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Maailma on täynnä tarinoita. Suurin 
osa niistä kuolee, mutta parhaat jäävät 
elämään vuosituhansiksi. Tarina pitää 

osata kertoa, jotta se saa pitkän elämän.

Me Telling Company Oy:ssä olemme 
tarinankerronnan ammattilaisia. Me 

autamme sinua luomaan ja viestimään 
tarinasi. Olemme toteuttaneet lukuisia 
projekteja niin yrityksille kuin julkisille 

organisaatioille.

Käytämme tarinankerronnan me-
netelmiä muun muassa strategian 

konkretisoimisessa, kaupunginosasuun-
nittelussa, luontopalveluissa, palvelu-
konseptien luomisessa sekä asiakastie-

don keräämisessä ja analysoinnissa.



~ Presidentit kertovat -projekti ~
Mitä Ryti tekikään maamme hyväksi? Entä millainen 

persoona Mannerheim oli?

Suomen kahdeksan edesmennyttä presidenttiä 
kertovat uskomattomia tarinoita Suomen historian 

käännekohdista hallintokautensa aikana.

Kierros kulkee Töölön kaupunginosan halki. 
Interaktiivinen kartta johdattaa kävijän patsaiden luo 

ja matkan varrella oleville nähtävyyksille

Projekti on osa Suomi100 -hanketta ja julkaistaan 
vuonna 2017! Ole kuulolla myös muista 

projekteistamme.

~ Patsas puhuu sinulle 
-projekti ~

Olemme tarinoilla herättäneet henkiin jo useita 
Helsingin keskustan alueen patsaita yhteistyössä 
kaupungin kanssa. Tarinoiden maailmaan pääsee 

syventymään mm. Esplanadin patsailla.

Olemme jo kahtena vuonna toteuttaneet 
patsastarinoita. Voimmekin nyt ylpeinä esitellä 
monikielisiä kertomuksiamme. Patsaat puhuvat 
nyt kolmella eri kielellä: suomeksi, ruotsiksi sekä 

englanniksi.

Nauti tarinoiden voimasta: vihreatsylit.fi

~ Kertomuksia nähtävyyksistä ~
 

“...Sain lempinimenkin satusetä. Siitä olen ylpeä. Satujani 
luetaan vielä edelleen. Eikä työni ollut vielä siinä...”

- Zacharias Topelius -

Oletko jo kuullut patsaiden puhuvan? Me 
Telling Company Oy:ssä herätämme patsaat 

henkiin. Tositapahtumiin perustuvat fiktiiviset 
kertomukset johdattavat matkailijan tai 

kaupunkilaisen tarinoiden kiehtovaan maailmaan.

Oletko koskaan ihmetellyt kuka tuo patsaan 
henkilö on? Entä miksi keskellä puistoa on 

valtava kivipaasi? Kurkkaa seuraavalla kerralla 
nähtävyyden juurelle ja löydä reitti tarinoiden 
kiehtovaan maailmaan. Hyödynnämme mm. 

QR-koodeja, jotka johdattavat kävijän hetkessä 
tarinoiden pariin aivan nähtävyyden luona. 

Lisäksi me suunnittelemme ja toteutame 
kartaston reitistä, jotka johdattaa kävijän läpi 

tarinoiden. Konseptimme avulla on mahdollista 
kerätä tärkeää informaatiota kävijöistä ja heidän 

liikkumisestaan vierailunsa aikana. 

Haluatko kuulla lisää? Ota yhteyttä!


