KANNONKOSKINEN

2.9.

Julkinen tiedote kaikkiin talouksiin

4/2021

SEURAAVA KANNONKOSKINEN
ILMESTYY TO 21.10.2021.
ILMOITUSAINEISTO
JÄTETTÄVÄ
VIIMEISTÄÄN TI 12.10.2021.
__________________________________

KANNONKOSKEN
KUNNANTALON
PUHELINNUMERO
Vaihde 014 459 6111
(klo 9–15)
os. Järvitie 1
Kunnan kiinteistö- ja vesilaitospäivystäjän tavoittaa numerosta 044 459 6012.
Rakennustarkastaja Antti Latikka,
p. 044 459 7391, tavoitettavissa maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 9–11. Varmista
Antin paikallaolo soittamalla, sillä myös
katselmukset sijoittuvat näihin aikoihin.
__________________________________

ELINKEINOTOIMI /
POLKU PERILLE

•
•
•
•
•
•
•
•

Yrityksen perustaminen ja liiketoiminnan
käynnistäminen
Liiketoiminnan kehittäminen ja uudistaminen
Liiketoiminnan kasvu ja kehittäminen
Rahoitusneuvonta- ja kontaktit
Yritystukineuvonta, sekä yrittäjän tuet
(starttirahan hakeminen)
Sijoittumispalvelut
Omistajanvaihdosneuvonta
Henkilöstön rekrytointi ja koulutusasiat mm. yhteistyössä alueella olevien oppilaitosten ja hankkeiden kanssa.

Ota yhteyttä kunnanjohtaja Sakari Varala,
puh. 044 459 6121,
sakari.varala@kannonkoski.fi
__________________________________

PUUTARHAJÄTTEEN MAKSUTON
VASTAANOTTO
Rapakonkorven maankaatopaikan portti
on auki puutarha- ja risujätteille viikolla
43 seuraavasti:
ke 27.10.2021

Kannonkosken elinkeinotoimi palvelee
asiakkaita yrityksen koko elinkaaren ajan
tarjoten yrityksille ja yrittäjille tukea esimerkiksi yrityksen perustamiseen, kehittämiseen ja kasvuun liittyvissä asioissa.
• Liikeidean arviointi, kehittäminen ja liiketoimintasuunnitelmien laatiminen

Soita päivystävälle laitosmiehelle numeroon 044 459 6012 ja pyydä häntä avaamaan portti. Seuraava maksuton viikko
ilmoitetaan keväällä.
Tekninen toimi
__________________________________

KANNONKOSKEN TERVEYSASEMA TIEDOTTAA
Lääkärin- ja hoitajan vastaanotot, hammashoitola sekä laboratorio ovat suljettuina 13.10 – 24.10.2021 (vk 42) välisen
ajan.
Apuvälineitä ei voi noutaa eikä palauttaa
tuona aikana. Reseptit tulee uusia ennen
sulkua, resepteissä noudatamme 8 arkipäivän uusimisaikaa. Diabetesvälineet tulee hakea ennen sulkua.
Kiireellisissä, akuuttia hoitoa vaativissa
tapauksissa, ota yhteyttä Saarijärven päivystykseen arkisin klo 8-18 välisenä aikana ja viikonloppuisin klo 8-15 välisenä aikana, 044 4598500.

klo 10:00 – 15:00

Risut tulee sijoittaa niille osoitetulle alueelle.
Muina aikoina puutarhajätteen vienti on
maksullista. Portti on suljettu.

Koronanäytteenotto asioissa ota yhteyttä
Saarijärven päivystykseen.
Koronarokote asioissa ota yhteyttä rokotepuhelimeen arkisin klo 8-13 välisenä aikana 040 1578955.

La 16.10.
Su 17.10.
To 21.10.
Su 24.10.

Kannonkosken
kappeliseurakunta
Pe 3.9.
Su 5.9.

To 9.9.
Su 12.9.
Ti 14.9.
Ke 15.9.

Su 19.9.
To 23.9.
Su 26.9.
Ke 29.9.
Su 3.10.
To 7.10.
Su 10.10.
Ke 13.10.
Ke 13.10.

klo 17-19.30 Perhepäivä srk.talossa ennakkoon
ilmoittautuneille
klo 14 Messu, suntio Anu Poikosen tehtävään
siunaaminen, Kirkkokuoro. Kirkkokahvit srk.talossa.
klo 18 Ry:n seurat
klo 18 Raamatun äärellä srk.talossa
klo 14 Messu
klo 9.30 Kumppanuuspöydän kokous srk.talossa.
Alussa kahvitarjoilu.
klo 11 Seurakuntakerho srk.talossa. Mukana Sanna ja
Timo, alussa kahvitarjoilu 3e.
klo 15.30 Varkkikerho, 1-6 luokkalaisille srk.talossa
klo 17.30 Kirkkokuoro srk.talossa
klo 14 Sanajumalanpalvelus
klo 16 Ry:n seurat srk.talossa
klo 18 Raamatun äärellä srk.talossa
klo 16 Ry:n seurat srk.talossa
klo 15.30 Varkkikerho, 1-6 luokkalaisille srk.talossa
klo 17.30 Kirkkokuoro srk.talossa
klo 14 Messu, Marttojen kirkkopyhä, Kirkkokuoro,
ruokailu srk.talossa
klo 18 Raamatun äärellä srk.talossa
klo 14 Sanajumalanpalvelus
klo 11 Seurakuntakerho srk.talossa
klo 15.30 Varkkikerho, 1-6 luokkalaisille srk.talossa
klo 17.30 Kirkkokuoro srk.talossa

ko 10 Perhepäivä srk.talossa
klo 14 Sanajumalanpalvelus
klo 18 Raamatun äärellä srk.talossa
klo 14 Messu

Seurakunta noudattaa koronaepidemian ehkäisemisessä
aluehallintoviraston, terveysviranomaisten ja paikallisviranomaisten
(kaupungin/kunnan) määräyksiä ja suosituksia.
Sisätiloissa tulee edelleen noudattaa 2 metrin turvavälejä ja
hyvää käsi- ja yskimishygieniaa. Tämän vuoksi kokoontumisia
sisätiloissa joudutaan rajoittamaan turvallisuusnäkökohdat
huomioiden. Maskisuositus on voimassa.
Saarijärven ja Kivijärven kirkkoihin voidaan ottaa korkeintaan 250
henkilöä. Kannonkosken ja Pylkönmäen kirkkoihin 100 henkilöä.
Seurakuntataloihin noin 50 henkilöä. Fyysistä kanssakäymistä,
kuten kättelemistä ja halaamista, vältetään edelleen. Tervehdimme
toisiamme muilla tavoilla! Olet lämpimästi tervetullut mukaan
tilaisuuksiin terveenä ja oireettomana.
Jumalanpalvelukset Saarijärven kirkosta ovat kuunneltavissa
Järviradion taajuudella 90,5 ja nettiradion kautta suorana
lähetyksenä. Ajankohtaiset tiedot ja nettiradion linkki seurakunnan
nettisivulla www.saarijarvenseurakunta.fi ja ilmoitukset myös
Sampossa sekä Viispiikkisessä.
puhelin
Kappalainen Timo Kemppainen
040 183 4594
Diakoni Mirja Salo
040 520 1451
Kanttori Sanna Linna
040 848 3192
Suntio Anu Poikonen
040 687 1811
vs. suntio Mervi Turpeinen
040 848 5485
Kirkkoherra Jarmo Autonen
040 594 9766
Saarijärven seurakuntatoimisto 040 153 4736
Urheilutie 5, Saarijärvi
avoinna ma-ti ja to-pe klo 9-12, suljettu keskiviikkoisin

keski.finna.fi
KANNONKOSKEN KIRJASTO
Opintie 2 C
43300 Kannonkoski
044 459 6180 kirjastotoimenjohtaja
044 459 6181 kirjasto

kirjasto@kannonkoski.fi
Omatoimi kirjasto avoinna joka päivä
klo 7-21
PALVELUAJAT
ma ja to 13-19
ti ja ke 9-15.30
arkipyhäaatto 9-15.30

HUOM!
to 16.9. koko kirjasto suljettu
tietokantapalvelimen vaihdon vuoksi
AIKUISTEN UUTUUKSIA
Biden
Kauniita asioita
Brännström Veistä ja vuole kauhasta
kuksaan
Caprarica Elisabet II
Coben
Jäljittäjä
Colgan
Raikkaita tuulia ja
lukemattomia kirjoja
Erikson
Narsistit ympärilläni
Gerhardsen Tuhkimotytöt
Giordano Jopa taivas on meidän
Graham
Laululintu
Hannah
Alaskan taivaan alla

Holt
Jäinen painajainen
Horst
Korpimaja
Joenpolvi Poutaa ja perunankukkia
Jussi Kalevi Puolukkaparonit
Karjalainen Outi Heiskanen
Koskenkylä Vain muutos on pysyvää
Kostet
Margaretan synti
Kulha
Sotapropagandan valiojoukko
1941-1944
Kyösti
Jääkärikenraali Antero
Svensson 1892-1946
Laaksonen Vaellustarinoita
Latvala
Torinon enkeli
Lefteri
Aleppon mehiläistarhuri
Lehtolainen Ilvesvaara
Lindeblad Saatan olla väärässä ja muita
oivalluksia elämästä
Lipasti
Mikaelin kirja
Maas
Siiveniskujen valtakunta
Markkula Maa joka ei koskaan sula
Melentjeff Jos et valvo
Mero
Romanssin sankari
Moriarty
Viimeinen vuosipäivä
Muse
Kilo
Nesser
Koston jumalatar
Nuotio
Niin kuin vierasta maata
Ohler
Soluttautujat
Oranen
Kaikki tämä valo
Paavilainen Kuin muuttolinnut
Quinn
Ruusukoodi
Pentikäinen Riittävän hyvää kirjoittamista
Penttala
Suomen Supernanny
Pietiläinen Tummuvien iltojen taikaa
Radge
Talon tytär
Rämö
Talo maailman reunalla
Rönnbacka Tulen aika

Samson
Siira

Haaveilijoiden saari
Tunteet kehossa : ymmärrä
mitä kehosi kertoo
Sirén
Kairan soturit
Soininvaara Sokea oraakkeli
Tamminen Perintämies ei soita kahdesti
Toivola
Riihi
Tuominen Hyvitys
Turunen
Timotein tuoksu
Tuure
Elämä kerrassaan
Wallin
Vaikeampaa on olla
Valtuutetun käsikirja
Viikilä
Taivaallinen vastaanotto
Weselius Poikkeustila 2020
LAPSILLE JA NUORILLE
Benn
Hip hei, heppakouluun!
Docherty Ruutusyöppö
Foshag
Kenkärosvon kintereillä
Growick
Dinosaurukset
Haahti
Aavikkotien hyypiö
Hallava
Liljan yksisarviset
Hallberg
Aloita ratsastus Sintun kanssa
Havukainen Tatu ja Patu kesäleirillä
Hill
Puppe päiväkodissa
Jalo
Kepparikisat
Kunnas
Herra Hakkarainen reissussa
Känkänen Apo Apponen : skuuttijengi
ratkaisee
James
Tilly & kirjamatkaajat
Likainen tusina : novelleja
Muhonen Älä unohda minua
Paolini
Tähtien meri 1
Salmi
Olin niinku aurinko paistais
Wickström Mörkö Marko
Viinikainen Tiltu ja Lettu : outo opettaja
Woodson Ruskea tyttö unelmoi

Piispalan palvelupaketti
Piispala tarjoaa Kannonkosken kunnan asukkaille palveluita 60.000 euron arvosta
vuosittain. Palvelupaketin toista puolikasta hyödyntävät toiminnassaan kunnan eri
hallintokunnat, mm. koulu ja päiväkoti. Noin puolet summasta kohdentuu kuntalaisille
tarjottaviin alennettuihin tai täysin ilmaisiin liikuntapalveluihin. Tavoitteena on,
liikuntaohjelmamme mukaisesti, tukea kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia
kannustamalla erityisesti säännölliseen, omaehtoiseen harrastustoimintaan.
Kannonkoskelainen – hyödynnä etusi!
Covid19: Palvelupaketin sisältöjä toteutetaan koronarajoitusten sallimissa puitteissa.
Muutoksia voi tulla nopeastikin, ilmoitamme mahdollisista muutoksista www.piispala.fi
Vesiliikunta:
Alle 5-vuotiaat ilmaiseksi. 5-18-vuotiaiden 10 kerran sarjalippu 12 € (norm. 30
€); 2 sarjalippua/vuosi. Aikuisten 10 kerran sarjalippu 35 € (norm. 60 €); 2
sarjaa/vuosi.
Yli 70-vuotiaat sekä lääkärin suosituslähetteen saaneet vammaiset 30 kerran
sarjalippu 75 € (norm. 150 €)
Ohjattu vesijumppa alkaen tiistaisin 7.9. klo 18.15-18.45 sis. yleisen uintimaksun hintaan. Syksyllä vkot 37-41 ja 43-49. Keväällä vesijumppa viikoilla 3-7
ja 10-16.
Jääliikunta:
Yleisöluisteluvuorot: 24.8. alkaen tiistaisin klo 17.30-18.20 mailaton yleisöluistelu, keskiviikkoisin klo 17.30-18.20 perheet ja ala-asteikäiset sekä nuoremmat lapset (kenttä jaettavissa mailattomiin ja mailallisiin) ja torstaisin klo 1818.50 mailallinen yleisöluistelu, ei ikärajoituksia. Nämä vuorot kannonkoskisille
ilmaisia, muilta kertamaksu 5 e/3 e/hlö. Syksyllä viikot 34-50 sekä keväällä vkot
1-16. Syysloma- ja hiihtolomaviikoilla voi tulla muutoksia vuoroihin, seuraa
tiedotuksiamme kotisivuilla.
Kuntosali:
Yleinen kuntosalimme on PiiSpassa, päärakennuksen sali on varattavissa
ryhmäkäyttöön tilamaksulla.
Kausi- ja sarjaliput puoleen hintaan: 13-18-vuotiaiden 6 kk:n kausikortti 50 €
(norm. 100 €) ja 12 kk 75 € (norm. 150 €), aikuisten 6 kk:n kausikortti 62,50 €
(norm. 125 €) ja 12 kk 100 € (norm. 200 €)
10 kerran sarjalippu 10 € (norm. 20 €)
Yli 70-vuotiaat sekä lääkärin suosituslähetteen saaneet vammaiset 1 €/krt
(norm. 2€)

Sisäpelit:
Maksuton sisäpelivuoro (6-luokkalaisista ylöspäin) 6.9 alkaen maanantaisin klo
19–20.30. Syksyllä vkot 36-50 sekä keväällä vkot 2-12
Ulkopelit:
Frisbeegolf-radan käyttö ilmaista omilla välineillä.
Hiihto:

-

”Lunta lähempänä@Piispala”
Hiihtokaudelle Piispalaan tehdään latu säilölumesta. Latu tullaan avaamaan La
30.10. Kannonkoskisten kausikortin hinta aik 55 e ja lapset 12 v - 30 e
(ovh 100 e / 55 e ) Kausikortin voi ostaa vastaanotostamme. Ladulle tehdään
korttitarkistuksia ja se pitää olla mukana hiihdettäessä. Ensilumen kaudella
latuhuolto lähes päivittäin.
Valaistut ladut käytössä (tammi-maaliskuussa latuhuolto kunnan / Piispalan
välisen sopimuksen mukaan ). Piispala - kirkonkylä –retkiladun latuhuolto
pääsään-töisesti viikonlopuille. Retkilatu otetaan käyttöön lumitilanteen
salliessa.

Avantouinti:
Kunnan avantouintivuoro sunnuntaisin klo 13-15. Käytössä omat saunat ja
pukutilat miehille ja naisille. Ensimmäinen kerta 1.11.
Senioriliikunta:
Senioreitten maksuttomat ohjatut vesiliikuntaryhmät 10.9 . alkaen perjantaisin
klo 15.15–16 ja 16.15–17. Syksyllä vkot 37-41 ja 43-48 sekä keväällä vkot 2-8 ja
10-16.
Senioreiden tehotiistaitoiminta aloitetaan 14.9. Tiistaisin klo 9.30-14.30. Hinta
15 e / kerta sis lounaan ja päiväkahvit. Syksyllä viikot 37-48 pl 42 ja 43.
Keväällä viikot 3-16 pl viikot 8 ja 9.
Teemapäivät ja tapahtumat
Kotisivujen tapahtumakalenterissa ilmoitetaan yksittäisistä tapahtumistamme
- Luvassa on syksyllä mm hiihto-opastusta sekä Leijonakiekkokoulu.
Järjestöjen ja yhdistyksen pienimuotoiset kokoukset
Tilavuokra ja kahvit sekä perusliikuntatilojen käyttö
Tiedustelut:
Piispala / Jarmo Kulmala p. 020 7694 303
jarmo.kulmala@piispala.fi

PIISPALAN SYKSYN AKTIVITEETIT
Perheiden hyvinvointiviikonloppu 24.-26.9.2021
Hyvinvointileiri koko perheelle tarjoaa hyvinvointia lisäävää toimintaa ja rentoa yhdessäoloa moneen makuun. Leirin tavoitteena on lisätä perheiden hyvinvointia arjessa ja tarjota pieni pysähtymishetki
kiireiden keskellä. Leiriohjelma koostuu liikunnallisista aktiviteeteista ulkona ja sisällä, terveysaiheisesta luennosta aikuisille, ateriatyöpajasta sekä rentoutushetkestä lapsille. Hinnat: aikuinen 196
€/hlö, lapset 130 €/hlö, alle 4-vuotiaat maksutta.
Syyslomaviikoille tekemistä
Syyslomaviikoilla 42 ja 43 Piispalassa on tarjolla ohjattua tekemistä
päivittäin, mm. kiipeilyä ja jousiammuntaa. Osallistumismaksu 6
€/hlö. Katso aikataulut kotisivuiltamme Ajankohtaista-osiosta.
Uinnin tekniikkaleirit loka- ja marraskuussa
Lokakuun leirin 8.-10.10. teemana on vapaauinti, ja se soveltuu hyvin myös triathlonisteille. Marraskuun leirillä 26.-28.11. treenataan
monipuolisesti kaikkia uintitekniikoita. Sinun ei tarvitse olla uinnin
superharrastaja voidaksesi osallistua leirille. Riittää, että uinti harrastuksen kiinnostaa sinua, ja jaksat uida yhtämittaisesti 200 metriä. Leirin hinta on 255 €/henkilö.
Uintitekniikkatunnit
9.10. sekä 27.11. molempina päivinä klo 12.00-13.00, hinta 15€/hlö
sis. uintimaksun. Ennakkoilmoittautuminen vastaanottoomme.
Hyvinvointiloma senioreille 17.-19.11.
Hyvinvointilomien ohjelmassa on terveyttä edistävää liikuntaa, kuten vesijumppaa, toiminnallista kuntosaliharjoittelua ja keilaamista.
Vastapainona liikunnalle ohjelmaan sisältyy myös rentoutus- tai venyttelytuokioita sekä luonnossa liikkumista. Hinta 150 €/hlö. Lisätietoja kotisivuiltamme.

Kynttiläuinti
Tunnelmalliset kynttiläuinnit uimahallissamme 5.11., 30.11. sekä
23.12.
Lasten ja nuorten päiväleirit
Eri lajien päiväleirien teemat ja syksyn leiriajankohdat päivittyvät kotisivuillemme lähiviikkoina.
Seuraa kotisivujemme tapahtumakalenteria
www.piispala.fi/ajankohtaista.
www.piispala.fi , piispala@piispala.fi
p. 0207 694 300
________________________________________________________________

NUORTEN TYÖPAJA
Olen uusi työpajaohjaaja Katja Rasi ja teen puoliksi Kyyjärven
kanssa tätä työtä. Asun Karstulassa ja aiemmin työskentelin lasten
ja nuorten kanssa Karstula-Kyyjärven 4H:lla toiminnanohjaajana.
Työpajatoiminnan tavoitteena on lisätä nuoren itsenäistä selviytymistä arki- ja työelämässä ja motivoida nuorta jatkopoluille. Toimintaan mukaan tulevan taustalla voi olla joko perus- tai ammatillisen
koulutuksen tai työkokemuksen puutteen takia heikot mahdollisuudet työllistyä. Työpajalle tulevat ohjautuvat tilanteesta riippuen joko
kuntouttavaan työtoimintaan, työkokeiluun tai palkkatukitöihin. Asiakkaalla on mahdollisuus harjoitella työelämän taitoja jo olemassa
olevissa työkohteissa esim. kiinteistönhoito, siivous jne. ja jos asiakas ei ole vielä valmis työelämäharjoitteluun tukea on tarjolla vaikkapa elämänhallinta pulmissa. Toiminnassa otetaan huomioon asiakkaan lähtökohdat ja yksilölliset tarpeet. Mukaan toimintaan tullaan esim. Saarikan tai Etsivä nuorisotyöntekijän kautta ja lisätietoja
saa myös minulta p. 044 459 6126.

RETKI RAITANIEMEN MARJATILALLE
Kannonkosken Martat ry järjestää kaikille avoimen
retken marjatilalle Liimattalaan ke 8.9.2021.
Lähtö pikkubussilla torilta klo 15.
Retken hinta 25 euroa sisältää matkan,
tilan esittelyn ja tarjoilun.
Ilmoittautumiset Riitta Siikarannalle
ma 6.9.2021 mennessä,
riitta.siikaranta@rian.fi tai puh. 050 5479642.

KANNONKOSKEN MARTAT RY 90 VUOTTA!
Vietämme kirkkopyhää sunnuntaina 3. lokakuuta
klo 14 alkavalla jumalanpalveluksella ja
sen jälkeen juhlaa seurakuntatalolla.
Tervetuloa kirkkoväki, nykyiset ja entiset jäsenet!

KANNONKOSKEN MARTAT RY

VUOSKOSKI – HILMONKOSKI VIRTAPIIRIN
ALOITUS MA 20.9.2021 KLO 12
HILMONKOSKEN KYLÄTUVALLA

KULTTUURITOIMI, KANNONKOSKI

044 4596151

tarja.alainen@kannonkoski.fi

TERVETULOA SYYSMARKKINOILLE

KUMPPANUUSPÖYTÄ KOKOONTUU

lauantaina 11.9.2021 klo 9-13 Nuottalaan

tiistaina 14.9.2021 klo 9.30-11.30

maalaistori, plättyjä, kaffia, pelimannit

seurakuntatalolla

MARTTOJEN RANTAKALAKEITTO klo 10.30 alkaen

Lämpimästi tervetuloa uudet ja aiemmat toimijat!

Landeolympialaiset, Perunan puttauksen SM-kisat klo 11
museon livepiha, työnäytöksiä
poniajelua ja puuhaa lapsille

Yhteyshenkilö Tarja A.

Nuoriso- ja kulttuuritoimi, Kannonkosken Martat, 4H / Isoäidin aikaan –
totta vai tarua -hanke, muut järjestöt, yrittäjät ja vapaaehtoistoimijat

READ HOUR - LUKUTAITOKAMPANJA
Kuka lukisi Väinölle ja Tankkerille?

Kirjaston iltatapahtumassa 8.9.2021 klo 18-19
pääset hoivaamaan eläinkavereita – kirjaston VÄINÖÄ (kilpinen konna)
ja kulttuuritoimen karvaista kaveria TANKKERIA
(erinomainen karkeakarvainen roskannoutaja).
Oi kuinka nämä kaverit pitävätkään siitä, kun niille luetaan ääneen!
Jos et osaa itse vielä lukea, niin tule kuuntelemaan tarinoita ja
rapsuttelemaan lemmikkejä!
Väinön ja Tankkerin lisäksi löydät tapahtumasta
Nuoriso- ja kulttuuritoimen Tarjan, kirjaston Sannan ja 4H:n Alinan!

Kirjaston näyttelytilan näyttelyt syksy 2021
4.-29.9.2021
LUONTOKUVIA
KANNONKOSKEN VUORIJÄRVILTÄ
Uudistunut luontokuvanäyttely
Pro Vuorijärvet ry
www.vuorijarvet.fi
4.-29.10.2021
MIELEN KUVIA
myyntinäyttely / maalauksia
Irmeli Rajala
Avoinna kirjaston aukioloaikoina,
myös omatoimiaikana, ma-su klo 07-21.
Lämpimästi tervetuloa!

KULTTUURITOIMI, KANNONKOSKI

KANNONKOSKEN KIRJASTOKINO ESITTÄÄ

ELOKUVANÄYTÖKSET SYKSY 2021
PE 8.10 klo 18

KOTIMAINEN KOMEDIA

SU 10.10. klo 14

KLASSIKKO

PE 15.10. klo 18

DOKUMENTTI

PE 29.10. klo 18

DRAAMAKOMEDIA

SU 31.10. klo 14

ROMANTIIKKA

PE 5.11. klo 21

YÖNÄYTÖS, KAUHU

PE 12.11. klo 18

DRAAMA

SU 14.11. klo 14

KLASSIKKO

PE 26.11. klo 18

SEIKKAILU / ACTION

SU 28.11. klo 14

DOKUMENTTI

PE 10.12. klo 18

MYSTEERINÄYTÖS

SU 12.12. klo 14

KOKO PERHEEN ELOKUVA

044 4596151

tarja.alainen@kannonkoski.fi

Kannonkosken 18-paikkainen kirjastokino sijaitsee kirjaston yläkerrassa.
Esitykset ovat maksuttomia. Kirjastokinon toimintaa ohjaavat
elokuvalisenssin säännöt. Elokuvat julkaistaan kirjaston ilmoitustaululla.
Voit myös ilmoittautua ns. ”leffaryhmään” ja saada ennakkotietoa
näytöksien elokuvista. Ryhmään ilmoittautuminen ei sido mihinkään.
Koululaiset vierailevat elokuvateatterissa luokka kerrallaan erikseen
sovittavina ajankohtina. Kirjastokinossa voidaan järjestää myös
yksityisesityksiä esimerkiksi järjestöille.

Tervetuloa elokuviin!

Korona-pandemian vuoksi käytössä seuraavat varotoimenpiteet:
Tule vain terveenä! Max 9 henkilöä / näytös, max 1 näytös / päivä.
Kirjastokinossa
voidaan järjestää
myösmaskin
yksityisesityksiä
Maskisuositus
- Kannonkosken
kunta tarjoaa
saapuessasi
esimerkiksi
järjestöille.
elokuvanäytökseen.
Elokuvateatterin toiminnasta
vastaa Kannonkosken
Tervetuloa
elokuviin! kunnan kulttuuritoimi
yhdessä kirjaston kanssa.

Paikkavaraukset, tiedustelut, elokuvatoiveet /
kulttuurivastaava Tarja A.

Noudatamme elokuvien ikärajoja, joustaen 3 vuotta alaspäin, mikäli mukana
oleva huoltaja tai huoltajan valtuuttama aikuinen katsoo sen sopivaksi

Ennakkoilmoittautuminen näytöksiin viimeistään näytöstä
edeltävänä päivänä.

K-18 elokuvissa ei ole ikärajajoustoa.
tuuritoimi yhteistyössä kirjaston kanssa. Paikkavaraukset, elokuvatoiveet ja
tiedustelut
Elokuvateatterin toiminnasta vastaa Kannen kunnan kulttuuritoimi

LIIKUNTAKALENTERI 2021-2022
KANNONKOSKI
______________________________

19-20.30
SISÄPELIVUORO
6. lk – aikuiset

Piispalan liikuntasali
maksuton
aloitus 6.9.

18.15-18.45
vesiliikuntakeskus PiiSpa
VESIJUMPPA
Aloitus 7.9.
uimalipun hinta

MAANANTAI
klo 11-11.45
koulun liikuntasali
IKÄIHMISTEN LIIKUNTATUOKIO
maksuton ryhmä
aloitus 6.9.
Hyvinvointi-hanke / Heidi Reiman
17.30-18
Jääliikuntakeskus PiiSpa
JÄÄTÄVÄ jääliikuntakerho
aloitus 6.9.
ohjattu, mailaton, kaikille avoin ryhmä
maksuton / Harrastamisen Suomen malli
yht.henkilö Tarja A. / Ohj. Henry & Mikko
18-19
Jääliikuntakeskus PiiSpa
KIEKKOKOULU
aloitus 6.9.
ohjattu, mailallinen, kaikille avoin ryhmä
maksuton / Suomen harrastamisen malli
yht.henkilö Tarja A. / Ohj. Henry & Mikko
18.15-19
koulun liikuntasali
KAHVAKUULA
aloitus 13.9.
kansalaisopisto / Pirre Lindén-Virnes
omat kuulat mukaan
42 euroa / kausi

TIISTAI
9.30-14.30
Piispala
IKÄÄNTYVIEN TEHOTIISTAI
viikot 37-48 (syksy) ja 3-16 (kevät)
Aloitus PiiSpan aulassa 7.9.
Hinta: kuntalaiset 15 e / kerta sisältää
lounaan, kahvin ja ohjauksen
ulkopaikkakuntalaiset 30 e / kerta
15.30-16.15
Hilmonkosken kylätupa
KYLÄLIIKUNTA
aloitus 14.9.
kansalaisopisto / Heidi Reiman
47 euroa / kausi

17.30-18
koulun liikuntasali
KUNTOPIIRI
aloitus 14.9.
kansalaisopisto / Heidi R.
47e / kausi
18-20
Piispala
CRAZY ACTION -illat
6. luokkalaiset ->
Yht. 5 kertaa / lukukausi
aloitus ti 14.9.
Yhteyshenkilö Tarja A.
maksuton
19-21
SULKAPALLO
KIHO / Juha Poikonen

koulun liikuntasali
aloitus 7.9.
maksuton

KESKIVIIKKO
16.45-17.30
koulu, lähimaasto, Piispala
NUORTEN TREENIT 6.lk->
aloitus 14.9.
maksuton / Suomen harrastamisen malli
Yht.henkilö Tarja A. / Ohjaus Heidi R.
17.30-18.20
Jääliikuntakeskus PiiSpa
YLEISÖLUISTELU, mailaton
aloitus 7.9.
kuntalaisille maksuton
muut 3 e / lapsi / kerta ja 5 e / aik. / krt

17-18
koulun liikuntasali
ITÄMAINEN TANSSI
aloitus 15.9.
kansalaisopisto / Veronica Laczko
53 euroa / kausi
18.30-20
koulun liikuntasali
JOOGA
aloitus 15.9.
kansalaisopisto / Seija Haukilehto
53 euroa / kausi

17.30-18.20
Jääliikuntakeskus PiiSpa
YLEISÖLUISTELU perhejäävuoro
aloitus 8.9.
ala-asteikäiset ja sitä nuoremmat
perheineen – mailallinen sekä mailaton
Jääliikuntakeskus, PiiSpa
kuntalaisille maksuton
muut 3 e / lapsi / krt ja 5 e / aik. / krt

18-18.45
Piispala uimahalli
ALLAS-LAVIS
5 kertaa / syksyllä - 6 kertaa /keväällä
Ilmoittautuminen kansalaisopisto
Ohjaajana Tarja A.
aloitus 28.10.2021
25 e / kausi

18.00-18.45
Piispala yläsali
TEMPPUKERHO
3 -vuotiaat – 2. luokkalaiset
Aloitus 27.10.
Ilmoittautuminen kansalaisopisto / ohj. 4H
32 euroa / kausi

19-20
koulun sali
PALLOILU / KIHO yläkouluikäiset, aikuiset
maksuton

18-19
PALLOILU / KIHO

koulun Sali
lapset, nuoret

LIIKUNTANEUVONTA
Motivaatio hukassa, miten aloittaisin
liikunnan, mitä lajeja voisin harrastaa?
mm. näihin kysymyksiin saat apua
liikuntaneuvonnasta!
Lisätiedot ja varaukset kuntalaisten
maksuttomasta liikuntaneuvonnasta
Heidiltä.

Lisätietoja
Tarja A. 044 4586151
Heidi R. 044 7120879

Toivotamme kaikille liikunnallista syksyä!
LAUANTAI
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

TORSTAI
17.30-18.30 sekä 18.30-19.30
PIISPALAN TREENI-ILTA 6e/treeni, illan
molemmat treenit yht.10e ohj. Tanja
Kyrönlahti
18-18.50
Jääliikuntakeskus PiiSpa
MAILALLINEN JÄÄHALLIVUORO
kuntalaisille maksuton
aloitus 9.9.
muut 3 e / lapsi / krt ja 5 e / aik. / krt

PIISPALAN TREENILAUANTAI 1x/kk,
seuraa Piispalan tapahtumakalenteria.

SUNNUNTAI
13-15
Piispalan rantasauna
AVANTOUINTI
kuntalaisille maksuton
aloitus 1.11.

MAANANTAI
LASTEN / NUORTEN
HARRASTEKALENTERI
KANNONKOSKI 2021-2022
klo 13.15-14
1.-2. lk
LIIKKIS – liikuntakerho
sali, lähialueet
4H & nuorisotoimi

alk. 6.9.

klo 14-14.45
METSÄSALAPOLIISIT

1.-2. lk

nuokkari, lähiluonto
4H & nuorisotoimi

alk. 6.9.

klo 13.15-14.45
SAFKASANKARIT

3.-5. lk

TIISTAI
klo 8-8.45 1.-2. lk
koulu
ÄLLI & TÄLLI tiedekerho

KESKIVIIKKO
AAMUKERHOT ALKAVAT VIIKOLLA 36
nuorisotoimi & 4H / Ohj. Alina ja Tarja A.

klo 15-16
liikuntasali klo 13-13.45
6.-9. lk
PALLOPELIT
1.-2. luokkalaiset
salibandy, lentopallo,
VÄLIPALA JA LÄKSYKERHO

nuokkari
alk. 8.9.

TORSTAI
klo 8-8.45 1.-2. lk koulu
KÄDENTAITAJAT

PERJANTAI

klo 13.15-14.45
1.-2. luokkalaiset
SAFKASANKARIT

klo 13.15-14.45 3.-5. lk
koulun sali

koripallo ym.
alkaen 7.9.
Ohj. Mari Sivill

(tarjolla aikuisen tuki läksyihin)
nuorisotoimi & 4H / Ohj. Alina ja Tarja A.
Klo 13.45-14.30
1.-2. lk
AMONG US -seikkailukerho
alk. 8.9.
nuorisotoimi & 4H / Ohj. Alina ja Tarja A.

kotitalousluokka
alk. 9.9.
Yhteistyössä 4H & Martat
Vastuuohj. Alina

NUOKKARI

klo 13-13.45
MESTARIT - TEATTERIRYHMÄ
klo 13.45-14.30
välipala ja LÄKSYKERHO

klo 13.30-15 Teemmä-talli
TALLIPOPPOO
alk. 9.9.

kotitalousluokka
alk. 6.9.
Yhteistyössä 4H &Martat
Vastuuohj. Alina

auki viikoittain
tiistaisin klo 15.15-17.15
6.-9. luokkalaisille
alkaen 7.9.
nuorisotoimi / Tarja A.

klo 15-16.30
SAFKASANKARIT

6.-9. lk

klo 16.45-17.30 alk. 14.9.
NUORTEN TREENIT 6.-9. lk

Kuljetus keskiviikkoisin Piispalaan
klo 14.30

kotitalousluokka
alk. 6.9.
Yhteistyössä 4H&Martat/Ohj.Alina

avoin, mailaton ryhmä
alkaen 6.9.
nuorisotoimi, 4H & Piispala
Ohj. Henry & Mikko

liikuntasali, lähiliikunta-alueet
Ohj. Heidi R.
CRAZY ACTION
Piispala
klo 17.30-20
5 krt / syksy
+ 5 krt / kevät
6.-9. lk
alkaen 14.9.
nuorisotoimi & 4H
yhteyshlö Tarja A.

klo 18-19
jäähalli / Piispala
KIEKKOKOULU

klo 17.30-19 Piispala/Pihka
LEMMIKKIKERHO alk. 7.9. VESIPEUHU

ohjattu, kaikille avoin mailallinen
ryhmä
alk. 6.9.
nuorisotoimi, 4H & Piispala
Ohj. Henry & Mikko

kaikille avoin ryhmä
4H & Piispala / Ohj. Jossu
18-18.45 alk. 14.9. Piispala

nuorisotoimi, 4H & Piispala
alk. 8.9.
klo 15.30-17
vesiliikuntakeskus PiiSpa

KIIPEILYKERHO
5. lk
klo 18 alk. 7.9. Nappula
ILMA-ASEAMMUNTA

klo 17.30-18 jäähalli / Piispala
JÄÄTÄVÄ – ohjattu, kaikille

Musiikin yksilötunnit musiikkiopiston / kansalaisopiston
kautta.

Kannonkosken Ampujat

3.-4. lk
alk. 8.9.

3.-4. lk

alk. 8.9.
nuorisotoimi & 4H / Ohj. Alina ja Tarja A.

heppahommia / ratsastus
ryhmä 1 (max 4 henkilöä)
koulukyydityksissä tallille

klo 15-> musiikinluokka
BÄNDI
Ohj. Eero Kortesoja

klo 14.45-15.30
SUPERSANKARIT – 1.-2. lk
HULLABALOO – 3.-4. lk

Piispala

parkour, kiipeily, jousiammunta, keilaus,
frisbeegolf, ym.
nuorisotoimi, 4H & Piispala
alk. 8.9.
klo 15.30-17
vesiliikuntakeskus PiiSpa

1.-2. luokkalaiset

alk. 9.9.

klo 15.30 -18
TALLIKLUBI heppahommia
/ratsastus ryhmä 2
(max 5 henkilöä)
koulukyydityksissä tallille
Teemmä-talli
alk. 9.9.

klo 15.30-18
TALLIKLUBI – heppahommia

alk. 10.9.

AKRO´S akrobatiaa ja
sirkustemppuja
4H & nuorisotoimi
TANSSI
klo 15-16.30
ohjaaja ja aikataulu
varmistuu myöhemmin

MOPOPAJA/CARTING
ja ERÄRYHMÄ sekä
PELIMIITTI
ohjaajat ja aikataulut
varmistuvat myöhemmin
klo 15 –
nuokkari

OSALLISUUSRYHMÄ
PRO 6.-9. lk
nuorisotoimi & 4H
15.30 -> paloasema

PALOKUNTANUORET
VPK / Pelastuslaitos
4. lk ->
alk. 17.9.
Ohj. Ea K. & Elma N. &
Juho K.
klo 18-23
nuokkari

KLUBI-ILTA
9. luokkalaiset ->
yht. 8 kertaa / syksy
alkaen 1.10.
4H

nuorisotoimi, 4H & Piispala

/ ratsastus ryhmä 3
(max 5 henkilöä)
koulukyydityksissä tallille
Teemmä-talli
alk. 9.9.

klo 18-18.45
TEMPPUKERHO 3v-2.lk

klo 18-19
PALLOILU

Piispalan maksuttomat
yleisöluisteluvuorot
liikuntakalenterissa!

VESISEIKKAILU

3.-5. luokkalaiset

alk. 8.9.
Piispalan yläsali
alk. 27.10.
Huom! Ilm. ja maksu kansalaisopisto
4H

liikuntasali

alk. 2.9.
kaikille avoin ryhmä
KIHO

NUORISOTOIMI, KANNONKOSKI

044 4596151

tarja.alainen@kannonkoski.fi

”Harrastamisen Kannonkosken malli – Tekemistä riittää”
Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Kannonkosken koulun oppilaiden harrastamisen edistämiseen merkittävän avustussumman
(28.000,00 euroa Harrastamisen Suomen malli). Harrastukset ja niihin kuljettaminen tulevat olemaan osallistujille maksuttomia. Tavoitteena on
hyvinvoinnin, osallisuuden ja tasa-arvon edistäminen. Lapsia ja nuoria kuullaan hankekauden kaikissa vaiheissa ja hankkeen ohjausryhmään
kutsutaan myös lasten ja nuorten edustus. Harrastukset on suunniteltu lasten ja nuorten toiveiden pohjalta.
Kaudella 2021-2022 harrastuksia tuotetaan monialaisessa yhteistyössä: paikalliset yhdistykset, yritykset, koulun opettajat, Nuorisokeskus
Piispala ym. Kunta ostaa ohjauspalvelut hankeavustuksen turvin. Monet arvokkaalta vapaaehtoispohjalta toimineet harrastusten ohjaajat
voivat nyt saada palkkaa työstään. Avustus luo siten euroja ja hyvinvointia laajemmaltikin paikkakunnalle. Lisäksi ohjausta voidaan ostaa oman
alueen ulkopuolisilta tuottajilta (esim. Parkour-Akatemia) ja siten laajentaa ja monipuolistaa harrastusvalikoimaa. Tavoitteena onkin tarjota
jokaiselle lapselle ja nuorelle mahdollisuus mieluisaan viikoittaiseen harrastukseen.
Tavoitteena on sijoittaa harrastukset aikataulullisesti niin, että ne ovat joko ennen koulupäivää tai välittömästi sen jälkeen. Koulupäivän
yhteyteen klo 13-15 aikavälille sijoitetut harrastustoiminnot mahdollistavat alakoulun kuljetusoppilaiden kulkemisen klo 15 koulukyydityksissä
kotiin. Tavoitteena on yhteensovittaa koulukuljetuksia harrastusten kanssa ja harrastusten maksuttomuuden, sijainnin ja aikataulun avulla
luoda ns. eheä koulupäivä, joka mahdollistaa aiempaa useampien lasten harrastamisen. Hyvä harrastus puolestaan tukee sekä lasten ja nuorten
että vanhempien jaksamista. Laadukas harrastustoiminta edistää hyvinvointia.
Uutena toimintana tarjoamme keskiviikkoisin 1.-4. luokkalaisille välipala- ja läksykerhoa. Tarjolla on aikuisen tuki läksyjen tekoon. Kun
läksyt on tehty ja välipala syöty, niin energiaa riittää iltapäivän ja alkuillan harrastuksiin. Kotona on sitten mukava päivän jälkeen ladata akkuja,
kun läksyhommat on hoidettu jo iltapäivällä. Keskiviikkoisin myös kuljetamme kerholaiset jatkamaan harrastuksia Piispalan tiloihin.
Tiistaisin nuokkarin ovet ovat avoinna klo 15-17.15. Nuokkarille voit tulla suoraan koulun jälkeen tai käydä ensin vaikkapa pelaamassa eri
pallolajeja. Nuokkarilla voit tehdä läksyt (aikuisen tuki tarjolla), napata suuhun pientä purtavaa tai odottaa esim. Nuorten treenien alkamista.
Illan kruunaa kuljetus Piispalaan harrastamaan klo 17.30 (5 kertaa syksyllä).
Harrastuksia on mahdollista toteuttaa myös kaveriporukalla. Ilmoittaudu mukaan ja kerro Tarjalle mitä juuri sinun kaveriporukkasi haluaisi
tehdä. Toiminta on omaehtoista ja voitte itse ottaa vastuuta sopivasti toiminnan toteuttamisesta. Tarjolla on kuitenkin aina nuorisovastaavan
tai muiden aikuisten tuki.
Hankkeen hallinnoijana toimii nuorisotoimi ja yhteyshenkilönä Tarja Alainen. Hankkeen viestintäsuunnitelman, ohjausryhmän kokoonpanon
sekä harrastusryhmien toteuttajat vastuuhenkilöineen löydät kotisivultamme www.kannonkoski.fi/nuorisotyo
Edelleen etsimme uusia ohjaajia mm. MOPOPAJAAN ja TANSSIIN sekä ERÄRYHMÄÄN! Jos nämä ryhmät kiinnostavat tai sinulla on jokin muu
idea harrastusryhmälle, niin ota rohkeasti yhteyttä!

NUORISOTOIMI, KANNONKOSKI

044 4596151

NUORISOVALTUUSTO
ON POLIITTISESTI SITOUTUMATON
NUORTEN VAIKUTTAJARYHMÄ
Toimikausi kestää pääsääntöisesti 2 vuotta.
Nuorisovaltuutetut ovat usein iältään 13-18 -vuotiaita, mutta
ikäraja vaihtelee kunnittain.
Nuorisovaltuustojen tarkoituksena on tiedottaa nuoria
kunnan päättäjien toiminnasta sekä auttaa nuoria löytämään
keinoja vaikuttaa. Nuoret pääsevät aidosti mukaan yhteiseen
päätöksentekoprosessiin. Nuorisovaltuustot on kirjattu
vuonna 2015 uuteen kuntalakiin takaamaan nuorten
mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa.
Nuorisovaltuustot myös järjestävät erilaisia tapahtumia,
kampanjoita ja tempauksia.
UUTEEN NUORISOVALTUUSTOON HAKU 30.8.-10.9.2021
Hakea voi vapaamuotoisella hakemuksella lähettämällä
sähköpostia Tarjalle. Mikäli hakijoita on paljon, järjestämme
vaalit perjantaina 17.9.2021 klo 12 Kannonkosken koululla.
Tervetuloa mukaan vaikuttamaan oman kuntasi asioihin!

tarja.alainen@kannonkoski.fi

LASTEN PARLAMENTTI
on vaikuttajaryhmä ja lasten näkökulman asiantuntijaelin
Lasten Parlamentissa kannonkoskiset lapset pääsevät
vaikuttamaan heille tärkeisiin asioihin, sekä järjestämään
tapahtumia toisille lapsille.
1.-6. luokkalaiset voivat hakea Lasten parlamentin
toimintaan mukaan huoltajan kirjallisella luvalla. Jäsenet ja
varajäsenet valitaan joka toinen vuosi vaaleilla. Vaalit
toimitetaan koulupäivän aikana koululla. Seuraavat vaalit
syksyllä 2022. Toimintaa ohjaa nuorisovastaava Tarja A.
Lastenparlamenttilaiset kokoustavat kouluvuoden aikana
noin 5-6 kertaa. Kokouksissa viedään lapsille tärkeitä asioita
eteenpäin ja suunnitellaan tapahtumia, kampanjoita,
teemapäiviä ym.
Kerran vuodessa pyritään järjestämään ns.
vaikuttajatapahtuma, jossa koululaiset pääsevät
keskustelemaan kunnan päättäjien ja virkamiesten kanssa ja
vaikuttamaan lapsille tärkeisiin asioihin. Tapahtuma
järjestetään yhteistyössä nuorisovaltuuston ja oppilaskunnan
kanssa. Tapahtuman ajankohta tarkentuu myöhemmin ja
toteutetaan syksyllä 2021 Korona pandemiaan liittyvien
ohjeistusten mukaisesti.

Suo

NUORISOTOIMI Kannonkoski
Suomenselän 4H-yhdistys

044 4596151 tarja.alainen@kannonkoski.fi
040 -8400229 alainen.alina@gmail.com

Hei, juuri SINÄ 6.-9. luokkalainen nuori!
Tuntuuko, ettei täällä tapahdu mitään? Onko tylsää?
Mitä tehtäis?
Osallisuusryhmä PRO starttaa toiminnan syksyllä 2021!
Toiminta muotoutuu nuorten toiveiden mukaiseksi –
retkiä - tapahtumia – illanviettoja – YOU NAME IT!
Mukaan pääsevät kaikki halukkaat –
laita viestiä Tarjalle tai Alinalle!
Pro ryhmän toiminta on osa Harrastamisen Suomen mallia

SYYSSÄPINÄÄ – LEIRI
1.-7. luokkalaisille
Piispalassa ke-pe 20.-22.10.2021
Hinta 55 euroa
sisältää ateriat, majoittumisen, vakuutukset ja leiriohjelman
Ilmoittautumiset joko wilman tai sähköpostin kautta
Tarjalle torstaihin 14.10. mennessä

STARTTI VAIKUTTAMISEEN LEIRI
pe-su 17.-19.9. Nuorisokeskus Marttinen
Ilmoittautumiset joko wilman tai sähköpostin kautta
Tarjalle perjantaihin 9.9.2021 mennessä

JOHAN TÄTÄ ON JO ODOTETTUKIN – TÄÄLLÄ TAAS!
CRAZY ACTION -illat Piispalassa tiistaisin klo 17.30-20!
14.9. / 28.9. / 12.10. / 26.10. / 9.11.
Maksuton tapahtuma 6. lk ->
Ei ennakkoilmoittautumista.
Illoissa mukana myös Kivijärven ja Kyyjärven nuoria.
Yhteistyössä Kannonkosken nuorisotoimi ja Suomenselän 4H,
sekä Kyyjärven ja Kivijärven kunnat ja 4H-yhdistykset
Crazy Action -toimintaa rahoittaa AVI

KLUBI-ILTAA PUKKAA TAAS!
nuokkarilla perjantaisin klo 18-23
1.10. / 8.10. / 15.10. / 29.10. / 12.11. /26.11./ 10.12. / 17.12.
Nuokkarin ovet avoinna 9. luokkalaisille ja sitä vanhemmille nuorille.
Tarjolla kaffia ja pientä purtavaa.
Ei ennakkoilmoittautumista. Maksuton ja päihteetön tapahtuma

NUOKKARI AVOINNA 6.-9. LUOKKALAISILLE
VIIKOITTAIN TIISTAISIN KLO 15-17.15
Teemapäivistä ilmoitetaan tarkemmin myöhemmin.

