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Hyvaa alkavaa syyskautta! 

Tulevia tapahtumia 
Kotiseuturetki tehdaan tana vuonna Hameenkyroon, tiistaina 10. svvskuuta. 
Bussi lahtee Harju-Centerin edesta klo 17.00, paluu klo 21 mennessa. Maisemistaan 
kuulussa pitajassa ajellaan pitkin kypsyneen viljan kultaamaa maaseutua ja viehattavia 
kylanraitteja - kuntakeskuksiakin nahdaan kaksin kappalein. Oppaat saattelevat 
retkelaiset aitoon sillanpaalaisyyteen ja koko taiteiden Hameenkyroon. Vieraillaan nnyos 
Jumesniemen ainutlaatuisessa kirkko-koulussa ja sampylakahvit nautitaan 
Maisemakahvilassa. 
Retken hinta Nokia-Seuran jasenille on 20 ja muille 25 euroa, kaikki ovat tervetulleita! 
Ilmoittautua kannattaa heti soittamalla: 

Veijo Hynninen 0400 835 501 tai Maritta Pahlman 050 305 6895. 

Loka-marraskuun yritysvierailu 
Nokia-Seura avaa portteja paikallisiin yrityksiin, jolhin yksltyishenkJloina on vaikea 
paasta. Taman syksyn vierailukohteen ilmoitamme myohemmin. 
Kokemuksia koulupaJvasta ennen ia nyt 
Ovet ovat avoinna myos nykypaivan alakouluun. Saamme tilaisuuden menna 
vaihtamaan koulukokemuksia oppilaiden kanssa, kunhan opintiella kesaloman jalkeen 
on teas paasty hyvaan vauhtiin. Mika koulu ja mika aika, selviaa syyslukukaudella. 

Meneillaan olevia hankkeita 
Yhteistyo kaupunki-ilmeen kohottamiseksi 
Yksi Nokia-Seuran toiminnan tarkoituksista on osallistua kotiseudun kehittamiseen sen 
paikaliisten erityispiirteiden pohjalta. Euroopan kulttuuripaakaupunkihankkeeseen 
liittyen meilla on taas oivallinen mahdollisuus ja ito kayda rakentavaa vuoropuhelua 
kaupungin kanssa asioista ja toimista, joilla on vaikutusta Nokian vetovoimaisuuteen 
yritysten sijoituspaikkana, matkallulllsesti tai ihmisten kotiseutuna. 

Tarinat kJriaksi 
Nokia-Seurassa on menossa suurhanke koota yksien kansien valiin sata tarinaa Nokiasta 
tai nokialaisuudesta. Ihmisten elaman, arjen ja muistojen kuvaus on tapa laittaa talteen 
arvokasta paikalliskulttuuria myos tuleville polville. Aikuiset - tohtoreista 
tehtaantyttoihin - kirjoittavat tarinat, kuviksi kirjaan ne maalaavat lapset ja nuoret. 
Jotakin ennennakematbnta nahdaan ensi kevaan kuluessal 
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Kuvasatoa vuoden 2019 toiminnasta 
Yritysvierailulla Nokian Renkaissa. 
Tammikuussa 50 hengen ryhma paasi tutus-
tumaan kotikaupunkimme karkiyritykseen. 
Tehdaskierros ja videoesitys antoivat 
monipuolisen kuvan yhtion toiminnasta ja 
tulevaisuudennakymista. 

Kotiseutuliiton 70-vuotisJuhlavuonna nuoret 
ovat eri tavoin toiminnan kohderyhmana. 
Nokia-Seura kutsui lukion historiankurssilaisia 
maaliskuussa tutustumaan Tehdassaareen. 
Teollisen historiamme tuntijat Olavi Toivola ja 
Jukka Kiviluoto pitivat oppitunnin kotiseudusta 
teemalla Koskesta noussut Nokia. 

Nokia-viikon Historian polut-kavely 
suuntautui toistamiseen Haavistolle, koska 
edelliskevaana mukana oM perati parisataa 
henkea. Kuvassa ryhma on viivahtanyt 
mehutauolle Porkanperalla. 

Raili Kankaanpaa Ja Maritta Pahlman edustivat 
tyyiikkaasti kansallispuvuissa seuraamme 
Tammelassa Kotiseutuliiton 
70-vuotisjuhlaseminaarissa toukokuussa. 

Maaliskuisen kevatkokouksen osanottajat 
saivat kuulla Olavi Toivolaa kirjailijana. 
Erinomainen esitys nostatti ilon pintaan 
useampaankin kertaan 


