
Päivähoidon ja varhaiskasvatuksen kehittäminen
- Iltapäiväkerhoa, joka lain mukaan on saatavilla 1.-2. luokkalaisille, 

toivotaan jatkettavan 3. luokkalaisille. Kyläläisiltä tulosta asiasta
aloite.

- Mahdollisuus saada jalasmökkipäiväkoti koulualueelle. 

Koululaisten kulkeminen kouluun ja vanhempien lapsille
vaarallisiksi koetut reitit ja kehittämisideat. Kyläläisiltä tulossa
kooste vaarallisiksi koetuista paikoista sekä ehdotuksia penkkien
paikoista, joita toivottiin kylän raitille. Liikenneturvallisuus-
toimikunnalle on olemassa oma kaavake ja nämä risteykset ovat
heillä tiedossa:
• Kurhilantien ja Hilliläntien risteys 
• Kettulantien ja Hillilän tien risteys risteys näkyvyys paremmaksi
• Käpöläntie tienhaara näkyvyys
• Oikotien tienhaara näkyvyys
• Koivusillan tienhaara näkyvyys

)

Kyläilta to 20.10.2022 klo 18 Länsi-Asikkalan koululla
Yhteenveto keskustelusta.

Asikkalan kunnasta paikalla olivat:
Terhi Leino, kehittämisen asiantuntija, terhi.leino@asikkala.fi
Hillevi Anttila, varhaiskasvatuspäällikkö

Kyläläisiä etsitään vapaaehtoisiksi
alueen ikäihmisten ystäväksi ja/tai 
ulkoiluavuksi.
Lisätietoja Annukka Tuominen 
p. 04477880030

Luontoreittien kehittäminen
Kylällä on jo valmiina uusia opasteita. Tarvittaessa jos opasteissa
on vielä kunnostettavaa, apua voi kysyä Vääksyn konttorista.  
Opasteiden paikalleen asennuksessa auttaa kylässä Sami Näsi
hän huolehtii muutenkin Ilves-aurinkovuori reitin
kunnossapidosta. Tiedoksi: Ilves-Aurinkovuori reitti on käyty
viikolla 41 läpi ja raivattu. 

Muita kylällä olemassa olevia kävelyreittejä löytyy
nettisovelluksen avulla
https://citynomadi.com/

Kurhila-Hillilä kyläpolut
https://citynomadi.com/route/e5404a559fd1b420ab29489d432
3cdbb
Äinään nähtävyydet
https://citynomadi.com/route/8dd68a3122821e0f4868ee768c71
3fc8
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- Bussivuorot voisivat jatkaa tarvittaessa Kurhilaan asti.

- Alueen hiihtolatujen koneellista pohjien tekoa toivottiin ja niiden 
huoltoajoa muutaman kerran hiihtokauden aikana. Hiihtolatujen huollosta 
vastaa Länsi-Asikkalassa Matti Raunio.

- Jääkiekkokaukalon jään huoltoa sekä kunnollisia välineitä jään 
puhdistukseen lumesta toivottiin. Jääkiekkokaukalon kunnossapidosta 
huolehtii Länsi-Asikkalassa Sami Näsi, kunnan kanssa tehdyn sopimuksen 
mukaisesti.

- Kyläpalvelupäivä kerran kuussa, jossa olisi erilaista toimintaa kaiken 
ikäisille.

- Toivottiin, että kyläläiset voisivat saada tiedon alueelle muuttavista uusista 
asukkaista esim. Kunnanjohtajan kirjeen mukana kylästä kertova kirje 
ja/tai tieto kyläpäällikölle niin hän voisi käydä tervehtimiskäynnillä.

- Ehdotettiin, että kunta lähettää kirjeen kunnan 
maanomistajille, jossa tarjotaan mahdollisuutta laittaa 
kylien yksityiset rakennuspaikat ja talot kunnan nettisivulle 
myytäväksi ja markkinoi niitä somessa. 

Vastaus: Jokaiselle maanomistajille kirjeen lähettäminen on 
kunnalle liian kallis toimenpide. Sen sijaan kunta voi lähestyä 
maanomistajia Asikkalan kunnan tiedotuslehden Kesäpostin 
avulla joka, jaetaan kaikkiin Asikkalan alueen kotitalouksiin ja 
kesäasukkaille. 

Kouluntilojen kohentaminen on mahdollista tehdä
talkootyönä. Kunta huolehtii tarvikkeet kun työn suunnittelu
toteutetaan yhteistyössä talomestarin kanssa Pekka Ahlqvist
puh. 044 778 0292

Biokaasuvoimala/ energian omavaraisuus, kestävä toiminta
- Aiheesta toivottiin tarkempaa tietoa ja tietoa siitä mitä

mahdollisuutta kunnalla on tukea investoinnessa esim. 
Kunnan myöntämä investointitukilaina, pieni rahallinen tuki
investointeihin tai yhteisostojen järjestäminen
(aurinkopaneelit). Kyläläisiä kiinnostaa heidän
yhteisomistuksessa oleva tuulivoimala tai muu
energiantuottolaitos.

Kyläilta to 20.10.2022 klo 18 Länsi-Asikkalan koululla
Yhteenveto keskustelusta.
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