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varmasti kaikkien ihmisten mieliin ajanjaksona, josta sinnikkyydellä ja luovuudella yhdessä selvisimme.
Tulevaisuutta rakennamme perusturvapalveluiden osalta koronasta huolimatta. Nokian uutta hyvinvointikeskusta suunnitellaan kovalla vauhdilla. Suunnittelussa esillä ovat niin ulkoiset
puitteet kuin uudet toimintamallit. Tavoitteena on luoda toimiva
ja asiakasystävällinen kokonaisuus, jossa palvelut tuotetaan
asiakkaan tarpeista lähtien eri toimijoiden yhteistyönä.

Olen Sanna Rautalammi ja toiminut perusturvajohtajana Nokialla
helmikuusta alkaen. Perusturvajohtaja vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukokonaisuudesta, johon kuuluvat terveys-, perhe-,
vammais- ja ikääntyneiden palvelut. Työtä tehdään ja tulevaisuutta
luodaan yhdessä perusturvan johtajien, esimiesten ja henkilöstön
kanssa.

Nokialaisille on jo pidempään paljon harmitusta aiheuttanut
terveyspalveluiden puhelinpalvelun haasteet. Yhteydensaannissa on ajoittain ollut vaikeuksia. Puhelinpalvelua ja sähköistä
asiointia kehitetään kiihdytyskaistalla, jotta parannusta
tilanteeseen saataisiin aikaan mahdollisimman nopeasti. Myös
Omaolo-digipalvelua kehitetään omatoimisen asioinnin tueksi.
Koronan aikana on otettu käyttöön myös erilaisia videovälitteisiä vastaanottopalveluja, jotka jossakin määrin varmasti tulevat
jäädäkseen.

Jo toista kevättä elämme koronan kanssa. Näytteenotto, rokotukset,
suojavarusteet, koronaohjeistukset ja henkilöstön jaksamisen kysymykset ovat olleet esillä viikoittain. Etsimme ratkaisuja kysymyksiin,
joita koskaan ennen ei ole esitetty. Nokian perusturvan henkilöstö on
upealla tavalla venynyt ratkaisujen etsinnässä ja
koronataudin torjunnassa. Korona-aika jääkin

Perheiden haasteisiin vastaamiseksi on olennaista entisestään
tiivistää eri toimijoiden oikea-aikaista yhteistyötä. Tavoitteena on saada lapsille ja nuorille palvelut oikea-aikaisesti, silloin kun avuntarve ilmenee.
Toivotan kaikille nokialaisille hyvää kesää!
Pysytään terveenä!
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MENOVINKIT

KUVA | Opa Latvala

HINTTALAN KESÄ
Hinttalan tunnelmallinen museoalue esittelee 1800-luvun
talonpoikaiskulttuuria. Kuvataide- ja käsityönäyttelyistä voit
hankkia uniikkeja taideteoksia, kodin käyttötekstiilejä ja
tuliaisia moneen makuun.
Luhti – näkökulmia aikaan -näyttelyssä tutustut historiallisiin tapahtumiin Hinttalan, Kankaantaan kylän ja Nokian
perspektiivistä. Suosittu Café Hinttala palvelee kävijöitä
pytinkirakennuksessa.

TIER TUO SÄHKÖPOTKULAUDAT
NOKIALLE KESÄKUUSSA
Tier Mobility Finland Oy laajentaa toimintaansa Pirkanmaalla ja tuo kaksisataa sähköpotkulautaa kesän aikana
Nokialle. Vuokrattavat sähköpotkulaudat ovat käytössä
keskusta-alueella. Sähköpotkulaudat sujuvoittavat kaupungin sisäistä liikkumista sekä palvelevat myös seudullista
joukkoliikennettä. Tier ei kilpaile joukkoliikenteen kanssa,
vaan palvelee koko matkaketjua. Sähköpotkulaudat tarjoavat ympäristöystävällisen ratkaisun viimeisille kilometreille, kun bussi tai juna eivät vie aivan perille asti.

nokiankaupunki.fi/hinttala

Tier-sähköpotkulaudan vuokraamiseksi asiakkaan on ensin
rekisteröidyttävä luomalla käyttäjätili mobiilisovellukseen.
Sovellukseen syötetään myös maksukortin tiedot, jonka
kautta vuokraveloitus tapahtuu. Veloitus perustuu kiinteään yhden euron avausmaksuun ja juoksevaan minuuttiveloitukseen, joka on Nokialla 25 senttiä.
Lisätietoa sähköpotkulaudoista: https://www.tier.app/fi/

KIRJASTO- JA KULTTUURITALO VIRTA
Viime vuonna avautunut kirjasto- ja kulttuuritalo Virta tarjoaa
elämyksiä kirjallisuudesta, taiteesta sekä Nokian historiasta
kiinnostuneille kävijöille.
Taidetila Raamissa on esillä 8.8. saakka Nokia ja muu maailma
-näyttely, joka esittelee palkitun nokialaisen valokuvaajan
Raine Lehtorannan kuvia kotoa ja kaikkialta.
Harlekiini ja häränkallo -näyttely esittelee Martti ja Sirkka-Liisa
Helinin taidekokoelmaa. Näyttelyssä on esillä kotimaisia tuttuja ja tuntemattomampia nimiä, persoonallista ja kantaaottavaa
pirkanmaalaista veistotaidetta. Mukana on myös harvemmin
näyttelyissä nähtyä mitalitaidetta, grafiikkaa, kotimaista taideteollista tuotantoa sekä luontoa ja ihmistä tutkivaa maalaustaidetta. Helin -kokoelmaan kuuluu myös taidekirjasto.

TASTE OF NOKIA
-RAVINTOLAVIIKONLOPPU 2.–4.7.
Uusi Taste of Nokia -ravintolaviikonloppu kerää hyvästä ruoasta
ja juomista nauttivat herkuttelijat Nokialle 2.–4.7. Kaupungin
parhaat ravintolat ja kahvilat tarjoilevat makuelämyksiä maisteluannoksina vain kolmen euron hintaan perjantaista sunnuntaihin
klo 12-18. Tapahtuman annoksissa on mukana runsaasti luovuutta,
uusia makuja sekä tietysti nokialaisuutta. Jokaisessa ruoka- tai
juoma-annoksessa on jokin kytkös Nokiaan.

Kertomus Nokiasta -näyttely kertoo teollisuuden synnyttämän kaupungin historiasta ja siitä, kuinka Pirkkalan pitäjässä
sijainneesta kylästä kehittyi yksi Suomen tunnetuimmista
kaupungeista.
nokiankaupunki.fi/virta

Lisätiedot tapahtumasta: visitnokia.fi

Katso kaikki kesän menovinkit: visitnokia.fi
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TEKSTI | Miina Salmenharju
HAVAINNEKUVA | Aihio Arkkitehdit Oy
LIITE 2.3.6.7 Näkymäkuva odotus 2.krs
Luottamuksellinen
Kalustus viitteellinen

HYVINVOINTIKESKUS TUO
TERVEYDENHUOLLON PALVELUT
UUDELLE AIKAKAUDELLE
Nokialle rakenteilla oleva uusi hyvinvointikeskus kokoaa kaupungin terveydenhuollon palveluja
saman katon alle kaupungin ydinkeskustaan vuonna 2023. Hyvinvointikeskuksen tilat ja
toiminnot on suunniteltu palvelemaan erilaisia tarpeita.
Ensi vaiheessa uuteen hyvinvointikeskukseen siirtyvät pääsääntöisesti terveydenhuollon palvelut, mutta tarkoituksena on kehittää palvelukokonaisuutta siten, että sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyö
lisääntyy merkittävästi.

kokonaisuuteen tuo alueen puistoalue, joka sekin säilytetään.
”Nokian hyvinvointikeskuksen ympäristö on melko ainutlaatuinen
sen historiallisen merkityksen vuoksi. Arkkitehtuurissa on otettu
huomioon sen ympärillä sijaitsevat vanhat ylä- ja alasairaalat sekä
Maununkadun asumisyksiköt. On hienoa, että alueen pitkä historia
terveydenhuollon palvelujen keskittymänä jatkuu. Olemme iloisia
siitä, että rakennustyöt on nyt saatu työmaalla käyntiin, ja hanke
etenee tällä hetkellä suunnitellussa aikataulussa”, sanoo Nokian
kaupungin rakennuttajapäällikkö Kirsi Maijala.

Kehittämisen painopisteenä on moniammatillisen yhteistyön lisääminen, jossa asiakkaiden tarpeeseen vastataan eri ammattiryhmien
tiiviillä yhteistyöllä.
Miltä sitten näyttää tulevaisuuden hyvinvointikeskus, ja millaisia
palveluja se tarjoaa asiakkailleen?

Palvelut saman katon alle

Nokian uuden hyvinvointikeskuksen suunnittelussa on lähdetty
hakemaan moderneja ratkaisuja palvelujen järjestämiseen, kuitenkin
vanhaa kunnioittaen. Uusi hyvinvointikeskus sijoittuu ympäristöön,
jossa on asemakaavalla suojeltuja vanhoja sairaalarakennuksia.

Hyvinvointikeskuksen historia on monivaiheinen ja ulottuu jo aikaan
ennen varsinaisen rakennuspäätöksen tekemistä. Rakentamisesta oli
käyty keskustelua parin vuoden ajan ennen varsinaisen päätöksen
tekemistä.

Hyvinvointikeskuksen alueelle on keskittynyt sairaanhoitoon ja
kansanterveyteen liittyvää toimintaa ja rakennuksia jo 1920-luvulta
lähtien. Souranderintien rakennuskokonaisuudella onkin paitsi
rakennushistoriallista myös sosiaalihistoriallista arvoa. Oman lisänsä

Hanketta on omalta osaltaan vauhdittanut jo puretun terveyskeskuksen sisäilmaongelmat, jotka ovat ajaneet terveydenhuollon palvelut
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useaan toimipisteeseen väistötiloihin.
”Uusi hyvinvointikeskus tuo ensivaiheessa suuren osan terveydenhuollon palveluista saman katon alle ja siten helpottaa asiointia.
Asiakkaan ei tarvitse enää kulkea eri puolilla kaupunkia asioidakseen
palveluissa”, Nokian kaupungin perusturvajohtaja Sanna Rautalammi toteaa.

Tilat mukautuvat erilaisiin tarpeisiin
Uuden hyvinvointikeskuksen suunnittelussa on lähtökohdaksi otettu
muunneltavuus. Tilat on suunniteltu niin, että niiden käyttöaste olisi
mahdollisimman suuri. Tulevaisuudessa esimerkiksi potilashuoneet
on mahdollista muuttaa tuetun asumisen asunnoiksi, sillä kaikissa
huoneissa on oma kylpyhuone.

LIITE 2.3.5.4 Mallinnuskuva lounaasta
Luottamuksellinen
Kalustus viitteellinen

TEKSTI | Miina Salmenharju
HAVAINNEKUVA | Aihio Arkkitehdit Oy

MIKÄ HYVINVOINTIKESKUS?

Suunnittelussa on otettu huomioon myös mahdolliset muut käyttäjäryhmät: esimerkiksi kokouskeskuksen tiloja voidaan vuokrata
ulkopuolisille käyttäjille, sillä tiloihin on oma sisäänkäynti.

Nokian uusi hyvinvointikeskus rakentuu vanhan, jo
puretun terveyskeskuksen paikalle osoitteeseen Maununkatu 16. Alueen miljöö puustoineen sekä vanhat, asemakaavalla suojellut sairaalarakennukset säilytetään.

”Tilat on suunniteltu palvelemaan monia eri toimintoja ja käyttäjäryhmiä. Kaikki kerrokset voidaan jakaa pienempiin kokonaisuuksiin
eri käyttötarkoituksia varten, ja esimerkiksi kokoustilat on mahdollista tarvittaessa muuttaa vastaanottotiloiksi”, Kirsi Maijala kertoo.

Hyvinvointikeskukseen sijoittuvat ensimmäisessä vaiheessa seuraavat palvelut:

Monialainen ympäristö antaa kokonaiskuvan
asiakkaan tilanteesta

o lääkärien ja hoitajien vastaanotot
o kiirevastaanotto
o suun terveydenhuolto
o röntgen
o laboratorio terveyskeskussairaala
o mielenterveys- ja päihdepalvelut
o kotisairaala
o neuvola.

Uuden hyvinvointikeskuksen tärkeänä tavoitteena on tehdä asioinnista mahdollisimman sujuvaa. Kantavana ajatuksena suunnittelussa
on ollut, että asiakas saisi hyvinvointikeskuksesta tulevaisuudessa
suuren osan tarvitsemistaan palveluista.
Hyvinvointikeskus tarjoaa monialaisen ympäristön, joka sujuvoittaa
ammattilaisten välistä konsultaatiota. Kaikki toiminta tähtää asiakkaan palvelukokemuksen parantamiseen ja ennalta ehkäisevään
hoitoon.

Tavoitteena on tehdä asiointi nokialaisille helpommaksi
ja tarjota vaikuttavampia ja asiakaslähtöisiä palveluja.
Hyvinvointikeskus tukee sosiaali- ja terveyspalvelujen
integraatiota sekä omahoitopalvelujen ja digitaalisen
asioinnin kehittämistä.

”Haluamme tehdä asioinnin ja eri ammattilaisten välisen yhteistyön
mahdollisimman sujuvaksi niin, että tieto kulkee eri ammattilaisten
ja toimijoiden välillä saumattomasti”, Sanna Rautalammi kertoo.

Kaupunginhallitus hyväksyi hyvinvointikeskuksen
hankesuunnitelman ja tilaohjelman vuonna 2017.
Rakennusurakan toteuttaa Skanska Talonrakennus Oy.
Rakennuksen toteutussuunnittelua on tehty tammikuun
2021 alusta asti eri käyttäjäryhmien kanssa.

Hyvinvointikeskus tarjoaa paikan avoimelle vuorovaikutukselle ja
kohtaamisille. Uudessa toimintamallissa eri alojen ammattilaiset
tekevät tiivistä yhteistyötä keskenään.

Hyvinvointikeskus on osa laajempaa muutosta

Maanrakennustyöt käynnistyivät huhtikuussa 2021.
Rakentaminen etenee vaiheittain niin, että hyvinvointikeskuksen on tarkoitus valmistua kesällä 2023. Toiminta
käynnistyy syksyllä 2023.

Nokian hyvinvointikeskus on osa sosiaali- ja terveyspalvelujen
laajempaa toiminnallista muutosta. Hyvinvointikeskuksen toiminnot
tukevat omalta osaltaan uudenlaisia joustavampia asiointitapoja ja
omahoidon palveluja. Tarkoituksena on esimerkiksi kehittää digitaalisen asioinnin palveluja eteenpäin.

Hankkeen tarkemmista aikatauluista ja ajankohtaisista
asioista tiedotetaan sitä mukaa kuin rakennusurakka
etenee.

Hyvinvointikeskus kulkeekin käsi kädessä tämän muutoksen kanssa:
tulevaisuuden sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tavoitteita
ovat asiakaslähtöisyys, yhdenvertainen ja oikea-aikainen saatavuus
sekä monialainen yhteistyö.

nokiankaupunki.fi/hyvinvointikeskus
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TEKSTI | Antti Mäkelä, Laura Niittymäki
KUVA | Mikko Ovaska

HAKAVUOREN LUONTOPOLKU
ON KOKO PERHEEN KESÄRETKIKOHDE
Nokian Siurossa sijaitseva Hakavuori on oiva kohde lyhyelle luontoretkelle.
Noin 800 metriä pitkä luontopolku on helppokulkuinen ja sopii
hyvin leppoisaksi retkikohteeksi
lasten kanssa. Luontopolun
varrelle on tänä keväänä asennettu uudet, alueen luonnosta ja
geologiasta kertovat opastaulut,
joita on mukava tutkia yhdessä.
Hakavuoren maisemasta erottuvat muun muassa kallioseinämät
ja muinaisranta, jonka kivet
veden virtaus on hionut pyöreiksi.
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
upeat näkymät Nokianvirralle ja
Kulovedelle.

Hakavuoren luontopolulle pääsee, kun suuntaa Nokian keskustasta kahdeksan kilometriä kohti
Siuroa ja kääntyy Siurontieltä
vasemmalle Penttilänmäentielle.
Luontopolku alkaa tien oikealta puolelta ja se on merkitty
maastoon. Auton voi pysäköidä
Penttilänmäentien varrella
sijaitsevalle parkkipaikalle.

toja, kallioperää ja korkeuseroja
sekä kosteiden lehtojen tihkupintoja. Lisäksi opasteissa kerrotaan
jylhäpiirteisen Hakavuoren
luontotyypeistä, joihin kuuluvat
kalliot, lehdot ja vanhat metsät.
- Opastaulujen teksteistä on
vastannut Kaija Helle ja kuvituksesta Pekka Rahkonen. Olemme
tehneet yhteistyötä heidän
kanssaan jo aiemmin Ruutanan
luontopolun luonto-opasteiden
osalta, kertoo Nokian kaupungin
ympäristönsuojelusuunnittelija
Antti Mäkelä.

Uudet luonto-opasteet
innostavat liikkumaan
ja tutkimaan lähiluontoa

Nokian kaupunki on uusinut
viime vuosina opasteita ja viitoituksia useissa luontokohteissa.
Opasteiden visuaalisuuteen sekä
ymmärrettävyyteen on kiinnitet-

Hakavuoren luonto-opasteet
esittelevät muun muassa alueen
euroopanpähkinäpensaslehtoa,
jääkauden jättämiä muinaisran-
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ty erityistä huomiota, jotta niitä
on helppo katsella myös lasten
kanssa.
Nokialla on yhteensä 17 kilometriä viitoitettuja retkeilyreittejä
sekä luontopolkuja nuotiopaikkoineen.

Tutustu ainutlaatuisiin
luontokohteisiin
Visit Nokian
verkkosivustolla
osoitteessa:
www.visitnokia.fi

AJANKOHTAISTA

SETORIN
TOIMINTA JATKUU
KORONATILANTEEN
SALLIESSA

NOKIALLE LAPSIYSTÄVÄLLINEN
KUNTA -TUNNUSTUS
UNICEF myönsi Nokialle Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen ensimmäisenä pirkanmaalaisena
kuntana.
Tunnustus on voimassa kaksi vuotta. Tavoitteellinen kehittämistyö lasten oikeuksien ja
yhdenvertaisen Nokian eteen jatkuu tästäkin eteenpäin aktiivisena.
Nokialla on mallin myötä tehty lukuisia toimenpiteitä, esimerkiksi otettu käyttöön koululaisten
osallistavan budjetoinnin menetelmä, lapset ovat laatineet kestävän kehityksen Olli Orava -oppaan
ja kouluissa on aloitettu matalan kynnyksen iltapäivätoiminnan kerhot.
Kehitystyö ja lapsiystävällisyys on nivottu osaksi useita kaupungin työtä ohjaavia asiakirjoja, muun
muassa talousarvioon sekä lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan. Sitoutuminen mallin
tavoitteisiin on edennyt hyvin ja tietoisuus lapsen oikeuksista on lisääntynyt.
Lapsiystävällinen kunta -työ perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen. Mallia koordinoi UNICEF.
lapsiystavallinenkunta.fi

Ikäihmisten lähitori Setori on
ollut suljettuna koronatilanteen
vuoksi. Toiminta jatkuu heti, kun
kokoontumisrajoitukset sallivat.
Asiasta tiedotetaan Nokian
Uutisten menovinkeissä, kaupungin
nettisivuilla ja Setorin Facebooksivuilla.
Ohjelmaa on tulevaisuudessakin
luvassa, ja yhteistyö mm.
kulttuuripalveluiden kanssa
jatkuu. Toiminnan virkistyessä
aloitellaan taas yhteistyötä myös
vapaaehtoisasioissa. Kaikki entiset
ja uudet vapaaehtoiset ovat erittäin
toivottuja ja tervetulleita mukaan
toimintaan nokialaisten ikäihmisten
hyväksi.
Vapaaehtoiseksi
ilmoittautuminen:
• netissä: nokiankaupunki.fi /
Sosiaali- ja terveyspalvelut /
Ikäihmisten palvelut /
Vapaaehtois- ja järjestötoiminta
• sähköpostitse:
setori@nokiankaupunki.fi tai
pirkko.makela@nokiankaupunki.fi
• puhelimitse: 040 133 4652

TYÖLLISYYDEN KUNTAKOKEILUT KÄYNNISTYNEET
Työllisyyden kuntakokeilut käynnistyivät maaliskuussa 2021 ja kestävät vuoden 2023 kesäkuun loppuun asti. Pirkanmaan työllisyyden
kuntakokeilussa osa Nokian kaupungin työttömistä työnhakijoista siirtyi TE-toimistosta oman kotikunnan asiakkaiksi.
Pirkanmaan työllisyyden kuntakokeilun asiakkaiksi siirtyvät työttömät työnhakijat, työllistettynä olevat ja työllistymistä edistävissä
palveluissa olevat työnhakijat, joiden kotikunta on kokeilualueella ja jotka eivät täytä ansiopäivärahan saamisen edellytyksiä tai jotka ovat alle
30-vuotiaita, maahanmuuttajia tai vieraskielisiä henkilöitä.
Työllisyyden kuntakokeilujen tavoitteena on nykyistä tehokkaammin edistää työttömien työnhakijoiden työllistymistä ja koulutukseen
ohjautumista ja tuoda uusia ratkaisuja osaavan työvoiman saatavuuteen. Kokeilujen tarkoituksena on parantaa erityisesti pidempään
työttömänä olleiden ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien pääsyä työmarkkinoille.
Työllisyyden kuntakokeiluun siirtyminen tapahtuu automaattisesti, ja Nokian kaupungin työllisyyspalveluista ollaan henkilökohtaisesti
yhteydessä nokialaisiin kokeilun piiriin kuuluviin asiakkaisiin. Asiakkaan ei siis tarvitse itse tehdä mitään.
Kuntakokeilussa asiakas saa hänelle nimetyn OMA-valmentajan, joka tukee työnhaussa ja neuvoo työttömyyteen liittyvissä viranomaisasioissa.
OMA-valmentaja koordinoi asiakkaalle yhdessä hänen kanssaan yksilöllisen polun kohti työtä, koulutusta tai muita palveluja.
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TEKSTI | Jarna Hara, Marjo Laakkonen ja Inka Virolainen
KUVA | Niko Hirvikoski

KIRJASTO PALVELEE DIGITAALISESTI
Julkisten palvelujen digitalisointi saattaa syventää eriarvoisuutta, jota kirjastoissa pyritään
kuitenkin lieventämään. Laki yleisistä kirjastoista määrittää kirjaston tehtäväksi tarjota
tietopalvelua, ohjausta ja tukea tiedon hankintaan, käyttöön sekä monipuoliseen lukutaitoon.
Poimimme asiakkaillemme muutaman
hyvän tärpin Nokian kirjaston runsaasta
digitaalisesta tarjonnasta. Lapsille on
muun muassa Kirjatti-perhelukudiplomi,
senioreille erinomainen Mukanetti ry:n
vertaistoiminta ja lehtienlukusalissa on
myös tarjolla e-lehtien lukemiseen kaksi
kosketusnäytöllistä laitetta.
Kirjatin kirjavinkit löytyvät mm.
Facebookista ja Instagramista. Kirjattisovelluksen voi ladata ilmaiseksi
Google Play- tai Applen App Store
-sovelluskaupasta. Valitse sovelluksesta
10 Kirjatin suosittelemaa kirjaa ja lue
yhdessä perheen kanssa. Eri aiheista
kootut kirjalistat on koottu erityisesti alle
kouluikäisiä lapsia ja yhteisiä lukuhetkiä
ajatellen. Kirjastostasi saat halutessasi myös
perinteisen Kirjatti-aiheisen kirjanmerkin,
johon luetut kirjat voi merkitä. Kun
kaikki kymmenen kirjaa on luettu, näytä
kirjanmerkkiä PIKI-kirjastossasi, josta

saat lukudiplomitodistuksen ja pienen
yllätyksen. Lisätietoa lukudiplomista löytyy
PIKI-verkkokirjaston Lapset-osiosta.

Talentum) lehdet. Palvelu on käytettävissä
kirjaston asiakaskoneilla.

ATK Seniorit Mukanetti ry tarjoaa
ikäihmisille tietokoneiden, tablettien ja
kännyköiden käytön peruskäytön opastusta
pääkirjastolla. Vertaisohjaajien antama
opastus on maksutonta eikä edellytä
yhdistyksen jäsenyyttä.
Pääkirjaston lehtienlukusalissa on
käytettävissä myös e-lehtien lukemiseen
tarkoitetut kosketusnäytölliset tietokoneet.
PIKI-verkkokirjaston E-aineistot-osiossa
pääsee tutustumaan PIKI-alueen kattavaan
lehtitarjontaan.

eMagz
Kotimaisia aikakaus- ja ammattilehtiä
verkossa. Mukana monen suuren
kustantamon (esim. Aller Media, A-lehdet,

Nokian kaupunki

ePress
Kotimaisia paikallis- ja maakuntalehtiä
verkossa. Mukana esim. Helsingin Sanomat
sekä Alma Median lehtiä (Aamulehti,
Pohjolan Sanomat jne.) Käytettävissä
kaikissa muissa PIKI-kirjastoissa
asiakaskoneilla.

Pressreader
Yli 7000 elektronista sanoma- ja
aikakauslehteä yli 100 eri maasta.
Käytettävissä etänä PIKI-kirjastojen
kirjastokortilla ja tunnusluvulla toistaiseksi.
Nyt vain rohkeasti kokeilemaan kirjaston
digitaalisia palveluja! PIKI-verkkokirjaston
löydät osoitteesta piki.verkkokirjasto.fi

@Nokiankaupunki

visitnokia

