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SIVISTYSLAUTAKUNTA 
 

Sivistyslautakunnan tehtäväalueeseen kuuluivat kertomusvuonna sivistyshallinto, varhaiskasvatus, esi- ja 
perusopetus, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta, muut koulutuspalvelut (kansalais- ja musiikkiopistot 
sekä toisen asteen palvelut) sekä kirjasto-, kulttuuri-, nuoriso-, liikunta- ja hyvinvointitoimet.  Sivistyspalve-
luiden tavoitteena on tarjota kuntalaisille hyviä ja taloudellisesti tuotettuja varhaiskasvatus-, opetus-, kult-
tuuri- ja vapaa-ajan palveluja sekä luoda edellytykset läpi elämän jatkuvalle oppimiselle, liikunnalle, henki-
selle kasvulle ja fyysiselle hyvinvoinnille kuntastrategian mukaisesti. 
 
Sivistyslautakunnan alaisia tilivelvollisia olivat rehtori-sivistysjohtajan lisäksi varhaiskasvatusjohtaja sekä 
nuoriso-, kulttuuri- ja hyvinvointivastaava. Henkilöstöorganisaatio vastuualueineen oli 31.12.2022 seuraava: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallinto 
Sivistyshallintoon sisältyivät sivistyslautakunta, toimisto, muu toiminta ja yhteistyö sekä ulkopuolista rahoi-
tusta saaneet seutukunnalliset hankkeet. Lautakunnan kokouksia pidettiin kuusi. Keskeisinä asioina käsitel-
tiin vuotuisia asioita kuten toimintakertomus, koulun lukuvuosisuunnitelma ja talousarvio. Perusopetuksen 
hankkeita olivat ICT-osaamisessa tutor-opettajien toimintaa ja verkostoitumista tukevat hankkeet sekä jär-
jestyksessään toinen korona-avustus. Kaikki mainitut hankkeet päättyivät vuoden aikana. 
 
Toiminnan tunnuslukuja 

 Tot. 2020 Tot. 2021 Tav. 2021 Tot. 2022 

Henkilöstö 0,2 0,4 0,45 0,45 

Kokoukset / pykäliä 7/48 7/51 7 6/49 

Stipendit ja avustukset € 795 509 3.000 582 

Perusopetuksen keh.hankkeet, 
kpl 

6 1 1 3 

Nettokustannukset, € 31.598 15.350 47.240 44.909 

Nettokust. / asukas 23,90 11,46 35,71 34,26 
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Varhaiskasvatus  
Kannonkoski on kuntastrategian (2019-2021) mukaan perherakas ja turvallinen asuinpaikka, jossa peruspal-
velut ovat kunnossa. Varhaiskasvatuspalvelut täyttää omalta osaltaan kuntastrategian tavoitteen ja paikka 
varhaiskasvatuksessa on järjestynyt säädetyn ajan puitteissa kaikille sitä tarvitseville. Koko varhaiskasvatus 
ja koulu toimivat samassa rakennuksessa ja henkilöstö tekee tiivistä yhteistyötä, joten lapsen opinpolku on 
Kannonkoskella yhtenäinen.  
 
Päiväkodissa opetetaan, kasvatetaan ja hoidetaan kaikki Kannonkoskella varhaiskasvatuspalvelua tarvitsevat 
lapset. Vuonna 2022 ryhmiä oli kolme. Ryhmät toimivat erityisesti aamuisin ja iltapäivisin joustavasti koos-
tuen 0-6 -vuotiasta lapsista. Lasten hoitoajat ovat moninaisia ja sirpaleisia; osaviikkoisia ja osapäiväisiä, vuo-
roviikkoisia, viikonloppuhoitoisia jne. Työvuorosuunnittelu ja suhdelukujen tarkkailu on haasteellista. Var-
haiskasvatuspalvelujen käyttäminen lastensuojelun avohuollon tukitoimena on arkipäivää. Laatutavoite pai-
nottaa lasten yksilöllisten lähtökohtien huomioimista ja jokaiselle lapselle laaditaan oma varhaiskasvatus-
suunnitelma.  
 
Koronapandemia hellittäessä toiminta palautui kevään aikana normaaliin. Elokuussa varhaiskasvatuksessa 
oli suuri rakenteellinen muutos, kun varhaiskasvatusjohtajan jäädessä eläkkeelle virka eriytettiin esiopetta-
jan-varhaiskasvatusjohtajan tehtävästä omaksi virakseen. Valtakunnallisten muutosten ja vaatimusten 
myötä varhaiskasvatusjohtajan tehtävien hoitaminen osa-aikaisesti ei ollut enää mahdollista. Varhaiskasva-
tusjohtajan viikkotyöajasta 10 h on resursoitu lapsiryhmätyöskentelyyn, mikä mahdollistaa varhaiskasva-
tuksen opettajien lakisääteisen SAK (suunnittelu, arviointi ja kehittäminen) -työajan.  
 
1.8.2022 voimaan tulleet varhaiskasvatussuunnitelman perusteet korostavat lapsen oikeutta hänen tarvit-
semaansa tukeen, mikä toi lisäpainetta resurssien lisäämiseksi. Muutoksen myötä lapsen tarvitsemasta tu-
esta ja sen asteesta (yleinen, tehostettu erityinen) tulee tehdä viranhaltijapäätös ja näin ollen tuen järjestä-
minen lapsen tarpeiden mukaisesti on entistä velvoittavampaa. Lakiuudistuksen myötä oikeus varhaiskas-
vatukseen alkaa sinä kuukautena, kun lapsi täyttää 9 kuukautta. Tämä näkyi jo vuonna 2022 siten, että yhä 
pienempiä lapsia tuli varhaiskasvatukseen. Myös kokopäiväisen varhaiskasvatuksen käyttö nousi merkittä-
västi aiemmista vuosista. Em. muutokset luonnollisesti lisäävät henkilöstöresurssien tarvetta.  
 
Syyskaudella haimme ja saimme valtionavustusta pandemiaan liittyvien haasteiden (lasten pitkät poissa-
olot, perheiden jaksaminen) vaikutusten tasaamiseksi. Avustuksella palkkasimme lastenhoitajan 50 % työ-
ajalla. Näin pystyimme toimimaan pienemmissä ryhmissä ja käyttämään henkilöstön työaikaa enemmän 
myös lakisääteiseen pedagogisen toiminnan suunnitteluun ja arviontiin. Lisäresurssi mahdollisti myös hen-
kilöstön osallistumisen erilaisiin täydennyskoulutuksiin.  
  
Lapset Puheeksi -toimintamalli on sovitusti käytössä ja tarjoamme huoltajille Lapset puheeksi - keskustelua 
aina, kun uusi lapsi saapuu varhaiskasvatuspalvelujen piiriin. Uudet työntekijät koulutetaan mahdollisimman 
pian toimintamallin käyttöön. Piispalan kanssa tehtiin yhteistyötä uimakoulun ja luistelun merkeissä. Piispa-
lassa käytiin syyskaudella yhteensä 10 kertaa. Keväällä pidettiin vanhempainilta erityisesti pienten lasten 
vanhemmille ja syksyllä koko päiväkodin huoltajille. Yhteistyötä huoltajien kanssa tehtiin myös toiminnalli-
sen joulujuhlan merkeissä.   
 
Toimimme Jyväskylän yliopiston kehittäjäpäiväkotina ja sen ansiosta meillä on mahdollisuus saada myös 
varhaiskasvatuksen opettajaopiskelijoita harjoitteluun. Tällä hetkellä kuitenkin kelpoisen ohjaavan opetta-
jan puuttuminen on haasteena harjoittelupäiväkotina toimimiselle. Olemme osa sekä steam -verkostoa 
(=tiede-teknologia, matematiikka ja taiteet) että joustava opinpolku -verkostoa. Tätä kautta myös alan uu-
sin tietotaito kulkee päiväkotiimme. Ruokakuntahanke jatkui kokoava- hankkeena tuoden uusia näkemyk-
siä ja yhteistyötä ruokapalvelun kanssa.  
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Varhaiskasvatuksen erityisopettajapalvelua hankittiin keväällä ostopalveluna, mutta elokuusta alkaen se on 
sisällytetty varhaiskasvatusjohtajan virkaan. Moniammatillista yhteistyön tehdään varhaisen tuen ryh-
mässä (puhe- ja toimintaterapeutit, psykologi, neuvolan terveydenhoitaja, varhaiskasvatuksen erityisopet-
taja, varhaiskasvatuksen opettaja). Ryhmä kokoontui 3 krt vuonna 2022, lisäksi pidämme yhteyttä tarpeen 
mukaan kokoontumisten välilläkin. Tällä kokoonpanolla pystymme ennakoimaan tulevia tarpeita ja saa-
maan palvelut niitä tarvitseville mahdollisimman pikaisesti.  
 
Toiminnan tunnuslukuja  

Päiväkoti Nappula       Tot 2020 Tot 2021 Tav 2022 Tot 2022 

Henkilöstö 4,77 4,77* 6,79 6,67 

Kokopäivähoitopäiviä 1013 1102 1700 3487 

Osapäivähoitopäiviä 2005 2744 2300 1024 

Hoitopäiviä yhteensä 3018 3846 4100 4511 

Lapsia kokopäivähoidossa 31.12.  
Lapsia osapäivähoidossa 31.12.  

7 
18 

6 
24 

 7 
28 

Lapsia hoidossa ka/kk 24 27,67 25 32,33 

Nettokustannukset, € 220.314 242.738 316.500 329.912 

Nettokust. / asukas 165.65 185.154 239.23 251,65 

Hoitopäivän nettohinta** 73.00 63,11 77,20 73,13 

* toteutunut henkilöstömäärä v. 2021 on virheellinen, oikea määrä on 6,08 
**sis. palkat, kiinteistö-, ateria- ja tarvikekulut, mutta ei sumu-poistoja tai arvonalentumisia 
 

Lasten kotihoidontuki  
Lasten kotihoidontukea maksetaan niille perheille, jotka eivät käytä kunnallisia varhaiskasvatuspalveluja. Tu-
kea sai koko vuoden aikana yhteensä 17 eri taloutta. Keskimäärin tuensaajia oli 8,1 / kk, tukea saavia lapsia 
keskimäärin 10,8. 
 

Lasten kotihoidon tuki Tot 2020 Tot 2021 Tav 2022 Tot 2022 

Tukea saavat taloudet yht. koko vuonna 17 16 13 17 

Tukea saavat lapset ka 13 14 15 10,8 

Nettokustannukset, € 44.517 43.560 40.000 34.560 

Nettokust. / asukas  33,67 33,22 30,51 26,36 

 

Esi- ja perusopetus 
Esi- ja perusopetuksen yleisenä tehtävänä on antaa oppilaille heidän edellytystensä mukaiset tiedot ja taidot 
jatko-opintoja ja työelämää varten sekä ohjata heitä terveellisiin elämäntapoihin ja arjen hallinnan taitoihin. 
Kannonkosken koulussa opiskeli vuonna 2021 keskimäärin 8,5 esi- ja 113,5 perusopetuksen oppilasta. Jatko-
opintokelpoisuuden saavutti 100 % peruskoulunsa päättäneistä. Kaikki 9. luokalta päässeet saivat myös 
jatko-opiskelupaikan toiselta asteelta. Vuonna 2020 alkanut koronaepidemia vaikutti vielä hieman kevätlu-
kukauden työskentelyyn. Piispalan palveluiden hyödyntämistä perusopetuksessa pystyttiin jatkamaan lähes 
normaalisti. 
 
Oppimisen tuen pääasiallisin muoto luokilla 1 - 5 oli osa-aikainen erityisopetus pienluokassa ja luokilla 6 – 9 
osa-aikainen erityisopetus pienryhmissä. Koulunkäynninohjaajia, joita oli keskimäärin 4,5 osa-aikaista, käy-
tettiin kaikilla luokka-asteilla. Erityisopettajia oli kolme, joilla kaikilla oli myös yleisopetuksen tunteja. 
 
Oppilaskunnassa oli edustus luokilta 7 – 9. Se kokoontui ohjaavan opettajan johdolla aina tarpeen mukaan 
keskimäärin kerran kuukaudessa. Luokilla eskarista kuudenteen toimi Lasten parlamentti. 
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Koulunkäynninohjaajia palkattiin kevätlukukaudella korona-avustuksella yksi. Yhteensä ohjaajia oli vuoden 
päättyessä neljä. 
 
Toiminnan tunnuslukuja  

Esiopetus Tot. 2020 Tot. 2021 Tav. 2022 Tot. 2022 

Oppilaita kevät/syksy 13/4 4/9 9/10 8/9 

Esiopetuksen tunnit 20 20 20 20 

Nettokustannukset, € 72.259 74.816 63.560 70.224 

Nettokust. /asukas 54,66 57,07 48,04 53,57 

Nettokust. /esiopp. 8.501 11.510 6.691 8.262 

Kotikuntakorvaus 6 v. 4.146 4.339  4.546 

Perusopetus 

Oppilaita kevät/syksy 130/132 132/120 119/108 119/108 

Perusop. tunnit/vko, kevät/syksy 370/322 322/322 301/305 280/290 

Nettokustannukset, € 1.520.576 1.737.169 1.718.250 1.830.200 

Nettokust. /asukas 1.150 1.325 1.299 1.396 

Nettokust. /opp. 11.607 13.787 15.139 16.125 

Kotikuntakorvaus 7-12 v./13–15v. 6.797/10.875 7.113/11.381  7.452/11.924 

 
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta  
Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään 1. ja 2. luokan oppilaille sekä tarvittaessa 3.- 9. luokkien erityisope-
tuksen oppilaille. Toiminnalla pyritään vähentämään pienten koululaisten yksinäistä aikaa kotona ja helpot-
tamaan perheen ja työelämän yhteensovittamista. 
 
Toiminnan tunnuslukuja  

 Tot. 2020 Tot. 2021 Tav. 2022 Tot. 2022 

Osallistuneet oppilaat kevät/syksy  8/8 9/9 12/10 10/7 

Ohjaustunteja 744 756 752 760 

Nettokustannukset € 9.772 11.948 34.010 28.133 

Nettokust. / asukas  7,39 9,11 25,71 21,46 

APIP-toiminnan korjattu valtionosuus € 12.919 9.944 - 9.648 

 
Muut koulutuspalvelut 
Muuhun koulutukseen sisältyvät kansalaisopiston ja musiikkiopiston toiminta sekä toisen asteen opiskelija-
huolto. 
 
Opiskelijahuoltolain mukaisena velvoitteena toisen asteen järjestämispaikkakunnalla on velvollisuus tarjota 
opiskelijahuolto (kuraattori- ja psykologipalvelut) alueensa oppilaitoksen opiskelijoille. Järjestäjäkunta saa 
laskuttaa palvelusta aiheutuneet kulut opiskelijan kotipaikkakunnalta. Viime vuonna näitä menoja oli 2 295 
euroa, mikä oli noin 300 euroa edellisvuotta vähemmän. 
 
Saarijärven kansalaisopiston Kannonkosken osasto 
Kansalaisopistossa kaikenikäisillä kuntalaisilla on mahdollisuus opiskella ja harrastaa monipuolisesti ja edul-
lisesti. Toiminnan tavoitteena ovat joustavuus ja käyttäjälähtöisyys. Opetusta pyritään tarjoamaan kuntalais-
ten toivomissa aiheissa, myös lyhytkursseina ja luentoina. Toiveita kurssisisältöihin kartoitetaan kuntalaista-
paamisissa ja kansalaisopiston näyttelyiden yhteydessä.  
 
Kannonkosken osaston kursseilla oli vuonna 2022 kurssilaisia kaikkiaan 267, joista naisia oli 206 ja miehiä 61.   
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Kansalaisopiston Kannonkosken osaston palvelu ostetaan Saarijärven kaupungilta. Saarijärven kansalais-
opisto maksaa osastonjohtajan työajan. Nuoriso-, kulttuuri- ja hyvinvointivastaavan kokonaistyöajasta 15 % 
on jyvitetty kansalaisopiston Kannonkosken osaston johtamiseen.  
 
Kansalaisopiston rooli Kannonkosken ryhmäliikuntapalvelujen tuottajana on merkittävä. Tärkeää on myös 
musiikin yksilönsoiton opetus musiikkiopiston lisäksi. Kansalaisopisto ja musiikkiopisto järjestävät vuosittain 
kaksi yhteistä oppilaskonserttia. Lisäksi kansalaisopiston kädentaidoista järjestetään kirjaston näyttelytilassa 
2 näyttelyä vuosittain.  
 
Tuntiopettajina käytetään ensisijaisesti paikallisia ja seudullisia osaajia. Paikkakunnalla ja seutukunnalla asu-
vat eri lajeja taitavat kansalaisopiston opettajat ovat merkittävä voimavara, joita ilman emme näin monipuo-
lisesti kursseja pystyisi tarjoamaan. 
 
Toiminnan tunnuslukuja  

 Tot. 2020 Tot. 2021 Tav. 2022 Tot. 2022 

Kurssit/koulutukset 47 31 42 30 

Opetustunteja 1010 700                  1000 619,05 

Netto-opiskelijoita / Opiskelijoita yht. 445 209 420 267 

Nettokustannukset € 17084 15.422 18.000 17.512,33 

Nettokustannukset € / opetustunti 16,91 22,03                 18,00 28,29 

Nettokustannukset € / asukas 12,92 11,76 13,61 13,36 

 
Musiikkikoulutus 
Saarijärven Viitasalo-opiston toiminta-ajatuksena on musiikin ja tanssin harrastuksen kehittäminen ja musii-
kin ja tanssin perusopetuksen antaminen sekä harrastajille että ammattiin aikoville toiminta-alueellaan. 
 
Toiminnan tunnuslukuja 

  Tot. 2020  Tot. 2021 Tav. 2022 Tot. 2022 

Opetustunteja 495 450 460 501 

Opiskelijoita (perusaste) 13 11 11 13 

Nettokustannukset 9.449 7.182,00 4.350,00 5.488,98 

Nettokustannukset € / opetustunti 19,09 15,96 9,46 10,96 

Nettokust. / asukas 7,15 5,48 3,29 4,19 

 

Kirjasto 
Kirjasto on tärkeä lakisääteinen palvelu, joka tarjoaa kaikille yhtäläisen pääsyn kirjastoaineistoihin, edistää 

lukemista ja kirjallisuutta, tarjoaa ohjausta tiedon hankintaan, tarjoa tiloja yhteiseen käyttöön sekä edistää 

yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua.  

Kannonkoskella lainataan keskimäärin noin 40 kirjaa vuoden jokaisena päivänä ja kirjastokäyntejä on päivit-

täin noin 23. Keski-Suomen kirjastoverkko, Keski-kirjastot kattaa koko maakunnan. Se tarkoittaa yhteistä kir-

jastokorttia, verkkokirjastoa ja e-aineistoja, käyttösääntöjä, maksuttomia aineistokuljetuksia sekä hankinta- 

ja asiantuntijatyötä. Kannonkosken kirjasto kuuluu myös AKEPIKEN eli Pirkanmaalla ja Keski-Suomessa alu-

eellista kehittämistehtävää toteuttavan Tampereen kaupunginkirjaston alaisuuteen. 

Syrjäytymisen ehkäisykeinona kirjaston palvelut ovat tärkeässä asemassa. Kirjastossa voi tehdä paljon muu-

takin kuin vain lainata kirjoja. Kirjastossa tarjotaan monia matalankynnyksen palveluja, voi skannata ja tulos-

taa tärkeitä papereita, kysyä neuvoa digipalveluiden käytössä, lainata tarvikkeita urheiluvälineistä verenpai-

nemittariin ja saada tietoa seutukunnan ajankohtaisista tapahtumista. Kirjasto tekee yhteistyötä muiden 



6 

 

toimijoiden kanssa, erityisesti kunnan nuoriso- ja kulttuuritoimen kanssa tarjoamalla tilat näyttelyille, eloku-

vaesityksille ja järjestämällä yhteisiä tapahtumia. 

Kirjasto sai kuluneelle vuodelle rahoitusta Ketä kiinnostaa-osallisuushanketta varten. Hankkeella toteutettiin 

mm. kunnanvaltuuston kokousten kuvaamiset, kuntalaistreffi-tapahtumat, pehmoleluvaalit ja muita yksit-

täisiä tapahtumia. Hanke päätettiin vuoden 2022 loppuun.  

Vuoden 2022 talousarvio alitettiin hieman kirjaston osalta. Kirjastolla aloitettiin varautuminen kirjaston hen-

kilövaihdoksiin ja tilahaasteisiin tarkentamalla uusia hankintoja ja tehostamalla poistoja ja tilojen raivausta.  

 
Toiminnan tunnuslukuja  

 Tot. 2020 Tot. 2021 Tav. 2022 Tot. 2022 

Lainat 18.576 16.005 20.000 15 050 

Lainat / asukas 14,1 12,21 15,12 11,48 

Lainaajat 415 402 600 381 

Kirjastokäynnit 7.719 8.436 10.000 8.484 

Käynnit / asukas 5,8 6,4 7,5 6,5 

Nettokustannukset, kirjasto 81.261 94.075 116.040 111.928 

Nettokustannukset, €/ asukas 61,47 71,75 87,70 85,38 

 
Kulttuuri 
Kulttuurilain mukaan kunnan kulttuuritoiminnalla tarkoitetaan toimintaa, jolla kunta edistää kulttuurin ja 
taiteen tekemistä, harrastamista, saatavuutta ja käyttöä sekä taide- ja kulttuurikasvatusta ja kulttuuriperin-
töä. 
 
Syksyllä 2022 sivistyslautakunta hyväksyi uuden KUL-TA - polku kulttuurikasvatussuunnitelman eli kulttuuria 
ja taidetta jokaiselle lapselle ja nuorelle Kannonkoskella. Aiemmin suunnitelma on ollut opetussuunnitelman 
liitteenä. Kulttuurikasvatussuunnitelman laatimista, kehittämistä ja toteutumista koordinoi sivistyslauta-
kunta. Yhdyshenkilönä toimii nuoriso-, kulttuuri- ja hyvinvointivastaava.  
 
Kannonkosken kunnan Kulttuurikasvatussuunnitelma on laadittu tukemaan opetusta sekä koulun ja kult-
tuuritoimijoiden välistä yhteistyötä. Suunnitelma etenee polun lailla päiväkoti-ikäisistä yläkouluun saakka. 
Suunnitelma edistää lasten ja nuorten osallisuutta, sekä yhdenvertaisia ja tasa-arvoisia mahdollisuuksia 
kulttuuristen teemojen saatavuudessa. Kulttuurikasvatussuunnitelma on rakennettu koulun, päiväkodin, 
kirjaston, nuorisotoimen, kulttuuritoimen, kansalaisopiston, seurakunnan ja 3. sektorin kanssa yhteis-
työssä. Kulttuurikasvatussuunnitelma on kaksitasoinen sisältäen perustason ja syventävän tason. 
 
Kulttuurikasvatussuunnitelman mukaisesti toteutettiin syksyllä 2022 ensimmäistä kertaa ylisukupolviset tal-
koot sankarihaudoilla. 8. luokkalaiset haravoivat lehtiä yhdessä muun talkooporukan kanssa. Suntion joh-
dolla tutustuttiin myös kirkon arkkitehtuuriin ja historiaan sekä kirkkomaalla muistokiviin. 8. luokkalaiset 
laskevat myös sankarihaudalle seppeleen vuosittain Talvisodan päättymisen muistoksi. Kulttuurikasvatus 
koulussa ja päiväkodilla sisältää mm. vuodenkiertoon kuuluvat juhlat, koulun omat juhlat, tapahtumat ja 
teemapäivät sekä oppilaskunnan, nuorisovaltuuston ja Lasten Parlamentin ideoimat ja toteuttamat tapah-
tumat. Lisäksi osallistutaan Mediataitoviikkoon, käydään kirjaston näyttelyissä, elokuvateatterissa ja osallis-
tutaan Koulujen elokuvaviikkoon. 3. luokkalaiset vierailevat vuosittain perinnemuseolla, 5. luokkalaiset Kivi-
kauden-kylässä ja 8. luokkalaiset kaksi kertaa Taidetestaajat-vierailulla. Vuonna 2022 nämä olivat konsertti 
ja teatteriesitys Jyväskylässä. Kirjastoyhteistyö on monipuolista ja säännöllistä. Demokratiakasvatusta toteu-
tettiin 0-2. luokkalaisten kanssa järjestämällä pehmoleluvaalit. 5.-6. luokkalaiset pääsivät osallistumaan 
myös Ateneumin virtuaaliseen taidenäyttelyyn.  
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Vuoden 2022 päätapahtumia olivat Kannonkoski-päivä ja Antin Soitto kesä-heinäkuun vaihteessa sekä Itse-
näisyyspäivän juhla seurakuntatalolla. Lisäksi juhlittiin ja kuultiin Aino Suholaa Ikääntyvien Ilonpäivässä sekä 
käytiin teatteriretkellä naapuripitäjässä ja kotiseuturetkellä Teerilammen laavulla Nykälännoidan stressin-
poisto-ohjelmassa. Joulu avattiin yhteisessä tapahtumassa torilla. Kaksi 4. luokkalaista pääsi edustamaan 
Kannonkoskea Sanna Marinin kutsumina Lasten Itsenäisyyspäivän juhlaan säätytalolle Helsinkiin. 
 
POP UP -tapahtumia järjestettiin museolla muutama. Lisäksi museon ovet olivat pääsääntöisesti auki tors-
taisin Lauluiltojen aikana. Kunta tarjoaa tilat Lauluiltoja järjestävälle Kannonkoski-seuralle. POP UP -konsert-
teja oli ”Tykkipuistossa” kaksi, esiintyjänä Ritva Paananen. Musiikkia kuultiin myös koululla ja kirjastolla. Kou-
lulla ja päiväkodilla vieraili ammattimuusikoiden breakdance ryhmä School Breaks. Kirjastolla virittäydyttiin 
joulun tunnelmaan Christmas Jazz -konsertissa. Musiikkiopiston konsertteja oli kaksi; keväällä ja joulun alla. 
Joulukuussa järjestettiin kirjastolla myös Naisten ilta, jossa mm. kirjailija Jonna Riikonen esitteli kirjaansa 
Nainen on naiselle tuki. 
 
Elokuvanäytöksiä oli yhteensä 28, sisältäen näytökset koululuokille, leiri- ja kerhoryhmille, yleiset näytökset 
perjantai-iltaisin ja sunnuntai-iltapäivisin sekä tilatut yksityisnäytökset.  

 
Kirjaston näyttelytilassa järjestettiin seitsemän (7) näyttelyä. Vuoden näyttelyt avasi Maija Karman kuvitus-
näyttely Zacharias Topeliuksen rakastettuun satuun Vattumato. Kannonkoski muuttajan silmin näyttelyn to-
teuttivat sisarukset Iiris ja Käpy. Huhtikuussa näyttelytilassa käväisi Historian havinaa - partion ja 4H:n näyt-
tely. Loppukeväästä nautittiin näyttelytilassa kansalaisopiston kädentaitajien taidokkaista käsitöistä. Alku-
kesästä näyttelytilassa sai tutustua taiteilija ”Kävyn” näyttelyyn Elämää meiltä ja muualta ja loppukesästä 
kansainvälisen kuvaajan, Tarja Ruuskan valokuvanäyttelyyn ”Elämän kirjoa”. Loppuvuoden näyttely oli use-
amman näytteilleasettajan yhteinen jouluteemainen kädentaitojen myyntinäyttely, jossa oli esillä mm. Mar-
git Valtosen teoksia. 
 
Kuntalaistapaamisia järjestettiin 4 - maaliskuussa Kuntalaistreffit kirjastolla ja Viisarin alueen asukkaiden tu-
levaisuusilta koululla sekä kahdet Kesätreffit torikahvilalla kesällä 2022. Lisäksi kokoonnuttiin loppu vuodesta 
pohtimaan uuden perinnejaoston / toimikunnan perustamista Kannonkoskelle.  
Järjestöilta toteutettiin keväällä 2022. Lisäksi toiveita mm. kesän tapahtumiin kerättiin Kuntalaistreffeillä.  
Kaikille vapaaehtoistoimijoille järjestettiin keväällä ja syksyllä Kiitos-tapahtumat kahveineen ja saunomis-
mahdollisuuksineen. Kesän toimijoita puolestaan kiitettiin yhteisellä keilailulla, savusaunalla ja pienellä ilta-
palalla. Kumppanuuspöytä on kokoontunut 4 kertaa vuoden 2022 aikana ja ollut mukana järjestämässä mm. 
Ikääntyvien Ilonpäivää sekä vapputansseja ja Lettukestejä Mäntykodilla ja Honkalassa. Joulun avauksen yh-
teydessä kirjoitettiin porukalla lahjoitettuja joulukortteja. Kortit jaettiin Mäntykodin ja Honkalan asukkaille 
jouluisessa tapahtumassa, jossa esiintyivät 0-2. luokkalaiset ja lisäksi laulettiin yhteislauluja. 
 
Kulttuuritoimi on tehnyt yhteistyötä niin poikkihallinnollisesti, paikallisesti kuin maakunnallisestikin. 
Kulttuurivastaava toimii Kannonkosken kunnan järjestöyhdyshenkilönä, vapaaehtoistoiminnan yhdyshenki-
lönä ja osallisuusvastaavana. Kulttuurivastaava osallistui vuoden 2022 aikana Keski-Suomen Taikusydän-ver-
koston kokouksiin sekä Saarijärven-Viitasaaren seutukunnan pyöreä pöydän Teams-tapaamisiin ja kuntien 
järjestöyhdyshenkilöiden tapaamisiin.  
 
Kannonkosken kunta tukee järjestötoimijoita monin tavoin mm. tarjoamalla maksuttomia tiloja, kuntatie-
dotteessa ilmoittamisen, yhteistyötä ja 200 euron tapahtumakorvaus.  
 
Toiminnan tunnuslukuja  

 Tot. 2020 Tot. 2021 Tav. 2022 Tot. 2022 

Näyttelyt 5 8 4 7 

Juhlat 1 1 2 3 
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Retket ja tapahtumat 2 12 8 23 

Elokuvat/katsojat 9/73 23 / 209 15 /150 28 /217  

Yhteishankkeet 0 0 0 1 

Nettokustannukset, kulttuuri 11.740,00 13.923 17.070      14.933,42 

Nettokustannukset, €/ asukas 8,88 10,62 12,90 11,39 

     

Seutukunnallinen kulttuuriyhteistyö 
Ostettu kulttuurisen nuorisotyön 
palveluja noin 2.000 eurolla, josta 
omavastuuosuus 274,64 e. 

   
274,64  

 

 
Nuorisotyö 
Nuorisotoimen tehtäväkenttä on laaja ja monialainen. Nuoriso- ja kulttuurivastaavan työajasta 60 % on 
keskitetty nuorisotoimen työtehtäviin. Keskeisimpiä tehtäviä ovat olleet koulunuorisotyö, lasten ja nuorten 
tieto- ja neuvontapalvelut sekä harrastusten ja vapaa-ajantoiminnan organisointi. Nuoriso- ja kulttuurivas-
taava toimii myös lapsia ja nuoria osallistavien vaikuttajatahojen ohjaajana (Lasten Parlamentti ja Nuoriso-
valtuusto). Tiedolla johtaminen on kaiken toiminnan perustana. Tiedolla johtamista edistää nuoriso- ja 
kulttuurivastaavan perehtyminen ajankohtaisiin ilmiöihin ja osallistuminen koulutuksiin / webinaareihin. 
Nuoriso- ja kulttuurivastaava on osallistunut resurssiensa mukaan sekä koulunuorisotyöntekijöiden, että 
nuorisovaltuustoa ohjaavien henkilöiden ja ns. ison nuorisotyönverkoston kokoontumisiin Teams -yhtey-
dellä. Lisäksi nuoriso- ja kulttuurivastaava kutsuttiin ohjausryhmän jäseneksi Keski-Suomen nuorisotyön 
koordinointi -hankkeeseen (AVI). Nuorisovastaava osallistuu koulun laaja-alaiseen oppilashuoltotyöryh-
mään. 
 
Paikallinen nuorten ohjaus- ja palveluverkosto NOPPA, laajennettiin vuonna 2022 Kannonkosken, Kivijär-
ven ja Kyyjärven yhteiseksi nuorten ohjaus- ja palveluverkostoksi. Ensimmäisessä kokouksessa laadittiin 
alustavat suuntaviivat yhteiselle toiminnalle. Kokouksia on vuosittain kaksi – keväällä ja syksyllä. Jokainen 
kolmesta kunnasta toimii vuorollaan kouluvuoden ajan ”isäntäkuntana”. Ensimmäisenä vuorossa on Kan-
nonkoski – syksy 2023-kevät 2024. Toivottavaa olisi, että syksyn kokoukseen osallistuttaisiin livenä, mutta 
hybridimahdollisuuskin on olemassa.  
 
Koulunuorisotyö on oppilaiden arjen tukea, läsnäoloa ja yhteisöllisyyden kehittämistä. Toimintamuodot 
kehitetään Kannonkosken oppilaiden tarpeisiin ja lähtökohtiin. Koulunuorisotyön toimintamuotoja ovat 
mm. yksilötyö (Läksy-Lyyli), pienryhmätoiminta yhteistyössä esim. kuraattorin tai toimintaterapeuttien 
kanssa (erilaiset kutsuryhmät), ryhmäyttäminen (kutosleiri), välituntitoiminta ja osallistavat oppitunnit. Yk-
silötyötä tehdään myös puhelimitse. Ryhmäytystoimenpiteitä lisättiin vuoden 2022 aikana. 6.-8. luokkalais-
ten kanssa toteutettiin ns. Game Över -tunnit sisältäen yhteisöllistä toimintaa luokan kesken. Toukokuussa 
oli Crazy Art-tapahtuma (kulttuurinen nuorisotyö), jossa jokainen yläkoulun luokka muodosti oman tiimin 
ja rakensi kierrätysmateriaaleja hyödyntäen. Syyslukukaudella 9. luokka toteutti toiveensa mukaisesti yö-
koulun. Yrittäjyyskasvatusta toteutettiin mm. vierailemalla Yrityskylässä Jyväskylässä 6. ja 9. luokkalaisten 
kanssa. POP UP Yrittäjyyspäivä järjestettiin koululla syksyllä 2022. Nuoriso- ja kulttuurivastaava osallistui 
koulun teemapäiviin ja -viikkoihin sekä tapahtumiin ja on koulun tapahtumatyöryhmän jäsen.   
 
Nuorisotoimen organisoimat lasten ja nuorten vapaa-ajantoiminnot koostuvat kerhoista, tilanuorisotyöstä, 
Crazy Action-illoista, klubitoiminnasta, työpajoista, leireistä, retkistä ja tapahtumista. Crazy Action -iltoja 
järjestettiin talvikaudella joka toinen viikko yhteensä 10 kertaa Piispalassa sekä väliviikoilla nuokkarilla. 
Crazy Action -toimintaa rahoittaa Avi ja se toteutetaan yhteistyössä Suomenselän 4H-yhdistyksen kanssa. 
Hanketta hallinnoi Suomenselän 4H-yhdistys. Nuokkari-illat ovat avoimien ovien toimintaa nuorisotalolla 
peruskouluikäisille, klubi-illoissa nuorimmat kävijät ovat 9. luokkalaisia ja toiminta ostetaan Suomenselän 
4H-yhdistykseltä. Klubi-illat toteutettiin talvella nuorisotalolla sekä alku- ja loppukesästä torikahvilalla. Sa-
malla tehtiin jalkautuvaa nuorisotyötä torin alueella.  
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Kerhotoiminta toteutuu miltei kokonaan hankerahoituksilla, joissa merkittävin rahoittaja on AVI: Harrasta-
misen Suomen Malli (hallinnoi nuorisotoimi) ja Lasten ja nuorten paikallinen harrastustoiminta (hallinnoi 
Suomenselän 4H-yhdistys). Jokaiselle kouluvuodelle kootaan Kannonkosken lasten ja nuorten harrasteka-
lenteri, jonka avulla pyritään välttämään päällekkäisyyksiä toiminnoissa, lisäämään yhteistyötä ja osallista-
maan mahdollisimman monia lapsia ja nuoria harrastuksiin. Kerhotoiminta on pääsääntöisesti koko luku-
vuoden kestävää. Harrastamisen Suomen Mallissa kerhot sijoittuvat pääsääntöisesti koulukampukselle tai 
sen välittömään läheisyyteen. Avustusta on kuitenkin saatu myös kerholaisten kuljetuksiin Teemmä-tallille 
sekä Piispalan nuorisokeskukseen mm. vesiliikuntaryhmiin.   
 
Välituntitoimintaa kehitettiin Harrastamisen Suomen Mallin ja liikuntahankkeen kautta järjestäen mm. ku-
visvälkkää, liikuntavälkkiä ja karaokevälituntitoimintaa. 
 
Nuorisotoimi oli mukana kuudella retkellä: huvipuistoretki, 2 x Taidetestaajat, 2 x Yrityskylä ja Finn-Metko-
messut. Leiritoimintaa järjestetään pääsääntöisesti nuorisotalolla, koulun tiloissa ja Piispalassa. Vuoden 
2022 aikana järjestettiin Lumileiri, Summeri-kesäpäiväleiri, 2 Duunileiriä, Syyssäpinääleiri, Kutosleiri, 9. 
luokkalaisten yökoulu ja Nuva-leiri Marttisissa.  
 
Vuoden 2022 tapahtumia olivat vappu, halloween ja kekri-tapahtumat. Lisäksi osallistuttiin yleisurheilupäi-
vään, talviliikuntapäivään ja 7.-8. luokkalaisten kanssa MetsäGroup -metsäpäivään. 0-2. luokkalaiset vierai-
livat joulutapahtumassa Mäntykodilla ja Honkalassa. Työpajoja on perinteisesti kaksi vuodessa: pääsiäis- ja 
joulupajat. Lasten ja nuorten osallisuusryhmiä on kolme: Lasten Parlamentti, Nuorisovaltuusto ja Osalli-
suusryhmä Pro 
 
Yhteistyökumppaneista merkittävimpiä ovat olleet koulu, Suomenselän 4H-yhdistys, Piispalan nuorisokes-
kus ja etsivä nuorisotyö. Etsivän nuorisotyön palvelut ostetaan Karstulan kunnalta. Kannonkosken koululla 
sijaitsevasta ohjauksen yhteistoimistosta löytyvät nuoriso- ja kulttuuritoimen lisäksi 4H, etsivä nuorisotyö 
ja opinnonohjaaja.  
 
Nuorisotoimen hallinnoimat hankkeet vuonna 2022  

1. Tekemistä riittää 1.8.2021-30.6.2022 
- Toteutettu 892 ohjaustuntia ja 17 koko lukuvuoden kestävää kerhoa.  
- Hankkeeseen on osallistunut yhteensä 91 lasta / nuorta. 
- Hankkeen kokonaisbudjetti 35.640,02 e 
- Avustuksen osuus 28.000,00 e 
- Omavastuuosuus 7467,32 e 
- Yksityinen omarahoitus 172,70 e 
- Valtionavustus kattoi 78,56 % hankkeen budjetista. 
- Omavastuuosuus ylittyi 341,02 e – huomioitu muussa nuorisotoimen budjetissa. 

2. Harrastamisen Suomen malli (kouluvuosi 2022-2023 – jatkuu keväälle 2023 saakka) 
- Kokonaisbudjetti 43.750,00 e 
- Myönnetty avustus 35.000,00 e 
- Omavastuuosuus 8.750,00 e (koordinaattorin työaika) 

 
Toiminnan tunnuslukuja  

 Tot. 2020 Tot. 2021 Tav 2022 Tot. 2022 

Kerhot kevät/syksy 7/7 9/24 10 / 10 25 / 24 

Retket 2 2 2  6 

Leirit  3 9 4 8 

Tapahtumat 4  4 7 

Kurssit/Työpajat - 8 2 2 
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Lasten ja nuorten osallisuusryhmät / 
tapaamiset 

tapaamisia 4 ryhmiä 3 /  
tapaamisia 10 

3 / 9 ryhmiä 3 / ta-
paamisia 11   

Avoin toiminta iltaa/vuosi 64 51 46 / 432 52 / 574 

Hallinnoitavat hankkeet 3 2 1 2 

Alle 29 v. määrä 301 282 290 282 

Nettokustannukset, € 37.231 21.591,00 48.080 34.489,62 

Nettokust. / asukas 28,16 16,47 36,34 26,31 

Nettokust./ alle 29-v. 123,69 76,56 165,79 122,30 

Nuorisotyön valtionosuus € 1.439,00 1.363,00 - 1.292,00 

 
Hyvinvoinnin edistäminen 
Kannonkosken kunnan hyvinvoinnin edistämisestä vastaa nuoriso-, kulttuuri- ja hyvinvointivastaava. Hyvin-
voinnin edistämiseen on käytettävissä 15 % kokonaistyöajasta.  
Hyvinvointivastaava tuottaa ja kokoaa hyvinvointitietoa kehittämisen tueksi, laatii yhteistyössä verkostojen 
kanssa hyvinvointisuunnitelmat ja -kertomukset sekä seuraa väestön hyvinvointia ja terveyttä edistävien 
tavoitteiden toteutumista. Hyvinvointivastaava toimii yhteistyössä kunnan toimialojen ja muiden toimijoi-
den kuten yritysten, 3. sektorin, hyvinvointialueen ja maakunnallisten verkostojen kanssa. Hyvinvointivas-
taava huolehtii oman toimialansa viestinnästä ja hyvien käytäntöjen levittämisestä.  
 
Hyvinvointipiste on kokoontunut pääsääntöisesti kerran kuussa kunnantalolla. Vastaanottoa ovat pitäneet 
Liikuntaneuvoja sekä terveydenhoitaja. Liikuntaneuvonta ja ohjatut liikuntaryhmät on toteutettu pääsään-
töisesti Liikunnallisen elämäntavan kehittämishankkeen rahoituksella. Myös nuoriso-, kulttuuri ja hyvin-
vointivastaava on osallistunut liikuntaneuvonnan verkoston työskentelyyn. Yhteistyössä Kumppanuuspöy-
dän kanssa toteutettiin Esteettömyyskävely keskustassa. 
 
Sivistyslautakunta hyväksyi loppu vuodesta 2022 uuden paikallisen Ehkäisevän päihdetyön, mielenhyvin-
voinnin edistämisen ja lähisuhdeväkivallan ehkäisemisen suunnitelman. Nuoriso-, kulttuuri- ja hyvinvointi-
vastaava toimii Kannonkosken kunnan ehkäisevän päihdetyön, mielen hyvinvoinnin edistämisen ja lähisuh-
deväkivallan ehkäisyn yhdyshenkilönä ja on suorittanut vuoden 2022 aikana mm. lisäkoulutuksen ”Vaikut-
tava ehkäisevä päihdetyö kunnallisessa nuorisotyössä.” Toimintaa ohjaa ja seuraa Hyvinvointi-työryhmä, 
joka toimii sivistyslautakunnan alla. Aiemmin ryhmä toimi nimellä Ehkäisevän päihdetyön ryhmä. Nimen 
muuttumisen lisäksi ryhmän käsittelemät asiat laajenivat koskemaan kaikkia hyvinvoinnin edistämiseen 
liittyviä teemoja.  
 
Maksuton aamupalakokeilu alkoi koululla syyskuussa 2022 ja jäi pysyväksi käytännöksi. Aamupalakokeilu 
pohjaa 4.-5. ja 8. luokkalaisille teetettyyn paikalliseen hyvinvointikyselyyn, josta ilmeni että moni oppilas ei 
syö aamupalaa kouluaamuina. Asiaa käsiteltiin MAISTUUKO? -työryhmässä (ruokakasvatus). Nuoriso-, kult-
tuuri- ja hyvinvointivastaava toimii työryhmän yhdyshenkilönä ja koolle kutsujana. Ravitsemusasioissa on 
tehty yhteistyötä myös hyvinvointialueen kanssa. Hyvinvointivastaava osallistuu myös Keski-Suomen 
omaan Ravitsemustyöryhmän (Hyvaks) verkostopalavereihin sekä Ruokakasvatuksen alueverkoston toimin-
taan.  
 
Toiminnan tunnuslukuja 

 Tot. 2020 Tot. 2021 Tav 2022 Tot. 2022 
Hyvinvointisuunnitelma ja -kerto-
mus 

  1 1 

Osallisuussuunnitelma   1 - 

Ehkäisevän päihdetyön, mielen hy-
vinvoinnin edistämisen ja lähisuh-
deväkivallan ehkäisyn suunnitelma 

   1 
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Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto 
kokoukset 

  3 2 

Ennaltaehkäisevä päihdetyö,  
työryhmän kokoukset / tapahtu-
mat, kampanjat, tietoiskut 

  2 / 4 1 / 3 

Liikenneturvallisuustyöryhmä, ta-
paamiset / 
tapahtumat, infot 

  2 / 2 3 / - 

Ravinto- ja ruokakasvatus-työryh-
mätapaamisia / tapahtumia 

  4 / 4 2 paikallista työ-
ryhmäkokousta, 
5 alueellista ko-
kousta 
1 tapahtuma 
(Kekri) 

Vapaaehtoistoimijoiden kiitoskah-
vitapahtuma 

  1 3 

Kumppanuuspöytä kokoukset / ta-
pahtumat 

  3 / 2 4 kokousta 
4 tapahtumaa 
1 esteettömyys-
kävely 

 
Liikunta ja ulkoilu 
Tehtäväalueen keskeisenä tavoitteena on liikunnan ja muun terveyttä edistävän fyysisen aktiivisuuden edis-
täminen. Kunnan liikuntapaikkojen hoidosta vastaa tekninen toimi. Koulun pihassa sijaitseva uusi lähilii-
kunta-alue otettiin käyttöön syksyllä 2022. 4.11.2022 avautui Piispalassa ensilumen latu. Kansalaisopiston 
rooli Kannonkosken ryhmäliikuntapalvelujen tuottajana on merkittävä. 
 
Lasten ja nuorten liikunnallista elämäntapaa ja kuntoa mitataan Move-mittauksilla (5. ja 8. lk), sekä paikalli-
sella hyvinvointikyselyllä (4.-5. ja 8.-9. lk). Kouluterveyskyselyn vastauksia emme saa kunnan pienestä koosta 
johtuen. Tulokset käsitellään sivistyslautakunnassa, oppilashuoltotyöryhmässä ja hyvinvointityöryhmässä, 
sekä tarpeen mukaan myös opekokouksessa. Paikallisessa kyselyssä kartoitetaan kuinka monta tuntia vii-
kossa he tavallisesti harrastavat liikuntaa vapaa-aikana niin, että hengästyy ja hikoilee. Lisäksi kartoitetaan 
kuinka usein harrastavat liikuntaa tai urheilevat ohjatusti tai omatoimisesti vapaa-ajalla ja kuinka monena 
päivänä ovat liikkuneet ainakin tunnin viimeisen 7 päivän aikana. 
 
Liikunnallisen elämäntavan kehittämiseen saatiin valtionavustusta. Hankkeen omavastuuosuudesta 60 % on 
kunnan ja 40 % Piispalan osuutta. Hankkeen pääteemoja olivat vesiliikunnan kehittäminen ja tanssi liikunta-
muotona. Uusina toimenpiteinä toteutettiin vesiliikuntateemapäiviä: vauva- ja perheuinti, Allas-Humppa, 
Syvän veden treeni, vesikuntopiiri ja Allas-Disco. Tanssi liikuntamuotona toteutui viitenä tanssikurssina kou-
lulla ja Hilmon tanssilavalla sekä tanssitapahtumina ikäihmisten asumisyksiköissä. Lisäksi järjestettiin Kangoo 
Jumps ja Freestyler tunnit koululla. Hyväksi todettuina toimintoina jatkettiin Ikäihmisten Liikunta - ohjattua 
ryhmää koululla, sekä Teho-tiistai ja Puolitehotorstai-ryhmiä Piispalassa. Hankkeen toimenpiteisiin kuuluivat 
myös Kuntokatsastus-tapahtuma loppuvuodesta seurakuntatalolla, kesäliikuntakalenteri sekä liikuntaneu-
vonta. Liikuntaneuvonnan vastaanotto oli avoinna kunnantalon Hyvinvointipisteellä aina kuun ensimmäi-
senä keskiviikkona. Hankeavustuksen kautta hankittiin liikuntavälineitä kirjastoon ja allasosastolle vesikun-
topyörät 2 kpl ja virtuaalinen vesijumppanäyttö.  
 
Merkittävä osa liikuntapalveluista toteutetaan Piispalan nuorisokeskuksessa. Osa kuluista katetaan han-
keavustuksella, osan asiakkaat maksavat itse ja osa menee kunnan palvelupakettiin. Palvelupaketin suoraan 
liikuntaan liittyviä palveluja olivat vakiovuorot, saldokortit, vesijumpat sekä koulun, varhaiskasvatuksen, 
nuorisotoimen ja järjestöjen liikunnallinen Piispalan käyttö. Kivijärven kanssa yhteistyössä järjestettiin kesä-
kuinen pyöräilytapahtuma Yläpäässä. Perinteisenä liikuntakampanjana järjestettiin yhteistyössä Kihon ja 
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Pop-pankin kanssa Kävellen kuntoon lokakuussa -kampanja. Vuoden 2022 liikuntatekona palkittiin kiekko-
koulun ohjaajat Henry Sauranen ja Mikko Lyytinen. Alpo Peltolalle myönnettiin elämänura palkinto. 

 
Toiminnan tunnuslukuja  

 Tot. 2020 Tot. 2021 Tav. 2022 Tot. 2022 

Yksittäiset liikuntatapahtumat 3  

3 - tanssikurssi 5 krt, 159 osall. 
- töppöstanssit 1 krt, 35 osall. 
- Kanguu Jumps ja Freestyler 40 osall. 
- vesiliikuntatapahtumat 8 krt, 70 osall 
- 1 pyöräilytapahtuma 
- 1 Unelmien Liikuntapäivä, 2 osall. 
- vierailut Virtapiirissä 2 krt, 25 osall. 
- lähiliikuntalaitteiden esittely koulun 
pihassa/ POP UP-päivä, 10 osall. 
- välituntiliikunta 4 krt, 70 osall. 
  

Liikuntakampanjat   
 - kävelykampanja, koulu, koko kunta 

- Vie vanhus ulos -kampanja 
 

Ohjattuja viikoittaisia liikuntaryh-

miä 
  

 - Ikäihmisten liikuntatuokio 157 osall. 
- Tehotiistait 22 krt, 326 osall. 
- Puolitehotorstait 24 krt, 168 osall. 
- Treenitorstai 24 krt, 122 osall. 
- Treenilauantai 6 krt, 37 osall. 
- Kesäliikuntakalenteri 11 krt, 29 osall. 
 

Liikuntaneuvonta, 

hyvinvointipiste / yksityiset 
  

 hyvinvointipiste 9 krt / 34 kävijää 
yksittäinen tilaus 8 osallistujaa 

Kirjaston lainattavat liikunta-  

välineet 
  

 
tarkastus, huolto 

Edustukset (mm. viestit) 2 1 0 0 

Palvelupaketin liikuntapalvelut  21.981,00 15.638,00 30.000,00  

Nettokustannukset, € 35.451,00 27.026,00 

39360,00 toimintakulut 19.469,96 

Liikuntapaikat 47.386,14 

yhteensä  

66.856,10 

Nettokust. / asukas 26,82 20,61 29,75 50,99  

Liikuntatoiminnan valtionosuus € 4.822,00 4.772,00  4.715,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
SIVISTYSLAUTAKUNTA 
SISÄISEN VALVONNAN SELONTEKO VUODELTA 2022 
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Sisäisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että kunnan toiminta on taloudellista ja tuloksellista, pää-
tösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa ja että lain säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimie-
linten päätöksiä noudatetaan ja että omaisuus ja voimavarat turvataan. 
 
Sivistystoimen sisäisen valvonnan järjestäminen 
Sivistystoimen toiminta pohjaa valtuuston asettamiin strategisiin tavoitteisiin sekä talousarvioon ja -suunni-
telmaan. Lautakunta seuraa talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumaa kokouk-
sissaan neljännesvuosittain. Tätä ovat edelleen ajoittain vaikeuttaneet kunnan kirjanpidon kirjautumisvii-
veet. Sivistyslautakunnan pöytäkirjat ovat luettavissa kunnan kotisivuilla.  
 
Henkilöstö- ja toimielinrakenteet, tehtäväkuvat ja niiden ajantasaisuus  
Sivistystoimen tehtäväalueesta vastaa sivistyslautakunta. Tehtäväalueen tulosyksiköiden vastuuviranhaltijat 
ja muu henkilöstö on pääosin kuvattu toimintakertomuksessa. Sivistystoimen viranhaltijoiden tekemät vi-
ranhaltijapäätökset käsitellään lautakunnan jokaisessa kokouksessa. 
 
Kunnan omaisuutta koskevat muutokset (hankinnat, myynnit, poistot) 
Koulun luokkatilojen esitystekniikkaa päivitettiin vaihtamalla kolme Promethean älytaulua vastaavankokoi-
siin kosketusnäyttöihin. Lisäksi luokkatiloihinhankittiin uudet dokumenttikamerat. 
 
Kuntaa velvoittavat uudet sopimukset ja niiden seuranta 
Uusia sopimuksia ei solmittu. 

 

Talouden ja toiminnan suunnittelu ja seuranta 
Laskujen vastaanottaja ja hyväksyjä on eri henkilö. Viranhaltijoiden omat laskut hyväksyy esimies tai lauta-
kunnan puheenjohtaja. Tulosyksiköiden vastuuhenkilöt seuraavat talousarvion toteutumista kuukausittain. 
Talousarvion toteutumaseurantaa ei ole aina pystytty välittämään lautakunnalle sähköpostilla neljännesvuo-
sittain kunnan kirjanpidon kirjautumisviiveitten vuoksi. 
Ulkopuolista rahoitusta sivistystoimi pyrki hyödyntämään mahdollisimman tehokkaasti. Hakemukset ja nii-
den loppuraportit annetaan tiedoksi lautakunnalle. Tarkastuslautakunta kuulee sivistysjohtajan ajankohtais-
katsauksen oman aikataulunsa mukaisesti. 
 
Merkittävimmät riskit 
Sivistyspalveluista nuoriso-, kulttuuri-, liikunta-, ja hallintopalvelut toimivat edelleen vähäisellä 
henkilöstömäärällä, käytännössä yhden ihmisen varassa. Tämä aiheuttaa riskin toiminnan jatkuvuudelle 
esimerkiksi pidemmissä sairauslomissa tai henkilöstövaihdosten yhteydessä. Hyvinvointialueen aloittaminen 
vuonna 2023 aiheuttaa epävarmuutta kuntatalouden näkymiin ja oppilasmäärän väheneminen synnyttää 
tarvetta toimintojen sopeuttamiseen. Piispalan palvelupaketin päättyminen lisää toimintakuluja, jos 
vastaavasta palvelusta kuntalaisille halutaan pitää kiinni. 
 


