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Pöytäkirjantarkastajat: 

Kokousaika   Torstai 27.9.2018 kello 18.00 – 21.05 
 
Kokouspaikka  Koski Tl, kirjaston kokoustilat 
 
     läsnä poissa 
 
Saapuvilla olleet jäsenet  Kupi Kimmo pj. x 
   Aarikka Leena varapj. x 
   Anttila Jarmo  x 
   Heikkilä Johanna x 
   Julla Hans   x 
   Toivonen Mika   x 
   Vainio Elina  x 
 
Muut saapuvilla olleet 
Varajäsenet:   Laine Pirjo  x 
   Salminen Erja   x 
   Laurila Jari   x 
   Laakso Pihla  x 
   Paija Vesa-Matti x 
   Hacklin Outi  x 
   Rantanen Tapani x 
  
   
Kunnanhallituksen puheenjohtaja Tuominen Heikki  x 
Kunnanhallituksen edustaja  Lehtisaari Into  x 
Nuorisovaltuuston edustaja  Laakso Matias  x 
Nuorisovaltuuston edustaja  Valtonen Noora x 
Kunnanjohtaja   Matilainen Jukka  x 
  
Kirjastotoimen johtaja, esittelijä Källvik Outi  x 
Vapaa-aikasihteeri, esittelijä,  
pöytäkirjanpitäjä    Peuranto Päivi   x 
 
Laillisuus ja päätösvaltaisuus § 24 
 
Pöytäkirjan tarkastustapa  § 25 
 
Asiat   §§ 24 - 38 
 
 
Allekirjoitukset ___________________________ ____________________________ 
  Kimmo Kupi   Päivi Peuranto 
  Puheenjohtaja   Pöytäkirjanpitäjä 
 
 
Pöytäkirjan  tarkastus  Tarkastusaika:  Pe 28.9.2018 

 
 

Allekirjoitukset ______________________________ ____________________________
  Leena Aarikka   Jarmo Anttila 
 
Pöytäkirjan nähtävänä olo Maanantai 1.10.2018 klo 9:00-15:00 Kosken Tl kunnantalo 
 
 
Todistaa  ___________________________ 

Vapaa-aikasihteeri Päivi Peuranto 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

24 §  KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS   
 
HVL 27.9.2018   Kosken Tl kunnan hallintosäännön 18 luvun 13 §: Avattuaan kokouksen puheen-

johtaja toteaa läsnä olevat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. 
Kuntalain 58 §:n 2 mom:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltai-
nen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. 
Tämän kokouksen kokouskutsu esityslistoineen on lähetetty viikkoa ennen koko-
usta sähköpostilla hyvinvointilautakunnan jäsenille, kunnanhallituksen puheen-
johtajalle, kunnanhallituksen edustajalle ja NUVA:n edustajille sekä tarkastuslau-
takunnan puheenjohtajalle.  Lisäksi esityslista on lähetetty tiedoksi Salon Seudun 
Sanomille ja Auranmaan Viikkolehdelle sekä julkaistu kunnan kotisivuilla. 

 
Päätösehdotus: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
 
Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
  -------------------------------------------- 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

25  § HYVINVOINTILAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJOJEN TARKASTAMINEN 
  
HVL 27.9.2018 Kosken Tl kunnan hallintosäännön 18 luvun 25 §:n mukaan pöytäkirjan  

pitämisestä ja sisällöstä vastaa toimielimen puheenjohtaja. Jos puheenjohtaja ja 
pöytäkirjanpitäjä ovat eri mieltä kokouksen kulusta, pöytäkirja laaditaan puheen-
johtajan näkemyksen mukaan.  

 Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä.  
  Kussakin kokouksessa valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka tarkastavat 

kokouksen pöytäkirjan erikseen sovittavana aikana. 
 

Päätösehdotus: Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajat sekä päätetään  
tarkastusaika. 

 
Päätös: Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Leena Aarikka ja Jarmo Anttila. 
 Pöytäkirja tarkastetaan perjantaina 28.9.2018. 
 ------------------------------------------- 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

26 § OSAVUOSIRAPORTTI JA TALOUSARVION TOTEUTUMA AJALTA  
1.5.-30.8.2018 

 
HVL 27.9.2018   Kunnassa on käytössä yhtenäiset osavuosiraportit, jotka toimitetaan kunnanval- 

tuustolle vuosikolmannesten tilanteen mukaan.   
Hyvinvointilautakunnan valtuustotason osavuosiraportti touko-elokuulta 2018 on pöy-
täkirjan liitteenä 1.  (Liite 1) 
Elokuun lopun talousarvion toteutumisvertailu on lähetetty sähköpostilla tiedoksi  
ennakkoon.  Hyvinvointilautakunta hallinto tot. 52,1% 

 Kulttuuritoiminta tot. 58,2% 
 Kirjastotoimi tot. 67,9% 
 Kulttuuritoimi yht. 67,4% 
 Liikuntapalvelut tot. 41,6% 
 Liikunta-alueet tot. 68,2% 
 Liikunta-avustukset tot. 60,6% 
 Liikuntatoimi yht. 62,4% 
 Nuorisotoiminta tot. 40,9% 
 Nuorisoavustukset tot. 77,8% 
 Nuorisotoimi yht. 51,5% 
 Vapaa-aikatoimi yht. 60,2% 
 Hyvinvointilautakunta yht. 61,5% 

 
Päätösehdotus:    Hyväksytään osavuosiraportti ja merkitään tiedoksi talousarvion toteutuma.  

 Hyvinvointilautakunta tekee raporttien perusteella arvion toiminnasta ja  
 talousarvion toteutumisesta ja esittää mahdollisesti tarvittavia toimenpiteitä. 

  
Päätös: Hyväksyttiin osavuosiraportti ja merkittiin tiedoksi talousarvion toteutuma. 
 Todettiin, että talousarvion toteutuma hiukan alle 2/3 vuosijakauman, mutta lop-

puvuodesta maksuun tulevat avustukset tasoittavat tilanteen vuositasolla. 
-------------------------------------- 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

27 § HYVINVOINTILAUTAKUNNAN TOIMIALOJEN TOIMINTARAPORTIT 
 
HVL 27.9.2018    Hyvinvointilautakunta on kokouksessaan 6.6.2018 päättänyt, että toimialojen  

toimintaraportit esitetään kokousten väliseltä ajalta. 
 
KULTTUURITOIMINTA KESÄ-ELOKUU 

- Loistava lukija –lukukampanjajuhla Talolan koulussa 28.5.2018  
- Tuubakimalainen musiikkiesitys Naavatassun viskareille ja eskareille Talolassa 28.5.2018 
- Sama esiintyjä Palvelukeskuksessa senioreille 
- Kesälukukampanja ja Kesävisa käynnissä kesän ajan kirjastossa 
- Näyttelyissä Kirsti Silanderin timanttimaalaustöitä, Saana Sullströmin rakkausrunoja ja Esa 

Mäkelän karhuaiheisia valokuvia 
- Yhdessä MLL:n kanssa järjestetty matka Vartiovuoren kesäteatteriin Taikuri Oz –esitykseen 
- Kohauslauantaina poistokirjamyyntiä kirjaston edessä. Yhdessä Herkkunurkan kanssa tilat-

tu esiintyjä Arkibanjo musisoi 
- Yhdessä Maatalousnaisten kanssa toteutettu Eino Leino –runoilta Honkamäessä 22.8.2018 
- Teatteri matka Tampereen työväen teatteriin 15.9.2018 Tämä on ryöstö -esitykseen 

 
 

 LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMINTA KESÄ-ELOKUU 

 Touko-elokuu Saviseutu Liikkuu – Pyöräilykampanja 

 NUVA:n kokous 30.5.2018 

 Leikkipuiston avajaiset ma 4.6.2018 

 Leikkipuistotoimintaa MLL:n ja SRK:n kanssa 5.6.-6.7.2018 

 Jumpparyhmiä kesällä pidettiin 4  

 Kesän kuntatiedote koottu vapaa-aikatoimistossa ja jaettu joka kotiin 1.-3.6.2018 

 NUVA:n järjestämät LANit Seukkarilla 15.-16.6. 

 Marttilan Murrolta ostettu Futiskoulu 5-13-vuotiaille urheilukentällä ma-to 18.-21.6. päivittäin 
klo 13-15 

 Vapaa-aikatoimen ja SRK:n järjestämä leiri 7-10-vuotialle tytöille ja pojille Liparilla,  
ke-pe 27.-29.6.2018 

 Vapaa-aikatoimen ja SRK:n  järjestämä leiri 10-14-vuotiaille tytöille ja pojille Liparilla  
ma-to 2.-5.7.2018 

 NUVA:n kokous 4.7.2018 

 Liipolanjärven 1. rantauimakoulu ma-pe 9.-13.7.2018 

 Liipolanjärven 2. rantauimakoulu ma-pe 16.-20.7.2018 

 Kesän uimakoulujen Uimapromootio Liipolanjärvellä pe 20.7.2018 

 Ilmaiset Kohausjumpat ma 23.7. 

 Särkänniemi-retki yhteistyössä Marttilan vapaa-aikatoimen kanssa ke 9.8.2018 

 Vapaa-aikatoimessa koottu syksyn 2018 kuntatiedote jaettiin koteihin 1.-2.9.2018 

 NUVA:n järjestämät LANit Seukkarilla pe-su 7.-9.9. 

 Leffailta Nuortentuvalla to 20.9., Ihmeperhe 2 ja Ilosia aikoja – Mielensäpahoittaja 

 Pe 21.9. Ikäinstituutin ja Voimaa Vanhuuteen –hankkeen Ulkoiluystäväksi iäkkäälle -
koulutus Porissa, os. Päivi Peuranto, Tuula Rautoma ja Pirjo Laine 

 Ke 26.9. Voimaa Vanhuuteen –hankkeen Verkostotyöpajassa Turussa edustajana Päivi 
Peuranto 

Päätösehdotus: Hyväksytään toimialojen toimintaraportit. 
  
Päätös: Todettiin toimintaa olleen paljon ja onnistuneita tapahtumia. 

 Todettiin myös, että tiedottamista voisi vielä lisätä tai tehostaa. 
  ------------------------------------------- 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

28 §  HYVINVOINTILAUTAKUNNAN TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2019 JA 

TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2019-2020  

HVL 27.9.2018  Kosken Tl kunnanhallitus on hyväksynyt taloussuunnitelman 2018-2020 ja talo-
usarvion 2018 laadintaohjeet 12.6.2017 § 158. 
 
Toiminnalliset tavoitteet ja talousarvioesitykset on pyydetty jättämään kunnan-
hallitukselle viimeistään 30.9.2018. 
Toiminnalliset tavoitteet tehtäväalueittain ovat liitteessä 2, Kulttuuri- ja kirjasto-
toimi ja Vapaa-aikatoimi (Liite 2) 
sekä liitteessä 3 Hyvinvointilautakunnan talousarvioesitys 2019 (Liite 3) 

 
Päätösehdotus: Lautakunta käsittelee toiminnallisia tavoitteita tehtäväalueittain, sekä talousar-

vioesitystä vuodelle 2019 ja hyväksyy ne.  
 Lautakunta asettaa kokouksessa alemman tason toiminnalliset tavoitteet toimi-

aloille. 
 
Päätös: Hyväksyttiin liitteinä olevat toiminnalliset tavoitteet tehtäväalueittain sekä talous-

arvio-esitys 2019.  Todettiin, että kulttuuri- ja kirjastotoimella ei ole varsinaisia 
muutoksia talousarviossa.  Vapaa-aikatoimen esitetyt lisäykset johtuvat liikunta-
paikkojen ja alueiden lisääntyneestä hoitotarpeesta rakentamis- ja kehittämis-
hankkeissa, sekä nuorisotoimessa lisäys nuoriso-ohjaajan palkkakuluista. 
Henkilöstöön esitetään muutosta, että vapaa-aikasihteeri jää 50% osittaiselle 
varhennetulle varhaiseläkkeelle ja hyvinvointitoimialalle palkataan hyvinvointi-
koordinaattori 50%. 

 Alemman tason toiminnallisista tavoitteista käytiin laaja keskustelu ”pariporinan” 
muodossa ja yleiskeskusteluna.  Viranhaltijat työstävät keskustelussa tulleita ta-
voiteasetteluja edelleen.  NUVA:lle esitetään pyyntö käsitellä asetettuja toiminnal-
lisia tavoitteita. Lautakunta päätti palata alemman tason tavoitteisiin seuraavassa 
kokouksessaan. 
 
Lautakunta halusi jo tässä vaiheessa korostaa tiedottamisen tärkeyttä ja tehos-
tamista kaikessa tavoiteasettelussa. 

  ---------------------------------------------- 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

29 § VAPAA-AIKATOIMEN INVESTOINTISUUNNITELMA 2019-2021 
 
HVL 27.9.2018 Vapaa-aikatoimen rakentamis- ja investointisuunnitelma vuosille 2019-2021 

on esityslistan liitteenä 4.  (Liite 4). 
 

Päätösehdotus: Hyväksytään vapaa-aikatoimen rakentamis- ja investointisuunnitelma vuosille 
2019-2021. 

 
Päätös: Hyväksyttiin vapaa-aikatoimen investointisuunnitelma vuosille 2019. 

 Välttämätön kohde on jääkiekkokentän/tenniskenttien päällystäminen 
hiekkatekonurmella. 

 Hevonlinnan hanketta voidaan siirtää eteenpäin. 
  ------------------------------------------------- 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

30 § VAPAA-AIKATOIMEN VIRALLISET ILMOITUKSET 

HVL 27.9.2018 Syksyn 2018 kuntatiedotteessa on tiedotettu seuraavaa: 

LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMELLA SYKSYN AIKANA HAETTAVANA: 
- VUODEN SEURATYÖNTEKIJÄ 2018 
- URHEILIJA- JA VALMENTAJASTIPENDIEN saajat vuonna 2018.  
- VUODEN NUORISOVAIKUTTAJA KIERTOPALKINNON saaja vuonna 2018 
- VUODEN KUNNON KUNTALAINEN KIERTOPALKINNON saaja vuonna 2018 
- NIPAALI -KIERTOPALKINNON saaja vuonna 2018.   

 
- HYVINVOINTILAUTAKUNNAN KOHDEAVUSTUKSET seuroille, yrityksille ja yhteisöille. 

Hakuaika syyskuun lopulla. Seuraa ilmoittelua Auranmaan Viikkolehdessä ja kunnan ko-
tisivuilla.  Avustus on tarkoitettu koskelaisen kulttuurin vaalimiseen ja kulttuuritoimintaan. 

 

- VUODEN 2018 KOHDEAVUSTUKSET LIIKUNTASEUROJEN JA NUORISOYHDISTYS-
TEN KOULUTUKSEEN   

 
Päätösehdotus: 1. L-S LiikU:n ja kuntien valitsema Vuoden Seuratyöntekijä 2018 ehdotukset  
  ke 31.10.2018 klo 15.45 mennessä. 

2. Kulttuuritoiminnan kohdeavustukset ovat haettavana 21.9.-5.10.2018.  
 3. Liikunta- ja nuorisotoimen koulutusavustukset ovat haussa 23.11.2018 

mennessä.  Muiden liikunta- ja nuorisotoimen huomiointien haku  23.11.2018 
mennessä. 

 4. Yhtenäistetään jatkossa kulttuuritoiminnan kohdeavustusten sekä 
liikuntaseurojen ja nuorisoyhdistysten koulutusavustusten hakuaika siten, että 
kaikki ovat haettavana vuosittain marraskuun lopussa. 

 
Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotus. 
  ------------------------------------------- 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

31 § LIIKUNTATOIMEN KÄYTTÖ-, OSALLISTUMIS- JA VALVONTAMAKSUT  
KAUDELLE 2017-2018 

 
HVL 27.9.2018  Kosken Tl kunnan hallintosäännössä on määritelty, että  Hyvinvointilautakunta  

antaa ohjeet vapaa-aikatoimen hallinnassa olevien kiinteistöjen ja alueiden käytöstä  
ja vuokrien perusteista 

 
 Hyvinvointilautakunta on kokouksessaan 6.6.2018 päättänyt kuntosalimaksuista: 

Kuntosalin kausikortit syksylle loka-joulukuu 2018 ovat edelleen aikuiset 30€, sekä 
koululaiset/opiskelijat/eläkeläiset 20€. 
Päätettiin, että vuoden 2019 alusta otetaan käyttöön vuosikortti 1.1.-31.12., aikuiset 
80€, koululaiset/opiskelijat/eläkeläiset 50€. 
Päätettiin, että puolen vuoden kausikortit otetaan käyttöön vuoden 2019 alusta, voi-
massaoloajat 1.1.-31.8. ja 1.6.-31.12. Puolivuosikorttien hinnat aikuiset 50€, koululai-
set/opiskelijat/eläkeläiset 30€. 
Päätettiin, että ilmaisista vuoroista tai tutustumis- ja esittelykerroista päätetään myö-
hemmin. 

  
Hyvinvointilautakunta on edellisenä vuonna päättänyt liikuntahallin ja kuntosalin käyt-
tömaksut, vuokrat sekä hallin valvonnat 14.9.2017, 11 § lähtien seuraaviksi: 
Sulkapallon kausikortti 50€/kausi. 
Työpaikkaliikuntakortti/VPK:n henkilöstö 10 €/kausi. 
Kunnan henkilöstölle vapaakortti. 

 Koko salin vuokra esim. tennis 7 €/tunti. 
Käyttömaksut voi maksaa myös liikuntaseteleillä. 

 
Paikkakunnan seurojen, yhdistysten ja järjestöjen liikuntatoiminta on ilmaista. 
Ulkopaikkakuntalaisten anoman liikuntatoiminnan salivuokra on 35 €/tunti ja vuoroja 
myönnetään vain kunnan omasta toiminnasta vapaana olevalle ajalle. 
Muun kuin liikuntakäytön vuokran, esim. juhlien vuokran, päättää vapaa-
ajanlautakunta anomuksesta tapauskohtaisesti. 
Vapaaehtoisjärjestöjen talkootyönä suorittamasta valvonnasta maksetaan  
korvausta 2 €/tunti.  Hoitamatta jätetystä valvontavuorosta peritään  
korvausta 50€/ilta.  Arki-iltaisin liikuntahallia talkoilla valvovat urheiluseurojen valvojat 
sulkevat jääkaudella jääkiekkokentän pukusuojan ja siitä korvataan yksi lisätunti, 2€.  
Viikonloppuisin pukusuojan avaamisesta ja sulkemisesta huolehtivat Jouni Lehti, Niko 
Nevala, Johanna Heikkilä ja Päivi Peuranto. 

 
Liikuntahallin ja koulun salin vuorolista (luonnos 1) lähetetään esityslistan oheismate-
riaalina.  Vuorot päivittyvät ja muuttuvat lukuvuoden aikana.  Päätökset tekee vapaa-
aikasihteeri. 
 
Liikuntatilojen ulko-ovissa on sähköinen kulunvalvonta, sähköavainten panttimaksuksi 
on lautakunnassa vahvistettu 20€.   

 
Vapaa-ajanlautakunta on päättänyt vuoden 2011 alusta saakka kunnan liikuntaryh-
mien osallistumismaksuksi 3€/kerta, laskutus puolivuosittain, yli 25 kerran osallistu-
miset ilmaiseksi.  Liikuntapalvelut voi maksaa liikuntaseteleillä. 
Lautakunta on kokouksessaan 6.10.2005, 32 § todennut, että ikääntyvien  
kuntalaisten liikuntaharrastuksen tukeminen on tärkeää ja siten päättänyt poistaa 
eläkeläisiltä jumppamaksut.  Vuosittainen tulolähteen tappio liikuntapalveluihin  
on noin 5000€.  
    31§ jatkuu 
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31§ jatkuu 
 
Vapaa-ajanlautakunta on kokouksessaan 5.3.2013, 11§ vahvistanut, että kunnan 
henkilöstön osallistuminen vapaa-aikatoimen järjestämien liikuntaryhmien liikuntaan 
laskutetaan sisäisesti YT-ryhmältä.   
Vapaa-aikatoimi on tukenut vuosittain kunnan TYHY-toimintaa antamalla ilmaiseksi 
kuntosalin kausikortit halukkaille kunnan työntekijöille.  Vuosittainen tulolähteen tap-
pio kausikorteista vapaa-aikatoimelle on noin 800€. 
 
Hevonlinnan ulkoilukeskuksen keskusrakennusta on myönnetty kunnan omien seuro-
jen/yhdistysten käyttöön ilman vuokraa, tiedustelut vapaa-aikatoimistosta.  Muiden 
yhdistysten käyttö 25 €/päivä.  Ei vuokrausta yksityisille.  
Vuokraajan tehtäviin kuuluu tilojen siivous. 
 

Päätösehdotus: 
1. Vahvistetaan edelleen nyt voimassa olevat liikuntahallin kausikorttien hinnat, käyt-

tömaksut, avainpantin hinta, vuokrat ja valvontakorvaukset.   
2. Merkitään tiedoksi hallin ja koulun salin tämänhetkinen vuorolista. 
3. Vahvistetaan syksyksi 2018 - kevääksi 2019 samat edellisellä kaudella voimassa 

olleet liikuntaryhmien laskutusperusteet. 
4. Jatketaan kunnan TYHY-toiminnan tukemista kuntosalin vapaakorteilla.  
5. Vahvistetaan Hevonlinnan ulkoilukeskuksen vuokra ja vuokrausperiaatteet. 

 
Päätös: 1. Hyväksyttiin 
 2. Hyväksyttiin 
 3. Hyväksyttiin 
 4. Hyväksyttiin 
 5. Hyväksyttiin 
  ---------------------------------------------- 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

32 § NUORISOTILATOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN 2018-2019 
 
HVL 27.9.2018   Kosken Tl kunnan hallintosäännössä on määritelty, että  Hyvinvointi- 

lautakunta antaa ohjeet vapaa-aikatoimen hallinnassa olevien kiinteistöjen ja aluei-
den käytöstä ja vuokrien perusteista 
Esityslistan oheismateriaalina (luonnos 2 ja 3) lähetetään Nuorisotila Seukkarin  
nykyiset aukioloajat ja voimassa olevat säännöt. 
 

- Seukkarin jäsenkortti on ilmainen, henkilötiedot pyydetään kaikilta 
- Jäsenkortit hankitaan yhdessä Marttilan, Kosken, Auran ja Oripään kuntien 
kanssa keskitetysti. Auran nuorisotoimi hoitaa korttitoimitukset. 
- Valvontakorvaus on KVTES:n mukainen kerho-ohjaajan tuntipalkka ilta-, yö- ja 
sunnuntaityölisät huomioiden 
- Valvojina toimivat vapaa-aikasihteerin alaisuudessa palkatut täysi-ikäiset  
valvojat tuntityösopimuksella 
- Vapaa-aikatoimen avustuksia saavat tahot on velvoitettu tarvittaessa huoleh-
timaan vuosittain kahdesta nuorisotilan valvonnasta. 
Hyvinvointilautakunta on kokouksessaan 14.9.2017, 12 §, vahvistanut yllä ole-
vat toiminnan periaatteet. 
Nuorisotilaa on voinut vuokrata aikuisten valvonnassa esim. lasten syntymäpäi-
ville hintaan 25€/kerta. 

 
Päätösehdotus:   Vahvistetaan voimassa olevat toiminnan periaatteet ja vuokra. 

Todetaan, että Seukkarin toimintaa on syksyllä 2018 mukana organisoimassa 
Marttilan kunnan nuoriso-ohjaaja Sami Korvenrinne tuntityösopimuksella. 

 
Päätös: Vahvistettiin voimassa olevan toiminnan periaatteet ja vuokra. 

Poistettiin ohjeistuksesta kohta: Vapaa-aikatoimen avustuksia saavat tahot on vel-  
voitettu tarvittaessa huolehtimaan vuosittain kahdesta nuorisotilan valvonnasta. 

 Todettiin Marttilan kunnan nuoriso-ohjaajan toimiminen tuntityösopimuksella. 
  --------------------------------------------------- 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

33 § KIRJASTOKOELMIEN TÄYDENTÄMINEN 
 
HVL 27.9.2018 Kosken Tl kunnan hallintosäännössä on määritelty, että  Hyvinvointi-

lautakunta määrää perusteet, joiden mukaan kirjastokokoelmia 
talousarvion rajoissa täydennetään. 
Kirjaston kokoelmaan kuuluvat seuraavat aineistot: kirjat, sanoma- ja 
aikakauslehdet, DVD:t, CD:t, äänikirjat ja e-aineistot (kirjat ja äänikirjat). 
Tähän asti perusteita ovat olleet mm. ajantasaisuus, monipuolisuus, 
kysyntä, puolueettomuus ja luotettavuus. 
Kirjastokokoelmien täydentämisen perusteet esitellään kokouksessa. 

 
Päätösehdotus: Hyvinvointilautakunta määrää perusteet, joiden mukaan 

kirjastokokoelmia talousarvion rajoissa täydennetään. 
 
Päätös:  Hyväksyttiin kirjastokokoelmien täydentämisen perusteet, joita ovat  
  ajantasaisuus, monipuolisuus, kysyntä, puolueettomuus ja luotettavuus. 

------------------------------------------------- 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

34 § KIRJASTON KÄYTTÖSÄÄNNÖT 
 
HVL 27.9.2018 On aika uusia Kosken kirjaston käyttösäännöt.  Kosken Tl kunnan  
 hallintosäännössä on määritelty, että Hyvinvointilautakunta päättää  
 käyttösäännöistä. 

 Vaski –kirjastoissa (Varsinais-Suomen kirjastot) on v. 2017 laadittu uudet  
 käyttösäännöt ja näitä sääntöjä on lupa käyttää pohjana maakunnan  
 kirjastojen käyttösääntöjä uudistettaessa. Vaskin säännöt sopivat pienin  
 muutoksin hyvin pohjaksi myös Kosken kirjaston uusille käyttösäännöille. 
 Uudet käyttösäännöt esitellään kokouksessa. 

 
 Päätösehdotus:    Hyvinvointilautakunta hyväksyy kirjastotoimenjohtajan esityksen uusiksi Kosken 

kirjaston käyttösäännöiksi. 
 
Päätös:   Käytiin läpi kirjastotoimenjohtajan esittelyn mukaan mallina toimineet Vaski- 
  kirjastojen käyttösäännöt. Hyväksyttiin tehdyin muutoksin. 

Kirjastotoimenjohtaja muokkaa säännöistä painatettavan version ja säännöt 
astuvat voimaan, kun sääntövihkonen on valmis jaettavaksi. 

  ------------------------------------------------------ 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

35 § KIRJASTON STRATEGIA 
 
HVL 27.9.2018 Vaski-kirjastoissa laadittiin kevään 2018 aikana Varsinais-Suomen  
  kirjastojen strategia 2021. Tämä strategia on Vaski-, Loisto- ja Blanka-  
  kirjastokimppojen ja sekä Someron kirjaston yhteinen. 
 
Päätösehdotus: Hyvinvointilautakunta merkitse asian tiedokseen. 
 
Päätös: Palataan kirjaston strategiaan seuraavassa kokouksessa. 
  ----------------------------------------- 

  



39 
Kosken Tl kunta Pöytäkirja 
Hyvinvointilautakunta 27.9.2018 
______________________________________________________________________________ 
 

 

Pöytäkirjantarkastajat: 

36 §  ILMOITUSASIAT JA VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT 
 
HVL 27.9.2018 Ilmoitusasiat: 

- Liikuntahallin kuntosalin ja välinevaraston remontti on edennyt suunnitelmien mu-
kaan ja uusi kausi päästään aloittamaan lokakuun alusta 

- Hevonlinnan 3-vuotinen kehittämishanke on jäänyt aloittamatta, kun asiantuntija-
apua ei ole järjestynyt, eikä työryhmä ole vielä kokoontunut.  Työryhmä kokoontuu 
lokakuussa. 

- Vapaa-aikasihteerin jääminen osittaiselle varhennetulle varhaiseläkkeelle siirtyy 
eteenpäin johtuen töiden järjestelyihin sekä tuleviin hankkeisiin liittyvistä asioista. 

 
Kirjastotoimenjohtajan päätöspöytäkirjat ja web-päätökset otetaan seuraavassa 
kokouksessa. 

  Vapaa-aikasihteerin päätöspöytäkirjat 3-4 ja web-päätökset 8-43. 
 
Päätösehdotus: Hyvinvointilautakunta merkitsee ilmoitukset ja viranhaltijoiden päätös- 
  pöytäkirjat tiedokseen. 
 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
   ----------------------------------------------- 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

37 § MUUT ASIAT  
 
HVL 27.9.2018 
 a) viranhaltijoiden esittämät 

- Kunnanhallituksen lausuntopyyntöön kunnan strategiasta palataan seuraavassa-
kokouksessa. 

- Samassa yhteydessä käsitellään nuorisotoimen strategiaa ja kunnan liikuntastra-
tegiaa. 

 
  b) luottamushenkilöiden esittämät 
 - Jarmo Anttila toi esille, että Hevonlinnan ulkoilukeskuksen portti on korjaamatta 
 - Kimmo Kupi ehdotti, että perustetaan Hyvinvointilautakunnan jäsenten ja varajäsen-

ten sekä edustajien WhatsApp –ryhmä tiedonkulun parantamiseksi.  
 - Kimmo Kupi ehdotti, että voitaisiin järjestää palvelukysely, jossa tiedusteltaisiin kun-

talaisten tyytyväisyyttä olemassa oleviin palveluihin sekä toivomuksia ja ehdo-
tuksia toiminnan kehittämiseen.  Keskustelussa päädyttiin siihen, että kysely 
voisi koskea vain hyvinvointilautakunnan omia toimialoja, kulttuuri-kirjasto-
liikunta-nuoriso.   

 
Päätös: a) Palataan strategioihin seuraavassa kokouksessa. 
 b) - Vapaa-aikasihteeri vie tiedon liikuntapaikkojen hoitajalle Hevonlinnan portista 
 - Päätettiin perustaa lautakunnan WhatsApp –ryhmä 
  - Päätettiin valmistella hyvinvointilautakunnan palvelukyselyä.   
 
  ----------------------------------------------------- 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

38 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA SEURAAVA KOKOUS  
 

HVL 27.9.2018 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.05. 
Seuraava kokous joulukuussa, mikäli tarvetta ei aiemmin ilmene, alustava päi-
vä torstai 13.12.2018. 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 

   Kokouspäivämäärä                        Pykälä                           Sivu  

  27.9.2018  24 - 38 25 - 41  
KOSKEN TL   
HYVINVOINTILAUTAKUNTA      

MUUTOKSENHAKUKIELLOT           

Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, 

perusteet koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.    

  Pykälät:  24-29, 33-38    

                

  Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin 

  

päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 

Pykälät:    30-32     

       

         

                

  HallintolainkäyttöL 5 §:n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta  

  valittamalla.         

  Pykälät ja valituskieltojen perusteet     

  Etuostolaki §       
         

                

        

OIKAISUVAATIMUSOHJEET           

Oikaisu- Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.   

vaatimus- Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite   

viranomainen        

ja -aika KOSKEN TL HYVINVOINTILAUTAKUNTA    

  Härkätie 5      

  
31500 Koski Tl 
      

         

         

   Pykälät:   30-32    

         

         

  Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.   

Oikaisu-        
vaatimuksen Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.  

sisältö               
 
 


