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Scandic
Eden Nokia –
nokialainen tropiikki

Vesiaktiviteetteja
kymmenien järvien
kaupungissa

Bloggari Elisa
Luomarannan
suosikkikohteet
Siuroon

Virta –

koe tila ja taide
Kuuletko
viheriön kutsun?

Näe ja
koe Nokia!
Täällä syntyy uusia muistoja.

Kesäkuvakilpailu

Mitä sinä haluat kokea
Nokialla ensimmäiseksi?
SISÄLLYS

Pirkkalaistorilla
MISTÄ ON NOKIAN KESÄ TEHTY?
Kun Nokian tapahtumat, tunnelma tai kesäpuuhat vievät mukanaan, muista napata
tilannekuva talteen. Kaikkien julkisella
Instagram-tilillä kuvan #visitnokia-tunnisteella jakaneiden kesken arvotaan majoituslahjakortti neljälle hengelle Scandic Eden
Nokia -kylpylähotelliin.
Kilpailuaika 1.6.–31.8.2022.

Voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti, ja
voittaja voidaan ilmoittaa myös Visit Nokian
sosiaalisen median kanavissa. Jos voittajaa ei
tavoiteta viikon kuluessa, arvotaan uusi voittaja.
Kilpailuun voi osallistua useammalla kuvalla.
Kilpailuun osallistuja vastaa siitä, että hänellä
on laillinen oikeus käyttää ja jakaa kuvaa, ja
että hänellä on kaikilta kuvassa mahdollisesti
esiintyviltä henkilöiltä suostumus kilpailuun
osallistumiseen. Jaettuja kuvia voidaan käyttää
Visit Nokian markkinoinnissa.
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Nähdään
Nokialla!
Ihana nähdä! Visit Nokian matkailuvuosi tapahtumineen, aktiviteetteineen ja
elämyksineen odottaa sinua malttamattomana.
Tähän matkailuoppaaseen on kerätty parhaat vinkit niin Nokian sisältä kuin
ulkopuoleltakin tuleville matkailijoille. Oppaasta vannoutuneempikin Nokianautiskelija löytää hauskaa tekemistä ja uusia lähestymiskulmia tuttuihin
kohteisiin. Nokialaisten klassikkokohteiden, kuten uudistuneen Tehdassaaren,
nosteessa olevan Siuron sekä ikisuosikki Tapsan Tahtien rinnalle on nostettu muun
muassa suppailua, frisbeegolfia sekä mielenkiintoisia näyttelyitä.
Kolme tunnettua nokialaista antavat myös omat vinkkinsä Nokialle: Toimittaja
Matti Kuusela kertoo suosikkinsa Nokian ulkoilureitteihin, bloggari Elisa
Luomaranta paljastaa suosikkikohteensa Siuroon sekä urheilija Mira Potkonen
vinkkaa, miten viettää aktiivipäivä Nokialla.
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Scandic Eden
Nokia –
nokialainen tropiikki

Kylpylähotelli Edenin porealtaat
pulppuavat aina +32 °C
lämmössä. Raikas uusi ilme sekä
uudistunut ravintolamaailma
kutsuvat niin vanhat kuin uudet
ystävät viihtyisään tunnelmaan.
1500 neliön uudistetusta viihdekylpylästä ei
monipuolisuutta puutu: 3 hemmottelevaa poreallasta, tasatunnein hyrskyävä aaltokone ja useita
erilaisia saunoja infrapunalla, tuoksulla tai lempeällä
tropiikin kosteudella.
Kylpylän käyttö sisältyy aina majoitukseen, kun päätät ottaa hyvät
unet valitsemassasi hotellihuoneessa. Perhelomailijat on huomioitu huoneiden lisävuoteiden suunnittelussa. Hotellissa on myös 10
esteetöntä huonetta, joihin voi yhdistää väliovella avustajan huoneen.
Liikkuminen hotellissa on sujuvaa ja altaaseenkin pääsee helposti
pyörätuolilla.
Kylpylähotellin palveluihin kuuluvat myös monipuoliset vesiliikuntatunnit, tasokas kuntosali, pelihuone sekä frisbee- ja minigolfrata.
Kesällä käytössä on myös ulkoallas auringonottotuoleineen ja terasseineen. Hotellista voi myös lainata polkupyöriä.
Paratiisikatu 2, scandichotels.fi
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MAKUNAUTINTOJA
Hotellin ravintolamaailmasta
löydät street food -henkisen
Food Marketin, joka tarjoaa rentoa ruokailua sekä vastapaistettuja kahvilatuotteita. Á la carte
-ravintola Little Italy tarjoaa
mm. antipasto-annoksia, pizzaa,
pastaa, burgereita ja pihvejä
sekä laadukkaita viinejä.
Pool market -allasbaarissa
nautit kylpylävierailun ohessa
pientä purtavaa, raikkaita juomia ja kahvilan herkkuja.

PYÖRÄRETKEN LEPOKEIDAS
Innokkaan pyöräilijän kannattaa tutustua
Järvien Reitit -pyöräreitteihin, sillä Nokialla
on paljon mielenkiintoisia kohteita, jotka voi
saavuttaa helposti pyörällä. Kylpylähotelli
Eden on hyvä lähtö- tai levähdyspaikka
Pyhäjärvireitillä. Pyhäjärvireitillä on viisi runkoreittiä ja useita näiden ympärille rakennettuja matkamahdollisuuksia.
Valitse siis Nokian suosikkikohteesi
Pyhäjärvireitin varrelta ja räätälöi niiden pohjalta mieleisesi pyöräreitti.
Tutustu pyöräreitteihin: jarvienreitti.fi

LAINEITA PITKIN KYLPYLÄN
POREISIIN
Todellinen vesipeto saapuu kylpylään
vettä pitkin. Hopealinjojen Tampere–
Hämeenlinna-reitillä voit yhdistää
kylpyläloman sisävesiristeilyn järvimaisemiin. Vain 50 metrin päässä kylpylähotellista olevassa Nokian satamassa pysähtyvät myös Hopealinjojen
Sotkanvirran risteilyt sekä Laukon
kartanon reittivuorot.
Tutustu risteilyihin: hopealinjat.fi
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Ainutlaatuista
koettavaa
RENTOUTTAVIA HETKIÄ
LAAMOJEN KANSSA
Villa Alpaca tarjoaa eläinavusteista
toimintaa lumoavien laamojen kanssa
Pinsiössä. Villa Alpacassa ei suoriteta,
vaan viihdytään ja koetaan elämyksiä
kunkin ryhmän haluamalla tavalla; esteettömästi, kiireettömästi ja turvallisesti,
tarvittaessa ikkunalasin takaa laamoihin
tutustuen.
Tarjolla on mm. laamavaelluksia, herkutteluhetkiä ja vaikka paljussa kylpemistä. Laadukkaissa puitteissa voit viettää
syntymäpäiviä, kokoushetkiä, tyhy-päiviä
tai teemoitettuja kurssipäiviä luonnonrauhasta nauttien. Villa Alpacan yhteydessä
toimii pitopalvelu Buen Gusto, josta voi
tilata ruokailun tai kahvituksen vierailun
yhteyteen.
Tutustu laamojen kotitilaan: villaalpaca.fi
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HUIPPUKORISTA NOKIALLA
BC Nokian miesten edustusjoukkue pelaa
koripalloa Suomen korkeimmalla tasolla
Korisliigassa. Tule seuraamaan vauhdikasta ja
viihdyttävää koripalloa Näätien kotiotteluun!
Kankaantaankatu 4, bcnokia.fi

Vesiaktiviteetteja
kymmenien järvien
kaupungissa
SUPPAILUA KENNONNOKASSA

RANTAPÄIVÄ TEKEE KESÄN
Nokialla on monta hoidettua ja viihtyisää uimarantaa. Suosittu Kennonnokka
sopii koko perheelle kesäpäivän viettoon.
Rannan läheisyydessä on mm. lasten leikkipaikka, Varaston SUP-lautavuokraamo
ja jäätelökioski sekä grilli, jossa pääset
maistamaan nokialaista erikoisuutta,
kuumaa koiraa! Kennonnokan parkkipaikalta lähtee myös Maatialanharjun
viiden kilometrin mittainen luontopolku,
joten reippailun päätteeksi on lyhyt matka
uimaan.

Kennonnokan uimaranta, Vihnusjärvi,
kesäteatterin läheisyydessä
Vanhainkodin uimaranta, Vihnusjärvi
Linnavuoren uimaranta, Miharintie,
Jokisjärvi
Liukuslahden uimaranta,
Nurmiahteenraitti, Pyhäjärvi
Alisenjärven uimaranta, Pinsiöntie,
Alisenjärvi
Halkoniemen uimapaikka, Ojanteentie,
Pyhäjärvi

Liikuntapalveluita tarjoavan Red Door
Athleticsin Varasto vuokraa Kennonnokan
uimarannalla SUP-lautoja ja antaa alkuopastuksen niiden käyttöön. Tarjolla on myös
erilaisia kursseja sekä pidempiä suppailuretkiä Vihnusjärven ja Pyhäjärven kauniissa
maisemissa.
Varastolla on useita erilaisia SUP-lautoja,
joten voit vain saapua paikalle ja vuokrata
joko heti vapaana olevan laudan tai odottaa
hetken vapautumista. Varastolla on kesäaikaan kattavat aukiolot sekä sujuvat varaus- ja
maksupalvelut.
Nokianvaltatie 1, reddoor.fi

KIREITÄ SIIMOJA
Nokian kalaisat järvet tarjoavat antejaan ja
JPH Fishing & Outdoor sekä Virvelipirkot
monipuolisia kalastuspalveluitaan innokkaille
vapaa-ajankalastajille.
JPH Fishing & Outdoor järjestää laadukkaita
kalastusretkiä kaikilla vapavälineillä Nokialla
ja Pirkanmaalla. Vesillä liikutaan hyvin varustellulla Finval 555 Fishpro -veneellä. Lisäksi
yritys järjestää myös ohjattuja luontoretkiä
sekä nuotioruokailuja esimerkiksi Nokian
luontokohteissa.
Virvelipirkkojen erikoisuutena ovat elämyskalastuspalvelut naisellisella taidolla naisille,
naistenmielisille, yrityksille ja erityisryhmille.
Virvelipirkkojen opastuksessa saat uudenlaisen kokemuksen sinisen hyvinvoinnin
parissa ja pääset opettelemaan kalastamisen
alkeita. Tarjolla on opastusta sekä kesä- että
talvikalastukseen.
Lisätiedot: jphfishing.com, virvelipirkot.fi
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Kuuletko
viheriön kutsun?
Nokia River Golf on yksi
Pirkanmaan suurimmista
golfkentistä ja kävijämäärältään
toiseksi suosituin golfkohde
Suomessa. Golfkeskuksella
on kaksi vaihtelevassa
maalaismaisemassa kulkevaa
täysimittaista kenttää, Rock ja
River.
Noin seitsemän kilometrin päässä
Nokian keskustasta sijaitsevalle Nokia
River Golfille eli tuttavallisemmin
Riverille ovat tervetulleita niin aloittelijat kuin kokeneemmatkin golfarit.
Harjoitusalueelle eli rangelle voi tulla kokeilemaan pallon lyömistä aina kentän
ollessa auki. Klubitalon asiakaspalvelusta ohjeistetaan pelin alkuun ja annetaan
mailat lainaksi.
Riverillä voit pelata myös padelia
uudella ulkokentällä tai nauttia herkullista buffetlounasta, á la carte -annoksia tai kahvilatuotteita klubiravintola
Bufferissa.
Tutustu tarkemmin:
Alastalontie 33, nokiarivergolf.fi
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MAAILMAN PARASTA FRISBEEGOLFIA
NOKIALLA
European Open -frisbeegolfkilpailut kokoavat heinäkuussa maailman parhaat frisbeegolfaajat Nokialle
mittelemään paremmuudesta. Tapahtuman keskiössä on
kansainvälisesti arvostettu nelipäiväinen PDGA Majorluokan yksilökisa 21.–24.7. Kansainvälisesti arvostettu kisa
kerää keskusurheilupuistoon frisbeegolfin huippuja noin
15 eri maasta.
Frisbeegolfin harrastajatkin pääsevät nauttimaan Nokia
DiscGolfParkin kuuluisasta kilparadasta, sillä European
Amateur Open järjestetään taas Major-kisaa edeltävänä
viikonloppuna 15.–17.7. Amatöörikisan osallistujat pääsevät
mittaamaan taitojaan “Beast”-nimellä tunnetulla maailmankuululla radalla.
Keskusurheilupuisto, opendiscgolf.com

Aktiivipäivä Nokialla
Mira Potkosen vinkeillä
Nokialaisurheilija Mira Potkonen kehuu
kotikaupunkinsa lenkkimaastoja ja kertoo
suosikkipaikkansa aktiiviseen päivään Nokialla.
JÄRVILENKKIMAASTOT

KUKA?
MIRA POTKONEN
Nokialaisurheilija
Ex-nyrkkeilijä
Olympiamitalisti ja Euroopan mestari

Järvien rannoilla puikkelehtivilla lenkkipoluilla voi nauttia luonnossa liikkumisesta milloin vain, kesät talvet.
Pyhäjärven ympärillä on useita upeita maisemareittejä.
Myös Maatialanharjun luontopolku Vihnusjärven maisemineen on tullut urheilijalle läheiseksi. Vihnusjärvellä
Kennonnokan rannan ulkokuntoilupaikalla leuanveto
luonnistuu lenkin lomassa.

NOKIA RIVER GOLF JA PADEL
Potkonen on ihaillut vehreitä viheriöitä sekä lähistön järvimaisemia
pyöräretkillään Nokia River Golfin
ympäristössä. Golfin ystäville kenttä
onkin ehdoton käyntikohde. Alueella
on myös padel-ulkokenttä. Muutaman
kerran padelia kokeillut Potkonen
haaveilee tänä kesänä ottavansa
lajista enemmän irti, ehkäpä kurssin
muodossa.

HARJUNIITTY JA KUNTOPORTAAT
Potkonen käy silloin tällöin kaverinsa kanssa lenkkeilemässä Harjuniityn ihanissa mäntymetsämaisemissa. Tänä
kesänä Vesitorninmäelle valmistuvat Potkosen portaiksi
kutsutut kuntoportaat sekä pieni ulkokuntosali.
Ideana on, että kaikki pääsevät liikkumaan Potkosen
portaille. Toimivat kuntoportaat palvelevat niin urheiluseuroja kuin kaikkia nokialaisia ja kauempaakin
tulleita, Potkonen iloitsee.
Ohjattuihin porrastreeneihin saattaa mahdollisuuksien
mukaan päästä myös itse Potkosen johdolla.
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Nokian
retkeilyreitit
Nokian retkeilyreitit
tarjoavat elämyksiä
ainutlaatuisessa luonnossa
Nokian järvimaisemissa risteilevät
retkeilyreitit ja luontopolut ovat avoin
portti luonnonrauhaan. Erityisesti
luonnonsuojelualueilla kannattaa pitää
kaikki aistit avoinna, ettei harvinaisen
luontokappaleen tervehdys jää
huomaamatta.
RUUTANA
Helppokulkuinen Ruutanan luontopolku kiertää
luonnonsuojelualueelle sijoittuvan Ruutanajärven
ja nousee yhdelle Nokian korkeimmista kohdista,
Ruutananvuorelle. Noin neljän kilometrin reitille
mahtuu vaihtelevaa luontoa jääkauden synnyttämistä jylhistä louhikoista luonnonsuojelualueen rehevään lehtoon ja puronreunustan pähkinäpensaisiin.
Nokian viitoitetuista retkeilyreiteistä löytyy jokaiselle luonnossa liikkujalle mieluisa polku.
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KIVIKESKU
Kivikesku tuo karuudessaan Nokialle ripauksen
Lapin erämaatunnelmaa. Merkitty reitti kulkee rämemetsän ja useiden pienten suolampien ohitse.
Kivikesku on osa Kaakkurijärvien Natura-aluetta,
jolla pesii yksi Etelä-Suomen suurimmista kaakkuripopulaatioista. 1,4 kilometrin luontopolku on
kivikkoinen, mutta muuten helppokulkuinen.
Katso kaikki retkeilyreitit:
visitnokia.fi → Näe ja koe → Luonto ja kalastus

Toimittaja Matti Kuuselan
vinkit Nokian luontoon

KUKA?
MATTI KUUSELA
Eläköitynyt toimittaja,
mm. 40 vuotta Aamulehdessä
”Mutta ensisijaisesti pappa”.
Aktiivinen pyöräilijä ja retkeilijä.
Nokialainen yli 40 vuotta.

Eläköitynyt toimittaja Matti Kuusela on
kirjoittanut sen verran monia kotipaikkakuntaansa esiintuovia lehtijuttuja, että
hän on tullut tunnetuksi eräänlaisena
Nokia-lähettiläänä.
Olen 40 vuotta Tampereella töissä käyneenä esittänyt eräänlaista Nokia-patrioottia ja sitten muutuinkin sellaiseksi, Kuusela hymähtää itseironisesti.
Kuuselasta parasta Nokialla on luonto ja erityisesti
järvet, joita kaupungissa on huikeat 51.

IKÄVÄNMAAN KIERROS
Kysyttäessä Kuuselalta nokialaisillekin tuntematonta salaista aarrepaikkaa, Kuusela tietää heti
mitä vastata:
Ensimmäisen kerran kävin Alisenjärven
rantamaisemissa luontopolulla, kun syöpään sairastunut kaverini halusi näyttää
minulle mielestään Nokian hienoimman
paikan. Paikan tietävät haluavatkin säilyttää
Laajanojan varren salassa, ja hämmästyttävän hyvin siinä ovatkin onnistuneet.
Alueella on kiehtova, erikoinen nimi: Ikävänmaa.
Kukaan ei ole osannut kertoa, mistä nimi
juontaa. Itse luulen, että syy on yksinkertainen: kun on käynyt siellä kerran, on aina
ikävä takaisin, Kuusela pohdiskelee.

PITKÄNIEMI
Erityisen mieluinen kohde Kuuselalle on sairaalastaankin tunnettu Pitkäniemi. Pitkäniemen
vanhalta luontopolulta avautuu näkymä
Pyhäjärvelle. Rauhallisella metsäkävelyllä voi
mietiskellä sairaalan ihmiskohtaloita: muun
muassa Eeva-Liisa Manner ja Lauri Viita ovat
oleskelleet siellä.

↑ Kirjallisuuden Finlandia-palkinnon romaanillaan Margarita voittanut Anni Kytömäki viihtyy
Kyyninojalla. Hän kävi hakemassa purolta
neuvoja kirjoittaakseen oikein, miltä puron
solina kuulostaa.

KYYNINOJA JA LAAJANOJA
Kuusela tykkää kavereineen kuljeskella
Nokialle tyypillisiä ojanvierustoja pitkin. Hän
on muun muassa istunut Kyyninojan varrella
luontokuvauksistaan tunnetun kirjailija
Anni Kytömäen kanssa. Vuolas Kyyninojan
puro kulkee Ruokejärveltä “muina miehinä”
Nokian halki, koulujen ja Tapsan Tahtien
tapahtumien ohi.
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Kylänraitillinen
elämyksiä
Siurossa
Pikku-Pispalaksikin kutsutun Siuron kapeat kylätiet
ja vanhojen pihapiirien
ympäristö ovat suosittu
päiväretkikohde. Kylä oli
1890-luvulta alkaen merkittävä risteyskohta, jossa
pakattiin Kyrön paperitehtaan toimitukset eteenpäin
Poriin ja Tampereelle. Nykyisin
alueen tunnelmaa tullaan aistimaan kauempaakin, sillä kulttuurintäyteisessä Siurossa on tarjolla
elämyksiä eri ikäisille.
Siuronkoski vanhoine voimalarakennuksineen
ja kivisiltoineen on Siuron tunnetuimpia maamerkkejä.
Koskea pääsee ihastelemaan kalastaen, suppaillen tai
meloen. Vesikulkupelien puuttuessa kannattaa kääntyä
siurolaisen Eräketun puoleen.
Siuron kaunis, puujugendtyylinen, Heikki Tiitolan
suunnittelema kirkko rakennettiin alun perin vuonna
1910 rukoushuoneeksi. Kirkko on yksi kylän nähtävyyksistä ja sijaitsee hienolla paikalla mäen päällä. Näkymät
korkealta kellotapulista Kulovedelle ovat upeat. Kirkoksi
rakennus vihittiin vuonna 1938.
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SIURON KOSKI-BAARI
Koskimaisemia ja koskikarojen pulahduksia voi ihailla myös herkkujen ääreltä
legendaarisessa Siuron Koski-Baarissa.
Vuodesta 1959 palvelleen kyläbaarin
terassin auringonpaisteessa maistuvat
artesaanipizzat, hampurilaiset, siivet ja
tuoreet munkit.
Siurontie 71

LATAUDU VILLA VALMASSA
Villa Valman Bed & Breakfast tarjoaa ikimuistoisen latautumishetken
siurolaisen vanhan talon välittömässä ilmapiirissä. Aamiaismajoituksen
lisäksi voit rentoutua lempeässä
kraniosakraaliterapiassa ja osallistua erilaisille hyvinvointikursseille.
Rentoudu Villa Valmassa:
Tolpanahteenkatu 2, villavalma.fi

JUHLAMIELELLÄ KNUUTILAN
KARTANOMILJÖÖSSÄ
Nokianvirran suistossa sijaitseva Knuutilan
kartanon kulttuurimaisema tarjoaa historiallisen upeat puitteet monenlaisille tapahtumille sekä yksityisjuhlille ja yritystilaisuuksille.
Kartanon päärakennukseen mahtuu jopa
sata juhlijaa. Väenpirtin tanssinpyörteistä
ei ole pitkä matka lepäämään aittahotellin
mukavuuksilla varusteltuihin huoneisiin tai
nauttimaan saunan löylyistä.
Ihastu Knuutilaan: knuutila.fi
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Ällistyttävä Ossi Somman
veistospuisto
Ainutlaatuinen Ossi Somman veistospuisto esittelee
tunnetun kuvanveistäjän teoksia entisen Penttilän
koulun uniikissa pihapiirissä. Somman (1926–2020)
tuotantoa on useissa julkisissa kokoelmissa Suomessa
ja ulkomailla.
Kiinnostavan piha-alueen lisäksi taideteoksia löytyy ullakon
galleriahuoneesta sekä ulkorakennuksen vahakabinetista,
johon taiteilija on kerännyt ainutlaatuisella tekniikalla
valamiaan vaha- ja lasikuituveistoksia.
Yksi kiinnostavimmista taideteoksista on
Optimistinen luonto, jonka tarina on pysäyttävä:
Kun Somma 1963 osti vanhan koulun, sen pihassa oli ruostuva romuauto. Vasta kymmenen
vuoden päästä hän keksi istuttaa auton konehuoneen alle männyntaimen. Taideteoksesta
tuli auton ja männyn olemassaolon kamppailu
– jossa mänty yhä jatkaa kasvamistaan.
Siuron valtatie 617
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Bloggari Elisa
Luomarannan
suosikkikohteet Siuroon

KUKA?
ELISA LUOMARANTA
@Elluyellow-sometiliä pitävä bloggaaja
Keltaista rakastava innostuja
Nokialainen perheenäiti

Herttainen ja monipuolinen kylä, joka on sekä
tarpeeksi lähellä keskustaa että tarpeeksi kaukana. Vähän kuin lähtisi maalla käymään oman
kaupungin sisällä.
Näin Elluyellow-blogia pyörittävä somevaikuttaja
Elisa Luomaranta kuvailee ihastuttavaa Siuroa.
Värikästä lifestyleä sekä hymyä ja hyvinvointia seuraajilleen tarjoava bloggari paljastaa kolme tärppiä
Siuroon.

VINTAGE-MYYMÄLÄ VINTIIKKI
Luomaranta on hankkinut kotinsa
monet huonekalut vintagetaivaaksi kutsumastaan Vintiikistä.
Tunnelmallinen vintage-myymälä
on täynnä aarteita ainakin sadan vuoden takaisilta ajoilta sekä
retrovuosikymmeniltä.

SIURON LÄHIKAUPPA
Mieletön kyläkauppa samassa
risteyksessä Vintiikin kanssa,
Luomaranta hehkuttaa.
Lähituotantoa suosiva kauppa
on kuin vanhanajan kyläkauppa
nykyajan twistillä. Elintarvikkeiden
lisäksi myymälässä on kahvilanurkkaus leivonnaisineen sekä lahja- ja
sisustustavaroita.

RUUTANAN
LUONTOPOLKU
Perheretkikohteeksi sopivalta
helppokulkuiselta reitiltä pystyy
valitsemaan myös ketteryyttä
vaativia polkuja. Retken kruunaavat eväät upealla nuotiopaikalla
järven rannalla.

VISIT NOKIA
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Ravintolat ja
kahvilat

Elämä maistuu ravintoloissa ja kahviloissa

Nokialaisia kuumia koiria eli sokerimunkin sisälle pyöräytettyjä höyrymakkaroita, vastustamatonta lähiruokaa sekä kansainvälisiä herkkuja.

NOKIAN KARTANON TALLIRAVINTOLA
Nokian Kartanon Talliravintolassa on arkipäivisin tarjolla tyylikäs ja monipuolinen buffetlounas. Lounaan ohessa pääset ihastelemaan pihapiirin
historiallista kartanomiljöötä.
Emäkoskentie 6, foodandco.fi

FOOD & CAFE FRIDA
Nokian keskustassa sijaitseva Food & Cafe Frida on iltaan asti avoinna
oleva kahvila, josta saa ruokaa myös ilta-aikaan. Fridassa on tarjolla
viikoittain vaihtuvia annoksia, kuten keittoja ja salaatteja sekä suussa
sulavia kakkuja ja cookieita sekä vohveleita ja jäätelöannoksia. Fridassa
voit myös nauttia lasin viiniä tai kakkupalan kanssa kuohuvaa.
Välikatu 14, foodcafefrida.com

PANCHO VILLA NOKIA
Legendaarinen Pancho Villa valloittaa mahtavilla makuelämyksillä.
Laajalta ruokalistalta löytyvät meksikolaishenkiset runsaat hampurilaisannokset, fajitakset, maukkaat pihvit sekä paljon muuta. Lapset on
huomioitu omalla ruokalistalla ja ravintolaan on esteetön kulku, joten voit
tulla ruokailemaan myös vaunujen kanssa tai pyörätuolilla.
Pirkkalaistori 1, panchovilla.fi/nokia

PEPPER BAR & RESTAURANT – NOKIA
Pepper Bar & Restaurant on tunnelmallinen koko perheen ravintola ja
baari Nokian keskustassa. Pepperissä nautit herkullisen lounaan, pidät
kokousta tai istut iltaa ystävien kanssa. Lounasta on tarjolla arkisin klo 11–
14 ja iltaisin sekä viikonloppuisin herkutellaan á la carte -listan annoksilla.
Välikatu 18, pepper.fi
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RAVINTOLA BUFFERI
Nokia River Golfin klubiravintola Alastalon kartanolla on avoinna kaikille.
Tarjolla on lähituottajien raaka-aineista tehtyä lounasta ja á la carte -herkkuja. Menu on monipuolinen, ja lämminhenkiseksi kehutussa ympäristössä kaikki maistuu vielä hiukan paremmalta. Ehdottomasti maistamisen
arvoinen on tietenkin monivuotien listasuosikki NRG-Burgeri!
Alastalontie 33, bufferi.com

AIDAN HERKUT
Aidan Herkut on kirjasto- ja kulttuuritalo Virrassa toimiva kahvila ja
pitopalvelu, jossa on ihana viettää herkutteluhetki näyttely- tai kirjastovierailun päätteeksi. Valoisan kahvilan ikkunoista avautuvat näkymät kaupungin keskustaan. Aidan Herkut tarjoaa itse valmistettuja suolaisia sekä
makeita leivonnaisia sekä upeita täytekakkuja. Tarjolla on myös arkisin
keittolounasta.
Härkitie 6, aidanherkut.fi

KATAJA KAHVILA-KONDITORIA
Kataja Kahvila-Konditoria on palvelustaan ja tuotteistaan tunnettu kahvila,
joka on perustettu jo vuonna 1974. Kahvilassa voit nauttia erikoiskahveista ja herkullisista itse tehdyistä kakuista, leivonnaisista ja suolapaloista.
Arkisin on tarjolla salaattilounas klo 11–14. Vuokraamme tiloja iltaisin
kokouskäyttöön ja juhlatilaksi.
Välikatu 19, katajakahvila.fi

JAA TAPAHTUMAJA ANNOSKUVASI
SOMESSA
HASHTAGEILLA
#visitnokia
#tasteofnokia

TASTE OF NOKIA – KESÄN HERKULLISIN
RUOKA- JA JUOMAFESTIVAALI
Taste of Nokia -ravintolaviikonloppu kerää hyvästä
ruoasta ja juomista nauttivat herkuttelijat Nokialle 1.–3.7.
Kaupungin parhaat ravintolat ja kahvilat tarjoilevat
makuelämyksiä maisteluannoksina vain kolmen euron
hintaan pe–su klo 12–18.
Tapahtuman annoksissa on mukana runsaasti
luovuutta, uusia makuja sekä tietysti nokialaisuutta.
Yleisö pääsee äänestämään tapahtuman parasta
annosta sekä keräämään leimoja tapahtumapasseihin.
Palauttamalla täyden tapahtumapassin mihin tahansa
tapahtumaravintolaan tai -kahvilaan osallistuu upeiden
palkintojen arvontaan.
Katso kaikki Taste of Nokia -tapahtumassa mukana
olevat ravintolat ja kahvilat: visitnokia.fi
VISIT NOKIA
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Kesällä 2022 kotiseutumuseolla avataan ruokailuun liittyvä teemanäyttely, jossa voit
bongata paikallisten parhaat
ruokamuistot ja reseptit!

Hinttalan
kotiseutumuseo
Hinttalan viihtyisä kotiseutumuseo kertoo 1800-luvun
talonpoikaiskulttuurista. Museon vehreä pihapiiri tarjoaa
kesäisin tunnelmalliset puitteet kahvihetkelle ja erilaisille
tapahtumille aivan Nokian keskustan tuntumassa.
Vaihtuvista kuvataide- ja käsityönäyttelyistä löydät uniikkeja taideteoksia, kodin käyttötekstiilejä sekä tuliaisia moneen makuun. Suosittu Hinttalan kahvila palvelee kävijöitä
pytinkirakennuksessa toukokuussa viikonloppuisin ja kesä–
elokuussa tiistaista sunnuntaihin. Tarjolla on muun muassa
herkullisia kahvilatuotteita, salaatteja sekä lämpimiä leipiä.
Kivenheiton päässä Hinttalasta sijaitsevat
Työläiskotimuseot kertovat 1800- ja 1900-lukujen taitteen
elämästä teollistuvalla paikkakunnalla. Viehättävät, nostalgisesti sisustetut puurakennukset kutsuvat löytöretkelle
kaupungin mielenkiintoiseen historiaan.
Nokianvaltatie 5
Katso kesän aukioloajat ja tapahtumat:
visitnokia.fi

18 VISIT NOKIA

LUHTI: NÄKÖKULMIA AIKAAN
Näyttely kertoo historiallisista tapahtumista Hinttalan kantatalon ja nykyisen kotiseutumuseon, Kankaantaan
kylän ja nykyään Nokiana tunnetun
paikkakunnan silmin. Aikajanalle
on nostettu paikallisia historiallisia
tapahtumia – legendoja ja myyttejä unohtamatta. Rinnalla kulkevat
Suomen ja maailmanhistorian
tapahtumat.

Virta

– koe tila ja taide
Valoisa kirjasto- ja kulttuuritalo Virta on yksi
kaupungin keskustan helmistä. Pääkirjaston
palveluiden lisäksi Virrassa on esillä korkealaatuisia taidenäyttelyitä, nuorisotila
Nuksu sekä monipuolisia tiloja työskentelyyn,
opiskeluun sekä kokousten ja tapahtumien
järjestämiseen.
Taidetila Romussa on nähtävillä Martti ja
Sirkka-Liisa Helinin taidekokoelman pysyvä
Harlekiini ja häränkallo -näyttely, joka esittelee kotimaista ja erityisesti pirkanmaalaista
taidetta.
Toinen pysyvä näyttely, Kertomus Nokiasta,
kertoo teollisuuden synnyttämän kaupungin
historiasta. Mielenkiintoiset esineet ja valokuvat johdattavat kävijän paikallisen teollisen
historian vaiheisiin ja seuraamaan kaupungin
kehitystä.
Näyttelyiden lisäksi voit nauttia Virran eri
tiloissa pysyvästi esillä olevista tunnettujen nokialaisten taiteilijoiden, kuten Osmo Rauhalan,
teoksista.
Kirjasto- tai näyttelykierroksen jälkeen
kannattaa istahtaa valoisaan Aidan Herkut
-kahvilaan nauttimaan suussa sulavista kakuista ja keskustanäkymistä.

TULIAISVINKKI

Tehtaanmyymälästä hankit
edullisesti Nanson ja Voguen
uusimpia brändituotteita.
Nanso Outlet Penkola,
Rounionkatu 93
Lisätiedot: nanso.com

NANSO 100 VUOTTA -JUHLANÄYTTELY
Taidetila Raamin kesänäyttely esittelee Nanson
kiehtovan historian vuodesta 1921 alkaen
tähän päivään. Muuttuvan maailman ilmiöt ja
teollisen vaatetuotannon kehitys heijastuvat
eri vuosikymmeninä suunnitelluista tuotteista.
Nanso 100 vuotta -juhlanäyttely on koottu
Nanson mittavasta arkistoaineistosta sekä
yksityishenkilöiden Nanso-tuotelainoista.
Nokialla perustetun Nanson pitkän iän salaisuus piilee kenties kyvyssä mukautua jatkuviin
muutoksiin ja silti vahvasti toteuttaa omaa
tekemisen ideaansa. Nansolla laatu, mukavuus
ja ajankohtainen tyyli ovat ohjanneet työntekijöitä vuosikymmenestä toiseen. Näyttely tuo
esille myös tekemistä kulissien takaa; yritteliäisyyttä ja vilpitöntä hyvin tekemisen ideologiaa.
Kirjasto- ja kulttuuritalo Virta, Härkitie 6
Katso aukioloajat ja tarkemmat tiedot:
nokiankaupunki.fi/virta

VISIT NOKIA

19

Enemmän irti
opastetuilla
retkillä

AVOIMET OPASTUKSET
KULTTUURIKOHTEISSA

Avoimilla opaskierroksilla voit tutustua
ammattitaitoisten oppaiden kanssa
Nokian kulttuurikohteisiin ja kaupungin
osiin. Kävelykierroksia järjestetään
kesäkuusta elokuuhun viikoittain.

Vieraile panimossa

Mietitkö mukavaa kohdetta kesälomaretkelle,
tyhy-päivään tai vaikkapa polttareihin uutta ohjelmaa? Nokian Panimon suositulla panimokierroksella tutustutaan käsityöläispanimon historiaan,
oluen valmistukseen, oluen raaka-aineisiin, tuotantotiloihin sekä tietysti upeisiin tuotteisiin. Maistelut
sisältävät panimon tuotannossa olevat oluet,
siiderit sekä virvoitusjuomat. Opastettu kierros
kestää noin 1–2 tuntia ryhmän toiveista riippuen.

TULIAISIA KOTIIN
Nokian Panimon yhteydessä toimii Keisari Kauppa
& Terassi, jonka kesäterassilla voi nauttia panimon
omia oluita, siidereitä, virvoitusjuomia sekä mocktaileja. Lisäksi tarjolla on muun muassa herkullista
aitoa currywurstia sekä vain hanasta saatavissa
olevaa One Off -olutta, jota et voi muualla maistaa.
Kaupasta nappaat tuliaisiksi mm. panimon juomia
ja fanituotteita sekä paikallisia elintarvikkeita.

Katso aikataulut ja sisällöt:
visitnokia.fi

NOKIAN JA PIRKKALAN MATKAILUOPPAIDEN RYHMÄOPASTUKSET
Suomen Opasliiton auktorisoimat Nokian ja
Pirkkalan matkailuoppaat opastavat koti- ja
ulkomaisia matkailijaryhmiä. Kiertoajelut,
kävelykierrokset ja retket koulutetun
oppaan kanssa tarjoavat matkan menneeseen tämän päivän maisemissa.
Asiakkaan toivomuksesta toteutetaan
kiertoajeluja, luontoretkiä ja opastuksia
kautta vuoden Nokian eri kohteisiin. Lisäksi
tarjolla on valmiiksi mietittyjä kokonaisuuksia, kuten esimerkiksi Nuijasotakierros
kävellen, Parkanolaisten Ameriikka
-bussiretki Siuroon tai tutustuminen
Nokian Kartanoon, jossa kuullaan tarinoita
keskiajalta Nokia-yhtiön kultavuosiin.

Nuijamiestentie 17, nokianpanimo.fi
Lue lisää: facebook.com/
Nokianmatkailuoppaat
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Teatteri
elämyksiä
ulkosalla
NOKIAN KESÄTEATTERI
Nokian Kesäteatterin ohjelmistossa kesällä
2022 on Metsän Morsian -näytelmä, joka on
kirjoitettu ja sävelletty luomakunnan kunniaksi.
Kesäteatteria ympäröivä Kennonnokan metsä
on osa lavastusta 1800-luvun loppupuolelle
sijoittuvassa tarinassa. Tapahtumien keskiössä ovat paimentyttö Piritta ja pitäjän vallesmannin vaativa tytär Johanna. Näytelmän on
käsikirjoittanut ja ohjannut Heli Pitkänen.
Nokianvaltatie 1, nokianteatteri.fi

SIURON KOSKI-TEATTERI

Tehdassaaren kesäteatteri esittää kesällä
2022 Vannomatta Paras -musiikkikomedian,
jossa livebändi The Firebirdsin iki-ihanien
sävelten siivin vietetään unohtumatonta kesää
Suomen suvessa.
Hykerryttävän hauska tarina kertoo, kuinka
poikamiessäätyyn ajautuneet Pete ja Make
haluavat viettää hyvin ansaitun kesäloman
vanhan orkesterinsa kanssa, olutta siemaillen ja vanhoja ikivihreitä kappaleita soitellen.
Näytelmän on käsikirjoittanut ja ohjannut
Heikki Vihinen.

Kesällä 2022 Siuron Koski-Teatterin ohjelmistossa on kaksi näytelmää:
Öbaut Seitsemän veljestä -näytelmäilottelu puristaa Aleksis Kiven klassikon huumorimankelin läpi ja tekee siitä neljän näyttelijänsä avulla uuden modernin klassikon.
Mikko Koivusalo on loisteliaasti tuonut Kiven
tekstiin parodian ja farssin piirteitä.
Lasten ja nuorten näytelmän kantaesitys, Löytöeläintoimisto Käpälämäki ja
kadonneen kesäkissan tapaus, marssittaa
lavalle löytöeläintoimiston agentit selvittämään kadonneen kesäkissan tapausta.
Tarkkavainuinen ja logiikkaan nojaava
Valo Vainukoira ja egotrippaileva Pässi
Holopainen yrittävät pysyä pienen Valkokissan seikkailussa mukana.

Souranderintie 2, tehdassaari.fi

Kuljuntie 1, koskiteatteri.fi

TEHDASSAAREN KESÄTEATTERI
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Koe
unohtumattomat
tapahtumat
livenä
TAPSAN TAHDIT 4.–6.8.
Kevyen musiikin tapahtuma Tapsan Tahdit järjestetään Nokian
Pirkkalaistorilla 4.-6.8. Iltakonserteissa lavalle nousevat kotimaisen
viihdetaivaan tähdet Erin, Tuure Kilpeläinen & Kaihon Karavaani,
Suvi Teräsniska ja Popeda.
Tapahtuman avajaisissa luovutetaan Iskelmä Finlandia -palkinto
ansioituneelle kotimaisen kevyen musiikin esittäjälle. Lauantain 6.8.
Onnimanni-päivänä luvassa on koko perheen ohjelmaa.
Legendaariset Tapsan Tahdit ovat yksi Suomen pitkäikäisimmistä
vuosittain järjestetyistä musiikkifestivaaleista. Koe aito tahtitunnelma paikan päällä!
Pirkkalaistori, tapsantahdit.fi
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MESSUT NOKIALLA 21.–22.5.
Messut Nokialla on odotettu koko perheen tapahtuma Nokian jäähallissa. Tapahtumaan tullaan viettämään aikaa, tapaamaan tuttuja,
seuraamaan ohjelmaa sekä ostamaan tuotteita. Ohjelmassa on mm.
Miss Nokia -kilpailun finaali sekä tankotanssin ja itämaisen tanssin
esityksiä. Riesa-Pelle, keppihevosrata ja oma lapsiparkki pitävät
huolen lasten viihtymisestä.
Edellisellä kerralla nämä perinteiset yleismessut keräsivät jopa
15 000 kävijää ja mukana oli kaksisataa näytteilleasettajaa useilta eri
toimialoilta. Tervetuloa koko perheen hyvän mielen tapahtumaan!
Hinttalankatu 6, messutnokialla.fi

TUHDIMMAT TAHDIT 17.-18.6.
Kaksipäiväisellä metallimusiikin festivaalilla esiintyy yhteensä
18 raskaan musiikin yhtyettä. Kaksipäiväisessä tapahtumassa
nähdään mm. Ruotsin metallijättiläinen Amaranthe sekä kotimaiset
raskassarjalaiset Stam1na, Stratovarius, Mokoma, Huora, Bloodred
Hourglass, Doom Unit sekä paluun tehnyt Kiuas.
Aikuisyleisölle suunnatulla festivaalilla nautitaan livemusiikin
lisäksi monipuolisesta ruoka- ja juomatarjonnasta, paikallisherkkuja
unohtamatta. Tapahtuman ikäraja on 18 vuotta.
Sahanranta, tuhdimmattahdit.com

YLISFESTARIT 13.8.
Koko perheen päihteetön musiikkitapahtuma järjestetään 13.8.
Nokian Pitkäniemen puistoalueella Pyhäjärven rantamaisemissa.
Luvassa on aurinkoista tunnelmaa ja hyvää fiilistä kaiken ikäisille.
Pitkäniemen puistoalueella lavalle nousevat Chisu, Nelli Matula,
Herra Ylppö ja Mikko Harju. Lasten alueella huvista huolehtivat
Sorin Sirkus ja Riesa-Pelle. Mahtavien esiintyjien lisäksi festarialueelta löytyy myös mm. myyntikojuja, kaverikoiria, poniratsastusta ja
festariruokaa.
Pitkäniemi, tays.fi/ylisfestarit

Katso kaikki tapahtumat: visitnokia.fi → Tapahtumat
Tarkistathan mahdolliset ohjelmamuutokset tapahtumajärjestäjien sivuilta.
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Tehdas
saari
Historiallisen
Tehdassaaren uusi
aikakausi

Nokia-yhtiön juuret löytyvät
Nokianvirran rannoilta,
minne K.F. Idestam perusti
puuhiomon noin 150 vuotta sitten.
Souranderintien ja Emäkoskentien
tuntumassa, virran partaalla
sijaitsevan Tehdassaaren miljöö
rakennuksineen kertoo Nokian
teollisen historian alkuvuosista.
Tehdassaaressa on alkanut uusi aikakausi,
kun Cireco Finland Oy on aloittanut kehittämään alueesta uuden ajan kiertotalouskeskusta. Saareen on suunnitteilla uusia
työpaikkoja, toimistoja, pienteollisuutta,
harrastuksia, palveluita, kulttuuria sekä
tapahtumia.
Tulevana kesänä Tehdassaaressa on
tarjolla kesäteatteria uudessa runsaspaikkaisessa katsomossa. Vannomatta Paras
-musiikkikomedian näytökset ovat 8.6.-7.8.
Teatterin lisäksi ohjelmistossa on kuvataidetta ja livemusiikkia sekä opastettuja
historia- ja tutustumiskierroksia. Ovensa
avaavat Taidekeskus Tehdassaaren galleria
ja kahvila-ravintola. Tarjolla on myös street
food -elämyksiä.
Tehdassaaresta löytyy veneellä saapuville vierasvenelaituri, jossa on kahdeksan
pienvenepaikkaa ja kaksi paikkaa isommille
veneille. Kesällä saaresta on vuokrattavissa myös vesijettejä sekä kalastusvälineitä.
Myös saunomaan pääsee saunalautalla.
Souranderintie 2, tehdassaari.fi
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Saapuminen Nokialle

Eepen
katu

Nokialle on helppo tulla, mutta pois
lähteminen voi olla vaikeampaa.

Nokia
Alinen
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Elokuusta alkaen Tampereen ja Nokian
väliset lähijunavuorot lisääntyvät entisestään. Tampereelta Nokialle pääsee
junalla kerran tunnissa, noin
15 minuutissa.
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Tampereelta 20 min.
Tampere-Pirkkalan lentoasemalta
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LAIVALLA
Hopealinjojen Tampere–Hämeenlinnareitti sekä Sotkanvirran ja Laukon kartanon risteilyt ovat tunnelmallinen tapa
Nokialle saapumiseen.
Katso reitit: hopealinjat.fi

PYÖRÄLLÄ
Nokia sijaitsee pyöräilijöiden suosiman
Pyhäjärvireitin varrella.
Tampereelta poljettavaa kertyy
reilut 15 km.
Tutustu reitteihin: jarvienreitti.fi

SÄHKÖPOTKULAUDALLA
Nokian sisäistä liikennettä monipuolistamaan tulevat tänäkin kesänä tutut
Tierin sähköpotkulaudat. Vuokrattavilla
laudoilla voi sukkuloida liikennesääntöjä
noudattaen Nokian keskusta-alueella.

MAJOITTUMINEN
Nokian monipuolista tekemistä ja
näkemistä ei tarvitse mahduttaa yhteen
päivään. Hyvät unet tarjoavat majoituspalvelut pitävät huolen, että virtaa riittää
jokaiselle päivälle. Valitse mieleisin majapaikka: visitnokia.fi → Majoitu Nokialla
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