
  KANNONKOSKINEN 
 7.4.       2/2022 
    Julkinen tiedote kaikkiin talouksiin 

 

 

 

 

 

 

 

Rantatieltä, ojan laidasta 

pajunkissoja löydän. 

Niillä minä pääsiäisenä 

koristelen pöydän. 
Marjatta Pokela 

 

 



SEURAAVA KANNONKOSKINEN  
ILMESTYY TO 9.6.2022. 
ILMOITUSAINEISTO  
JÄTETTÄVÄ  
VIIMEISTÄÄN TI 31.5.2022. 
__________________________________ 
 
 KANNONKOSKEN KUNNAN- 
 TALON PUHELINNUMERO 
   Vaihde 014 459 6111  

(klo 9–15)  os. Järvitie 1 
www.kannonkoski.fi 
Olemme myös facebookissa. 
 

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. 
__________________________________ 
 
ELINKEINOTOIMI / POLKU PERILLE 
 
Kannonkosken elinkeinotoimi palvelee 
asiakkaita yrityksen koko elinkaaren ajan 
tarjoten yrityksille ja yrittäjille tukea esi-
merkiksi yrityksen perustamiseen, kehit-
tämiseen ja kasvuun liittyvissä asioissa. 
• Liikeidean arviointi, kehittäminen ja liike-

toimintasuunnitelmien laatiminen 
• Yrityksen perustaminen ja liiketoiminnan 

käynnistäminen 

• Liiketoiminnan kehittäminen ja uudista-
minen 

• Liiketoiminnan kasvu ja kehittäminen 
• Rahoitusneuvonta- ja kontaktit 
• Yritystukineuvonta, sekä yrittäjän tuet 

(starttirahan hakeminen) 
• Sijoittumispalvelut 
• Omistajanvaihdosneuvonta 
• Henkilöstön rekrytointi ja koulutusasiat - 

mm. yhteistyössä alueella olevien oppi-
laitosten ja hankkeiden kanssa.  

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

KULUTTAJANEUVONTA 
 
Kunnallisen kuluttajaneuvonnan 
yhteystiedot: 
puh. 029 505 3050 ma, ti, ke, 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 
Käyntiosoite: Virastotalo Sinetti, Hanni-
kaisenkatu 47, 4. krs, Jyväskylä 

Postiosoite: PL 143, 40101 Jyväskylä 
Sähköposti: keski-suomi.velkaneuvonta@ 
oikeus.fi 
__________________________________ 
 

KUNNANTALO SULJETTU 
✓ pe 27.5.2022 
✓ 4.7. – 31.7.2022 

__________________________________ 

 
NUOTTALAN VENESATAMAN 
VENEPAIKAT 

 
Nuottalan pienvenesatama käsittää yhden 
venelaiturin, jossa on 2 vierasvenepaikkaa 
ja 12 vuokrattavaa venepaikkaa sekä usei-
ta rantapaikkoja veneille. Venepaikkamak-
sulla oikeutettu käyttökausi on 1.5.-30.4. 

Venesataman venepaikkojen kausihinnoit-
telu 1.5.2022 alkaen: 

Rantapaikka 25,00 € 
Laituripaikka järven puolelta 50,00 € 
Laituripaikka rannan puolelta 100,00 € 

Venepaikkavaraukset teknisestä toimistos-
ta. 
 
Tekninen toimi 

 

 
 

http://www.kannonkoski.fi/
mailto:sakari.varala@kannonkoski.fi
http://www.kuluttajaneuvonta.fi/


YKSITYISTEIDEN KUNNOSSAPITO- JA 
PERUSPARANNUSAVUSTUKSET  
 
Kunta julistaa haettavaksi vuoden 2022 
yksityisteiden kunnossapitoavustukset. 
Tekniselle lautakunnalle osoitetut hake-
mukset on toimitettava Kannonkosken 
kunnantalolle 13.05.2022 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 1000 mm 
rumpujen rakentaminen ja uusiminen 

• tien kantavuuden parantaminen 

• kuivatuksen parantaminen 

• liikennetekniset ja liikenneturvallisuutta 
parantavat muutokset 

Myönnetyt avustukset maksetaan makset-
tuja kuitteja vastaan 09.12.2022 men-
nessä. 

Lisätietoja ja hakemuslomake vuodelle 
2022 saatavilla kunnan kotisivuilta sekä 
kunnanvirastolta. 
__________________________________ 
 

PUUTARHAJÄTTEEN MAKSUTON 
VASTAANOTTO 
 
Rapakonkorven maankaatopaikan portti 
on auki puutarha- ja risujätteille viikolla 
21 seuraavasti: 
ke 25.5. klo 12:00 – 15:00 
pe 27.5. klo 12:00 – 15:00 
la  28.5. klo 10:00 – 14:00 
 
Risut tulee sijoittaa niille osoitetulle alueel-
le. 
 
Muina aikoina puutarhajätteen vienti on 
maksullista. Portti on suljettu.  
Soita päivystävälle laitosmiehelle nume-
roon 044 459 6012 ja pyydä häntä avaa-
maan portti. Seuraava maksuton viikko 
ilmoitetaan syksyllä. 
 
Tekninen toimi 



 
  

    

  

Kannonkosken   

  

kappeliseurakunta   

   
Su 10.4. klo 10 Perhekirkko Kirkossa, mukana lastenohjaajat 
 klo 14 Ry:n seurat srk-talossa 
Ti 12.4. klo 10 Kerronnallinen pääsiäishartaus Kirkossa,  

mukana lastenohjaajat 
Ke 13.4. klo 18 Ry:n iltakirkko 
To 14.4. klo 18 Kiirastorstain messu, Kirkkokuoro 
Pe 15.4. klo 10 Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus 
Su 17.4. klo 10 Pääsiäismessu 
 klo 14 Ry:n pääsiäisseurat srk.talossa 
Ke 20.4. klo 17.30 Kirkkokuoro srk.talossa 
La 23.4. klo 18 Ry:n myyjäiset ja pitsailta srk.talossa 
Su 24.4. klo 10 Kansanlaulukirkko 
Ma 25.4      klo 11-13 Vapaaehtoisten kiitoskahvit Piispalan  

takkatuvalla.Kaikki eri lailla vapaaehtoisena toimivat 
tervetuloa! 

Ke 27.4. klo 11 Seurakuntakerho srk.talossa.Alussa kahvitarjoilu  
3e. Kappalainen Timo Kemppainen mukana 
kerhossamme. Lopussa arvontaa. 

                    klo 17 Ystäväpalvelijoiden virkistysilta Piispalassa                    
alkaen kahveilla Kuivaselkäkokoustilassa. Klo 18 
keilaus ja klo 19 mahdollisuus saunoa ja uida.Mukana 
vieraita Viitasaarelta  

To 28.4. klo 9.30 Perhekerho srk.talossa, pieni aamupala,  
hartaus, lauletaan, leikitään ja vietetään yhteistä mukavaa aikaa.  
Kerhoon tervetulleita vanhemmat, isovanhemmat,  
kummit…yhdessä lapsen kanssa. 
Ke 4.5. klo 17.30 Kirkkokuoro srk.talossa 
Su 8.5. klo 10 Messu 

Ke 11.5. klo 11 Seurakuntakerho srk.talossa.Kanttori Sanna 
Linna laulattamassa. Lopussa ruoka+kahvit 6e sekä 
arvontaa. 

Su 15.5. klo 10 Sanajumalanpalvelus 
Ke 18.5. klo 17.30 Kirkkokuoro srk.talossa 
                    klo 17.30-20.30 Kannonkosken,Kivijärven,Karstulan ja 

Kyyjärven alle 15-vuotiaiden lasten äitien ilta 
Piispalan Kalastajatorpalla.Mukaan mahtuu 30 ensiksi 
ilmoittautunutta.Ilmoittautumiset Päivi Hirvensalolle 
p.0405866981 keskiviikkoon 11.5 mennessä. 

Pe 20.5       klo 12 Yksinasuvien keväinen ruokailu  seurakunta-
talolla.Yhteistä ohjelmaa ja lopuksi kahvit. Ilmoitt. 
diakoni Mirja Salolle  perjantaihin 13.5. mennessä. 

Su 22.5. klo 10 Messu 
Ke 1.6. klo 17.30 Kirkkokuoro srk.talossa 
Pe 3.6. klo 9.30 Koulun kevätkirkko 
Su 5.6. klo 10 Juhlamessu Saarijärven Kirkossa,  
seurakuntien yhdistymisjuhla, ohjelmaa kirkossa, ruokailu ja kahvit  
Saarijärven seurakuntatalolla.Ilmainen bussikuljetus Kannonkosken  
seurakuntatalolta klo  9.15 (mahdollista nousta kyytiin myös Saari-
järventien varrelta) Bussikuljetusta varten sitovat ilmoittautumiset 
puhelimitse numeroon 044 750 0080 tai 040 622 7904 tai sähkö-
postilla osoitteeseen saarijarvi@evl.fi 
 
Kannonkosken seurakuntatalon keittiön kylmiöremontti 6.-26.6.  
Silloin keittiö ei ole käytettävissä. 
 
Olet lämpimästi tervetullut mukaan tilaisuuksiin terveenä ja oireet-
tomana. Noudatamme edelleen turvavälejä sekä hyvää käsi- ja 
yskimishygieniaa. Suosittelemme maskin käyttöä.   

Kappalainen Timo Kemppainen    040 183 4594       
Diakoni Mirja Salo             040 520 1451      
Kanttori Sanna Linna                     040 848 3192      
Suntio Anu Poikonen   040 687 1811     
Kirkkoherra Jarmo Autonen  040 594 9766      
Saarijärven seurakuntatoimisto       040 153 4736 
Saarijärven srk:n hautausmaatoimisto 040 153 4794 
avoinna ma-ti ja to-pe klo 9-12, suljettu keskiviikkoisin 



 

         keski.finna.fi 
 

KANNONKOSKEN KIRJASTO 

Opintie 2 C 

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

 
OMATOIMIKIRJASTO AVOINNA 

 joka päivä klo 07.00 - 21.00 
 

PALVELUAJAT 
ma ja to 13-19 
ti ja ke 9-15.30 

arkipyhäaatto 9-15.30 

AIKUISTEN UUTUUKSIA 
Adorjan Rakkaudessa erottamattomat 
            Anestesiologian ja tehohoidon 
        perusteet 
Blomqvist Puutarhamarjamme : lajit, 
      kasvatus ja käyttö 
Dahl Jäänlähtö 
Einhorn Ihmisen tehtävä 
Eklöf Maailma ilman pimeää : kuinka 
         valosaaste uhkaa luonnon 
        tasapainoa 
Engström Nattavaara 
Gerhardsen Unilaulu 
Haapalahti Luomutarhuri : satoa kestävästi  
         ja maatahoitaen 
Hellberg Hotelli Flanagansin naiset 
Jenni Sofia Miksi siili kiroilee?!  

Jokinen Martti on idiootti 
Järvinen Digiajan tietosuoja 
Kaalama Yön siipiväli 
      Keto Välimeri 
King Billy Summers 
Kuisma Etätyö ja monipaikkaisuus 
        Suomessa 
Lahti Syömään : äitien tekemää  
        kasvisruokaa 
Laitonen Valinta 
Lehtismäki Anoreksia 
O´Flanagan Naiset karkuteillä 
Passaro Reino Savukoski : Suomen 
      tunnetuin kadonneiden 
     etsijä  
Pirkola Pedro Paella ja Espanjan    
 erikoisuudet 
Pohjalainen Ihon alla 
Pulkkinen Lapsen hyvinvointi alkaa 
        kodista 
Ranta Onnenpekat Espanjassa 
       Riippuvuus perheessä 
Riley Italialainen tyttö 
Roberts Rakkaus löytää Rachelin 
Roselius Isänmaallinen kevät 
Sirola Ihmeellinen matka halki 
       Suomen äärimmäisten 
        seutujen 
Skeslien Kirjasto Pariisin sydämessä 
Smirnoff Viedään äiti pohjoiseen 
Uusitalo Terapian tarpeessa? :  
      lyhytterapeuttinen itsehoito 
Tiittula Taistelu totuudesta : mikä  
            salaliittoteorioissa koukuttaa 
Tuominen Puutalokaupungin naiset 
Wickström Lapsia liukkaalla jäällä 
 

LAPSILLE JA NUORILLE 

Amano Kingdom hearts : final mix 3 
Dieckmann Metsän kätköissä 
Doyle Kadonneet merenväkiset 
Doyle Myrskynvartijan saari 
Doyle Myrskynvartijan taistelu 
Enoranta Maailmantyttäret 
Florence Pää kylmänä, Jenna Sakai 
Gifford Robotit 
Forester Kentaurien perintö 
Hallberg Tanssitaan, Sinttu! 
Ingram Maalaa guassilla  
Kivelä Kukkumuu : tarinatreeniä  
Knapman Joskus minä raivostun 
Kuutti Roope, Make ja lusikkatesti 
       L.O.L. Talvinen seikkailu 
Louko Onnellisten saari 
Melville Bieber : musiikki, imperiumi 
Parvela Kepler 62 : terra 1 :kloonit 
Parvela Ella ja kaverit kansankynttilöinä 
Pilkey Kenelle pallot soivat 
Saiz Rullaluistelu 
Salama Ripley : nopea yhteys 
Shinohara  Astra : avaruuden  
 haaksirikkoiset 3 
Sundin Kirja joka ei halunnut tulla 
      luetuksi 
Tuominen Valtatie numero kolmetoista 
Widmark Koulun arvoitus 
Yamada Olipa kerran mahdollisuus 

 
 
              to 14.4. palvelemme  aattopäivän 
m                        mukaisesti klo 9-15.30 
             ma 18.4.omatoimikirjasto klo 7-21 
 

mailto:kirjasto@kannonkoski.fi


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

SPR:N YSTÄVÄTOIMINTA TIEDOTTAA 
 
Piispalan Lintuselkä-tilassa ystävätoimijoiden virkistysilta 27.4. 
klo 17 alkaen. Mahdollisuus keilaukseen ja uimahallin käyttöön.  
 
Järj. SPR:n ystävätoiminta sekä Kannonkosken kappeliseurakunta 
 
Mäntykodilla vappujuhlat 28.4. klo 12.30 alkaen. Mukana Kan-
nonkosken pelimannit, ”Töppöstanssi-ryhmä” ja ystävätoiminnan 
vapaaehtoisia. 
 
Järj. SPR:n ystävätoiminta, Kannonkosken kulttuuritoimi ja 
        Saarikka 
 
P.S. Koronatilanne voi vaikuttaa kaikkiin em. tilaisuuksiin  
 

Perinteinen pääsiäiskokko poltetaan Uittosalmen virkistysalueel-
la la 16.4. klo 18. Myynnissä kahvia, pullaa, makkaraa ja jonkinlai-
sia arpoja. Tervetuloa! 
 
Järj. Vuoskosken-Hilmonkosken kyläyhdistys ja 
        Vuoskosken Pienviljelijäyhdistys  
 
Vuoskosken-Hilmonkosken kyläyhdistyksen vuosikokous pide-
tään Kylätuvalla su 24.4. klo 14. Tervetuloa! 
 
Hallitus 

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Kannonkosken yhdistys 
ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään la 23.4. klo 14 Piis-
palassa Piispanhatun medialuokassa. Esillä sääntömääräiset asi-
at. Kahvitarjoilu. Tervetuloa! 
 
Hallitus    

Kannonkoski-Seuran vuosikokous 28.4. klo 18 Kannonkosken 
koululla. Esillä sääntömääräiset asiat. 
 

PIISPALAN KEVÄÄN TAPAHTUMAT 
 
• Treenitorstait jatkuvat 19.5. saakka, katso lisätiedot 

www.piispala.fi/ajankohtaista ja tule mukaan liikkumaan! 

• Pääsiäisseikkailu lauantaina 16.4. Tapahtuma on osa Piispa-
lan 40-vuotisjuhlavuoden ohjelmasarjaa, joka jatkuu läpi vuo-
den. Päivän ohjelma: 
o 12.00-15.00 Pieneläinkoti Pihkan pääsiäinen. Hinta 5 € / 

lapsi, 7 € /aikuinen, perhelippu 15 € (4 henkilöä) 
o 11.00- Pääsiäisen munajahti alueellamme Seppo-peliä hyö-

dyntäen. Ohjeistus peliin löytyy vastaanotostamme, ja jah-
dista on mahdollista saalistaa itselleen palkinto! 

o 13.00-17.30 Uimaan majoittujahinnalla 5 € /aikuinen, 3 €  / 
lapsi 

o 11.00 alkaen Kodalla tulet ja mahdollisuus paistaa makka-
raa, omat nuotioeväät mukaan! 

• InBody-mittaukseen ajanvarauksella, mittauksen hinta 25 €. 
Varaa aika vastaanotostamme 020 7694300 / piispala@piispala.fi 

• FatBike-vuokraus vastaanotostamme: 15 € /1 h, lisätunnit +10 
€ /h, koko päivä 50 € 
 

Piispalan 40-vuotisen toiminnan juhlavuosi 2022 
Vuonna 2022 vietämme Piispalassa nuorisokeskuksen 40-vuotis-
juhlavuotta. Haluamme nostaa juhlavuoden esiin toiminnassamme 
koko vuoden 2022 ajan, ja juhlan pääosassa  
luonnollisesti kulkevat lapset ja nuoret! 
Katso juhlavuoden vuoden ohjelma tapahtuma- 
kalenteristamme https://piispala.fi/piispalan-40-                           
vuotisen-toiminnan-juhlavuosi-2022/  
 
 

http://www.piispala.fi/ajankohtaista
mailto:piispala@piispala.fi
https://piispala.fi/piispalan-40-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20vuotisen-toiminnan-juhlavuosi-2022/
https://piispala.fi/piispalan-40-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20vuotisen-toiminnan-juhlavuosi-2022/


 

 

 

  

KULTTUURITOIMI     044 4596151     tarja.alainen@kannonkoski.fi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERJANTAINA 22.4.2022 
Kannonkosken koulun liikuntasalissa ohjatut tunnit 

 
Ilmoittautumiset kulttuuritoimeen Tarjalle 

keskiviikkoon 20.4. mennessä 
 

 

 
Aluehallintovirasto myönsi Kannonkoskelle 

avustusta vuodelle 2022  
Liikunnallisen elämäntavan kehittämiseen 

32.200 euroa.  
Hakemusta laadittaessa on kuultu 
kuntalaisten toiveita ja tarpeita. 

 
Myönnetyllä summalla Piispala ja kunta 

toteuttavat mm. tämän sivun liikunnallisia 
toimenpiteitä. 

 

Päätavoitteena vuonna 2022 on kehittää 
vesiliikuntaryhmiä sekä tanssia 

liikuntamuotona ja laajentaa vesiliikuntaväline 
valikoimaa.  

Hanketta hallinnoi Piispala.  
Yhteyshenkilöt Heidi R. / Piispala ja  

Tarja A. / Kulttuuritoimi 

 
 

VAUVAUINTI 
lauantaisin klo 10.30   7.5. ja 21.5.2022 

Vauvauintiin mukaan 1-2 aikuista / vauva 
PERHEUINTI  

lauantaisin klo 11   7.5. ja 21.5.2022 
Ilm. Heidille Piispalaan to 28.4.2022 mennessä  

044 7120879    heidi.reiman@piispala.fi 
Ilmoittautuneille vauvauinti-info pe 29.4. (Teams / live) 

 

TANSSIKURSSIT 
sunnuntaisin klo 17-19, koulun liikuntasalissa 

 24.4. foxi /  15.5. valssi / 22.5.2022 tango 
 

Ilm. kulttuuritoimeen Tarjalle ke 20.4. mennessä. 
 

Ennakkotaitoja ei tarvita – sopii kaikille. Voi tulla myös 
ilman paria ja osallistua yhteen tai kaikkiin opetuksiin. 

Opettajina Tarja ja Tapio Perälä 
HOX! Kesällä tulossa lisää lavatanssikursseja! 

 
 

mailto:heidi.reiman@piispala.fi


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KULTTUURITOIMI, KANNONKOSKI     044 4596151     tarja.alainen@kannonkoski.fi 

Onko ongelmia älylaitteen tai 
sähköisten palveluiden käytössä? 
 
DIGINEUVONTAA KANNONKOSKEN 
KIRJASTOLLA 
keskiviikkoisin klo 12-14 
13.4.  /  11.5.  /  8.6.2022 
 
Ei ennakkoilmoittautumista –  
tule kirjastolle ja ota mukaan oma 
laitteesi, jos mahdollista.  
 
Yhteistyössä Kannonkosken kirjasto- ja 
kulttuuritoimet sekä Digivireä Keski-Suomi -
hanke 

 

Kannonkosken  
KUNNANVALTUUSTON  

 
kokoukset ma 25.4. ja 30.5.2022 striimattuna  

 
Linkki kokoukseen löytyy 
Kannonkosken kunnan  
Facebook-kanavalta.  
Tunnistat sivun tästä 

logosta.  

 

HISTORIAN HAVINAA 

kirjastolla 
lauantaina 23.4.2022 klo 10-14 

 
KIRJOJEN POISTOMYYNTI 

MYSTEERIKIRJA 
Kahvit tarjoaa Ketä kiinnostaa? -

demokratiahanke 
 

Näyttelytilassa Partion ja 4H:n 
aikamatka menneisyyteen! 

 
Juttuseurana kirjastonjohtaja ja 

kulttuurivastaava. 
 

TULE PENKOMAAN MENNEITÄ 
VUOSIKYMMENIÄ! 

 
VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN  

KIITOSKAHVIT 

maanantaina 25.4.2022 

Piispalan takkatuvalla 

sauna lämpimänä ja kahvi kuumana 

Yhteistyössä Saarikka, seurakunta, Piispala ja 
Kulttuuritoimi 

Kansalaisopiston ja musiikkiopiston 

KEVÄTKONSERTTI 

seurakuntatalolla  

tiistaina 3.5.2022 klo 18 

TERVETULOA! 

NÄYTTELYT 
 

12.-29.4.2022 
Partion ja 4H:n  

AIKAMATKA MENNEISYYTEEN 
 

3-23.5.2022 
Kansalaisopiston 

KÄDENTAITONÄYTTELY 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

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

Kulttuurinen nuorisotyö on taiteen ja kulttuurin voimin tehtävää nuorisotyötä, jossa tuetaan nuorten kasvua, itsenäistymistä ja osallisuutta 
yhteiskunnassa. Lisätietoa kulttuurisesta nuorisotyöstä nuoriso- ja kulttuurivastaavalta. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

CRAZY ART  

TAIDETUUNAA LUOKAN AUTO 

tapahtuma yläkoululaisille, nuokkarin parkkipaikalla 

PERJANTAINA 29.4.2022 klo 10  (koulupäivän aikana) 

Luovin ”taideteos” voittaa yllätyspalkinnon koko luokalle.  
Armottomina tuomareina toiset oppilaat. 

Yhteistyössä nuorisotoimi, 4H, koulu ja 
Nuoret ja osallisuus kulttuuritoiminnassa -hanke 

 
 

KESÄN 2022 ALUSTAVAN LEIRI- JA 

TAPAHTUMAKALENTERIN  

löydät kunnan kotisivulta www.kannonkoski.fi 

Klikkaa yläpalkista palvelut ja alaotsikko 

nuorisotyö. 

Lisätietoja nuorisovastaavalta 

VAPPUTAPAHTUMA NUOKKARILLA  

      pe 29.4.2022 klo 13-16 

buffetti  (tuotto kummilapsitoiminnan hyväksi) – Varaa pientä ostosrahaa mukaasi!  
Onnenpyörä ja yllätyspalkinnot 

Lisätietoa wilmassa 19.4. alkaen.    Ilmoittautumiset nuorisotoimeen Tarjalle ke 27.4. mennessä. 

TERVETULOA!  

Tapahtuman järjestävät yhteistyössä Kannonkosken Lasten Parlamentti, nuorisotoimi ja 4H      
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KANNONKOSKEN KUNNAN KUNTALAISKYSELY 

Kannonkosken kunta olemme me kuntalaiset yhdessä. Nyt on aika uudistaa ja 

päivittää kuntastrategiaamme ja toivomme kuntalaisten osallistuvan strategian 

suunnitteluun mm. vastaamalla tähän kyselyyn. Kyselyn tuloksilla on tärkeä rooli 

kuntastrategian laadinnassa, kun päätetään kunnan toiminnan ja talouden pitkän 

aikavälin tavoitteista. Strategiassa huomioidaan mm. asukkaiden hyvinvoinnin 

edistäminen, palvelujen järjestäminen, asukkaiden osallistumis- ja 

vaikuttamismahdollisuudet sekä elinympäristön ja elinvoiman edistäminen.   

 

Palauta vastauksesi torstaina 12.5.2022 mennessä palautuslaatikkoon kunnantoimistoon 

tai kirjastoon. Kaikille kyselyyn vastanneille annamme muistio/kynäyhdistelmän tai 

heijastinliivin. 

 

Vastaa ja vaikuta!  

 

 

KOKONAISARVOSANA KANNONKOSKELLE 

 

1. Miten arvioisit nykyistä Kannonkoskea kokonaisuutena (elin-, asuin-, työ- ja vapaa-

ajanympäristönä sekä palvelujen tarjoajana). Kannonkoskella kaikki toimii (arvioi 

asteikolla 5=erittäin hyvin – 1=erittäin huonosti). Ympyröi sopiva vaihtoehto. 

 

5  erittäin hyvin   4  melko hyvin   3 jokseenkin hyvin   2 melko huonosti   1 erittäin huonosti  

  

PERUSTELE, miksi valitsit juuri tämän vaihtoehdon?  

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

2. Mihin suuntaan Kannonkoski on kehittynyt 5 viimeisen vuoden aikana? 

1 Kehittynyt paljon parempaan suuntaan 

2 Kehittynyt jonkin verran parempaan suuntaan 

3 Kehitys pysynyt jokseenkin samana 

4 Kehitys muuttunut jonkin verran huonompaan suuntaan 

5 Kehitys muuttunut paljon huonompaan suuntaan 

 

PERUSTELE, miksi valitsit juuri tämän vaihtoehdon? __________________________ 

 

      ____________________________________________________________________ 

 

3. Mihin suuntaan Kannonkoski tulee kehittymään 5 seuraavan vuoden aikana? 

1 Paranee paljon nykyisestä 

2 Paranee jonkin verran nykyisestä 

3 Pysyy jokseenkin samana 

4 Taantuu jonkin verran 

5 Taantuu paljon nykyisestä 

 

PERUSTELE, miksi valitsit juuri tämän vaihtoehdon? __________________________ 

 

      ___________________________________________________________________ 

 

I 

 

KANNONKOSKI 
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4. Seuraavassa on erilaisia ominaisuuksia. Ympyröi kaikki ne vaihtoehdot, jotka mielestäsi 

kuvaavat Kannonkoskea tällä hetkellä. 

1 rauhallisuus 

2 turvallisuus 

3 luonnonläheisyys 

4 vetovoimaisuus 

5 iloisuus 

6 viihtyisyys 

7 ainutlaatuisuus 

8 kodikkuus 

9 ystävällisyys 

10 rohkeus 

11 välittäminen 

12 ihmisläheisyys 

13 virkeys 

14 aitous 

15 sydämellisyys 

16 tasavertaisuus 

17 vastuullisuus 

18 yhdessä tekeminen 

19 ainutlaatuisuus 

20 välittömyys 

21 rehellisyys 

22 oikeudenmukaisuus 

23 avoimuus 

24 innovatiivisuus 

25 kehityskykyisyys 

26 kestävyys 

 

Kirjoita tähän vielä vaihtoehdoista 5 tärkeintä ominaisuutta, jotka haluat liittää 

tulevaisuuden Kannonkoskeen.  

_______________________________________________________________________ 

 

TULEVAISUUDEN VISIOINTI, TOIVEITTENI KANNONKOSKI 

5. Kuvaile, millainen olisi toiveittesi mukainen Kannonkoski?  

 

____________________________________________________________________ 

 

 

6. Mitä konkreettisia toimenpiteitä on tehty tai pitäisi tehdä, että toiveittesi Kannonkoski olisi 

totta?  

 

_____________________________________________________________________ 

 

 

KEHITTÄMISKOHTEIDEN TUNNISTAMINEN 

7. Kuinka hyvin kunta on onnistunut kokonaisuutena erilaisille ikäryhmille tarjoamissaan 

palveluissa? Asteikko 5=erittäin hyvin, 4=melko hyvin, 3=keskinkertaisesti, 2=melko 

huonosti ja 1=erittäin huonosti) 

 

Lapsiperheet 1 2 3 4 5  

Nuoret  1 2 3 4 5 

Työikäiset 1 2 3 4 5 

Ikäihmiset 1 2 3 4 5 
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8. Entä mitkä ovat mielestäsi kunnan tärkeimmät kehittämiskohteet ikäryhmittäin.  

 

Lapsiperheiden mahdollisuuksien osalta 

 

______________________________________________________________ 

 

Nuorten mahdollisuuksien osalta 

 

______________________________________________________________ 

 

 

Työikäisten mahdollisuuksien osalta 

 

______________________________________________________________ 

 

 

Ikäihmisten mahdollisuuksien osalta 

 

______________________________________________________________ 

 

TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 

9. Mitkä asiat edistävät parhaiten Kannonkosken elinvoimaa ja elinkeinoja? 

 

______________________________________________________________ 
 

 

10. Mitkä asiat edistävät parhaiten Kannonkosken elinympäristöä ja viihtyvyyttä? 

 

 

______________________________________________________________ 

 

 
 

11. Jos saisit olla päivän hyvänä haltiana, mitä taikoisit Kannonkosken hyväksi? 

 

____________________________________________________________________ 

 

KUNTALAISTEN OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN 

12. Kunta on meidän kaikkien yhteinen juttu. Mitkä asiat edistävät parhaiten omaa 

osallisuuttasi ja kuntalaisten yhteisöllisyyttä? 

 

____________________________________________________________________ 

 

 

13. Millaisia keinoja sinulla on vaikuttaa yhteisiin asioihin kunnassamme?  

 

____________________________________________________________________ 

 

14. Millaisia vaikuttamisen keinoja tulisi olla lisää? 

 

____________________________________________________________________ 
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15. Miten itse voit toimia oman kuntasi ja kuntalaisten yhteiseksi hyväksi? 

 

____________________________________________________________________ 

 

16. Kuinka mielelläsi suosittelet Kannonkoskea asuinpaikkana muille? Ympyröi sopiva 

vaihtoehto. 

5   erittäin mielelläni   

     4   melko mielelläni 

     3   ehkä  

2   en kovin mielelläni 

1   en suosittelisi ollenkaan 

 

PERUSTELE, miksi valitsit juuri tämän vaihtoehdon?  

 

_____________________________________________________________________ 

 

17. Miten kertoisit Kannonkoskesta ihmiselle, joka haluaisi muuttaa tänne asumaan? Miten 

houkuttelisit häntä muuttamaan tänne? 

 

______________________________________________________________________ 

 

 

18. Minkälaisia terveisiä haluat lähettää omalle kunnallesi? 

 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

TAUSTATIEDOT 

 

Sukupuoli: 

27 nainen 

28 mies 

 

Mihin ikäryhmään kuulut? 

29 15-20 vuotta 

30 21-25 vuotta 

31 26-30 vuotta 

32 31-40 vuotta 

33 41-50 vuotta 

34 51-60 vuotta 

35 60-65 vuotta 

36 66-70 vuotta 

37 71-80 vuotta 

38 81 vuotta tai vanhempi 

 

Oletko 

1 Vakituinen asukas 

2 Vapaa-ajan asukas 

3 Jokin muu, mikä _________________________ 

 

Kiitos osallistumisestasi. 
 




