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SU 5.2.

Laskiais- 
sunnuntai 

19.2.19.2.

  Talven Taidenäyttely Taidevintillä (to klo 17-20, la klo 11-14)
  Esillä noin 20 taiteilijan maalauksia, valokuvia, keramiikkaa ja muita teoksia. Myös kirpputori, 
  arpoja, glögiä ja mahdollisuus kohdata ihmisiä sekä löytää paikallisten käsityöläisten lahjaesineitä. 
	 	 Avoinna	25.3.23	asti	(Kanavatie	17)	www.taidevintti.nettisivu.org/taidevintti

  Tuohimestari Erkki Pekkarinen -näyttely Päijännetalolla (ti-la klo 11-17)
  Asikkalalainen Tuohimestari Erkki Pekkarinen testaa perinteisen tuohitekniikan rajoja ja mahdolli-
  suuksia. Nähtävillä on mm. Pekkarisen maailman pienimmät virsut sekä Pekkarisen tuohituvasta
	 	 laaja	kokonaisuus	tuohitöitä.	Avoinna	20.5.23	asti	(Meijeritie	1)	

KE 1.2.  Asikkalan Ampumaseuran nuorten ampumakoulu klo 16.30 *
	 	 Ampumakoulu	on	tarkoitettu	7-14-vuotiaille	nuorille.	Käytössä	on	ampumaseuran	ilma-aseet,	mutta
	 	 omat	kuulosuojaimet/korvatulpat	olisi	hyvä	olla	mukana.	Sijainti:	Vääksyn	uuden	paloaseman	
	 	 alakerta,	Anianpellontie	142.	Ampumakoulu	jatkuu	huhtikuun	lopulle	aina	keskiviikkoisin.
	 	 Tiedustelut	p.	050	591	5625	tai	vilho.laakso@gmail.com	
KE 1.2./  Avoin mailallinen vuoro Asikkalan jäähallilla KE ja TO klo 16-16.50
	 	 						@LiikkuvajaAktiivinenAsikkala	(Myös	8.2.,	9.2,	15.2.,	16.2.,	22.2.	ja	23.2.)

PE 3.2./  Avoin mailaton vuoro Asikkalan jäähallilla PE klo 16-16.50 ja SU klo 9-9.50                  
							 																								@LiikkuvajaAktiivinenAsikkala	(Myös	10.2.,	12.2,	17.2.,	19.2.,	24.2.	ja	26.2.)

PE 3.2.  Tallukan tanssit klo 20 - Finlanders *
 	 Helmikuussa	tanssit	myös:	
	 	 -	La	4.2.	Hanna	Hirvonen	&	Rosette	 	 -	Pe	10.2.	Kyösti	Mäkimattila	&	Varjokuva
	 	 -	La	11.2.	Jarkko	Yli-Sikkilä	&	Soiva	Orkesteri	 -	Pe	17.2.	Lasse	Hoikka	&	Souvarit
	 	 -	La	18.2.	Sami	Rosholm	&	Casanova	 	 -	Pe	24.2.	Tomi	Markkola	&	Kipinä
	 	 -	La	25.2.	Heidi	Pakarinen	Yhtyeineen	 	 (Tallukantie	1)	Lisätiedot:	www.tallukka.fi

LA 4.2.  Vääksyn kanava parkrun klo 9.30
	 	 (Myös	11.2.,	18.2.	ja	25.2.)	Lisätiedot:							@vaaksynkanavaparkrun

LA 4.2.  Maksuton uintikuljetus Heinolaan klo 9.30
  Uintimaksu	maksetaan	itse	hallille.	Alle	kouluikäinen	ja	uimataidoton	vain	täysi-ikäisen	henkilön	
	 	 valvonnassa.	Tarkemmat	aikataulut	ja	reitit:	www.asikkala.fi -> Kulttuuri ja vapaa-aika -> Liikunta  
  (Myös	TO	9.2.	klo	16.55	Padasjoelle,	KE	15.2.	klo	16.30	Heinolaan,	MA	20.2.	klo	16.55	Padasjoelle	ja	 
	 	 TI	28.2.	klo	16.55	Padasjoelle)

MA 6.2.-LA 11.2. Luonto lainassa -viikko Asikkalan kirjastossa 
	 	 Esillä	on	Ilmastokriisi-aiheisia	kirjoja,	sekä	tietoa	Asikkalan	luonnonystävien	toiminnasta.
	 	 Suomen	luonnonsuojeluliitto	toivottaa	kaikki	tervetulleiksi	mukaan	luonnonsuojelutyöhön.	 
	 	 Järj.	Asikkalan	luonnonystävät	ja	Asikkalan	kirjasto.	(Asikkalantie	21)							@asikkalankunnankirjasto 

KE 8.2.  Liikunnallinen satutuokio yli 3-vuotiaille kirjastossa klo 9-9.45
	 	 Satuja	ja	liikuntaa	satunurkkauksessa	(Asikkalantie	21)							@asikkalankunnankirjasto	(Myös	22.2.)

TO 9.2.   Digineuvontaa Asikkalan kirjastossa klo 13-15
  Tule kysymään apua digiaiheisiin kysymyksiin. Digiohjausta tarjoaa Wellamo-opisto yhteistyössä 
	 	 Asikkalan	kirjaston	kanssa.	(Asikkalantie	21)

LA 11.2.   Ideaketo Aniankedolla klo 10-14
  Tervetuloa ideoimaan ja rakentamaan lumesta tulevaisuuden Anianketoa.  
	 	 (Anianpellontie	/	Porkalintie,	17200	Vääksy,	pysäköinti	Laidunpuiston	P-alue)	www.asikkala.fi

SU 12.2.  Anianpellon markkinahiihto (talviliikuntapäivä) klo 10
  Talvista liikuntaa kaikenikäisille ja mehuasemia ympäri Asikkalaa. Täytä päivän liikunta/ 
	 	 liikkumissuorituksesi	suorituskorttiin	tapahtumapäivänä	jollakin	mehupisteistä	tai	 
  www.asikkala.fi/suorituskortti ja osallistut arvontoihin. Tapahtuman järjestää Asikkalan  
	 	 liikuntapalvelut,	yhdistykset,	kyläyhdistykset	ja	urheiluseurat.							@LiikkuvajaAktiivinenAsikkala

TI 14.2.   Maksutonta muistineuvontaa klo 10-11
	 	 (Terveystie	1)	www.ph-muistiyhdistys.fi

KE 15.2.  Vauvaklubi Perhekeskus Ilossa klo 14-16
	 	 Tule	mukaan	odottavien	tai	vasta	vauvan	saaneiden	äitien	ryhmään.	Ilmoittautumiset	Tanjalle	
	 	 p.	044	778	0399	tai	Elinalle	p.	044	778	0855	(Terveystie	1)							Asikkalan	Avoin	Varhaiskasvatus

LA 18.2.    Anna Rikkisen taidenäyttelyn Joutsenten päiväkävely ja muita tarinoita 
  avajaiset Päijännetalolla klo 14-17
	 	 Anna	Rikkisen	taide	kutsuu	katsomaan	tuttuja	esineitä	uudella	tavalla.	Näyttelyssä	on	esillä	viime-
	 	 vuosina	ja	juuri	tätä	näyttelyä	varten	valmistuneita	teoksia.	Avoinna	29.4.2023	asti	ti	–	la	klo	11-17

TI 28.2.  Kirjallisuuspiiri Seniorikeskus Olossa klo 15-16.30
	 	 Tervetuloa	mukaan	kirjallisuuspiiriin.	Äinään	seutu	-kyläkirjan	esittely.	(Terveystie	1	C)

TO 2.2.


