Liesjärvi
nationalpark
• Läge: Tammela
• 21 km2
• 		 Inrättad: 1956

Forststyrelsen,
områdets förvaltare

• Kundtjänst mån–fre kl. 9–15:
tfn +358 (0)206 39 5270,
sisasuomi@metsa.fi
• utinaturen.fi/korteniemi
• utinaturen.fi/liesjarvi
• facebook.com/
liesjarvenkansallispuisto

Liesjärvi Nationalpark

Korteniemi
kulturgård
Korteniemi – Liesjärvi
nationalparks pärla

Korteniemi i Liesjärvi national
park är en gammal skogsvaktar
gård som har varit i Forststyrelsens
ägo sedan 1878. Gården har hört
till nationalparken sedan den
grundades 1956.
På Korteniemi gård sommar
arbetar finska lantrasdjur: kor,
får samt höns och en tupp. På
gårdens åkrar och grönsaksland
odlas inhemska växtsorter, såsom
Aunus-råg samt potatissorter
och potatislöksarter med tradi
tionella metoder.

Vem var skogsvaktaren?

Skogsvaktaren skulle ha ”ett gott
rykte och vara fysiskt frisk samt
i sin krafts dagar”. Till hans skyldig
heter hörde att övervaka krono
skogarna, bistå forstmästaren,
övervaka avverkningarna och
förstöra odjuren. För arbetet
betalades en liten lön och dess
utom fick skogsvaktaren utnyttja
avkastningen från gården. De hett
efterlängtade tilläggsinkomsterna
kom från jakt, fiske, tjärbränning
och försäljning av sjömalm. 1909
förnyades reglementet och skogs
vaktarens arbete utvidgades till
att utöver tillsynen omfatta allt
skogsvårdsarbete.

en spinnrock. Röken stiger från
rian när rågen torkas och under
tröskningen ekar slagans dun
kande inifrån logen. På samma
sätt som på 1910-talet producerar
gården även i dag det som behövs
i vardagen: lin till tyger, råg till
bröd, hö och lövkärvar till djuren
och grönsakslandet ger många
olika slag av rotfrukter till mat
bordet.
Syftet med traditionsgården
är att upprätthålla och bevara
kulturmiljön samt lantväxter
och lantdjur även för kommande
generationer. Förhoppningen är
att de traditionella arbetssätten
ska föras vidare från de gamla
mästarna till nya.

Bekanta dig med
kulturgården och
nationalparkens leder

Det är fritt fram att besöka kultur
gården. Man kan delta i gårdens
sysslor när guiden är på plats
samt under talkodagarna. Du
kan njuta av rökbastuns milda

bastubad under vissa evene
mangsdagar eller genom att
hyra bastun.
Korteniemi gård är tillgänglig
och det går att ta sig dit med
rullstol och med en assistent
ifrån parkeringsplatsen 200 meter
bort. Stugan är tillgänglig med
rullstol och med en assistent
utmed ramper som kan installe
ras på begäran. En tillgänglig
torrtoalett finns vid parkerings
platsen.
Vid Korteniemi gård börjar
rundslingorna Punatulkku och
Pohjantikka samt Ahonnokka
naturstig och där kan du bekanta
dig med nationalparkens varie
rande terräng, de branta gamla
skogarna och de vackra sjöland
skapen. Parkens nätverk av stigar
följer delvis de gamla skogsvak
tarnas bevakningsrutter. National
parkens mest kända besöksmål
vid sidan av Korteniemi kultur
gård är åsen Kyynäränharju och
Ahonnokka urskog.

Korteniemi kulturgård
Korteniementie 270
31350 Liesjärvi (Tammela)

Evenemang

Följ med evenemangen på vår
webbplats: utinaturen.fi/korteniemi

Guidningar och rökbastu

• Guidning 50 € /h.
• Elevgrupper 1,50 € /elev.
• För grupper inom småbarns
pedagogiken är guidningen
avgiftsfri.
• Uppvärmning av rökbastu
300 € /gång.
• Bokningar: sisasuomi@metsa.fi,
tfn 0206 39 5270

Instruktioner och regler
utinaturen.fi/liesjarvi/
instruktionerochregler

Etikett i friluftslivet

utinaturen.fi/etikettifriluftslivet

Nödnumret 112

Håll reda på varifrån du ringer
– mobilen fungerar inte i hela
parken!

Traditionen lever vidare

De skyddade byggnaderna i
Korteniemi ligger kvar på sin
ursprungliga plats vid Liesjärvis
strand. I stugan värms kaffe
pannan upp och lin och ull
spinns till tråd med hjälp av
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Ahonnokan luontopolku - Naturstig Thematic trail 1,3 km
Pohjantikan polku 5 km
Punatulkun polku 3,1 km
Hyypiön polku 2,8 km
Peukaloisen polku 3,8 km
Maastopyöräilyreitti, Ratsastusreitti
Terrängcykelled, Ridled
Mountain biking trail, Horseback riding trail
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