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Fazer järjestää Suomen ensimmäisen rapistelunäytöksen 
 
Ole elokuvissa kuin kotonasi! Fazer järjestää Tutti Frutti  
-rapisteluleffanäytöksen, jonka aikana yleisö saa vapaasti ja äänekkäästi 
rapistella, ryystää, mässyttää tai vaikka höpötellä vieruskaverin kanssa. 
Rapistelunäytöksen elokuvana nähdään odotettu uutuusleffa Rocketman. 
 
Normaalisti elokuvateatteria koskevat tiukat säännöt. Viimeiseen asti pitää 
välttää, ettei häiritse vierustovereitaan millään ylimääräisillä äänillä kesken 
elokuvanautinnon. 
 
Fazer järjestää Suomen ensimmäisen rapistelunäytöksen. Fazer Tutti Frutti -
rapistelunäytöksessä elokuvayleisö saa vapaasti rapistella, ryystää tai muulla 
tavoin elämöidä kesken näytöksen. Olla siis ihan rennosti kuin katsoisi 
elokuvaa kotonaan. 
 
”Tämä näytös on omistettu kaikille heille, joille tuottaa vaikeuksia pysyä 
hipihiljaa elokuvissa. Sekä heille, jotka kokevat, että oman karkkipussin rapina 
kuuluu kovaäänisesti ympäri leffasalia. Nyt saa rapistella karkkeja, ryystää 
limpparia tai supista vieruskaverin kanssa ihan luvan kanssa”, kertoo Fazer 
Makeisten karkkibrändien markkinointijohtaja Anne Repo. ”Olemme kaikki 
erilaisia elokuvissakävijöitä, ja se on täysin luonnollista.” 
 
Fazer Tutti Frutti -rapistelunäytöksen elokuvana nähdään odotettu Rocketman, 
joka kertoo legendaarisen laulaja-lauluntekijä Elton Johnin tarinan. 
 
Suomen ensimmäistä rapistelunäytöstä varten Fazer tarjoaa kaikille 
näytökseen lipun ostaneille Tutti Frutti -karkkipussit. Näytökseen on pyydetty 
paikan päälle Suomen ASMR-tähtiä ja muita ammattilaisrapistelijoita. Yleisö 
voi ostaa liput elokuvanäytökseen normaaliin tapaan Finnkinon myyntipisteistä.  
 
Ilmaiset liput Suomen pahimmille rapistelijoille 
 
Osana leffatempausta Fazer julistaa arvonnan, jossa Suomen pahimmat 
rapistelijat voivat ilmoittaa itsensä tai kaverinsa ja voittaa liput itselleen tähän 
Suomen ensimmäiseen rapistelunäytökseen. Kisaan osallistutaan Tutti Frutin 
FB- ja Instagram-tileillä. 
 
Suomen ensimmäinen rapistelunäytös järjestetään Helsingin Tennispalatsin 
ISENSE-salissa tiistaina 4.6. klo 17:30. Näytös järjestetään yhteistyössä 
Finnkinon kanssa. Yleisöliput ovat jo myynnissä Finnkinon myyntikanavissa. 



 
 
 
 
 
  

 
https://www.fazer.fi/tuttifruttirapistelunaytos 
 
https://www.finnkino.fi/websales/show/1338685/ 
 
https://www.fazer.fi/tuttifrutti 
 
Medialle on varattu rajattu määrä paikkoja rapistelunäytökseen. Ota yhteyttä 
Fazerin edustajiin, jos haluat päästä rapistelunäytökseen paikan päälle 
tekemään juttua. 
 
Lisätietoja: 
Liisa Eerola, viestintäjohtaja, Fazer Makeiset, puh. +358 44 710 8860 
Anne Repo, markkinointijohtaja, Fazer Makeiset, puh. +358 40 533 0452 
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fazer.com 
Fazerin mediapuhelin palvelee arkisin klo 8–16, puh. 040 668 2998, 
media@fazer.com 

Fazer-konserni 
Kun Karl Fazer avasi ensimmäisen konditoriansa Helsingin Kluuvikadulle vuonna 
1891, hänen missionsa oli tehdä ruokaa, jolla on merkitys: mahdollistaa ilon hetkiä 
ihmisille ympärillään. Tänään se kiteytyy lupaukseemme: Northern Magic. Made Real. 
Tämän päivän Fazer on kansainvälinen perheyritys, joka tarjoaa leipomo-, makeis- ja 
keksi- ja viljatuotteita, kasvipohjaisia aterioita, maidottomia tuotteita, mukaan 
otettavaa ruokaa ja juomia sekä ruokailu- ja kahvilapalveluita. Fazerilla on toimintaa 
kahdeksassa maassa ja vientiä noin 40 maahan. Menestyksemme takana vaikuttavat 
edelleen Karl Fazerin arvot, luovuus ja ennakkoluulottomuus. Ne näkyvät tuotteiden ja 
palvelun parhaassa laadussa, rakastetuissa brändeissä, ihmisten osaamisessa ja 
vastuullisessa tavassa toimia. Fazer-konsernin liikevaihto vuonna 2018 oli 1,6 
miljardia euroa ja yrityksessä työskentelee yli 15 000 henkeä. Fazer noudattaa 
liiketoiminnassaan eettisiä periaatteita, jotka pohjautuvat yrityksen arvoihin ja YK 
Global Compactin periaatteisiin. 

Northern Magic. Made Real. 
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