
TOIVOLAN VANHA PIHA
Tarinaidentiteetti

Kuva: Keski-Suomen museon kuva-arkisto 



MISTÄ ON KYSE?
Tarinakone loi Toivolan Vanhalle Pihalle tarinaidentiteetin. Toivolan Vanha Piha 

on Jyväskylässä sijaitseva vanha käsityöläispiha, jossa toimii muun muassa museo, 
ravintola ja useita käsityöyrittäjiä. Pihapiiri avataan yleisölle nykyisessä muodossaan 

ja tarinassaan kesällä 2012.
Piha on aikamatka 1800-luvun lopun Jyväskylään; pihalla eletään silloin taloa 

asuttaneen Herman Toivolan aikaa ja tarina keskittyy hänen perheensä - vaimo 
Matildan ja poika Muiston - ympärille. Pihan tarina kertoo siitä toivosta, jolla 

Jyväskylää rakennettiin. Vanha Piha onkin täynnä Toivoa ja Muistoa!
Käsityöläisyyden ja kaupankäynnin lisäksi Vanhan Pihan keskiössä ovat myös paikalla 

ennen toiminut synnytyslaitos, perhearvot sekä Hermanin ammatti, eli seppä.

TAVOITTEET
Tavoitteena oli luoda Vanhalle Pihalle tarinaidentiteetti, joka kumpuaa paikkaan 
liittyvästä aidosta historiasta. Tarinaidentiteetti tukee pihan ja sen palveluiden 

kehittämistä sekä tuotteistamista. 
Käsikirja toimii markkinoinnin tukena muun muassa siinä vaiheessa, kun etsitään  

sopivia käsityöyrittäjiä pihaan. Valmis tarinaidentiteetti toimi myös Mainostoimisto 
Aava & Bangin apuna Toivolan Vanhan Pihan markkinointia suunniteltaessa.



ASIAKKAAN KOMMENTIT
"Tarinakone on aiemminkin tehnyt töitä museoiden parissa, joten yritykseltä löytyy 
tietoa museomaailmassa toimimisesta. Iloinen yllätys oli Tarinakoneen Annen oma 

henkilökohtainen kiinnostus kulttuuriperintöön liittyviä asioita kohtaan.
Kokemukset Tarinakoneesta ovat olleet hyvät ja yhteistyömme jatkuu varmasti 

erilaisten projektien myötä.
Tarinakoneen palveluita voin suositella mille yritykselle tai yhteisölle tahansa. Erityisen 
hyvin Tarinakone soveltuu toimimaan museoissa, sillä Tarinakoneen vahvuutena on 

kulttuuriperintö ja sen tuntemus."
Heli-Maija Voutilainen, Keski-Suomen museo

Museonjohtaja

"Tarinakoneelta löytyy ytimekäs ja museotoiminnan huomioonottava asenne.
 Tarinaidentiteetin käsikirja on hyvä pohja lähteä työstämään ja kehittämään tontin 
toimintaa. Käsikirjassa tontin ydinasiat on huomioitu mielekkäällä tavalla; eri teemat 
nousevat esiin mukavina kokonaisuuksina ja luovat selkeyttä tulevalle kehittämiselle."

Tuula Vuolio-Vallenius, Keski-Suomen museo
Museolehtori

http://www.jkl.fi/ksmuseo/



MAINOSTOIMISTON KOMMENTIT
"Yllättävintä oli se, miten konkreettinen tarinaidentiteetti oli. Siinä oli kiteytetty hienosti 

ja erittäin ytimekkäästi, mistä on kyse ja tarjottu jopa konkreettisia toimenpiteitä! 
Omimmillaan tarinaidentiteetit ovat elämyspalveluita tuottavien yritysten toiminnassa. 
Tarinaidentiteetti toimii myös "cut the crap" -versiona markkinointisuunnitelmasta. 

Tarinaidentiteetissä asioista puhutaan niiden oikeilla nimillä ja ymmärrettävästi."
suunnittelija Anna-Kaisa Reed

"Tarinaidentiteetti on toimiva tiivistelmä laajasta aihealueesta; samaan pakettiin on 
sulatettu sopiva määrä tietoa ja tunnetta. Sen avulla aiheeseen pääsi nopeasti sisälle. 

Tarinaidentiteetti myös helpotti keskustelua hankkeen eri toimijoiden kesken.
Tarinakoneen palvelut sopivat erityisen hyvin mainostoimistoille, jotka toimivat lähellä 

asiakasta ja yhdessä tämän kanssa prosessoiden. Tarinaidentiteetti toimii hyvänä 
työkaluna myös hankkeissa, joissa on monia toimijoita; sen avulla voidaan avata 

projektiin liittyvien tarinakehysten luonne ja vivahteet eri  osapuolille."  
ohjaaja, dramaturgi Kari Toiviainen

 "Tarinaidentiteetin käsikirja oli paras määritelmä Vanhasta Pihasta, mitä olen koskaan 
lukenut – ja onhan niitä tullut jokunen jo luettua."                     

luova johtaja Mikko Kalliola


