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Läpyskä nro 238

Kylien erityisyydet esille ja digi-muotoon retkeilijöitä varten
avoimet työpajat kyläläisille

Osta nyt itsellesi

Liesjärven koulu
1911-2010
luokkakuvia -kirja

ke 17.1.2018 klo 18 Portaan kylätalo, Portaan raitti 12
ti 23.1.2018 klo 18 Vojakkalan kylätupa, Vojakkalantie 56
to 25.1.2018 klo 18 Nummenkoulu - kylätalo, Hämeen
Härkätie 4151

Hinta 100€
Tuotto Liesjärven
koululaisten hyväksi.

--Hämeen ammattikorkeakoulun DigiTrail ja Omalta kylältä
Hämeestä -hankkeet
järjestävät yhteistyössä tammikuun 2018 aikana kolme
työpajaa kylille.

Tilaa omasi Taimilta:
taimi.syrjala@gmail.com
puh. 040-0473467

”Kylän erityisyydet esille ja retkeilijöiden käyttöön
digitaalisuutta hyödyntäen”
Hämeen ammattikorkeakoulun vetämässä DigiTrail
-hankkeessa (www.hamk.fi/digitrail) kehitetään vuoden 2018
loppuun asti retkeilyreittien monikanavaista näkyvyyttä ja
saavutettavuutta. Hankkeen ensisijainen tavoite on kehittää
luontoreittejä myös kansainvälisille matkailijoille
digitaalisuuden keinoin.

Maanrakennusta
TAM M E LAN
KONEKAIVUU OY

Kanta-Hämeen alueelta on valikoitunut yhteensä neljä
luontoreitistöä (Evo/Evokeskus, Hämeenlinna/Aulanko,
Loppi/Melkutin sekä Tammela/Hämeen Luontokeskus) sekä
yksi pyöräilyreitti (Hämeen Härkätie). Luontoreitistöt
koostuvat jokainen kolmesta eritasoisesta luontopolusta
(helppo, keskivaikea ja vaikea). Alla olevasta linkistä voi
tarkastella kehitettävien luonto- ja pyöräreittien kulkua
kartalla.
Kartoista on tekeillä mobiilisovellus. Sovelluksessa on
tarkoitus olla useita eri toiminallisuuksia lisäten luontoreittien
laatua ja tarjota enemmän mahdollisuuksia mm.
matkailijoille, paikallisille ja kesäasukkaille. Ominaisuuksina
ovat mm. reittikuvaukset (pituudet, korkeuserot,
vaikeusaste), säätiedot, reitin alkupisteelle
pääseminen, matkalla olevat nähtävyydet, kiintopisteet
(esim. laavut), tapahtumat sekä palvelut. Palveluihin
lukeutuu mm. majoitus, ravintolat, aktiviteettipalvelut, kuten
kanoottivuokraus tai eräopaspalvelut. Näiden lisäksi reitit
teemoitetaan eli niiden ympärille rakennetaan jokin tarina.
Esimerkiksi Hämeen Härkätiellä se luonnollisesti tulee
olemaan sen historia ja kulttuuriperintö.
DigiTrail -hanke tekee mielellänsä yhteistyötä kylien kanssa,
ottamalla mukaan ja tuomalla näkyvämmäksi kylien
historiaa, perinnetietoa, palveluja, nähtävyyksiä ja
erityisyyksiä. Tämä tapahtuu useiden digitaalisten välineiden,
kuten mobiilisovelluksen, sosiaalisen median, videoiden ja
kuvien avulla.
Tammikuussa 2018 järjestämme kolme työpajaa, joissa
kartoitamme näitä kylien erityisyyksiä kanssanne reittien
läheisyydestä. Työpajat järjestetään tammikuussa 2018.
Työpaja 1: Letku-Liesjärvi-Porras
Työpaja 2: Salonkylä, Räyskälä, Vojakkala, Pilpala
Työpaja 3: Hämeen Härkätie: Nummenkylä, Renko,
Etelä-Hattula, Hämeenlinna

0400 219 511
info@konekaivuu.fi
kauttamme myös
PipeLife jätevesijärjestelmät
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Liesjärven alueelle on halukkaita tulijoita,
oletpa myymässä tai ostamassa, ota yhteys!
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Yrityksemme tuntee
seudun ja tietää hintatason.
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Yhteyshenkilönä
Matti Ryyppö 0500 480 582 tai
matti.ryyppo@kodikkaasti.fi

K

Hämeentie 11, 30100 Forssa. Puh. 010 231 7530

Läpyskä ilmestyy jokaisen kuukauden viimeisinä päivinä
(mikä aineistoa tulee)
ja löytyy netistä www.liesjarvi.fi, sekä entisen koulun
kierrätyspisteen päädystä. Jakeluongelmista yhteydenotot:
040 415 2216 / Moona
Valmiit aineistot VIIMEISTÄÄN 17.1. sähköpostitse
liesjarvilapyska@gmail.com
Läpyskään voi myös lähettää omia tekstejänsä ja muita vanhoja tarinoita.
Ne julkaistaan veloituksetta, jos täytettä kaivataan.

