
  

 

       

Hinttalan ohjelma 4.6.–28.8.2022 
 

AUKIOLOAJAT 

Kahvila, museo ja näyttelyt la 4.6.–su 28.8.2022   

ti–pe 10–18, la–su 11–18  

juhannusviikolla to 23.6.– su 26.6. suljettu  

 

LISÄTIETOJA 

Tiedustelut p. 050 395 8801 / Hinttalan kesäoppaat 

visitnokia.fi/Hinttala 

Seuraa somessa (FB, IG): Visit Nokia, Hinttalan Kahvila, #hinttala, #hinttalankahvila  

AVOINNA KOKO KESÄN 

4.6.–28.8. Hinttalan kotiseutumuseo. Kesäoppaat opastavat lauantaisin klo 13 sekä 

päivittäin asiakkaiden toiveiden mukaan. 

4.6.–28.8. Menneen ajan ruoat on museopirtissä esillä oleva uusi ruokateemainen 

näyttely, joka esittelee Suomen ruokahistorian merkittävimpiä ruokia. 

4.6.–28.8. Luhti - näkökulmia aikaan -näyttelyssä historiallisia tapahtumia tarkastellaan 

ensisijaisesti Hinttalan kantatalon ja nykyisen kotiseutumuseon, Kankaantaan kylän ja 

nykyään Nokia -nimellä tunnetun paikkakunnan perspektiivistä. 

4.6.–14.8. Omatoimiverstaalla voit nikkaroida vapaasti kierrätysmateriaaleista, 

kesäoppailta voit lainata työkaluja. 

4.6.–14.8. Keppihevosradalla voit kirmata oman tai Hinttalasta lainattavan 

keppihevosen kanssa.  

OHJELMA KRONOLOGISESTI 

 

Su 5.6. klo 12–13 Leikkiä ruoalla - toiminnallinen seikkailu Hinttalan pihapiirissä 

ruokien maailmaan. Suunnattu 6–12-vuotiaille, mutta mukaan mahtuu jokainen. 

Tutustumme ruoan matkaan pellosta pöytään ja metsästä vatsaan.  

 

Ke 8.6. klo 13–14.30 Runotuokio Hinttalassa. Päivi Honkalan runosikermä kesän 

alkamisen kunniaksi. Voit tuoda mukanasi oman lempirunon tai itse kirjoittamasi 

runon tai tekstin, jonka Päivi esittää paikan päällä, itsekin voit sen halutessasi esittää.   

 

https://visitnokia.fi/kohteet/hinttalan-kotiseutumuseo/


  

 

       

Pe 10.6. klo 11–12.30 Taiji. Kaiken ikäisille sopivan harmonisen ja pehmeän 

liikuntamuodon harjoitukset rentouttavat sekä kehittävät tasapainoa ja 

koordinaatiota. Päälle joustavat vaatteet, mukaan juomapullo. Voit tulla viikoittain 

12.8. saakka (ei 24.6.) tai vain kokeilemaan. Opettajana Helmiina Kauhanen.  

 

La 11.6. klo 11–17 Jousipyssypajat. Tule tekemään oma jousipyssy ihan alusta asti! Paja 

sopii 5-vuotiaasta alkaen kaiken ikäisille, alle 13-vuotiaiden tulee olla oman aikuisen 

seurassa.  Huomioithan työpajan jälkeen jousipyssyn turvallisen käyttämisen myös 

kotioloissa! Työpajaan tulee ilmoittautua ennakkoon verkkolomakkeella 

lyyti.in/jousipyssyt Pue päälle työskentelyä kestävät, sään mukaiset vaatteet, työpaja 

järjestetään pihapiirissä. Mukaan voi ottaa myös oman puukon, kavahöylän ja höylän 

sekä työhansikkaat, eivät pakollisia. Työpajassa työskennellään omalla vastuulla.  

Ohjaajana lasitaiteilija amk Vesa Välikangas.  

 

Su 12.6. klo 12–13 Ruokamatka - Hinttalan ruokanäyttelyä tukeva vuodenkiertoa 

mukaileva opastus, jolla perehdymme tarkemmin seudun ruokakulttuurin 

monipuolisuuteen, sen paikallisiin erityispiirteisiin ja tapahtuneisiin muutoksiin. 

Oppaana Laurenzia Mäntysalo Nokian ja Pirkkalan Matkailuoppaat ry:stä.  

 

Su 12.6. klo 14 Viihteellinen sekakuoro Welmut musisoi Hinttalassa. Tule viettämään 

iltapäivän musiikkituokiota kanssamme. Ohjelmistossamme on sekä lapsille että 

aikuisille suunnattua ohjelmaa.  

 

Ti 14.6. Klo 11–17 Jousipyssypajat (ks. info la 11.6.)  

 

Ke 15.6. klo 13 Lasten satutunti. Satutunnit ovat kaikille kiinnostuneille avoimia, mutta 

soveltuvat parhaiten yli 3-vuotiaille. Kesto noin 30min, järjestäjänä kirjastopalvelut. 

Tervetuloa satujen maailmaan!  

 

To 16.6. klo 18–20 Nokian Harmonikkakerhon konsertti. Kesäkonsertti on perinteisesti 

koonnut harmonikkamusiikin ystäviä pihan täydeltä.  

 

Pe 17.6. klo 11–12.30 Taiji, ohjaajana Helmiina Kauhanen (ks. info pe 10.6.)   

 

La 18.6. klo 11–15 Muinaisaika saapuu Hinttalaan. Birckalan muinaisaikayhdistys 

saapuu esittelemään toimintaansa, kertoo muinaisajasta, kädentaitokokeiluja ja 

taistelunäytöksiä Hinttalan piha-alueella.  

https://www.lyyti.fi/reg/jousipyssyt


  

 

       

La 18.6. klo 15 Metsän peitossa -konsertti. Uulun tarinakonsertissa yhdistetään 

ympäristökasvatuksen teemoja kansantarinoiden maailmaan. Konsertissa pohditaan 

metsien ja vesien suojelun ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen teemoja sekä 

opitaan miltä erilaiset perinnesoittimet kuulostavat ja minkälaisia taikaolentoja 

Suomessa ennen vanhaa uskottiin luonnossa olevan. Tarinassa kesälomaansa mökillä 

viettävät serkukset tempautuvat elämänsä ihmeellisimpään seikkailuun, kun he 

lähtevät poimimaan metsästä mustikoita mummon mustikkapiirakkaa varten. 

Ikäsuositus: 3–10 vuotta.   

 

Su 19.6. klo 13–14 ja 15–16 Koko perheen kanteletyöpajat. Tule kokeilemaan miten 5-

kielinen kantele soi! Työpajassa tutkitaan minkälaisia ääniä kanteleella voi tehdä ja 

opitaan säestämään kahdella soinnulla laulua. Lisäksi jokaisessa työpajassa tehdään 

ryhmän kanssa oma pieni kesäinen kantelesävellys. Kulttuuriosuuskunta Uulun työpaja 

soveltuu kaiken ikäisille.  

  

Ti 21.6. klo 15–17/18 Kranssikurssi (maksullinen). Lisätiedot ja ilmoittautumisohjeet 

Hinttalan Kahvilasta p. 045 8045 664 tai sähköpostitse hinttalankahvila@gmail.com. 

 

Ke 22.6. klo 13 Kirjaston satutunti Hinttalassa.  

 

To 23.6. - su 26.6. Hinttala on suljettu  

 

Ke 29.6. klo 13 Kirjapiiri: Luonnon helmassa. Nokian kaupunginkirjastolla kokoontuva 

kirjapiiri siirtyy kesäksi Hinttalaan. Tervetuloa keskustelemaan ja kuuntelemaan 

luonnon helmassa –teemalla kirjallisuudesta, samalla jaetaan hyviä lukuvinkkejä.  

Tilaisuuden vetää Sirkka-Liisa Häyrynen.   

 

To 30.6. klo 13 Eläkeväen kesäpäivä. Nokialaisten eläkejärjestöjen yhteinen, 

ohjelmallinen kesätapahtuma.  

 

To 30.6. klo 18 Saku Ryhänen trion konsertti. Laulaja-lauluntekijä Saku Ryhänen (laulu, 

kitara) esittää omia laulujaan elämän iloista ja suruista, kaipuusta ja rakkaudesta. 

Akustisessa, folkahtavaa suomipoppia soittavassa triossa musisoivat myös Pekka 

Piipponen (basso) ja Matti Pollari (haitari, huuliharppu, koskettimet, saksofoni).  

 

1.7.–3.7. klo 12–18 Taste of Nokia. Kaupungin parhaat ravintolat ja kahvilat tarjoilevat 

makuelämyksiä maisteluannoksina vain kolmen euron hintaan. Tapahtuman 

mailto:hinttalankahvila@gmail.com


  

 

       

annoksissa on mukana runsaasti luovuutta, uusia makuja sekä tietysti nokialaisuutta. 

Hinttalan Kahvila on mukana tapahtumassa. 

 

Pe 1.7. klo 11–12.30 Taiji, ohjaajana Helmiina Kauhanen (ks. info pe 10.6.)   

 

Ti 5.7. klo 13–14 ja 15–16 Koko perheen kanteletyöpajat. Tule kokeilemaan miten 5-

kielinen kantele soi! Työpajassa tutkitaan minkälaisia ääniä kanteleella voi tehdä ja 

opitaan säestämään kahdella soinnulla laulua. Lisäksi jokaisessa työpajassa tehdään 

ryhmän kanssa oma pieni kesäinen kantelesävellys. Kulttuuriosuuskunta Uulun työpaja 

soveltuu kaiken ikäisille.  

 

Ke 6.7. klo 13 Eino Leinon päivän runovärityshetki aikuisille. Tervetuloa rentouttavaan 

aikuisten värityshetkeen sekä kuuntelemaan ääneen lukua. Järj. Nokian kaupungin 

kirjastopalvelut.   

 

To 7.7. klo 13–14 ja 15–16 Koko perheen soitinkokeilutyöpajat. Tule kokeilemaan 

suomalaisia ja eri puolilta maailmaa kotoisin olevia perinnesoittimia. Oletko koskaan 

kokeillut jouhikkoa, munniharppua tai vaikkapa simpukasta tehtyä trumpettia? Uulun 

soitinkokeilutyöpajassa on ainutlaatuinen tilaisuus tulla kokeilemaan erikoisia soittimia 

eri puolilta maailmaa. Työpaja soveltuu kaiken ikäisille.   

 

Pe 8.7. klo 11–12.30 Taiji, ohjaajana Helmiina Kauhanen (ks. info pe 10.6.)   

 

Su 10.7. klo 12–13 Pirkkalankoivun katveessa - tarinoita kunnan jakamiseen (ja 

yhdistämisiin) Hinttalan pihapiirissä tai tuvassa (sään mukaan) tapahtuva 

penkkiopastus. Istahdamme alas kuulemaan tarinoita sadan vuoden takaa - kun pitäjän 

nimi oli vielä Pirkkala ja miten siitä tuli lopulta Nokia. Kuulemme myös mitkä asiat ovat 

osaltaan vaikuttaneet kunnan syntyyn nykymuodossaan. Opas Laurenzia Mäntysalo. 

 

Ke 13.7. klo 13–14.30 Runotuokio Hinttalassa, runoissa ilmentyvä tarinallisuus, 

humoristisuus ja murteet.  Voit myös tuoda mukanasi oman lempirunon tai itse 

kirjoittamasi runon tai tekstin, jonka tuokion vetävä Päivi Honkala esittää paikan päällä 

tai voit esittää itsekin.    

 

To 14.7. klo 12–14 Kokedamakurssi. Kokedaman idea on itse tekeminen, joka tuo 

voiman ja rauhan ja palan metsää ja luontoa kotiin. Sen tekemiseen liittyy myös 

estetiikasta nauttiminen ja rauhoittuminen. Irtaannu hetkeksi arjen hulinasta ja nauti 



  

 

       

käsillä tekemisestä. Kurssin hinta on 39€ / hlö sisältäen materiaalit kahden kokedaman 

tekemiseen. Ilmoittautumiset sähköpostilla mervi.karinkanta@gmail.com, tiedustelut: 

p. 045 8052033/ Mervi Karinkanta. 

 

Pe 15.7. klo 11–12.30 Taiji, ohjaajana Helmiina Kauhanen (ks. info pe 10.6.)   

 

Ti 19.7. klo 18–19 Rumpurentoutus Hinttalassa. Varaa hetki aikaa itsellesi ja tule 

rumpurentoutukseen. Mukaan voit ottaa oman jooga- tai jumppamaton, myös 

räsymattoja on jonkin verran käytettävissä. Rentoutus järjestetään sateen sattuessa 

sisätiloissa, ohjaajana Päivi Honkala.   

 

Ke 20.7. klo 13–14.30 Runotuokio Hinttalassa. Runoissa käsitellään rakkautta, elämän 

rikkautta, iloa, valoa, ihmisenä kasvua - tunteita laidasta laitaan. Itselle 

merkityksellisen runon saa tuoda luettavaksi tai esittää sen itse. Tuokion vetää Päivi 

Honkala.  

  

Ke 20.7. klo 18 Waskivaarien konsertti. Ohjelmassa yhdistyvät kalevalainen 

folkperinne, bluegrass ja ikivihreät sävelet.  

 

Pe 22.7. klo 11–12.30 Taiji, ohjaajana Helmiina Kauhanen (ks. info pe 10.6.)   

 

Su 24.7. klo 12–13 Ruokamatka - Hinttalan ruokanäyttelyä tukeva vuodenkiertoa 

mukaileva opastus, jolla perehdymme tarkemmin seudun ruokakulttuurin 

monipuolisuuteen, sen paikallisiin erityispiirteisiin ja tapahtuneisiin muutoksiin. opas 

Laurenzia Mäntysalo.  

 

Ti 26.7. klo 13–14 ja 15–16 Koko perheen soitinkokeilutyöpajat. Tule kokeilemaan 

suomalaisia ja eri puolilta maailmaa kotoisin olevia perinnesoittimia. Oletko koskaan 

kokeillut jouhikkoa, munniharppua tai vaikkapa simpukasta tehtyä trumpettia? Uulun 

soitinkokeilutyöpajassa on ainutlaatuinen tilaisuus tulla kokeilemaan erikoisia soittimia 

eri puolilta maailmaa. Työpaja soveltuu kaiken ikäisille.  

 

Ti 26.7. klo 16–18 Makramelyhdyt. Kierrätetään vanhat lasipurkit ja tehdään 

tunnelmallisia lyhtyjä loppukesän hämärtyviin iltoihin. Makramelyhty on myös 

mieluinen lahja ja kun olet tehnyt yhden lyhdyn, voit jatkossa valmistaa niitä 

itsenäisesti. Kurssin hinta on 39€ / hlö. Ota mukaan muutama eri kokoinen lasipurkki, 

mailto:mervi.karinkanta@gmail.com


  

 

       

jossa on selkeä kaulus. Ilmoittautumiset sähköpostilla mervi.karinkanta@gmail.com,  

tiedustelut: p. 045 8052033/ Mervi Karinkanta.  

 

Ke 27.7. klo 13 Kirjapiiri: Dekkari riippumatossa. Nokian kaupunginkirjastolla 

kokoontuva kirjapiiri siirtyy kesäksi Hinttalaan. Tervetuloa keskustelemaan ja 

kuuntelemaan dekkareista, samalla jaetaan hyviä lukuvinkkejä. Tilaisuuden vetää 

Sirkka-Liisa Häyrynen.  

 

Pe 29.7. klo 11–12.30 Taiji, ohjaajana Helmiina Kauhanen (ks. info pe 10.6.)   

 

Su 31.7. klo 12–13 Leikkiä ruoalla - Toiminnallinen seikkailu Hinttalan pihapiirissä 

ruokien maailmaan. Suunnattu 6–12-vuotiaille, mutta mukaan mahtuu jokainen. 

Tutustumme ruoan matkaan pellosta pöytään ja metsästä mahaan. opas Laurenzia 

Mäntysalo  

 

Su 31.7. klo 17 Hanna Ryynänen - Saarijärven kantele. Mitä kuulen? Miten kuuntelen? 

Soitanko minä vai soittaako musiikki minua? Soolomusiikissaan Hanna Ryynänen 

heittäytyy Saarijärven kanteleen sävyrikkaan soinnin inspiroimana improvisaation 

vietäväksi. Erilaisten äänenvärien tutkiminen ja soittotapojen kokeellinen käsittely ovat 

keskeisessä roolissa Hannan musiikissa. Kantele hämmästyttää kuulijansa 

monipuolisuudellaan, kun Hanna venyttää instrumenttinsa soinnillisia äärirajoja 

pehmeästä rajuun ja meditatiivisesta perkussiiviseen soittoon. Hannan vahva 

instrumentalismi ja ilmaisuvoimainen läsnäolo avaavat ovia musiikillisiin maailmoihin, 

joissa kokonaisvaltainen kuunteleminen tarjoaa loputtomasti yllättymisen 

mahdollisuuksia niin yleisölle kuin muusikolle itselleen.   

 

Ti 2.8. – ke 3.8. Nallekurssi. Lähde mukaan tekemään aitoa ja alkuperäistä 

mohairnallea! Nalle valmistetaan materiaalien mukaisesti käsityönä ja vaatii kotona 

tekemistä sekä kaksi ohjattua iltaa Hinttalassa. Kurssin hinta on 120 € + 

materiaalimaksu alk. 30 € riippuen valituista materiaaleista. Kurssille ilmoittaudutaan 

sähköpostilla mervi.karinkanta@gmail.com, tiedustelut p. 045 8052033/ Mervi 

Karinkanta. 

 

Pe 5.8. klo 11–12.30 Taiji, ohjaajana Helmiina Kauhanen (ks. info pe 10.6.)   

 

Ti 9.8. klo 18 Elokuun ilta. Ohjelmallinen ilta, riäväkahveetarjoilu. Vapaa pääsy. Järj. 

Kankaantaan Naiset ry.  

mailto:mervi.karinkanta@gmail.com
mailto:mervi.karinkanta@gmail.com


  

 

       

Ke 10.8. klo 13 Novellivärityshetki aikuisille. Tervetuloa rentouttavaan aikuisten 

värityshetkeen sekä kuuntelemaan ääneen lukua. Järj. Nokian kaupungin 

kirjastopalvelut.   

 

Ke 10.8. Klo 18 Waskivaarien konsertti. Ohjelmassa yhdistyvät kalevalainen 

folkperinne, bluegrass ja ikivihreät sävelet.  

 

To 11.8. klo 18 Puhallinyhtye Oktaavin konsertti.  

 

Pe 12.8. klo 11–12.30 Taiji, ohjaajana Helmiina Kauhanen (ks. info pe 10.6.)   

 

Su 14.8. klo 15 Metsän peitossa -konsertti Uulu. Tässä Uulun tarinakonsertissa 

yhdistetään ympäristökasvatuksen teemoja kansantarinoiden maailmaan. Konsertissa 

pohditaan metsien ja vesien suojelun ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen 

teemoja sekä opitaan miltä erilaiset perinnesoittimet kuulostavat ja minkälaisia 

taikaolentoja Suomessa ennen vanhaa uskottiin luonnossa olevan. Tarinassa 

kesälomaansa mökillä viettävät serkukset tempautuvat elämänsä ihmeellisimpään 

seikkailuun, kun he lähtevät poimimaan metsästä mustikoita mummon 

mustikkapiirakkaa varten. Ikäsuositus: 3–10 vuotta.  

 

Ke 17.8. klo 13 Nukketeatteri Tarinatassun esitys. Vuonna 2002 perustettu kirjaston 

oma nukketeatteri Tarinatassu viihdyttää esityksellään koko perhettä.   

 

La 20.8. Harrastustori keskusurheilukentällä, ohjelmaa myös Hinttalassa  

 

Su 21.8. klo 12–14 Karjalaiset 70-vuotisjuhlamarkkinat. Markkinoilla on myytävänä 

karjalanpiirakoita ja käsitöitä, ohjelmassa kansantansseja ja -musiikkia. Järj. Nokian 

Karjala-Seura ry.  

 

Ti 23.8. klo 18–19 Rumpurentoutus Hinttalassa. Varaa hetki aikaa itsellesi ja tule 

rumpurentoutukseen. Mukaan voit ottaa oman jooga- tai jumppamaton, myös 

räsymattoja on jonkin verran käytettävissä. Rentoutus järjestetään sateen sattuessa 

sisätiloissa, ohjaajana Päivi Honkala.  

 

Ke 24.8. klo 13 Kirjapiiri: Kohtaamisia (Sirkka-Liisa Häyrynen). Nokian 

kaupunginkirjastolla kokoontuva kirjapiiri siirtyy kesäksi Hinttalaan. Tervetuloa 



  

 

       

keskustelemaan ja kuuntelemaan kohtaamisia –teemalla kirjallisuudesta, samalla 

jaetaan hyviä lukuvinkkejä. Tilaisuuden vetää Sirkka-Liisa Häyrynen.  

 

Su 28.8. klo 15 Nokian Työväen Mieskuoron konsertti. Reino Helismaan sanoin ”Nyt 

kun kesä mennyt on, syksy saapuu” niin Nokian Työväen Mieskuorokin muistelee 

mennyttä kesää, minkä toivoisi jatkuvan pitkälle syksyyn. Vielä on kesää jäljellä! 


