Liedenpohjan kyläposti
Maaliskuu 2017
Kyläyhdistyksen kevätkokous pidetään Wanhalla koululla to 20.4.2017 klo 19.
Asialistalla on sääntömääräisten pykälien lisäksi muut esille tulevat asiat. Tervetuloa
kuulemaan kylän tapahtumista, ja kertomaan ajatuksia ja toiveita. Kahvitarjoilu!
Tulevana kesänä Liedenpohjassa tapahtuu; Wanhan perinteen päivä ja Elomarkkinat
lauantaina 19.8.2017. Laita kalenteriin ylös jo nyt ja seuraa ilmoittelua lehdissä,
Kyläpostissa, Internetissä www.liedenpohja.fi ja Facebookissa ”Liedenpohjan kylä”
Mäntypirtti kesällä 2017 kyläläisten käytössä. 2vrk 10e, viikko 25e. Jos ei ole muita
varauksia, vuorokaudeksi kerrallaan ilmaiseksi. Varaukset vastaanottaa ja lisätietoa
varausehdoista antaa Pasi Lehtovaara puh. 0500 837574.
Kyläyhdistyksen jäsenmaksu on tänäkin vuonna 10€/hlö tai 15€ koko perhe (kaikki
samassa osoitteessa asuvat).
Alla tilisiirto jolla voit maksaa jäsenmaksun. Merkitse jäsenten nimet ”viesti”-osioon.
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Liedenpohjasta löytyy maiseman helmiä

Kauniit maaseutumaisemat, kylän tarinat ja paikat ovat maaseudulla asumisen helmiä. Liedenpohja
osallistuu Maisemahelmiä PoKon alueella -hankkeeseen, jossa kylältä haetaan näitä helmiä ja siirretään ne
sähköiselle kartalle, mobiilireitti -sovellukseen. Ideana on, että jatkossa maiseman helmiin voi käydä
tutustumassa paikan päällä ja niihin liittyvän tiedon löytää helposti mobiilisovelluksen avulla. Hanketta
vetää ProAgria Etelä-Suomi ry.
Tässä vaiheessa ollaan siinä, että kyläillan ja aktiivisten toimijoiden kanssa Liedenpohjan hienoja paikkoja
on nyt kartoitettu ja parhaat palat on siirretty pisteiksi kartoille. Esimerkiksi kivoja paikkoja, joihin voi vaikka
istahtaa ja nauttia maisemista löytyi mukavasti eri puolilta kylää. Samoin historian kannalta arvokkaat
paikat, kuten kirkonmäki, vanhat talot ym. tuodaan kartalle. Mielenkiintoisia reittejä ja tarinoita löytyy
myös harjulta. Palveluun tuodaan myös kaikki alueelta löytyvät palvelut.
Mitäs juttuja löytyisi?
Tervetuloa tutustumaan valittuihin Liedenpohjan maisemakohteisiin kyläiltaan keskiviikkona 29.3. klo
18.00 kylätalolle. Jotta saisimme pisteistä houkuttelevampia, olisi kiva kuulla isoja tai pieniä tarinoita ja
juttuja sekä muistoja näihin kohteisiin liittyen. Mobiilisovellukseen voi liittää tekstin lisäksi kuvia, ääntä ja
vaikkapa videota. Ja kohteita toki mahtuu vielä lisää mukaan eli uusiakin ideoita otetaan mielellään vastaan.
Tilaisuus on tarkoitettu kaikille kyläläislle eli kaikki ovat tervetulleita.
Luonnollisesti kohteisiin pyydetään maanomistajien luvat. Ja kaikki reitit kulkevat jo valmiilla teillä tai
isommilla poluilla, uusia ei tehdä. Reitti on tarkoitettu jalan liikkumiseen, ei moottoriajoneuvoille, eikä
kohteita tuoda ihmisten pihoihin. Tämä maisemareitti -palvelu on valmistuttuaan ilmaisesti ladattavissa
mobiililaitteille. Tavoitteena on, että reitti valmistuu alkusyksyyn mennessä. Tämä mobiilipalvelu on uusi
tapa tuoda kaunista Liedenpohjan kylää tutuksi niin asukkaille kuin vierailijoillekin.
Lisää tietoa: maisema-asiantuntija Jutta Ahro, ProAgria Etelä-Suomi ry, jutta.ahro@proagria.fi, p. 040
5444899

