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Parasta Pitsiviikolla – valokuvanäyttely Pitsiviikon viidestä vuosikymmenestä 
on esillä 25.1.–9.2. keskikaupungin kiinteistöjen ikkunoissa. Taustavalaistut kuvat 

ovat parhaimmillaan pimeän aikaan.  
 

Ulkoilmavalokuvanäyttelyyn voi tutustua omatoimisesti tai opastetuilla 
kävelykierroksilla, jotka järjestetään lauantaina 25.1. klo 18.15 ja keskiviikkona 5.2. 
klo 18.15. Kierrokselle lähdetään kaupungintalon tornin juurelta (Kanalinranta 3).



Kaupungintalon torni 
Kanalinranta 3

5. Kaikkien aikojen ensimmäinen Pitsitanssi esitettiin 
taidemuseon pihassa Kalevi Korhosen säveltämän 
Pitsinnypläysvalssin tahdissa, Rauman Pelimannien 
säestämänä. Helsingintorilta otetussa kuvassa 
taustalla näkyy Rauman soittokunnan Seitsikko, joka 
on säestänyt Pitsitanssia viime vuodet. Kuva: Ewelina 
Dobosz, 2016, Rauman kaupungin kuva-arkisto

1. Pyyrman on trumbuttanut Pitsiviikon avatuksi 
vuodesta 1972 eli toisesta tapahtumasta lähtien. 
Kuvassa Pyyrmanina pitkään toiminut Reino Peippo 
pyöränsä kanssa. Kuva: 2003, Rauman kaupungin 
kuva-arkisto
2. Kesällä 2009 Reino Peippo luovutti rumpukapulansa 
pojalleen Aki Peipolle, joka trumbuttaa Pitsiviikon 
avatuksi ja päättyneeksi myös Pitsiviikon 50. 
juhlavuotena. Kuva: Ewelina Dobosz 2016, Rauman 
kaupungin kuva-arkisto
3. Tanssiryhmä Mirku Flika on esittänyt Pitsitanssiaan 
vuodesta 1977 lähtien. Mirjam Syrjänen kehitti 
Pitsitanssin taiteilija Aila Salon idean pohjalta. Kuva: 
1978, Rauman museo

KUVATEKSTIT KOHTEIT TAIN:

4. Pitsiviikolla järjestetään lapsille ja koko perheelle 
sopivaa ohjelmaa. Jo vuoden 2006 Pitsiviikolla 
Rauman museo järjesti seikkailuretkiä Vanhaan 
Raumaan. Kuva: Rauman kaupungin kuva-arkisto



4. Mustan pitsin yö on houkutellut Vanhan 
Rauman kaduille ja ohjelman pariin 
kymmeniätuhansia ihmisiä jo yli 30 vuoden ajan. 
Kuva: Elmeri Elo, 2018, Rauman kaupungin 
kuva-arkisto

Rauman musiikkiopisto 
Nortamonkatu 5

1. Nopein nyplääjä -kilpailua on järjestetty 
vuodesta 2002 lähtien. Kisan tarina juontaa 
juurensa Rauman historiasta: lapset pääsivät 
koulun jälkeen leikkimään vasta nyplättyään 
kyynärän pitsiä.Kuva: 2006, Rauman kaupungin 
kuva-arkisto

2. Mustan pitsin yö luotiin vuonna 1990 tuomaan 
Pitsiviikkoon kaivattua räväkkyyttä – ja sitä on 
myös saatu. Pitsiyön juhlijoiden on alusta alkaen 
toivottu pukeutuvan mustaan pitsiin. Kuva: 1992, 
Rauman kaupungin kuva-arkisto

3. Rauman Pitsiviikossa yhdistyvät perinteet 
ja nykyaika. Prännvahdit palasivat Vanhaan 
Raumaan lähes sadan vuoden tauon jälkeen 
vuonna 1994. Mustan pitsin yössä on nähty 
erilaisia katutaiteilijoita Rauman kaduilla sitäkin 
kauemmin. Kuva: Elmeri Elo, 2018, Rauman 
kaupungin kuva-arkisto



Vanha KOP:n talo, torin laidalla 
Isokirkkokatu

1. Pitsimissikilpailu järjestettiin ensimmäistä 
kertaa torilla vuonna 1978 osana Pitsiviikon 
ohjelmaa. Kuvassa missiehdokkaita tanssittavat 
Kuuskajaskarin varusmiehet vuonna 1979. 
Kuva: 1979, Rauman museo

2. Tori oli Pitsiviikon päätapahtumapaikkana 
vuoden 2007 toriremonttiin asti. Erilaiset 
esiintyjäryhmät on aina toivotettu tervetulleiksi 
Pitsiviikon tapahtumiin. Kuva: Esa Urhonen, 
1990, Länsi-Suomi

3. Vuonna 1991 Mustan pitsin yöllä ja 
Pitsiviikolla oli ensi kertaa teema. Espanjalaisuus 
näkyi muun muassa flamencotanssijoina torin 
ohjelmalavalla. 
Kuva: Esa Urhonen, 1991, Länsi-Suomi

4. Vaikka Pitsiviikon avajaiset ja päälava 
siirtyivät pysyvästi pois torilta vuonna 2007, on 
tori yhä keskeinen tapahtumapaikka Pitsiviikon 
ohjelmassa. Kuvassa kansantanssiryhmä 
Fikuleerin lapsiryhmä esittää tanssinumeroaan. 
Kuva: Elmeri Elo, 2018, Rauman kaupungin 
kuva-arkisto



Rauman museo (Jäkärin talo) 
Kauppakatu 24

Kalatorin Pitsi- ja käsityömarkkinat 
järjestettiin ensimmäistä kertaa vuonna 
1989 tarkoituksenaan tuoda esiin eri 
käsityöläisammatteja. Tapahtuman pitkä ikä ja 
suosio kertovat käsityötaidon arvostuksesta, 
joka on yksi Pitsiviikon tärkeimmistä arvoista. 
Kuva: Elmeri Elo, 2018, Rauman kaupungin 
kuva-arkisto

Rauman taidemuseo 
Kuninkaankatu 37

2. Taidemuseon pihasta sai alkunsa myös 
Marttojen perinneruokabuffet. Ajat muuttuvat, 
mutta Marttojen lapskoussijonot eivät lyhene, 
vaan perinneherkut maistuvat Pitsiviikon vieraille 
edelleen. Kuva: 2017, Rauman kaupungin kuva-
arkisto

1. Täältä kaikki alkoi. Kaikkien aikojen 
ensimmäinen Pitsiviikko vuonna 1971 oli hyvin 
erilainen kuin tänään: taidemuseolla järjestetystä 
pienestä raumanpitsinäyttelystä on 50 vuodessa 
muodostunut koko kaupungin festivaali, joka 
houkuttelee Vanhan Rauman täyteen ihmisiä. 
Kuvassa pitsinäyttelyn avajaiset vuonna 1976. 
Kuva: Rauman taidemuseo



Merimiehen kotimuseo Kirsti 
(sisäpiha) Pohjankatu 3

Pitsinnypläys vain vanhojen rouvien 
harrastuksena on Raumalla pelkkä myytti. 
Pitsiviikko on houkutellut niin nuoria lapsia 
kuin miehiä tarttumaan knypylöihin. Kirstin 
talon pihassa on nyplätty Pitsiviikolla ainakin jo 
vuonna 1974. Kuva: Rauman kaupungin kuva-
arkisto

Vanha kansalaisopisto 
Vähäkoulukatu 8

2. Pitsinnypläysnäytökset ovat olleet lähtemätön 
osa Pitsiviikkoa alusta lähtien. Nyplääjät ry:n 
pitsinäyttely järjestetään vanhan opiston 
tiloissa myös Pitsiviikolla 2020. Pitsikeskus 
Emelian näyttely on esillä kaupungintalon 
henkilöstöravintola Kertussa. Kuva: 1978, Rauman 
museo

1. Ulkomaiset pitsinäyttelyt tulivat mukaan 
Pitsiviikon ohjelmaan vuonna 1978. Vuonna 1982 
vuorossa olivat venäläiset pitsit. Kuva: 1982, 
Rauman museo


