Museoilla menee nyt hyvin
- samoin Kotkan Vellamossa
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Suomalaisten museoiden kävijämäärät ovat jo
muutaman vuoden ajan olleet nousussa, ja sama
hyvä suuntaus näyttää jatkuvan.
Vuonna 2016 museoihin tehtiin 6,6 miljoonaa vierailua, vuonna 2017
luku oli 7,1 miljoonaa ja vuoden 2018 tilastojen valmistumista
odotellessa jännitetään, meneekö peräti kahdeksan miljoonan
vierailun raja rikki.
Myös Merikeskus Vellamon osalta vuoden 2018 kävijäluvut
näyttävät erinomaisilta. Vellamon ja Tietokeskuksen näyttelyissä ja
museojäänmurtaja Tarmolla kävi yhteensä yli 69 000 museovierasta.
Kokonaiskävijämäärä nousi yli 118 000 vierailijaan, missä on selkeä
nousu edelliseen vertailukelpoiseen lukuun vuodelta 2016, jolloin
Vellamossa vieraili 110 000 kävijää (vuoden 2017 huimassa 147 000
kävijän luvussa näkyy Tall Ships Races -tapahtuman vaikutus).
Kokonaiskävijämäärään lasketaan näyttelyvieraiden lisäksi myös
kokous-, tapahtuma- ja ravintolapalveluita käyttäneet.
Maksavien näyttelykävijöiden osuus on selkeässä nousussa, ja
yhtenä selittävänä tekijänä voidaan pitää toukokuusta 2015 asti
käytössä olleen Museokortin yhä kasvavaa suosiota. Vuonna 2018
Vellamoon tehtiin 5 500 museokorttivierailua, kun edellisvuosien
luvut olivat 3 600 ja 2 500. Suurimpia ilmaiskävijäryhmiä Vellamossa
ovat kouluryhmät, muut alle 18-vuotiaat sekä keskiviikon
ilmaistunneilla museoissa vierailevat.
Vuoteen 2019 suurin odotuksin
Näyttelyvuodesta 2019 odotetaan vähintään samanlaista menestystä
kuin viime vuodesta. Huhtikuussa avautuva ”Merimonsterit” vie koko
perheen seikkailuun, jossa tavataan merihirviöitä sekä kurkistetaan
veden alle ja maailman reunan yli. Poutapilven kepeä ”Tahdon!”näyttely johdattelee toukokuusta alkaen hääpukujen ja -tapojen
maailmaan. Karhulan lasitehtaan historiaa ja tuotantoa voi edelleen
tutkailla ”Lasia kaikille - Karhula 1889-2009” -näyttelyssä. Ja vielä
ennättää kiitettyyn ”Sex and the Sea” -näyttelyynkin, sillä se on
avoinna 20.1.2019 asti. Vuoden aikana nähdään myös monipuolisia
kuva- ja visuaalisiin taiteisiin keskittyviä näyttelyitä. Kesällä
jäänmurtaja Tarmo ja maksuton ulkonäyttely täydentävät tarjontaa.
Vuoteen 2019 mahtuu myös monia Vellamon omia ja
yhteistyökumppaneiden kanssa järjestettäviä tapahtumia, mm.
Tietoherkku-luentoja, opastuksia, konsertteja, muistelutuokioita sekä
ohjelmaa lapsiperheille. Vellamon ystävät ry toimii aktiivisesti, ja
Vellamon ja ystäväyhdistyksen kouluttamat Museokaverit saattavat
museoon yhä uusia kävijäryhmiä. Myös Kotkan 140-vuotisjuhlavuosi
ja Rajavartiolaitoksen 100-vuotisjuhla näkyvät Vellamon
ohjelmatarjonnassa.

