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Pako museosta vie jännityskirjallisuuden ytimeen
Varjot kaupungin yllä pitenevät. Kadulla ei liiku ketään, kaikki ovat sulkeutuneet koteihinsa. Kaupungissa leviää
selittämätön tauti. Ongelmaa on saapunut selvittämään komisario Koskinen ja avuksi on kutsuttu myös joukko muita
suomalaisia rikostutkinnan osaajia. Tutkimukset eivät ole sujuneet ongelmitta, ja he tarvitsevat apua. Voisitko sinä
auttaa?
Suomalaisen kirjan museo Pukstaavissa avautuu 1.5.2019 jännityskirjallisuuteen pohjautuva pakohuone Pako
museosta, joka yhdistää ainutlaatuisella tavalla dekkarikirjallisuuden perinteen pakohuonepelin logiikkaan.
Kyseessä ei ole tyypillinen museonäyttely vaan pakohuone, jossa pääsee sukeltamaan kirjallisuuteen.
Dekkariteemainen pakohuone koostuu useasta erillisestä huoneesta, jotka kuljetaan läpi juonen edetessä.
Dekkareiden ystävät pääsevät osaksi jännityskertomusta, josta löytyy myös tuttuja juonikuvioita ja hahmoja.
”Odotan mielenkiinnolla, miten yleisö ottaa vastaan tavallisesta poikkeavan näyttelykonseptin, jossa kävijä pääsee
testaamaan luovaa ongelmaratkaisukykyään. Pukstaavin pakohuone on myös hieno väylä kirjallisuuskasvatukseen”,
pohtii museonjohtaja Marja Hänninen-Tolvi.
Pakohuoneen kummidekkaristina toimii kirjailija Seppo Jokinen, joka tunnetaan tamperelaiskomisario Sakari Koskisen
seikkailuista. Jokinen on yksi Suomen suosituimmista dekkarikirjailijoista ja Crime Time -kustantamon perustajajäsen.
”Suunnitelma Pukstaavin pakohuonepelistä on loistava! Koen suureksi kunniaksi ja tunnustukseksi kirjailijantyölleni
sen, että komisario Koskinenkin seikkailee pakohuoneessa”, iloitsee kirjailija Seppo Jokinen.

Toteutettu pakohuoneyrittäjän kanssa
”Seppo Jokisen innostuminen projektistamme oli mahtavaa. Olemme myös erittäin tyytyväisiä siihen, että saimme
paikallisen yrittäjän yhteistyökumppaniksemme”, Marja Hänninen-Tolvi toteaa.
Pako museosta on suunniteltu yhteistyössä sastamalalaisen pakohuoneyritys Pakeneman kanssa.
”Pukstaavin pakohuone on monella tapaa poikkeava perinteisiin suomalaisiin pakohuoneisiin verrattuna. On
mielenkiintoista kuulla, miten asiakkaat kokevat melko erilaisen pakohuonekokemuksen”, pohtii Pakeneman yrittäjä
Mikko Viitamaa.
Pakohuoneen suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota poistumisturvallisuuteen. Tilojen hätäpoistumistiet on
merkitty ja ohjeistettu selkeästi.
Pukstaavin pakohuone sisältyy museokäynnin hintaan eli alle 18-vuotiaat pääsevät sisään ilmaiseksi. Aikaa ei tarvitse
erikseen varata, vaan pakohuoneeseen pääsee 15 minuutin välein. Huoneeseen mennään 2–6 henkilön ryhmissä. Alle
9-vuotiaille pakohuonetta suositellaan yhdessä aikuisen kanssa.
Pako museosta on avoinna 1.5.2019–31.10.2020 Suomalaisen kirjan museossa, Sastamalassa.
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