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Tervehdys Nokia-Seurasta!
Jasenmaksu 2019
Liitteena on jasenmaksulaskusi talta vuodelta. Maksu on edelleen vain 10 euroa,
erapaiva 15.4.2019. Kayta ystavaliisesti maksuviitetta 1054.

Nokia-Seuran hallitus 2019
Yhdistyksen puheenjohtajana jatkaa Veijo Hynninen. Muut hallituksen jasenet
ovat Anne Haapalainen, Sami Karjalainen, Henry Moisio, Kirsti Naskali, Maritta
Pahlman, Keijo Rantanen ja Eija Teivas.

Kevatkokous 27.3. klo 17 Kerholan Polonin salissa

Kevatkokousasioiden jalkeen on puhujavieraana Nokian Paperi Oy:n entinen
toimitusjohtaja Olavi Toivola. Elakkeelle jaatyaan han on ryhtynyt myos
kirjailijaksi ja teoksissaan nakyy Nokia moninnuotoisesti. Esitys onkin otsikoitu
"Nokia kirjoissani".
Tervetuloa kuulolle-tuo vaikka kaveri mukanasil Kokoukseen voi osallistua
olematta Nokia-Seuran jasen. Kahvitarjoilu.

Historian polut -kavely Haavistolla 22.5. klo 17

Viime kevaana valtavan suosion saanut - todellakin yli 200 osallistujaa tapahtumannme uusitaan Nokia-viikon keskiviikkona. Kavelemme noin neljan
kilometrin lenkin Haaviston tarinoita taynna olevissa maisemissa. Oppaat
johdattelevat Kullaanvuoren varikkaaseen historiaan, tutustutaan hienoihin
pispalamaisiin Utolankallion ja Porkanperan asuinalueisiin ym. Maastossa on
korkeuseroja ja liikumme osittain metsapolulla. Lahto ja paluu Lauttalan koululle.

Tutustu Nokia-Seuran kirjoihin ja lehtiin
Julkaisumme tarjoavat monipuolisia kuvakulmia kottseutuumme ja ovat siten
myos oivallisia viemisia taalla ennen tai nyt asuville ja erityisesti tanne askettain
muuttaneille. Kirjoja ja lehtia myyvat Eveiiinan Talo Valikadulla, Taidetalo,
Timanttiset Prismassa, Kirpputori Siison Pirkkalaistorilla seka SPR-kahvio
terveyskeskuksessa.
Toivotamme viihtyisia hetkia kotiseutuharrastuksen parissal
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Nokia-Seuran toimintaa vuonna 2018
Nokia ennen ja nyt XV -lehti
Kotiseutulehtemme Nokia ennen ja nyt ilmestyi marraskuussa
100-sivuisena lukupakettina. Yleison kiinnostus oli suuri, joten
lisapainos otettiin heti vuodenvaihteessa.
Lehtea lahjoitettiin kaupungin sivistystoimelle opetuskayttoon seka
nokialaisille veteraaneille yhteensa yli 200 kpl.
Historian polut Nokia-vllkolla
Perinteinen Historian polut-kavely toteutettiin toukokuussa mita
mainiommassa, aurinkoisessa saassa. Suuntana oli Haaviston aiue,
jossa kavimme Kullaanvuorelia, Utolan kallioilla ja Porkanperalla.
Reitti ulottui aina luonnonsuojelualueelle, josta palasimme lahtopisteeseen Lauttalan koululle. Osallistujia oli perati 200.

Kotiseuturetki Ylojarvelle 30.8.
Vuoden 2018 retki suuntautui Ylojarvelle, jonne saimme
mainiot oppaat Ylojarvi-seurasta; Torbjorn Nikus johdatti
meita persoonallisella otteellaan kaverinaan Pentti
Saynavajarvi. Kohteitamme olivat mm. 1700-luvulta oleva
Heikkilan pirtti, Teivon ravirata, Pietilan tila ja Teivaalan
kartano. Retki paattyi Ylojarven kirkkoon, jossa veisattiin
iltavirsi Maila Bohmin saestamana.

Koskenmaen kotiseutupoiku
Yhteistyossa kaupungin kanssa laadimme kotiseutupolun, jota voi seurata vaikkapa alypuhelimella
kavellessaan tai kotona tietokoneelta. Reitti
julkaistiin opastetulla kavelylla 9. syyskuuta ja
toistamiseen 30.9. Molempiin kavelyihin osallistui
perati 110 henkiloa.

