
MAANANTAI TIISTAI KESKIVIIKKO TORSTAI PERJANTAI 

LASTEN / NUORTEN 
HARRASTEKALENTERI 
KANNONKOSKI 2021-2022 

klo 8-8.45  1.-2. lk       koulu 
ÄLLI & TÄLLI tiedekerho 

AAMUKERHOT ALKAVAT VIIKOLLA 36 
nuorisotoimi & 4H / Ohj. Alina ja Tarja A. 

klo 8-8.45      1.-2. lk   koulu               
KÄDENTAITAJAT 

 

klo 13.15-14                     1.-2. lk 
LIIKKIS – liikuntakerho 
sali, lähialueet                      alk. 6.9. 
4H & nuorisotoimi    

klo 14-14.45                     1.-2. lk 
METSÄSALAPOLIISIT 
nuokkari, lähiluonto            alk. 6.9. 
4H & nuorisotoimi  

klo 15-16               liikuntasali                         
6.-9. lk        PALLOPELIT 
salibandy, lentopallo, 
koripallo ym.    

alkaen 7.9. 
Ohj. Mari Sivill 

klo 13-13.45                                   nuokkari 
1.-2. luokkalaiset               alk. 8.9. 
VÄLIPALA JA LÄKSYKERHO 
(tarjolla aikuisen tuki läksyihin) 
nuorisotoimi & 4H / Ohj. Alina ja Tarja A. 

Klo 13.45-14.30                               1.-2. lk 
AMONG US -seikkailukerho         alk. 8.9. 

nuorisotoimi & 4H / Ohj. Alina ja Tarja A.       

klo 13.15-14.45      
1.-2. luokkalaiset   
SAFKASANKARIT 
kotitalousluokka           alk. 9.9. 
Yhteistyössä 4H & Martat 
Vastuuohj. Alina  
 

klo 13.15-14.45 3.-5. lk       
koulun sali         alk. 10.9. 
AKRO´S akrobatiaa ja 
sirkustemppuja  
4H & nuorisotoimi 

TANSSI       klo 15-16.30 

ohjaaja ja aikataulu 
varmistuu myöhemmin 

klo 13.15-14.45                3.-5. lk 
SAFKASANKARIT 
kotitalousluokka                  alk. 6.9. 
Yhteistyössä 4H &Martat 
Vastuuohj. Alina  

NUOKKARI     auki viikoittain 
tiistaisin klo 15.15-17.15 
6.-9. luokkalaisille 
alkaen 7.9. 
nuorisotoimi / Tarja A. 

klo 13-13.45                                    3.-4. lk 
MESTARIT - TEATTERIRYHMÄ      alk. 8.9. 
klo 13.45-14.30                               3.-4. lk 
välipala ja LÄKSYKERHO                alk. 8.9. 

nuorisotoimi & 4H / Ohj. Alina ja Tarja A. 

klo 13.30-15   Teemmä-talli 
TALLIPOPPOO           alk. 9.9. 
heppahommia / ratsastus  
ryhmä 1 (max 4 henkilöä)  
koulukyydityksissä tallille 

MOPOPAJA/CARTING  
ja ERÄRYHMÄ sekä 
PELIMIITTI 
ohjaajat ja aikataulut 
varmistuvat myöhemmin 

klo 15-16.30                     6.-9. lk 
SAFKASANKARIT 
kotitalousluokka                  alk. 6.9. 
Yhteistyössä 4H&Martat/Ohj.Alina 

klo 16.45-17.30      alk. 14.9. 
NUORTEN TREENIT 6.-9. lk 
liikuntasali, lähiliikunta-alueet 
Ohj. Heidi R. 

Kuljetus keskiviikkoisin Piispalaan  
klo 14.30 

klo 15->   musiikinluokka 
BÄNDI 
Ohj. Eero Kortesoja      alk. 9.9. 

 

klo 15 –         nuokkari 
OSALLISUUSRYHMÄ  
PRO 6.-9. lk 
nuorisotoimi & 4H     

klo 17.30-18    jäähalli / Piispala 
JÄÄTÄVÄ – ohjattu, kaikille 
avoin, mailaton ryhmä  
alkaen 6.9. 
nuorisotoimi, 4H & Piispala 
Ohj. Henry & Mikko 

CRAZY ACTION         Piispala   
klo 17.30-20         5 krt / syksy 
+ 5 krt / kevät 
6.-9. lk                   alkaen 14.9. 
nuorisotoimi & 4H 
yhteyshlö Tarja A. 

klo 14.45-15.30                                Piispala 
SUPERSANKARIT – 1.-2. lk 
HULLABALOO – 3.-4. lk  
parkour, kiipeily, jousiammunta, keilaus, 
frisbeegolf, ym. 
nuorisotoimi, 4H & Piispala                alk. 8.9. 

klo 15.30 -18   
TALLIKLUBI   heppahommia 

/ratsastus ryhmä 2  
(max 5 henkilöä) 
koulukyydityksissä tallille 
Teemmä-talli                 alk. 9.9. 

15.30 ->      paloasema 
PALOKUNTANUORET 
VPK / Pelastuslaitos 
4. lk ->          alk. 17.9. 
Ohj. Ea K. & Elma N. & 
Juho K. 

klo 18-19         jäähalli / Piispala 
KIEKKOKOULU 
ohjattu, kaikille avoin mailallinen 
ryhmä                                  alk. 6.9. 
nuorisotoimi, 4H & Piispala 
Ohj. Henry & Mikko 

klo 17.30-19    Piispala/Pihka 
LEMMIKKIKERHO   alk. 7.9. 
kaikille avoin ryhmä 
4H & Piispala / Ohj. Jossu 

18-18.45 alk. 14.9.    Piispala              
KIIPEILYKERHO             5. lk 

klo 15.30-17          vesiliikuntakeskus PiiSpa 
VESIPEUHU                 1.-2. luokkalaiset 
nuorisotoimi, 4H & Piispala              alk. 8.9.                       

klo 15.30-17          vesiliikuntakeskus PiiSpa 
VESISEIKKAILU            3.-5. luokkalaiset 
nuorisotoimi, 4H & Piispala                alk. 8.9. 

klo 15.30-18    
TALLIKLUBI – heppahommia 

/ ratsastus ryhmä 3 
(max 5 henkilöä) 
koulukyydityksissä tallille 
Teemmä-talli                alk. 9.9. 

klo 18-23         nuokkari 

KLUBI-ILTA  
9. luokkalaiset ->  
yht. 8 kertaa / syksy 
alkaen 1.10.                 4H 

Musiikin yksilötunnit musiikki-
opiston / kansalaisopiston 
kautta. 

klo 18     alk. 7.9.       Nappula 
ILMA-ASEAMMUNTA  
Kannonkosken Ampujat    

klo 18-18.45                        Piispalan yläsali 
TEMPPUKERHO 3v-2.lk             alk. 27.10. 
Huom! Ilm. ja maksu kansalaisopisto        4H 

klo 18-19            liikuntasali 
PALLOILU                  alk. 2.9. 
kaikille avoin ryhmä         KIHO   

Piispalan maksuttomat 
yleisöluisteluvuorot 
liikuntakalenterissa! 



 
 

”Harrastamisen Kannonkosken malli – Tekemistä riittää”      
Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Kannonkosken koulun oppilaiden harrastamisen edistämiseen merkittävän avustussumman 
(28.000,00 euroa Harrastamisen Suomen malli). Harrastukset ja niihin kuljettaminen tulevat olemaan osallistujille maksuttomia. Tavoitteena on 
hyvinvoinnin, osallisuuden ja tasa-arvon edistäminen. Lapsia ja nuoria kuullaan hankekauden kaikissa vaiheissa ja hankkeen ohjausryhmään 
kutsutaan myös lasten ja nuorten edustus. Harrastukset on suunniteltu lasten ja nuorten toiveiden pohjalta. 
 
Kaudella 2021-2022 harrastuksia tuotetaan monialaisessa yhteistyössä: paikalliset yhdistykset, yritykset, koulun opettajat, Nuorisokeskus 
Piispala ym. Kunta ostaa ohjauspalvelut hankeavustuksen turvin. Monet arvokkaalta vapaaehtoispohjalta toimineet harrastusten ohjaajat 
voivat nyt saada palkkaa työstään. Avustus luo siten euroja ja hyvinvointia laajemmaltikin paikkakunnalle.  Lisäksi ohjausta voidaan ostaa oman 
alueen ulkopuolisilta tuottajilta (esim. Parkour-Akatemia) ja siten laajentaa ja monipuolistaa harrastusvalikoimaa. Tavoitteena onkin tarjota 
jokaiselle lapselle ja nuorelle mahdollisuus mieluisaan viikoittaiseen harrastukseen.  
 
Tavoitteena on sijoittaa harrastukset aikataulullisesti niin, että ne ovat joko ennen koulupäivää tai välittömästi sen jälkeen. Koulupäivän 
yhteyteen klo 13-15 aikavälille sijoitetut harrastustoiminnot mahdollistavat alakoulun kuljetusoppilaiden kulkemisen klo 15 koulukyydityksissä 
kotiin. Tavoitteena on yhteensovittaa koulukuljetuksia harrastusten kanssa ja harrastusten maksuttomuuden, sijainnin ja aikataulun avulla 
luoda ns. eheä koulupäivä, joka mahdollistaa aiempaa useampien lasten harrastamisen. Hyvä harrastus puolestaan tukee sekä lasten ja nuorten 
että vanhempien jaksamista. Laadukas harrastustoiminta edistää hyvinvointia.  
 
Uutena toimintana tarjoamme keskiviikkoisin 1.-4. luokkalaisille välipala- ja läksykerhoa. Tarjolla on aikuisen tuki läksyjen tekoon. Kun 
läksyt on tehty ja välipala syöty, niin energiaa riittää iltapäivän ja alkuillan harrastuksiin. Kotona on sitten mukava päivän jälkeen ladata akkuja, 
kun läksyhommat on hoidettu jo iltapäivällä. Keskiviikkoisin myös kuljetamme kerholaiset jatkamaan harrastuksia Piispalan tiloihin.  
Tiistaisin nuokkarin ovet ovat avoinna klo 15-17.15. Nuokkarille voit tulla suoraan koulun jälkeen tai käydä ensin vaikkapa pelaamassa eri 
pallolajeja. Nuokkarilla voit tehdä läksyt (aikuisen tuki tarjolla), napata suuhun pientä purtavaa tai odottaa esim. Nuorten treenien alkamista. 
Illan kruunaa kuljetus Piispalaan harrastamaan klo 17.30 (5 kertaa syksyllä).   
Harrastuksia on mahdollista toteuttaa myös kaveriporukalla. Ilmoittaudu mukaan ja kerro Tarjalle mitä juuri sinun kaveriporukkasi haluaisi 
tehdä. Toiminta on omaehtoista ja voitte itse ottaa vastuuta sopivasti toiminnan toteuttamisesta. Tarjolla on kuitenkin aina nuorisovastaavan 
tai muiden aikuisten tuki.  
Hankkeen hallinnoijana toimii nuorisotoimi ja yhteyshenkilönä Tarja Alainen. Hankkeen viestintäsuunnitelman, ohjausryhmän kokoonpanon 
sekä harrastusryhmien toteuttajat vastuuhenkilöineen löydät kotisivultamme www.kannonkoski.fi/nuorisotyo 
Edelleen etsimme uusia ohjaajia mm. MOPOPAJAAN ja TANSSIIN sekä ERÄRYHMÄÄN! Jos nämä ryhmät kiinnostavat tai sinulla on jokin muu 
idea harrastusryhmälle, niin ota rohkeasti yhteyttä! 

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

 

http://www.kannonkoski.fi/nuorisotyo
mailto:tarja.alainen@kannonkoski.fi

