midsommaren, och Raumo hör till de främsta 
attraktionerna för midsommarfirandet. Festivalen  
Raumanmeren juhannus (RMJ) som ordnas på 
stranden i Otanlahti är ett klassiskt sommarevene-
mang. 

Sommaren i Raumo kulminerar i Spetsveck-
an, då gatorna fylls av ett glatt marknadsvimmel 
och karnevalsstämning. Programmet under Spets-
veckan är en unik kombination av traditioner, lokal 
kultur och modernt festivalutbud. Största delen av 
evenemangen är avgiftsfria och har ingen ålders-
gräns.

I augusti får man njuta av mångsidig kultur i 
Raumo. Rauma Festivo hämtar högklassig kam-
marmusik till staden, medan Rauma Blues lock-
ar toppartister inom inhemsk och internationell 
blues. Filmvännerna njuter av den berömda Blue 
Sea Film Festival.

Välkommen att njuta av 
evenemang och sevärdheter i 

den unika sommarstaden!”
”
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och trähuskvarteren charmar

Dekorativa trähus, idylliska gator och stämningsfulla 

butiker och kaféer. Gamla Raumo är ett unikt, 

historiskt trästadsområde, med många roliga 

aktiviteter och intressanta sevärdheter.

GAMLA RAUMO

GAMLA RAUMO
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Gamla Raumo är Nordens största enhetliga 
trästadsområde som bevarats till våra dagar. 
Dess smala gator följer de medeltida linjerna 
och kantas av hus, vars äldsta delar byggdes 
redan på 1700-talet.

Byggnadsbeståndet har vuxit fram under 
århundradenas lopp och skapar fascinerande 
och rika historiska skikt. Som ett erkännande  
för områdets betydelse tilldelades Gamla 
Raumo 1991 utmärkelsen världsarvsobjekt  
av UNESCO. 

Gamla Raumo är ett levande stadscentrum som Raumo- 
borna har all orsak att vara stolta över. Mitt i det Gamla 
Raumo ligger salutorget som är stadens pulserande  
hjärta – i alltings centrum, mellan kyrkan och rådhuset.  
På salutorget dricker man kaffet stående i äkta Raumostil  
tidigt på morgonen.

Butikerna och tjänsterna i Gamla Raumo är fascine-
rande och personliga. Små specialaffärer, såsom kläd- 
butiker, butiker som säljer gåvoartiklar och många inred-
ningsaffärer, lockar besökare att ta del av det mångsidiga 
utbudet. På området finns drygt hundra charmiga butiker.

Det bästa sättet att bekanta sig med Gamla Raumo är 
att ta god tid på sig och promenera, så att man i lugn och 
ro kan upptäcka den vackra trähusmiljöns hemligheter.

Pittoreska butiker och kaféer

I Gamla Raumo finns en liten 
gata med ett desto större rykte: 
Kitukränn, som ofta benämns  
Finlands smalaste gata. 

Det skämtsamma finländska 
rekordet har gatan fått på grund 
av sin bredd som, beroende på 
sättet att mäta, endast är omkring 
263 cm.

VISSTE DU?

Heliga korsets kyrka i Gamla Raumo är huvudkyrkan 
i Raumo och ett av stadens viktigaste landmärken. 
Kyrkan byggdes ursprungligen av franciskaner- 
munkar som klosterkyrka i början av 1500-talet.

Heliga korsets kyrka är den enda franciskaner-
byggda kyrka som finns kvar i Finland och den enda 
medeltida byggnaden i Raumo.

HELIGA KORSETS KYRKA

Butikerna och tjänsterna i 
Gamla Raumo är fascine- 

rande och personliga.”
”
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NATUREN I RAUMO

HAVET OCH NATUREN

– närheten til l  havet och världsarvsobjektet Sammallahdenmäki

Raumo är en kuststad där du kan uppleva  

den havsnära atmosfären i en riktig hamnstad. 

Världsarvsobjektet Sammallahdenmäki 

kombinerar naturen med historia.

Under årens lopp har många stadsbor fått sin 
brödföda från havet – till sjöss, som fiskare eller 
som hamnarbetare. 

Om du älskar havet och naturen, kan du njuta  
av saltstänkta upplevelser antingen på en utfärd 
med vattenbuss eller med egen båt. Raumo skär-
gård omfattar ungefär 300 natursköna öar alldeles 
utanför staden. Skärgården utgör en viktigt del av 
Bottenhavets nationalpark.

Man kan säga att havsvattnets salta blod 
flyter i Raumobornas ådror. Raumo är en 
betydande hamnstad vid Östersjön och sjö-
farten har därför alltid spelat en viktig roll  
i Raumobornas vardag. Ända sedan medel- 
tiden har varor fraktats via hamnen i Raumo, 
både utomlands och till andra orter i  
Finland.
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NATUREN I RAUMO

Ett besök i de historiska landskapen i Sammallahdenmäki, 
Raumos andra världsarv på UNESCO:s lista, är en fin upp- 
levelse. 

Gravröseområdet från bronsåldern som ligger i Kivikylä 
i Lappi, 20 kilometer från centrum, bjuder på mytomspunna 
sägner och passar utmärkt för en dagsutflykt. 

I Sammallahdenmäki kan du lära sig om traditioner,  
religion och gravsätt under den skandinaviska bronsåldern 
och den tidiga järnåldern (1500–50 f.Kr.). På området finns 
totalt 36 gravrösen av olika storlek och form.

I Sammallahdenmäki kan man också beundra årstider-
nas växlingar och målet passar därför bra för naturintres-
serade. Naturens uppvaknande på våren får besökaren att 
stanna upp i den brådskande vardagen. På hösten kan man 
förnimma hur naturen förbereder sig inför vintern då ljungen 
blommar och mossor och lavar ger sin färg åt landskapet.

Sammallahdenmäki är ett bra mål för en dagsutflykt

Under sommaren trafikerar vattenbussarna dagli-
gen och ger både stadsbor och besökare möjlighet 
till havsupplevelser.

Vattenbussen och taxibåtarna tar dig till fyrön 
Kylmäpihlaja, semester- och fästningsön Kuuska-
jaskari och de mysiga naturstigarna på Reksaari. 
Från landbacken beundrar man bäst havet från  
utkikstornet Kiikartorni i Syväraumanlahti.

ÅK PÅ ÄVENTYR TILL HAVS 
MED VATTENBUSSEN!

Raumo skärgård omfattar 
ungefär 300 natursköna  

öar.””
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SPETSVECKAN
Sommaren i Raumo kulminerar i

i juli

SPETSVECKAN I RAUMO

Stadsfestivalen Spetsveckan är en unik 

kombination av traditionell lokalkultur  

och modernt festivalutbud.
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SPETSVECKAN

Spetsstaden, Spetsveckan, Spetsturneringen... 
Raumos spetsar syns tydligt i den lokala kulturen 
och de lokala evenemangen. Spetsar har en lång 
tradition i Raumo, där det under årens lopp har 
knypplats mer än någon annanstans i Finland.

Spetskulturen är en traditionell hantverkskultur 
som lever än i dag. Knypplingskunskapen överförs 
från en generation till nästa och i dag också  
på medborgarinstitutets kurser, som anordnats  
regelbundet alltsedan mitten av 1900-talet. 

Spetsprodukter är mycket populära souveni-
rer och det lönar sig att fråga efter dem i butikerna 
i Gamla Raumo. Till exempel ett knypplat bokmärke 
eller ett spetssmycke är ett fint minne av besöket i 
spetsstaden.
Spetsveckan i Raumo ordnas 22.–30.7.2023.  
Ta del av programmet (på finska eller engelska)  
på adressen pitsiviikko.fi

En av de absoluta höjdpunkterna under sommaren i 
Raumo är Spetsveckan i slutet av juli, då hela staden 
pulserar av liv och glädje. Spetsveckans program om-
fattar tiotals utställningar, workshoppar i handarbets-
teknik och olika handarbetsuppvisningar samt en glad 
marknadsstämning.

Under veckan ordnas över hundra olika evene-
mang. Spetsveckan kulminerar i Den svarta spetsens 
natt, då Gamla Raumo fylls av musik och affärerna  
håller öppet ända in på småtimmarna.

Evenemanget, som har ordnats regelbundet sedan 
1971, lockar årligen tiotals tusen besökare till Raumo.

Är du intresserad av handarbete i traditionell  
Raumo-stil? Raumo stad donerade 2021 stick- 
beskrivningen för Raumo-tröjan med spetsmönster  
att fritt användas av alla som stickar.

Tröjans stickmönster gjorde succé på sociala medier 
och finns på Raumos webbplats (på finska och engelska).  
Modellen är designad av spetskonstnär Tarmo Thorström 
och Katrina Salo. Som inspirationskälla använde de spets-
mönstren Uus kultseppä och Mandeljepyri. 

STICKA SJÄLV EN 
RAUMO-TRÖJA MED 
SPETSMÖNSTER!

Den svarta spetsens natt ger karnevalsstämning

Under Spetsveckan öppnar många  
invånare i Gamla Raumo sina gårdar för 
besökare eller ordnar gårdsloppisar.

GAMLA RAUMOS 
ÖPPNA GÅRDAR OCH 
GÅRDSLOPPISAR Spetsveckan kulminerar i 

Den svarta spetsens natt, då 
Gamla Raumo fylls av musik 

och affärerna håller öppet 
ända in på småtimmarna.”

”
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SOMMAREVENEMANG

EVENEMANG  
OCH AKTIVITETER

Sommaren i Raumo är f ylld av

Raumo är en livlig kulturstad, känd för sina 

otaliga festivaler och evenemang. Läs mer 

om evenemangsutbudet och aktiviteterna i 

Raumo på sommaren.

Raumo har ett rikt och mångsidigt utbud av evenemang 
året runt. Många av festivalerna i Raumo har långa tradi-
tioner och hör till toppevenemangen inom sin bransch.

På midsommaren blir Raumo en av Finlands främsta 
sommarattraktioner då RMJ-festivalen ordnas i Otanlahti. 

I augusti samlar Rauma Festivo och Rauma Blues 
publiken i centrum. På filmfestivalen Blue Sea Film  
Festival kan man beskåda den inhemska filmbranschens 
stjärnor. 

Festivalsommaren 
innehåller mångsidig 

musik och filmer.”
”
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TRAFIKPARKEN OCH 
KIPPARINPUISTO
I trafikparken kan man öva på att röra sig i trafiken med 
cykel, trampbil och Lokari-bil.

Trafikparken finns i anslutning till parken Kipparin-
puisto på adressen Vähämaanpuisto 7. Kipparinpuisto är  
en lekpark som är öppen året om och dit alla är välkomna 
att leka från morgon till kväll.

RAUMOS 
FRILUFTSBAD MAKIS
Makis är ett friluftsbad i Otanlahti i  
Raumo. Badet är ritat av arkitekt Ilmari 
Niemeläinen och byggt 1955. Det har  
genomgått en totalrenovering och öppna-
des på nytt 2020.

Ta med dig hela familjen och kom till 
badet för att simma, spela minigolf eller  
njuta av utbudet på terrassen. I det trivsam-
ma parkområdet på stranden intill Makis 
hittar du fler tjänster och roliga aktiviteter.

SOMMAREVENEMANG  
I RAUMO
RMJ – RAUMANMEREN JUHANNUS 2023
22.–24.6.2023
Den legendariska midsommarfestivalen RMJ bjuder på ett 
högklassigt urval av finländska och utländska artister.

SPETSVECKAN 2023 
22.–30.7.2023
Programmet under Spetsveckan är en unik kombination av 
traditioner, lokal kultur och modernt festivalutbud.

RAUMA FESTIVO 2023
1.–5.8.2023
Rauma Festivo är en kammarmusikfestival som ordnats 
sedan 1984, med ett program som byggs upp kring ett 
årligen växlande tema.

RAUMA BLUES 2023
10.–12.8.2023
Den årliga bluesfestivalen Rauma Blues hör till de främsta 
bluesfestivalerna internationellt sett.

BLUE SEA FILM FESTIVAL 2023
17.–20.8.2023
Filmfestivalen Blue Sea Film Festival som ordnas för 30:e 
gången samlar filmentusiasterna i augusti.

1313



LJUS OCH UPPLEVELSER

Förtrollande julstämning i Raumo
Mitt i den långa vintern hämtar jultiden  
värme och frid. Raumo är en unik julstad, 
som kombinerar den stämningsfulla miljön 
i Gamla Raumo, de starka traditionerna i en 
hantverksstad och olika julevenemang. 

Den mörkaste årstiden lyses upp av  
den stämningsfulla julbelysningen i Gamla 
Raumo och nyårsbelysningen, som sprider 
vackra färger i staden.

VINTER OCH VÅR I RAUMO

under vintern i Raumo
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LJUS OCH UPPLEVELSER
Raumo som turiststad har mycket att erbjuda året 

om. På vintern och våren lönar det sig att ta del av 

kulturutbudet, naturbesöksmålen – och kanske den 

mest legendariska lokalkampen inom finländsk 

ishockey.

 
Vintern är den bästa tiden att besöka museer, kulturevene-
mang och njuta av uppfriskande konst.

I Gamla Raumo lockar de kullerstensbeklädda gatorna till 
vintriga promenader, till shopping i de små butikerna och till 
att njuta av mörknande kvällar på kaféerna. Här är det lätt att 
ta en kulturpromenad och gå på upptäcktsfärd eftersom allting 
ligger på gångavstånd.

Vid sidan av högklassig bildkonst lockar museerna också 
besökarna med lokal historia, till exempel på Gamla rådhuset, 
Raumo sjöfartsmuseum eller den förmögna skeppsredarens 
hemmuseum Marela.

UNESCO-världsarvet Sammallahdenmäki  
är också ett fantastiskt resmål för den natur-
intresserade som vill följa med årstidernas 
växling.

På hösten kan man på Sammallahden-
mäki förnimma hur naturen förbereder sig 
inför vintern, och på våren får naturens upp-
vaknande besökaren att stanna upp i den 
brådskande vardagen.  

Parken Kipparinpuisto  
i Raumo är öppen  

för lek året om.””
Beundra vårtecknen!
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DET HISTORISKA OCH INTERNATIONELLA RAUMO

Raumos röt ter är

och internationella
HISTORISKA

Som kust- och hamnstad har Raumo alltid fått ta emot 
otroligt mångsidiga internationella influenser från det  
övriga Europa.

Gatorna i Gamla Raumo fylls fortfarande av besökare 
från olika håll i världen. I dess stadsplan syns fortfarande 
den medeltida stadens särdrag, såsom smala och vindlan-
de gränder och personliga, oregelbundna tomter.

RAUMOS EGEN DIALEKT 
– RAUMAN GIÄL
Den berömda Raumo-dialekten lever i de 
stora och i de små detaljerna i Raumo. 
Dialekten syns i stadsbilden bl.a. i skyltar 
och i Raumo stads kända slogan. Ol niin-
gon gotonas! (ung. Känn dig som hemma)

Raumo stads särpräglade kultur och dialekt 

innehåller influenser från bland annat 

sjömännen och hamnarna runtom i världen.
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Gatorna i Gamla Raumo 
fylls av besökare från 

olika håll i världen.”
”

Dialekten i Raumo föremål för utländsk påverkan

Hur den karakteristiska Raumo-dialekten uppkom 
är höljt i dunkel, men tack vare utländsk påverkan 
av alla sjömän som besökt hamnstaden innehåller 
dialekten mycket termer från andra språk.

I Gamla Raumo lönar det sig att rikta blicken 
mot fönstren, där man ofta kan upptäcka skvaller-
speglar eller porslinshundar. Sjömännens pors-
linshundar sattes på fönsterbrädet med ansiktet 
vänt inåt mot rummet då herrn i huset var hemma. 
När sjömannen packade sin sjösäck och for till havs, 
vändes nosarna utåt igen.

LAPSKOJS ÄR EN TRADITIONELL 
RAUMO-DELIKATESS
Raumobornas traditionella maträtt är lapskojs, 
som kommit till staden med sjömännen. Den här 
maträtten är också välkänd i många andra europe-
iska hamnstäder. Till exempel i Tyskland kallas den 
Labskaus.

Hemligheten bakom lapskojs är det långkokta, 
möra köttet, rotsakerna och kryddningen. 

17



KULTUR OCH MUSEER

Intressanta museer  
och lokal

KULTUR
I Finland finns det två rådhus från 1700-talet där 
den ursprungliga interiören bevarats: det ena 
finns i Raumo och det andra i Borgå. Gamla råd-
huset i Raumo från 1776 ligger invid torget och 
fungerar i dag som museum.

I rådhuset kan du bekanta dig med föremål 
som används vid spetsknyppling och temporära  
utställningar. Museibutiken Kistupuad har ett 
unikt utbud av hantverk från Raumo och andra 
personliga souvenirer.

Gamla rådhuset
Kauppakatu 13, Raumo

Raumo är ett perfekt resmål för vänner av 

museer, bildkonst och maritim kulturhistoria. 

Lär känna stadens kulturella utbud och bekanta 

dig åtminstone med dessa besöksmål!

Lär känna den välbärgade fartygsredarfamil-
jens liv i Raumo under segelfartygens blomst-
ringstid. 

Marela är ett vackert hemmuseum för 
köpmans- och skeppsredarsläkterna, vars 
karaktärsbyggnad fått sin nuvarande nyre-
nässans-stil i slutet av 1800-talet. På den  
tiden ägdes huset av Gabriel Granlund, en 
av de ledande borgarna i staden. 

Marela
Kauppakatu 24, Raumo
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KULTUR
Raumo konstmuseum förevisar verk från  
den finländska konstens guldålder och inter-
nationell modern konst i ett idylliskt rosa  
hus i Gamla Raumo.

Museibyggnaderna och den vackra  
innergården hör till de bäst bevarade bygg-
nadshelheterna i Gamla Raumo. I den  
värdefulla miljön presenteras intressanta 
konstfenomen från modern konst till konst-
historia.
Programmet omfattar temporära utställ- 
ningar, evenemang och workshoppar. Den  
permanenta kollektionen innehåller verk av 
de främsta konstnärerna under den finländ-
ska konstens guldålder. Bland annat Akseli 
Gallen-Kallela, Elin Danielson-Gambogi, 
Pekka Halonen och Victor Westerholm finns 
representerade.

Raumo konstmuseum
Kuninkaankatu 37, Raumo

Sjöfartsmuseet i den gamla sjömansskolan är 
en besöksfavorit bland både barn och vuxna. 
På sjöfartsmuseet får du lära dig om Raumos 
rika och spännande sjöfartshistoria.  

Vill du veta vad som gömmer sig i sjö-
manskistan? Aktivitetsstationerna presente-
rar sjömanslivet under segelfartygens tid på 
ett roligt sätt som stöder besökarnas egen 
upptäckarglädje. Vid de här stationerna får 
man vidröra föremålen och pröva på att göra 
saker själv. 

Sjöfartsmuseets specialitet är en far-
tygssimulator, där man får åka ut på äventyr 
i världen! På sjökortet ser du var fartyget rör 
sig och vad det finns längs rutten.

Raumo sjöfartsmuseum 
Kalliokatu 34, Raumo 

Teresia och Rafael Lönnströms hemmuseum presenterar  
fabrikörsparets unika representationshem och konstsamling. 
Hemmet öppnades som museum 1988.

I det stämningsfulla hemmuseet förenas det stilrena repre-
sentationshemmet med den trivsamhet som skapas efter lång-
varigt boende. 

Teresia och Rafael Lönnströms hemmuseum
Syväraumankatu 41, Raumo

Idrottsfan, 
hobbyhistoriker, vän 

av arkitektur eller 
konst? I Raumo finns 

alltid något för dig.”

”

IDROTTSKULTUR  
I RAUMO
Idrotten i Raumo är speciellt känd för Rauman 
Lukko, en av de traditionsrikaste ishockeyklub-
barna i Finland. Landskapet Satakuntas lokala 
kamp mellan Rauman Lukko och klubben Porin 
Ässät från Björneborg är en kraftmätning med 
unik stämning och legendariskt rykte.

Raumo Spetsturnering är det traditio-
nella öppningsevenemanget för den finländ-
ska ishockeysäsongen och en riktig folkfest för 
idrottsvänner.
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JULEN i Spetsstaden
bjuder på äkta stämning

JULEN I RAUMO

” Ljus, färg och glans,  
från himlen singlar spetsflingor.”

2020



Upplev den unika julstämningen i världsarvsobjektet 

Gamla Raumo, njut av den fridfulla atmosfären och 

delta i de hjärtevarma evenemangen.

Gamla trähus och gårdar fulla av levande ljus, snövita tak och  
gator, och över dem den strålande stjärnhimlen. Gamla Raumo  
i juletid får besökarna att stanna upp i brådskan och ger dem  
julstämning.

I Raumo är veckosluten i december fyllda av konserter, basarer 
och evenemang. På de stämningsfulla torgen och marknaderna kan 
man ta del av lokala smaker, dofter och traditionella handarbeten, 
delikatesser och produkter från Raumo.

Det finns mycket roligt att se, uppleva och göra tillsammans. 
Allt det som gör denna årstid så magisk! I Spetsstaden kan du lämna 
arbete och slit bakom dig och uppleva en äkta Raumo-jul.

För länge sedan, på de stora segelfartygens tid, anlände till 
Raumo hamn några synnerligen skickliga och ljuskraftiga 
tomtar. De kom från fjärran land, som fripassagerare med  
fartygen.

De här jultomtarna härstammade från en berömd 
släkt av spetsknypplare. Det allra viktigaste för dem var  
att klä sig fint och pynta – både till vardag och till fest.  
Tomtarna älskade allt som var vackert, stämningsfullt och 
läckert. Skönheten sitter i skickligheten och i detaljerna,  
sa de.

Just därför var staden Raumo så lockande för dem.  
De skönhetsälskande tomtarnas hjärta smälte när de fick 
se vår västliga stad.

De förstod genast varför staden kallades Rauma (ung. 
strömmande sund) – så uppfriskande kändes den efter den 
långa resan. 

Och sålunda bestämde sig tomtarna för att stanna i staden.

Vill du läsa mer om Spetsstadens tomtar? Läs  
hela julsagan (på finska eller engelska) eller  
lyssna till den på Raumo-dialekt rauma.fi/joulu

Spetsstadens julsaga
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JULEN I RAUMO 

Kom i

Välkommen att tillbringa en härlig juletid i Raumo!  

Vi rekommenderar att du besöker åtminstone följande mål.

Konstnärernas arbetsrum  
och ateljéer
Längs de smala gränderna och på husens 
innergårdar i Gamla Raumo finns alla möjli-
ga intressanta ateljéer och utställningsrum. 
Många konstnärer arbetar året om i områ-
det och välkomnar besökare till sina arbets-
rum. Det är trevligt att besöka ateljéerna 
till exempel under julshoppingen eller köpa 
unika julklappar.

Fynda gåvor som du inte hittar  
någon annanstans
Letar du efter en unik gåva eller kanske  
något personligt till dig själv? I Gamla  
Raumos små butiker och specialaffärer  
hittar du högklassiga produkter, personlig 
service och ett garanterat unikt sortiment. 

JULSTÄMNING

Raumo jultorg
De flesta julevenemangen i Raumo äger rum 
i och kring Gamla Raumo. Raumo jultorg, 
eller Joultori på Raumo-dialekt, lyfter fram 
lokala aktörer och artister i hjärtat av Gamla 
Raumo, på Salutorget.

Kom för att beundra lokalt hantverk, 
köpa julklappar eller bara njuta av jul-
stämningen.
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Marknadsyra, ljuskonst och tomtarnas julpyssel. 
Julen i Raumo är fylld av intressanta evenemang 
och upplevelser för barn och vuxna i alla åldrar som 
väntar på julen.

SE ALLA  
JULEVENEMANG

Julens värme gömmer sig 
inte under mössan, inte 

i jackfickan, inte framför 
brasan – den finns djupt 

inne i Spetsstadens hjärta.”

”Julbelysningen skapar  
varm stämning
Julbelysningen i Gamla Raumo tänds 
enligt traditionen i samband med 
julöppningen i Raumo och skapar varm 
stämning i Gamla Raumo ännu efter 
nyår.
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Raumo turistinformation
Valtakatu 2A, FINLAND, tfn +358 2 834 3512 matkailu@rauma.fi www.visitrauma.fi
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