
Kylän erityisyydet esille ja retkeilijöiden käyttöön 
digitaalisuutta hyödyntäen

ke 17.1.2018 klo 18
Portaan kylätalo

18:00 Tilaisuuden avaus kahvien lomassa
Omalta kylältä Hämeessä -hanke, Elina Leppänen
DigiTrail -hanke, Heidi Kerkola
(Hankkeiden taustaa ja tavoitteet)

18:30 Alustus työskentelyyn
(Jokaisesta kohdasta kaikki alueen/kylän helmet esille post-it -
lapuille, näiden järjestäminen tärkeysjärjestykseen ja niiden 
joukosta 5 tärkeimmän kohdan nostaminen esille, joita 
lähdetään työstämään yhdessä eteenpäin.) 
• nähtävyydet (rakennukset, muistomerkit, patsaat)

• palvelut (majoitus, sauna, ravintola/kahvila, välinevuokra, eräopas, 
lähiruokamyynti jne.)

• historia ja perinteet (rakennukset, perinnetieto, perinneruoat, kylien 
erityisyydet). Miten saadaan esille ja miten digitaaliseen muotoon?

• kylien muuta tietoa, joka tulisi työstää digitaaliseen muotoon (esim. tapahtumat)

19:30 Koonti/yhteenveto
• mitkä materiaalit (digitaaliset ja digitalisoitavat) ja mihin toimitus

• millaisessa muodossa materiaalit toteutetaan (ääni, kuva, video, teksti) ja kenen 
kanssa yhteistyössä 

• kylien muita ajatuksia ja toiveita, keskustelua



Kylän erityisyydet esille ja retkeilijöiden 
käyttöön digitaalisuutta hyödyntäen

ti 23.1.2018 klo 18
Vojakkalan kylätupa

18:00 Tilaisuuden avaus kahvien lomassa
Omalta kylältä Hämeessä -hanke, Elina Leppänen
DigiTrail -hanke, Heidi Kerkola
(Hankkeiden taustaa ja tavoitteet)

18:30 Alustus työskentelyyn
(Jokaisesta kohdasta kaikki alueen/kylän helmet esille post-it -
lapuille, näiden järjestäminen tärkeysjärjestykseen ja niiden 
joukosta 5 tärkeimmän kohdan nostaminen esille, joita 
lähdetään työstämään yhdessä eteenpäin.) 
• nähtävyydet (rakennukset, muistomerkit, patsaat)

• palvelut (majoitus, sauna, ravintola/kahvila, välinevuokra, eräopas, 
lähiruokamyynti jne.)

• historia ja perinteet (rakennukset, perinnetieto, perinneruoat, kylien 
erityisyydet). Miten saadaan esille ja miten digitaaliseen muotoon?

• kylien muuta tietoa, joka tulisi työstää digitaaliseen muotoon (esim. tapahtumat)

19:30 Koonti/yhteenveto
• mitkä materiaalit (digitaaliset ja digitalisoitavat) ja mihin toimitus

• millaisessa muodossa materiaalit toteutetaan (ääni, kuva, video, teksti) ja kenen 
kanssa yhteistyössä 

• kylien muita ajatuksia ja toiveita, keskustelua



Kylän erityisyydet esille ja retkeilijöiden 
käyttöön digitaalisuutta hyödyntäen

to 25.1.2018 klo 18
Nummen koulu - kylätalo

18:00 Tilaisuuden avaus kahvien lomassa
Omalta kylältä Hämeessä -hanke, Elina Leppänen
DigiTrail -hanke, Heidi Kerkola
(Hankkeiden taustaa ja tavoitteet)

18:30 Alustus työskentelyyn
(Jokaisesta kohdasta kaikki alueen/kylän helmet esille post-it -
lapuille, näiden järjestäminen tärkeysjärjestykseen ja niiden 
joukosta 5 tärkeimmän kohdan nostaminen esille, joita 
lähdetään työstämään yhdessä eteenpäin.) 
• nähtävyydet (rakennukset, muistomerkit, patsaat)

• palvelut (majoitus, sauna, ravintola/kahvila, välinevuokra, eräopas, 
lähiruokamyynti jne.)

• historia ja perinteet (rakennukset, perinnetieto, perinneruoat, kylien 
erityisyydet). Miten saadaan esille ja miten digitaaliseen muotoon?

• kylien muuta tietoa, joka tulisi työstää digitaaliseen muotoon (esim. tapahtumat)

19:30 Koonti/yhteenveto
• mitkä materiaalit (digitaaliset ja digitalisoitavat) ja mihin toimitus

• millaisessa muodossa materiaalit toteutetaan (ääni, kuva, video, teksti) ja kenen 
kanssa yhteistyössä 

• kylien muita ajatuksia ja toiveita, keskustelua


