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Terveyskeskus
Aluevastaanotoilla supistettua toimintaa 3.7.–13.8. 

Kaupungintalo (Harjukatu 23) ja virastotalo (Harjukatu 21) 
ovat suljetut 10.7.–21.7. 

Virastotalon 1.krs:n sosiaalityön neuvonta:  
Avoinna 31.7.–20.8. ma–pe klo 9–11.
Puhelinpäivystys toimii koko kesän klo 8–11 ja klo 12–15.30.
Lastensuojelun päivystyspuhelimeen 040 7799 289 
vastataan arkisin klo 8–16.

Mielenterveys- ja päihdepalvelut:  
Mielenterveyskeskuksessa supistettua toimintaa 10.–30.7. 
Päihdeyksikössä seuraavat palvelut suljettuna: 
avopäihdehoidon vastaanotto 10.–30.7. 
päiväkeskus (Välikatu 2) 3.–30.7. 

Kaupunkimittauksen mittaustoimi 
ei tee rakennuspaikkojen näyttöjä 10.–21.7. 

Vapaa-aikapalveluiden toimisto on suljettu 10.–21.7.

Kirjasto        
kesälauantait 26.6.–5.8. pääkirjasto lauantaisin kiinni
juhannus 23.–25.6. kirjastot kiinni
    3.7.–28.7. kirjastoauto ajaa vain 
    Löytiksen pysäkin
   17.–30.7. Linnavuoren kirjasto kiinni

Uimahalli 
Kesäkuun viikonloput uimahalli on suljettu. 
  5.–22.6.  avoinna arkisin klo 12–20   
  23.6.-8.8.  suljettu
  9.–18.8.  avoinna arkisin klo 12–20

Taidetalo avoinna ti, to ja pe klo 10–16, ke klo 10–18 ja su 11–15. 
Suljettuna ma ja la sekä 23.–25.6.

Hinttalan kotiseututalo
Café Hinttala avoinna 1.5.–27.8. ti–pe klo 9–18, la–su klo 10–15.
Museo ja näyttelyaitat avoinna 6.6.–13.8. ti–pe klo 9–18, la–su 
10–15. Maanantaisin ja juhannuksena 23.–25.6. alue on suljettu.
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Palveluseteli 
Nokian kaupungin vammaispalveluis-
sa ja ikäihmisten palveluissa on otettu 
huhtikuun alusta käyttöön palveluseteli 
omaishoidontuen lomituksessa. Lisäksi 
vammaispalveluissa on otettu käyttöön 
palveluseteli henkilökohtaisessa avussa 
tilapäiseen tai lyhytaikaiseen avustami-
seen. Palveluseteli myönnetään kaupun-
gin tekemän kokonaisvaltaisen palvelun-
tarpeen arvioinnin jälkeen. 

Palveluseteli henkilökohtaisen avun 
järjestämistapana 
Palveluseteliä voidaan tarjota asiakkaille, 
joilla on palvelusuunnitelmassa todettu 
henkilökohtaisen avun tarve  ja mah-
dollisuus palvelusetelin käyttämiseen ja 
toimimiseen kuluttaja-asemassa. Palve-
lusetelillä asiakas ostaa tarvitsemansa 
henkilökohtaisen avun kaupungin hyväk-
symiltä palveluntuottajilta. Palveluseteliä 
voi käyttää esimerkiksi itse palkatun avus-
tajan sijaistamiseen tai lyhytaikaiseen 
avustamiseen. 

Palveluseteli omaishoidontuen 
lomitukseen  
Omaishoitajalla on oikeus pitää vapaata 
kolme vuorokautta kalenterikuukautta 
kohti. Vapaa koskee niitä hoitajia, joilla on 
omaishoidon tuesta sopimus kaupungin 
kanssa ja jotka ovat oikeutettuja lakisää-
teiseen vapaaseen. 

Palveluseteleitä voidaan käyttää sijaishoi-
tajan palkkaamiseksi kotiin tai tilapäiseen 
hoitoon hoivayksikössä. Palvelusetelin 
arvo on 110 euroa. Palveluseteli omaishoi-
don vapaaseen kotiin on vaihtoehto niille 
asiakkaille, jotka eivät pidä lakisääteistä 
vapaata täysinä vuorokausina. Asiakas va-
litsee palveluntuottajan kaupungin ylläpi-
tämästä luettelosta. Omaishoitajavapaan 
toteuttamiseksi kunta järjestää asiakkaan 
sijaishoidon. Ympärivuorokautinen hoito 
tapahtuu mm. palvelutaloissa tai kaupun-
gin omassa lyhytaikaisyksikössä.  

Odotusajat ikäihmisten palveluihin 
1–3/2017: 
Kotihoito 1-3 vrk 
Omaishoidon tuki 56 vrk 
Ympärivuorokautinen hoiva (tehostettu 
palveluasuminen ja laitoshoito) 37 vrk 

Lietetyhjennykset jatkossakin 
kiinteistöhaltijan järjestämänä
Nokian alueella kiinteistön haltija tilaa 
edellisten vuosien tapaan lietteenpoiston 
itse valitsemastaan yrityksestä, sillä Noki-
alla jatkuu kiinteistön haltijan järjestämä 
lietteenkuljetus. Kiinteistön omistajan 
vastuulla on varmistaa, että lietetyhjen-
nyksen tekevä yritys on ELY-keskuksen jä-
tehuoltorekisterissä. Asiaa voi tiedustella 
yritykseltä itseltään tai ELY-keskuksesta. 
Näin varmistetaan, että liete kulkeutuu 
kunnan määräämään vastaanotto- tai kä-
sittelypaikkaan.

Kunnallisten jätehuoltomääräysten mu-
kaan lietteiden tyhjennys saostussäiliöis-
tä ja pienpuhdistamoista on tehtävä vä-
hintään kerran vuodessa.
Umpisäiliön tyhjennys tehdään tarvit-
taessa. Kunnan vastuulle kuuluu valvoa, 
että jätehuoltomääräykset toteutuvat ja 
lietteiden tyhjennykset tehdään asian-
mukaisesti ja riittävän usein. Alueellinen 
jätehuoltojaosto yhdessä Nokian kau-
pungin kanssa valvoo vuoden 2017 aika-
na tehostetusti kiinteistöjen saostus- ja 
umpisäiliöiden sekä pienpuhdistamoiden 
tyhjennyksiä Nokian alueella. Valvonta 
koskee niin vakituisia kuin vapaa-ajan 
kiinteistöjä, jotka eivät ole jätevesiver-
kostossa. Asukkaita pyritään ensisijaisesti 
ohjaamaan ja neuvomaan oikeanlaisen 
lietteenpoiston käytäntöihin.
Lisätietoa lietetyhjennyksistä ja valvonta-
projektista saa:

 Nokian kaupungin 
 jätehuoltoneuvoja
 Outi Ruottinen
 outi.ruottinen@nokiankaupunki.fi
 p. 040 1334 265                       
                                                              
 Alueellinen jätehuoltojaosto
 jatehuoltojaosto@tampere.fi
 p. 040 724 4325 
 soittoaika ke–to klo 9.30–15

Lapsiperheiden sosiaalipalvelut etsii 
tukihenkilöitä ja -perheitä.
Tukiperhe- ja tukihenkilötoiminta on 
suunnitelmallista ja tavoitteellista va-
paaehtoistoimintaa, jolla tuetaan lasta ja 
hänen perhettään.Tukiperhetoiminnalla 
voidaan tukea lasta ja hänen perhettään, 
kun perheessä on väsymystä tai muuten 
vaativa elämäntilanne. Tuettava lapsi tai 
nuori osallistuu tukiperheen arkeen ja 
yöpyy tukiperheessä esimerkiksi yhden 
viikonlopun kuukaudessa.

Tukihenkilötoiminnalla voidaan tukea 
lapsen tai nuoren kasvua ja kehitystä. Tu-
kihenkilö tarjoaa tuettavalle lapselle tai 
nuorelle turvallista ja luotettavaa aikuisen 

läsnäoloa. Tuettava lapsi tai nuori tapaa 
tukihenkilöä muutaman kerran kuukau-
dessa, pari tuntia kerrallaan, harrastuksen 
tai muun yhteisen tekemisen merkeissä.
Tukihenkilöt ja tukiperheet ovat tehtä-
vään valmennettuja ja soveltuviksi arvi-
oituja täysi-ikäisiä henkilöitä, joiden oma 
elämä on tasapainossa ja joilla ei ole rikos-
taustaa.

Haluaisitko ryhtyä tukihenkilöksi? Lapsi 
tai nuori, tarvitsetko tukihenkilöä? Van-
hempi, tarvitseeko lapsesi tai perheenne 
tukiperhettä tai tukihenkilöä? 

 Ota yhteyttä:
 palveluohjaaja Lea Räty, 
 p. 040 7799 160

Räätälöityjä lukuvinkkejä kirjastosta 
Nokian kaupunginkirjastossa käynnis-
tyy uudenlainen palvelu. Henkilökunnan 
oma kirjallisuudentuntemus pääsee nyt 
aiempaa konkreettisempaan käyttöön, 
kun asiakas voi pyytää kirjasuosituksia 
Lukuneuvoja-palvelun kautta. Aluksi lu-
kija kartoittaa mieltymyksiään ja kiinnos-
tuksen kohteitaan täyttämällä netti- tai 
paperilomakkeen. Ja vastausten pohjalta 
kirjaston työntekijät laativat  suosittelulis-
tan. 

Täytä lomake netissä tai kirjastossa 
Lukuneuvoja-lomakkeen voi täyttää kir-
jaston kotisivuilla tai pääkirjastosta saa-
tavana paperiversiona. Suosittelulistan 
asiakas saa valintansa mukaisesti joko 
sähköpostiinsa tai noudettavaksi kirjas-
tosta. Aikaa vastauksen saamiseen kan-
nattaa varata viikko tai pari; tieto valmis-
tuneesta listasta annetaan tekstiviestillä. 
Vastaavanlainen palvelumuoto on käy-
tössä myös muutamassa muussa yleises-
sä kirjastossa. 

 Lisätietoja: 
 www.nokiankaupunki.fi > 
 palvelut > vapaa-aika > kirjasto
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Kesätapahtumia Nokialla
Tapahtumiin on vapaa pääsy eikä ennakkoilmoittautumista vaadita, ellei niistä ole erikseen mainittu. Muutokset mahdollisia.

Lisää ajankohtaisia tapahtumia ja tarkemmat ohjelmatiedot: www.nokiankaupunki.fi tai järjestäjien kotisivuilta.

KESÄKUU

10. 9. saakka
KASVUN AIKA - NOKIAN
TEHDASYHDYSKUNNAN
HISTORIAA SOTAVUOSISTA
200-LUVUN KYNNYKSELLE
Nokian Taidetalo, Souranderintie 7. 
Avoinna ti, to, pe klo 10–16, 
ke klo 10–18, su klo 11–15.
Juhannuksena suljettu.

18.6., 16.7.,13.8. ja 10.9. klo 13 
Yleisöopastukset näyttelyyn
Oppaana historiantutkija, 
tietokirjailija Keijo Rantanen.

 9.7. , 6.8.  ja su 3.9. klo 13 
Opastetut kävelykierrokset  
Nokian teollisuushistoriaan
Lähtö Taidetalolta, Souranderintie 7. 
Oppaina Nokian ja Pirkkalan Matkai-
luoppaat r.y.:n auktorisoidut oppaat.

Näyttelyn tuotanto Nokian kaupungin 
kulttuuripalvelut.

HINTTALAN KESÄ 6.6.–13.8.
Nokianvaltatie 5.
Nokian kaupungin kotiseutumu-
seoalue ja kesäkahvila Café Hinttala.
Avoinna ti–pe klo 9–18 ja la–su klo 10–
15, juhannuksena 23.–25.6. suljettu.

Aitoissa vaihtuvia kuvataide- ja käsi-
työnäyttelyitä, tapahtumia lähes päi-
vittäin.

Lastenkulttuuria: nukketeatteria, 
työpajoja, satutunteja ja konsertteja:
la 17.6. klo 13 Lastenmusiikkiduo 
Höpinätötterön iloinen konsertti
la 8.7. klo 13 Alussa oli laulu - konsertti

Kesäkonsertteja keskiviikkoisin ja sun-
nuntaibrunsseilla, yhteislaulutilaisuuksia.

su 2.7. klo 14 Elettyä elämää runoihin 
ja proosaan kirjattuna, teatteriohjaaja, 
lausuntataiteilija Sina Kujansuu.
ke 19.7. klo 13–15 Eläkeväen kesäpäivä 
20.–30.7. Etunäyttämö: 
Hallasuon kukka,
www.nokiannayttelijayhdistys.fi 
ti 8.8. klo 18 Elokuun ilta 
su 20.8. klo 12-14 Karjalaiset markkinat

Katso Hinttalan kesän koko ohjelma:
www.nokiankaupunki.fi.
Hinttalan ohjelman tuottaa Nokian
kaupungin kulttuuripalvelut.

16.6. klo 22–01
KESÄYÖN LINTURETKI
Lähtö Knuutilan pysäköintipaikalta, 
Lukkisalmentie 49. 
Järj. Nokian Luonto ry.
www.sll.fi/pirkanmaa/paikallisyhdistykset/
nokian-luonto

17.–18.6.
FUTURE CUP-RALLISPRINT
Nokian Urheiluautoilijoiden rata, Testi-
radantie. Liput 10 €/päivä, 15 €/vkon-
loppu. Järj. Nokian UA ry.
www.nokianua.fi

16.–18.6. klo 11–16
MATKALLA ONNEEN  
 -NÄYTTELY
Tehdas 108, Souranderintie 2,
Tehdassaari. Kansainvälisessä projek-
tissa on mukana kaksikymmentä tai-
teilijaa. 
Järj. Tehdas 108.
www.tehdas108.fi/fi/matkalla-onneen

18.6. klo 11–14
POHJOISMAINEN
LUONNONKUKKAIN-
PÄIVÄN RETKI SIURON 
100 HELMEN KOHTEESEEN
Lähtöpaikkana Knuutila, Lukkisalmen-
tie 49. Ennakkoilmoittautumiset: 
kaija.helle@sll.fi tai p. 044 0177 180. 
Järj. Nokian luonto ry.
http://100luontohelmea.fi/helmi/siuron-met-
sat

28.6.–6.8.
KULKURIN VALSSI 
-MUSIIKKINÄYTELMÄ
Nokian kesäteatteri, Nokianvaltatie 1.
Liput: 24 €/20 €/12 €/10 €.
Lippuvaraukset p. 010 29 22 422.
www.nokianteatteri.fi.

HEINÄKUU

5.7. klo 11–12.30 
KESÄ JA LAULUT:
NOKIAN HARMONIKKAKERHO
Pirkkalaistori.  Kesäistä musiikkia
Järj. Nokian kaupungin kulttuuripal-
velut.

25.7., 26.7., ja 27.7. klo 13–15
SIRKUSPIKNIKIT PERHEILLE
25.7. Poutunpuisto, Tuuliharjunkatu
26.7. Siuron nurmikenttä, Färmintie 
27.7. Taivalkunnan koulun piha, 
Taivalkunnantie 575.
Järj. Tampereen taidekasvatus r.y. ja
Nokian kaupungin kulttuuripalvelut.

26.7. klo 18.30
KESÄ JA LAULUT: IDA ELINA
Knuutilan kartano, Lukkisalmentie 49. 
Esiintyjänä kanteleensoiton uudistaja 
Ida Elina. Järj. Nokian kaupungin kult-
tuuripalvelut.

ELOKUU

3.-5.8. TAPSAN TAHDIT
Pirkkalaistori. Kotimaisen kevyen 
musiikin tapahtuma, esiintyjinä mm. 
Eino Grön, Paula Koivuniemi, Yö, Mark-
ku Aro & Diesel, Finnhittien kuninkaat: 
Danny, Frederik ja Tapani Kansa sekä 
Suvi Teräsniska. 
Liput alk. 20 €.
www.tapsantahdit.fi

5.8. klo 14–22
TUNEFEST -MUSIIKKITAPAHTUMA
Poutunpuisto, Tuuliharjunkatu.
Järj.  Nelmu ry.

8.8. klo 18 ELOKUUN ILTA
Hinttala, Nokianvaltatie 5. Aiheena 
työläisnaisen arki kuluneiden sadan 
vuoden aikana. Riäväkahveetarjoilu.
Järj. Kankaantaan naiset ry.

12.8. klo 13–19 YLIS´FESTARIT
Pitkäniemen sairaalan puistoalue, Pit-
käniementie 11. Esiintyjinä Jenni Varti-
ainen, Anssi Kela, Klamydia, Elias Kaski-
nen ja Herra Heinämäen lato-orkesteri. 
Liput 22 €/12 €. 
Järj. Tampereen yliopistollisen sairaa-
lan kehitysvammahuollon ja psykiatri-
an toimialueet.
Facebook: Ylisfestarit
www.pshp.fi/ylisfestarit

17.8 klo 16–18
BC NOKIAN 
JUHLAVUODEN
AVAJAISTILAISUUS
Pirkkalaistori. Edustusjoukkueiden 
esittely, kapteenien haastattelut, heit-
tokilpailuja, temppurata perheen pie-
nimmille ja kausikorttiarvonta. Järj. BC 
Nokia ry.
www.bcnokia.com 

17.8. klo 21.45 
ULKOILMAELOKUVA:
TOIVON TUOLLA PUOLEN
Poutunpuisto, Tuuliharjunkatu. 
Aki Kaurismäen elokuva kertoo suo-
malaisesta kauppamatkustajasta ja 
syyrialaisesta pakolaisesta, joiden po-
lut risteävät. Maksullinen. 
Järj. Filmipyörä yhdessä Nokian kau-
pungin kulttuuripalveluiden kanssa.
www.filmipyora.fi

19.8. NOKIA JM 2017
Nokian Urheiluautoilijoiden rata, 
Testiradantie. 
Järj. Nokian Urheiluautoilijat ry.
www.nokianua.fi

19.8. UNELMIEN 
HARRASTUSTORI
Harjuniityn liikuntahalli, 
Lautamiehenkatu 1. 
Harrastustori kokoaa yhteen nokialai-
set liikuntaseurat esittelemään toimin-
taansa.  Järj. Nokian kaupungin liikun-
tapalvelut.

26.8. klo 12 
POUTUNPUISTON
PERHEPÄIVÄ
Poutunpuisto, Tuuliharjunkatu.
Lapsiperheiden tapahtumassa keski-
tytään Suomen 100-vuotiseen itsenäi-
syyteen ja nokialaiseen paikallishisto-
riaan itsenäisyyden ajalta. 
Järj. Mannerheimin Lastensuojelulii-
ton Nokian yhdistys ry. 
https://nokia.mll.fi/
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Nokian alakouluille järjestettiin Nokia-lau-
lun sanoituskilpailu osana Nokian Kult-
tuuripolun toimintaa, Nokian kaupungin 
80-vuotisjuhlavuoden merkeissä. Sanoi-
tuskilpailuun osallistui satoja lapsia ja kil-
pailun raadillekin lähetettiin koulujen esi-
karsinnoista 20 laulua.

Voittajaksi ja uudeksi Nokia-lauluksi raati 
valitsi Meidän Nokia-nimisen sanoituk-
sen, jonka ovat tehneet Olivia Lehto, Elsa 
Liukkala, Aada Mäkiranta, Maiju Saarela ja 
Emilia Sassi Kankaantaan koulusta. ”Ker-
tosäe on innostava ja positiivinen, laulu 
on Nokian tulevaisuudelle ja siitä välittyy 
yhdessä kehittäminen lämpimästi. Paikka-
kunnan tärkeät symbolit, kuten kirkko ja 
tehtaan piiput on huomioitu sanoitukses-
sa. Laulu on monipuolinen, ja siinä on ren-
to, mutta tarkka teksti. Laulua on helppo 
laulaa myös yhteislauluna”, perusteli raati 
valintaansa. Laulun säveltäjäksi kutsuttiin 
Päivi Tuokko-Patrikainen. Lisäksi kolmen 
parhaan joukkoon valittiin Taivalkunnan 
4.luokan ”Nokia 80 vuotta”-sanoitus sekä 
Harjuniityn koululta Saara Kurosen ja Piia 
Pihlajaniemen ”Nokia, hei Nokia”-sanoitus. 
Voittajat valitsi raati, jonka puheenjohta-

jana toimi muusikko, lauluntekijä Heikki 
Salo. Raati kommentoi kilpailun satoa seu-
raavasti: ”Hienoa, että osallistujia oli näin-
kin paljon. Koululaiset ovat tehneet mie-
lenkiintoisia, hyviä tekstejä, joista monista 
olisi vielä pienellä muokkauksella saanut 
erinomaisia lauluja. Sanoituksista välittyi 
myönteisyys kotikaupunkia kohtaan sekä 
tulevaisuuteen katsominen ja ilo. Raatia 
ilahdutti myös erityisesti kuuman koiran ja 
nokinäädän suuri suosio teksteissä.”

Nokia-laulun ensiesitys kuultiin Nokia-vii-
kon kevätmarkkinoilla Pirkkalaistorilla 
18.5. Esiintymässä oli noin 130 lasta voitta-
jakolmikosta sekä Nokian musiikkiluokilta.

www.youtube.com > Meidän Nokia

Meidän Nokia
san. Olivia Lehto, Elsa Liukkala, Aada Mäki-
ranta, Maiju Saarela ja Emilia Sassi,
säv. Päivi Tuokko-Patrikainen

Kun saavut Nokialle, kirkon silhuetin näät.
Kuljet kohti keskustaa, 
Poutunpuisto häämöttää.
Markkinoille Pirkkalaistorille, 
nyt pian lähdetään.
Siellä tapaat monta hyvää, uutta ystävää.

Hei tää on meidän Nokia.
Täällä ei tehdä mokia.
Yhdessä me astutaan,
uuteen tulevaan.

Tää on meidän Nokia.
Täällä ei tehdä mokia.
Yhdessä me astutaan,
aikaan parhaimpaan.

Kun olet Nokialla, 
tehtaan piiput nähdä saat.
Haukkaa herkkua, kuumaa koiraa, 
jos nälkä yllättää.
Uimaan kohti Vihnusrantaa, 
nyt pian lähdetään.
Siellä tapaat monta hyvää, uutta ystävää.

Hei tää on meidän Nokia…

Meidän Nokia-laulu on lasten tervehdys juhlivalle kotikaupungille

Juhlavuoden näyttelyssä Nokian Taide-
talolla on esillä koko kesän ajan Nokian 
teollisesta historiasta kertovaa esineistöä, 
valokuvia sekä harvinaista elävää kuvaa 
ja äänitallenteita. Näyttely on jatkoa viime 
kesän Paperin ja kalossien kaupunki -näyt-
telylle, johon tutustui runsaat 2700 kävijää.

Näyttely kuvaa Nokian tehdasyhdyskun-
nan sodanjälkeistä historiaa erityisesti 
teollisuuden ja tehdastyöläisten arjen nä-
kökulmasta. Matkan varrella nokialaisista 
teollisuustuotteista on tullut tunnettuja 
tuotemerkkejä niin Suomessa kuin ulko-
maillakin.

Näyttelyssä on esillä mielenkiintoista esi-
neistöä sekä harvinaisia valokuvia ja ää-
nitallenteita. Valokuvat on koottu Nokian 
kaupungin valokuvakokoelmista, Nokian 

paperitehtaalta, Työväenmuseo Werstaal-
ta ja Museokeskus Vapriikista. Esineet ovat 
yksityishenkilöiden lahjoituksia tai lainoja, 
joita on saatu kulttuuripalveluiden talven 
aikana järjestämän esinekeruun myötä. 

Näyttelyn valmistelun yhteydessä on löy-
detty kaksi Nokian kumitehtaan soitto-
kunnan äänittämää savikiekkolevyä. Levyt 
on digitoitu ja näyttelyvieraille tarjoutuu 
harvinainen mahdollisuus kuulla tämän le-
gendaarisen orkesterin musisointia. Lisäk-
si näyttelyssä voi katsoa 1950-luvun alussa 
Nokiasta tehtyä dokumenttielokuvaa.

Teollisuushistorian lisäksi näyttelyyn on 
sisällytetty Itsenäistymisen vuodet -osio, 
jossa perehdytään vuosien 1917–18 ta-
pahtumiin Nokialla ja lähiseudulla.

Nokian kaupungin kulttuuripalveluiden 
tuottaman näyttelyn on käsikirjoittanut 
tutkija ja tietokirjailija Keijo Rantanen. 

Kasvun aika -näyttely jatkaa tarinaa Nokian tehdasyhdyskunnasta

Kasvun aika - 
Nokian tehdasyhdyskunnan 

historiaa sotavuosista 2000-luvun 
kynnykselle

Taidetalo, Souranderintie 7
Avoinna 10.9. saakka 
ti, to ja pe klo 10–16, 

ke klo 10–18 ja su klo 11–15.
Juhannuksena suljettu.

Näyttelyyn on vapaa pääsy.


