
 

 

ASIKKALAN YHDISTYSILTA     MUISTIO 
  
Tiistaina 23.8.2022 klo 17.00-19.30 
Kokoustila Vasala ja teams-yhteys 
 
 

1. Tervetuloa syksyn yhdistysiltaan! - Isa Maunula ja Marja Koivisto 
 

2. Habitability-hanke – Annina Kainu 
Habitability-hankkeen tavoitteena on taata elinvoimaiset ja kestävästi asutut saaristo- ja 
vesistöalueet. Hankkeen pääasiallinen kohde on saaristoalueissa, mutta siihen on 
sisällytetty järvisuomi saaristolais-maisine asumisalueineen. lisää hankkeesta voi lukea 
osoitteessa https://www.abo.fi/asuttavuus. 
Hankkeen esittely Asikkalassa kyläillassa 20.9.22 klo 17.00 Marttilan tilalla, Kalkkisissa. 

 
3. Päijänne-Leader kuulumiset – Anu Taipale 

Anu kertoi hankerahoituksesta – lisätietoja https://www.paijanne-leader.fi/  
Muistakaa erityisesti yhteisö- ja nuorisoleadertuet! 
Päijänne-leaderin alue laajenee sisältämään Lahden, Hollolan, Orimattilan ja Kärkölän, uusi 
nimi on Etpähä Leader. 
Ylpeydellä kylästä-webinaarit ( klo 17.30-19.30); 
 13.9. Viestintä 
8.11. kyläasumisen kehittäminen 
Tulevaisuuden kyläilta 26.10. klo 18-20 Toimistohotellin kokoustila, Kustaankuja 2, Vääksy 
Avoimet joulukylät tulossa joulukuussa. 
 

4. Päijät-Hämeen hyvinvointialueen järjestöyhteistyö – Helena Haajan esitys/ Marja Koivisto 
- Lyhyesti hyvinvointialueen aloittamisen vaikutuksista järestöihin ja yhdistyksiin 
- Kunnissa on jatkossakin yhdistysyhteyshenkilö, ja kunnan vastuulla ovat mm.   

yhdistysillat, avustukset, viestintä yhdistyksiin ja järjestöihin 
- Hyvinvointialueella tulee olemaan oma järjestöyhteistyön malli, järjestötoimikunta ja 

järjestökoordinaattori. 
- Järjestöyhteistyön mallin on tarkoitus: edistää hyvinvointialueen ja järjestöjen 

yhteistyötä ja vuorovaikutusta, edistää järjestöjen toimintaedellytyksiä ja 
vaikuttamismahdollisuuksia ja lisätä järjestöjen hyvinvoinnin ja terveydenedistämistä ja 
päijäthämäläisten hyvinvointia.  

- Hyvinvointialueella tulee olemaan oma yhdistysten avustusmallinsa. 
 

5. Kunnan ajankohtaiset – Isa Maunula ja Marja Koivisto 
- Asikkalan kuntastrategia on hyväksytty kesäkuun valtuustossa, tulossa nettisivuille. 
- Kunnan talousarvio ja tavoitteet ovat parhaillaan valmistelussa. 
- Kesä 2022 oli jälleen vilkas matkailukesä, mm. maksullisessa matkaparkissa oli 169 

yöpymistä. 

https://www.abo.fi/asuttavuus
https://www.paijanne-leader.fi/


 

- Päijänne-talon lähituotemyymälä on nyt auki ympäri vuoden. Päijänne-talon vaihtuvat 
näyttelyt ovat maksuttomia. hiljaisille kuukausille yritetään saada lisää tapahtumia 
yhdistysten kautta. 

- Kanavan seudun kehittäminen on jatkunut; uudet aurinkotuolit paikallaan. 
Monitoimilavan suunnittelutyö on käynnissä. 

- Taajama-alueen kehittäminen jatkuu; kanavan seutu, tori-alue, Vanha Vääksy. 
pyörätie Kalkkisten satamaan – suunnittelu menossa teknisissä palveluissa. 

- Kuntakehittämisen kysely toteutettiin Anianpellon markkinoilla, vastauksia 71.  
- Tulossa asumisen kysely taloustutkimuksen kautta – 200-300 kuntalaiselle. 
- Vanhan Vääksyn sadonkorjuumarkkinat 10.9. 
- Marja esitteli lyhyesti Ikääntyneiden palveluita – Seniorikeskus Olo Oltermannin 

aulatiloissa, Terveystie 1 C, Vääksy. Ikääntyvien kohtaamispaikka, johon voi tulla yksin 
tai yhdessä joko vapaamuotoisesti tai ohjattuun toimintaan. Kuntosali Puhti toimii 
samoissa tiloissa ja on käytettävissä omaehtoiseen harjoitteluun. Senioriohjaaja 
Annukka Tuominen antaa neuvoja ja ohjausta eri tilanteissa. Seniorikeskus Olossa myös 
digiopastusta jne.  

- Seniorikeskus Olossa järjestetään kaikille avoimia luentotilaisuuksia kaudella 2022-
2023, seuraa ilmoittelua lehdessä ja nettisivuilla. Ensimmäinen luento 12.9. Asumisen 
ennakointi – kodin esteettömyys ja apuvälineet sekä korjausneuvonta. 

- Perhekeskus olon tilat ovat maksutta myös yhdistysten käytössä (muu toiminta 
huomioiden). Tilavaraukset www.asikkala.fi/tilavaraukset  

- Tulossa hyvinvointi-kysely yhdistysten jäsenille – toivotaan paljon vastauksia. kyselyn 
vastaukset toimitetaan yhdistyksille toiminnan kehittämisen tueksi. Kysely löytyy 
kunnan nettisivuilta. 

- Kunnan hyvinvointisuunnitelma 2022-2025 valmistelu meneillään.  
- Kunnan nettisivuille on koottu laajasti tietoa ehkäisevästä työstä – tukea eri tilanteisiin: 

https://asikkala.fi/terveys-ja-hyvinvointi/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistaminen-
ehkaiseva-tyo-asikkalassa/  

- Kunta haluaa tukea yhdistysten toimintaa; esimerkiksi yhteisistä koulutustilaisuuksista 
voi laittaa ehdotuksia ja tarpeita Marjalle. Muistakaa Tapahtumakärry, jota voi edelleen 
lainata eri tilaisuuksiin! 
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