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SEURAAVA KANNONKOSKINEN  
ILMESTYY TO 7.4.2022. 
ILMOITUSAINEISTO  
JÄTETTÄVÄ  
VIIMEISTÄÄN TI 29.3.2022. 
__________________________________ 
 
 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  
__________________________________ 
 

KANNONKOSKISEN ILMESTY-
MISAIKATAULU VUODELLE 2022 
 
ilmestyy ilm. jätettävä 
  7.4.      29.3. 
  9.6.      31.5. 
  18.8.      9.8. 
  6.10.      27.9. 
  24.11.      15.11 
__________________________________ 

 

HYVINVOINTIPISTEEN TERVEY-
DENHOITAJAN VASTAANOTTO 
KUNNANTALOLLA KESKIVIIK-
KOISIN KLO 9 - 13 
2.3., 6.4., 4.5. ja 1.6.  
 
 

TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS-
AJANKOHDAT KEVÄTKAUDELLA 2022 
 
Teknisen lautakunnan kevätkauden hallin-
non aikatauluun sovitetut alustavat ko-
kousajankohdat: 

2/2022 22.02.2022 
3/2022 15.03.2022 
4/2022 05.04.2022 
5/2022 03.05.2022 
6/2022 31.05.2022 
7/2022 21.06.2022 

Lautakunnan kokousten pöytäkirjat pide-
tään yleisesti nähtävänä kokousta seuraa-
van viikon maanantaina teknisessä toimis-
tossa virastoaikana 9-15 tai viraston kiinni 
ollessa kirjastossa esityslistassa mainittu-
na ajankohtana. 
 

Vartiolinnan latu sekä Piispalan ja kirkon-
kylän välinen latu on tehty ja niitä ylläpide-
tään aina säätilanteen mukaan. Jääkiek-
kokaukalo on luistelukunnossa.  
Tekninen toimi 

Aluevaalit on käyty ja haluamme  
yhteisesti kiittää kaikista saamistamme 
äänistä.  ISO KIITOS! 
 
Kirsi Saari  Keskusta               
Mauno Autio  SDP 
Markku Pöyhönen  Kokoomus 
Riitta Siikaranta  Perussuomalaiset 
Tero Kemppainen  Perussuomalaiset 
 
 

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


 
  

    

  

Kannonkosken   

  

kappeliseurakunta   

   
 

Ke 9.2. klo 17 Nuorten ilta srk-talossa 
Su 13.2. klo 10 Sanajumalanpalvelus srk-talossa 
Ke 16.2. klo 15-18 rippikoululaisten yhteisvastuukeräys 
Su 27.2. klo 14 Ry:n seurat srk-talossa 
Ke 2.3. klo 11 Seurakuntakerho srk-talossa 
Su 6.3. klo 10 Sanajumalanpalvelus srk-talossa 

klo 14 Ry:n seurat srk-talossa 
To 10.3       klo 12-13 Yhteisvastuuhernekeiton ja -hiivaleipien 
                   myyntiä srk-talolla.Keitto 5e/l,leivät 3e/kpl.Ennakko- 
                   varaukset Mirja Salo p.0405201451  ma 7.3 mennessä 
Su 13.3. klo 14 Ry:n seurat srk-talossa 
Ke 16.3. klo 11 Seurakuntakerho srk-talossa  
 klo 17 Nuorten ilta srk-talossa 
Su 20.3. klo 10 Sanajumalanpalvelus srk-talossa 
 klo 14 Ry:n seurat srk-talossa 
Su 27.3. klo 14 Ry:n kotiseurat Tarja ja Jarmo Sonnisella 
Ke 30.3. klo 11 Seurakuntakerho srk-talossa 
 klo 14 Ry:n seurat srk-talossa 
Su 10.4. klo 10 Perhekirkko Kirkossa, mukana lastenohjaajat 
 klo 14 Ry:n seurat srk-talossa 
 
Seurakuntakerhot pidetään, jos kokoontumisrajoitukset sen sallivat. 
Perhekerhoista ilmoitetaan myöhemmin, seuraa ilmoittelua. 
 

Länsi ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on asettanut Keski-
Suomeen 3.1 - 20.2.2022 väliselle ajalle 20 hengen 
kokoontumisrajoituksen. Nopeasti ja voimakkaasti heikentyneessä 
epidemiatilanteessa Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli kehottaa 
seurakuntia noudattamaan aluehallintoviraston määrittelemää  
enimmäisosallistujamäärää 20 henkilöä kaikessa 
toiminnassaan. 

Tämä 20 hengen enimmäisosallistujamäärä koskee nyt myös 
jumalanpalveluksia, kirkollisia toimituksia ja kirkossa järjestettäviä 
tilaisuuksia. Myös kaikkia ulkotilaisuuksia. 

Jumalanpalvelukset Saarijärven kirkosta ovat kuunneltavissa 
Järviradion taajuudella 90,5 Saarijärven seurakunnan alueella ja 
nettiradion kautta kaikkialla maailmassa suorana lähetyksenä. 
Tapahtumat-sivulta löydät tilaisuuskohtaiset tiedot myös 
mahdollisista Facebook-striimauksista.  
 
Noudatamme edelleen turvavälejä sekä hyvää käsi- ja 
yskimishygieniaa. Suosittelemme maskin käyttöä.  
    

puhelin   
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 
Talousjohtaja Emilia Jalomäki 040 153 4392      
 
Saarijärven seurakuntatoimisto     040 153 4736 
Leena Lamminen-Sorsa 
 
Saarijärven srk:n hautausmaa-       
toimisto Sari Tarvainen  040 153 4794 
Toimistot avoinna ma-ti ja to-pe klo 9-12, suljettu keskiviikkoisin 



KANNONKOSKEN MARTAT RY:N vuosikokous 
pidetään ma 21.3.2022 klo 14 Tarinatuvalla  
(Leppälänkyläntie). Käsitellään sääntömääräiset asiat. 
Huomioimme mahdolliset koronarajoitukset. 
Kaikki jäsenet tervetuloa! 
______________________________________________________ 
 

KIHO TIEDOTTAA 
 
I sarjahiihdot ke 9.2.2022 klo 18. Kokoontuminen Koulutuskeskuk-
seen. Sarjat tytöille ja pojille alle 6 vuodesta alkaen. Hiihtotapa va-
paa. 
 
Lasten Leijonahiihtopäivä Piispalassa 1.3.2022  
II sarjahiihdot ke 2.3.2022 klo 18. Hiihtotapa perinteinen. 
POPPI-hiihdosta ilmoitetaan myöhemmin. 
 
Laturetkipäivä la 19.3.2022 klo 11 - 14 metsäreitillä Kannonkoski - 
Juhanin kota - Piispala.  Kannonkosken POP pankki tarjoaa kodalla 
mehun ja makkaran. Myös Piispala on mukana järjestelyissä. Läh-
teä voi olosuhteiden mukaan Kannonkoskelta Kytötietä tai Piispa-
lasta soramontun kautta. 
 
Koululaisilla oma tavoitehiihto ja kaikilla 1000 km:n hiihtotavoite. 
Hiihtokortteja saa Osuuspankista. Tavoitteen saavuttaneet palki-
taan hiihtokauden päättäjäisissä. 
 
Kannonkosken Kihon 90 -vuotishistoria kirja on valmistumassa tä-
män 2022 juhlavuoden aikana. Teksti on lähes valmiina, mutta ku-
via kaivataan erityisesti perustamisvuodesta 1932 alkaen aina 1970 
-luvulle asti. Urheilijoiden, tapahtumien ja toimihenkilöiden kuvia 
puuttuu. Kaikki liikunta- ja urheiluaiheiset kuvat kiinnostavat.  Hiih-
dosta on melko hyvin kuvia, mutta yleisurheilusta ja muusta toimi-
nasta vähemmän.  Yhdyshenkilöinä toimivat Lilja Gummerus 0400 
152753 ja Alpo Peltola 044 747278. 
 

 

LASTEN LEIJONAHIIHTOPÄIVÄ PIISPALASSA  
TIISTAINA 1.3.2022  
 
Ohjelma:  
Klo 13-15 Lasten hiihtotapahtuma hiihtomaassa: tekniikkaratoja 

sekä 100 m Supersprinttikilpailu  
 
Ohjelmaa toteuttamassa: Piispalan ohjaajat sekä Sami Lähdemäki / 
Ski Jyväskylä. Kaikille osallistujille jaetaan lasten leijonahiihto-
mitali. 
 
Klo 15-17 Piispalassa hiihtoladun lähtöpaikalla: 

Peltosen karvapohjasukset esittelyssä ja testattavana, 
paikalla PeltonenSki 
Voiteluopastusta sekä paikalla myös voitelupalvelua 
(erillismaksusta)  
Sami Lähdemäki antaa hiihtovinkkejä kaikenikäisille 

 
Klo 17.30-18.30  
 Lasten leijonahiihtokilpailu   100 m - 750 m 
                     Sarjat alle esikoululaiset – 6. luokkalaiset 
                     Matkan voi hiihtää ajanotolla tai ilman 
                     Kaikille jaetaan lasten leijonahiihto-mitali  
 
#luntalähempänä 
Tapahtuma on maksuton, paikan päällä arpajaiset ja mehutarjoilu. 
Päivän aikana tarjouksia Piispalan kahviossa ja uintilipuissa. 
 
Tapahtuman toteuttavat yhteistyössä Lions Club Kannonkoski, 
Piispala ja Kannonkosken Kiho.  Lasten leijonahiihtopäivä on yksi 
Piispalan juhlavuoden tapahtumista, ja tarkoituksena on tehdä ta-
pahtumasta vuosittainen perinne. Tervetuloa mukaan! 

 
         
 



 

Sisarusten Iiris ja Käpy 

yhteisnäyttely 

”KANNONKOSKI MUUTTAJAN SILMIN”  

akryyli ja hiili 

pouring paperille ja kankaalle 

 

15.2.-7.4.2022 

Kannonkosken kirjaston näyttelytila 

Avoinna kirjaston aukioloaikoina, myös 
omatoimiaikana,  

ma-su klo 07-21 

               Lämpimästi tervetuloa!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Maija Karman kuvitusnäyttely 

Zacharias Topeliuksen rakastettuun 
satuun VATTUMATO 

 

Teoksissa kaksi siskosta eksyvät vadelman 
poiminta retkellä metsään ja päätyvät 

vattukuninkaan valtakuntaan. 

Lämpimästi tervetuloa näyttelyyn 

10.2.2022 saakka  

kirjaston palveluaikoina 

ma 13.00-19.00 

ti 09.00-15.30 

ke 09.00-15.30 

to 13.00-19.00 

Lisätietoja näyttelyistä ja tilavarauksista 
kulttuurivastaavalta. 

 

valtakunnallista MEDIATAITOVIIKKOA vietetään koululla 7.-13.2.2021 (vk 6) 

ma 7.2. SATUSEIKKAILU kirjaston näyttelytilassa, päiväkoti 

to 10.2.2022 MINI-MEDIA, arvioiva kuvan katselu 1.-2. luokkalaiset 

pe 11.2.2022 striimattu BIISIN TEKO -paja eskareille etäyhteyksin 

pe 11.2.2022 9. luokkalaisten elokuva linkittyen yrittäjyyskasvatukseen 

 

yhteistyössä kulttuuritoimi, koulu ja Lasten kulttuurikeskus UULU 

Lisätietoa nuoriso- ja kulttuurivastaavalta 



KANNONKOSKEN KULTTUURITOIMI JA KANSALAISOPISTO  

044-4596151     

  

 

KANNONKOSKEN KIRJASTOKINO ESITTÄÄ 

ELOKUVANÄYTÖKSET 

pe 11.2.  klo 18  su 13.2.  klo 14 

pe 25.2.  klo 18 

pe 11.3.  klo 18   su 13.3.  klo 14 

pe 25.3.  klo 18  su 27.3.  klo 14 

Paikkavaraukset, elokuvatoiveet ja tiedustelut toiminnasta 

044-4596151  / tarja.alainen@kannonkoski.fi 

Noudatamme elokuvien ikärajoja, joustaen 3 vuotta alaspäin, mikäli mukana oleva 

huoltaja tai huoltajan valtuuttama aikuinen katsoo sen sopivaksi 

K-18 elokuvissa ei ole ikärajajoustoa. 

Esitettävät elokuvat näet kirjaston seinältä sekä Wattsapp-ryhmästä, johon voit 

ilmoittautua kulttuurivastaavalle. Elokuvaryhmä tulossa myös Facebookiin. 

 

 

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

Ennakkoilmoittautuminen elokuvanäytöksiin kulttuurivastaavalle viimeistään näytöstä edeltävänä päivänä. Korona-pandemian 
vuoksi käytössä seuraavat varotoimenpiteet: max 9 henkilöä / näytös, max 1 näytös / päivä. Ei omia eväitä näytöksiin. 
Huolehdimme hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta. Käytämme maskia koko näytöksen ajan. Kannonkosken kunta tarjoaa maskin 
saapuessasi elokuvanäytökseen. 

 

KUNTALAISTREFFIT 

kuntalaisten, kuntapäättäjien ja 
virkamiesten vapaamuotoinen 

keskustelutilaisuus  

kirjastolla 10.3.2022 klo 18.00 

Teemana tulevan kesän tapahtumat, 
hyvinvointialueet tai se mikä 
kuntalaisia nyt puhututtaa. 

Ketä kiinnostaa -osallisuushanke 
tarjoaa kahvit. Tervetuloa! 

 

KUMPPANUUSPÖYTÄ  

kutsuu koolle uudet ja tutut toimijat 

tiistaina 22.3.2022 klo 14.00 

Piispalaan. 

Kokoontuminen ruokalaan. 

Lämpimästi tervetuloa! 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YHTEISTYÖSSÄ NUORISOTOIMI JA SUOMENSELÄN 4H-YHDISTYS 

 

 

DUUNILEIRI  

Vuoden 2022 Duunileiri järjestetään Kannonkoskella to-pe 9.-10.6. (vain päivisin klo 9-15) ja ma-
ke 13.-15.6.2022 (yövytään leirillä). Viikonloppu 11.-12.6. on vapaa. 

Duunileirille voivat hakea 6.-9. luokkalaiset. Duunileirillä työskennellään päivisin ja ma-ti -illat 
ovat yhteisöllistä leiriaikaa. Aamut alkavat työnjaolla ja eri työpaikkoihin jalkautumisella. 
Jokainen nuori tutustuu 2-3 alaan työtä tehden. Palkkaa nuoret saavat 200 euroa / 30 h. 

Duunileiripaikkoja on 12. Hae pikaisesti omasi tarja.alainen@kannonkoski.fi     

 

NUOKKARIN AVOIMET OVET 

tiistaisin klo 15.15-17.15 

alkaen 8.2.2022 

Huom! Max 19 henkilöä kerralla 
sisään valvojan lisäksi! 

 

************************** 

Vallitsevan Korona-virus tilanteen 
ja kokoontumisrajoitusten vuoksi 
Crazy Action -iltojen ja klubi-
iltojen aloitus siirtyy.  

Pyrimme toimimaan vastuullisesti 
ja tilannetta tarkoin seuraten.  

Toiminta jatkuu 22.2.2022 tai sen 
jälkeen heti kun Korona tilanne ja 
kokoontumisrajoitukset sen 
sallivat. Tiedotamme aloituksesta 
tarkemmin Wilmassa ja Facessa. 

 

Lisätietoja Tarjalta. 

 

Yhteistyössä Nuorisotoimi ja 
Suomenselän 4H-yhdistys 

 

TALVILOMAN TOIMINTAA             

LUMILEIRI – vk 9 – järjestetään mikäli 20 henkilön kokoontumisrajoitus poistuu ennen sitä.  

Mikäli Lumileiriä ei järjestetä, niin korvaavina seuraavat toiminnot nuokkarilla ja koulun salissa: 

Ti 1.3. LOMATURNAJAISET 0-2. luokkalaiset klo 9-13 

Ti 1.3. Nuokkarin peli-ilta 5.-9. luokkalaisille klo 15-18  

Ke 2.3. LOMATURNAJAISET 3.-6. luokkalaiset klo 9-13 

Lumileirille / Lomaturnajaisiin ilmoittautumiset ennakkoon ke 23.2.2022 mennessä Tarjalle 

joko wilman kautta tai sähköpostitse. Tarkempaa tietoa talvilomaviikon toiminnasta 

wilman kautta. Seuraamme Korona tartuntamäärien kehitystä, sekä kokoontumis-

rajoituksia ja pidätämme itsellämme oikeuden muutoksiin.  

 

mailto:tarja.alainen@kannonkoski.fi


KESÄTYÖTOIMISTO 2022 

Nuorten kesätyöasioista Kannonkoskella vastaa 4H-

yhdistys. Yhdistys etsii kevään aikana työntekijöitä 

työntilaajille ja työpaikkoja työntekijöille. Kannonkosken 

kunta tukee myöntämällään avustuksella nuorten 

kesätyöllistämistä.  

Nuori työntekijä: Mieti ensin millaista kesätyötä haluaisit 

tehdä ja mihin aikaan kesästä. Sen jälkeen ota yhteyttä 

kesätyötoimistoon ja työpaikkaan, jonne haluaisit. Kerro, 

että työnantaja voi saada 4H:n kautta työllistämiseesi 

tukea. Jos et itse onnistu löytämään kesätyöpaikkaa, niin 

4H-yhdistyksessä autetaan sinua työn etsimisessä.  

Voit hakea samalla hakemuksella myös Duunileirille.  

Aikataulu: Vapaamuotoiset Duunileiri- ja työhakemukset 

tulee lähettää viimeistään 31.3.2022 sähköpostitse 

tarja.alainen@kannonkoski.fi Huomioimme 

ilmoittautumisjärjestyksen. Hakemuksesta tulee ilmetä 

nimi, syntymäaika, yhteystiedot, sekä mitä työtä haet.  

Työntilaaja: Nuoren työllistävä taho voi olla yksityinen 

henkilö, yhdistys, maatila tai yritys. Ota yhteyttä 

kesätyötoimistoon, kun sinulla on töitä nuorelle tai jos 

olet jo löytänyt nuoren työntekijän itsellesi. Pyydämme 

työntilaajia ilmoittautumaan kesätyötoimistoon 

perjantaihin 29.4.2022 mennessä. 4H hoitaa nuorten 

työsopimukset,  

palkanmaksun, lakisääteiset maksut, vakuutukset sekä 

työtodistukset. Työntilaajan tehtäväksi jää nuoren työhön 

perehdyttäminen. Työn päätyttyä 4H lähettää laskun työn 

tilaajalle nuoren tekemästä työstä. Lasku on aina 

pienempi kuin nuoren palkka sivukuluineen, sillä osa 

palkkakuluista katetaan kunnan myöntämällä nuorten 

kesätyöllistämistuella. 

Kesätyöterveisin Suomenselän 4H       

suomenselan.4h.fi 

 

4H yritys -koulutus 

Voit suorittaa koulutuksen itsenäisesti verkossa osoitteessa 

https://my.priimalms.com/ns/1706190  

 

Koulutuksen jälkeen ota yhteyttä Suomenselän 4H-
yhdistykseen niin teemme yhdessä yrityksellesi 
perustamisilmoituksen ja pääset käytännön toimiin.  

 

Kesätyö voi löytyä myös omasta yrittäjyydestä! 

 

https://my.priimalms.com/ns/1706190



