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Tekstiilien tarinoita ja vinkkejä mokailun sietämiseen
Vanhan kirjallisuuden päivien etkot eli alkujuhlat on useana vuonna järjestetty Suomalaisen kirjan museo
Pukstaavissa. Tänä vuonna kirjapäivät siirtyivät verkkoon, joten Pukstaavikin järjestää etkot virtuaalisesti
torstaina 25. kesäkuuta klo 13 alkaen.
Mitä perheen tekstiilit voivat kertoa? Miten oppia arvostamaan omaa mokailuaan? Pukstaavin etkot
tarjoilevat vastauksia mm. näihin kysymyksiin.
Ohjelma lähetetään livenä Pukstaavin Facebook- ja Instagram-kanavilta. Näin ollen rennon ohjelman
parissa voi viihtyä työpäivän lomassa, kuohuvan kera kotiterassilta tai vaikkapa napit korvissa lenkkeillen.
OHJELMA
• 13.00 Tekstiilien tarinoita ja kierrätystä kolmen sukupolven voimin
Kirjailijavieraana Liisa Lauerma, jonka uutuuskirja, ”Elina ja mummin kierrätyspäivä: Tilkkutarinoita”,
herättelee tutkimaan oman perheen historiaa kodintekstiilien kautta. Kirja toimii lasten, vanhempien ja
isovanhempien yhteisenä tarinallisena tietokirjana ja työvälineenä kestävyyskasvatuksessa.
• 14.00 Millaisia merkityksiä kirjalla on suomalaisessa yhteiskunnassa?
Amanuenssi Emilia Heikkilä ja museolehtori Mari Immonen tarjoilevat maistiaisia Suomalaisen kirjan
museo Pukstaavin päänäyttelystä.
• 15.00 Mokailemisen taito – huumorilla läpi vaikeiden aikojen
Vieraana Tiia Rantanen ja Anna Karhunen, joiden ”Kaverin puolesta kyselen” -podcast on yksi Suomen
suosituimmista. Heiltä on ilmestynyt myös kirja, jossa nauretaan noloimmille "kaverille" sattuneille
tapauksille.
– Kiitämme lämpimästi yhteistyöstä Suomen Kirjailijaliittoa, joka lainaa Helsingissä sijaitsevaa toimistoaan
ohjelman kuvauksiin, sanoo Pukstaavin tuottaja-tiedottaja Viivi Arela.
Suomen Kirjailijaliitto on Pukstaavia ylläpitävän Suomen kirjainstituutin säätiön perustajajäsen. Liiton
toimisto on sijainnut samalla paikalla Runeberginkadulla jo 90 vuoden ajan, joten se on nähnyt lukuisia
kirjailijasukupolvia.
Varsinaiset Vanhan kirjallisuuden päivät lähetään virtuaalisesti kirjapäivien YouTube-kanavalta 26.–27.
kesäkuuta. Kahdelle päivälle on luvassa paljon mielenkiintoista ohjelmaa: vanhankirjallisuudenpaivat.com.
Kevät nosti digitaalisten palveluiden suosiota
Virtuaaliset kirjapäivien etkot ovat luonteva jatko poikkeukselliselle keväälle, jonka aikana Suomen
kirjainstituutin säätiön yksiköt panostivat digitaalisiin palveluihin.
Kevään aikana Suomalaisen kirjan museo Pukstaavi, Sastamalan seudun museo ja Suomen Kirjainstituutti
julkaisivat verkossa yhteensä 12 uutta opetusmateriaalia, 5 opastusta, 3 puuhatuokiota sekä 2 tapahtumaa.
Lisäksi yksiköt nostivat esiin jo aiemmin tuotettuja verkkonäyttelyitä ja muuta digitaalista materiaalia.
– Panostus kannatti, sillä 17.3.–31.5. välisenä aikana esimerkiksi yksiköiden YouTube-videoita katsottiin
yhteensä yli 3 200 kertaa, opetusmateriaaleja yli 4 200 kertaa ja verkkonäyttelyitä yli 400 kertaa, kertoo
säätiön markkinointiviestinnästä vastaava intendentti Heli Vuohelainen.

Sastamalan museoiden kesässä paikallishistoriaa ja mysteereitä
Suomalaisen kirjan museo Pukstaavi ja Sastamalan seudun museo avasivat ovensa poikkeusolojen jälkeen
1. kesäkuuta. Sastamalan seudun museossa on nyt esillä Savenvalaja Jaakko Viljanen -pienoisnäyttely, joka
esittelee historiallista käsityöammattia sekä paikkakunnan kuuluisimman savenvalajan elämäntyötä.
Pukstaavin Pako museosta -pakohuone vie sisälle rikoskirjallisuuden perinteeseen pakopelin keinoin.
Museot ovat auki 15.8. asti maanantaista lauantaihin 10—17.
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Kuvateksti liitteenä olevaan kuvaan: Kaverin puolesta kyselen -podcastin Tiia Rantanen ja Anna Karhunen.
Kuvaaja Eino Nurmisto.
Lisätietoa:
Tuottaja-tiedottaja Viivi Arela
viivi.arela@pukstaavi.fi
0400 389 553
facebook.com/pukstaavi
instagram.com/pukstaavi

