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Viola, Orvokki

Huomenna:
Toivo
Puolustusvoimain lippu juhlan 
päivä

Aurinko nousee Forssassa klo 4.04  
ja laskee klo 22.45. Pimeys päättyi  
klo 2.24 ja alkaa klo 0.22.

SUNNUNTAI

3. 
KESÄKUUTA 

Ihastu, kuvaa ja osallistu
Hämeen ammatti
korkeakoulu 
haluaa levittää tietoa 
KantaHämeen  
hienoista luonto
kohteista Instagram 
kuvakilpailun avulla.

Ursula Ryynänen
Kanta-Häme

Kaikkia näkemisen arvoisia luon-
tokohteita ei tiedä kukaan. Eivät 
niiden lähellä asuvat paikalliset 
ihmiset, ulkopaikkakuntalaisis-
ta ja turisteista puhumattakaan.

Hamkissa tästä totuudesta 
syntyi idea Instagram-kuvaki-
sasta. Siihen voi osallistua ku-
ka tahansa eikä teemaakaan ole 
haluttu rajata luontoa pienem-
mäksi.  

– Kuvassa voi olla eläimiä, vet-
tä, yksityiskohta, kaunista maise-
maa. Ihminenkin, sanoo projek-
tikoordinaattori Outi Mertamo. 

MERTAMO ja projektipäällikkö 
Heidi Kerkola työskentelevät 
Hamkin Älykkäät palvelut -tut-

kimusyksikössä, jonka tehtävänä 
on kehittää mm. Kanta-Hämeen 
luontoreittien digitaalista näky-
vyyttä monivuotisen DigiTrail-
hankkeen puitteissa.

– Siinä ovat tietenkin sosiaa-
lisen median kanavat tärkeitä, 
sanoo Mertamo. 

Hän tietää myös, että esimer-
kiksi hyvinvoinnista ja luonnos-
sa liikkumisesta kiinnostuneet 
pääkaupunkiseutulaiset ovat jo 
kolunneet ”nuuksionsa” moneen 
kertaan.

– Helsingin lisäksi Kanta-Hä-
meellä on hyvät mahdollisuudet 
tarjota Turku, Tampere ja Lahti 
-akselillekin uusia päiväretkikoh-
teita, jatkaa Kerkola. 

KUVAKILPAILUN tärkeimpänä 
ajatuksena projektinvetäjät pi-
tävät kuitenkin sitä, että pai-
kalliset ihmiset nostavat kuvilla 
esiin asuinympäristönsä hieno-
ja luontokohteita. Tuntevat ko-
tiseutuylpeyttä ja kenties ajau-
tuvat seikkailemaan itselleen 
entuudestaan tuntemattomiin 
paikkoihin.

– Salattuja helmiä voi kymme-
nen kilometrin päästä kotoa tai 

paikassa, jonka ohi kulkee päi-
vittäin, sanoo Mertamo. 

Luontokohteiden läheisyydes-
sä on tarjolla usein myös mat-
kailijoiden kaipaamia palveluja.

– Niitä on, mutta miten ne löy-
tää? kysyy Kerkola retorisesti.

– Näitä mahdollisuuksia py-
rimme myös tuomaan voimak-
kaasti esille.

Projektikoordinaattori Outi Mertamo (vas.) ja -päällikkö Heidi Kerkola uskovat kilpailuideaansa. – Tulee kuvia sitten sata tai tuhat, kilpailu luo 
joka tapauksessa näkyvyyttä ja kiinnostusta maakunnan luontokohteisiin. KUVA: Pekka Rautiainen

KUVAKILPAILU

1.6.–31.8.

  • Kuvakisan ohjeet ja säännöt 
löytyvät kesäkuun alussa osoit
teesta digitrail.fi/kuvakisa.

  • Tuomarit: valokuvaaja Mika
ela Holmberg, harrastekuvaaja 
ja DigiTrailhankkeen luonto
kuvaaja Anna Järvenpää sekä 
Hämeen Sanomien edustaja.

  • Pääpalkinto Evon luonnon 
yhden vuorokauden majoitus 
Hämeen Privaatti kohteessa.

  • Lisäksi maakunnan yrittäjien 
lahjoittamia palkintoja.

NÄIN OSALLISTUT:

  • Ihastu, ota kuva ja lataa Insta
gramiin.

  • Merkitse kuvan tekstiin kil

pailun hastagit:
#hämeenparasluontokuva2018, 
#digitrailfinland, #lakelandfin
land, #naturelovers

MISSÄ KUVASIT?

  • Lisäksi voit lisätä omat 
hastagisi sekä kuvaan liittyvän 
tarinan.

  • Lisää kuvaan sijainti, jossa 
kuva otettu.

  • Huomioithan, että Instag
ramtilisi tulee olla julkinen. 
Julkaisemalla annat Hämeen 
Sanomille oikeuden julkaista 
kuvasi omissa medioissaan ja 
DigiTrailhankkeelle oikeuden 
jakaa kuvaasi.

PANKAIS POIKETEN

Tänään
  • Pihakirppistapahtuma Kala

kosken koulun hiekkakentällä 
Jokioisilla, Humppilantie 22, klo 
9–15.

  • Mobiilipäivä Minkiöllä Jokioi
silla. Höyryjunaajeluja ja van
hoja automobiileja. Museorau
tatien liikennekauden avajaiset 
klo 9.45–16.25.

Huomenna
  • Lasten kesäliikuntakerho Ve

sihelmessä 29.6. asti klo 12–16.
  • Korpraali Pentti Simolan 

sotapolusta tehdyn elokuvan 
esitys Tammelan kunnantalon 
valtuustosalissa klo 13.

Ulkoministeriö 
kehottaa 
välttämään 
matkustamista 
Nicaraguaan
Ulkoministeriö kehottaa lau-
antaina julkaisemassaan mat-
kustustiedotteessa välttämään 
tarpeetonta matkustamista 
Nicaraguaan. Ministeriö tote-
aa, että maassa aiemmin ke-
väällä käynnistyneet mielen-
osoitukset ja väkivaltaisuu-
det jatkuvat edelleen ja siksi 
maan turvallisuustilanne on 
heikentynyt.

Nicaraguassa ryöstöt ovat 
myös verraten yleisiä ja niis-
sä käytetään yhä yleisemmin 
käsiaseita. Maan pääkaupun-
gissa Managuassa on alueita, 
joihin ei ole syytä mennä edes 
päivällä. Myös jalkaisin liikku-
mista kannattaa välttää.

Lisäksi ministeriö huomaut-
taa, että myös tiesulut saat-
tavat vaikeuttaa liikkumista 
maassa. STT


