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KRIISIAJAN TULEVAISUUDENNÄKYMIÄ 

Koko Suomen kuntakenttä elää varsin poikkeuksellisessa historialli-

sen murroksen ajassa, jota vielä täydentää vallitseva koronavirus-

pandemia. Kyseinen maailmanlaajuisesti levinnyt virus aiheuttaa jo 

yksistään pelon yleismaailmallisesta lamasta, joka tullee jatkossa 

edelleen vaikeuttamaan kuntienkin jo ennalta hankalaa taloudellista 

tilannetta.  

 

Meillä Kannonkoskella on pyritty reagoimaan valtakunnalliseen 

poikkeustilaan mahdollisimman nopeasti ja jopa etupainoisesti mo-

neen muuhun Suomen kuntaan verrattuna. Pienenä kuntana 

osaamme tarvittaessa olla myös ketteriä liikkeissämme. Esimerk-

kinä tästä on nopeasti perustettu palvelutiimi tukemaan yli 70-vuoti-

aiden ja riskiryhmien erityisiä kotiaputarpeita. Pyrimme jatkossakin 

auttamaan ja tukemaan kuntalaisiamme mahdollisimman kattavasti 

koronakriisin kestäessä. Ajantasaista ohjeistusta kunnan tarjoa-

mista palveluista voit löytää kunnan internetsivuilta sekä muun mu-

assa paikallislehdistä.  

 

Palatakseni vielä edellä mainitsemaani historialliseen murrokseen, 

joka ilmenee muun muassa seuraavilla tavoilla: väestö keskittyy 

valtakunnallisesti harvoihin kasvukeskuksiin, syntyvyys laskee poik-

keuksellisen alas, kouluikäiset kuntalaiset vähenevät tasaisesti sa-

maan aikaan kun ikääntyneen väestön määrää kasvaa voimak-

kaasti. Siispä tulot eivät kasva, mutta menot lisääntyvät kuitenkin 

jatkuvasti. Tätä taustaa vasten kunnan palvelurakenteet tulevat tu-

levaisuudessa muuttumaan, pakosta. Me olemme Kannonkoskella 

pieni, vain noin 1300 hengen yhteisö, jonka kehitysnäkymät ovat 

juuri edellä mainitsemani kaltaiset. Kuntatalous asettaa rajoit-

teensa, joiden puristuksessa Kannonkosken on pystyttävä tuotta-

maan lakisääteiset palvelunsa. 

Vaikka työttömyyslukumme Kannonkoskella ovat laskeneet jopa 

selvästi alle kymmenen prosentin, niin kunnan tuloverokertymät ei-

vät juuri ole kasvaneet. Osasyy tähän on työikäisen väestön mää-

rän tasainen väheneminen. Tuloveron tuotto on noin kolme miljoo-

naa euroa vuodessa. Lisäksi yhteisö- ja kiinteistöverot tuottavat 

kunnan kassaan yhteensä noin miljoona euroa vuodessa. Kunnan 

palveluiden ulkoiset toimintatuotot ovat yhteensä noin kaksi miljoo-

naa euroa. Merkittävin tekijä kuntatalouden tuloissa ovat kuitenkin 

valtionosuudet, jotka Kannonkoskella ovat nyt noin kuusi miljoonaa 

euroa vuodessa. Valtionosuuksissa tapahtuvat muutokset voivat 

olla monia kymmeniä tuhansia euroja vuositasolla suuntaan tai toi-

seen. Tässä kaikessa on siis kyse kuntatalouden tasapainon ylläpi-

tämisestä, eli yksinkertaisimmillaan tulojen ja menojen suhteesta. 

Näinä kuluvina vuosina meillä Kannonkoskella, kuten suuremmalla 

osalla Suomen kunnista, tulot eivät riitä kattamaan menoja. Kunta-

talouden tilinpäätös on alijäämäinen ja kunnat joutuvat sopeutta-

maan toimintojaan. Kannonkoskella talouden tasapainottaminen tu-

lee tarkoittamaan, että tarvitaan useiden satojen tuhansien eurojen 

pysyviä menosäästöjä sosiaali- ja terveydenhuollon menot mukaan 

lukien seuraavien lähivuosien aikana. Viiden kunnan yhteinen Saa-

rikkamme sote-palvelujen tuottajana on avainasemassa myös Kan-

nonkosken talouden suhteen nyt ja tulevina vuosina. Kuten hyvin 

on tiedossa, niin yli 2/3 talousarviomenoistamme, eli yli 6,5 miljoo-

naa euroa muodostuu näiden tärkeiden lakisääteisten palveluiden 

tuottamisesta. Loppujen menojen osalta suurimman siivun ottaa 

opetustoimen järjestäminen.  

 

Menojen lisääntyessä pitäisi luonnollisesti myös tulojen kasvaa. Uu-

sien tulolähteiden löytäminen on avainasemassa. Tuloveron (kun-

nallisveron) nosto yhdellä prosenttiyksiköllä vaikuttaisi Kannonkos-

kella tuloja lisäävästi arviolta vain noin 150 000 euroa vuodessa. 

Tästä syystä kunnallisveron korottaminen ei ole riittävä ratkaisu 

kunnan taloudellisiin ongelmiin. Tällä hetkellä ajankohtaista keskus-



telua käydään tuulivoimahankkeen käynnistämisestä. Sen mahdolli-

sesti aikanaan toteutuessa voisi kunnan siitä saamat kiinteistövero-

tulot olla jopa selvästi yli miljoona euroa vuodessa ja noin 20 vuotta 

eteenpäin. Lisäksi hankkeen työllistävä vaikutus rakentamisvai-

heessa ja huolto sekä ylläpito myöhemmin voivat tarjota alueelle 

sen kipeästi kaipaamia työpaikkoja. Mielenkiintoista on seurata 

vaikkapa Karstulan jo toteutuvaa tuulivoimahanketta ja sen vaiku-

tusta pitäjän elinvoimaan. Yksi seudullinen elinvoimatekijä on, että 

kuntalaiset kulkevat paljon naapurikunnissa töissä puolin ja toisin, 

eli niin sanotusti pendelöivät. Tämä on lopulta kaikkien etu. Asiat 

ovat tietysti henkilökohtaisiakin valintoja, mutta työvoiman liikku-

vuus, kysynnän ja tarjonnan kohtaaminen, on elintärkeää koko yh-

teisen seutukuntamme elinkeinoelämälle.  

 

Sitten vielä muutama ajatus kuuluisasta laajakaistaverkosta. Verk-

koyhtiön tie vuodesta 2014 alkaen on ollut varsin kivinen. Omistaja-

kunnat ovat lainojen takauspäätöksiään vuosina 2014 – 2015 teh-

dessään luottaneet valtion päätöksiin tukea taloudellisesti valtakun-

nallista laajakaistarakentamista. Sittemmin Traficom (viestintävi-

rasto) kieltäytyi maksamasta jo myönnettyjä 4,6 miljoonan euron tu-

kia. Ei siis ihme, että yhtiö ja sen omistajakunnat ovat vaikeuksissa, 

jos Suomen valtio ei julkisyhteisönä kuntien tavoin kanna omaa 

vastuutaan epäjohdonmukaisesta menettelystään. Meillä Kannon-

koskella olemme tämän seurauksena tilanteessa, jossa joudumme 

tänä vuonna ottamaan lisää lainaa tai muulla tavoin rahoittamaan 

lähes 2,4 miljoonan euron takausvastuumme.  

 

Kunnissa päätöksenteko perustuu kunnallisdemokratiaan, jossa 

päätäntävaltaa käyttää kunnanhallitus sekä lautakunnat ja ylimpänä 

kunnanvaltuusto. Nykypäivän ilmiönä sosiaalisen median, hyvin 

usein kasvoton valta ihmisten mielipidevaikuttajana, on valitetta-

vasti saanut ajattelevatkin ihmiset niin sanotusti ”some-raivon” val-

taan, jossa jopa demokratiaa sekä Suomen lakeja ja asetuksia täy-

sin perusteettomasti kyseenalaistetaan. Nimimerkkien takaa voi-

daan hyökätä nimettömästi ja levittää täysin vääristeltyä propagan-

daa, jota seuraajat jakavat eteenpäin täytenä totuutena. Näin asial-

lisen tiedon ja keskustelun mahdollisuus on pahimmillaan täysin 

menetetty, valitettavasti. 

 

Markku Vehkaoja  

Kunnanjohtaja 

______________________________________________________ 

 

SEURAAVA KANNONKOSKINEN ILMESTYY TO 

4.6.2020. ILMOITUSAINEISTO JÄTETTÄVÄ VIIMEIS-

TÄÄN TI 26.5.2020. 

______________________________________________________ 

KANNONKOSKEN KUNNANTALON PUHELINNU-

MERO  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, tavoitetta-

vissa maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 9 – 11. Varmista Antin pai-

kallaolo soittamalla, sillä myös katselmukset sijoittuvat näihin aikoi-

hin. 

 
KUNNANTALON SULUT KESÄKAUDELLA 2020  

pe 22.5.2020 ja 6.7. – 2.8.2020  

PÄIVÄKODIN SULKU KESÄLLÄ 2020 

ajalla 6.7. – 19.7.2020 



KORONAVIRUS TOIMINTAOHJEET  
 
Kaikkia koronavirusepäilyjä ei enää testata eikä kuntalaisten tar-
vitse enää soittaa omasta epäilystään omalle terveysasemalleen 
tai Päivystysapuun 116 117. 
 
Henkilöt, jotka sairastuvat lieväoireiseen hengitystieinfektioon (nu-
ha, yskä, kurkkukipu, lihassärky tai kuume), voivat jäädä rauhassa 
kotiin lepäämään (ovat he olleet ulkomailla tai eivät). Kotona pitää 
pysytellä, kunnes akuutit oireet (kuume, kurkkukipu ja lihassärky) 
lieventyvät. 
 
Jos koet, että et pärjää kotona omin ohjein tai sinulle tulee va-
kavia oireita, kuten hengenahdistusta tai yleistilasi laskee, voit ot-
taa yhteyttä puhelimitse  
 
puh 044 459 8500 Saarijärven terveysasema 
puh 040 157 8919 Karstulan terveysasema  
tai Päivystysapuun 116 117.  
 
Puhelinyhteydenotto on välttämätön, jotta sairastunut ei levit-
täisi tautia terveysasemalla tai yhteispäivystyksessä. 

 
Tietoa koronaviruksesta 
 
Yleistä koronavirustietoa kuntalaiset saavat valtakunnallisesta 
puhelinnumerosta 0295 535 535. Neuvontanumero palvelee arki-
päivisin klo 8 – 21 ja lauantaisin klo 9 – 15. Neuvonnasta saa yleis-
tä koronavirustietoa. Puhelinneuvonnasta ei saa terveysneuvontaa 
eikä ohjausta päivystyksellisissä akuuteissa oireissa. 

______________________________________________ 

 
VIERAILUT SAARIKAN ASUMISPALVELUYKSIKÖIS-
SÄ JA OSASTOILLA KIELLETÄÄN TOISTAISEKSI. 
 

KANNONKOSKEN TERVEYSASEMA TIEDOTTAA 
 
Terveysasema on avoinna ma ja ti klo 7 - 15. Puhelin ma - ti klo 
8 - 14 040 1578904. 
 
Otamme vain kiireelliset verikokeet, kontrollikokeet voidaan 
ottaa myöhemmin kun pandemia hellittää. 
 
Infektiopotilaat ohjataan ottamaan yhteyttä edelleen Saarijär-
ven päivystykseen puhelimitse p. 044 459 8500. Normaalia 
flunssaa suositellaan sairastamaan kotona. 
 
Yli 70-vuotiaille ei anneta enää uusia kiireettömiä aikoja. Kii-
reettömiä yli 70-vuotiaiden aikoja voidaan siirtää tuonnem-
maksi. 
 
Kiireetön vastaanottotoimintamme jatkuu toistaiseksi. Ilmoi-
tamme muutoksista välittömästi. 
 

Terveysasema suljettu 14.4. – 19.4.2020 
______________________________________________ 
 
KANNONKOSKEN POIKKEUSOLOJEN OHJE YLI  
70-VUOTIAILLE 
 
Yli 70-vuotiaan kuuluvat koronavirustartuntariskiryhmään. Riski-
ryhmässä on suurempi todennäköisyys saada tartunta ja riskiryh-
mään kuuluvien tartunta voi olla oireiltaan muita vaarallisempi. 
Tämän vuoksi yli 70-vuotiaita kehotetaan pysyttelemään kotona. 
 

Kannonkosken poikkeusolojen palvelunumero yli 70-
vuotiaille 044 459 6026 arkisin klo 8 – 16. 
Voit kysyä palvelunumerosta poikkeusolojen tilanteeseen liittyviä 
tietoja.  
 



Itse koronavirustartuntaan liittyvissä kysymyksissä soittakaa  
044 459 8500 Saarijärven terveysasema, tai  
040 157 8919 Karstulan terveysasema, tai  
116 117 päivystysapu, tai  
0295 535 535 valtakunnallinen neuvontanumero 
 
Apteekkituotteita ja ostoksia kaupasta voi tilata kotiin kuljetettuna:  
K-Market Kannontori 014 451 311  
Sale Kannonkoski 010 767 5281  
Kannonkosken apteekki 040 176 3006 
 
 
Kunnan poikkeusolojen palvelut 18.3. – 13.4.2020 
 
- Kannonkosken kunnantalo on avoinna normaalisti, mutta kuntalai-    
sia pyydetään välttämään käyntejä kunnantalolla ja asioimaan pu-
helimen tai sähköpostin välityksellä. 
 
- Päiväkoti auki tarpeen mukaan 

- Kirjasto ja omatoimikirjasto on suljettu 

- Nuoriso, kulttuuri- ja liikuntatoimen kaikki toiminta on suljettu 

- Kylätalo Nappula on suljettu 

- Koulun tilat on suljettu, opetus tapahtuu etäopetuksena 

- Harrastus- ja sisäliikuntatilat on suljettu 

- Piispalan kaikki toiminnot on suljettu  
 
- Kunnan, kansalaisopiston, seurakunnan ja 4H:n yhteinen toiminta 
on suljettu  

 

TIEDOTE SAARIJÄRVEN-VIITASAAREN SEUDUN 
YRITTÄJILLE ANNETTAVASTA POIKKEUSOLOJEN 
NEUVONNASTA  
 
Kehittämisyhtiö Karstulanseutu Oy, Kehittämisyhtiö Witas Oy sekä 
Saarijärven kaupungin, Pihtiputaan, Kannonkosken ja Kyyjärven 
kuntien yrityskehittäjät tekevät tiivistä yhteistyötä alueen yritysten 
auttamisessa ja ovat yrittäjien tukena COVID-19 -epidemian aiheut-
taman kriisin aikana. 
 
Seudun yritysneuvojien käyttöön on perustettu sähköinen viestintä-
alusta, joka mahdollistaa tiedon jakamisen parhaista käytännöistä 
ja toimenpiteistä alueen apua tarvitseville yrityksille. Yrityksille on 
tarjolla siis koko alueen asiantuntijoiden apu. Tulevat ajat aiheutta-
vat haasteita kaikille, mutta niistä voidaan selvitä yhdessä, puuttu-
malla ajoissa ongelmakohtiin. Jos vallitsevat olosuhteet alkavat 
tuottaa sellaisia huolia ja ongelmia yritystoiminnassa, joista ette 
yksin selviä, kannattaa olla ajoissa yhteydessä asiantuntijoihin. On 
hyvä tiedostaa ja käydä hyvissä ajoin läpi, mitä toimenpiteitä on 
kriisitilanteessa mahdollista tehdä (tarvitaanko yt/lomautukset, hen-
kilöstön ohjeistaminen poikkeustilanteessa toimimiselle / työskente-
lylle, asiakkaille ja toimittajille tiedottaminen, neuvottelut rahoitta-
jien/takaajien/verottajan kanssa, kassan riittävyys jne.) 
 
Kannonkosken kunnan sivuilta löydät lisää koottua tietoa eri kokoi-
sille yrityksille tarjolla olevista valtion rahoitus- ja tukipalveluista. 
 
Elinkeinokoordinaattorin tavoittaa sähköpostilla 
anu.oksanen@kannonkoski.fi  ja puhelimitse 044 4596126. 
 
Epäselvissä tilanteissa tai haasteiden kohdatessa, älä epäröi ottaa 
yhteyttä! 
 
 
 

mailto:anu.oksanen@kannonkoski.fi


YKSITYISTEIDEN KUNNOSSAPITO- JA 
PERUSPARANNUSAVUSTUKSET  
 
Kunta julistaa haettavaksi vuoden 2020 
yksityisteiden kunnossapitoavustukset. 
Tekniselle lautakunnalle osoitetut hake-
mukset on toimitettava Kannonkosken 
kunnantalolle 08.05.2020 mennessä osoit-
teella: Kannonkosken kunta, Järvitie 1, 
43300 Kannonkoski. Myöhästyneitä ha-
kemuksia ei hyväksytä. 

Yksityistieavustusten maksuperiaatteita on 
päivitetty syksyllä 2019 uuden yksityistie-
lain mukaisiksi. Avustamisen ehtona on, 
että tiellä on tiekunta ja tiekunnan tiedot 
ovat ajantasaisina yksityistierekisterissä ja 
kansallisessa tietietojärjestelmässä Digi-
roadissa. 

Avustettavan tien vaikutuspiirissä tulee olla 
vähintään yksi vakituinen asuinrakennus 
vähintään 500 metrin päässä tien alkupis-
teestä. Poikkeuksena ovat läpikulkutiet tai 
muut tiet, joilla katsotaan olevan erityisen 
huomattavaa liikennettä tai yleistä merki-
tystä. Avustettavan tien käyttämistä muu-
hun kuin osakkaiden hyväksi tapahtuvaan 
liikenteeseen ei saa kieltää (YTL 85 §). 

Kunnossapitoavustukseen käytettävissä 
oleva määräraha jaetaan kelpoisuusehdot 
täyttäville tiekunnille tukikelpoisten kilomet-
rien mukaisessa suhteessa hakemukses-
ta. 

Kunnan perusparannusavustukset kohdis-
tetaan määrärahojen puitteissa ensisijai-
sesti ELY-keskuksen perusparannusavus-

tusta saaneille hankkeille hakemusten pe-
rusteella. 

Avustuskohteiden tärkeysjärjestys: 
1. sillat 
2. rummut, läpimitta vähintään 1000 

mm 
3. muut suurempaa investointia vaati-

vat työt 

Toissijaisesti, mikäli määrärahaa on jäljel-
lä, perusparannusten määräraha jaetaan 
vain kunnalta perusparannusavustusta 
hakeneille tiekunnille avustuskohteiden 
tärkeysjärjestyksen mukaisesti. 

Perusparannusta hakevien tulee eritellä 
hakemuksessaan tehtävät toimenpiteet ja 
kustannukset. 

Tien kunnossapitoa on: 

 kesähoito (höyläys, lanaus, pölynsidon-
ta, päällysteiden hoito, vesakontorjun-
ta, niitto) 

 talvihoito (aurausviitoitus, lumen poisto, 
talvihöyläys, liukkauden torjunta, ojien 
ja rumpujen talvikunnossapito, jäätei-
den kunnossapito) 

 muu hoito (liittymien hoito, tien laittei-
den hoito) 

 tien kunnostus (sorastus, ojien kunnos-
tus, rumpujen kunnostus, muu kunnos-
tus) 

 siltojen kunnossapito (siltojen tarkas-
tukset ja hoito, siltojen kunnostus) 

Tien perusparannusta on: 

 siltojen rakentaminen ja laajamittainen 
korjaus tai parantaminen 

 suurikokoisten, vähintään 1000mm 
rumpujen rakentaminen ja uusiminen 

 tien kantavuuden parantaminen 

 kuivatuksen parantaminen 

 liikennetekniset ja liikenneturvallisuutta 
parantavat muutokset 

Myönnetyt avustukset maksetaan makset-
tuja kuitteja vastaan 11.12.2020 men-
nessä. 

Yksityistieavustuksia koskevaa tiedotusti-
laisuutta ei voida toistaiseksi järjestää ko-
koontumisrajoitusten takia. 

Lisätietoja ja hakemuslomakkeet kunnan 
kotisivuilla www.kannonkoski.fi 
 
Tekninen toimi 
__________________________________ 
 
PUUTARHAJÄTTEEN MAKSUTON 
VASTAANOTTO 
 
Rapakonkorven maankaatopaikan portti on 
auki puutarha- ja risujätteille viikolla 21 seu-
raavasti: 
ke 20.5. klo 12:00 – 15:00 
pe 22.5. klo 12:00 – 15:00 
la  23.5. klo 10:00 – 14:00 
 
Risut tulee sijoittaa niille osoitetulle alueelle. 
 
Muina aikoina puutarhajätteen vienti on mak-
sullista. Portti on suljettu. Soita päivystävälle 
laitosmiehelle numeroon 044 459 6012 ja pyy-
dä häntä avaamaan portti. Seuraava maksu-
ton viikko ilmoitetaan syksyllä. 
Tekninen toimi 



 

 
  

    

  

Kannonkosken   

  

kappeliseurakunta   

   
Saarijärven seurakunnan jumalanpalvelukset toteutetaan vain 

työntekijävoimin Saarijärven kirkosta ainakin 13.4. saakka.  
 
Kirkossa ei ole jumalanpalvelusten aikana läsnä olevaa 
seurakuntaa. Jumalanpalveluset ovat kuunneltavissa kotisivujen 

nettiradion ja Järviradion (taajuus 90,5) kautta suorana 
lähetyksenä sunnuntaisin klo 10. Lisäksi kotisivulla ja seurakunnan 
facebook-sivulla sekä instragramissa on mm. hartauksia. 
 
Kokoava ryhmätoiminta on tauolla ainakin toukokuun loppuun 2020 
saakka. (kerhot, piirit, kuorot ym.) Kirkolliset toimitukset pyritään 
toteuttamaan. Siunaukset toimitetaan haudalla. Osallistujamäärä 
rajoitetaan kymmeneen henkeen. Omaiset voivat itse harkita, 
haluavatko he pitää myöhemmin, terveystilanteen niin salliessa, 
muistoseurat tai muistojuhlan isommalle joukolle, kun siunaukseen 
voivat osallistua vain harvat. Henkilömäärärajoitus koskee myös 
kasteita ja vihkimisiä sekä kirkon tiloissa että muualla. 
 

Seurakunnan toimistoissa palvellaan vain puhelimen ja 

sähköpostin välityksellä. Työntekijät ovat tavoitettavissa 
puhelimen ja sähköpostin välityksellä keskustelua varten. Ota 
rohkeasti yhteyttä! Sähköpostit ovat muotoa: 
etunimi.sukunimi@evl.fi 

 

Saarijärven seurakunnan kotisivut: www.saarijarvenseurakunta.fi 

 

To 9.4. klo 17 - 18 ja su 12.4. klo 10 - 11 Kannonkosken kirkko 
avoinna hiljentymistä varten. Kirkossa ei myöskään näissä hetkissä 
saa olla yli 10 ihmistä koolla yhtä aikaa. 
 
Ajankohtaiset tapahtumatiedot julkaistaan Sampossa ja 
Viispiikkisessä viikoittain, netissä Saarijärven seurakunnan 
kotisivulla. 
 
Kappalainen Timo Kemppainen   040 183 4594       
Diakoni Mirja Salo            040 520 1451       
Kanttori Sanna Linna                    040 848 3192        
Suntio Mervi Turpeinen   040 848 5485     
Suntio Anu Poikonen  040 687 1811   
Kirkkoherra Jarmo Autonen 040 594 9766 
Hautausmaatoimisto Tarvainen 040 153 4794  klo 9-12 
Seurakuntatoimisto  040 153 4736  klo 9-12 
_____________________________________________________ 
 
 

HYVINVOINTIVASTAAVA JA PIISPALA TIEDOTTAVAT 
 
Koronasta johtuen toimintamme on tauolla. Ajantasaiset 
tiedot löytyvät Facebookista hyvinvointivastaava Heidin ja 
Piispalan sivuilta. Seuraa myös kunnan ja Piispalan 
nettisivuja, jonne päivitämme tulevia tapahtumia heti kun 
selviää milloin voidaan taas toimintaa jatkaa. Kesälle 
suunnitteilla yhteislenkkejä, pihatreenejä, mölkkytuokioita 
yms. joten toivotaan, että silloin olisi jo turvallista nämä 
suunnitelmat toteuttaa. 
 
Aurinkoista kevättä, pidetään turvavälit kunnossa sekä 
itsestä ja toisista huolta.  
 

mailto:etunimi.sukunimi@evl.fi
http://www.saarijarvenseurakunta.fi/


 

www.keskikirjastot.fi 
 

KANNONKOSKEN KIRJASTO 
Opintie 2 C 

43300 Kannonkoski 
044 459 6170 kirjastotoimenjohtaja 

044 459 6181 kirjasto 

kirjasto@kannonkoski.fi 
omatoimikirjasto avoinna joka päivä 7-21 

palveluajat  ma ja to klo 13-19  
ti, ke ja arkipyhäaatto  klo 9-15.30 

 

AIKUISTEN UUTUUKSIA 
Aciman Etsi minut 
Ahern Loppusanat 
Ahonen Ajattele kuin mentalisti 
Annala Trumpin kansa 
Aramburu Äidinmaa 
Atherley Täydellisesti istuvat sukat  
Bishop Unfu*k yourself  
Bradley Kuolon kultiset kiehkurat 
Brander Miehen kuolema  
Bryson Keho : opas asukkaalle 
Butcher Molly ja minä 
Cantell Kesken jääneet hetket 
Cohen Gulagista selvinneet 
Elzer-P. Naattijan opas : uutta satoa 

juurista, naateista 
Erlandsson Kukistaja 
Erra Lyijyvalkoinen 
Gads Luopiot 
Gothóni Kuuntelijan käsikirja 
Griffiths Aavekentät 
Grisham Lainlukijat 
 Hapanjuurileipurien parhaat 

Havaste Morsiusmalja 
Hayden Satutettu lapsi 
Huovinen Äitiä ikävä 
Huttu Pää kylmänä : näen tuet teinin 

aivojen itsenäistymistä 
Jokinen Aikuinen nainen ratissa  
Jouppila Neloset  
Jungstedt Näen sinut  
Kallio Inhimillisiä kohtaamisia  
Kiertäväinen Rahvaan rakkaus  
Kilpi Kivi : undertaker 
Klingberg Syvän maan juuret 
Koskenkylä Mikään ei ole pysyvää 
Laitila H2O 
Leon Anteeksiannon houkutus 
Lundberg Tapaa minut tammen alla 
Lähteenmäki Sitten alkoi sade 
 Metsänomistajan työt ja 

työkalut 
Mazzarella Emmekö voisi elää sovussa 
McKay Dresden 1945 : täystuho 
Mitchell Joku jonka tunsin 
Mpoyi Virtaavan veden sukua 
Mäkinen Ei saa elvyttää 
Mäntylä Elämä on hyvä : Juhamatti 
Noronen Tarja Kulho  
O´Leary Kimppakämppä 
Patrakka Totuuden portaat 
Penny Kylmän kosketus 
Phillips Totuus 
Puustinen Veljekset Gallén 
Rautaheimo Hermo : murharyhmän mies 
Riikonen Hevostytöt  
Riley Kuun sisar 
Roberts Viimeinen taistelu 
Rooney Normaaleja ihmisiä 
Ruoho Henkisyyden harhapoluilla 
Salonen Kaikki me kuolemme kerran 
Schulman Vastaa jos kuulet 
Sinervo Tytön huone 

Spielman Sanoja sydämestä 
Svensson Ankeriaan testamentti 
Takalo Memento mori 
Takkanen Sinä olet suruni 
Tavi Vaihdevuodet luonnollisesti 
Terras Viro (sensuroimaton) 
Tuominen Verivelka 
Tuominen Vallasrouva 
Töytäri Totuuksia tenavien suusta 
Uimonen Täällä Lontoo 
Vanha-S.  Pyykkilaudasta pillereihin 
Viljanen Kittilän laki 

LAPSILLE JA NUORILLE 
Bartiková Mehikäispesä 
Brooks Monen sortin perheet 
Campbell Hulluhauskat lemmikit 
Erlandsson Kukistaja 
Hallberg Eppu, pieni sankari 
Hallberg Sinttu, nyt kilpaillaan! 
Katajavuori Kaksi kotia 
Kilkku Ihana tyttö 
Knapman Ampaise avaruuteen 
Lauerma Elina ja mummin 

kierrätyspäiväkirja 
Lindgren Pelle saa pienen eläimen 
Lipasti Lätkä-Lauri ja kaukalon kovis 
Marshall Maapallo hallussa : karttoja, jotka 

kertovat kaiken meistä 
McManus Yksi meistä on seuraava 
Milbourne En (hirveästi) pelkää pimeää 
Nykänen Löydä oma polkusi : uraopas 
Palviainen Hanaa, Kosonen 
Parvela Ella ja kaverit hiiohoi! 
Pelliccioni Haikuja räjähtäville sydämille 
Roskifte Kaikki lasketaan 
Sandström Kuutarhuri 
Steele Megakoneet  
Storhannus Satusykkyröitä 
Riihonen Aada ja kiukkuleijona 
Vehkalahti Pipsa Kopperoisen tutkimuksia  

mailto:kirjasto@kannonkoski.fi


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saarijärven kansalaisopiston ja Kannonkosken osaston  

lukukausi on tältä keväältä päättynyt. Lämmin kiitos kaikille toimintaan 
osallistuneille opettajille ja opiskelijoille! Kädentaitajien töitä pääsemme 
ihailemaan sitten syksyllä! 
Jotkin toiminnot jatkuvat etänä verkossa. Kannattaakin olla 
ennakkoluuloton ja kokeilla verkon kautta opiskelua. Osallistu ilman 
kurssimaksua Saarijärven kansalaisopiston/Jyväskylän kesäyliopiston Ikis-
verkkoluennoille. Seuraamista varten tarvitset oman tietokoneen, tabletin 
tai älypuhelimen, verkkoyhteyden ja sähköpostiosoitteen. 
Ilmoittautuminen: www.opistopalvelut.fi/saarijarvi tai puhelimitse 044 459 
8254, 044 459 8456. Kurssinumero 329803. Ilmoittautuneille lähetetään 
viikoittain vaihtuva verkkolinkki, jolla pääsee seuraamaan luentoa 
kesäyliopiston youtube –kanavalla reaaliaikaisesti. 

Kevään 2020 luennot:  
8.4. Trollit kasvimaalla ja muut digiajan ilmiöt, professori Pekka 
Abrahamsson JYU 
15.4. Hoidammeko liikaa vai liian vähän, emeritusprofessori Martti 
Kekomäki HY 
22.4. Lasinkirkas, hullunrohkea - Aila Meriluodon runoudesta, kirjailija, 
emeritusprofessori Panu Rajala TaY 
29.4. Hyvä, paha aggressio - vihainen nainen, psykologi Elina Reenkola 
6.5. Luonnosta hyvinvointia ja kansallispuistoista kaksinverroin, PsT 
Katriina Hyvönen JYU ja viestintäpäällikkö Tiina Hakkarainen 
Metsähallitus 

Lähetys aukeaa klo 13.30 yhteydentestaukseen. Luento alkaa klo 14.00. 
Kirjautumista ei tarvita. Jos haluat kommentoida lähetystä tai lähettää 
yleisökysymyksiä kirjaudu Youtube –palveluun käyttäen Google-tiliäsi.  

Lisätietoja: Elina/ p. 0444596151 

KANNONKOSKEN KUNNAN KULTTUURI- JA NUORISOTOIMI 

Hei kaikki!  

Koronavirusepidemia vaikuttaa merkittävästi yleisötapahtumien 
järjestämiseen tällä hetkellä. Kaikki tapahtumat on peruttu toistaiseksi 
ainakin toukokuun 2020 loppuun saakka. Korvaavaa toimintaa pystytään 
jollakin muotoa järjestämään etänä verkossa. Samoin tällä hetkellä 
Kannonkosken nuorisotilat, kuten kaikki muutkin kunnan kokoontumistilat 
on suljettu toistaiseksi.  

Olemme pahoillamme peruuntumisista ja suluista, mutta se on ainoa oikea 
tapa toimia vallitsevissa olosuhteissa.  

28.6.2020 järjestettävän Antin soiton, 29.6.-4.7.2020  järjestettävän 
Kannonkoski–viikon ja muiden kesätapahtumien järjestelyt jatkuvat 
toistaiseksi, koska tuohon ajankohtaan ei ole määrätty rajoituksia. 
Seuraamme kuitenkin tiiviisti tilannetta, jotta kaikkien turvallisuus on taattu. 
Seuraavassa Kannonkoskisessa to 4.6.2020 julkaistaan Kannonkosken 
kesätapahtumat 2020. Tapahtumista tiedotetaan samoin Kannonkosken 
kunnan verkkosivuilla. 

Toivomme kaikille jaksamista poikkeuksellisen tilanteen keskellä.  

Pitäkää huolta! 

Minut tavoitat ma – pe:  

puhelin 044 4596151 ja WhatsApp 

s-posti elina.paananen@kannonkoski.fi  

Yhteistyöterveisin, Elina Paananen  

Vs. kasvatusohjaaja, nuoriso- ja kulttuuritoimet, Saarijärven 

kansalaisopiston Kannonkosken osaston johtaja 

 



POIKKEUSOLOISSA – UUDEN ÄÄRELLÄ! 
 

4H ja Kannonkosken kunnan nuorisotoimi sopeuttavat 
toimintaansa poikkeusoloihin.  
Pyrimme huomioimaan niin lapsia, nuoria kuin perheitäkin 
kehittäen yhteistyössä uusia toimintoja teknologiaa ja erilaisia 
alustoja hyödyntäen (mm. WhattsApp, Teams, Discord). 
Edelleen käytössä ovat myös Facebook ja Instagram. 
Kotisivuiltamme löydät mm. ajankohtaisia tiedotteita sekä 
uuden Etäkerhon.  
 
Meille on edelleen tärkeää kuunnella ”kentän” tarpeita ja 
toiveita. Kutsummekin nyt kaikki mukaan ideoimaan uusia 
toimintamuotoja ja keinoja palveluiden toteuttamiseksi 
poikkeusoloissa.  
 
Puhelimitse tavoitat 
4H:n Tarjan numerosta 040-8400229 
nuorisotoimen Elinan numerosta 044-4596151 
 
 
KERHOTOIMINTA poikkeusoloissa 
Hallituksen päätöksellä koulut ovat suljettuina 13.5.2020 
saakka, joten kerhoryhmätkään eivät enää fyysisesti 
kokoonnu kevään 2020 aikana. Osa Kannonkosken kerhoista 
kuitenkin siirtyy teknologiavälitteisiksi (WhatsApp-ryhmiin). 
Alta löydät kerholistan sekä päivät, jolloin ryhmään tulee uusia 
tehtäviä.  
English 4 Kids -kerho (maanantaisin) 
Metsäsalapoliisit (luonto- ja liikuntakerhot) (tiistaisin) 
Kuvis-kässä -kerho (keskiviikkoisin) 
Safkasankarit (torstaisin) 
Lemmikki- ja kepparikerho (perjantaisin) 
 

Edellä mainitut kerhoryhmät on ensisijaisesti tarkoitettu niille 
kerholaisille, jotka ovat näihin ryhmiin jo aiemmin lukuvuoden 
aikana osallistuneet. Nämä teknologiavälitteiset 
kerhoryhmät toimivat suljetuissa WhattsApp-ryhmissä. 
Nuoremmat kerholaiset, joilla ei vielä ole omaa 
puhelinta/sovellusta, voivat osallistua toimintaan huoltajan 
puhelinliittymän kautta. Jos kerholainen haluaa liittyä kerhon 
WhatsApp-ryhmään, ilmoittakaa kerhon nimi ja ryhmään 
liitettävä puhelinnumero Tarjalle (040 8400229 tai 
tarja.alainen@kannonkoski.fi). Kerhotehtäviä, kilpailuja ja 
muuta mukavaa jakavat 4H:n Tarja ja nuorisotoimen Elina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OLEMME DISCORDISSA! 
Poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi siirtyy myös 
nuorisotilatoiminta Discordiin! Olemme luoneet oman 
palvelimen, joten tervetuloa siis höpöttelemään 
nuorisotyöntekijöiden ja muiden nuorten kanssa. 
 
CRAZY ACTION -toiminta (7.4.2020 alkaen) 
6.–9.-luokkalaisille  
tiistaisin klo 18–20 ja perjantaisin klo 17–19 
 
KLUBI-ILLAT (3.4.2020 alkaen) 
9.-luokkalaisille ja sitä vanhemmille nuorille 
perjantaisin klo 19–22 
 
Linkki löytyy osoitteesta: https://kannonkosken-kivijarven.4h.fi/ 

 
 

Kaikille lapsille on tarjolla uusi 4H:n ETÄKERHO!  
Tähän kerhoon voivat osallistua kaikki Kannonkosken, 
Kivijärven ja Saarijärven lapset ja nuoret. Etäkerhon 
tehtäviä julkaistaan aina perjantaisin ja kerhon löydät 
osoitteesta www.kannonkosken-kivijarven.4h.fi 
/kerhot/etakerho/. Etäkerhoon voivat myös kerholaiset 
tuottaa ideoita ja lähettää kuvia. (Kerho jatkuu 15.5.2020 
saakka.) Kerhoon osallistuneiden kesken arvotaan pieniä 
yllätyspalkintoja.  

 



 
 

 

Kaikille leireille ilmoittautumiset tarja.alainen@kannonkoski.fi 
tai tekstiviestillä 040 8400229.  

KESÄN 2020 LEIRIT  
Leiritoimintaa pyritään järjestämään suunnitellusti, 
huomionarvoista kuitenkin on, että koronavirusepidemia 
saattaa aiheuttaa leirien ajankohtiin muutoksia tai jopa 
peruutuksia. Kaikki Kannonkosken leirit, ajankohdat ja 
mahdolliset varapäivät näet alapuolelta. Mahdollisista 
muutoksista tiedotetaan suoraan ilmoittautuneille.  
 
Kesäpäiväleiri Summeri ma 1.6. – pe 5.6. 
Varaviikko 1     29.6.–3.7.           
Varaviikko 2     27.7.–31.7. 
 
Ruokakoulu  
(joka nimestään huolimatta ei ole koulua vaan päiväleiri) 
ma 8.6. – pe 12.6. 
Varaviikko 6.–10.7. 
 
Heppahöpsötystä-leiri (yöleiri) 16.–17.6.2020 
 
Duunileiri 3.–5.6. ja 8.–9.6.                                 
Leiriryhmä on TÄYSI. Leiriläisiin otetaan henkilökohtaisesti 
yhteyttä ajankohdan ym. järjestelyjen osalta. 
 
Kalastusleiri  pe 7.8. – su 9.8. 
Yhteistyössä Kannonkosken Urheilukalastajien kanssa  

                          
Kivijärven ja Saarijärven kesän päiväleirisuunnitelmat 
varapäivineen näet 4H-yhdistyksen kotisivuilta. 
  
                                                                                                       
 

                                                           

PÄIVÄLEIRI SUMMERI          
 
Kannonkosken nuokkarilla  
                                  
Ma 1.6. – pe 5.6.2020 klo 9–14 
Varaviikko 1        29.6.–3.7. 
Varaviikko 2        27.7.–31.7.    
 
1.–6.-luokkalaisille      
                                                   
Monipuolista kesäpuuhaa ulkona ja sisällä: leikkejä, pelejä, 
kisailua, kädentaitoja, perinteiset kesäolympialaiset ja 
paljon muuta mukavaa. Uidaan, jos sää sallii.  
Hinta 30 e / leiri (sisältää lämpimän lounaan ja pienen 
välipalan kaikkina leiripäivinä).  
     
Ilmoittautumiset Tarjalle ma 25.5.2020 mennessä.  
Yhteistyössä 4H, AVI ja Kannonkosken nuorisotoimi. 
Mukana myös nuoria apuohjaajia 
 
Mahdollisuus myös aamu- ja/tai iltapäivähoitoon erillisestä 
maksusta. Lisätietoja Tarjalta. 

 



 
 
 

 
RUOKAKOULU  

Kesä täynnä makuja! 
 

päiväleiri Kannonkoskella 3.-6. luokkalaisille 
ma-pe 8.-12.6.2020  

(varalla 6.-10.7.)  
 

Ruokaan liittyvää tekemistä, kokemuksia ja elämyksiä sekä 
liikunnan riemua. RUOKAILOA kaikin aistein! 

 
Leiri alkaa maanantaina klo 9:00 tervetuliaisaamiaisella ja 

päättyy perjantaina klo 16:30 päätöspäivällisellä, johon 
myös leiriläisten vanhemmat ovat tervetulleita.  

 
Ruokakouluissa opitaan ruoanvalmistustaitoja, suositaan 

lähiruokaa, vieraillaan maatilalla tai kalastajan luona, liikutaan 
ja syödään yhdessä. Jokaiseen leiripäivään kuuluu lasten 

itsensä valmistama aamiainen, lounas ja välipala.  
Leirin hinta 50 euroa.  

 
 Kesän 2020 ruokakouluissa teemana on kala. Kumppanimme 

Pro Kala tarjoaa kaikille Ruokakoululaisille kivan 
reseptivihkosen ”Kalaruokien Kingit”. 

Ruokakoulun ohjaamisessa on mukana nuoria apuohjaajia, 
joille ohjaajana toimiminen on hieno työkokemus.   

 
Ilmoittautumiset Tarjalle perjantaihin 29.5.2020 mennessä. 

HEPPAHÖPSÖTYSTÄ-yöleiri 
Ti 16.7. – ke 17.6.2020 (ei varapäiviä) 

 
1.-6.-luokkalaisille poni- ja heppahöperöille! 

Ohjelmassa ratsastustunti taluttajalla tai ilman, heppa-aiheista 
puuhaa; pelejä, leikkejä, arvontaa ynnä muuta. Lisäksi 

kikatusta ja kutratusta uinnin ja muiden leiripuuhien lomassa. 
 

 Hinta 40 euroa, sisältäen: ruokailut, majoituksen nuokkarilla, 
ratsastustunnin, kuljetuksen tallille sekä ohjelman. 
 Leiriläisten enimmäismäärä 12. Leiri toteutuu, jos 

ilmoittautuneita on 8.  
 

Ilmoittautumiset Tarjalle ma 8.6.2020 mennessä. 

     

HELMEKSI HIOTTU -hanke 

tiedottaa 

Hankkeen alkuperäinen päättymisajankohta on 

30.4.2020 

Koronavirustilanteesta johtuen nuorten 

vapaaehtoistoimijoiden retkiä ei kuitenkaan voida 

järjestää keväällä 2020. Hankkeelle haetaan jatkoaikaa, 

jotta retket voitaisiin järjestää syksyllä 2020.  

Retkien suunnittelun suhteen ota yhteyttä Tarjaan 

mahdollisimman pian. 



Kesätyötoimisto toimii poikkeusoloissa 
sähköpostin tarja.alainen@kannonkoski.fi ja Wilman 
välityksellä.   
 
Koronavirusepidemia aiheuttaa myös nuorten 
kesätyöllistämiselle aivan uudenlaisia haasteita. 
Ensimmäisten työkokemusten ja sitä kautta työtodistusten 
saaminen on kuitenkin monille nuorille äärimmäisen tärkeää. 
Tästä syystä haastammekin kaikki mahdolliset tahot, niin 
yksityiset henkilöt, järjestöt kuin yrityksetkin yhteiseen 
ponnistukseen nuorten työllistämiseksi. Kesätyö voi 
ajoittua myös loppukesälle.   
Nuorten kesätyöasioista Kannonkoskella vastaa  
4H-yhdistys. Yhdistys etsii kevään aikana työntekijöitä 
työntilaajille ja työpaikkoja työntekijöille. Kannonkosken kunta 
tukee myöntämällään avustuksella nuorten kesätyöllistämistä. 
 
Nuori työnhakija: 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. 
Aikataulu: Lähetä vapaamuotoinen työhakemus 30.4.2020 
mennessä sähköpostitse tarja.alainen@kannonkoski.fi  
Huomioimme ilmoittautumisjärjestyksen. Hakemuksesta tulee 
ilmetä nimi, syntymäaika, yhteystiedot sekä mitä työtä haet.  
 
Työntilaaja: Pyydämme työntilaajia, eli nuoria työllistäviä 
tahoja esim. yksityiset henkilöt, maatilat, yhdistykset, yritykset, 
ilmoittautumaan perjantaihin 30.4.2020 mennessä. 4H hoitaa 
nuorten työsopimukset, palkanmaksun, lakisääteiset maksut, 

vakuutukset sekä työtodistukset. Työntilaajan tehtäväksi jää 
nuoren työhön perehdyttäminen. Työn päätyttyä 4H-yhdistys 
lähettää laskun työn tilaajalle nuoren tekemästä työstä. Lasku 
on aina pienempi kuin nuoren palkka sivukuluineen, sillä osa 
palkkakuluista katetaan kunnan myöntämällä nuorten 
kesätyöllistämistuella.  
 

Aiemmasta tiedotuksesta poiketen kevään 2020 
nuorten työllistymistä edistävät kurssit järjestetään 

teknologiavälitteisesti (esim. Teamsin, Zoomin, 
WhatsAppin kautta). 

 
Kurssit on suunnattu 7.-luokkalaisille ja  

sitä vanhemmille nuorille. 
 

la 25.4.2020 NUORI YRITTÄJÄ -kurssi 
la 16.5.2020 LASTENHOITAJAKURSSI 

ma 11.5.2020 klo 17.30 alkaen OSAAVA OHJAAJA -
koulutus kaikille kerhon- tai leiriohjaajan  

työtehtävistä kiinnostuneille 
 

Ilmoittautumiset Tarjalle ma 20.4.2020 mennessä 
sähköpostitse tarja.alainen@kannonkoski.fi tai  

tekstiviestitse numeroon 040 8400229.  
Tarkemmat ohjeistukset ilmoittautuneille.  

 
PIHATYÖT-kurssi 2020 järjestetään vain puutarha- tai 

viheralan kesätöihin sijoittuville nuorille.  
 

Työturvallisuuskorttikoulutus siirtyy syksyyn 2020. 
Ajokortti työelämään -koulutus yseille on järjestetty 
yhteistyössä koulun kanssa – todistukset lähetetään 

oppilaille kirjepostitse, kun lopputehtävät on palautettu. 
 
 
 
 
 




