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  Nokia-Seura mukana Nokia 80- ja Suomi 100-tapahtumissa  

 

100 vuotta työtä Nokialla 

Nokia-Seura sai kunnian järjestää Nokian 80-vuotisjuhlavuoden avaustapah-
tumaksi valokuvanäyttelyn nokialaisesta työstä. 
Näyttelyssä kävijöitä on jo yli 500. Heiltä on tullut kiittävää palautetta uu-
sista kuvakulmista nokialaiseen työhön ajan saatossa. Monet löytävät myös 
tuttuja ihmisiä ja tilanteita Taidetalon seiniltä. 
Näyttely Taidetalossa, os. Souranderintie 7, on avoinna maaliskuun loppuun 
asti ja sinne on vapaa pääsy.  
 

Laivalla Laukkoon sunnuntaina 20. elokuuta 
Vuoden merkkitapahtuma on kotiseuturetki Pyhäjärveä pitkin risteillen  
Laukon kartanoon Vesilahdelle. Retki toteutetaan yhdessä Pirkkala-Seuran 
kanssa ja se on hyväksytty osaksi juhlavuoden Suomi 100 -ohjelmaa. Vastaa-
van historiallisen retken Nokia-Seura teki jo perustamisvuonnaan 1946.  
 

Juuri nyt on aika ilmoittautua mukaan! Lisätiedot kääntöpuolella. 
 

Muuta tulevaa ohjelmaa 
Kirkkovaellus sunnuntaina 11.6. 
Toivottuna uusintana vaelletaan varhain pyhäaamuna 10 kilometrin matka 
ikiaikaista Kirkkopolun reittiä Pinsiön Pirttisillasta Nokian kirkkoon jumalan-
palvelukseen. Lisätietoa myöhemmin. 
 
Historian polut Pitkäniemessä tiistaina 16.5. klo 17 
Kävelyllä Pitkäniemen puistikossa tehdään aikamatka vuoteen 1900, jolloin 
sairaalaan tulivat ensimmäiset potilaat. Vieraillaan myös Pitkäniemen  
kirkossa ja Linnassa, jossa kahvitarjoilu. 
 
Kevätkokous torstaina 23.3. klo 17 Kerholan Polónin salissa 
Kevätkokousohjelman jälkeen nähtävillä ja kommentoitavana viehättävä  
kuvakooste vanhasta Nokiasta. Kahvitarjoilu. Tervetuloa! 
 

Nokia-Seuran hallinto 2017 
Yhdistyksen puheenjohtajana jatkaa Veijo Hynninen. Muut hallituksen jäse-
net ovat Kim Diits, Anne Haapalainen, Jaakko Hartman, Kirsti Naskali, Maritta 
Pahlman, Matti Raisamo, Keijo Rantanen ja Eija Teivas. Sihteerinä toimii 
Merja Mattila. 
 

Jäsenmaksun aika 

Nokia-Seuran jäsenmaksu on edelleen vain 8 euroa. Sen suoritusta odote-
taan maaliskuun aikana. Liitteenä on jäsenmaksulasku 2017. 
 
Lämpimin kotiseututerveisin 
NOKIA-SEURA RY / Hallitus 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laivalla Laukkoon  
 

- suureen suomalaiseen historiakartanoon 

Pirkanmaan kauneimmalla järviseudulla. 
 
Tervetuloa mukaan! 

 
Sunnuntaina 20. elokuuta 2017 
M/s Tammerkoski -laiva lähtee Tampereen Laukontorilta klo 10 ja poimii  
matkustajia myös Pirkkalan Rantaniitystä ja Nokian Edenin laiturilta,  
jossa klo 11.30. Paluu Tampereelle klo 18.30, Edenille 16.45.  
Kokopäiväretken hinta on 75 euroa/hlö, joka sisältää kaiken tämän: 
- Laivamatkat meno-paluu, istumapaikat sisällä tai kannella.  
- Opastus laivalla: kiinnostavaa kotiseututarinaa ja järvinäkymiä. 
- Sisäänpääsymaksu Laukon alueelle, jossa viihdytään 3 tuntia.  
- Opastettu kartanokierros: tutustutaan taide- ja antiikkinäyttelyihin päärakennuk-
sessa ja puistoalueella sekä kuullaan perinteikkään tilan menneisyydestä ja elämän-
menosta nykyaikaisena kartanokylänä. 
- Talon keittiömestarin kokoama kartanolounas Ravintola Juhlatallissa.  
- Iltapäiväkahvit laivalla. 
 

Ilmoittautuminen mukaan jo nyt, paikat jaetaan varausjärjestyksessä: 

Veijo Hynniselle, puh. 0400-835 501 tai  
Maritta Pahlmanille, puh. 050-305 6895. 

 
Nokian Uutiset ja Nokia-Seuran oma Nokia ennen ja nyt -lehti 

kuvailivat näin ilmeikkäästi vuoden 1946 Laukko-retkeä. 


