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SEURAAVA KANNONKOSKINEN  
ILMESTYY TO 26.11.2020. 
ILMOITUSAINEISTO  
JÄTETTÄVÄ  
VIIMEISTÄÄN TI 17.11.2020. 
__________________________________ 
 

 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. 
__________________________________ 
 

TALOUS- JA VELKANEUVONTA 
 
Keski-Suomen oikeusaputoimistosta saa 
talous- ja velkaneuvonnan palveluja nyt 
myös sähköisesti 
 
Asiakas voi nyt ottaa yhteyttä talous- ja 
velkaneuvontaan sähköisen asiointipalve-
lun kautta ja kertoa tilanteestaan. Talous- 
ja velkaneuvonta vastaa asiakkaalle mah-
dollisimman pian, kuitenkin viimeistään 

viikon kuluessa. 
 
Palvelu toimii seuraavasti: 
1. Asiakas menee Keski-Suomen oikeus-
aputoimiston verkkosivulle ja klikkaa sieltä 
talous- ja velkaneuvonnan sähköisen asi-
oinnin: 
https://oikeus.fi/oikeusapu/keski-
suomenoikeusaputoimisto/fi/ 
2. tai 
https://oikeus.fi/oikeusapu/fi/index/talous_j
a_velkaneuvonta/asiakkaaksi/sahkoinenas
iointipalvelu.html 
2. Asiakas tunnistautuu palveluun Suo-
mi.fi-tunnistautumista käyttäen joko omilla 
pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai 
sähköisellä henkilökortilla. 
3. Asiakas valitsee listalta haluamansa 
oikeusaputoimiston 
4. Asiakas antaa tietoja tilanteestaan ja 
lähettää tiedot palvelun kautta oikeusapu-
toimiston talous- ja velkaneuvontaan. 
5. Kun talous- ja velkaneuvonta vastaa 
asiakkaalle, asiakas saa ilmoituksen vas-
tauksesta sähköpostiosoitteeseensa tai 
matkapuhelinnumeroon. Viestissä on linkki 
sähköiseen asiointiin, jossa asiakas 
tunnistautumisen jälkeen pääsee luke-
maan talous- ja velkaneuvonnan vastauk-
sen. 
6. Tarvittaessa palvelua jatketaan sähköi-
sessä asioinnissa, puhelimitse tai tapaa-
misella siten kuin asiakas ja talous- ja vel-
kaneuvoja sopivat. 
 
Palvelu toteutetaan aluksi pilottina. Siinä 
on mukana Keski-Suomen oikeusaputoi-

miston lisäksi 13 muuta oikeusaputoimis-
toa. Sähköinen asiointi on tarkoitus myö-
hemmin ottaa käyttöön koko maahan. 
 
Tavoitteena saada kokemuksia käyttäjiltä 
Pilotoinnin tavoitteena on saada käyttäjiltä 
palautetta sähköisen palvelun toimivuu-
desta ja kuulla kehittämistarpeista. Saadun 
palautteen perusteella sähköistä asiointia 
kehitetään edelleen ennen kuin se otetaan 
käyttöön kaikissa oikeusaputoimistoissa. 
 
Lisätietoa pilotoinnista: 
Oikeusavun talous- ja velkaneuvonnan 
palvelunumerosta 02956 60835, ma - pe 
klo 8.00 - 16.15.  
keski-suomi.velkaneuvonta@oikeus.fi 
__________________________________ 

 
PUUTARHAJÄTTEEN MAKSUTON 
VASTAANOTTO 
 
Rapakonkorven maankaatopaikan portti 
on auki puutarha- ja risujätteille viikolla 
43 seuraavasti: 
 
ke 21.10.2020 klo 10:00 – 15:00 
 
Risut tulee sijoittaa niille osoitetulle alueel-
le. Muina aikoina puutarhajätteen vienti on 
maksullista. Portti on suljettu. Soita päivys-
tävälle laitosmiehelle numeroon 044 459 
6012 ja pyydä häntä avaamaan portti. 
Seuraava maksuton viikko ilmoitetaan ke-
väällä. 
 



HUOMIO! 
Haethan tieavustuksesi viimeistään 
11.12.2020 mennessä vuoden 2020 aika-
na maksettuja laskuja vastaan. 
__________________________________ 

 

URAKKATARJOUSPYYNTÖ  
TALVIKUNNOSSAPIDOSTA  
 
Kannonkosken kunnan tekninen toimi pyy-
tää tarjouksia avoimella menettelyllä kaa-
vateiden, kunnan hoitamien yksityisteiden 
sekä kunnan piha- ja liikennealueiden tal-
vihoidosta ajanjaksolle 1.11.2020 – 
30.4.2023.  
 
TARJOUSPYYNTÖ KUNNAN KAAVA-
TEIDEN, KUNNAN HOITAMIEN YKSI-
TYISTEIDEN SEKÄ KUNNAN PIHA- JA 
LIIKENNEALUEIDEN TALVIHOIDOSTA 
 
Kannonkosken kunnan tekninen toimi pyy-
tää tarjouksia avoimella menettelyllä kaa-
vateiden, kunnan hoitamien yksityisteiden 
sekä kunnan piha- ja liikennealueiden tal-
vihoidosta ajanjaksolle 1.11.2020 – 
30.4.2023. Lisäksi sopimukseen voidaan 
lisätä optiona ajanjakso 1.10.2023 – 
30.4.2025. Mahdollisesta optioiden käytös-
tä sovitaan erikseen tilaajan toimesta vuo-
den 2023 huhtikuun 1. viikolla. Optiossa 
on kyse tilaajan oikeudesta, ei velvollisuu-
desta. 
Talvihoitoon tässä tarjouspyynnössä lue-
taan lumen auraus, sohjon poisto, liukkau-
dentorjunta (karhennus, hiekoitus), pinnan 

tasaus ja polanteen poisto, aurausvallien 
leikkaus ja lähisiirto olosuhteiden niin vaa-
tiessa sekä tarvittava lumenajo lumenkaa-
topaikalle tilaajan erillisestä toimeksian-
nosta. Lisäksi tarjoukseen kuuluu kaava-
teiden osalta tarvittavien aurausviittojen 
asentaminen ja poisto. Aurausviitat hankkii 
urakoitsija. Kaavateiden, yksityisteiden 
sekä piha- ja liikennealueiden talvihoitotyöt 
on määritelty tarkemmin hoitoluokitukses-
sa (LIITE 1). 
 
Tarjouksia pyydetään liitteen mukaisten 
hoitoalueiden (LIITE 2) hoidosta ohjeellis-
ten hoitotasojen mukaisesti. Hinnat anne-
taan erillisellä tarjouslomakkeella (LIITE 
3), mikä toimitetaan pyynnöstä tarjoajalle 
excel-muodossa olevana lomakkeena.  
 
Tarjous tulee jättää liitteen 3 urakkatar-
jouslomakkeella liitteineen sähköisesti 
Mercell-hankintapalvelun kautta tai vaihto-
ehtoisesti urakkatarjouslomakkeen liittei-
neen sisältävä suljettu kirjekuori on toimi-
tettava 20.10.2020 klo 12.00 mennessä 
osoitteeseen: 
 
Kannonkosken kunta 
tekninen toimi 
Järvitie 1 
43300 Kannonkoski 
 
Kuoressa tulee olla merkintä ”TALVIHOI-
TOTARJOUS”. Määräajan jälkeen myö-
hässä saapuneita tarjouksia ei huomioida. 
 
Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset sekä  

ilmoitukset tarjousasiapapereissa ilmen-
neistä epäselvyyksistä tulee ilmoittaa 
9.10.2020 klo 15.00 mennessä sähköpos-
tilla teemu.marttinen(at)kannonkoski.fi. 
Vastaukset kysymyksiin on luettavissa 
Kannonkosken kunnan kotisivuilta 12.10. 
klo 9.00 mennessä. 
__________________________________ 

 

TERVETULOA 4K  
KUNTALAISKUULEMISEEN 
 
Kannonkosken, Karstulan, Kivijärven ja 
Kyyjärven kunnat ovat päättäneet osallis-
tua erityiseen kuntajakoselvitykseen val-
tuustojen ja valtiovarainministeriön päätös-
ten perusteella.  
  
Työtä tekee määrättynä erityisenä kuntaja-
koselvittäjänä hallintotieteiden tohtori Eero 
Laesterä. Hän haluaa kuulla kuntajakosel-
vitykseen osallistuvien kuntien asukkaita  
kuntalaiskuulemistilaisuuksissa.  

  
Kuntalaiskuuleminen ke 28.10. klo 18 
Kannonkosken koululla, käynti A-ovi 
 
Järjestelyt voivat muuttua korona-epidemi-
an vuoksi, mutta tällä tietoa tilaisuudet jär-
jestetään varovaisuutta noudattaen läsnä. 
Paikalla myös poliittisia päätöksentekijöitä 
ja kuntajohtaja. 
 
Eero Laesterä, HT, Kuntaministerin mää-
räämä erityinen kuntajakoselvittäjä  

mailto:teemu.marttinen@kannonkoski.fi


 

 
  

    

  

Kannonkosken   

  

kappeliseurakunta   

   
 
Su 18.10. klo 14 Konfirmaatiomessu, huom. aika! 
 klo 18 Ry:n seurat srk.talossa 
Ke 21.10. klo 11 Seurakuntakerho srk.talossa  
La 24.10. klo 18 Ry:n myyjäiset srk.talossa 
Ti 27.10. klo 13 Näkökerho srk.talossa, ilmoittaudu 20.10. 

mennessä Mirjalle 040 520 1451. 
Mukana Keski-Suomen Näkövammaiset Ry:n työntekijä 
sekä IT-tukihenkilö Elina Piispanen 

Ke 28.10. klo 9.30 perhekerho srk.talossa 
 klo 18 Raamatun äärellä srk.talossa 
To 29.10. klo 17.30 Kirkkokuoro srk.talossa 
La 31.10. klo 10 Pyhäinpäivän Messu, Kirkkokuoro, sytytetään 

kynttilä vuoden aikana kuolleille 
Su 1.11. klo 14 Ry:n kotiseurat Tarja ja Jarmo Sonnisella 
Ke 4.11. klo 11Seurakuntakerho srk.talossa 
Su 8.11. Messu SAARIJÄRVEN kirkossa, kanttori Hanna 

Rahkosen virkaansiunaaminen 
Ke 11.11. klo 9.30 Perhekerho srk.talossa 
 klo 18 Raamatun äärellä srk.talossa 
To 12.11. klo 17.30 Kirkkokuoro srk.talossa 
Su 15.11. klo 10 Messu 
Ke 18.11. klo 11 Seurakuntakerho srk.talossa 
Ma 23.11. klo 10 Kerronnallinen adventtihartaus kirkossa, Heidi 

Pasanen ja lastenohjaajat 

Ma 23.11. klo 10-14 Eu-ruokajakelua srk.talossa turvavälein 
diakoniatoimiston ulko-ovelta 

Ke 25.11. klo 18 Raamatun äärellä srk.talossa 
To 26.11. klo 17.30 Kirkkokuoro srk.talossa 
Su 29.11. klo 10 Messu, Kirkkokuoro, Messun jälkeen 

rippikouluopetusta Kirkossa 
klo 11.30 koko seurakuntaväen adventtijuhla 
srk.talossa. Tarjoilua, yhteistä ohjelmaa, lapsille 
joulupussit. 

Ke 2.12. klo 11 Seurakuntakerho srk.talossa 
Su 6.12.  klo 14 Sopivan Monta -lauluryhmän 25v.-juhlavuoden 

konsertti Kirkossa 
Ke 9.12. klo 12 Yksinasuvien joulujuhla srk.talossa. Ilmoitt. 

Mirjalle 30.11. mennessä,  p. 040 520 1451 
  
Jumalanpalveluksissa, kirkollisissa toimituksissa ja seurakunnan  
muussa kokoavassa toiminnassa noudatetaan turvavälejä 1-2  
metriä, sekä hyvää käsi- ja yskimishygieniaa. Jumalanpalvelukset  
kuunneltavissa myös netti- ja Järviradiossa 90,5 suorana  
lähetyksenä. Seurakuntamme kirkoissa turvaväli pyritään  
säilyttämään mm sulkemalla osa penkkiriveistä.  
Kirkoissa ja seurakuntataloilla on käsidesiautomaatit.  
Fyysistä kanssakäymistä, kuten kättelemistä ja halaamista  
vältetään edelleen. Turvavälit ja hyvä käsi- ja yskimis- 
hygienia ovat tärkeitä myös pienryhmätapaamisissa.  
Riskiryhmiä pyydetään käyttämään omaa harkintaa. 
Ethän tule tilaisuuteen, mikäli koet lieviäkin flunssan oireita.  
    
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 



 

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 
Palveluajalla käytössä koko kirjasto 
Omatoimiaikana käytössä lainaus 
ennakkovarauksella, lehtilukusali ja 
aineiston palautus. Noudata kirjastossa 1-2 
metrin turvaväliä ja huolehdi käsien 
pesusta. Sairaana kirjastoon ei voi tulla. 
 

AIKUISTEN UUTUUKSIA 
Atwood Viimeisenä pettää sydän 
Bregman Hyvän historia 
 Esi- ja alkuopetuksen käsikirja 
Gerhardsen Piparkakkutalo 
Isokallio Yhdenmiehen sote 
Jackson Erämaa 
James Kuolema käy oikeutta 
Knuuti Kauppatavarana terveys 
Kokkonen  Rajamaa 
Kortelainen Tulirinta 
Lahiri Missä milloinkin 
Le Carré Vielä yksi tehtävä 
Leppänen Keihäsmies 
Lindstein Lahkon lapset 

Lipasti Aivotärähdys 
Miettinen Jorma Uotinen 
Moyes Tähtien antaja 
Myllyrinne Happamat sitruunat 
Nelsson Jane  
Nivukoski Mainingin varjo 
Raivio Toipuva mieli 
Rasi-Koskinen REC 
Remes Kotkanpesä 
Reenkola Kateus 
Riley Auringon sisar 
Tuikka Kekkosen salaiset  

päiväkirjat 
Turunen Operaatio Kaleva 
Valtaoja Elämän mielen jäljillä 
Vihreälehto Isä tuntematon : suvun 

salaisuuksien jäljillä 
LAPSILLE JA NUORILLE 
Anderson Amelia Kulmuri ja 

kauhukarkelot 
Brown Eläinten olympiakisat 
Claybourne Eläinten jännä maailma 
Forester Pegasosten viha  
Grahn Taikamaailman suuri 

seikkailu 
Heinimo Kaivurin raivari : runoja 

koneista ja kulkuneuvoista 
Higgins Mörri hanhiemona 
Hunter Tähtien polku 
Li Muumilaakso : seikkailujen 

maailma 
Manzos Mega games : suuri pelikirja 
Ohlsson Ihmissuden salaisuus 
Percival Loitsuvaras 
Salmi Kaunis ilma kuolla 
Våhlund Käsikirja supersankareille 4 

 
 

 
 

 

 

mailto:kirjasto@kannonkoski.fi


Piispalan terveiset syksyyn!  

- Kuntalaisten maksuton avantouinti alkaa sunnuntaina 1.11.   

klo 13-15 Piispalan rantasaunalla.  

- Kiinnostaako kiipeily? Kiipeilykerhon ensimmäinen jakso (5 

viikkoa) käynnistyy keskiviikkona 28.10. klo 18-19. yksittäiset 

kerhokerrat 10e/kerta koko kerhojakso (5x) yht.30e Ilmoittautumiset 

26.10. mennessä Heidille numeroon 044 712 0879. Kokoontuminen 

uimahallin aulaan. 

- Treenitorstait Piispalassa torstaisin toimintarakennuksen 

yläsalissa.   

o klo 17-18 viikoittain vaihtuva treeni,  

o klo 18-19 kuntonyrkkeily, hinnat: 6e/treeni, molemmat yht.10e.  

- Treenilauantait kuun ensimmäisenä lauantaina klo 10-13. Katso 

vaihtuva treeniohjelma nettisivuiltamme. 

- Lauantaina 17.10. koko perheen Loiskis-päivä! Uinnin 

teemapäivässä ohjelmaa koko perheelle: 

o klo 10-11 Perheuintituokio 0-4 vuotiaat & vanhemmat 

(ilmoittautumiset ennakkoinfon vuoksi Heidille 044 7120879 

15.10.mennessä) 

o 11-12 merenneitouinti & vedenalainen valokuvaus 

o klo 12-13 vesikisailut ja –pelit. toimintaa kahdessa ryhmässä, 

perhepelit terapia-altaassa sekä isommille/aikuisille isossa 

altaassa 

o klo 13-14 uinnin tekniikkatreenit uintivalmentaja Antti 

Rantasen johdolla: rintauinti 

o klo 14-15 uinnin tekniikkatreenit uintivalmentaja Antti 

Rantasen johdolla: vapaa-uinti 

o 15-16 Antti altailla antamassa uintivinkkejä uinnin pulmiisi 

Loiske-päivän järjestää liikunnallisen elämäntavan edistämi-

seen tähtäävä Liikutantaralli2-hanke. Päivän ohjaukset vain 

uintimaksulla!! 

- Uimahalli avoinna myös pyhäinpäivänä 31.10. 

- Ikäihmisten liikuntapäivät tehotiistai ja -torstai ovat koronan takia 

tauolla tämän vuoden loppuun.  

- Lauantaina 31.10. hiihtokauden avajaiset! 

o Kausikortin hinta kannonkoskisilta  

aikuiset 45 e / hlö, 12-18 v lapset 25 e / hlö  

alle 12 v ilmaiseksi oman vanhemman kanssa 

Kausikortin voi käydä ostamassa vastaanotostamme 

Päivälippu aikuiset 8 e / hlö ja lapset 12-18 v 4 e / hlö  

- Hiihtokauden avajaisten yhteydessä myös kuntalaisten 

liikuntaraati jossa pääset vaikuttamaan kunnan sekä Piispalan 

liikuntapalveluihin. Kaikkien osallistuneiden kesken arvotaan 

uimahalli yksityiskäyttöön 1,5 h sis. 3-6 hlö. (järjestyy Piispalan 

määrittämänä aikana) 

- Kannonkoskisilla mahdollisuus osallistua 11.-13.12. 

järjestettävään kuntoilijoiden hiihtovalmennusleirin ohjauksiin 

liikutaralli2-hankkeen kautta: ilmoittautumiset ja lisätiedot 

heidi.reiman@piispala.fi  Ohjelmassa mm. voitelukurssi sekä 

valmennustuokiot eri hiihtotekniikoista.   

- Tervetuloa seuraamaan hiihtokauden ensimmäisiä perinteisen 

tyylin hiihtokisoja su 8.11., ei pääsymaksuja.   

 

mailto:heidi.reiman@piispala.fi


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Tervehdys pitkästä aikaa, kyläläiset! 
 
Kannonjärven kyläyhdistys päätti 18.9. vuosikokouksessa 
olla järjestämättä yleisötapahtumia vallitsevan koronaepide-
mian vuoksi. Kylätalo on kooltaan niin pieni, että emme voi 
taata riittäviä turvavälejä. 
 
Tästä syystä myös bingotapahtumat eivät toteudu ainakaan 
toistaiseksi. Seuraamme tilannetta, sekä viranomaissuosituk-
sia, ja teemme päätöksiä niiden pohjalta.  Toiveena on, että 
bingoa pelataan Toimelassa viimeistään keväällä 2021. 
Kyläyhdistys tiedottaa tapahtumista Facebookissa ja Kan-
nonkosken kunnan nettisivuilla. 
 
  
Kyläyhdistyksen kautta voi vuokrata edullisesti kylätaloToi-
melaa erilaisiin juhliin ja kokouksiin. 
 
Lisäksi meillä on vuokrattavissa pöytiä, tuoleja, valkoisia pöy-
täliinoja, perkolaattori, astioita, aterimia ja juhlateltta.  
 
Tiedustelut Päiviltä puh. 040 5929 267. 
 
 
 
 
 
 
 

Ensilumenlatu 
avataan 30.10. klo 12.00 

 

Hiihtokauden avajaiset la 31.10. klo 12-15 
•   tapahtuma-ajalla ensilumenladun käyttö veloituk-     
    setta 
•   kotaisäntänä toimii Juha Mieto 
•   ladulla mukana SM-hiihtäjä Sami Lähdemäki 
•   sukset kuntoon veloituksetta Optiwax-voiteilla 
•   tarjouksia hiihtokorteista ja hiihtopaketeista, 
    tule ja hyödynnä edut! 
 
Kansalliset perinteisen tyylin kisat 8.11. 
Seuraa ilmoitteluamme kotisivuillamme 
 
Valmennusleiri kuntohiihtäjille 11.-13.12. 
Valmentajana norjalainen huippuvalmentaja Trond 
Sandelin 
•   vapaa tekniikka, perinteinen tekniikka 
•   voitelu, valmistautuminen hiihtotapahtumaan 
Lisätiedot ja ilmoittautumiset kotisivuillamme 
www.piispala.fi 
 
 

Kannonjärven kyläyhdistys tiedottaa 

http://www.piispala.fi/


KANNONKOSKEN NUORISO- JA KULTTUURITOIMI 
KANSALAISOPISTO  
Tehtäviä hoitaa ajalla 1.10.-31.12.2020 osa-aikaisesti  
Tarja Alainen. Tarjan tavoittaa numerosta 044-4596151 sekä 
sähköpostitse tarja.alainen@kannonkoski.fi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARRASKUUN 2020 MAKSUTTOMAT 

ELOKUVANÄYTÖKSET 

Kannonkosken kirjaston elokuvateatterissa 

su 1.11. klo 14:00 
pe 13.11. klo 18:00 
su 15.11. klo 14:00 
pe 27.11. klo 18:00 
su 29.11. klo 14:00 

 
Esitettävien elokuvien lista kirjastolla. Voit myös 

ilmoittautua Tarjalle elokuvien Wattsapp-

ryhmään tai pyytää tiedot esityksistä 

sähköpostiisi.  

Ennakkoilmoittautuminen esityksiin Tarjalle! 
Korona-epidemian vuoksi saliin kerrallaan vain 9 

katsojaa. Samana päivänä vain 1 näytös. 
Käytämme maskeja koko esityksen ajan.  

Ei omia eväitä esitykseen mukaan.  
Kannonkosken kunta tarjoaa maskin saapuessasi 

elokuvanäytökseen.  
 
 

KANSALAISOPISTON KURSSEJA VUODELLE 2020 
 
HIIVALEIVÄN JA SÄMPYLÖIDEN LEIVONTAKURSSI 
lauantaina 24.10.2020 klo 10-13.45 
Ilmoittautuminen viim. 18.10.2020 
 
TUOREJUUSTOKAKKUJEN VALMISTUS 
lauantaina 21.11.2020 klo 10-13.45 
Ilmoittautuminen viim. 8.11.2020 
 
ALLAS-LAVIS torstaisin klo 18-18.45 Piispalan uimahallilla 
Aloitus 22.10.2020 klo 18. Ryhmä toteutuu. Ilmoittautuminen 
on päättynyt, mutta mukaan mahtuu vielä muutamia. Ota 
yhteyttä Tarjaan. 
 
UUSIA KURSSEJA kehitetty kuntalaisten toiveesta 
HAVUKRANSSI TAI HAVUPALLO 
keskiviikkona 25.11.2020 klo 18-20.15 
 
TERVATONTUT JA HUOPAKUKKAVALOKÖYNNÖKSET 
keskiviikkona 9.12.2020 
 
JOULUINEN KUKKA-ASETELMA 
keskiviikkona 16.12.2020 
 
Kaikille kursseille ilmoittautuminen sähköisesti osoitteessa 
saarijarvi.fi/kansalaisopisto tai ottamalla yhteyttä Tarjaan 
044-4596151.  
Harrastetaan terveinä! 
Aloita ryhmässä aina käsienpesulla tai desinfioinnilla. 
Pidä turvavälit. Halutessasi saat maskin opettajalta.  



 

                    

HULVATON HALLOWEEN 

Kannonkosken nuokkarilla perjantaina 30.10.2020 
 

klo 13-15 0.-2. luokkalaiset 
klo 15-17.30 3.-5. luokkalaiset 

 
Rohkelikkojen olohuoneessa lajitteluhattu ja onnenpyörä 

Liemiluokka ja älynnostatusliemen valmistus 
Professori Verson pimeyskasvattamo ja rohkeuskammio 

Luvassa yllätyksiä, jännitystä ja monenmoisia tehtäviä – Tule jos uskallat! 
 

Tapahtuma on maksuton. Kioski avoinna koko tapahtuman ajan. Ota pientä ostosrahaa mukaan. 
Tuotto Lasten Parlamentin kummilapsen hyväksi.  

 
Nuokkarin avoimet ovet Halloween -teemalla  

klo 17.30 – 20 6.-9. luokkalaisille 
 

Järjestää nuorisotoimi, 4H ja Lasten Parlamentti 
 



 NUOKKARIN AVOIMET OVET 
3.-5. luokkalaisille 

keskiviikkoisin klo 15-17 
Aloitus 21.10.2020 

 
CRAZY ACTION -Illat 

Piispalassa 6.-9. luokkalaisille 
tiistaisin klo 17.30-20 

20.10. / 3.11. / 17.11. / extra 1.12. 
 

väliviikoilla 
Crazy Action -illat nuokkarilla 

klo 17.30-20 
10.11. / 24.11. / 8.12. / 15.12. 

 
KLUBI-ILLAT 

23.10. / 6.11. / 20.11. / 4.12. / 11.12. / 18.12. 
 

KERHOT jatkavat toimintaa viikkoon 50 saakka. 

Yhteistyössä nuorisotoimi, 4H ja AVI 
 

Pidätämme oikeuden muutoksiin! 
Seuraamme tarkasti Korona-tartuntamäärien 

kehittymistä ja pyrimme toimimaan vastuullisesti! 
 

Tulethan terveenä toimintaan mukaan! 
 

 

 

4H POLKU ALKAA KERHOIÄSSÄ JA JATKUU USEIN 
TYÖELÄMÄÄN SAAKKA! Missä toiminnoissa sinä olet 
mukana?! 
kerhot, Crazy Action -illat, klubi-illat, leirit, retket, 
tapahtumat, työelämäkoulutukset, kurssit, ohjaajana 
toimiminen, kesätyöllistäminen, nuoret yrittäjät, 
Duunileiri ym. 

LIITY JÄSENEKSI                                                 
4H-jäseneksi voit liittyä maksamalla jäsenmaksun.  
Jäsenmaksulla katetaan toiminnasta aiheutuvia kuluja. 
Jäsenmaksun maksaneiden määrä kerryttää myös yhdistyksen 
valtionapua, jolla puolestaan katetaan merkittävä osa 
paikallisista palveluista. Tervetuloa mukaan toimintaan! 
 
Voit liittyä jäseneksi sivulla 4h.fi 
Valitse yläpalkista ”Tule mukaan” ja vasemmasta reunasta ”Liity 
jäseneksi”. Seuraavaksi klikkaa oikeasta reunasta vihreää 
laatikkoa ”Liity jäseneksi”  
Valitse ensin listasta oikea yhdistys Suomenselän 4H. 
Jatka sivuston ohjeiden mukaan. 
 
Voit liittää jäseneksi yhden henkilön tai koko perheen. 
Jäsenmaksu on perheen ensimmäiseltä jäseneltä 35 euroa ja 
perhemaksu on 70 euroa. Perhemaksulla voivat liittyä kaikki 
samaan ruokakuntaan kuuluvat yli 6-vuotiaat henkilöt.  
 
Voit liittyä jäseneksi myös ottamalla yhteyttä Suomenselän 4H-
yhdistykseen 040-8400229 vaikkapa tekstiviestillä tai 
lähettämällä sähköpostia tarja.alainen@kannonkoski.fi 

 




