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Sastamalan joulumarkkinoilla astut vanhan ajan markkinatunnelmaan
Sastamalan Vanhan ajan joulumarkkinat käynnistävät jälleen joulukauden pe 29.11. klo 16–20 ja
la 30.11. klo 10–16. Kaksikymmentäviisi paikallista käsityöläistä ja pienyrittäjää tuo esille
kauneimmat joululahjaideat Pukstaavin tunnelmalliseen saliin ja pihapiiriin.
Vanhan ajan joulumarkkinat tuovat joulun tullessaan. Suomalaisen kirjan museo Pukstaavin salista
ja pihapiiristä löytyy kaksipäiväsen tapahtuman aikana lahjaideoita moneen makuun, somia
joulukoristeita vaikka oman joulukuusen oksille ja iloista vanhan ajan markkinatunnelmaa. Myös
seimikatu aukeaa lauantaina ja useimmat ikkunat ovat valmiita ihasteluun jo perjantaina.
Sykähdyttävä videoteos Sastamalasta ja hevosajeluja
Sastamalan kymmenvuotisjuhlan kunniaksi julkaistava videoteos avaa joulumarkkinat. Seudun
mieleenpainuvimmat maisemat heijastetaan Pukstaavin seinään pe 29.11. klo 16–18. Videoteos on
interaktiivinen ja se muuntuu jokaisen katsojan myötä helppokäyttöisen ohjaimen avulla.
Ohjaimella voit vaihtaa taianomaisesti talven kesäksi ja kukkivat kedot jylhiksi järvimaisemiksi.
Joulumarkkinoilla tapaat myös joulupukin ja Herra Hakkaraisen. Lauantaina halukkaat pääsevät
tunnelmalliselle hevosajelulle suomenhevosen vetämissä hevoskärryissä. Lisäksi ohjelmassa on
jouluista livemusiikkia ja Kahvila Pukstaaviin voi istahtaa herkulliselle joulupuurolle.
Sastamalan seudun museossa kauneimmat karamellipaperit
Markkinoiden aikaan pe 29.11. avautuu myös Sastamalan seudun museon pienoisnäyttely
Makeeta! Karamellipaperit kertovat. Pienoisnäyttely vie suussa sulaviin makumuistoihin.
Muistatko Ruususuklaan, tiedätkö mikä oli Karamellikukko? Entä miksi käärepapereihin painettiin
laulujen sanoja? Näyttely avaa karamellipaperien välittämiä viestejä ja merkityksiä
vuosikymmenten takaa. Näyttely on avoinna 29.11.2019–28.5.2020.
Museoihin on joulumarkkinoiden ajan vapaa pääsy. Pukstaavin pakohuone 6/4€, alle 18-vuotiaat
ilmaiseksi.
Tapahtuman järjestävät Suomalaisen kirjan museo Pukstaavi, Sastamalan seudun museo,
Sastamalan kaupunki, Kahvila Pukstaavi ja Herra Hakkaraisen talo.
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OHJELMA
Pe 29.11. klo 16–20
klo 16.00
Pipari-ikkuna avautuu Pukstaavin näyteikkunaan
klo 16.00
Sastamalan sykähdyttävät maisemat heräävät eloon Pukstaavin julkisivuun
heijastettavassa videoteoksessa.Teos on interaktiivinen ja se muuntuu
jokaisen katsojan myötä helppokäyttöisen ohjaimen avulla, josta voi vaihtaa
taianomaisesti talven kesäksi ja kukkivat kedot jylhiksi järvimaisemiksi.
Teos on ihailtavissa klo 16-18.
klo 16–20
Pukstaavin yläkerran näyttelyssä soi joulumusiikki – käy tunnelmoimassa!
klo 16.30–17.00 Joulupukki vierailee
klo 18
Herra Hakkarainen käy vierailulla
klo 18–19
Joulupukki vierailee
Lauantaina 30.11. klo 10–16
klo 10.30-11.30 Joulupukki vierailee
klo 11.00-12.30 Hevoskärryajeluja
klo 11.10
Herra Hakkarainen vierailee
klo 13.30-15.00 Hevoskärryajeluja
klo 14.10
Herra Hakkarainen vierailee
Iltapäivän aikana myös musiikkia Kahvila Pukstaavissa.

