
  KANNONKOSKINEN 
 1.4.       2/2021 
    Julkinen tiedote kaikkiin talouksiin 

 



SEURAAVA KANNONKOSKINEN  
ILMESTYY TO 10.6.2021. 
ILMOITUSAINEISTO  
JÄTETTÄVÄ  
VIIMEISTÄÄN TI 1.6.2021. 
__________________________________ 
 

 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. 
__________________________________ 
 
 

TEKNINEN TOIMI TIEDOTTAA 
 
Kaukolämmön uusi taksa  
1.1.2021 alkaen 

 

Vesi- ja viemärilaitoksen uudet taksat 
1.1.2021 alkaen 

PUUTARHAJÄTTEEN MAKSUTON 
VASTAANOTTO 
 
Rapakonkorven maankaatopaikan portti 
on auki puutarha- ja risujätteille viikolla 
21 seuraavasti: 
 
ke 26.5. klo 12:00 – 15:00 
pe 28.5. klo 12:00 – 15:00 
la  29.5. klo 10:00 – 14:00 
 
Risut tulee sijoittaa niille osoitetulle alueel-
le. 
 
Muina aikoina puutarhajätteen vienti on 
maksullista ja portti on suljettuna.  
 
Soita arkisin klo 8 - 14 päivystävälle lai-
tosmiehelle numeroon 044 459 6012 ja 
pyydä häntä avaamaan portti. Seuraava 
maksuton viikko ilmoitetaan syksyllä. 
 
 

KAUKOLÄMPÖ Uusi taksa 
(alv 24 %)   

Energiahinta €/ MWh                 76,67 €   

VESILAITOS TAKSA 

( alv 24 %) 

Perusmaksu (asuinhuoneisto) 61,32 €/ vuosi 

Perusmaksu (liike- ja muut 

kiinteistöt) 
112,65 €/ vuosi 

Perusmaksu (loma-asunnot) 86,99 €/ vuosi 

Perusmaksu (rivitalot 3-6 

huoneistoa) 
128,34 €/ vuosi 

Perusmaksu (rivi- ja kerros-

talot yli 6 huoneistoa) 
256,68 €/ vuosi 

Käyttömaksu 1,80 €/ m3 

  

VIEMÄRILAITOS TAKSA 

( alv 24 %) 

Perusmaksu (asuinhuoneisto) 65,60 €/ vuosi 

Perusmaksu (liike- ja muut 

kiinteistöt) 
121,21 €/ vuosi 

Perusmaksu (loma-asunnot) 91,83 €/ vuosi 

Perusmaksu (rivitalot 3-6 

huoneistoa) 
128,34 €/ vuosi 

Perusmaksu (rivi- ja kerros-

talot yli 6 huoneistoa) 
256,68 €/ vuosi 

Käyttömaksu 2,98 €/ m3 



YKSITYISTEIDEN KUNNOSSA-
PITO- JA PERUSPARANNUS-
AVUSTUKSET  

 
Kunta julistaa haettavaksi vuoden 2021 
yksityisteiden kunnossapitoavustukset. 
Tekniselle lautakunnalle osoitetut hake-
mukset on toimitettava Kannonkosken 
kunnantalolle 14.05.2021 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 (edel-
lyttää suodatinkankaan käyttöä ja min. 
32mm mursketta kantavaan kerrok-
seen) 

• kuivatuksen parantaminen 

• liikennetekniset ja liikenneturvallisuutta 
parantavat muutokset  
 

Myönnetyt avustukset maksetaan makset-
tuja kuitteja vastaan ja kuitit tulee toi-
mittaa 10.12.2021 mennessä.  
 
Lisätietoja ja hakemuslomake vuodelle 
2021 saatavilla kunnan kotisivuilta sekä 
kunnanvirastolta. 

 
Tekninen toimi 
 
 
 

 



 

 
  

    

  

Kannonkosken   

  

kappeliseurakunta   

   
To 1.4. klo 18 Kiirastorstain messu, kolehti YV-keräykseen 
Pe 2.4. klo 14 Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus, 

Kirkkokuoro, tilaisuus striimataan, kolehti YV:lle 
Ke 7.4. klo 15-17 Olkkari 1.-6.luokkalaisille srk.talossa 
 klo 17 Riparin nuorten ilta srk.talossa  
Su 11.4. klo 14 Sanajumalanpalvelus, riparipyhä. 

Jumalanpalveluksen jälkeen tiedotushetki nuorille ja 
vanhemmille riparin leirijaksosta. 

Ke 14.4. klo 17.30 Kirkkokuoro srk.talossa 
Su 18.4. klo 18 Musiikillinen iltarukoushetki, Trio Cantores  

Kannonkosken kirkossa 
Ke 21.4. klo 9.30 Perhekerho srk.talossa 
 klo 17.30 Päiväkerhon isien ja lasten puuhailta 
Ke 5.5. klo 9.30 Perhekerho srk.talossa 
 klo 15-17 Olkkari 1.-6.luokkalaisille srk.talossa 
 17.30 Kirkkokuoro srk.talossa 
To 6.5. klo 10-13 todennäköisesti EU ruokajakelu 

diakoniatoimiston ulko-ovella Kirkkotie 3. Numerolaput. 
Tule paikalle vain terveenä. Maskisuositus. Seuraa 
ilmoituksia lähempänä ajankohtaa! 

Su 9.5. klo 14 Sanajumalanpalvelus 
Ke 19.5. klo 17.30 Kirkkokuoro srk.talossa 
Su 23.5. klo 14 Messu 
Ke 9.6. klo 10-15 päiväleiri 3-6 vuotiaille srk.talossa 
Su 13.6. klo 10 Sanajumalanpalvelus 
 

Koronarajoitukset jatkuvat seurakunnassa. Tilaisuuksien 
järjestämisissä noudatetaan kulloinkin voimassa olevia AVI:n 
suosituksia. 

Seurakunnan kokoontumissa on voimassa 10 hengen 
kokoontumisrajoitus. Tämä koskee kaikkea seurakunnan 
toimintaa jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset mukaan 
lukien. Hautaan siunaamisissa voidaan 10 hengen kokoontumis-
rajoitus ylittää muutamilla henkilöillä. Näin mahdollistetaan vainajan 
kaikkien lasten tai aivan lähimpien omaisten osallistuminen 
siunaamiseen. Tästä päättää kirkkoherra tai hautaan siunauksen 
toimittava pappi käyttäen pastoraalista harkintaa.   

Tulossa on suuri kirkollinen juhla hiljainen viikko ja pääsiäinen. 
Seurakunnan hiljaisen viikon ja pääsiäisen hartauksia ja jumalan-
palveluksia on kuultavissa Järviradiossa, nettiradiossa ja 
facebookissa.  

Ehtoollisille on ennakkoilmoittautuminen ja ne toteutetaan 10 
hengen ryhmissä. Lisätietoja kirkollisissa ilmoituksissa.   

Riskiryhmiä pyydetään käyttämään omaa harkintaa. Ethän tule 
tilaisuuteen, mikäli koet lieviäkin flunssan oireita. Tilaisuuksissa  
maskisuositus. 
 
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 seurakuntatoimisto     040 153 4736 
avoinna ma-ti ja to-pe klo 9-12 

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 rajoitetuin istumapaikoin 
- aineiston palautus 

AIKUISTEN UUTUUKSIA 

Ahokumpu Kolme rukousta äidille 
Anteli Puuvillatehtaan varjossa 
Aunila Äkkilähtöjä menneisyyteen : 175 

välähdystä ajasta, jota ei enää ole 
Engman Polttava maa 
Graham Poldark – kaksiteräinen miekka 
Hakala Taidetenavat 
Harari Sapiens 1 
Hauru Viimeinen vuosi 
Heikka Maailma koronan jälkeen : 

keskustelu kirjeitä 
Huilaja Pakumatkalla 

Jaakkola Tasapaino : harjoitteita 
motorististen taitojen 
kehittämiseksi 

Jónasson Pimeys 
Koivisto Merilintuja ja lintuihmisiä 
Laitinen Pienten lasten motivaatio 
Lester Ranskalainen valokuvaaja 
Louhela Kaikkeus on meidän 
Mattila Lottapukujen historia 
Mikkilä Avara maa : linnunpyyntiä  
 Lapissa 
Myrberg Pohjois-Koreassa vain porsaat 

ovat onnellisia 
Palviainen Kaikella kunnioituksella 
Pekkarinen Luna 2.0 
Pihlaja Valinnan paikka  : näin teet 

parempia päätöksiä 
Piili Kohtalona Siperia 
Pulakka Kurittomat : jumalattaria, 

nykynaisia ja muita kauheita 
akkoja 

Pyylampi Lempeitä lauluja 
Pöyliö Rakkauden ja tulehduksen 

oireita 
Riley Vaarallinen kirje 
Runa Paperifiligraani 
Räihälä Miksi nykymusiikki on niin 

vaikeaa 
Saahko Papan kanssa kahvilla 
Saari Samassa veneessä  
Sánchez Sade piiskaa asfalttia 
Simmons Kartano Oakfield Manor 
Sinivaara Vaikka minne maailmassa 
Skördeman Geiger 
Terho Olev Roosin kyyneleet 
Tukiainen Hyvän mielen koti 
Tuominen Charlotan tarina 
Turunen Järjettömiä asioita 
Valkama Katariinanpyörä 

LAPSILLE JA NUORILLE 
 
Anderson Amelia Kulmuri ja ylhäiset 

yksisarviset 
Field Herra Oscar lomailee 
Harainen Hyvin menee, Emma 
Henderson Piirrä ja maalaa veikeitä kasvoja 
 Hupia horisontissa 
Kallioniemi Eino ja Reino ja mojovat mottipäät 
Kirkkopelto Molli ja hirveä herne 
Kärkkäinen Suomen ämmikäiset värikuvina 
Lampela Prinsessa Pikkiriikki valloittaa 

maailman 
McManus Kaksi voi säilyttää salaisuuden 

Miten kaikki toimii? : koneet 
tutuiksi roboteista raketteihin ja 
leivänpaahtimista liukuportaisiin 

Niinimäki Viljami Vitikainen : nolointa ikinä 
Noronen Yökoulu ja karmiva luokkaretki 
 Parhaat kaverit 
Parvela Ella ja kaverit etäkoulussa 
Percival Amandan huoli 
Sirdeshpande Tyranosaurus ja kirjojen mahti 
Taube Lukutoukat yökoulussa 
Wich Merenneito Aava ja lumpeenkukat 
 

 
POIKKEUKSIA KEVÄÄN  PALVELUAIKOIHIN 
    
to 1.4.              palvelemme klo 9-15.30 
pe 2.- ma 5.4.  lehtisali avoinna omatoimisesti 
to 13.5.            lehtisali avoinna omatoimisesti 
 

 
Minäpä virvon vitsasella, 
varvon koivun oksasella 
Toivon sinulle terveyttä, 
vitsan myötä virkeyttä. 

Hyvää Pääsiäistä! 

mailto:kirjasto@kannonkoski.fi


Kannonkoski-Seuran vuosikokous ke 21.4. klo 18 Kannonkos-
ken koululla. Tarvittaessa mahdollisuus osallistua myös etänä 
Teamsin kautta. Esillä sääntömääräiset asiat. Koronasuositukset 
huomioidaan, maskeja tarjolla paikan päällä.  
 
Nuottalan kesävuokraukseen liittyvät yhteydenotot sihteeri Anne 
Tuliranta-Koitelaan, p. 040 7261682. 
_____________________________________________________ 
 

LC KANNONKOSKI JÄRJESTÄÄ KÄYTETTYJEN 
AKKUJEN KERÄYKSEN 15.4. – 15.5.2021  
VÄLISENÄ AIKANA 
 
Akkujen vastaanottopisteet: (sovi soittamalla) 
Juhani Hirvonen, 0400 599496 / Jussinkuja  
Jari Hurskainen, 0400 466127 / Ilomäentie 1385A 
Pertti Huurtola, 040 1804110 / Huopanankoskentie 383 
Isommat erät noudetaan p. 044 9815836 Reijo Kinnunen 
_____________________________________________________ 
 

HYVÄN HIIHTOTALVEN PÄÄTTYESSÄ 
 
Hiihtokauden 2020-2021 hiihtokortit pyydetään palauttamaan huh-
tikuun loppuun mennessä Osuuspankin postilaatikkoon, kirjastoon 
tai kunnantoimistoon. 
 
Hiihtokorttia saatavana Osuuspankista ja kirjastosta. Hiihtokauden 
päättäjäisissä toukokuussa palkitaan Kihon sarjahiihtoihin osallis-
tuneet, koululaisten tavoitehiihdon suorittaneet ja vähintään 1000 
km hiihtäneet. 
 
Kopio hiihtokortista kevään liikuntatapahtumia 
sivulla. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
AJANKOHTAISTA JÄTEHUOLLOSTA  
 
Kannonkosken lajitteluasema palvelee huhti – 
lokakuussa!  
Asema auki viikoittain torstaisin klo 14 – 17.  
Asemalla otetaan vastaan vakituisessa ja vapaa-ajan asumi-
sessa syntyviä jätteitä.  
 
Kuormahinnoittelu (hinnat sisältävät alv 24 %) 
pienerä max 200 l: 7,50 € 
pienerä <1m3: 12,00 €  
pienerä <2m3: 18,00 €  
pienerä <3m3: 24,01 €  
yli 3 m3 ylittävästä osasta veloitetaan +12,00 €/m3   
 
Sammakkokankaan jätekeskus (Kannonkoskentie 1134, SVI) 

Palvelemme 
ma – ke, pe klo 8 – 15:45 
to klo 10–18  
Jätekeskus auki myös helatorstaina 13.5.2021.  
 
Vaarallisten jätteiden keräysrekka pysähtyy 9.6.2021  
klo 9–11 osoitteessa Toritie 1. 
Keräykseen vastaanotetaan pienerät asumisessa syntynyttä 
vaarallista jätettä. Ei yritysten vaarallisia jätteitä. Tarkemmat 
ohjeet löydät www.sammakkokangas.fi  
 
Asiakaspalvelu  
ma – pe klo 9 – 15: 044 4685 502 
info@sammakkokangas.fi 



KEVÄÄN LIIKUNTATAPAHTUMIA 
 
 
Viikko 18 
Treenilauantai 8.5. Piispalassa 6e/treeni, kaksi treeniä yht. 10e, 
vesijumppa uintimaksulla 
10-11 porrastreenit (kokoontuminen Piispalan kuntoportailla) 
11-12 kehonhuoltoa 
12.30-13 vesijumppa 
 
Kävelykipinä 2021 
Suomen Latu ja Tahko Pihkala -seura haastavat kaikki suomalaiset 
kävelemään toukokuussa.  
https://www.suomenlatu.fi/kavelykipina/etusivu.html 
 
 
Viikko 19 
Maanantai 10.5. Torilla  
Unelmien liikuntapäivä -tapahtuma 

* rollaattoreiden tarkastus kevätkuntoon 11-12.30 
* rollattori taitorata klo 11-12.30 
* pyöräilyn taitorata klo 16.30-18.30  
* pyörien klo 16-19  
*fatbike kokeilua klo 16-19 
Tapahtumassa yhteinen aloitus: alkuverryttelyllä (klo 11 ja klo 
16.30) sekä infoa turvallisesta pyöräilystä. Rajoitukset huomioiden!  
Pyöräillään merkattua reittiä pitkin (eri mittaiset lapsille-aikuisille) ja 
reitin varrella toimintapisteitä.  
Sopii kaikille! Reitit on mahdollista ajaa tavallisella polkupyörällä.  
 
Unelmien liikuntapäivän Kannonkoskella järjestää Liikuntaralli2 -
hanke. Tervetuloa! 
 
 
 
 

 
Viikko 23 
Treenilauantai 12.6. Piispalassa 6e/treeni, kaksi treeniä yht. 10e, 
vesijumppa uintimaksulla 
10-11 Voimatanko 
11-12 Kiertoharjoittelua 
12.30-13 vesijumppa 
 
 
Kesän liikuntatuokiot julkaistaan kunnan sivuilla viikolla 20. Voitte 
esittää huhtikuun aikana toiveita liikuntatuokioiden teemoista, 
ajankohdista ja paikasta (kunta/Piispala) Heidille 
heidi.reiman@piispala.fi Viime kesinä ollut mm. sup-kokeiluja, 
mölkkytuokioita, pihatreenejä, juoksun tekniikkaa, kesäkävelyjä. 
 
Muistutuksena vielä, että kirjastosta löytyy lainattavia liikunta-
välineitä kauden mukaan, hyviä ideoita uusista välineistä voi myös 
lähettää Heidille. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nimi: Päivä Km Päivä Km Päivä Km Päivä Km

Osoite:

Merkitse sarakkeisiin päivämäärä ja hiihtämäsi kilometrimääräSUORITUSKORTTI

Täydennä kortti huolellisesti.   

Palauta kortti hiihtokauden 

päätyttyä Kannonkosken 

Osuuspankkiin. Näin olet 

mukana arvonnassa.

https://www.suomenlatu.fi/kavelykipina/etusivu.html
mailto:heidi.reiman@piispala.fi




 

 

  

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

Nuorisotoimi, 4H   
ja koulun kerhotoiminnan 

kehittämishanke järjestävät 
kevään 2021 aikana 

7 työpajaa. Työpajat ovat osa 
Suomenselän 4H-yhdistyksen 

juhlavuoden ohjelmaa. 
 

Työpajat ovat maksuttomia. 

Kaikkiin työpajoihin 

ilmoittautuminen 044-4596151 

tai tarja.alainen@kannonkoski.fi 

Työpajat alkavat aina 

kokoontumisella koulun 

ruokalaan. Omat eväät mukaan! 

Lisätietoja wilmasta ja Tarjalta.  

                                  

SIRKUSTYÖPAJA 
0-2. luokkalaisille 

ma 10.5.2021 klo 13-15 
Kannonkosken koululla 

Ilmoittautuminen viim. to 6.5.2021 
max 12 osallistujaa 

akrobatiaa, tasapainoilua, 
jonglöörausta, sirkusvarjoilua, 

taikatemppuja ym mukavaa 

BOFFER MIEKKAILU 

TYÖPAJA 3.-5. luokkalaisille 
pe 16.4.2021 klo 13-15 
Kannonkosken koululla 
Ilm. viim. ke 14.4.2021  

max 12 osallistujaa 
rakennetaan omat boffermiekat 

lipunryöstöä miekkaillen  

SUPERSANKARI TYÖPAJA  
0-2. luokkalaisille 

ti 20.4.2021 klo 13-15 
Kannonkosken koululla 
Ilm. viim pe 16.4.2021 

max 12 osallistujaa 
Suunnittele oma supersankari ja 

supervoima! 
 

BOFFER MIEKKAILU TYÖPAJA 
6. luokkalaisille 

to 8.4.2021 klo 15-17.00 
Kannonkosken koululla 
Ilm. viim. ke 7.4.2021 

max 12 osallistujaa 

DRAAMA TYÖPAJA 
3.-5. luokkalaisille 

pe 9.4.2021 klo 13-15 
Kannonkosken koululla 
Ilm. viim. ke 7.4.2021 

max 15 osallistujaa 

AKRO´S 

AKROBATIAA JA 

SIRKUSTEMPPUJA 
TYÖPAJA 3.-5. luokkalaisille 
ma 10.5.2021 klo 15-16.30 

Kannonkosken koululla 
Ilm viim. to 6.5.2021 
max 12 osallistujaa 

KIERRÄTYSTEHDAS TYÖPAJA 

6. luokkalaisille 
pe 7.5.2021 klo 13-15 

NUOKKARILLA 
Ilm. viimeistään ke 5.5.2021 

max 15 osallistujaa 

mailto:tarja.alainen@kannonkoski.fi


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

VAPPUTAPAHTUMA NUOKKARILLA  

pe 30.4.2021 

0.-2. luokkalaisille klo 13-15 

3.-5. luokkalaisille klo 15-17.30 

Escape the school – pakopelihuone 
vappudisco 

arvontaa 
 puuhapisteitä sisällä ja ulkona 

buffetti 
(tuotto kummilapsitoiminnan hyväksi) 
Ilmoittautumiset ke 28.4. mennessä. 

TERVETULOA! 

Kannonkosken Lasten Parlamentti, 

nuorisotoimi ja 4H 

Lisätietoa wilmassa 21.4. alkaen 

Pidätämme oikeuden muutoksiin. Seuraamme 

tarkoin Korona pandemia tilannetta ja 

pyrimme toimimaan vastuullisesti. Tulethan 

toimintaan mukaan vain terveenä. 

                                                

VAPPUVIIKON  

ESCAPE THE SCHOOL -PAKOHUONEPELIT 

6.-9. luokkalaisille, koulupäivän aikana viikolla 17 

aikataulut sovitaan erikseen kunkin luokan ja opettajan kanssa 

        Yhteistyössä koulu, nuorisotoimi ja 4H       

UNELMIEN LIIKUNTAPÄIVÄ 

10.5.2021 

Kannonkosken koululla 

POWER MOVER VÄLITUNTITANSSI 

klo 13-15 SIRKUSTYÖPAJA 1.-2. lk  

klo 15-16.30 AKRO´S akrobatiaa ja sirkustemppuja 3.-5. lk 

Yhteistyössä koulu, nuorisotoimi ja 4H      

     



 

  

KESÄN 2021 ALUSTAVA LEIRIKALENTERI 

7.-11.6.   ma-pe SUMMERI-kesäpäiväleiri 1.-6. lk 
10.-11.6. to-pe DUUNILEIRI 6.-9. luokkalaiset– päivisin 
******* 

14.-16.6. ma-ke DUUNILEIRI jatkuu, päivisin 
työskennellään, illat ja yöt leirillä 

14.-18.6. ma-pe  RUOKAKOULU päiväleiri 
 ma-ti 0.-2. luokkalaiset 
 ke-pe 3.-5. luokkalaiset 
16.-17.6. ke-to ja 17.-18.6. to-pe RANDOM -yöleiri 3.-5. lk 
Huom! Voit olla päivisin klo 9-15 Ruokakoululeirillä ja  
osallistua iltaisin Random-yöleirille klo 15-09 joko yhtenä tai  
molempina öinä tai osallistua vain päiväleiriin tai yöleiriin. 
******* 

21.-22.6. ma-ti LEMMIKKI / HEPPA / KEPPARILEIRI 
  tarkentuu myöhemmin 
******* 

heinäkuu  teemalliset PÄIVÄLEIRIT 
  tarkentuu myöhemmin  
******* 

elokuu   KALASTUSLEIRI 
27.-28.8. pe-la METSÄSALAPOLIISILEIRI JA NUKU YÖ 

ULKONA -TAPAHTUMA (telttaleiri) 
SUOMEN LUONNON PÄIVÄ 

Pidätämme oikeudet muutoksiin. 
Leiritoimintaa järjestävät yhteistyössä 4H, nuorisotoimi ja AVI 
 

 
 
 

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

Kannonkosken kunta on mukana Kokonaisvaltaista 

ruokakasvatusta varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen-

hankkeessa (Ruokakunta-hanke / Itä-Suomen yliopisto) 

MAISTUVA KOULU 
-hankkeen toimenpiteitä ovat mm. 

 
1. Lasten ja nuorten omien näkökulmien huomioiminen 

ruokakasvatuksessa 

-  aloitetaan toteuttamalla Lasten Parlamentin 

ideoima kouluruokakysely kaikille oppilaille 

2. Lasten ja nuorten toimijuus ja voimaantuminen 

- lapset mukaan ideoimaan ja toteuttamaan 

ruokateeman ympärille tapahtumia, teema-päiviä 

ym.  

3. Opitaan ja innostutaan ruuasta 

- ruokakasvatus yhdistää eri oppiaineet ja 

kouluruokailun 

4. Luontoaskel hyvinvointiin 

- monipuolisia ja laadukkaita luonto- ja 

ruokakokemuksia  

Ruokakasvatus tarjoaa tietoa ja oivalluksia mm. ruuan 
alkuperästä, ruokakulttuurista, kehon viesteistä, 

kehopositiivisuudesta, ruokien ominaisuuksista sekä kestävistä 
ja terveellisistä ruokavalinnoista. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DUUNILEIRI 

Duunileirillä nuoret pääsevät tutustumaan eri 
ammattialoihin ja erilaisiin työpaikkoihin. Päivisin  
(to-pe ja ma-ke) työskennellään eri työpaikoissa klo 9-
15 ja illat (ma ja ti) rakentuvat majoituspaikassa 
yhteisöllisestä leiritoiminnasta muiden nuorten 
kanssa. 
 
Töistä nuoret tienaavat 200 euroa / 30 h. Leirille 
otetaan max 12 nuorta. 
 
Ajankohta:  10.-11.6. to-pe – päivät työpaikoilla, yöksi 

kotiin 
14.-16.6. ma-ke – päivät työpaikoilla, 
yöpyminen leirillä 

 
Missä: Työpaikat Kannonkoskella, majoituspaikka 

Sinisen tien helmi 
 
Hinta: Maksuton 
 
Ilmoittautuminen pe 14.5. mennessä sähköpostitse 

tarja.alainen@kannonkoski.fi 
 
Järjestää: yhteistyössä 4H ja nuorisotoimi 
 

2021 on 4H-toiminnan 40-vuotis JUHLAVUOSI 

Kannonkoskella 

Juhlistamme vuotta toiminnan merkeissä  

keväällä lasten ja nuorten työpajoja  

kesällä teemapäiviä 

syystapahtuma 

4H-historiaa näyttely loppuvuodesta kirjaston näyttelytilassa 

4H-toiminta käynnistyi Kannonkoskella jo vuonna 1981 ja 
Kivijärvellä 1983. Vuodesta 1995 lähtien yhdistys toimi nimellä 
Kannonkosken-Kivijärven 4H-yhdistys ry. Vuoden 2017 alussa 
yhdistyksen toiminta-alueeseen liittyi myös Saarijärven 
kaupunki. Keväällä 2020 yhdistyksen nimeksi muuttui 
Suomenselän 4H-yhdistys ry.  

4H-tunnus tulee sanoista - harkinta, harjaannus, hyvyys ja 
hyvinvointi. 4H-järjestö on yksi Suomen suurimmista 
nuorisojärjestöistä. Valtakunnalliseen 4H-järjestöön kuuluu yli 
83 000 jäsentä yli 200 paikallisyhdistyksessä ympäri Suomea. 

4H-järjestön päämäärä on tukea lasten ja nuorten 
elämänhallintaa ja yritteliäisyyttä sekä olla johtava 
nuorisopalvelujen tuottaja. Yhdistys tukee tasapainoista 
kehitystä ja kasvamista vastuuseen. 

Lisätietoja kotisivultamme suomenselan.4h.fi 

 

           040-8400229          tarja.alainen@kannonkoski.fi             
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