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Pukstaavin pakohuone ja Museokortti lisäsivät maksavia kävijöitä
Suomalaisen kirjan museo Pukstaavissa ja Sastamalan seudun museossa vieraili viime vuonna yhteensä
14 139 asiakasta. Näistä maksettuja käyntejä oli 4 633 ja ilmaiskäyntejä 9 506.
– On hieno huomata, että pakohuonepeli ja Museokortin suosio näkyivät Pukstaavissa maksaneiden
kävijöiden kasvuna. Heitä oli viime vuonna yli 800 enemmän kuin vuonna 2018, kertoo museonjohtaja
Marja Hänninen-Tolvi.
– Kävijämäärään vaikuttaa varmasti valtakunnallinen näkyvyys, jota saimme esimerkiksi Museokortin
erikoispalkintokilpailussa sekä Museoseikkailijat-somekampanjassa.
Kun mukaan lasketaan museoiden ulkopuolella järjestettyjen tapahtumien ja näyttelyiden kävijät, oli
museoiden kokonaiskävijämäärä 31 972. Tässä luvussa eivät ole mukana museokaupan tai kahvilan
asiakkaat.
– Pidän tärkeänä, että tuotamme palveluja myös seiniemme ulkopuolella. Viime vuonna järjestimme muun
muassa Suomen Kirjainstituutin kanssa pakohuonepelejä Dekkarifestivaaleilla Helsingissä ja tarjosimme
kirjallisuutta ja historiaa yhdistäviä harrastekerhoja Sastamalan alakouluissa, Hänninen-Tolvi kertoo.
Museoiden vuotta leimasi monipuolinen yhteistyö. Esimerkiksi Pukstaavi tuotti pakohuoneen yhteistyössä
pakohuoneyritys Pakeneman kanssa, ja Sastamalan seudun museon kesänäyttelyn yhteistyökumppanina oli
taiteilija Heidi Piippo. Koulujen ja muiden kaupungin toimijoiden kanssa museot tekivät yhteistyötä
esimerkiksi Sastamalan lasten ja nuorten kulttuuriviikkojen muodossa.
Urheilunäyttely ja pakohuone jatkuvat kesän yli
Sastamalan seudun museon urheilunäyttely jatkuu vuoden 2020 elokuun loppuun asti ja Pukstaavin
dekkariaiheinen pakohuone on avoinna lokakuun loppuun. Museonjohtaja ei vielä paljasta Pukstaavin
seuraavaa näyttelyideaa, mutta Sastamalan seudun museon syksyn näyttely on jo julkista tietoa.
– Tornihuvilassa avautuu Vpl. Pyhäjärvestä kertova näyttely yhteistyössä Vammalan Karjalaseuran ja Vpl.
Pyhäjärvi-Säätiön kanssa.
Museoilla on laaja ohjelmatarjonta myös tänä vuonna. Kevään osalta ajankohtaisia ovat Perinnepäivä,
Suomalaisen kulttuurin ilta, Museoiden yö sekä lukuisat Kulttuuritorstai-tapahtumat.
– Saimme opetus- ja kulttuuriministeriöstä tiedon, että kerhorahaakin on jälleen haettavissa tänä vuonna.
Jos rahoitushakemuksemme menee läpi, voimme taas syksystä alkaen järjestää kouluilla kerhoja,
Hänninen-Tolvi iloitsee.
--MUSEOIDEN KÄVIJÄMÄÄRÄT 2019
(suluissa kävijät 2018 ja 2017)
•

Maksaneet kävijät:
Suomalaisen kirjan museo Pukstaavi 2 995 (2 173, 1 628)
Sastamalan seudun museo 1 638 (1 647, 122)

Maksaneista kävijöistä Museokortti-käyntejä 1 141 (676, 459)
•

Ilmaiskävijät:
Suomalaisen kirjan museo Pukstaavi 6 506 (6 930, 8 183)
Sastamalan seudun museo 3 000 (3 801, 2 217)

•

Muut käynnit (museoiden ulkopuolella):
Suomalaisen kirjan museo Pukstaavi 14 807 (9 815, 19 842)
Sastamalan seudun museo 3 026 (4 345, 1 418)

•

Kokonaiskävijämäärä:
Museot yhteensä 31 972 (24 442, 33 470)
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