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Joulupukki saunoo Arabian
mukissa
Arabia tuo joulumarkkinoille uusia Santa Claus -tuotteita yhteistyössä Santa Claus Finlandin kanssa. Astioiden kuvituksissa on aiemmin nähty suomalaisen luonnon rikkauksia, kuten lunta, eläimiä ja
revontulia. Nyt uudet kuvitukset vievät matkalle Lapin korpisaunaan
ja avantoon.

Saunan lämmöstä ja jäisestä avannosta
nauttiva Joulupukki kuvittaa Arabian mukia pehmeillä sävyillä. Uusi muki on jatkoa
vuonna 2015 ilmestyneelle tuoteperheelle
ja syventää osaltaan suomalaisuuden
sanomaa. Mukin seuraksi tuodaan myös
kaksi erilaista Hackmanin kahvilusikkaa,
jotka on kuvitettu teeman mukaisesti
parrakkaalla Joulupukilla ja uljaalla porolla.

mitkä edustavat suomalaisuutta – eivätkä
vain jouluna, vaan vuoden jokaisena
päivänä", muistuttaa Nora Haatainen,
Fiskarsin lisenssituotteiden tuote- ja
markkinointipäällikkö.

Joulupukki ei riisu hattuaan edes saunassa

Suomalaiseen saunaperinteeseen kuuluu
hillitty käytös. Saunan on uskottu parantavan vaivan kuin vaivan; edelleen saunassa hoidetaan niin sielua kuin ruumista.

Arabia on suunnitellut kuvituksen teemat
tuotteisiin. Nyt ilmestyvä muki täydentää
vuonna 2015 ilmestyneen tuoteperheen
kuvitusta tuomalla jälleen yhden perisuomalaisen teeman eli saunan osaksi Joulupukin tarinaa. Kuvituksissa on jo nähty
revontulia, eläimiä, lumiukko sekä Korvatunturin kylätunnelmaa.
"Saunominen ja järveen pulahtaminen
ovat luonteva jatko kuvituksille, sillä ne jos

"Saunominen on suomalaisille intohimo
niin arjessa kuin juhlassa. Sauna on ollut
myös osa suomalaista kulttuuria ainakin
jo 1800-luvulta alkaen", jatkaa Haatainen.

Kuvituksessa Joulupukki saunoo Lapissa
salaisessa korpisaunassaan siinä missä
kuka tahansa suomalainen, muttei riisu
hattuaan edes saunassa. Avantoon hän
pulahtaa tonttu seuranaan.

Joulupukin tarinasta vientituote
Arabia aloitti yhteistyön Santa Claus Finlandin kanssa vuonna 2014. Santa Claus
Finland vastaa Joulupukkisäätiön kaupallisista yhteistyösuhteista ja sopimuksista.
Joulupukki toimii suomalaisuuden sanansaattajana maailmalla edustaen suomalaista laatua ja luontoa. Santa Claus tuotteet suunnitellaan Suomessa. Säätiö
on saanut viralliseksi tukijakseen presidentti Sauli Niinistön.
Joulupukin tarinaa kertovat Arabian ohella
Joulupukkisäätiön muut suomalaiset
yhteistyökumppanit, kuten Finavia, Finnair
ja Posti. Säätiön kaikki yhteistyökumppanit valmistavat tuotteensa vain laadukkaista materiaaleista ja suosivat eettistä
kuluttamista. Santa Claus -tuotteilla haetaan näkyvyyttä maailmalla ja siksi muun
muassa Helsinki-Vantaan lentokentästä
tulee vuosittain Joulupukin virallinen lentokenttä.

Tuote- ja suositushintatiedot

Joulupukki-muki, 0,3 l, 19,90 €

Joulupukki-kahvilusikka
Poro, kpl 9,10 €

Mukin kääntöpuoli

Joulupukki-kahvilusikka
Joulupukki, kpl 9,10 €

Tuotteet ovat saatavilla 3.10.2016 alkaen.

Lisätiedot ja kuvapyynnöt:
Lotta Lappalainen | Viestintä- ja PR-päällikkö
Puh. 040 547 3119
lotta.lappalainen@fiskars.com
www.arabia.fi
Arabia on Fiskars-konsernin rekisteröimä tavaramerkki.
Santa Claus Licensing Oy

Joulupukki-lusikkasetti, 4 kpl, 32,90 €

