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LÄHIMATKAILU 
ON HELPPOA

YLISFESTARIT 

Koko perheen päihteetön, hyvän mielen festivaali Nokian Pitkä-
niemen vehreällä puistoalueella Pyhäjärven rantamaise-

missa 17.8. Esiintyjinä mm. Ellinoora, Hevisaurus, 
Juha Tapio ja Tuure Boelius.

Facebook: https://urly.fi/1fqA 

4041  0955
Painotuote

Mikä neuvoksi, kun kesäloma odottaa ja pitäisi keksiä mukavaa 
tekemistä? Lähimatkailu on mainio keino vähentää lomastressiä. 
Kohteen ja tekemisen voi valita spontaanisti ja vaikka sään mukaan, 
sillä Nokialla on valtavasti kiinnostavia kohteita ja tapahtumia pitkin 
kesää. Lähimatkailija hillitsee myös hiilijalanjälkensä kasvua ja tukee 
valinnoillaan paikallisten yritysten toimintaa. 

Ehkä hienointa on löytää läheltä uusia paikkoja ja elämyksiä. Se voi 
olla uusi luhtiaitan näyttely kotiseutumuseo Hinttalassa, Luodon 
saaren retkeilyreitti, ulkoilmaelokuvanäytös Siuron Knuutilassa tai 
European Open -frisbeegolfkilpailu Penttilänpuistossa. Kannattaa 
kokeilla jotain uutta tai vierailla paikoissa, joissa ei normaalisti tule 
käytyä. Tai sitten osallistua tutuille Tapsan Tahdeille ja piipahtaa 
Vihnusjärvellä uimassa. 

Lähimatkailun voi aloittaa myös tutkimalla karttaa ja etsimällä 
erikoisia kohteita, kuten Pirunpesä-kiven Nokian Sarkolassa tai 
Karhunhyppäyksen Melon voimalaitoksen alapuolella. Arjessa tulee 
usein kuljettua tuttuja reittejä, mutta lomalla on hyvää aikaa katsoa 
lähelle tarkemmin. 

Leppoisaa ja virkistävää kesää lehden lukijoille! 
 
Marko Ojala 
vapaa-aikajohtaja

HISTORIALLINEN TEHDASSAARI
 
Tehdassaaren miljöö rakennuksineen kertoo Nokian kaupungin 
teollisen historian alkuvuosista. Nokia-yhtiön juuret löytyvät 
Nokianvirran rannoilta, minne K. F. Idestam perusti puuhiomon 
lähes 150 vuotta sitten. Alueella on opastaulut, joiden tietojen 
pohjalta ympäristöön ja arkkitehtuuriin voi tutustua omatoimi-
sesti.

TEHDAS 108 – Tehdassaaren Luova keskus 
Vuonna 1935 rakennettu punatiilinen rakennus on alkujaan 
ollut Nokia-yhtiön konekorjaamo ja –paja. TEHDAS 108 tuottaa 
musiikkiin, ruokaan, taiteeseen, hyvinvointiin, designiin sekä 
teatteriin liittyviä tapahtumia ja palveluita. Café Saari on avoin-
na tiistaisin, torstaisin ja sunnuntaisin klo 14–18.

www.tehdas108.fi                           

Pääkirjoitus

M E N OV I N K I T
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HINTTALAN KESÄ

Hinttalan tunnelmallinen museoalue esittelee 1800-luvun 
talonpoikaiskulttuuria. Alueella on ohjelmaa kaikenikäisil-
le, mm. opastuksia, konsertteja, työpajoja ja lastenkulttuu-
ria. Kuvataide- ja käsityönäyttelyistä voi hankkia uniikkeja 
taideteoksia, kodin käyttötekstiilejä ja tuliaisia moneen 
makuun. Café Hinttala palvelee kävijöitä pytinkirakennuk-
sessa.

Avoinna: ti–pe klo 10–18, la–su klo 10–15
Café Hinttala on avoinna 31.8. asti ja museopirtti sekä näyttely-
aitat 11.8. asti. 

www.facebook.com/cafehinttala/

NÄHDÄÄN HARRASTUSTORILLA!

Tervetuloa Harrastustorille lauantaina 24.8. klo 10–14 Har-
juniityn liikuntahallille ja koululle. Tapahtumaan voi tulla 
kokeilemaan eri lajeja ja tutustumaan paikalliseen harras-
tustarjontaan. Tilaisuus on maksuton ja sopii kaikenikäisille. 

Toimintapisteiden lisäksi mukana on mm. lajinäytöksiä sekä 
mobiilisuunnistusta. Tule löytämään itsellesi uusi harrastus 
tai viettämään hauska päivä koko perheen kesken. 

www.nokiankaupunki.fi/harrastustori

EUROPEAN OPEN 
-FRISBEEGOLFKILPAILUT

Nokialla 18.–21.7. järjestettävä European Open on eurooppa-
laisen frisbeegolfvuoden kohokohta. Ainutlaatuinen tapahtu-
ma kokoaa maailman parhaat frisbeegolfaajat mittelemään 
paremmuudesta ja tarjoaa yleisölle erinomaisen mahdollisuu-
den kokea laji parhaimmillaan. 

Yksilökisaa edeltää keskiviikkona 17.7.2019 pelattava Presi-
dents Cup, Yhdysvaltain ja Euroopan välinen joukkuekilpailu, 
jossa kummankin mantereen parhaat pelaajat kohtaavat toi-
sensa. Edeltävänä viikonloppuna 13.-14.7. järjestetään myös 
harrastajien European Amateur Open –kilpailu. Kilpailua voi 
seurata maksutta.

www.opendiscgolf.com

TAPSAN TAHDIT 

Perinteikäs kevyen musiikin tapahtuma tuo Pirkkalaistorille 
kotimaisen iskelmämusiikin kärkiesiintyjät 8.-10.8. Ohjelmaa on 
päivittäin Pirkkalaistorin Tahtiteltassa ja Torilava Armaksessa. 
Ainoastaan Tahtiteltan ohjelma on maksullista.

Iskelmä-Finlandia -palkinto ojennetaan tämän vuoden voittajal-
le Tapsan Tahtien avajaisissa torstaina 8.8. klo 18. Perjantaina 
9.8. lavalle nousevat Laura Voutilainen ja Lauri Tähkä sekä 
lauantaina 10.8. Martti Servo & Napander ja Popeda. Lauantai-
na juhlitaan myös koko perheen Onnimannipäivää Siinan ja 
Taikaradion sekä Kiharakolmion kanssa.

www.tapsantahdit.fi

TUTUSTU KOTIKAUPUNGIN  
LÄHIMATKAILUKOHTEISIIN jA KATSO  
KAIKKI KESÄN MENOVINKIT: VISITNOKIA.FI
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TEKSTI  |  Antti Mäkelä, Laura Niittymäki 
KUVAT  |  Mikko Ovaska, Laura Niittymäki

NOKIAN RETKEILYREITIT TARjOAVAT 
ELÄMYKSIÄ KAIKENIKÄISILLE
Nokian kauniit järvimaisemat kutsuvat tutustumaan luontoon. Viitoitetut retkeilyreitit 
helpottavat omatoimista tutustumista luonnonsuojelualueille ja tarjoavat rentouttavia hetkiä 
metsän keskellä. Lähimatkailu auttaa irti arjesta ja on usein sekä ympäristöystävällistä että 
edullista. Reitit sopivat helppokulkuisuutensa ansiosta myös lapsiperheille. 

Ruutanan luontopolku Siurossa

Ruutanan luontopolku lähtee Haukankadun päässä sijaitsevalta 
parkkipaikalta. Helppokulkuisen reitin pituus on kokonaisuudessaan 
noin neljä kilometriä ja reitti on merkitty maastoon viitoin. Puolivälis-
tä matkaa, Ruutanajärven rannalta, löytyy huollettu nuotiopaikka.

Luontopolun alkupää on lehtomaista ja kuivaa kangasmetsää. Lähem-
pänä Ruutanan luonnonsuojelualuetta ja Ruutanajärveä ympäristö 
vaihtuu reheväksi lehdoksi, jossa kasvaa komeita pähkinäpensaita. 
Valtavat kotkansiipisaniaiset reunustavat Ruutanajärvestä etelään 

laskevaa puroa. Lintulajeja ovat muun muassa lehtopöllö ja pähkinä-
pensaasta riippuvainen pähkinähakki. Nokian korkeimmalla kohdalla, 
Ruutanavuorella, jääkauden vaikutus näkyy yhä jylhinä louhikkoina 
ja valtavina siirtolohkareina. 

Hakavuori tarjoaa hienoja näköaloja

Ruutanan suojelualueen eteläpuolella sijaitseva Hakavuori on oiva 
kohde lyhyelle luontoretkelle. Maisemasta erottuvat muun muassa 
kallioseinämät ja muinaisranta, jonka kivet veden virtaus on hionut 
pyöreiksi. 
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Alue ei ole kuitenkaan pelkkää kivikkoa, vaan metsätyypit vaihtelevat 
rehevästä pähkinäpensaslehdosta lehtomaisiin ja kuiviin kankaisiin. 
Hakavuori on oiva kohde jylhistä maisemista nauttiville, sillä sieltä 
avautuvat näkymät Nokianvirralle ja Kulovedelle. 

Helppokulkuinen, noin 800 metrin mittainen Hakavuoren luonto-
polku ei muodosta lenkkiä. Auton voi pysäköidä Penttilänmäentien 
varrella sijaitsevalle parkkipaikalle.

Kivikeskun luonnonsuojelualue on pala erämaata

Kivikesku on karu ja jopa erämaatunnelmainen järvi, jonne johtaa 
helppokulkuinen, reilun kilometrin mittainen polku. Merkitty reitti 
kulkee rämemetsän ja useiden pienten suolampien ohitse. Kivikeskun 
rannalla on kaksi huollettua nuotiopaikkaa ja auton voi pysäköidä 
Koukkujärventien varressa sijaitsevalla parkkipaikalle.

Kivikesku on osa Kaakkurijärvien Natura-aluetta, joka on pienten 
lampien ja järvien muodostama kokonaisuus. Siellä pesii yksi Ete-
lä-Suomen suurimmista kaakkuripopulaatioista. 

Luodon saari on Pyhäjärven helmi

Pyhäjärvessä, Sotkanvirran eteläpuolella sijaitseva Luodon saari on 
kokonaisuudessaan luonnonsuojelualuetta. Sen eteläosaa kiertää 
noin neljän kilometrin pituinen helppokulkuinen polku, jonka varrel-
ta löytyy viisi huollettua nuotiopaikkaa.

Luoto on täynnä erilaisia lehtoja. Saaren pohjoisosassa kasvaa kuusi-
valtaista lehtoa, kun taas itärannalla lehdot ovat reheviä rantalehtoja, 
joissa kasvaa rauhoitettua kynäjalavaa. Luoto on kuitenkin tunnetuin 
kauniista metsälehmuksistaan. Mahtavien, vanhojen niinipuiden 
ympärysmitta on jopa kolme metriä.

Luodon eteläosasta löytyy myös kuivahkoja mäntykankaita ja ranta-
kallioita. Luodon saarelle pääsee omalla veneellä. Saari on myös oiva 
kohde melontaretkelle. 

Maatialanharju on lähellä keskustaa

Maatialanharju sijaitsee Vihnusjärven rannassa. Harjulla kulkee noin 
viiden kilometrin mittainen luontopolku. Polku on viitoitettu ja se 
alkaa Kennonnokan parkkipaikalta. 

Harju kohoaa Vihnusjärven rannasta jyrkästi jopa 40 metriä ja erot-
tuu selvästi maisemasta. Harjulla kasvaa pääosin mänty- ja kuusival-
taista metsää, mutta Maatialanharju on kuuluisa myös ketokasveista 
ja erityisesti ketosienilajeista. Harjulla sijaitsee tiettävästi Suomen 
ensimmäinen yksinomaan sienilajistonsa perusteella rauhoitettu 
suojelualue. Harjun itäosassa sijaitsee ensimmäisen maailmansodan 
aikaisia vallihautoja, joiden ohitse myös luontopolku kulkee.

Maatialanharju on oiva kohde esimerkiksi polkujuoksulle, ja talvella 
alueella on hoidettu hiihtoreitti. Harjun länsipäässä sijaitsee myös 
Nokian suosituin uimaranta, Kennonnokka, jonne voi kesäisin pulah-
taa ulkoilun jälkeen. 

Lisätietoa retkeilyreiteistä: 
www.visitnokia.fi

Nokian kaupungin luontokohteisiin, Puropuistoihin, 
Maatialanharjulle sekä Halkoniemeen, on asennettu 
luonto-opasteita kaupunkilaisten hyödyksi ja iloksi. 
Ne kertovat alueiden luontoarvoista ja lähiluonnon 
merkityksestä. Opasteiden kuvituksesta on vastannut 
nokialainen graafinen suunnittelija Outi Virtanen. 

”Puropuistot toimivat tärkeinä ekologisina käytävinä 
Nokian kaupungin halki, minkä vuoksi ne tulee säilyttää 
mahdollisimman luonnontilaisina. Puropuistojen neljä 
opastaulua esittelevät Kyyninojan ja Laajanojan lajistoa, 
kuten esimerkiksi purotaimenen ekologiaa. Lisäksi kerro-
taan mm. lähiluonnon vaikutuksesta ihmisen hyvinvoin-
tiin”, kertoo Nokian kaupungin ympäristönsuojelusuun-
nittelija Antti Mäkelä.

Maatialanharjun luontopolun varrelle on asennettu viisi 
opastetta, jotka kertovat harjun synnystä, sen luonnosta 
sekä ensimmäisen maailmansodan aikaisista linnoituk-
sista.

Pyhäjärven rannassa, Halkoniemen läheisyydessä kas-
vaa uhanalaista ja rauhoitettua kynäjalavaa. Mäkelän 
mukaan kynäjalava on Nokialle tunnusomainen jalopuu, 
jonka esiintymisestä Nokialla ollaan ylpeitä. Tästä 
harvinaisesta lajista onkin tärkeää kertoa ranta-alueilla 
liikkuville. 

LÄHILUONNON 
MERKITYKSESTÄ 
KERROTAAN UUSIN 
OPASTEIN
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VAPAAEHTOISTOIMINTA ANTAA 
HYVÄN MIELEN

Kaupunki etsii jatkuvasti uusia 
vapaaehtoisia ikäihmisten tueksi. 
Ikäihmisille tarjottavaa vapaa-
ehtoistyötä on monenlaista. 
”Tarvitsemme ulkoiluystäviä, 
jumppakavereita ja juttuseuraa 
sekä toimijoita tänne Setoriin”, 
lähitorikoordinaattori Pirkko 
Mäkelä kertoo.

Mukaan voi tulla lyhytaikaiseen, 
kertaluonteiseen tai pidempiai-
kaiseen toimintaan, jokainen 
omien voimavarojensa mukaan. 
Vapaaehtoiset toimivat itselle 
parhaiten sopivissa tehtävissä 
ammattihenkilöstön rinnalla. 
Alussa saa aina perehdytyksen 
toimintaan.

Ulkoiluystävyys  
innostaa liikkumaan

Kaupunki yhteistyökumppanei-
neen järjestää myös koulutuksia 

vapaaehtoistoiminnassa mukana 
oleville. Yksi koulutuksen käy-
neistä on Pekka Törönen. Hän 
toimii sekä ulkoiluystävänä että 
vapaaehtoisena Setorissa, jossa 
hän on vetänyt tuolijumppaa. 

Aluksi Törönen mietti, mikä 
sai hänet lähtemään mukaan 
toimintaan. Syy selvisi heti ensim-
mäisen yhteisen ulkoilun jälkeen. 
”Kyllähän tämä on sellainen 
hyvän mielen tuova harrastus”, 
hän kuvailee. 

Tällä hetkellä Törönen ulkoilee 
kerran viikossa kahden pyörätuo-
lilla liikkuvan rouvan Liisa Suon-
taustan ja Airi Liimatan kanssa. 
Molemmille Törösen saapuminen 
on odotettu hetki, sillä yksin 
ulkoileminen on vaikeaa. 

Törösen mukaan ulkoiluystävältä 
ei vaadita mitään erityistä, ehkä 
hieman kuntoa, mutta sekin 

kasvaa samalla kun yhdessä 
ulkoillaan. ”Kävellessä kun 
jutellaan, en edes huomaa, vaikka 
polveani joskus kolottaisikin”, 
Törönen naurahtaa.

Lisää liikuntaryhmiä

Vertaisohjaajien avulla kaupunki 
voisi tarjota ikäihmisille useam-
pia liikuntaryhmiä. Tällä hetkellä 
kaikki halukkaat eivät mahdu 
mukaan liikkumaan. 

”Vertaisohjaaja voisi aluksi ohjata 
jumppatuokioita Setorissa. Tai 
hän voisi avustaa liikuntapal-
veluiden jumpassa. Kun oma 
innostus ja rohkeus riittävät, hän 
voisi vetää omaa pientä ryhmää”, 
terveysliikuntakoordinaattori 
Katri Manninen ehdottaa.

”Ja ulkoiluystävää tarvitsevia 
on paljon eri kuntoisia. On 
apuvälineitä käyttäviä, mutta 

Vapaaehtoistyö tukee sekä saajan että antajan hyvinvointia. Toimintaan voi tulla mukaan 
itselle sopivassa tahdissa ja omien voimavarojen ja kiinnostuksen kohteiden pohjalta.

TEKSTI JA KUVA |  Tetti Tuhkio   

myös ilman niitä kulkevia, jotka 
kaipaavat lenkille kaveria tueksi”, 
Manninen jatkaa.

Vapaaehtoiseksi voi ilmoit-
tautua kaupungin kotisivuilla 
olevalla lomakkeella tai suoraan 
Setorin henkilökunnalle. Toiminta 
perustuu vapaaehtoisuuteen ja 
on palkatonta, mutta kaupunki 
järjestää vapaaehtoisille yhteistä 
koulutusta ja virkistystoimintaa.

Seuraava Ulkoiluystäväksi ikäih-
miselle -koulutus järjestetään 
syys–lokakuussa.

Törösen mukaan paras palaute on 
se, kun näkee kuinka tosissaan 
kaikki osallistuvat pieneenkin yh-
teiseen jumppahetkeen. ”Toivon 
että sitten joskus, jos en itse enää 
pysty yksin ulkoilemaan, niin 
joku ulkoilisi minun kanssani”, 
Törönen pohtii. 

Säällä kuin säällä. Ulkoilu-
ystävä Pekka Törönen käy 
säännöllisesti lenkillä Liisa 
Suontaustan (vas.) kanssa 
tiistaisin ja Airi Liimatan 
(oik.) kanssa keskiviikkoisin. 
Yhteislenkille pääsi mukaan 
myös kaupungin terveyslii-
kuntakoordinaattori Katri 
Manninen.
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MUUTOKSIA PALVELULIIKENTEESSÄ
Kymppilinjan liikennöitsijä on vaihtunut, joten Kymppilinjan ja Pinsiön kutsutaksin 
puhelinnumerot ovat muuttuneet. Kymppilinjan reitit ja aikataulut säilyvät ennallaan.

Kymppilinjalla voi nykyisin maksaa myös Nysse-kortilla, jolla matkan hinta on yli 65-vuotiaalle 
1,04 € ja alle 65-vuotiaalle 1,98 €. Käteisellä maksettaessa hinta on kaikille sama, 3,50 €. Kortin 
voi hankkia Tampereen seudun joukkoliikenteen asiakaspalvelusta Frenckellistä ja sitä voi 
ladata netissä Nella Nettilatauspalvelussa. Nokialla lataaminen onnistuu myös R-kioskilla.

Lataamisen yhteydessä kortille valitaan matkustusvyöhykkeet, joita asiakas suurimmaksi 
osaksi käyttää. Kymppilinjan käyttäjät matkustavat joko CD-vyöhykkeen lipuilla (matka 
Linnavuoresta, Sarkolasta tai Tottijärveltä Nokian keskustaan) tai BC-vyöhykkeen lipulla 
(matka Pitkäniemestä Nokian keskustaan). Pelkästään keskustan alueella liikkuessa matkan 
voi maksaa joko CD- tai BC-vyöhykkeiden lipulla.

Pinsiön kutsutaksi palvelee kerran viikossa perjantaisin ja kyydin ehtona on tuttuun tapaan 
vähintään kahden matkustajan edestakainen matka. Mikäli perjantai on arkipyhä, palvelee 
kutsutaksi tätä edeltävänä arkipäivänä. Maksu suoritetaan käteisellä ja matkan hinta on  
2,50 €.

Ota talteen uudet puhelinnumerot:  
Kymppilinja, 044 486 1617 
Pinsiön kutsutaksi, 044 486 1618
Lisätietoja maksuvyöhykkeistä ja hinnoista: www.joukkoliikenne.tampere.fi

Kaupunki paransi viime vuonna energiate-
hokkuuttaan asentamalla aurinkopanee-
leja Harjuniityn päiväkotiin, Varikolle ja 
Virastotalolle yhteensä 79 kWp:n edestä. 
Järjestelmät tuottavat vuodessa arviolta 
noin 66 MWh aurinkosähköä, jolla korva-
taan sähköverkosta ostettavaa energiaa. 
Aurinkosähköjärjestelmät ovat pitkäikäisiä 
ja niiden säästöistä päästään hyötymään 
jopa 30 vuoden ajan.

Aurinkovoimaloiden asentamisen lisäksi 
vuonna 2018 toteutettiin useita IV-sanee-
rauksia ja lisättiin kaupungin rakennuksissa  
 

energiatehokkaiden LED-valaisimien 
käyttöä.

Kaupunki liittyi tämän vuoden alussa 
mukaan ilmastonmuutoksen hillinnän 
Hinku-verkostoon. Siihen kuuluvat kunnat 
sitoutuvat 80 prosentin päästövähennyksiin 
vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennes-
sä. Loput 20 prosenttia sidotaan hiilinielui-
hin ja kompensoidaan.

ILMOITTAUTUMINEN 
LIIKUNTARYHMIIN  
UUDISTUU
Liikuntapalveluiden järjestämiin terveys-
liikuntaryhmiin ilmoittaudutaan uudessa, 
sähköisessä Lyyti-järjestelmässä. 

Lyytin käyttö on vaivatonta: valitaan 
palvelusta ryhmä, johon halutaan osallistua, 
täytetään tarvittavat tiedot sekä valitaan 
maksutapa. Maksutapoina ovat verkkomak-
su, luottokorttimaksu tai lasku. Uutta on 
myös automaattinen jonotustoiminto, joten 
varapaikoillekin kannattaa ilmoittautua. 

Liikuntaryhmiin ilmoittautuminen 
avautuu verkossa 15.8. klo 9. Opastusta on 
tarjolla Setorissa 14.8. klo 10-11 ja Noste- 
kioskilla klo 15-17.

Ilmoittautuminen: 
www.nokiankaupunki.fi/liikuntailmoittautuminen

KUNTOUTUSTA  
POLVEN TAI LONKAN  
NIVELRIKKOON 

Mikäli sinulla on lääkärin toteama polven 
tai lonkan nivelrikko, etkä ole tekonivelleik-
kausjonossa, sinulla on nyt mahdollisuus 
osallistua kuntoutuspalvelujen syyskuun 
alussa aloittavaan allasharjoitteluryhmään. 

Ilmoittaudu mukaan, jos olet valmis sitou-
tumaan kahdesti viikossa kokoontuvaan 
ryhmään 12 viikon ajan. Harjoitteluun 
kuuluvat alku-ja lopputestaukset. Aiemmis-
sa ryhmissä tulokset ovat olleet hyviä.

Ryhmään mahtuu 12 osallistujaa.

Ilmoittautuminen ja lisätiedot puhelimitse 
Nokian terveyskeskuksen fysioterapeutti 
Tiina Tuomelalle:
ma–pe klo 11.30–12, 
numeroon 044 4860901. 
Ilmoittautumisaika on 29.7.–9.8.

AURINKOPANEELEjA KATOILLE

A jA N KO H TA I STA



KUVA  |  Mikko  Ovaska

Nokian kaupunki @Nokiankaupunki visitnokia

KAUPUNgINTALO, KIRJAAMO JA  
VIRASTOTALO  
8.–26.7. suljettu 
 
Virallinen ilmoitustaulu on kaupunginta-
lon sisääntuloaulassa ja sinne on pääsy 
arkisin myös edellä mainittuna aikana. 
Ilmoitustaulun kuulutuksissa mainitut 
asiakirjat ovat 8.–26.7. nähtävänä Nokian 
pääkirjastossa.  
 
Nokian kaupungille toimitettavat asiakir-
jat voi jättää ma–pe klo 9–15 kaupungin-
talon sisääntuloaulassa olevaan lukittuun 
postilaatikkoon.

Tilapalvelut, asiakaspalvelu 
8.–26.7. suljettu

KAUPUNKIKEHITySPALVELUT 
Työllisyyspalvelut 
1.–28.7. Teollisuusaseman Monitoimitalo 
suljettu 
1.–28.7. Nansotalo, ryhmätoiminnat 
tauolla 

Kaupunkimittaus 
8.–26.7. rakennusvalvontamittaukset 
tauolla

Rakennusvalvonta 
8.–26.7. lupakatselmuksia vain rajoitetus-
ti, lupapäätöksiä ei tehdä

PERUSTURVAPALVELUT 
Vastaanottotoiminta,  
Vihnuksen terveysasema 
1.7.–11.8. supistettua toimintaa 
8.–21.7. muistihoitajan vastaanotto 
suljettu

Erikoislääkäripoliklinikka 
1.–28.7. suljettu 

Mielenterveys- ja päihdepalvelut 
8.–28.7. polikliininen vastaanottotoiminta 
supistettua  
8.7.– 4.8. päihdeyksikön päiväkeskus 
suljettu

Kehitysvammapalvelut 
24.6.–4.8. Kahvila Vohveli suljettu 
1.–31.7. Hempankaari suljettu

Kuntoutuspalvelut 
24.6.–28.7. fysioterapian poliklinikalla 
supistettua toimintaa  
24.6.–28.7. kuntosalin omatoimiharjoitteli-
joiden vuoro suljettu

Äitiys- ja lastenneuvolapalvelut 
Lastenneuvolatoiminta on supistettua 
kesä–heinäkuussa

Perhekeskus 
8.–28.7. suljettu

Sosiaalityön neuvonta, virastotalo 
8.–28.7. suljettu, puhelinpäivystys  
ma–pe klo 8–11 ja 12–15.30

POIKKEUKSELLISET 
AUKIOLOAjAT KESÄLLÄ 2019

Lapsiperheiden sosiaalipalvelut, lasten-
suojelu ja työikäisten palvelut 
8.–26.7. toiminta päivystysluonteista  
1.–2.8. toiminta supistettua

VAPAA-AIKAPALVELUT 
Asiakaspalvelu, Kerhola  
8.–21.7. suljettu

Uimahalli  
21.6.–11.8. suljettu 
12.–30.8. arkisin avoinna normaalisti, 
viikonloppuisin suljettu

Pääkirjasto  
29.6.–3.8. lauantait suljettu, arkisin avoin-
na normaalisti

Linnavuoren kirjasto  
avoinna koko kesän omatoimisesti

Kirjastoauto  
1.–12.7. kesätauko  
15.7. alkaen ajetaan rajallisesti eri pysäk-
kejä, kesän aikataulut löytyvät reittisovel-
lus Sivusesta: sivunen.kirjastoautot.fi

Nokian Taidetalo  
1.7.–5.8. suljettu

Hinttalan kotiseututalo  
kesäkauden aukiolo: museopirtti ja näytte-
lyt 4.6.–11.8. ja kesäkahvila 11.5.–31.8. 
ti–pe 10–18 ja la–su 10–15

Nuorisotilat; Harjuniitty ja Nuksu  
17.5.–12.8. suljettu


