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Tonttuopisto, joulukalenteri ja  näytelmäelokuva, kenties ensimmäisenä maailmassa -
Soneran Mobiili-tv:ssä ja Soneran laajakaistalla 

Tuotantoyhtiö Fullhouse on tuottanut näytelmäelokuvan Soneran matkapuhelu- ja
laajakaista –asiakkaille. Tonttuopisto niminen näytelmäelokuva on nähtävissä Soneran
Mobiili-tv:n ja Soneran Laajakaistan kautta. 

"Tonttuopisto on mukaansatempaava mobiiliimaailmaan suunniteltu kokonaisuus, josta ei
puutu huumoria. Palvelu on sujuvaa katsottavaa MobiiliTV:ssä ja toimii myös PC:n näytöllä”,
kertoo johtaja Juhani Kivikangas TeliaSonera Finlandista. ”Tarinaa kannattaa seurata alusta
asti ja jos joku jakso jää väliin, niin sen voi käydä katsomassa myös jälkikäteen. Toivomme
että mahdollisimman monet asiakkaamme saisivat tämän kautta iloa arjen kiireeseen." 

Elokuva on kuvattu näytelmäelokuvan tapaan.  Kunkin jakson pituus on noin 5 minuuttia,
kokonaiskesto on yli 100 minuuttia ja elokuva esitetään 24-osassa.  Esitysaika on 1.12. – 24.
12.2006.  Joka päivä on yksi uusi jakso katsottavana.

Elokuvan tarina on jännittävä, viihdyttävä, hauska ja joulutunnelmiin sopiva. Elokuvan
päähenkilö Sohjo-tonttu joutuu aloittamaan uransa joulutontuksi hyvin nuorena, jo 200
vuoden iässä. Sohjosta kasvaa kovassa, mutta reilussa Tonttuopistossa porolla lennon
mestari, hän oppii hallitsemaan sekä vakoilun vaatimat tekniset välineet että
kanssakäymisen hyvät tavat, oppii selviämään tilanteesta kuin tilanteesta, paitsi kauniista,
mutta itsepäisestä Trombitontusta. Mutkia Sohjon matkaan oikeaksi tontuksi asettavat ilkeä
Räntä-tonttu, Sohjon huomion vievä viehättävä Trombi-tonttu ja Korvatunturin legendaarisen
Tonttuopiston koulutusmestari Iljanne.  

Henkilöhahmoja elokuvassa on toistakymmentä ja pääosissa ovat :
- Sohjo-tonttu  - Risto Korhonen, näyttelijä Tampereen Teatteri
- Trombi-tonttu - Katariina Kuisma, näyttelijä Hämeenlinnan Kaupungin Teatteri
- Räntä tonttu - Ilari Johansson, näyttelijä, stand-up- koomikko 
- Koulutusmestari Iljanne - Riku Suokas, näyttelijä Tampereen Työväen Teatteri
- Viima-tonttu- Rich Lyons, näyttelijä, stand-up-koomikko

Tekijät:
Käsikirjoitus: Heikki Syrjä, Riku Suokas ja Rich Lyons
Ohjaus: Riku Suokas
Tuotanto Fullhouse yhteistyössä TeliaSonera Finlandin kanssa.

Lisätietoja:
Fullhouse Oy, Ilpo Murtovaara, tuottaja puh. 0500-603 226
ilpo.murtovaara@fullhousefinland.com

TeliaSonera Finland Oyj, Juhani Kivikangas, Head of Content, puh: 0405561228
juhani.kivikangas@teliasonera.com

Fullhouse on televisio-, teatteri- ja tapahtumatuotantoihin keskittynyt tuotantoyhtiö. 



TeliaSonera 

TeliaSoneran Suomen tulosyksikkö TeliaSonera Finland Oyj tarjoaa tuotteita ja palveluita
Sonera-brandin alla.

TeliaSonera on Pohjolan ja Baltian johtava televiestintäyritys. Joulukuun lopussa 2005
TeliaSoneralla oli 19 146 000 matkaviestintäasiakasta (osakkuusyhtiöt mukaan lukien 69 887
000), 7 064 000 kiinteän verkon asiakasta  (osakkuusyhtiöt mukaan lukien 7 688 000) ja
2 263 000 internet-asiakasta (osakkuusyhtiöt mukaan lukien 2 331 000). Kotimarkkinoiden
ulkopuolella TeliaSoneralla on merkittäviä omistusosuuksia kasvavilla markkinoilla Venäjällä,
Turkissa ja Euraasiassa. TeliaSonera noteerataan Tukholman Pörssissä ja Helsingin
Pörssissä. Tammi-joulukuun 2005 liikevaihto oli 87,7 miljardia Ruotsin kruunua.
Työntekijöiden määrä oli 28 175. 
www.teliasonera.com


