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SEURAAVA KANNONKOSKINEN  
ILMESTYY KE 5.4.2023. 
ILMOITUSAINEISTO  
JÄTETTÄVÄ  
VIIMEISTÄÄN TI 28.3.2023. 
__________________________________ 
 

 KANNONKOSKEN 
 KUNNANTALON 
 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. 
__________________________________ 
 
KANNONKOSKISEN  
ILMESTYMISAIKATAULU V. 2023 
 
ilmestyy keskiviikkoisin ilm. jätettävä 
           5.4.       28.3. 
           7.6.       30.5. 
         16.8.         8.8. 
           4.10.       26.9. 
         29.11.       21.11. 
 

KUNNANJOHTAJAN TERVEISET 
 
Hyvät kannonkoskiset, 
 
aloitin uutena kunnanjohtajana täällä Kan-
nonkoskella tämän vuoden alusta. Vuo-
desta on tulossa mielenkiintoinen meille 
kaikille. Vastuu sosiaali-, terveys- ja pelas-
tustoimen palveluista on nyt siirtynyt hy-
vinvointialueelle. Moni asia pysyy varmasti 
ennallaan, mutta joitakin muutoksiakin tu-
lee ja ilmenee vuoden varrella. Kehotan 
antamaan palautetta suoraan hyvinvointi-
alueelle tai vaikkapa minulle. Yhteinen tar-
koitus on kuitenkin parantaa palveluja. Ja 
Kannonkosken kunnan palveluistakin kuu-
luu antaa palautetta ja kehitysehdotuksia. 
Palautetta saa antaa minulle soittamalla, 
sähköpostilla tai muuten tavattaessa. 
 
Muita vaikutuksiltaan isompia asioita tänä 
vuonna ovat paloaseman investointi ja tuu-
livoiman kaavoitusprosessi. Nykyinen pa-
loasema on elinkaarensa loppupäässä ja 
toiminnallisestikin puutteellinen. Turvalli-
suuden edistäminen korostuu muutoinkin 
kunnan toiminnassa entisestään. 
 
Tuulivoima-alueen suunnittelussa on seu-
raavana kaavaluonnosvaihe. Vuorijärvien 
alueen kaavaluonnoksen pitäisi valmistua 
alkuvuodesta. Luonnos asetetaan nähtävil-
le ja sitä seuraa yleisötilaisuus, mielipiteet 
ja lausunnot. Toisin sanoen saamme tar-
kempaa tietoa, johon ottaa kantaa. Tiedo-
tamme asiasta, kun on sen aika. 
 

Vastaan kunnassa myös elinkeinopalve-
luista. Käytännössä se tarkoittaa, että an-
nan yritysneuvontaa yrittäjille ja yrittäjiksi 
aikoville. Haluan tavata teitäkin ja keskus-
tella, miten voin auttaa. Ajattelin järjestää 4 
kertaa vuodessa aamukahvitilaisuuden 
yrittäjille ja asiasta kiinnostuneille. Ensim-
mäiset aamukahvit järjestetään torstaina 
9.2.2023 klo 7.30–9.00 Ullan Ruokahuol-
tamolla, tervetuloa. 
 
Toivotan mukavia talvipäiviä ja kevään-
odotusta kaikille kannonkoskisille!  
 
Tapaamisiin, 
Markku Rautiainen 
kunnanjohtaja 
__________________________________ 
 
KUNNANHALLITUKSEN KOKOUSAJAT 
JA PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ PITO 
V. 2023 
 
Kunnanhallituksen varsinaiset kokoukset 
pidetään vuonna 2023 pääsääntöisesti 
joka kuukauden toisena ja tarvittaessa 
myös neljäntenä maanantaina klo 18.00 
alkaen kunnantalon kokoushuoneessa. 
Ylimääräisiä kokouksia pidetään tarvitta-
essa. Heinäkuussa ei pääsääntöisesti pi-
detä kokouksia. 
 
Kunnanhallituksen pöytäkirjat pidetään 
yleisesti nähtävänä kunnantalolla kokousta 
seuraavana maanantaina talon aukiolo-
ajan. 
 

http://www.kannonkoski.fi/


Kunnanjohtajan ja puheenjohtajien pää-
töspöytäkirjat muutoksenhakuohjeineen 
pidetään yleisesti nähtävänä kunnantalolla 
päätöstä seuraavan kuukauden ensimmäi- 
senä maanantaina talon aukioloajan. 
 
Kunnanhallitus 
__________________________________ 

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN  
TUKEMINEN VUONNA 2023 

Kunnanhallitus on vahvistanut oppisopi-
mustuen myöntämisperusteet vuodelle 
2023 seuraavasti: 

1. Oppisopimuskoulutuksen tukea makse-
taan kannonkoskelaiselle yritykselle/  

yhteisölle, joka ottaa oppisopimussuhtee-
seen kannonkoskelaisen henkilön. 

2. Tuen suuruus on 100 euroa/kuukausi/ 
oppisopimus. 

3. Tukea maksetaan enintään 12 kuukau-
den ajalta samalle työnantajalle kutakin 
oppisopimusta kohti. 

4. Tukea on pääsääntöisesti haettava 
kahden kuukauden kuluessa oppisopi-
mussuhteen alkamisesta toimittamalla 
kunnantoimistoon jäljennös oppisopimuk-
sesta. Mikäli tukea kuitenkin haetaan oppi-
sopimussuhteen aikana, maksetaan tukea 
takautuvasti enintään hakemuskuukautta 
edeltävän kuukauden alusta lukien. 

5. Tuki maksetaan jälkikäteen puolivuosit-
tain palkanmaksutositteita vastaan. 

KUNNANHALLITUS 
__________________________________ 

SÄHKÖNSÄÄSTÄMINEN TÄRKEÄÄ 
TÄNÄ TALVENA – KANNONKOSKELLA 
TULEE VARAUTUA MYÖS SÄHKÖ-
KATKOKSIIN 

Kannonkosken kunnassa on syytä varau-
tua parin tunnin pääasiassa ennakkoon 
tiedotettuihin sähkökatkoihin. Sähkökatkot 
eivät aiheuta merkittäviä ongelmia, kun 
niihin varaudutaan ennakkoon. 
 
Tärkeintä sähkön riittävyyden varmista-
miseksi ja sähkökatkojen ehkäisemiseksi 
on säästää sähköä eri tavoin. Myös Kan-
nonkosken kunta säästää sähköä omassa 
toiminnassaan. Kunnan säästötoimenpi-
teiden lisäksi kaikkien kuntalaisten on toi-
vottavaa säästää sähköä. Sähkökatkoista 
ilmoitetaan lähtökohtaisesti ennakkoon. 
Alustava tieto mahdollisesta sähkökatkos-
ta tulee ilmoitus noin päivää ennen sähkö-
katkoa ennakkoarvioihin perustuen. Tar-
kempi tieto sähkökatkon toteutumisesta 
kerrotaan samana päivänä muutamia tun-
teja ennen katkoa. Erilaisista häiriötilan-
teista johtuen myös ennakkoon ilmoitta-
mattomia sähkökatkoja voi aiheutua. Var-
mista, että saat häiriötiedotteet sähköverk-
koyhtiöltä (Elenia). 
 

Häiriöviesteillä verkkoyhtiöt tiedottavat 
ajantasaisesta tilanteesta. Sähkön käyt-
töön, sähkökatkoihin ja niihin varautumi-
seen liittyvää tietoa jaetaan tarvittaessa 
myös Kannonkosken verkkosivuilla ja tar-
peen tullen kohdennetulla tiedottamisella 
vesi- ja viemärilaitoksen asiakkaille teksti-
viestitiedotteina.  Tekstiviestitiedottaminen 
perustuu ajantasaisiin yhteystietoihin. 
Mikäli tiedätte että puhelinnumeronne 
on vaihtunut tai olet epävarma, onko 
kunnalla ajantasainen puhelinnumero, 
suosittelen ilmoittamaan / varmista-
maan voimassa olevan puhelinnume-
ron. Ilmoitukset tekniseen toimistoon 
Senja Jormakalle, senja.jormakka@ 
kannonkoski.fi / 044 459 6141. 
 
Suosittelemme välttämään runsasta 
veden käyttöä sähkökatkojen aikaan, 
esimerkiksi suihkussa käyntiä. Näin 
turvataan viemäriverkoston toiminta-
varmuus sekä turvataan niiden kiinteis-
töjen vedenkäyttö, jotka eivät voi rajoit-
taa veden käyttöä. Näistä esimerkkeinä 
koulu ja vanhusten palvelutalo. 
 
Lue koko tiedote kunnan verkkosivuilta 
www.kannonkoski.fi/ajankohtaista 
 
Terveisin, 
 
Jukka Tuohimaa  
Tekninen johtaja 
Kannonkosken kunta 

p. 044 459 6146 
 

mailto:senja.jormakka@%20kannonkoski.fi
mailto:senja.jormakka@%20kannonkoski.fi
http://www.kannonkoski.fi/ajankohtaista


TEKNINEN TOIMI TIEDOTTAA 

VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN KÄYTTÖ- JA PERUSMAKSUT 1.1.2023 ALKAEN 
 

Tekninen lautakunta on kokouksessaan 14.12.2022 § 37 vahvistanut vesilaitoksen perus- ja käyttömaksut alkaen 1.1.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) laskennassa käytettävä vähimmäiskerrosala 90 ka-m2 

 

KAUKOLÄMMÖN ENERGIA- JA PERUSMAKSUHINNAT 1.1.2023 ALKAEN 

Tekninen lautakunta on kokouksessaan 14.12.2022 § 36 vahvistanut energiahinnaksi 1.1.2023 

KAUKOLÄMPÖ 
 Vanha taksa 
    (alv 0 %) 

  Uusi taksa 
    (alv 0 %) 

  Uusi taksa 
   (alv 24 %) 

Energiahinta €/MWh      63,07 €      68,74 €       85,24 € 

 

 VESILAITOS  VIEMÄRILAITOS 

 TAKSA 

(alv 0 %) 

TAKSA 

( alv 24 %) 
 

TAKSA 

( alv 0 %) 

TAKSA 

( alv 24 %) 

Liittymismaksu *)      1,49 €/ ka-m2    1,85 €/ ka-m2  1,54 €/ ka-m2     1,91 €/ ka-m2 

Perusmaksu (asuinhuoneisto) 65,40 €/ vuosi 81,10 €/ vuosi  69,97 €/ vuosi   86,76 €/ vuosi 

Perusmaksu (liike- ja muut 

kiinteistöt) 
120,15 €/ vuosi 148,99 €/ vuosi  129,27 €/ vuosi 160,29 €/ vuosi 

Perusmaksu (loma-asunnot) 92,77 €/ vuosi 115,03 €/ vuosi  97,95 €/ vuosi 121,46 €/ vuosi 

Perusmaksu (rivitalot 3-6 

huoneistoa) 
136,89 €/ vuosi 169,74 €/ vuosi  136,89 €/ vuosi 169,74 €/ vuosi 

Perusmaksu (rivi- ja kerrostalot yli 6 

huoneistoa) 
273,76 €/ vuosi 339,46 €/ vuosi  273,76 €/ vuosi 339,46 €/ vuosi 

Käyttömaksu   1,52 €/ m3 1,88 €/ m3  2,77 €/ m3 3,43 €/ m3 



 
Ke 1.2. klo 9.30 Perhekerho srk.talossa 

klo 11.30 Seurakuntakerho srk.talossa, alussa ruokailu  
ja kahvit 6 e. Vieraana kunnanjohtaja M. Rautiainen. 
Arvontaa. 

 klo 17.30 Kirkkokuoro srk.talossa 
To 2.2. klo 15 Nuorten ilta srk.talossa 
Su 5.2. klo 14 Sanajumalanpalvelus srk.talossa, kirkkokahvit ja 

YV-arpajaiset  
 klo 16 Rauhanyhdistyksen seurat srk.talossa 
Ke 8.2. klo 9.30 Perhekerho srk.talossa 
Pe 10.2. klo 18 Rauhanyhdistyksen lähetysseurat srk.talossa 
Su 12.2. klo 14 Messu srk.talossa 
Ke 15.2. klo 9.30 Perhekerho srk.talossa 

klo 11.30 Seurakuntakerho srk.talossa. Viitasaaren kerho 
vieraana. Alussa ruokailu 6e johon ilmoittauminen Mirjalle 
7.2. mennessä, p. 040 520 1451. Yhteinen kerho, arvontaa 
ja lopussa kahvit. Kerhon jälkeen kirkon esittely. 

16.2            klo 12 Yhteisvastuuhernekeiton (5e/l) myyntiä tilausten 
perusteella srk-talossa.Myös hiivaleipiä (4e kpl). 
Tilaukset viimeistään ma 13.2 Mirjalta p. 040 5201451 

klo 17.30 Kirkkokuoro srk.talossa 
Su 19.2. klo 14 Sanajumalanpalvelus srk.talossa 
 klo 16 Rauhanyhdistyksen vuosikokous srk.talossa 
Ke 22.2. klo 9.30 Perhekerho srk.talossa 
Su 26.2. Rauhanyhdistyksen seurat srk.talossa 
Ke 1.3. klo 11.30 Seurakuntakerho srk.talossa. Alussa kahvit 2,50e 

ja lopussa arvontaa. 
Su 5.3. klo 14 Sanajumalanpalvelus srk.talossa 
 klo 16 Ry:n kotiseurat Rajalassa, Rajalantie 45 
Ke 8.3. klo 9.30 Perhekerho srk.talossa 
Su 12.3. klo 14 Messu  
 klo 16 Rauhanyhdistyksen seurat srk.talossa 

Ke 15.3. klo 9.30 Perhekerho srk.talossa 
klo 11.30 Seurakuntakerho srk.talossa. Alussa kahvit 2,50e. 
Lopussa arvontaa. 
klo 17.30 Kirkkokuoro srk.talossa 

To 16.3. klo 12-15 Ikääntyvien hyvinvointia tukevat seudulliset 
seniorimessut Kannonkosken srk-talossa. Kahvitarjoilu!  

Su 19.3. klo 14 Eläkeläisjärjestöjen kirkkopyhä ja kahvit 
srk.talossa 

 klo 16 Rauhanyhdistyksen seurat srk.talossa 
Ke 22.3. klo 9.30 Perhekerho srk.talossa 
Su 26.3. klo 16 Rauhanyhdistyksen seurat srk.talossa 
Ke 29.3. klo 9.30 Perhekerho srk.talossa 

klo 11.30 Seurakuntakerho srk.talossa. Alussa ruoka+kahvi 
6e. Lopussa arvontaa. 
klo 17.30 Kirkkokuoro srk.talossa 

Su 2.4. klo 14 Sanajumalanpalvelus srk.talossa 
 klo 16 Rauhanyhdistyksen seurat srk.talossa 
Ke 5.4. klo 10 Kerronnallinen pääsiäishartaus Kirkossa 
 klo 18 Rauhanyhdistyksen iltakirkko 
To 6.4. klo 18 Kiirastorstain messu kirkossa 
Pe 7.4. klo 14 Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus 
Su 9.4. klo 14 Pääsiäispäivän messu 
 klo 16 Rauhanyhdistyksen pääsiäisseurat srk.talossa 
Ma 24.4      klo 12 Vapaaehtoisten kiitoskahvit Piispalan takkatuvalla, 

myös sauna lämpimänä. 
 
Jumalanpalvelukset ja messu pidetään talvikaudella seurakuntatalossa. 
Keskiviikosta 5.4. Kerronnallisesta pääsiäishartaudesta alkaen tilaisuudet 
taas Kirkossa. 
    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    
   
Saarijärven seurakuntatoimisto     040 153 4736 
Saarijärven srk:n hautausmaatoimisto 040 153 4794      
Toimistot avoinna ma-ti ja to klo 9-12,  
suljettu keskiviikkoisin ja perjantaisin 

 
  

    

  

Kannonkosken   

  

kappeliseurakunta   

  



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 KIHO 90 VUOTTA 
Kutsu Kannonkosken Kihon 90 -vuotis-
juhlaan ja historiakirjan julkistamistilai-
suuteen Kannonkosken koululle  
la 4.2.2023. 

 
Kello 12.00 alkaen kahvitarjoilu, historiakuvien katselua ja näyt-
telyihin tutustumista.  Esillä Noora ja Vilma Ruuskan SM-mita-
leita sekä muita palkintoja. Alpo Peltolan kisa-akkreditointeja, 
pöytästandaareita, kunniakirjoja, muistomitaleita sekä leikekirjo-
ja. Kiho 90-vuotta historiakirjoja myynnissä 30,- euroa/kirja. 
 
Kello 13.00 Kihon 90-vuotisjuhla. Ohjelmassa musiikkiesityksiä, 
joita esittävät Kirsi Asplund harmonikka ja Jesse Junikka kla-
rinetti.  Aino Kinnunen esittää kannonkoskelaisia peliman-
nisävelmiä, sekä säestää viululla Sofia Oksasen tanssiesityk-
sen. Tanssiesityksellä ”Kosken kuohussa” on yhteys Kiho -
nimen syntymiseen. 
 
Historiakirjan esittely. 
 
Palkitsemiset:  
SM-mitaleille yltäneet ja seuran toiminnassa aktiivisesti toiminei-
ta muistetaan Kihon pöytästandaarilla. Kaikille Kiho 90-vuotta -
historiakirjan tekoon osallistuneille, sitä tukeneille ja kuvia lah-
joittaneille luovutetaan juhlassa kirja. 
 
Mahdolliset muistamiset seuramme nuorisourheilun hyväksi 
tilille FI26 4761 1020 0033 30. 
 
Tervetuloa! 
 
Johtokunta 

Kihon hiihtosuunnitelma talvelle 2023 
 
Kaudella 
Hiihtokouluja innostuksen mukaan lauantaisin klo 12 
  
Sarjahiihdot 
11.01.2023 klo 18 Piispala (V) 
25.01.2023 klo 18 Piispala (P) 
08.02.2023 klo 18 Piispala (V) 
Planican MM-hiihdot 23.02. – 05.03.2023 
Leijonahiihdot vko 9 
11.03.2023 klo 14.00 POPPI-hiihdot Piispala (V) 
19.03.2023 klo 12 RYUL:n mestaruushiihdot Piispala (V) 
 
Harrastehiihto 
Koululaisten tavoitehiihto 01.11.2022 - 30.04.2023 
1. lk. 150 km - yläkoulu 400 km 
1000 km:n tavoitehiihto/Kansanhiihto 
Laturetki Kannonkoski-Piispala 12.03.2023 klo 10–14 
Kävellen/sauvakävellen kuntoon lokakuussa 2023 
 
Hiihtokauden 2022–2023 päättäjäiset toukokuussa 
 
 
 

 
Vuoskosken Virtapiiri 

6.2.2023 klo 12 alkaen 
Hilmonkosken kylätuvalla. 

Tervetuloa! 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN, KANNONKOSKI     044 4596151     tarja.alainen@kannonkoski.fi 

 

 

 

 

 

 

 

Saarikan alueen vammaisneuvoston nimi muuttui 1.1.2023, kun 
hyvinvointialueet aloittivat toimintansa.  
 
Nimi muuttui muotoon Saarijärven ja K-kuntien 
vammaisneuvosto. K-kuntiin luetaan Kannonkoski, Karstula, 
Kivijärvi ja Kyyjärvi. Kannonkosken jäsenen löydät sivulta 
https://kannonkoski.fi/lautakunnat-johto-ja-toimikunnat 

 

Poikkea 

SENIORIMESSUILLE 
kuulemaan vinkkejä Keski-Suomen hyvinvointialueen 

tarjoamista ikääntyvien hyvinvointia ja terveyttä 
edistävistä palveluista mm. seuraavista teemoista 

 
·        Seniorichat-toiminta    
·        Lääkeautomaatit 
·        OmaKS:ssa asiointi ja mahdollisuus    
         tutustua sisältöön tietokoneella 
·        Etähoivaan tutustuminen 
·        Muistiasioiden ja aivoterveyden esittelyä 
·        Mieliala ja mielenterveysasioita 
·        Ikääntyneiden seksuaalisuuteen liittyviä  
         asioita 
 

Ei ennakkoilmoittautumista. 
Maksuton tapahtuma.  

Avoin kaikille seudun ikääntyville. 
 

Järjestää Keski-Suomen hyvinvointialueen 
Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma. 

 
Lisätietoja 

 Ikääntyneiden hyvinvointia tukevat seniori-infot käynnistyvät 
helmikuussa | Hyvaks.fi 

sekä Kannonkosken hyvinvointivastaavalta 
044 4596151 / tarja.alainen@kannonkoski.fi 

 

https://kannonkoski.fi/lautakunnat-johto-ja-toimikunnat
https://hyvaks.fi/uutiset/ikaantyneiden-hyvinvointia-tukevat-seniori-infot-kaynnistyvat-helmikuussa
https://hyvaks.fi/uutiset/ikaantyneiden-hyvinvointia-tukevat-seniori-infot-kaynnistyvat-helmikuussa


 
 

 

HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN, KANNONKOSKI     044 4596151     tarja.alainen@kannonkoski.fi 

Onko ongelmia älylaitteen tai  

sähköisten palveluiden käytössä? 
 

 
DIGINEUVONTAA KANNONKOSKEN KIRJASTOLLA 

keskiviikkoisin 22.2. / 22.3.2023 klo 12-14 
Ei ennakkoilmoittautumista – 

tule kirjastolle ja ota mukaan oma laitteesi, jos 
mahdollista. 

 
Yhteistyössä Kannonkosken kirjasto- ja kulttuuritoimet sekä  

HYKARI-hanke ja vapaaehtoistoimijat 
 

 KUMPPANUUSPÖYTÄ MONESSA MUKANA KEVÄÄLLÄ 2023! 

To 16.2. klo 12.30 Ystävänpäivä-tanssit, Mäntykoti & Honkala 
Tervetuloa myös omaiset ja ystävät. 

Kaikkien vapaaehtoistoimijoiden kiitoskahvit ja saunominen 
 ma 24.4.2023 klo 12-15, Piispalan takkatupa 

 
To 4.5. klo 12.130 Vapputanssit, Mäntykoti & Honkala  

Ma 22.5. klo 11.30 Kumppanuuspöytä kokoontuu srk-talolla 
To 29.6. klo 13, Lettukestit, Mäntykoti 

 
Lämpimästi tervetuloa mukaan Kumppanuuspöydän 

toimintaan kaikki vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneet. 
Lisätietoa toiminnasta hyvinvointivastaavalta.  



 
 

 
 
 
 
 

 

  

HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN, KANNONKOSKI     044 4596151     tarja.alainen@kannonkoski.fi 

Kannonkosken kunnan vapaaehtoistoiminnan (mukaan lukien järjestötoiminnan) yhdyshenkilönä toimii hyvinvointivastaava Tarja Alainen. 
 
VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEVÄT 2023 
Verkkovalmennukset jo vapaaehtoistoiminnassa mukana oleville vapaaehtoisille.  
Kulttuurikaveri -koulutus  8.3. klo: 13.00-15.00 tai 9.3. klo: 17.30-19.30 
Asiointikaveri -koulutus 22.3. klo: 13.00-15.00 tai 23.3. klo: 17.30-19.30 
Digikaveri -koulutus  12.4. klo: 13.00-15.00 tai 13.4. klo: 17.30-19.30 
Ulkoilukaveri -koulutus  3.5. klo: 13.00-15.00 tai 4.5. klo: 17.30-19.30  

Koulutusten kesto on 2h ja valittavana on joko päivä- tai ilta-aika, koulutuksen sisällön ollessa sama molemmissa 
ajankohdissa. Verkkovalmennuksiin pääset itse ilmoittautumaan osoitteessa https://forms.office.com/e/1fuWz00cVJ 
Jos sähköinen ilmoittautuminen tai Teams-osallistuminen tuntuu vaikealta, niin ota yhteyttä hyvinvointivastaavaan. Voimme 
hoitaa ilmoittautumisen yhdessä ja tarvittaessa kokoontua porukalla koulutukseen saman koneen äärelle.  
  
Ikäinstituutin ulkoiluystäväkoulutus (verkkokoulutus) 
25.4. klo 17.00-19.30 (Osa 1), 2.5. klo 17.00-19.30 (Osa2) ja 16.5. klo 17.00-19.30 (Osa 3). Koulutus on avoin kaikille 
ikäihmisten ulkoiluystävänä toimimisesta kiinnostuneille. Ilmoittautuminen avautuu maaliskuussa. Lisätietoja 
hyvinvointivastaavalta. 
 
1.3.-31.5. Kevät tulee, kylvä hyvää -kampanja  
Ideana on pystyttää kirjastoon piste, jossa kirjojen lainaamisen lisäksi henkilö voi lainata omaa aikaansa paikkakuntansa 
ikäihmisen avuksi. Henkilö täyttää valmiin ajanlainauskortin, johon hän ilmoittaa omat yhteystietonsa sekä hänelle sopivan 
määrän aikaa, jonka haluaa lainata. Lisäksi hän valitsee itselleen sopivimman auttamismuodon. Lisätietoja hyvinvointivastaavalta. 
 
Yhteistyössä Kannonkosken kunta / Hyvinvoinnin edistäminen & HYKARI-HANKE, Stean rahoittama, kolmivuotinen hanke, jonka 

tavoitteena on kehittää vapaaehtoistoimintaa ja kouluttaa vapaaehtoisia iäkkäiden avuksi Keski-Suomen alueella.  
  

https://forms.office.com/e/1fuWz00cVJ
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KANSALAISOPISTON LYHYT KURSSIT / KEVÄT 2023 
 
KIRJANSIDONTAA helpoilla tekniikoilla 
Opetellaan helppoja kirjansidontatekniikoita kuten esim. 
japanilainen ja belgialainen. Tehdään vihkoja, muistikirjoja, 
päiväkirjoja ym. Voit myös sitoa vaikka muistoadresseista  
vihon / kirjan.  
Aika:  Torstaisin klo 18-20.15 
 16.2. – 27.4.2023 
Paikka: Kylätalo, Kannonkosken keskusta 
Opettaja: Ahonen Katja. 
Ilmoittautuminen viimeistään ma 6.3.2023. 
 
EKOPRINTTAUS kankaalle ja paperille 
Aika: pe-su 19.-21.5. (pe klo 18-20.15.&la klo 11-15 
ja su klo 11-15  
Paikka: Koulun kotitalousluokka 
Opettaja: Ahonen Katja. 
Ilmoittautuminen viimeistään ma 8.5.2023. 
 
LANKOJEN KASVIVÄRJÄYS 
Aika: pe-su 9.-11.6. (pe klo 17-20.15. la klo 11-15 ja ’ 

su klo 11-15.  
Paikka:  Koulun kotitalousluokka  
Opettaja: Ahonen Katja. 
Ilmoittautuminen viimeistään ma 29.5.2023. 
 
 
 
 
 
 

KANSALAISOPISTON LYHYT KURSSIT / KEVÄT 2023 
 

KEVÄINEN KUKKASIDONTA  
Aika: Ma 3.4.2023 klo 18-20.15 
Paikka:  Torikahvila 
Opettaja: Alainen Tarja 
Ilmoittautuminen to 23.3.2023 mennessä. 
Valmistetaan keväisen värikäs kukka-asetelma ison 
puukiekon päälle kukkasienitekniikalla.  
 
JUHLAVA KUKKASIDONTA  
Aika:  Ma 17.4.2023 klo 18-20.15  
Paikka:  Torikahvila 
Opettaja: Alainen Tarja  
Ilmoittautuminen ke 5.4.2023 mennessä. 
Valmistetaan juhlava kukka-asetelma jalalliseen maljaan. 
Tämän kurssin jälkeen osaat tehdä kukka-asetelman vaikka 
omiin kesän juhliin. 
 
Työskentely elävän ja kauniin materiaalin parissa on 
rentouttavaa ja palkitsevaa. Tule & koe tekemisen ilo ja 
kukkien väriloisto! Kursseilla tutustutaan myös kukkien 
tunnistamiseen, käsittelyyn, säilyttämiseen.  
Anna luovuuden kukkia! 
****************************************************
Kursseille ilmoittautumiset osoitteessa 
www.opistopalvelut.fi/saarijarvi   
Lisätietoja Kansalaisopiston Kannonkosken osaston johtajalta 
044 4596151 / tarja.alainen@kannonkoski.fi 
 

 

http://www.opistopalvelut.fi/saarijarvi
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Valokuvanäyttely 
Rajapinnalla 

 
Hiljaisia kuvia meidän hienoilta vesiltä! 

Kuvat: Jussi Raivio 
 

Myyntinäyttely kirjaston näyttelytilassa 

1.3.-31.3.2023. 
 

Avoinna kirjaston palveluaikoina 
Lämpimästi tervetuloa!           Kulttuuritoimi 
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KESÄTYÖTOIMISTO 2023   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. Olemme mukana Ysit 

töihin -kampanjassa. Samalla hakemuksella voit hakea myös Duunileireille. 

Aikataulu: Vapaamuotoiset Duunileiri- ja työhakemukset tulee lähettää viimeistään 14.4.2023 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 28.4.2023 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. Laskuun lisätään alv 24 %. 

Kesätyöterveisin Suomenselän 4H       Lisätietoa löydät kotisivultamme suomenselan.4h.fi 

 
 

 

 

SUOMENSELÄN 4H     040 8400229     TARJA.ALAINEN@KANNONKOSKI.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!  
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Lisätietoja 

Piispala Heidi   

& 

hyvinvointi vastaava  

Sisä-Suomen Jäähdytys Oy 
 

Asennamme alueellanne ammattitaidolla ILMALÄMPÖPUMPUT 

lämmitys- ja jäähdytystarpeisiinne. 

Kaikilla asennuksillamme on kahden vuoden takuu. Pyrimme 

asennuksissa nopeaan aikatauluun ja kilpailukykyiseen hintaan. 

Autamme tarvittaessa mielellämme juuri teille sopivan 

ilmalämpöpumpun valinnassa! 

Suosituimmat tuotteemme: 

Mitsubishi LN mallit asennettuna alkaen 2.399,00€ sis. alv.         
Gree Amber mallit, asennettuna alkaen 1.899,00€ sis. alv. 
Useita muita merkkejä myös saatavilla! 
 
Hinta sisältää laitteen perusasennuksen kanssa, sisältäen  
viiden metrin putkituksen ja viiden metrin sähkönsyötön.  
Asennus sisältää myös tarvittavat kourut ja listat, sekä 
ulkoyksikölle seinä- tai maatelineen. Maatelineen pohjatyöt  
eivät sisälly asennukseen. 
Mikäli asennusmatka on pidempi kuin 5 m, onnistuu asennus 

erillisen tuntiveloituksen ja tarvikkeiden hinnan mukaan. 

Yhteyttä voitte ottaa rohkeasti! 
Konsta Alainen 040 1633803 / 

konsta.alainen@sisasuomenjaahdytys.fi 
 

 

LIONS CLUB KANNONKOSKI 

AKKU- JA  

VÄRIMETALLIKERÄYS 

 

Järjestämme akkujen ja värimetallien keräyksen 

lumien sulettua keväällä Kannonkoskella. 

 

Värimetalleja ovat mm. alumiini, lyijy, tina, 

messinki, kupari, nikkeli, pronssi ja sinkki sekä 

näiden sekoitukset. Ei siis pelkkä rauta. Mutta 

esim. sähkömoottorit sisältävät kuparia, kelpaa! 

 

Keräyspisteet ja ajan ilmoitamme Ruleksessa ja 

Kannonkoskisessa keväällä. 

 

Ota metallit ja akut talteen hyväntekeväisyyt-

tämme varten. Kiitos! 

 

Viime vuonna tukeamme saivat mm. abiturientit 

stipendein, MLL, VAPEPA, Ukraina taloudellisesti 

ja LVIVin koulu #2 agregaatin. 

 




