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 11.2.      1/2021 
    Julkinen tiedote kaikkiin talouksiin 

 



SEURAAVA KANNONKOSKINEN  
ILMESTYY TO 1.4.2021. 
ILMOITUSAINEISTO  
JÄTETTÄVÄ  
VIIMEISTÄÄN TI 23.3.2021. 
__________________________________ 
 

 KANNONKOSKEN 
  KUNNANTALON 
                PUHELINNUMERO 
   Vaihde 014 459 6111  

(klo 9–15)  
os. Järvitie 1 
 

Kunnan kiinteistö- ja vesilaitospäivystä-
jän tavoittaa numerosta 044 459 6012. 
 
Rakennustarkastaja Antti Latikka,  
p. 044 459 7391, tavoitettavissa maanan-
taisin ja keskiviikkoisin klo 9–11. Varmista 
Antin paikallaolo soittamalla, sillä myös 
katselmukset sijoittuvat näihin aikoihin. 
__________________________________ 
 
KANNONKOSKISEN ILMESTYMIS-
AIKATAULU VUODELLE 2021 
 
ilmestyy ilm. jätettävä 
1.4. 23.3. 
10.6. 1.6. 
2.9. 24.8. 
21.10. 12.10. 
2.12. 23.11. 
 
 
 

KULUTTAJANEUVONTA 
 
Kunnallisen kuluttajaneuvonnan  
yhteystiedot, puh. 029 505 3050 
ma-ke ja pe klo 9-12, to klo 12-15 
www.kuluttajaneuvonta.fi 
__________________________________ 
 
TALOUS- JA VELKANEUVONTA 
 
Talous- ja velkaneuvontaa hoitaa Keski-
Suomen oikeusaputoimisto. Puhelinpalve-
lu avoinna arkisin 8-16.15, ajanvaraus ja 
puhelinneuvonta arkisin klo 10-12 ja 15-
16.15. 
 
Puhelin: 029 56 60835 
Postiosoite: PL 143, 40101 Jyväskylä 
Sähköposti: keski-suomi.velkaneuvonta@ 
oikeus.fi 
__________________________________ 
 
KUNNANHALLITUKSEN KOKOUKSET 
 
Kunnanhallitus pitää varsinaiset kokouk-
sensa pääsääntöisesti kuukauden toisena 
ja tarvittaessa myös neljäntenä maanan-
taina klo 18.00 kunnantalon kokoushuo-
neessa. Ylimääräisiä kokouksia pidetään 
tarvittaessa. Heinäkuussa ei pääsääntöi-
sesti pidetä kokouksia. 
 
Kunnanhallituksen pöytäkirjat pidetään 
yleisesti nähtävänä kunnantoimistossa 
kokousta seuraavana maanantaina talon 
aukioloajan. 

 

Kunnanjohtajan ja puheenjohtajien pää-
töspöytäkirjat muutoksenhakuohjeineen 
pidetään yleisesti nähtävänä kunnantalolla 
päätöstä seuraavan kuukauden ensimmäi-
senä maanantaina talon aukioloajan. 
__________________________________ 
 
OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN  
TUKEMINEN VUONNA 2021 
 
Kunnanhallitus on vahvistanut oppisopi-
mustuen myöntämisperusteet vuodelle 
2021 seuraavin perustein: 

 
1. Tukea maksetaan kannonkoskelaiselle 

yritykselle/yhteisölle, joka ottaa oppiso-
pimussuhteeseen kannonkoskelaisen 
henkilön. 

2. Tuen suuruus on 84 euroa/kuukausi/ 
oppisopimus. 

3. Tukea maksetaan enintään 12 kuukau-
den ajalta samalle työnantajalle kutakin 
oppisopimusta kohden. 

4. Tukea on pääsääntöisesti haettava 
kahden kuukauden kuluessa oppisopi-
mussuhteen alkamisesta toimittamalla 
kunnantalolle jäljennös oppisopimuk-
sesta. Mikäli kuitenkin tukea haetaan 
oppisopimussuhteen aikana, maksetaan 
tukea takautuvasti enintään hakemus-
kuukautta edeltävän kuukauden alusta 
lukien. 

5. Tuki maksetaan jälkikäteen puolivuosit-
tain palkanmaksutositteita vastaan. 

 
KUNNANHALLITUS 
 

http://www.kuluttajaneuvonta.fi/


 

TEKNINEN TOIMI TIEDOTTAA 
 
LAUTAKUNNAN KOKOUKSET 
 
Teknisen lautakunnan kokouksia pidetään tiistaisin klo 18 alkaen 
seuraavan aikataulun mukaisesti: 
23.3., 20.4., 18.5., 15.6., 17.8., 14.9., 12.10., 9.11., 7.12. 
 
Pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä kokousta seuraavan vii-
kon maanantaina teknisessä toimistossa virastoaikana klo 9-15 tai 
viraston kiinni ollessa kirjastossa esityslistassa mainittuna ajan-
kohtana.  
 
  

KAUKOLÄMMÖN ENERGIA- JA PERUSMAKSUHINNAT 
1.1.2021 ALKAEN 
 
Tekninen lautakunta on kokouksessaan 6.10.2020 § 25 vahvistanut 
energiahinnaksi 61,83 €/ MWh alv 0 % (alv 24 % = 76,67 €/MWh). 

Hinnat astuvat voimaan 1.1.2021. 

 

Perusmaksuhinnat nousevat ja samalla energianhinta laskee. 
Hinnanmuutoksella ei ole suurtakaan muutosta verrattuna 
edellisvuoden energiankulutuksen toteumaan. 
Asiakaskohtaiset muutokset ovat kuitenkin mahdollisia. 
  
 

 
 

 

 

VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN KÄYTTÖ- JA PERUSMAKSUT 
(ALV 0 %) 

 

 

*) kerrottu kerrosala, laskennassa käytettävä vähimmäiskerrosala 
90 ka-m2.   

VIEMÄRILAITOS TAKSA UUSI TAKSA 
1.1.2021 alkaen 

Liittymismaksu 1,40 € / ka-m2 *) 1,40 € / ka-m2 *) 

Perusmaksu (yhden asunnon- 
ja paritalot) 

 
46 € / vuosi 

 
52,90 € / vuosi 

rivitalot 3-6 huoneistoa 90 €/vuosi 103,50 € / vuosi 

rivi- ja kerrostalot yli 6 huo-
neiston 

 
180 €/vuosi 

 
207,00 € / vuosi 

Perusmaksu (liike- ja muut 
kiinteistöt) 

 
85 € / vuosi 

 
97,75 € / vuosi 

Perusmaksu  
(loma-asunnot) 

 
64,40 € / vuosi 

 
74,06 € / vuosi 

Käyttömaksu 2,20 € / m3 2,40 € / m3 

KAUKOLÄMPÖ 
Vanha taksa 

 (alv 0 %) 
Uusi taksa 
 (alv 0 %) 

Uusi taksa 
(alv 24 %) 

Energiahinta €/ MWh 66,75 € 61,83 € 76,67 € 

VESILAITOS TAKSA  UUSI TAKSA 
1.1.2021 alkaen 

Liittymismaksu  1,35 € / ka-m2 *) 1,35 € / ka-m2 *) 

Perusmaksu (yhden asun-
non- ja paritalot) 

 
43 € / vuosi  

 
49,45 € / vuosi 

rivitalot 3-6 huoneistoa 90 € / vuosi 103,50 € / vuosi 

rivi- ja kerrostalot yli 6 huo-
neistoa 

 
180 € / vuosi 

 
207,00 € / vuosi 

Perusmaksu (liike- ja muut 
kiinteistöt) 

 
79 € / vuosi 

  
90,85 € / vuosi 

Perusmaksu (loma-asunnot) 61 € / vuosi 70,15 € / vuosi 

Käyttömaksu 1,45 € / m3 1,45 € / m3 



 

 
  

    

  

Kannonkosken   

  

kappeliseurakunta   

   
Tilaisuuksien järjestämisissä noudatetaan kulloinkin voimassa  
olevia AVI:n suosituksia. Seurakuntakerhot kokoontuvat jos yli 10  
henkilöä saa kokoontua. 
 
Su 14.2. klo 16 Ry:n seurat srk.talossa 
Ke 17.2. klo 11 Seurakuntakerho srk.talossa 
Su 21.2. klo 14 Sanajumalanpalvelus 
 klo 16 Ry:n seurat srk.talossa 
Ke 24.2. klo 18 Raamatun äärellä srk.talossa 
Su 28.2. klo 16 Ry:n Vuosikokous srk.talossa 
Ke 3.3. klo 11 Seurakuntakerho srk.talossa 
Su 7.3. klo 14 Sanajumalanpalvelus 
 klo 18 Kanttoreiden konsertti Saarijärven kirkossa 
Ke 10.3. klo 9.30 Perhekerho srk.talossa 
 klo 14 Olkkari 1.-6. luokkalaisille srk.talossa 
 klo 17 Nuorten ilta srk.talossa 
To 11.3. klo 18 Raamatun äärellä srk.talossa 
Ke 17.3. klo 11 Seurakuntakerho srk.talossa 
Su 21.3. klo 14 Messu 
Ke 24.3. klo 9.30 Perhekerho srk.talossa 
 klo 18 Raamatun äärellä srk.talossa 
Ma 29.3. klo 10 Kerronnallinen Pääsiäishartaus kirkossa, Suvi 

Löytynoja sekä lastenohjaajat 
Ke 31.3. klo 11 Seurakuntakerho srk.talossa 
To 1.4. klo 18 Kiirastorstain messu 
Pe 2.4. klo 14 Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus 

Su 4.4. klo 14 Pääsiäismessu 
 
Jumalanpalveluksissa, kirkollisissa toimituksissa ja seurakunnan  
kaikessa toiminnassa on voimassa kymmenen henkilön  
kokoontumisrajoitukset, tähän lasketaan mukaan myös  
työntekijät. Ainoastaan siunaustilaisuuksissa siitä voidaan poiketa  
papin harkinnan mukaan. Kastetilaisuudet toivotaan pidettäväksi  
kotien sijasta kirkossa tai srk.talossa. Toiminnassa noudatetaan  
vähintään 2 metrin turvavälejä, sekä hyvää käsi- ja  
yskimishygieniaa. 
 
Jumalanpalvelukset kuunneltavissa myös netti- ja Järviradiossa  
90,5 suorana lähetyksenä Saarijärven kirkosta.   
 
Kirkoissa ja seurakuntataloilla on käsidesiautomaatit.  
Fyysistä kanssakäymistä, kuten kättelemistä ja halaamista  
vältetään edelleen. Riskiryhmiä pyydetään käyttämään omaa  
harkintaa. Ethän tule tilaisuuteen, mikäli koet lieviäkin flunssan  
oireita.  
 
Ajankohtaiset tiedot ja nettiradion linkki seurakunnan nettisivulla  
www.saarijarvenseurakunta.fi ja ilmoitukset myös Sampossa sekä  
Viispiikkisessä. 
    
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 Seurakunta- ja hautausmaatoimisto  
avoinna ma-ti ja to-pe klo 9-12 
Hautausmaatoimisto Tarvainen 040 153 4794       
Seurakuntatoimisto  040 153 4736  

http://www.saarijarvenseurakunta.fi/


 

         keski.finna.fi 
 

KANNONKOSKEN KIRJASTO 

Opintie 2 C 

43300 Kannonkoski 
044 459 6170 kirjastotoimenjohtaja 
044 459 6181 kirjasto 
kirjasto@kannonkoski.fi 

Omatoimikirjasto avoinna rajoitetusti joka päivä 
klo 07.00 – 21.00 

Palveluajat ovat normaalin aukiolon mukaiset: 
ma ja to klo 13.00 – 19.00 sekä   
ti, ke ja arkipyhäaatto klo 09.00 – 15.30.  

Palveluajalla käytössä on koko kirjasto. 

Sen ulkopuolisena omatoimiaikana käytössä 
on:  
- varatun aineiston nouto ja lainaus automaatilla 
- lehtilukusali 
- aineiston palautus 

AIKUISTEN UUTUUKSIA 

Bagge Miehet maailmalla 
Blake Tappolista : Kremlin 

salamurhaohjelma ja Vladimir 
Putinin sota länttä vastaan 

Carr Korkki kiinni 
Colgan Auringonsäteitä ja vuoroveden 

vaiheita 
Dahl Vapaus 
Fairweather Mies joka murtautui Auschwitziin 
Forsberg Uskomaton luonto : erikoisia 

luonnonilmiöitä Suomessa 
Henriksson Karhu laavulla 

Iturbe Auschwitzin kirjastonhoitaja 
Jansson Katoavat jäljet 
Jarla Fingerpori 14 
Jussila Torpparin tytär Anjalan 

Junkkarilta 
Karlstein 99 hacks : massatuotteista 

yksilöitä 
Kesäläinen Suomen upeimmat 

luontokohteet 
Kuopanportti Edunvalvontavaltuutus 

arkikielellä 
Moilanen Islannin villaneuleet 
Niinistö Paavo Susitaival: kolme sotaa, 

kaksi kapinaa, neljä 
linnareissua 

Niskakangas Roihu 
Oulasmaa Suukkoja ja säröjä 

sukupolvisuhteissa  
Perre Nimeni on Selma 
Quinn Salainen sopimus 
Rosenlund Kohti korkeuksia 
Rushton Auschwitzin sabotööri 
Salovaara La mia Italia : ihana mahdoton 

Italiani 
Sarenbrant Häpeänurkka 
Scruton Kansakuntaa tarvitaan  
Strellman Kupliva kirjoittaminen : iloa ja 

tehoa työelämän teksteihin 
Sundance Koiratemput 
Taalas Ilmastonmuutos ilmatieteilijän 

silmin 
Tapio Fysioterapia 2.0 : 

kuntoutuksen tiede ja taide 
Tate Vanhempi ja valloittavampi 
 

LAPSILLE JA NUORILLE 
Citro Hirviöitä ja hometta 
Cruz Suomalaiset 

tutkimusmatkailijat 

Ekberg Omilleen : käyttöopas 
aikuisuuteen 

Erlandsson Yöjuna : tarina, jossa on 24 lukua 
Hallberg Tavataan tallilla, Sinttu 
Hunter Perhon Lennon näky 
Larsson Loitsusauva 
Marttinen Lasten vegekeittokirja 
Simonsson Maailman tärkein kirja 
Stewner Seikkailu säkenöivässä lumessa 
Uusitalo Huomaa hyvä! : vahvuusvariksen 

tarinakirja 
 
 

KÄDENJÄLKIÄ KIRJASTOLLA 
 

Viime keväänä aloitettu taideprojekti on saatu 
päätökseen. Saimme kirjaston asiakkaiden 
käsityönä tehtyjä neliöitä niin paljon, että ne 

koottiin kahdeksi erilliseksi teokseksi. 
 

Teokset ovat nähtävillä kirjaston lukusalissa 
Lainan päivästä lähtien (maanantai 8.2.) jolloin 

nimensä ilmoittaneiden kesken arvottiin 
kirjapalkinto. 

 
KIITOS KAIKILLE TAIDEPROJEKTIIN 

OSALLISTUNEILLE! 
 

Tervetuloa! 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
Terveisin Ilona 

mailto:kirjasto@kannonkoski.fi


TIEDOTE KANNONKOSKEN SOTAVETERAANI-
YHDISTYKSEN JÄSENILLE  
 
Kannonkosken Sotaveteraaniyhdistyksen toiminta on lopetettu. 
Veteraanien lesket ja osa kannatusjäsenistä siirtyy Saarijärven 
Sotaveteraaniyhdistyksen jäseniksi. 
 
Veteraaniemme perinnettä paikkakunnalla jatkaa veteraanitoimi-
kunta, jota vetää Hans Gummerus. Näin nämä sotaveteraaniem-
me tärkeät päivät tulee jatkossakin muistetuksi. 
 
Sotaveteraaniemme leskille on myös tänä vuonna tarjolla kunnan 
rahoittamaa jalkahoitoa.  Veteraaniemme leskille tarjolla olevia 
avustuksia / etuuksia voi jatkossa kysellä Saarijärven Sotavete-
raaniyhdistyksen sosiaaliyhteyshenkilö Ritva-Liisa Tavailalta. 
 
Kannonkosken Sotaveteraaniyhdistys kiittää kaikkia niitä yhteisöjä, 
kuntaa, seurakuntaa, yrityksiä sekä yksityisiä henkilöitä, jotka vuo-
sien varrella ovat toimintaamme tukeneet. 
  
Hans Gummerus, 0400 648 160, Veteraanitoimikunnan vetäjä 
Ritva-Liisa Tavaila, 040 5083935, Sos. yhteyshenkilö / Saarijärvi 
Jarmo Iso – Ahola, 040 7581970, Puheenjohtaja / Saarijärven yh-
distys 
_________________________________________________________ 

KUTSU 

Kannonkosken Martat ry:n sääntömääräinen 
vuosikokous pidetään torstaina 25.3.2021  
klo 14.00 Vanhassa Pappilassa. Esityslista jaetaan kokouksessa. 
Huomioimme koronatilanteen.  

Tervetuloa! 

Kannonkosken Martat ry  

LÄHDE KUNTAVAALIEHDOKKAAKSI! 
 
Keskustan Kannonkosken 
Paikallisyhdistyksen vuosikokous Ullan 
Ruokahuoltamolla su 7.3.2021 klo 18.00 
 
Sääntömääräiset asiat. 
Koska koronarajoituksista ei tiedä, pyydämme 
ilmoittautumaan sähköpostilla, niin voimme varautua 
etäkokoustamiseen. s-posti: saari.kirsi@pp.inet.fi 
_____________________________________________________ 

 
KIHO TIEDOTTAA 

 
Talven 2020-2021 hiihtokausi parhaimmillaan. Perinteisen koulu-
laisten tavoitehiihdon kilometrit muistiin. Tavoitteet: 1. lk 100, 2. lk 
150, 3. lk 200, 4. lk 250 5. lk 300, 6. lk 350 ja yläkoulun oppilaat 
400 km.  Tavoitteen saavuttaneet ja vähintään 1000 km hiihtäneet 
palkitaan keväällä hiihtokauden päättäjäisissä. Hiihtokortteja saa 
Kannonkosken Osuuspankista. 

Sarjahiihdot 24.02.-21 V, 03.03.-21 P ja 10.03. V. Kokoontuminen 
Piispalan Koulutuskeskuksen P-paikalle klo 18. Sarjat kaikenikäi-
sille. Hiihtokoulujen pidosta ilmoitetaan myöhemmin, kun Piispalan 
hiihtoladut on taas käytettävissä. Kannonkoski-Piispala metsälatu 
hyvässä hiihtokunnossa.  

Kiho toivottaa hyvää 
hiihtokautta kaikille! 
 

 

mailto:saari.kirsi@pp.inet.fi


 

  

NUORISOTOIMI, KANNONKOSKI nuorten asialla - osallistaen, kannustaen, vahvistaen koulussa ja vapaa-ajalla                     

 

 Nuorisotoimen tehtäväkenttä 

1. koulunuorisotyö 

2. nuorten tieto- ja neuvontapalvelut 

3. harrastus- ja vapaa-aikatoiminta 

KOULUNUORISOTYÖ oppilaiden arjessa tukena 

Kannonkosken koulun tarpeisiin ja lähtökohtiin sovitetut 
toimintamuodot, yhteistyössä opettajien, koulun muun 
henkilökunnan ja kotien kanssa. 

Toimintamuodot: 

Yksilötyö – keskustelut, yksilöohjaus, Läksy-Lyyli, 
oppilashuollon palavereissa tarpeen mukaan paikalla  

Pienryhmätoiminta – Kutsuryhmät tarpeiden ja toiveiden 
mukaan 

Ryhmäytys – luokittain tai tarpeen / toiveiden mukaan 

Välkkäri – välituntitoimintaa, Liikkuva koulu -toimintaa                                                  

Osallistavat oppitunnit – yhteistyössä opettaja ja 
koulunuorisotyöntekijä, erilainen näkökulma oppimiseen 
yhdessä tekemällä  

Mukana koulutilojen ulkopuolisilla retkillä ja tunneilla                           

 

 

 

 

 

 

KaKe kasvatuskeskustelu – vaihtoehto jälki-
istunnolle, ratkaisukeskeisyyteen pohjautuva 
menetelmä 

Lasten Parlamentti ja Nuorisovaltuusto 

Oppilaskunnan ohjaavan opettajan työpari 
tarvittaessa 

Koulun teemapäivät ja -viikot sekä tapahtumat, 
tapahtumatyöryhmässä mukana                     

Teemalliset vanhempainillat -järjestelyissä tukena, 
nuorten ääni iltoihin  

Monialainen paikallinen ja alueellinen yhteistyö 

NUORTEN TIETO- JA NEUVONTAPALVELUT                                           
Kasvun tukeminen, hyvinvoinnin edistäminen                                       
Oppitunnit – esim. some-, päihde- ja 
seksuaalikasvatus sekä suvaitsevaisuutta ja 
yhdenvertaisuutta edistävät oppitunnit     
Yksilöohjaus – myös puhelimitse ja verkossa 

 

 

VAPAA-AJANTOIMINNAN OHJAUS  

Verkkonuorisotyö – facebook, Instagram, Discord 

Kerhot, työpajat, leirit, retket ja tapahtumat 

Nuorisotilatoiminta, Crazy Action -illat, KV-toiminta  

 

 

 

Helmikuun MEDIATAITOVIIKON oppitunneilla teemana  

”Nettiturvallisuus ja somehäirintä” 

huhtikuu – TAIDETESTAAJAT reissu (8. lk), sekä  

toukokuu – YRITYSKYLÄ vierailu (6. lk) 



 

 

KEVÄTTALVEN UUDET, MAKSUTTOMAT 

KERHOT LAPSILLE / NUORILLE 

MAANANTAISIN 

LUISTELU JA KIEKKOKOULU 

Kannonkosken kaukalolla 

klo 18-18.30 mailaton 

klo 18.30 alkaen mailallinen vuoro 

Ei ikärajaa, säävaraus, 

ohjaajana Henry Sauranen 

KESKIVIIKKOISIN 

SAFKASANKARIT 5. luokka 

Huom! Vitosten ikioma ryhmä  

klo 13.15-15.00 

kotitalousluokassa 

ohjaajana Tarja A. 

 

Muut kerhoryhmät entiseen tapaan. 

Yhteistyössä nuorisotoimi, 4H, AVI ja 
koulun kerhotoiminnan 

kehittämishanke 

NUORISOTOIMI, KANNONKOSKI     044-4596151    tarja.alainen@kannonkoski.fi 

 

TALVILOMAN TOIMINTAA             

Kaikkiin toimintoihin ilmoittautumiset ennakkoon pe 26.2.2021 

mennessä Tarjalle joko wilman kautta tai sähköpostitse. Toiminta on 

maksutonta. Omat eväät mukaan. Seuraamme Korona tartuntamäärien 

kehitystä ja pidätämme itsellämme oikeuden muutoksiin. 

TIISTAI 2.3.  

klo 9-13  LOMATURNAJAISET,    0-2. lk  

  sählyä, bilistä ja muita pelejä 

  nuokkarilla, koulun salissa ja lähiliikunta-alueilla 

klo 13-15  ELOKUVANÄYTÖS, Kirjastokino  0-2. lk 

KESKIVIIKKO 3.3.  

klo 9-13  LOMATURNAJAISET,    3.-5. lk  

  nuokkarilla, koulun salissa ja lähiliikunta-alueilla 

klo 13-15  ELOKUVANÄYTÖS, Kirjastokino  3.-5. lk 

 

Yhteistyössä nuorisotoimi ja 4H.                                             



   

KULTTUURITOIMI JALKAUTUU 

Kulttuurivastaava toimii 

Kannonkoskella myös 

järjestöyhdyshenkilönä.   

Vallitsevan Korona-tilanteen vuoksi 

emme järjestä alkuvuodesta yhteistä 

järjestöiltaa.  

Yhdistykset, järjestöt ja muut toimijat 

voivat kuitenkin kutsua 

kulttuurivastaavan vierailulle omaan 

kokoukseensa (kokoontumisrajoitukset 

huomioiden).  

Kulttuurivastaava voi olla tukena 

tapahtumien suunnittelussa, 

tiedottamisessa ym.  

Otathan yhteyttä! 

tarja.alainen@kannonkoski.fi 

044-4596151 

KANNONKOSKEN KULTTUURITOIMI JA KANSALAISOPISTO  044-4596151     

    

PIIRUSTUKSIA JA MAALAUKSIA 

äidin ja pojan yhteisnäyttely 

Justiina ja Luukas Lampinen 

________________________ 

Kannonkosken kirjaston näyttelytila 

3.2.-14.3.2021 

Tervetuloa! 

Avoinna kirjaston palveluaikoina 

MA 13-19 

TI-KE 9-15.30 

TO 13-19 

Kansalaisopiston kevään 2021 kurssi 

FLORAL WORKSHOP 
Tervetuloa kaikki kukkasidonnasta 

kiinnostuneet - aikaisempaa kokemusta 
ei tarvita. Kurssilla tehdään oma 

sidontatyö, jonka saa illan päätteeksi 
kotiin. Opimme kukkasidonnan 

perusteita sekä leikkokukkien käsittelyä. 
Materiaaleina suosimme 

vuodenajanmukaisia kausikukkia sekä 
luonnonmateriaaleja.  

Tule ja koe iloa itse tekemällä! 
 Kokoontumiset torstaisin 11.3.2021, 

25.3.2021 ja 8.4.2021. 

Osallistujamaksimi 9.                                          
Päivä ja kello: To: 18-20.15                   

4H:n kesäkahvila Toritie 3, Kannonkoski 

Opettaja: Tarja Alainen 

Ilmoittaudu viimeistään: 28.2.2021                         
opistopalvelut.fi/saarijarvi 

 
 

mailto:tarja.alainen@kannonkoski.fi


KANNONKOSKEN KULTTUURITOIMI 

JA KANSALAISOPISTO  044-4596151     

  
830215 Ensiavun jatkokurssi EA2, Kannonkoski  

Hätäilmoitus, tajuttomuus, elvytys, sokki, ensiavun 
taktiikka, sisäelinvammat, vammamekanismi, 
loukkaantuneen tutkiminen, rintakehän, vatsan ja 
lantion vammat, rankavammat (murtumat), pään- ja 
kasvojen vammat, loukkaantuneen tarkkailu, 
ensiapuasennot, lämmön aiheuttamat 
sairastumiset, hypotermia ja paikalliset paleltumat, 
lapsen ja vauvan elvytys, defibrillaattorin 
käyttökoulutus.  

EA2-kortin saaminen edellyttää voimassa olevaa 
EA1-korttia. EA2-kurssin voi päivittää kerran 4 
tunnin Hätä-EA kertauskurssilla. Kurssille ei saa 
osallistua, jos on vähänkään flunssainen tai sairas tai 
jos on palannut 14 vuorokauden sisällä ulkomailta. 
Kurssilla on THL:n kasvomaskisuositus voimassa. 

Ilmoittaudu viimeistään: 14.2.2021 
opistopalvelut.fi/saarijarvi             

Opettaja: Lankinen Rauni  

Paikka: Nuorisotila, Koulutie 10, Kannonkoski                                   

Päivä ja kello: Ti: 9-16 Ke: 9-16                           

16 oppituntia                                      

Kurssimaksu: 80,00 € 

 

830214 Ensiavun kertauskurssi / Hätä-EA, Kannonkoski, kevät 

Toiminta tapahtumapaikalla, potilaan tutkiminen hätäensiapua varten, 
elvytystapahtuma: hengityksen ja sydämentoiminnan turvaaminen, 
peruselvytys, tajuttomuus, vierasesineen poistaminen hengitysteistä, 
Verenvuodot, sokki sekä defibrillaattorin käyttökoulutus. 
Kertauskurssille tulijoilla tulee olla voimassaoleva EA-kortti. Kortin 
voimassaoloaikaa voi jatkaa vain kerran, sen jälkeen käytävä koko 
kurssi uudestaan. Kurssille ei saa osallistua, jos on vähänkään 
flunssainen tai sairas tai jos on palannut 14 vuorokauden sisällä 
ulkomailta. Kurssilla on THL:n kasvomaskisuositus voimassa. 

Ilmoittaudu viimeistään: 14.2.2021      opistopalvelu.fi/saarijarvi  

Opettaja: Lankinen Rauni                        Kurssimaksu: 55,00 €                                                 

Opetuspaikka: Nuorisotila, Koulutie 10, Kannonkoski  

Päivä ja kello: To: 08.30-11.45                4 oppituntia                    

 

KANNONKOSKEN KULTTUURITOIMI JA KANSALAISOPISTO      044-4596151 

Hei täältä kansalaisopistolta! 

Korona-kurjimus on ravistellut kansalaisopistonkin arkea tänä talvena. 
Iloksemme voimme kuitenkin todeta, että miltei kaikki Kannonkosken 

ryhmät ovat voineet jatkaa toimintaansa kokoontumisrajoituksista 
huolimatta. Kiitos joustamisesta ja extra järjestelyistä kaikille 

kurssilaisille ja opettajille. Allekirjoittanut on alkuvuodesta käynyt 
tutustumassa lukuisiin kansalaisopiston ryhmiin. Niin mukava tunnelma 

ja tekemisen meininki ryhmistä on välittynyt, että mieli tekisi jäädä 
kaikkiin itsekin. Ja niissä ryhmissä missä minua ei vielä ole näkynyt,                        

niin tulossa ollaan.     Näkymisiin!  TARJA A. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MASKED VOICE – KANNONKOSKI 

ääni maskin takana 

ARVAUSKISA 

 Kulttuuritoimen Facebook-sivulla 

Aikataulu: 

Helmi-maaliskuussa etsitään laulajia. 

Maalis-huhtikuussa videoidaan.  

LÄHTÖLAUKAUS PE 30.4.2021 

Tapaat verkossa kaikki 8-12 paikallista laulajaa ja 
saat ensimmäiset vihjeet. 

Kenelle kuuluu ääni maskin takana? 

ARVAUSKISA ALKAKOON! 

Laulaja toimi näin: 

Valitse laulu – säestyksellä tai ilman.  

Ilmoittaudu ke 31.3.2021 mennessä Tarjalle. 

Pidä osallistumisesti tarkasti salassa muilta! 

Voit videoida esityksesi itse tai pyytää sitä meiltä. Videolla 
tulee äänen kuulua selkeästi, mutta laulaja ei saa näkyä. 

 

 

 

KANNONKOSKEN NUORISO- JA KULTTUURITOIMI  044-4596151     tarja.alainen@kannonkoski.fi  

 

ILTAMÄKI JA HELMI-HIIHTO 

PE 19.2.2021 KLO 18 ALKAEN 

PIISPALAN LUMILIIKUNTAKESKUKSEN (monttu) 

 MÄESSÄ JA LADUILLA 

Ulkotulin valaistu latu, 

edestakainen matka noin 2 km, lähtö parkkipaikalta. 

Tampattu pulkkamäki – omat välineet mukaan, pihan padoissa tulet. 

Huomioithan ladulla, mäessä ja tulilla suojavälit. 

 

Yhteistyössä Nuoriso- ja kulttuuritoimi, 4H sekä Piispala 

Lisätietoja Tarjalta ja Heidiltä.  

Pidätämme oikeuden muutoksiin. 

 



 J  KANNONKOSKEN KULTTUURITOIMI      044-4596151 

 

KANNONKOSKEN KIRJASTOKINO ESITTÄÄ 

ELOKUVANÄYTÖKSET 

HELMI-MAALISKUU 2021 

SU 14.2. KLO 14 

PE 26.2. KLO 18 

SU 28.2. KLO 14 

PE 12.3. KLO 18 

SU 14.3. KLO 14 

SU 28.3. KLO 14 

………………………………………….. 

TALVILOMAN VK 9 

EXTRA NÄYTÖKSET LAPSILLE 

TI 2.3. KLO 13      (0-2. LK) 

KE 4.3. KLO 13     (3.-5. LK) 

TO 5.3. KLO 13 (6. LK->) 

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.  

Kirjastokinossa voidaan järjestää 

myös yksityisesityksiä esimerkiksi 

järjestöille.  

Tervetuloa elokuviin!  

Paikkavaraukset, elokuvatoiveet                        

ja tiedustelut toiminnasta 

044-4596151  / tarja.alainen@kannonkoski.fi 

Toiminnasta vastaa Kannonkosken kunnan 

kulttuuritoimi yhteistyössä kirjaston kanssa. 

Noudatamme elokuvien ikärajoja, joustaen 3 

vuotta alaspäin, mikäli mukana oleva huoltaja 

tai huoltajan valtuuttama aikuinen               

katsoo sen sopivaksi 

K-18 elokuvissa ei ole ikärajajoustoa. 

Ennakkoilmoittautuminen näytöksiin viimeistään näytöstä edeltävänä päivänä. Korona-pandemian vuoksi käytössä seuraavat varotoimenpiteet:        

Max 9 henkilöä / näytös, max 1 näytös / päivä. Ei omia eväitä näytöksiin. Käytämme maskia koko näytöksen ajan. Kannonkosken kunta tarjoaa 

maskin saapuessasi elokuvanäytökseen. 



KESÄTYÖTOIMISTO 2021 

Nuorten kesätyöasioista 

Kannonkoskella vastaa 4H-yhdistys. 

Yhdistys etsii kevään aikana 

työntekijöitä työntilaajille ja 

työpaikkoja työntekijöille. 

Kannonkosken kunta tukee 

myöntämällään avustuksella 

nuorten kesätyöllistämistä.  

Nuori työntekijä: Mieti ensin 

millaista kesätyötä haluaisit ja mihin 

aikaan kesästä voisit työtä tehdä. 

Sen jälkeen ota yhteyttä 

kesätyötoimistoon ja työpaikkaan, 

jonne haluaisit. Kerro, että 

työnantaja voi saada 4H:n kautta 

työllistämiseesi tukea. Jos et itse 

onnistu löytämään kesätyöpaikkaa, 

niin 4H-yhdistyksessä autetaan sinua 

työn etsimisessä.  

Voit hakea samalla hakemuksella 

myös Duunileirille.  

Aikataulu: Vapaamuotoiset 

työhakemukset tulee lähettää 

viimeistään 31.3.2021 sähköpostitse 

tarja.alainen@kannonkoski.fi 

Huomioimme 

ilmoittautumisjärjestyksen. 

Hakemuksesta tulee ilmetä nimi, 

syntymäaika, yhteystiedot, sekä 

mitä työtä haet.  

Työntilaaja: Nuoren työllistävä taho 

voi olla yksityinen henkilö, yhdistys, 

maatila tai yritys. Ota yhteyttä 

kesätyötoimistoon, kun sinulla on 

töitä nuorelle tai kun olet jo löytänyt 

työntekijän itsellesi. Pyydämme 

työntilaajia ilmoittautumaan 

kesätyötoimistoon perjantaihin 

17.4.2020 mennessä. 4H hoitaa 

nuorten työsopimukset, 

palkanmaksun, lakisääteiset maksut, 

vakuutukset sekä työtodistukset. 

Työntilaajan tehtäväksi jää nuoren 

työhön perehdyttäminen. Työn 

päätyttyä 4H lähettää laskun työn 

tilaajalle nuoren tekemästä työstä. 

Lasku on aina pienempi kuin nuoren 

palkka sivukuluineen, sillä osa 

palkkakuluista katetaan kunnan 

myöntämällä nuorten 

kesätyöllistämistuella. 

Lisätietoa kotisivuillamme 

www.suomenselan.4h.fi 

Kesätyöterveisin 

Suomenselän 4H-yhdistys  040-8400229  

 
Vallitsevan Korona-virus tilanteen ja 
kokoontumisrajoitusten vuoksi Crazy 
Action -iltojen aloitus siirtyy. Pyrimme 
toimimaan vastuullisesti ja tilannetta 
tarkoin seuraten.  

CRAZY ACTION -illat Piispalassa 
jatkuvat heti kun Korona tilanne sen 
sallii. Tiedotamme aloituksesta 
Wilmassa ja Facessa. 

Helmi-maaliskuussa 2021                                        
luokkakohtaiset nuokkari-illat 
tiistaisin klo 17.30-20. Tarkemmat 6.-
9. luokkalaisten aikataulut wilmassa.  

Nuorisotoimi ja Suomenselän 4H-
yhdistys 

 

 




