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Tervehdys Kaikille

– Kunnanjohtajan Joulutervehdys sysmäläisille, Sysmässä oleskeleville ja kaikille Lähilehden lukijoille.
Kulunut vuosi on ollut poikkeuksellinen meille kaikille. Korona-virus toi monet muutokset arkielämään ja toimintaamme - ja melkeinpä yllättäen kevättalvella. Ei oltu varauduttu sen enempää etätyöhön,
etäopetukseen, ikäihmisten eristäytymissuosituksiin kuin yhteisten harrastusten ja tapahtumien estymiseen. Nopeasti piti muuttaa arjen toimintatavat myös kunnan palveluissa. Siinä onnistuttiinkin kohtalaisen
hyvin. Kiitokset kaikille teille, jotka myötävaikutitte onnistumiseemme.
Hetken aikaa on nyt jo voitu tehdä työtä ja hoitaa asioita lievemmin rajoituksin ja itseään ja toisia virukselta samalla suojaten. Jospa kohta saisimme varmuutta rokotteen valmistumisesta virusta vastaan.
Joulun lähestyessä ajatukset suuntaavat jo juhlapyhien taukoon arjen kiireistä. Vielä nyt vauhti kiihtyy perinteisissä joulun valmisteluissa.
Itsekin tunnustaudun jouluihmiseksi – pimeän vuodenajan virkistävät
jouluvalot ja joulumusiikki rekvisiittana melkein riittävät. Joulun ruokaperinteet myös kiinnostavat – ja lahjat läheisille.

Vielä on aikaa joulun valmisteluihin; kunnanjohtajana toivon ja sysmäläiset yrittäjät toivovat jokaisen asukkaan ja Sysmässä oleskelevan
ja naapurikuntalaistenkin käyttävän paikallista palvelutarjontaa joulun ajan erilaisiin hankintoihin. Kaikkea jouluun tarvittavaa löytyy Sysmästä. Vapaa-ajan asukkaiden toivomme viettävän myös joulun valmistelun aikaa ja joulua Sysmässä. Ja jospa matkailijatkin löytävät joulun
Sysmässä. Kokonaispalvelulle on jo tarjontaa. Maaseutumiljöömme on
idyllinen tausta joululle.
Joulumieltä ja hyvää tahtoa toivon Sysmän kunnan ja omasta puolestani jokaiselle erikseen!
Marketta Kitkiöjoki
marketta.kitkiojoki@sysma.fi
p. 044 713 4504

Vielä ehdit tutustua

erilaiseen joulupolkuun

Sysmän kunnan

Suunnitelmissa oli viettää vuonna 2020 Sysmän joulupolun 10-vuotisjuhlaa näyttävästi ja järjestää Ohrasaaressa jälleen satoja kävijöitä
keräävä elämys lapsille ja kaikille muillekin joulun taikaan uskoville.
Nämä suunnitelmat on siirretty ainakin vuodella eteenpäin.
Mutta joulupolulle pääsee tänäkin vuonna. Sysmän raitilla on voinut
jo yli viikon ajan kiertää erilaista joulupolkua. Ensimmäisenä adventtina liiketilojen ja julkisten rakennusten ikkunoihin ilmestyi ”näyteikkunajoulupolku”. Järjestöjen ja yritysten toimijatontut ovat rakentaneet
reitin, joka alkaa Sysmäntieltä entisen Kuvapalvelun luota, kulkee kohti liikenneympyrää, kaartaa Uotintielle ja päättyy kirkkoon. Polulta kannattaa poiketa kunnanvirastolla, helluntaiseurakunnan talolla, koululla
ja järjestötalolla, myös niiden ikkunoista löytyy mielenkiintoista katsottavaa.
Sysmän kunnan nettisivuilta ja FB-sivulta löytyy kartta, johon luukut on merkitty. Paperikarttoja saa kunnanviraston aulasta, kirjastosta
ja joulupolulla mukana olevista yrityksistä. Kun näet näyteikkunan, jossa on Joulupolku –kyltti ja numero, poikkea sisään hakemaan kartta ja
lähde kiertämään polku. Joulupolku on avoinna 13.12. saakka.

- valmistelusta toimeenpanoon
Sysmän kunnan vuosien 2021-2030 strategiaa ”Yhdessä Sysmässä”
• Sysmän houkuttelevuutta kehitetään yhteistyöllä.
on valmisteltu aktiivisesti kesän ja syksyn aikana. Kunnanhallituksen
• Sysmä säilyy itsenäisenä ja vakavaraisena kuntana, joka pystyy järja valtuuston lisäksi valmisteluun ovat osallistuneet kyselyjen kautta jestämään tarvittavat palvelut.
kuntalaiset ja vapaa-ajan asukkaat sekä kunnan henkilöstö. Syksyn ky• Sysmässä on helppoa osallistua keskusteluun yhteisistä asioista.
läilloissa kyläläiset ovat keskustelleet strategian arvoista sekä luonto-,
• Talouden suunnitteluprosessi on avoin ja toimiva.
palvelu- ja lähidemokratianäkökulmista.
Kukin tavoite sisältää käytännön toimenpiteitä, joille on nimetty raUuden strategian keskeisiä tavoitteita ovat:
portointivastuutahot.
• Luonto edistää sysmäläisten hyvinvointia.
Sysmän kunta kiittää lämpimästi kaikkia valmisteluprosessiin osal• Elinkeinotoiminta ja sen kehittäminen perustuu luonnon monimuo- listuneita. Strategia on luettavissa Sysmän kunnan nettisivuilla. Hyvin
toiseen ja kestävään hyödyntämiseen.
sujuneen valmisteluprosessin jälkeen siirrytään kunnanhallituksen ja
• Laadukkaat peruspalvelut, toisen asteen koulutus ja kulttuuripalve- -valtuuston ohjauksessa ja seurannassa strategian tavoitteiden toilut säilyvät lähellä käyttäjiä.
meenpanoon. Siihen voimme osallistua kaikki Yhdessä Sysmässä!
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Sysmän rakennusvalvonta siirtyy 1.1.2021

sähköiseen asiointiin
Suomessa rakennusvalvonnat ovat tehneet viime vuosina melkoisen
”digiloikan” siirtymällä laajasti maailmankin mittakaavassa hyvin edistykselliseen sähköisen asioinnin järjestelmään. Samaa teknologiaa ollaan ottamassa käyttöön parhaillaan mm. Kanadassa.
Sysmässä on käytetty vuodesta 2017 alkaen osassa rakentamisen
lupa- ja ilmoitusasioista sähköistä lupavalmistelua ja arkistointia. Palvelun parantamiseksi ja toiminnan tehostamiseksi rakennusvalvonta siirtyy vuoden vaihteessa 100 % sähköisen lupavalmisteluun. Lähes kaikissa Suomen kunnissa oleva järjestelmä löytyy osoitteesta www.lupapiste.
fi. Samassa yhteydessä pyritään selkeyttämään ja yhtenäistämään toimintatapoja alueen muiden kuntien kanssa. Sysmän rakennusvalvonta
järjestää vuoden alussa alueella toimiville suunnittelijoille, vastaaville työnjohtajille ja muille alan ammattilaisille suunnattuja tilaisuuksia,
joista ilmoitetaan erikseen kunnan nettisivuilla. Toki entiseen tapaan asiakkaita neuvotaan ja avustetaan lupa-asioiden valmistelussa.
Sysmässä käsitellään vuosittain yli 300 erilaista rakentamiseen liittyvää lupa- tai ilmoitusasiaa, ja niihin liittyvät lukuisat yhteydenotot tapahtuvat edelleen pääosin puhelimella tai sähköpostilla. Rakennusvalvonta toivoo, että erityisesti sähköposteilla tapahtuvat yhteydenotot
siirtyisivät Lupapiste –palvelun, hankkeen alussa esim. ”neuvontapyyntö” –osioon. Siitä on merkittävä hyöty kaikille rakentamisen osapuolille. Tehdyt kysymykset ja niihin annetut vastaukset säilyvät osana lupa-asiaa, joka on tärkeää hakijan ja muiden osapuolien oikeusturvan ja
yhteydenpidon luotettavuuden kannalta. Viranomaisen antama tulkinta
ei näin katoa ”taivaan tuuliin”. Kokonaisuudessaan sähköinen asiointi nopeuttaa ja helpottaa asioiden käsittelyä.

Koska paikallakäynnit on rajoitettu mahdollisimman vähiin koronaepidemian vuoksi, sähköinen asiointi tarjoaa tähänkin asiaan ympärivuorokautisen ja turvallisen toimintamallin.
Asiointia palvelussa helpottaa myös se, että sieltä löytyy valmiina monia eri tietoja. Esim. karttoja, kaavoja ja lainhuutoja ei tarvitse enää erikseen hankkia, koska ne ovat jo valmiiksi palvelussa. Lisäksi palvelusta
löytyvät kunnan rakennusjärjestys ja monet tärkeät rakentamisen ohjeistukset.
Maankäyttö- ja rakennuslaki muuttui joitakin vuosia sitten siten, että
toimenpide- ja rakennusluvissa tulee käyttää sekä suunnittelijana että
vastaavana työnjohtajana vähintään rakennusmestarin tutkinnon omaavaa alan ammattilaista. Vilkkaasta rakentamisesta johtuen suositellaan
olemaan suunnittelijoihin yhteydessä ajoissa ennen kevään kiireiden alkamista. Valittu suunnittelija auttaa hankkeeseen ryhtyvää jo suunnittelun alkumetreillä ja tuo rakennuksen elinkaaren huomioiden
merkittäviä säästöjä parhaimpien
ratkaisujen ja käytäntöjen asiantuntijana.
Kaikissa luvissa ja ilmoituksissa tulee alkuun laatia sijaintikartta/alustava asemapiirros, jotta rakennusvalvonta osaa arvioida
lupatarvetta ja –tyyppiä. Siinä tulee esittää kaavan mukaiset rakennuspaikan rajat, valmiina olevat ra-

kennukset sekä niiden käyttötarkoitukset ja kerrosalat. Suunnitellun
rakennuksen osalta tarvitaan sen mittasuhteiden lisäksi tieto sen käyttötarkoituksesta ja kerrosalasta sekä etäisyydestä lähimpään rakennukseen, naapurin rajaan sekä rantaan ja lähellä olevan tien keskilinjaan.
Purettavista rakennuksista tulee liittää hakemukseen valokuvia. Sysmässä on käytössä erinomainen karttapalvelu osoitteessa https://sysma.karttatiimi.fi/ , josta löytyvät karttapohjien lisäksi kaikki voimassa
olevat kaavat.
Sähköistä asiointia tukee kuntaan hankittu suurkuvatulostin, jonka
avulla saadaan arkistossa olevat ja lupahakemusten yhteydessä toimitetut suuretkin piirustukset muutettua helposti sähköiseen muotoon. Rakennusvalvonnassa on valmisteilla myös selvitys ja suunnitelma arkiston sähköistämiseksi lähivuosien aikana. Tämä mahdollistaisi vanhojen
lupa-asiakirjojen lataamisen verkosta itsepalveluna.

Sysmän sosiaali- ja terveyspalvelujen
tärkeät numerot ja aukioloajat 2021
SOTE-KESKUS JA NEUVOLA
Leppäkorventie 33, 19700 Sysmä
Avoinna arkisin klo 8-16
Ajanvaraus arkisin klo 8-15: 044 494 2585
Hoitohenkilökunnan yhteystietoja
Mielenterveyspalveluiden sairaanhoitaja
Eeva Keinonen 044 494 2576
Koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon terveydenhoitaja
Laura Halmekoski 044 4942571
Äitiys- ja lastenneuvolan terveydenhoitaja
Anni Saarinen 044 494 2570
Fysioterapeutti Riikka Taipale 044 494 2579
Fysioterapeutti Vanessa Holttinen 044 494 2580
Toimistosihteeri Helena Lestinen 044 494 2578
Palveluesimies Kristiina Harjula 044 494 2582
Laboratorio
Ajanvaraus arkisin klo 7-18: 010 808 515
Varaa aikasi netistä fimlab.fi (24h)
Hammashoitola
Ajanvaraus ja päivystys ma-to klo 8-15, pe klo 8-14:
044 494 2569

Kotihoito
Asiakaspuhelin 044 494 2538
Palveluesimies Mia Stylman-Lehtinen 044 494 2556
Vuodeosasto
Asiakaspuhelin 044 494 2525
Palveluesimies Sami Leppänen 044 494 2528

PÄIVYSTYS SOTE-KESKUKSEN OLLESSA SULJETTUNA
Kiireellinen hoito Päijät-Hämeen keskussairaalassa,
Keskussairaalankatu 7, 15850 Lahti
Päivystysapu 116 117
Yleinen hätänumero 112

SYSMÄN TOIMINTAKESKUS
Hakalantie 19, 19700 Sysmä
Vastaava ohjaaja Tiina Luhio 044 713 4590
Puutyöosasto Antti Saarinen 044 713 4592
Sosiaalipalvelut
Puutyöosasto Marika Virman 044 713 4591
Yhteydenotot arkisin klo 9-15
Aikuissosiaalityön sosiaaliohjaaja Taija Glad 044 713 4588 Tekstiiliosasto Marja-Liisa Paavola 044 494 2519
Ikäihmisten sosiaaliohjaus ja omaishoidon tuki yli 65 v., Päivätoiminta Maija Uusitalo 044 494 2520
Päivätoiminta Eeva Onninen 044 494 2511
geronomi yamk Annetta Kurvinen 044 494 2550
Palvelusihteeri Marjatta Suojärvi 044 494 2515
Vammaispalvelut ja omaishoidon tuki alle 65 v.,
Nuorten työpaja Janne Rinne 044 713 4576
Salla Saksinen/ Elina Salonen 044 494 2552
Lapsiperheiden sosiaalityö ja lastensuojelu, sosiaaliKUNNANVIRASTO
työntekijä Heli Hentinen 044 713 4587
Valittulantie 5, 19700 Sysmä
(puhelinaika arkisin 13-15)
Sosiaalijohtaja Minna Veistilä 044 713 4524,
Perhetyöntekijä Tiina Mäkinen 044 494 2523
minna.veistila@sysma.fi
Sosiaalipäivystys virka-aikana tapahtuvissa
kriisitilanteissa 044 713 4589

Ota talteen!
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Vuosi omatoimikirjastoa
Sysmän kirjastossa parannettiin
palveluiden saavutettavuutta vuosi sitten, kun omatoimiajalla asiointi tuli mahdolliseksi.

Uudet seinäpellit saapuivat marraskuun ensimmäisellä viikolla.

Sysmän Toimintakeskuksen

remonttikuulumisia
sen, joka etenee nyt rakennuslupavaiheeseen ja kilpailutukseen.
Sisätilaremontti toteutetaan useassa pienessä vaiheessa. Sillä pyritään estämään väistötarvetta eli
toiminnan siirtämistä muihin tiloihin. Voi kuitenkin olla, että lattiaja keittiöremonttien yhteydessä
joidenkin viikkojen muutostarpeita toimintaan tulee. Niistä tiedoteRemontin toisessa vaiheessa taan erikseen.
korjattiin seinät eristeineen. UuTavoitteena on, että sisätilaredet seinäpellit saapuivat marraskuun ensimmäisellä viikolla ja nii- montti valmistuu juhannukseen
mennessä. Remontin valmistuden asennus vei pari viikkoa.
mista juhlitaan koronan salliessa
Kolmas vaihe on sisätilare- avoimien ovien merkeissä.
montti. Toimintakeskustyöryhmä
Remontin neljäs vaihe, piharahyväksyi 30.10. sen pohjapiirrokToimintakeskuksen remontin
ensimmäinen vaihe oli keväällä alkanut katon korjaus, joka on
edennyt suunnitellusti. Marraskuun ensimmäisellä viikolla tehdään välikaton lämmöneristys ja
sen jälkeen katto jää odottamaan
keväällä 2021 tehtäviä läpivientejä ja pintahuovan asennusta.

kennusten ja pihan kunnostaminen, pyritään toteuttamaan sisätilaremontin rinnalla.

vaivaa aiheuttivat kirjaston sisäänkäynnit. Kunnanviraston ovea on
yleisesti pidetty myös kirjaston sisäänkäyntinä ja tokihan sitä edelleen palveluajalla käytetään. Omatoimiajalla sen sijaan ohjeistetaan
käyttämään kirjaston ovia, koska
omatoimiajalla asiointia sekä valvotaan että tilastoidaan. Kirjaston oma pääovi onkin ollut suorastaan löytö monelle kirjastossa
asioivalle! Tallentava kameravalvonta on edellytys kirjaston käytölle omatoimiajalla – kyttäämisestä ei ole kyse, vaan turvallisuuden
varmistamisesta. Omatoimiasioinnin mahdollistaminen oli kunnalle jonkinasteinen investointi, joten
on luonnollista, että käyttöastetta
myös halutaan seurata. Nyt näyttää
siltä, että investointi ei ole mennyt
hukkaan!

Kokemukset ovat henkilökunnan
osalta olleet pelkästään positiiviset
– kuten etukäteen odotettiinkin.
Suomessa on toiminut omatoimikirjastoja jo kymmenkunta vuotta ja muualta saadut kokemukset
ovat olleet alusta asti hyviä. Odotetuin muutos henkilökunnan taholta oli työvuoro- ja lomasuunnittelun helpottuminen, samoin kuin
parempi mahdollisuus osallistua
kokouksiin ja koulutuksiin. Asiakkailta tullut palaute on ollut pääsääntöisesti kiittävää ja laitteet
ovat toimineet ilman suurempia
ongelmia. Omatoimiajalla asiointi
perustuu suuresti luottamukseen
ja asiakkaat ovat sen luottamuksen
arvoisia myös olleet: järjestyshäiriHenkilökunnan työt eivät ole
öitä, ilkivaltaa tai muuta kirjaston omatoimiasioinnin myötä vähentykäyttösääntöjen rikkomista ei ole neet, päinvastoin: kirjaston asiakashavaittu.
määrä ja käyttöaste ovat nousseet
ja tämä on lisännyt aineiston käsitOmatoimiasioinnin suunnittelu- telyä sekä yleisiä järjestelytehtäviä.
ja aloitusvaiheessa eniten pään- Omatoimiajalla asioiminen ei suin-

kaan tehnyt kirjastosta kylmäasemaa, kuten jotkut tuntuivat aluksi
pelkäävän: henkilökohtaista palvelua kirjastossa saa edelleen viitenä päivänä viikossa. Teknologia on
hyvä apu kirjastotyössä, mutta ihmistä se ei korvaa.
Omatoimiajalla asioimisen mahdollisuutta käyttää jo 729 kirjaston
asiakasta.
Tilastojen mukaan omatoimiasointi jakaantuu melko tasaisesti pitkin viikkoa ja sunnuntaisinkin
kävijöitä riittää. Asiakkaiden mielipide ja kokemukset ovat palveluiden kehittämisen vuoksi tärkeitä
ja siksi toteutamme asiakaskyselyn omatoimiajalla asioimisesta.
Kyselyllä kerätään tietoa mm. siitä, miten asiakkaat ovat kokeneet
omatoimikirjaston käytön, mitä palveluita omatoimiajalla käytetään ja
millaisia kehittämisideoita asiakkailla kenties on. Kyselyyn voi vastata 13.12.2020 saakka joko verkkokyselynä (linkki kyselyyn löytyy
kirjaston nettisivuilta sekä Facebook-sivuiltamme) tai paperisella lomakkeella kirjastossa käynnin
yhteydessä.

Kiitämme asiakkaita, heidän
omaisiaan ja työntekijöitä kärsivällisyydestä remontin keskellä.
Henkilökunta antaa mielellään lisätietoja remontista tarpeen mukaan.
Koronan ja remontin vuoksi toimintakeskuksen myymälään voi
varata ajan jouluostoksille soittamalla ohjaajille 044 7134 591,
044 7134 592 /puuosasto tai tekstiiliohjaajalle 044 494 2519 tai
044 494 2520.

Sysmän uudet hupparit
Sysmän kunta on uuden strategian innoittamana teetättämässä harmaita huppareita, joissa on
strategian mukainen YHDESSÄ
SYSMÄSSÄ -teksti nuolenkärkineen ja etupuolella Sysmän vuonna 1953 taiteilija Ahti Hammarin
suunnittelema logo.

Koronan ja remontin vuoksi asiointi tapahtuu ajanvarauksella.

Haluaisitko sinäkin tämmöisen hupparin? Se on mahdollista. Huppareita myydään Toimintakeskuksessa hintaan 46€/
kpl. Sysmän kunnan Facebook-sivuilla tullaan kertomaan, milloin
hupparit ovat valmiina ostettavaksi. Muistathan, että ostosaika
on sovittava erikseen Toimintakeskuksen kanssa koronan ja remontin takia.
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Loma-Ilola

– Saavutettava mansikkapaikka Päijänteen äärellä
Onko unelmasi oma pieni palsta ja talviasuttava loma-asunto Päijänteen äärellä Sysmässä?
Ilolan alueella alkaa nyt tapahtua! Ilola-Suopelto on portti Päijänteelle ja Loma-Ilola rakentuu vain kivenheiton päähän Päijänteestä,
Päijätsalontien itäpuolisille peltoalueille. Tavoitteena on tarjota uudentyyppinen yhteisöllinen ja edullinen vapaa-ajan asumisen vaihtoehto perinteisen loma-asumisen rinnalle.
Ranta-asemakaavalla varataan mökkipalstojen ja tarpeellisten kulkuyhteyksien lisäksi alueet virkistykselle, paikoitukselle sekä yhteiselle huoltorakennukselle. Kaavaluonnoksessa alueelle on suunniteltu 51
mökkipalstaa, joista on vara valita. Pieni piha ja kompakti mökki takaavat, että vapaalla ollessa aikaa jää myös rentoutumiseen, retkeilyyn
tai vaikkapa Päijänteen aalloilla seilailuun. Uusi satama venepaikkoineen sekä Ilolan rantaan tuleva yhteinen uimaranta ovat kävelymatkan
päässä. Viherpeukaloita varten on tarjolla myös isompia vuokrapalstoja, joille loihtia oma unelmien puutarha palstaviljelmineen. Puutarhatunnelmasta pääsee nauttimaan koko yhteisö, koska Loma-Ilolan aluerakenteeseen on otettu mallia perinteisistä siirtolapuutarha-alueista.
Loma-Ilolan ranta-asemakaavaluonnos on parhaillaan nähtävillä ja kaavaluonnoksesta pyydetään palautetta 17.12.
mennessä. Kommentoimalla voit vaikuttaa suunnitteluun.
Tehdään tästä yhdessä Päijänteen herkullisin mansikkapaikka!
www.sysma.fi/loma-ilolan-ranta-asemakaava
Palaute kaavaluonnoksesta: kirjaamo@sysma.fi

Pieni palsta ja talviasuttava loma-asunto Päijänteen ääreltä.
Vasemmalla viitteellinen mökkimalli: Finnlamelli, Valo 52.

ETELÄ-PÄIJÄNTEEN RETKEILYREITIT NÄKYVIIN JA HYÖTYKÄYTTÖÖN
Käytännössä uusi retkiportaali korvaa Visit Päijänne –sivuston matkailukartan. Hankkeessa pystytään hyödyntämään olemassa olevia reittitietoja esimerkiksi aikaisemmista Mennään metsään ja Salpausselkä
Geopark -hankkeista. Lisäksi alustalle saadaan mukaan uusia tekeillä
olevia reittejä, kuten Sysmän ja Hartolan yhteinen pyöräilyreitti.
Luontomatkailun kysyntä sekä kotimaassa että ulkomailla on selvästi kasvussa. On tärkeää, että eteläisen Päijänteen luonto- ja retkeilykohteista on helposti saatavilla laadukasta tietoa nykyaikaisessa muodossa. Uutta reittisivustoa ja siihen tuotettua sisältöä voivat hyödyntää
matkailijoiden lisäksi kunnat, alueen asukkaat, yhdistykset ja yritykset.
Talven aikana tullaan järjestämään matkailutoimijoille ja yhdistyksille
koulutusta, missä opastetaan kuinka reittitietoja ja alustaa voi hyödyntää omassa toiminnassa.
Hankkeen projektipäällikkönä toimii Heidi Painilainen Asikkalasta.
Uusi retkiportaali korvaa Visit Päi- Painilaisella on monipuolinen tausta matkailualalta ja hän perehtynyt
Juotavan Hyvä Etelä-Päijänne ry:n alueen kuntiin alueopaskoulutuksen
jänne -sivuston matkailukartan.
aikana vuonna 2018.
Kuva Eetu Linnankivi.
Juotavan Hyvä Etelä-Päijänne ry on saanut Päijänne-Leaderiltä rahoi- Kokonaisuudesta tulee helposti päivitettävä, jotta tieto saadaan pysytuksen vuoden pituiseen Retkitiedot näkyviin ja hyötykäyttöön –hank- mään ajan tasalla myös hankkeen päätyttyä.
keeseen, jonka tavoitteena on alueen reitti- ja retkeilytietojen uudistaminen ja ajantasaisten tietojen digitointi. Hankkeen toteutusaika on
Hankkeessa hyödynnetään kansainvälistä Outdooractive-luontomatsyyskuusta 2020 syyskuuhun 2021.
kailualustaa. Alusta on laajasti käytössä Euroopassa ja Suomessakin sen
ovat ottaneet käyttöön useat matkailualueet ja Metsähallitus. OutdoorHankkeen aikana alueen reiteistä ja luontokohteista koostetaan activessa matkailijalle kerrotaan retken arvioitu kesto, nousut ja laskut,
käyttäjäystävällinen karttapohjainen toteutus, joka auttaa matkailijoi- vaativuusluokittelu ja reitin saavutettavuus. Lisäksi käyttäjä voi hakea
ta hahmottamaan alueen tarjonnan helposti yhdestä paikasta. Toteu- itselleen juuri sopivia reittejä, esimerkiksi melonta- ja maastopyöräilytusta varten tuotetaan alueen reiteistä ja luontokohteista ajantasais- reittejä, tai vaikkapa lapsiperheille sopivia retkikohteita.
ta tietoa ja opastetaan alueen toimijat hyödyntämään tuotettua tietoa.

Juotavan Hyvä Etelä-Päijänne ry toimii Asikkalan, Hartolan, Heinolan,
Padasjoen ja Sysmän kuntien alueella ja on sekä näiden kuntien että
niiden alueella toimivien yrittäjien matkailun edistämiseen keskittynyt
yhdistys. Yhdistyksen toiminnassa on mukana tällä hetkellä 36 matkailualan toimijaa, jotka edustavat kattavasti alueen matkailutarjontaa. Sinunkin yrityksesi on sydämellisesti tervetullut jäseneksi.
Lisätietoja:
Heidi Painilainen, projektipäällikkö
puh. 044 984 7989, heidi.painilainen@visitpaijanne.fi
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