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Kirja-
pääkaupungin 
kuulumisia
Sastamala julistautui 
vuoden alussa kirjapää-
kaupungiksi. Aluevies-
tin juttusarjassa "Kirja-
pääkaupungin kuulu-
misia" kerrotaan, mitä 
kaikkea kirjaan liittyvää 
paikkakunnalta löytyy.

Jutut ovat luettavissa 
myös Sastamalan kau-
pungin matkailusivus-
tolla www.sastamalan-
seudulle.fi 

Museo, jossa saa koskea ja kokeilla
 ▶ Pukstaavi esittelee kirjan historian monella erilaisella tavalla.

 • Laura Haavisto
laura.haavisto@alueviesti.fi 

Suomalaisen kirjan museo 
on loputon aarreaitta. 

Vaikka itse museon näyt-
tely pysyykin lähes muuttu-
mattomana, voi kävijä löytää 
kerta toisensa jälkeen uusia 
tapoja tutustua kirjan histo-
riaan. 

Esimerkiksi tänä kesänä 
suosituksi on muodostu-
nut Salapoliisi-kierros, jossa 
näyttelyyn voi tutustua teh-
täväpaketin avulla. 

Bäckmanin talon yläker-
ran huoneissa kirjan taival 
1600-luvulta tähän päivään 
käydään läpi niin lastenkir-
jallisuuden kuin kirjakau-
pankin kautta. 

Yhdessä huoneessa selvi-
ää, miten kirjoja ennen pai-
nettiin. 

 ▶"Oma suosikkini on var-
masti kirja ja koti -osio, sil-
lä se tuo kirjan niin lähelle 
jokapäiväistä elämää", Pus-
ktaavin tiedottaja Anna Ul-
vinen kertoo. 

"On hienoa, miten men-
neiden aikojen kirjahyllyt 
kertovat jo itsessään tarinoi-
ta. Niitä katselemalla ja ih-
mettelemällä koko kirjan 
historia avautuu jotenkin to-
della arkisella ja helposti ym-
märrettävällä tavalla."

 ▶ Kun  Pukstaaviin tutus-
tuneiden kävijöiden kes-
kuudesta kuuluu ihastunei-
ta huokauksia, näyttely on 
tehnyt tehtävänsä. 

"Kävijöiltä saa usein ihan 
spontaania palautetta. Ih-

miset ihmettelevät ja häm-
mästelevät, että olipa hie-
no. Monet viettävät yläker-
rassa tunteja, itse olen mi-
tannut pisimmillään neljän 
tunnin vierailun", Ulvinen 
muistelee. 

"Mutta nopeastikin voi 
tulla käymään, jos se tuntuu 
paremmalta", hän muistut-
taa.

 ▶ Pukstaavi ei ole aivan pe-
rinteinen museo. Ennakko-
luulot hiljaa ja varovaises-
ti liikkumisesta ja kädet tas-

kuissa kulkemisesta saa heit-
tää nurkkaan.

 "Tämä on sillä tavalla 
epätyypillinen museo, et-
tä täällä kaikkea saa kos-
kea ja kokeilla. Ei ole ole-
massa yhtä oikeaa tapaa tu-
tustua Pukstaaviin, vaan tä-
mä pitää ottaa tutkimusret-
ken kannalta", Ulvinen hy-
myilee. 

Monen kävijän suosikik-
si on noussut piste, jolla voi 
kuunnella nuorten kirjalli-
suutta, nuorten itsensä lu-
kemana.

 ▶ Anna  Ulvisen mukaan 
Pukstaavi on löytänyt hyvin 
kävijänsä. Parannettavaakin 
kuitenkin vielä olisi. 

"Meillä on vielä paljon 
paikallisiakin kävijöitä ta-
voitettavana. Syksyn aika-
na luvassa on paljon mielen-
kiintoisia tapahtumia, joten 
toivottavasti ne houkuttele-
vat. Koululaiset käyvät tääl-
lä viettämässä aikaa, toivot-
tavasti myös muut sasta-
malalaiset löytäisivät tiensä 
Pukstaaviin. Haaveilemme, 
että Pukstaavi voisi tulevai-
suudessa tarjota yhteisen ti-
lan kaikille paikkakuntalai-
sille, joten toivottavasti tu-
levat tapahtumat houkutte-
levat mahdollisimman pal-
jon uusia kasvoja tutustu-
maan."

Pukstaavissa suomalaisen kirjan historiaan voi tutustua esimerkiksi lastenkirjallisuuden kautta. Anna Ulvisen mukaan muumit toivat lastenkirjallisuuteen aikuisten kirjoista 
tuttuja kerronnan keinoja kuten satiiria ja parodiaa.

KATSO VIDEO! 
www.alueviesti.fi 

Pukstaavin syksy tarjoaa 
kirjavieraita ja paljon 
muuta ilmaista ohjelmaa
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Pukstavissa on luvassa tapah-
tumantäyteinen syksy. Puks-
taavin ja Sastamalan Opis-
ton suositut kirjailijavierai-
lut jatkuvat joka kuun vii-
meinen sunnuntai. Syys-
kausi pyörähtää käyntiin 
29.9. Kirjailijavierailut ovat 
kaikille avoimia ja maksut-
tomia. 

 ▶ Kiljusen  herrasväkeen 
keskittyneet lukutuokiot jat-
kuvat tornihuvilassa torstai-

sin klo 11. Lukutuokiot on 
suunnattu lapsiperheille ja 
myös ne ovat maksuttomia. 
Tuokiot juontaa Kiljusten 
kummitäti Hilja Hiljander 
eli Armi Honko.

 ▶ 26.9. tapahtumasalissa 
jatketaan Kasvun ja kulttuu-
rin -polku luentoja. Kurssin 
tarkoituksena on suunnitel-
la Sastamalalle omaa lasten-
kulttuurimallia. Kaikki las-
tenkulttuurista kiinnostu-

neet ovat tervetulleita tälle 
Sastamalan Opiston kanssa 
järjestettävälle kurssille.

 ▶ Marttilankadun  histori-
aa muistellaan niin ikään 
Sastamalan Opiston kanssa 
järjestetyssä keskustelupii-
rissä. Tavoitteena on talti-
oida Marttilankatuun liitty-
vää muistitietoa ja valokuvia. 
Ensimmäinen kokoontumi-
nen on 1.10. klo 11 Puks-
taavissa. Piiriin ovat tervetul-

leita kaikki kiinnostuneet ja 
sinne on vapaa pääsy.

 ▶ Sastamalan  nuoriso-
toimen kanssa järjestettä-
vä Tyttöjen oma teatteriker-
ho on yläasteikäisille suun-
nattu maksuton kerho, jo-
hon sisältyy teatteri-ilmai-
sun peruskurssi. Se alkaa tä-
nään 4.9. klo 15. Kerho on 
maksuton.

 ▶ Pukstavin  syksyn  uu-
tuus on Uusia ja vanhoja no-
velleja -ääneenlukua aikuisil-
le.  Pääkirjastolla järjestettä-
vät ääneenlukuhetket alkoi-
vat eilen ja jatkuvat kahden 
viikon välein tiistaisin klo 18. 
Aiheet alustetaan lyhyesti ja 
tilaisuuden päätteeksi käy-
dään keskustelua.


