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Nokian Vanhat talot
 
Nokian kaupunki järjestää toivotun Nokian  
Vanhat talot -tapahtuman lauantaina 
10.6.2023 klo 11-17. 

Haemme nyt monipuolisesti erilaisia tutustu-
miskohteita mukaan tapahtumaan.
 
Asutko tai toimitko sinä, ystäväsi tai tuttavasi 
mielenkiintoisessa vanhassa talossa, jonka  
tarinan haluaisit jakaa myös muille? 

Suosittuja Vanhat talot -tapahtumia järjes-
tetään useissa kaupungeissa eri puolilla 
Suomea. Nokialla tapahtuma on toteutettu 
aiemmin vuonna 2019,  jolloin suosituimmis-
sa kohteissa vieraili tapahtumapäivänä lähes 
700 kävijää. 

Kuinka vanha talo on riittävän 
vanha?
 
Mukaan ovat tervetulleita erilaiset nokialaiset 
kodit, talot, tilat ja myös julkiset kohteet eri 
vuosikymmeniltä. 

Kohteellasi voi olla vaikkapa mielenkiintoinen 
historia tai tarina, jonka haluat jakaa yleisölle.

Talonpoikaiskohteiden lisäksi uudemmatkin, 
oman  aikansa rakentamisesta omalla tyylil-
lään kertovat rakennukset pihoineen voivat 
tarjota  monipuolista nähtävää  historiasta, 
vanhan korjaamisesta, asumisesta ja puutar-
hanhoidosta kiinnostuneille tapahtumavie-
raille.  

Mitä kohteen mukaan ilmoitta-
minen tarkoittaa käytännössä?
 
Sinulla täytyy olla kiinteistön omistajan suos-
tumus kohteen ilmoittamiseen osaksi tapah-
tumaa. 

Ilmoittamalla kohteesi mukaan ohjelmaan 
sitoudut: 

• Avaamaan ovet ja esittelemään kohdettasi 
yleisölle tapahtumapäivänä la 10.6.2023 
klo 11-17. Kaikki kohteet ovat avoinna sa-
man aikataulun mukaan. 

• Toimittamaan tarvittavat tiedot kohteesta 
määräpäivään mennessä yhteistä mark-
kinointia varten ja huolehtimaan siitä, että 
ilmoittamasi tiedot ovat ajan tasalla.

Huomioithan, että osallistujat vastaavat itse 
kohteidensa esittelystä, vakuutuksista, sii-
vouksesta ja  esimerkiksi pysäköintijärjeste-
lyistä tapahtuman aikana.  

Pitääkö kaikkien tilojen olla 
avoinna?
Tilat voivat olla avoinna myös osittain.  

Koska kyse on Vanhat talot -tapahtumasta, 
edellytämme, että rakennukseen on päästä-
vä kurkistamaan,  joten esimerkiksi pelkkää 



pihakirpparia ei voi ilmoittaa mukaan ilman 
muuta tutustumiskohdetta.

Entä muu ohjelma?
Kohteissa voi olla rakennukseen tutustumisen 
lisäksi oheisohjelmaa, kuten pop up-kahviloi-
ta, pihakirppareita, taidenäyttelyitä tai muu-
ta tapahtuman teemaan sopivaa toimintaa.  
 
Kävijöiltä ei peritä pääsymaksuja, mutta ta-
pahtuman ohessa voi olla muuta myyntiä. 
 

Miksi osallistua?
Osallistumalla olet mukana toteuttamassa iki-
muistoista tapahtumapäivää Nokialta ja lähi-
seudulta saapuville kävijöille. 

Teet kotikaupunkia ja sen historiaa tutuksi, 
saat uusia kokemuksia, verkostoidut muiden 
vanhoissa taloissa asuvien kanssa ja saat 
kohteellesi näkyvyyttä. 

Kaupunki huolehtii tapahtuman tuotannosta, 
viestinnästä ja markkinoinnista, auttaa tarvit-
taessa kohteen kuvaamisessa, tarjoaa käyt-
töösi yhteistä mainos- ja opastemateriaalia 
sekä apua käytännön järjestelyihin. 

Osallistujille järjestetään yhteinen info touko-
kuussa ennen tapahtumaa sekä palautetilai-
suus valitussa tapahtumakohteessa elokuus-
sa.

Miten ilmoitan kohteeni  
mukaan?
Ilmoita kohteesi mukaan viimeistään  
9.4. 2023  mennessä verkossa: 
www.lyyti.in/vanhattalot2023 
 
tai ottamalla yhteyttä Nokian kaupungin  
kulttuuripalveluihin.

• Kerro ilmoittautuessasi kohteen nimi, 
tarkka katuosoite ja tarina/kohteen ku-
vaus.

• Kerro myös mahdollisesta oheisohjelmas-
ta.

• Voit liittää mukaan julkaisuvapaan, hy-
välaatuisen valokuvan. Kuvia käytetään 
tapahtuman painetussa mainosmate-
riaalissa, ilmoittelussa ja verkkosivuilla.  

Lämpimästi tervetuloa mukaan toteuttamaan 
ainutlaatuista tapahtumaa, jonne vieraat 
saapuvat kauempaakin!

Ota yhteyttä ja kysy lisää! 
Tapahtuman toteuttaa Nokian kaupungin 
kulttuuripalvelut yhteistyössä kaupunkikehi-
tyspalveluiden kanssa.

Tuotanto:
Nokian kaupungin kulttuuripalvelut 
p. 040 779 9009 
kulttuuri@nokiankaupunki.fi.

www.visitnokia.fi > Tapahtumat > Nokian 
Vanhat talot
Facebook: Nokian Vanhat talot  2023


