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Ernomanen kesä Kirjakorttelissa!  
Sastamalan museoiden kesä on pullollaan kiinnostavia näyttelyjä ja tapahtumia kaiken ikäisille.  
 
Suomalaisen kirjan museo Pukstaavin Kadonnut mestariteos -näyttelyssä museovieraat pääsevät 
tutustumaan kirjailijan työhön pakohuonepelin muodossa. Pakopelimäisestä näyttelystä löytyy katsottavaa 
myös pelin rinnalla kulkevasta pienoisnäyttelystä. Näyttely on rakennettu Pukstaavin kokoelmien pohjalle ja 
sitä täydentävät mielenkiintoiset lainaesineet muun muassa Aino Kallas Seuralta. Pakohuone on toteutettu 
yhteistyössä sastamalalaisen pakohuoneyritys Pakeneman kanssa. Pukstaavin yläkerran Inkunaabelista 
sähkökirjaan -näyttelyssä voi puolestaan lähteä aikamatkalle suomalaisen kirjan yli 500-vuotiseen historian.  
 
Sastamalan seudun museossa Ernomasta! Aarteita kotiseudultamme -näyttely johdattaa paikkakunnan 
omaleimaiseen historiaan ja nykypäivään: mitkä ovat olleet Sastamalan seudulle ominaisia kehityskulkuja ja 
innovaatioita entä ketkä olivat aikansa edelläkävijöitä? Näyttelykävijä kohtaa matkallaan hämmästyttävän 
määrän superlatiiveja: ensimmäinen, vanhin, pisin, paras, suurin, kuuluisin, pienin jne. Historian ilmiöiden 
ääripäitä venytetään tyrvääläisellä otteella: varmasti ja vakavasti, pilke silmäkulmassa! Tornihuvilassa on 
esillä myös Museo käy sataa! -pienoisnäyttely, joka juhlistaa Sastamalan seudun museon ja Tyrvään seudun 
Kotiseutuyhdistyksen 90-vuotista matkaa paikkakunnan historian tallentajana ja esittäjänä. 
 

 
Vilkas tapahtumakesä luvassa 
 
Vanhan kirjallisuuden päivien aikaan Pukstaavissa järjestetään perinteiseen tapaan oheistapahtumaa. 
Perjantaina 1.7. klo 18 Pukstaavissa vietetään iltaa äänikirjojen parissa, kun ohjaaja-näyttelijä Toni Kamula 
saapuu vieraaksemme. Lauantaina 2.7. klo 17.30 kokoonnutaan Wanhaa Tyrväätä -aiheen äärelle, kun 
dosentti Mikko Lahtinen kertoo paikkakunnan vaiheista ja persoonista muistitiedon ja kuvien rytmittämänä. 
Tilaisuus järjestetään yhteistyössä Tyrvään Seudun Kotiseutuyhdistyksen kanssa. Sekä perjantaina että 
lauantaina järjestetään myös yleisölle maksuttomat Kiehtova Kirjakortteli -kävelykierrokset klo 12. Mukaan 
mahtuu 25 ensimmäistä osallistujaa. 
 
Sastamala Gregoriana -festivaalien aikaan pe 15.7. klo 18 tutut muusikot Sastamala Gregorianan 25-
vuotisen taipaleen ajalta saapuvat keskustelutilaisuuteen ja kertovat elämästään vanhan musiikin parissa. 
Keskiviikkona 20.7. klo 16 FT Sari Katajala-Peltomaa kuljettaa kuulijansa keskiaikaisten suomalaisten 
pyhiinvaellusreittien äärelle. Luennon jälkeen on mahdollisuus siirtyä ilmaiskonserttiin Tyrvään Pappilaan. 
 
Kirjakorttelin museoiden kesä tarjoaa monipuolista ohjelmaa kaiken ikäisille. Lasten kesäiset Touhutiistait 
järjestetään Pukstaavissa joka tiistai klo 10 heinäkuun loppuun asti. Luvassa on ohjattuja puuhapajoja ja 
mukavaa tekemistä koko perheelle. Sastamalan museoiden upeassa puutarhassa voi puolestaan matkustaa 
keskelle menneisyyttä faktaa ja fiktiota yhdistelevän Apteekkarin aikaan -mobiilipelin muodossa.  

 
Lisätietoja: 
Mari Immonen, intendentti 
050 313 1412 
mari.immonen@pukstaavi.fi 
 
Kuvateksti liitteenä oleviin kuviin: 
Kuva 1. Kiehtova Kirjakortteli -kävelykierroksella voi Kirjapäivien aikaan tutustua Sastamalan Oppaan 
johdolla Marttilankadun kirjakulttuuriin helmiin.  
 

mailto:mari.immonen@pukstaavi.fi


Kuva 2. Kirjanmuseo Pukstaavin ja Sastamalan seudun museon kesä on pullollaan näyttelyitä ja tapahtumia.  
 
Suomalaisen kirjan museo Pukstaavi ja Sastamalan seudun museo 
Marttilankatu 12, Sastamala 
www.pukstaavi.fi 
 
Pako museosta II – Kadonnut mestariteos  
18.5.2021–31.12.2022  
Suomalaisen kirjan museo, Marttilankatu 12, Sastamala. Sisältyy museokäynnin hintaan (alle 18-vuotiaille 
vapaa pääsy). 2–6 henkilön ryhmille. Ajanvarausta suositellaan: info@pukstaavi.fi, 010 3212 950 
 
Ernomasta! Aarteita kotiseudultamme 
2.10.2021 - 31.8.2022 
Sastamalan seudun museo, Tornihuvila, Marttilankatu 12, Sastamala 
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