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KOSKEN TL KUNTA 
 

Härkätie 5, 31500 KOSKI TL 

Kunnanvirasto avoinna ma-ke 9.00-15.00, to 9.00-17.00, pe 9.00-14.00 

Sähköposti: kosken.kunta@koski.fi 

Henkilöstön sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@koski.fi 

Muutoksia kunnan puhelinnumeroissa 

Kunnantalolla on nyt jokaisella työntekijällä käytössä matkapuhelinnumero.  

Vanhat lankaliittymät ovat poistuneet käytöstä vuoden 2019 alussa.  

Kannattaa päivittää matkapuhelimeen tai puhelinmuistioon kunnantalon uudet numerot. 

Yhteystiedot löydät kotisivuilta osoitteesta koski.fi/kosken-tl-kunnanviraston-henkilokunta 

Myös HTP:n pikkupuhelinluettelosta löydät kunnan numerot sivuilta 13 ja 28 

Kirjaston numero on myös muuttunut, uusi numero on 044 744 1010 

__________________________________________________________________________________________ 

 

KOTISIVUILTAMME  www.koski.fi löydät paljon tarpeellista, kiinnostavaa 

 ja ajankohtaista tietoa kunnastamme ja palveluistamme! 

 
 

 

 

 

 

 

Instagramissa 

#KoskiTl #KoskenTlkunta #Koski150 #keskelläkaikkea  

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

KOSKEN KIRJASTO    Hämeentie 12, puh. 0447441010 

Avoinna:  

ma 13.00 - 19.00, ti 10.00 - 16.00, ke 10.00 - 19.00, 

to 13.00 - 19.00, pe 10.00 - 16.00 
 

- Kirjastossa voit käydä lukemassa sanoma- ja aikakausilehtiä, sekä käyttää asiakastietokoneita. Lehtien 

laina-aika on 2 viikkoa. Kirjastoon tulevat lehdet löydät kirjaston kotisivuilta. 

- Kirjastossa on myös hyvä valikoima aikuisten ja lasten  DVD-levyjä, laina-aika 2 viikkoa. 

- Käy lukemassa kunnan pöytäkirjat 

- Käy tykkäämässä kirjaston Facebook-sivuista 

mailto:kosken.kunta@koski.fi
mailto:etunimi.sukunimi@koski.fi
https://koski.fi/kosken-tl-kunnanviraston-henkilokunta/
http://www.koski.fi/


TEKNINEN TOIMI 

KOSKEN TL KUNNAN UIMARANNAN SAUNA 
 

Kuntalaisten käytössä 10.5. – 15.9.2019 seuraavasti: 

- perjantaisin kello 16.00 – 20.30 

- lauantaisin ja sunnuntaisin kello 12.00 – 20.30. 

 

Kello 20.30 aloitetaan sauna-, pesu- ja pukutilojen siivous, jolloin tilojen tulee olla tyhjät. 

 

TEKNINEN LAUTAKUNTA 

_______________________________________________________________________ 

UIMARANNAN SAUNANHOITAJA 
 

Kosken Tl kunta palkkaa uimarannan saunan hoitajan ajalle 10.5. – 15.9.2019. Hakemus ko. tehtävään 

tulee jättää 22.2.2019 mennessä osoitteeseen:  
- Kosken Tl kunta / tekninen lautakunta,  

Härkätie 5, 31500 Koski Tl 

 

Lisätietoja tehtävästä voi tiedustella numerosta 044-744 1128 / Mikko Salmi 

 

TEKNINEN TOIMI 

___________________________________________________________________________________________________________________ 
 

MATONPESUPAIKKA 

Kosken Tl kunnan paloasemalla sijaitseva matonpesupaikka  
on vapaasti koskelaisten käytettävissä 10.5. - 15.9.2019. 

TEKNINEN LAUTAKUNTA 

____________________________________________________________________________________ 

 

PUUTARHAJÄTTEET 

 Puutarhajätteet kannattaa käsitellä ja hyödyntää omalla pihalla, jos se suinkin on  
mahdollista. Puutarhajätteistä saa kompostoimalla multaa ja risuista hakettamalla  
kompostissa seosaineena tai pensaiden juurella katteena hyödynnettävää haketta. 

 Puutarhajätteitä ovat pihan ja puutarhan hoidossa syntyvät maatuvat pienijakeiset jätteet, kuten ruohot, puun 
lehdet, risut ja oksat. Puiden lehdet voi ajaa syksyllä tai keväällä ruohonleikkurilla silpuksi ja jättää maahan 
nurmikolle lisäravinteeksi. Ruoho kannattaa jättää mahdollisimman pitkäksi nostamalla leikkurin terät 
ääriasentoon, sillä pitkä nurmi talvehtii parhaiten. Oksat ja risut kannattaa hakettaa kompostiin seosaineeksi 
tai katteeksi pensaiden juurelle. Puutarhajätteet voi käsitellä myös kompostoimalla. Kompostimulta on 
oivallista maanparannusainetta. 

 Syksyisille lehdille rakennettava lehtikompostori rakennetaan enintään 1m
2
 pinta-alaiseen kehikkoon 

ilmavasti, risu, lehti ja typpilisä (kuten kourallinen kanankakkaa) -kerrokset vuorotellen. Kompostin sisimpiin 
osiin voi laittaa pihalla syntyneet ylimääräiset omenat mieluiten pilkottuna kompostoinnin nopeutumiseksi. 
Lehtikomposti kannattaa kääntää kerran kesän aikana. Syksyisistä lehdistä ennen lumentuloa rakennetun 
lehtikompostorin komposti on valmista pihalla käytettävää maanparannusainetta jopa alle vuodessa. 

Puutarhajätteen vastaanotto jätevedenpuhdistamolla 

 Puutarhajätettä vastaanotetaan vain niille osoitettuihin kahteen erilliseen vastaanottoalueeseen. 
Erotelkaa risut/oksat ja lehdet/ruohot jo kuormaa tehdessänne. 

 Puutarhajätteiden vastaanotto on asukkaiden käytettävissä erikseen ilmoitetun aikataulun mukaisesti. Alueella 
ei ole henkilökuntaa opastamassa, joten puutarhajätteiden vastaanotto suoritetaan alueella olevien 
opasteiden mukaisesti. 



 Muun kuin puutarhajätteen tuonti alueelle on ehdottomasti kielletty. Painekyllästetyt tai maalatut 
puumateriaalit tulee toimittaa niille osoitettuihin LHJ:n vastaanottopaikkoihin. 

 Alueen ohjeiden mukaista käyttöä valvotaan tallentavan kameravalvontajärjestelmän avulla.  
 

Puutarhajätteet eivät kuulu puistoon 

 Yleiset alueet, puistot ja metsät eivät ole ole puutarhajätteen läjitysalueita. Suuri määrä epämääräisesti 
läjitettyä puutarhajätettä ei maadu viheralueilla tarpeeksi nopeasti. Jätekasat rumentavat alueita ja alentavat 
siten niiden virkistysarvoa. Puutarhajäte esimerkiksi puistometsäluonnossa rehevöittää metsän 
kasvillisuuspohjaa. 

 Risujen ja muun puutarhajätteen kasaaminen yleisille alueille kuten puistoihin ja metsiin on roskaamista, joka 
on kielletty jätelaissa.  

Puutarhajätteen hävittäminen polttamalla on kielletty 

 Kosken Tl kunnan jätehuoltomääräykset kieltävät puutarhajätteiden ja risujen hävittämisen avopoltolla taajaan 
taajama-alueella (17 §; 28.2.2017). Avopoltolla tarkoitetaan myös polttamista tynnyrissä tai vastaavassa 
astiassa.  

 
 
Mikko Salmi, 044 744 1128, tekninen johtaja – Kosken Tl kunta 

 

 
 
Kunnan järjestämä puutarhajätteen vastaanotto avautuu kevätkaudeksi 2019. Paikkana on 
jätevedenpuhdistamon piha-alue, osoitteessa  Puhdistamontie 46.  
Kauden aloitus määrittyy talven päättymisen mukaan, joten tarkemmat aukioloajat ilmoitetaan hiirenkorvien 
ja kevätlintujen saavuttua Koskelle. 
 
Aukioloajat samanlaisella kaavalla kuin viime syksynäkin: 
 - keskiviikko 12.00-18.00 
 - torstai 12.00-18.00 
 - lauantai 9.00-12.00 
 
Järjestelyt lajittelualueella ovat pysyneet viime vuoden kaltaisena. 
Tutustukaa alueen opasteisiin. 



 

KOSKEN TL KUNNAN  
VESIHUOLTOLAITOKSEN TIEDOTE 

 
Kosken Tl kunnan keskustan alueella suoritetaan viemäriverkoston kuntokartoitusta 
keväällä 2019. Kartoitus tullaan suorittamaan myöhemmin keväällä varmistuvana 
ajankohtana. Työt jakautuvat kahdelle päivälle ja kello 7-17 väliselle ajalle. Kartoitusta 
suoritetaan karttaan rajatulla alueella. 
 
Kartoitus tehdään katuosuuksittain eikä edellytä asukkaan läsnäoloa.  
 
Verkostoon syötetään savua, joka on täysin vaaratonta ja haihtuu itsestään. Savu 
pysyy muuten verkostossa, mutta vikakohdat tai väärinkytkennät tulevat ilmi savun 
noustessa niistä kohdista ulos.  
 
Kosken Tl kunta tiedottaa savutuksesta hätäkeskukseen. 

 
 
 
 
 
 

Työn tilaaja:  
Kosken Tl kunta vesihuoltolaitos 
Mikko Salmi 044 744 1128,  
Rauno Elo 044 744 1151 

 
Työn suorittaja:        
Salon Imuautot Oy                                                   
Henri Tiainen 0400 533 083 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EKOPISTEET/KIERRÄTYSPISTEET 
 
 

Pakkausjätteiden keräyksestä ja kierrätyksestä vastaa nykyään tuottajayhteisöjen valtuuttamana Suomen 

Pakkauskierrätys RINKI Oy, jonka tehtävänä on huolehtia kuluttajapakkausten ja lasipakkausten 

kierrätyksestä. 

• Ekopiste (Salen piha, Hämeentie 23): lasi, kartonkipakkaukset, pienmetalli, paperi, 

UFF-vaatekeräys Lisätiedot ja palautteet: http://rinkiin.fi/kotitalouksille/rinki-ekopisteet/ 

  

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n ylläpitää paikkaavana toimintana edelleen kierrätyspisteitä. 

• Palvelukeskus: paperi, lasi, pienmetalli 

• Sorvasto: paperi, lasi, pienmetalli 

• Tapala: paperi, lasi, pienmetalli 

• Koivukylä: paperi, lasi, metalli 

• Teboil, Seljänkulma: paperi, lasi, pienmetalli 

Lisätiedot ja palautteet: www.lhj.fi/neuvonta 

 

Kosken Tl kunnan jätehuoltoviranomaisena toimii Forssan kaupungin hallinnoima  

Forssan kaupungin jätelautakunta (Loimi-Hämeen Jätehuolto-Oy:n osakaskuntien yhteinen). 

 

EKO- JA KIERRÄTYSPISTEILLE EI SAA JÄTTÄÄ JÄTTEITÄ, JOILLE EI OLE ASTIOITA TAI JOTKA EIVÄT MAHDU 

PISTEELLÄ OLEVIIN ASTIOIHIN.    

KOTITALOUS- JA ONGELMAJÄTTEIDEN VIEMINEN EHDOTTOMASTI KIELLETTY!    

ONGELMAJÄTTEILLE JA SÄHKÖ- JA ELEKTRONIIKKAROMULLE ON OMAT KERÄYSPÄIVÄT! 
 

 

______________________________________________________________________________________________________________ 
 

ELÄINSUOJELUA 
 

* Eläinsuojeluvalvoja Heidi Leyser, puh. (02) 2623110, 050-5546394 

* Alueemme  LÖYTÖELÄINKOTI PÖYTYÄLLÄ KORVENKEHTO,  

Rekolantie 1, 21870 Riihikoski,  040 5930054 

* Viime kädessä yhteys poliisiin, mikäli muualle ei saada yhteyttä! 
 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

KOSKEN TYÖPAJA 
Tarjolla käsitöitä & työntekijöitä. 

Soita jos on asiaa  
(02 4841 788) 
044 744 1001 

Kosken Työpaja 
Ikkarmäentie 3 

Tervetuloa! 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
 

HUOLEHDITHAN TALVIKAUDELLA SIITÄ,  
ETTÄ POSTILAATIKOLLESI ON POSTINKANTAJILLE  
JA POSTIAUTOILLE ESTEETÖN KULKU!   
 

http://rinkiin.fi/kotitalouksille/rinki-ekopisteet/
http://rinkiin.fi/kotitalouksille/rinki-ekopisteet/
http://www.lhj.fi/neuvonta


Kosken Tl kunta julistaa haettavaksi 1.8.2019 alkavaksi toimintakaudeksi 
 

lasten  varhaiskasvatuspaikat 
 
koululaisten aamuhoitopaikat 

 
(uusien yksityisten perhepäivähoitajien ilmoitukset) 

 
Varhaiskasvatuspaikkoja voi hakea ympäri vuoden hoidon tarpeen  
mukaan, kuitenkin viimeistään neljä kuukautta ennen hoidon alkamista.  
 
Ilmoitus koskee vain uusia varhaiskasvatuksen asiakkaita. 
 
Varhaiskasvatuspaikkoja ja koululaisten aamuhoitoa koskevat hakemukset toimitetaan 
varhaiskasvatusjohtajalle, sosiaalitoimen neuvontaan tai päiväkodin yksiköihin  29.3.2019 
mennessä.  

 
1.8.2015 alkaen esiopetus muuttui velvoittavaksi. Lapsen on osallistuttava 
oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena vuoden kestävän esiopetukseen tai 
muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Lapsen huoltajan on 
huolehdittava siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen 
tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Esiopetukseen osallistutaan sinä vuonna, jona 
lapsi täyttää kuusi vuotta. Lisäksi pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevalla 
lapsella on oikeus saada esiopetusta sinä vuonna, jona lapsi täyttää viisi vuotta. 

 
ilmoittautuminen esiopetukseen 
 
esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus 
 
esiopetuskuljetukset 

 
Esiopetuksen ilmoittautumislomake, täydentävän varhaiskasvatuksen hakemus ja 
kuljetushakemus jaetaan koteihin postitse helmikuun aikana. Ilmoittautumislomake ja 
hakemukset toimitetaan varhaiskasvatusjohtajalle, sosiaalitoimen neuvontaan tai päiväkodin 
yksiköihin  29.3.2019 mennessä.  

 
Lomakkeita saa sosiaalitoimistosta, päiväkodeista sekä www-sivuilta: 
https://koski.fi/lomakkeet-varhaiskasvatus/ 
Tuloselvitykset ja muut liitteet pyydetään myöhemmin  
varhaiskasvatuspäätöksessä. 
 
Valvottu perhepäivähoito 
Lasten päivähoitolain 28 §:n mukaan yksityinen henkilö, joka korvausta vastaan hoitaa 
omassa kodissaan vieraita lapsia, on velvollinen ilmoittamaan siitä sivistyslautakunnalle 
viimeistään kahden viikon kuluessa toiminnan aloittamisesta. Ilmoituksia ottaa vastaan 
varhaiskasvatusjohtaja. 

  
Kuntalisä 
Lapsiperheen on mahdollista hakea kuntalisää, mikäli perheessä on alle 3-vuotias lapsi ja 
perheen kaikki lapset hoidetaan kotona. Kuntalisän saaminen edellyttää Kelan myöntämää 
lastenhoidon tuen hoitorahaa. Lisätietoja kuntalisästä saa kunnan nettisivuilta sekä 
sosiaalitoimiston toimistosihteeriltä.  
 
Lisätietoja: varhaiskasvatusjohtaja Piritta Sihvonen puh. 044 744 1132 ja sosiaalitoimiston 
toimistosihteeri Taru Leime puh. 044 744 1127 
 
Kosken Tl sivistyslautakunta 

 

https://koski.fi/lomakkeet-varhaiskasvatus/


VAPAA-AIKATOIMI TIEDOTTAA   

LIIKUNTA JA NUORISO 
 

Vapaa-aikatoimisto puh. 044 744 1135, telekopio   
Vapaa-aikasihteeri Päivi Peuranto  
Sähköposti: etunimi.sukunimi@koski.fi 
 

Liikuntapaikat, -alueet ja -tilat 
Jouni Lehti puh. 044 744 1152,  sähköposti: etunimi.sukunimi@koski.fi 
Ilmoitukset tilojen ja alueiden korjaustarpeista suoraan Jounille. 
 

VAPAA-AIKATOIMEN HALLINNOIMAT TILAT JA ALUEET:
* Hevonlinnan ulkoilukeskus 
* Liikuntahalli ja kuntosali 
* Nuorisotila Seukkari 

* Yhdistystalo, partiokolo, arkisto  
* Valaistut hiihtolenkit, muut ladut, 
* Jääkiekkokaukalo, Talolan luistelualue

 

YHDISTYSTALO     Hämeentie 43 (vanha kirjastotalo) 
 

* Kokoontumis-, kerho- ja toimitiloja ilmaiseksi oman kunnan yhdistyksille ja seuroille 
* Varattavissa mm. kokouskäyttöön, varaukset suoraan keskikerroksen pöytäkalenteriin 
* Paloturvallinen arkistotila yhdistysten ja järjestöjen arkistoja varten –  
ota yhteyttä vapaa-aikasihteeri Päivi Peurantoon, puh. 4844 1135 
 

HEVONLINNAN ULKOILU- JA HIIHTOKESKUS 
 

* Kankaalla, osoite Huovintie 215, opastus Koskentieltä 
* Pysäköinti merkitylle P-alueelle, ei piha-alueelle päärakennuksen eteen! 
* Ulkoilukeskuksessa piha-alueella grillikatos ja pulkkarinteet 
*  Valaistu 3,1 km, valot talvikaudella iltaisin klo 22:een asti, sininen = Perhelatu ja POP-lenkki, 
Laavu/Näkötornin lenkki valaistu 1,4 km = punainen, Oikolatu, Metsälenkki 2,1 km, ei valoja 
* Harjun laella laavu, nuotiopaikka, puuvaja/wc ja näkötorni 
* Frisbeegolfrata 24-väyläinen, käytössä taas talvikauden päätyttyä 
* Keskuksen mökin sisätiloja myönnetään oman kunnan yhdistysten käyttöön ilmaiseksi,  
muilta vuokra on 25€/kerta, tied. puh. (02) 4844 1135.  Ei vuokrausta yksityisille.   
Vuokraajan tehtäviin kuuluu tilojen siivous. 
* Keskusalueella on jäteastia, laavulta roskat on vietävä pois mennessään! 
* Kävellen, moottoriajoneuvoilla ja hevosilla latu-urilla liikkuminen kielletty! 
 

KESKUSTAN LADUT JA MUUT HIIHTOLENKIT  
 

* Keskustassa luistelu ja perinteinen: Pururata 1,7km valaistu, Metsälenkki 2,5 km,  
Urheilukentän ympäri 400m, Talolan ja Eskarin latu 

* Latutiedot löytyvät  www.koski.fi -  Liikunta ja ulkoilu -> Hiihtolatujen kunto    
* Kunnan kotisivujen etusivulta löytyy myös jatkuvasti päivittyvä artikkeli: 
TALVILIIKUNTAPAIKAT INFO 
 

Laduilla ja luistelu-urilla käveleminen, pulkalla laskeminen  ja lemmikkieläinten ulkoiluttaminen on 
ehdottomasti kielletty! Jäljet aiheuttavat kaatumisia ja vaaratilanteita, kuoppien korjaaminen vie 
arvokasta huoltoaikaa ja teettää turhaa ylimääräistä työtä! 
 
 

Kosken Tl kunta muistuttaa, että kunnan hallinnoimilla ja hoitamilla hiihtoväylillä on muu liikkuminen 

kuin hiihto kielletty hiihtokauden ajan.  Kun kuntoväylälle on koneella ajettu latu tai 

luisteluhiihtobaana, ei sinne ole asiaa kuin suksilla.  Kaikkina muina aikoina siellä saa harrastaa muuta 

kevyttä liikennettä, kuten kävelyä ja juoksua. 

 

Kunnan hoitama hiihtoväylä on kuluttajatuote, jonka ylläpidosta ja turvallisuudesta palveluntarjoaja 

vastaa.  Väylillä on merkein osoitettu kävelykielto.  Hiihtoväylällä kävelevä aiheuttaa vahingonteon ja 

syyllistyy kuluttajatuotteen vahingoittamiseen ja turvallisuuden vaarantamiseen.   

Lisäksi järjestyslain pykälä 14§ myös kieltää koiran ulkoiluttamisen yleiseen käyttöön kunnostetulla 

hiihtoväylällä. 

mailto:etunimi.sukunimi@koski.fi
mailto:etunimi.sukunimi@koski.fi


LUISTELUALUEET 
 

JÄÄKIEKKOKAUKALO 
* Valot iltaisin klo 22:een  
* Pukukopit avoinna ma-pe klo 22:een, la ja su klo 11-20 
* Yleisluistelut ma, ke ja pe klo 15-17 – mailat ja kiekot kielletty! 
* Sekaluistelut ma, ke ja pe illat klo 17-22, kaukalo jaetaan sovussa käyttäjien kesken! 
* Kiekkoillat  ti ja to, klo 17-19 alle 14-vuotiaat, klo 19-22 nuoret ja aikuiset 
* Viikonloppuisin sekaluistelut, kaukalo jaetaan sovussa käyttäjien kesken! 
* Yleisluistelualueella (Talolan koulun kenttä) valot iltaisin klo 22:een. 
* Viikonloppuisin jäät pyritään auraamaan klo 12:een mennessä (kaukalo, yleisluistelualueet),  
seuraavaksi ajetaan tarpeen mukaan hiihtoladut.  
* Matkaluistelurata urheilukentän juoksuradan ympäri, 400m. 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

 
KOSKEN TL NUORISOTILA SEUKKARI 
 

* Yhdistystalon kellarikerroksessa Hämeentie 43.  Sisäänkäynti talon takaa alaovesta.  
* Avoinna alla olevan "lukujärjestyksen" mukaan, valvojina Johanna Uusitupa, Matti Salminen, 
Tiina Salminen, Sari Haavisto, Signe Saar ja Minna Salminen. 
* Seukkarin JÄSENKORTTI on ILMAINEN, mutta PAKOLLINEN  -  täytä yhteystietolomakkeesi 
nuorisotilalla ja hanki oma korttisi! 
 

AUKIOLOAJAT JA IKÄRAJAT 2018 alusta: 
MAANANTAISIN, TIISTAISIN JA TORSTAISIN 
KLO 16-18 4.-6. –luokkalaiset  
KLO 18-20 Yläkoulu – 17-vuotiaat 
 
Ehdota myös muita aukioloja, kuten jäkismatsi-ilta, eri peli-illat,  
leffaillat, kokkausillat, perjantait, sunnuntait, muut teemaillat?!? 
Miten haluaisitte kokoontua viettämään yhdessä Seukkari-iltoja? 
 

Kosken Seukkarilla tarjolla: 
 

* Biljardi, pingis, 3 X-Boxia, Pleikka 2, 3 ja 4, 2 nettitietokonetta,  
RockBand-nurkkaus X-Boxiin, ajopelipiste, karaoke Karhunpesä  
-karaokeluolassa (PS3 Singstar), tanssimatto, lautapelejä, twister 
* Voit katsella telkkaria, lueskella, syödä eväitä, seurustella, olla vaan… 
* Keittiöstä löytyy jääkaappi, kahvinkeitin, vedenkeitin, mikroaaltouuni  
ja pieni hella uunilla.  
* Joka ilta ILMAISEKSI TARJOLLA JOTAIN TERVEELLISTÄ VÄLIPALAA,  
HEDELMIÄ TAI KASVIKSIA, lisäksi mehua, kahvia ja teetä, joskus juhlissa  
keksiä/pullaa/lettuja/vohveleita / makkaraa! 
* SEUKKARI LÖYTYY MYÖS FACEBOOKISTA, käy tykkäämässä! 
* Seukkaria on mahdollista vuokrata esim. lasten syntymäpäivien viettoon  
vanhempien valvonnassa, kertahinta 25 €.  Kysy vapaa-aikatoimistosta,  

o  SEUKKARI LÖYTYY NYT MYÖS INSTAGRAMISTA  koskentlseukkari  
__________________________________________________________________________________________________________ 
 
Laavut ja majat luonnossa liikkujille Koskella  -  
materiaali löytyy osoitteesta www.koski.fi –  

 Nuoriso ja vapaa-aika  ->  Liikunta  -> Laavut ja majat 

 

http://www.koski.fi/


KOSKEN TL JA MARTTILAN YHTEINEN NUORISOVALTUUSTO  -   
NUVA  2019-2020 
 

Varsinaiset jäsenet:Ahola Lauri (Koski Tl), Heikkilä Hemmi (Marttila), Kanasuo Eero 
(Marttila), Kotitalo Aaron  (Marttila), Laakso Matias (Koski Tl), Numminen Julle (Koski Tl), Yli-
Liipola Heini (Koski Tl), 
Varajäsenet: Arajärvi Miro (Marttila), Kuusivaara Rasmus (Koski Tl) 
 

Kosken ja Marttilan yhteinen Nuorisovaltuusto on valittu toimikaudeksi 2019-2020.   
NUVA toimii nuorten äänitorvena ja vaikuttajana nuorten asioissa kunnassa.  
NUVA järjestää tapahtumia ja tempauksia, pyrkii lisäämään nuorten harrastusmahdollisuuksia ja 
tekee aloitteita nuorten asioissa. 
Ota yhteyttä NUVAlaisiin ja kerro, mihin nuorten asioihin Sinä haluaisit vaikuttaa!!! 
Ehdota mahdollisia retkiä, tutustumiskohteita, hankkeita toteutettavaksi. 
 

KOSKEN JA MARTTILAN NUVA  -  ILOISTEN PÄÄTÖSTEN PAIKKA  
____________________________________________________________________________________________________________ 

 
SAVISEUTU KÄVELEE  - KAMPANJA  SYKSY 2018 PÄÄTTYNYT 
 

Kävelykampanja järjestettiin syyskuusta joulukuuhun 2018.  
Haasteessa mukana  koko seutukunta:   

Aura, Koski Tl, Loimaa, Marttila, Oripää ja Pöytyä. 
Suorituskortit pyydetään palauttamaan tammikuun loppuun mennessä  
kirjastoon tai vapaa-aikatoimistoon.  Osanottajien kesken arvotaan palkintoja! 
Kuntien haastekilpailun tulokset tulevat myöhemmin Viikkolehteen  
_________________________________________________________________________________________ 
  

SAVISEUTU HIIHTÄÄ  -  HIIHTOKAMPANJAN AIKA 1.1.-30.4. !   
Hiihdon suorituslomakkeita saa vapaa-aikatoimistosta ja kirjastosta.   
Lomake löytyy myös tulostettavaksi kunnan kotisivuilta pdf-muodossa. 
Samoin voit käyttää suoritusten merkkaamiseen sähköistä kirjausta,   
löydät kirjauslinkin kotisivuilta uusimmista tiedotteista, 
Saviseutu Liikkuu –kampanjoista. 

_________________________________________________________________________________________ 
 
Saviseutu liikkuu-kampanjat vuonna 2019 

Hiihto 1.1. – 30.4.2019, käytössä lomakkeet ja sähköinen kirjaaminen 
Pyöräily 1.5. – 31.8.2019, käytössä vihkot ja sähköinen kirjaaminen 
Kävely 1.9. – 31.12.2019, käytössä lomakkeet ja sähköinen kirjaaminen 

UNELMIEN LIIKUNTAPÄIVÄ jälleen toukokuussa  -  päivään tulee jotain liikunnallista ja 
harrastuksellista tekemistä! 

____________________________________________________________________________________________________ 
 
HAE VAPAA-AIKATOIMEN TIETOJA KUNTAMME KOTISIVUILTA! 
 

www.koski.fi -> NUORISO JA VAPAA-AIKA 
Kotisivuilta löydät tarkempia tietoja kulttuurista, kirjastosta, 
liikunnasta, nuorisosta, jne 
 

Kunnan etusivulta löydät UUSIMMAT TIEDOTTEET JA UUSIMMAT TAPAHTUMAT,  
joista löydät ajankohtaista ja tärkeää tietoa koko kunnasta 
 
VAPAA-AIKATOIMELLA OMAT FACEBOOK-SIVUT TIEDOTTAMISTA VARTEN 

http://www.koski.fi/


KOSKEN JUMPPAKALENTERI  KEVÄT 2019  
 

MAANANTAI 
 
Ma  klo 8-9  OHJATTU KUNTOSALI,  7.1. alkaen.   
Liikuntahallin kuntosali, ohj. Tuula Rautoma.  (VAT) 
 
Ma  klo 9-11  BOCCHIA, alkaa 7.1.- 22.5., Nuortentupa, kaikille avoin.  (VAT ja EL) 
 
Ma  klo 17-17.45  ZUMBA KIDS®,  7.1. alkaen,  Nuortentupa,  ohj. Johanna Heikkilä. Lasten oma 
Zumba-tunti, jossa liikutaan monipuolisesti, leikitään ja tanssitaan! Noin 4-13-vuotiaille. Tunnin 
kantavana ajatuksena on liikunnan ilo ja liikkeiden helppous.   (VAT) 
 
Ma  klo 18-18.55  ZUMBA®,  7.1. alkaen,  Nuortentupa,  ohj. Johanna Heikkilä.   
Zumba® on energinen ja vauhdikas fitness-tunti kansainvälisen musiikin ja  
latinalaisten rytmien tahdissa. Zumba® on helppoa, sillä et tarvitse tunnille  
osallistuaksesi aikaisempaa tanssikokemusta.   (VAT) 
 
Ma  klo 19-20  MAASEUTUNAISTEN JUMPPA,  14.1. alkaen,  Nuortentupa,   
ohj. Marja Levonen,  jäsenet 2€/kerta, muut 3€/kerta. 
 

TIISTAI 
 
Ti  klo 11-11.45  TERVEYSJUMPPA,  8.1. alkaen,  Nuortentupa,  ohj. Pirjo Laine.  (EL ja VAT) 
 
Ti  klo 12-13.30  SENIORITANSSIT,  Nuortentupa,  ohj. Eine Potkonen.  (EL ja VAT) 
 
Ti  klo 18-19  LAVIS®,  8.1. alkaen,  Koulun juhlasali,  ohj. Johanna Heikkilä.  LAVIS perustuu 
lavatanssiaskeleiden ja jumpan välimuotoon. Lavista tanssitaan yksin, joten ei ole vaaraa että kukaan 
talloo varpaille. Tunnilla jopa opit eri lavatanssiaskeleiden perusteita kuntoilun ohella.  (VAT) 
 
Ti  klo 19-20  SUOMI-JUMPPA,  8.1. alkaen,  Koulun juhlasali,  ohj. Johanna Heikkilä.  Kotimaisen 
musiikin siivittämänä tehtävä tehokas tunti, joka sisältää pitkät aerobiset osuudet ja lihaskunto-
osuudet. Tunnin voi tehdä halutessaan rauhallisemminkin.   (VAT) 
 
Ti  klo 19-20  PILATES,  alkaa ti 8.1. ja kestää 10 x. Talolan koulu,  10 x = 100€,  
tai 1 x = 12€ ohj. Heidi Tiirakari, ilmoitt. Heidille, puh. 050 5667856. 

 
KESKIVIIKKO 
 
Ke  klo 9-11  BOCCHIA,  jatkuu 9.1. Nuortentupa, kaikille avoin.  (VAT ja EL) 
 
Ke  klo 14-14.45  Tasapainoharjoittelua palvelukeskuksen kellarissa keskiviikkoisin, päivät 6.3., 13.3., 
20.3, 27.3. ja 3.4. Maksu 5 €/kerta. Tiedustelut Piika Vainio puh.040-7402230.  (Piikan fysioterapia) 
 
Ke  klo 15.00-15.45 (A) JA 16.00-16.45 (B), Somero-opiston HYVINVOINTIA KUNTOSALILTA,  
ohj. Tuula Rautoma.  Ilm. Somero-opisto. 
 
Ke  klo 17-18  PUMPPI-TREENI,  9.1. alkaen,  Liikuntahallin peilisali,  ohj. Eeva Mikkola  (VAT) 
 
(Ke  klo 18-19.50  Somero-opiston KESÄJOOGA, 29.5. alkaen, 19.6. asti. Koskisali, ohj. Saara Turpeinen) 
 

Ke  klo 15.30-16.30 ALAKOULUN TANSSIKERHO 9.1. – 22.5. Koulun juhlasali,  
ohj. Emilia Simola, Ella Salminen ja Klaara Mattila.  Ilmainen!  (VAT) 
 
Ke  suunnitteilla keväällä Päksyn Kehonhallinta-Venyttely  
Nuortentuvalle klo 18.30-19.30…..  Seuraa ilmoituksia.  (VAT) 



TORSTAI 
 
To  klo 17-18.30 Somero-opiston HYVINVOINTIA LIIKKUEN, 31.1. alkaen,  
2.5. asti Kirjaston Koskisali, ohj Pirita Hipp-Koskenoja.  Ilm. Somero-opisto. 
 
To klo 19.00-19.45 Somero-opiston MATALAN KYNNYKSEN KUNTOTANSSI, 31.1.-2.5.  
Kirjaston Koskisali, ohj. Pirita Hipp-Koskenoja.  Ilm. Somero-opisto. 
 
To  klo 18.00-19.00  SELKÄJUMPPA, Koulun juhlasali 10.1. alkaen.  Taukoa viikoilla 8 ja 16.   
ohj. Helena Sorvari.  Tunnilla tehdään paljon liikkuvuusliikkeitä, keskivartalon lihaskuntoa, venyttelyä, 
tasapainoa.  Ei askelluksia!!!!  Tavoitteena selän hyvinvointi niin työikäisille kuin vanhemmillekin.  
Miehet sekä naiset mukaan!  (VAT) 
 
To  klo 19.10-20.10.,  KUNTOSALI-CIRCUIT,  10.1. alkaen.  Taukoa viikoilla 8 ja 16.   
ohj. Helena Sorvari, ilmoitt. Helenalle, puh. 044 2904337. 
Suositussa kuntosali circuitissa tehdään kiertoharjoitteluna lihaskuntoliikkeitä.  
Vastuksen ja painot voi päättää itse, joten jokainen saa omalle tasolleen sopivan treenin. 
Miehet ja naiset mukaan!  (VAT) 
 
To  klo 18-19.50  Somero-opiston KOSKEN JOOGA,  28.2.-23.5.,   
Talolan koulu,  ohj. Saara Turpeinen, ilm. Somero-opisto 
 
To  klo 19-20  ÄIJÄJUMPPA,  10.1. alkaen.  Koulun juhlasali,   
ohj. Tuula Rautoma.  (VAT) 
 

PERJANTAI 
 
Pe  klo 9-10  AAMUJUMPPAA KAIKILLE, 11.1. alkaen. Nuortentupa,  ohj. Tuula Rautoma.  (VAT) 

 
SUNNUNTAI 
 
Su  klo 17-18  LIHASKUNTO,  13.1. alkaen 28.4. asti,  Liikuntahallin peilisali,   
ohj. Vuorokuukausin Leena Puumalainen ja Eeva Mikkola. (Tammikuu Leena,  
helmikuu Eeva, jne…)   (VAT) 
 

________________________________________________________________________ 
 

Osallistumismaksu vapaa-aikatoimen jumpista on 3 €/kerta (sis. alv 10%) .  
Voit liittyä mukaan jumppaamaan milloin vain vuoden aikana ilman eri ilmoittautumista! 
Eläkeläisiltä ei vapaa-aikatoimi peri maksua, tuemme näin ikääntyvien liikuntaa ja 
hyvinvointia!!!   Koski Tl on Voimaa Vanhuuteen –kunta   
Kunnan työntekijöiden jumpat maksaa työnantaja. 
Muutkin työnantajat voivat ilmoittautua maksamaan työntekijöidensä jumppamaksut osana esim. 
TYHY-toimintaa.  Ota yhteyttä vapaa-aikatoimistoon!! 
Kauden aikana 3 krt tai enemmän käynnit laskutetaan.  Yli 25 kerran osallistumiset bonuksena 
ilmaiseksi!!  Maksimilasku kaudesta siis 75 €!  
Jumpat voi maksaa myös liikuntaseteleillä.  Saadessasi laskun jumpista toimita lasku ja setelit vapaa-
aikatoimistoon, seteleiden summan tulee ylittää laskun loppusumma 4%.  Samoin voit maksaa esim. 
Smartumin, e-passin, Kuntoseteleiden ja Edenredin suora-/saldomaksuna  -  lisää näissäkin 
summaan 4% kunnalta perittävän provision kattamiseksi! 
Somero-opiston, Maaseutunaisten ja Kuntokaaren ryhmistä on omat maksut. 
 

Jumppaajien oma sähköpostilista 
on jo olemassa – toimita oma sähköpostiosoitteesi vapaa-aikatoimistoon  
ja liity jumppatiedotuslistallemme, niin saat aina suoraan uudet tiedotteet ja muutokset!   
Osoitteeseen  paivi.peuranto@koski.fi  
 

VÄLITTÄKÄÄ TÄTÄ VIESTIÄ ETEENPÄIN JUMPPAKAVEREILLENNE  -  KAIKILLE EI OLE 
OSOITTEITA TAI RYHMÄLÄHETYKSET EIVÄT MENE LÄPI!!! 

mailto:paivi.peuranto@koski.fi


LIIKUNTAHALLI JA KUNTOSALI KOULUKESKUKSESSA    
 

Kuntosali avoinna:    
      MA, KE, PE ilmainen aamuvuoro klo 05.30- 09, hallin ovi ja kuntosalin  
ovi auki ilmaiseksi kaikille 
Ti ja To aamut varattu siivoukselle. 
MA  klo 8-9 Kuntosaliopastusta, ohjaajana Tuula Rautoma.  Vapaa-aikatoimen ryhmä, 3€/kerta. 
      AVOINNA :MA – PE noin klo 17-21, hallilla olevien ryhmien vuorojen aikaan 
      VIIKONLOPPUAUKIOLOISTA INFOTAAN HALLIN OVESSA VIIKOTTAIN 
      Vain Kansalaisopiston 65+ ryhmät KE klo 15-16 ja KE klo 16-17  
      Vain Vapaa-aikatoimen Kuntosali-Circuit´ TO klo 19.10-20.10 
Viikonloppuina ei ole vakioaukioloja, mutta ulko-ovessa on kunkin viikon erillisvaraukset ja 
turnausten ajankohdat, jolloin pääsee kuntosalillekin!   
 
* Kuntosalimaksut VAIN vuosi- tai kausikortit: 
Vuoden 2019 alusta otettu käyttöön uudet koko vuoden vuosikortit 1.1.-31.12.2019,  
aikuiset 80€, koululaiset/opiskelijat/eläkeläiset/työttömät 50€. 
Puolen vuoden kausikortit otettu käyttöön vuoden 2019 alusta, voimassaoloajat  
kevät 1.1.-31.8. ja syksy 1.6.-31.12.  Puolivuosikorttien hinnat aikuiset 50€, 
koululaiset/opiskelijat/eläkeläiset/työttömät 30€. 
Työpaikkaliikunnan ja yrittäjien vuosi- ja kausikortit vain vapaa-aikatoimistosta.  Kunnan elinkeinotoimi 
sponsoroi yrittäjille kausikortit.  Työnantajat voivat työntekijöilleen lunastaa kausikortit, 10€/kausi, 
20€/vuosi. (Tilaus ja ilmoitukset vain vapaa-aikatoimisto) 
Kunnan työntekijöiden vapaakortit vain vapaa-aikatoimistosta. 
Vammais-statuksella saa ilmaisen vapaakortin, myös henkilökohtaiselle avustajalle ilmainen. 
Kausikortit laskutetaan asiakkailta kevään mittaan.  
Voit maksaa myös liikuntaseteleillä tai -saldolla.  Maksaessasi näin loppusumman tulee ylittää noin 4% 
laskun loppusumma 

Päästäksesi kuntosalille tarvitset sähköisen avaimen, ilmoita yhteystietosi vapaa-aikasihteeri Päivi 
Peurannolle, paivi.peuranto (a) koski.fi:   Nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. 
Avainpantti 20€  -  panttimaksun saa takaisin, kun palauttaa avaimen. Ohjeet saat vapaa-aikatoimesta. 
Avain tulee käydä henkilökohtaisesti kuittaamassa kunnanvirastolla. 
Kulkuoikeus myönnetään vain vuosi- tai kausikortin lunastaneille. 
Avain toimii ma-su klo 5.30-22.15. 
Esitä avainta hakemaan tullessasi kuitti tai tosite maksetusta panttimaksusta! 
Verkkopankista tulostettu tosite käy.  Myös kännykkäkuva verkkomaksusta.   
Sovi ennakkoon, milloin tulet. 

Eli ensin ilmoita vuosi- tai kausikortti  ->  avainpanttimaksu  ->  hakemaan avain vapaa-
aikatoimistosta! 

Liikuntahallin, kuntosalin ja Koulukeskuksen ulko-ovissa sähkölukot. 
Aukioloaikojen ulkopuolella ulko-ovet ovat lukittuina, eikä väliin saa jättää mitään esineitä! 

Kuntosalilla ja liikuntahallilla on tallentava kameravalvonta. 

* Liikuntahalli avoinna: 
* ma-pe niinä aikoina, kun ryhmillä on harjoituksia 
* Sulkapallovuorot  4,00 €/kerta, kausikortti 50 €  (maksu myös liikuntaseteleillä) 
* Koko hallin vuokra 7 €/tunti 
* Sulkapallon kausikortit ja vakiovuorot saa vapaa-aikatoimistosta, laskut lähetetään keväällä 
* Kunnan, koskelaisten seurojen, yhdistysten ja järjestöjen liikuntatoiminta on ilmaista 
* Ulkopaikkakuntalaisten anoman liikuntatoiminnan salivuokra on 35 €/h ja  
vuoroja myönnetään vain kunnan omasta toiminnasta vapaana olevalle ajalle 
* Muun kuin liikuntakäytön, esim. juhlien vuokran, päättää anomuksesta  
hyvinvointilautakunta tapauskohtaisesti.



SALIBANDYT 
 
* Sähläreiden Sähly naisille maanantaisin klo 19.30-20.30 Koulun salissa 
Kaiken ikäisille ja kokoisille naisille tarkoitettu hilpeän hauska salibandyn oma peli-ilta,  
tule mukaan kokeilemaan rentoa ja vauhdikasta liikuntaa! Mailat talon puolesta!   
 
* Kosken Kaiulla harrastesalibandyä hallilla ma klo 20.30-22 ja  to klo 19.30-21.   
Puolikkaan hallin tehopaketti säbäilyä! 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
 
KUNTOLENTOPALLOVUOROT 
* Kuntolentopallot naisille ja miehille keskiviikkoisin liikuntahallilla.  klo 19.30-22. 
Kaikille pelailemisesta kiinnostuneille tarkoitettu vapaamuotoinen peli-ilta.   
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
LIIKUNTAHALLIN JA KOULUN SALIN SALIVUOROT KEVÄT 2018 
löytyvät osoitteesta www.koski.fi   
klikkaa linkki :  Salivuorot KEVÄT 2019 
Koulukeskuksen iltakäyttäjien tulisi käyttää koulun parkkipaikkaa! 
Ei läpiajoa EIKÄ etenkään pysäköintiä hallin sisäpihalle! Vain huolto- ja työajo sallittu! 
____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
LIIKUNTA- JA URHEILUPAIKKOJEN HOITAJA 
Jouni Lehti puh. 044 744 1152,  sähköposti: etunimi.sukunimi@koski.fi 
Ilmoitukset tilojen ja alueiden korjaustarpeista myös suoraan Jounille! 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

TO 21.2.2019  LASKETTELEMAAN  
TAI HIIHTÄMÄÄN HIMOKSELLE 
Aikataulu: Lähtö Marttilan kunnantalo klo 8.00,  

Kosken TL Nuortentupa klo 8.20.  

Siitä edelleen Someron kautta, tulee lisää porukkaa mukaan. 
Kyytiin pääsee myös matkan varrelta. 

 
Kuljetus 20 €!!! 

Jokainen hankkii itse hissilipun joko netistä tai paikan päältä. 
Alle 7-vuotiaat kypäräpäät hisseissä ilmaiseksi. 
 Välinevuokrat: 

Sopimuksen mukaan erikseen, varaukset tehtävä ennakkoon ilmoittautumisen 

yhteydessä (oma pituus, paino ja monon koko, sekä lauta, sukset, bleidit, kypärä… 

Paluulähtö Himokselta klo 18. 

 
Alle 12-vuotiaat vain huoltajan kanssa ja alle 18-vuotiaille huoltajan suostumusilmoitus  

s-postiin ilmoittautumisen yhteydessä. Lisätietoja vapaa-aikatoimistoista. 

 

Ilmoittautumiset vapaa-aikatoimistoihin ma 18.2. mennessä. 

Kosken Tl vapaa-aikatoimisto Päivi Peuranto, paivi.peuranto(at)koski.fi 

Marttilan vapaa-aikatoimisto Kirsti Keskitalo, kirsti.keskitalo(at)marttila.fi 
 

Reissu järjestetään, jos lähtijöitä on yli 30! 

Kosken Tl, Marttilan ja Someron vapaa-aikatoimet 

______________________________________________________________________________________________ 

 

HYVINVOINTILAUTAKUNNAN LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMEN 

VUOSIAVUSTUKSET TULEVAT HAKUUN HUHTIKUUSSA.   
SEURAA VIRALLISIA ILMOITUKSIA! 

http://www.koski.fi/
mailto:etunimi.sukunimi@koski.fi


KOSKELAISET YHDISTYKSET 

TIEDOTTAVAT: 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 
ELÄKELIITON KOSKEN TL YHDISTYS RY 
 

 ma  4.2  klo  13  Käsityökerho  Pappilantien  kerhohuone jatkuu  viikottain 
  ma  4.2  klo  9-11  ke klo  9-11  pelataan  Bocciaa  Nuortentuvalla   
  ti  5.2  klo 10  vapaehtoiset  mennään  palvelukeskukseen  joka  toinen  viikko 
  ti  5.2  klo  11  terveysjumppaa  Nuortentuvalla  viikottai 
  ti  5.2  klo  12  Napakat  senioritanssijat  harjoitukset  Nuortentuvalla 
  to  7.2  klo  9  sauvakävelyä  kokoonnutaan  urheilukentällä 
  to  7.2  klo  12  Senioriinat  harjoitukset  yhdistystalo  joka  toinen  viikko 
  to  7.2  klo  15  runokerho  Pappilantien  kerhohuone 
  to  7.2  klo  15-17  pelataan  lentopalloa  koulukeskuksessa 
  to  7.2  klo  17  hallituksen  kokous  yhdistystalolla 
  pe  8.2  klo  12  päiväkerho  Op:llä  vetäjänä  Eine  Potkonen 
  to 28.2  klo  18  Koskisali  kirjaston  yläkerta Kulttuuri-ilta Koski  150v  merkeissä 
  Laulu  ja  runoilta, Hyvinvointilautakunta  mukana  tarjoo  kahvit  ja  pullat 
  pe  8.3  klo  12  päinäkerho  Op:llä  vetäjänä  Heikki  Kujala 
  pe 12.4  klo  12  päiväkerho  Op:llä  vetäjänä  Vilho  Salonen 
  pe 10.5  klo  12  päiväkerho  Seurakuntatalo  Äitienpäinän  merkeissä   vet.  Juhani  Hörkkö 
  to  30.5  klo  12  Iloinen  Iltapäivä  Nuortentuvalla  ohjelmassa  lauluja  runoja  senioritanssia  ym. 
  Eläkeliiton  pj.  Vilho  Salonen  puh.  044  4841504    vilhosalonen@hotmail.com 
  Sihteeri  Eine  Potkonen  puh.  0400  536636   epotkonen@gmail.com 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
 
KOSKEN TL TYÖVÄENTALO 
 
Kosken Tl Työväentalolla tapahtuu 
13.4. Kevätkirppis klo 10.00 - 14.00. Paikkavarukset Minna Lehti puh. 044-5582407 
27.4  Salon Laulu Seppojen konsertti aiheena Olavi Virta Tapahtuma alkaa klo 14.00, liput 15€ 
sisältää väliaika kahvituksen. 
___________________________________________________________________________________ 

 
KOSKEN TL MAASEUTUNAISET 
 
Maaseutunaisten yhteyshenkilö Outi Yli-Liipola, outi.yli-liipola(at)koski.fi 
 
Maanantaisin klo 19-20 Maaseutunaisten jumppa Nuortentuvalla, 
ohjaajana Marja Levonen, 2 € jäsenet ja muut 3 €. 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
 
SPR  
 

SPR järjestää verenluovutuspäiviä erikseen ilmoitettavina ajankohtina. 

Seuraava:   Verenluovutus seurakuntatalolla torstaina 21.2.2019 klo 14-18. SPR 
Tule ja ojenna kätesi – kuka tahansa meistä tai läheisistämme saattaa tarvita jonain päivänä verta! 
Ole mukana täyttämässä veripankkia.  Pieni ele on suuri apu! 
Katso lisätietoja SPR Veripalvelu > Verenluovutus!  



MLL:N KOSKEN TL YHDISTYS   
 

- MLL:n paikallisyhdistys pitää perhekahvilaa Yhdistystalossa (Hämeentie 43) joka torstai klo 10–

12. Perhekahvilassa jutellaan niitä näitä ja tutustutaan uusiin ihmisiin rennossa ilmapiirissä. 

Lapsille löytyy leikkikavereita ja aikuisille juttuseuraa. Tarjolla on kahvia ja mehua pientä 

maksua vastaan. Omat eväät kannattaa pakata mukaan, jos nälkä yllättää kesken leikkien. 

Seuraa perhekahvilan tai paikallisyhdistyksen Facebook-sivuja. Lisätietoja saat myös Rantasen 

Tapanilta, puh. 050 322 9257. Lämpimästi tervetuloa! 

  

- Suunnitteilla on myös jatkaa syksyllä kokeiltua iltaperhekahvilaa. Jos olet kiinnostunut 

osallistumaan järjestelyihin, ota yhteyttä paikallisyhdistyksen hallitukseen! 

 

- Suosittu vauvamuskari jatkuu kirjaston yläkerrassa keskiviikkoiltaisin aina 24.4. saakka. 

Pienimmät muskarilaiset ovat n. 6 kk vanhoja ja suurimmat 3,5-vuotiaita. Ryhmiä on kaksi: 

pienempien ryhmä musisoi klo 18–18.30 ja isompien klo 18.30–19.00. Muskariopena häärii 

tuttuun tapaan Sanna Rantanen. Molempiin ryhmiin mahtuu vielä mukaan, joten ilmoittaudu 

pikaisesti Marika Honkalalle, puh. 050 5812 758. Hinta jäsenille 35 euroa, muille 45 euroa. 

Kannattaa siis liittyä paikallisyhdistyksen jäseneksi – saat muskarialennuksen lisäksi monia 

muita etuja! 

 

- Perhepeuhu on täällä taas! Niin pienet kuin isommatkin vipeltäjät pääsevät purkamaan 

energiaa liikuntahalliin sunnuntaisin klo 10–12. MLL:n vakuutus korvaa lasten vahingot, mutta 

aikuiset tekevät voltteja omalla vastuullaan. Peuhu jatkuu ainakin huhtikuun loppuun saakka. 

Jos olet kiinnostunut lähtemään mukaan toimintaan liikuttajaperheeksi, ota yhteyttä Teija 

Jalavaan, puh. 040 759 2362. 

 

- Laskiaisrieha järjestetään tuttuun tapaan Hevonlinnalla sunnuntaina 3.3. klo 13–15.  

Seuraa ilmoittelua! 

 

- Viime vuonna syntyneiden vauvojen perheet saavat kutsun vauvatapaamiseen, joka 

järjestetään maaliskuussa Yhdistystalossa. Pidä siis postia silmällä! 

 

- Kosken Tl yhdistyksen uusi popcornkone on oiva vetonaula vaikka lastenjuhliin! Hinta 

yksityishenkilöille on 25 e/vrk (+ 50 euron pantti). Neuvolan kautta vuokrataan myös mm. 

matkasänkyä. 

Liittymällä MLL:n jäseneksi saat monia muita etuja ja alennuksia ja tuet paikallisyhdistyksen 

aktiivista toimintaa. Katso lisätietoja osoitteesta mll.fi ja seuraa MLL:n Kosken Tl 

paikallisyhdistyksen Facebook-sivuja. Jos haluat vaikuttaa yhdistyksen toimintaan tai ehdottaa 

esimerkiksi retkikohteita, ota rohkeasti yhteyttä!  

 

puheenjohtaja Marika Honkala, puh. 050 581 2758 

sihteeri Anna-Kaisa Virtanen, puh. 0500 479 925   

 

 

 

 

 
 



KOSKEN KAIKU PÖYTÄTENNIS 
16.2. 2.divisioonan ylempi-ja alempi jatkoturnaus , mukana KoKa 2 ja KoKa 3 
30.3. SM sarjan 5/5 turnaus, KoKa taistelee suorasta jatkopaikasta 
Harjoituksia joka päivä Kosken Yläasteen salissa. 
Kyselyt: Tero Naumi 040 8239895 
Tervetuloa kannustamaan! 
________________________________________________________________________________ 

 
KOSKEN KAIKU 
 

Keväällä palloilemaan! 

Kosken Kaiku lentopallo on hyväksytty mukaan Tähtiseura-laatuohjelmaan. Tähtiseura on 

Olympiakomitean, lajiliittojen ja aluejärjestöjen uusi seurojen laatuohjelma. Lasten ja nuorten osa-

alueen tähtimerkki viestii siitä, että seura luo lapsille ja nuorille turvallisen, kehittävän ja 

innostavan ympäristön harrastaa ja urheilla.  Juniorijoukkueita löytyy lähes jokaiseen ikäryhmään, 

niin tytöissä kuin pojissa. Pyrimme löytämään kaikille sopivan ryhmän, jossa voi harrastaa 

lentopalloa koulutettujen valmentajien ohjauksessa. Uusien harrastajien ilmoittautuminen 

www.koskenkaiku.fi Seuramappi 

 
Lentopallon junioriryhmät kevät 2019 

Pallokoulu pienet (3-4-vuotiaat)   
Pallokoulu isot (5-7-vuotiaat)   
F-juniorit (6-8-vuotiaat)   

E-Juniorit (9-10-vuotiaat)   

D-juniorit (11-12-vuotiaat)  
C-juniorit (13-14-vuotiaat)  

B- ja A-tytöt (15-18-vuotiaat)  

 

Tarkemmat harjoitusajat, kausimaksut sekä ryhmien vastuuhenkilöt löytyvät osoitteesta 

www.lentopallo.koskenkaiku.fi. Ryhmiin saattaa tulla muutoksia, pelaajamäärien varmistuttua. 

 

Lentopallokoulumaksuun sisältyy kaikki tämä: 

 Ohjatut harjoitukset ja valmennus 1-3 kertaa viikossa.  

 Seuran numeropelipaita otteluihin ja turnauksiin. 

 Osallistuminen SM- ja aluemestaruussarjoihin, turnauksiin. 

 Seuran ja joukkueen yhteiset juhlat, pikkujoulut, päätös. 

 Seuran uusi treenipaita ja shortsit/pyöräilyshortsit. 

  

Vanhemmille kuuluu omat kuljetus- ja kanttiini- ja valvontavuorot sekä apuvalmentajavuorot. 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

http://www.koskenkaiku.fi/
http://www.lentopallo.koskenkaiku.fi/


KOSKEN TL ERÄNKÄVIJÄT, KOE,  ILMA-ASEAMMUNTA  
 
Ampumaillat jatkuu Erämajalla kevätkaudella. 
Samat ajat: maanantai- ja keskiviikkoiltaisin 18.00-21.00. 
______________________________________________________________________________ 
 

RATSASTUSSEURA MT-TEAM  ry. 
 

Ratsastusseura MT-Teamin tapahtumia keväällä 2019 

1-tason estekisat Merjan Tallilla 3.3 2019 

1-tason koulukisat 24.3.2019 Chewalux-Tallilla 

1-tason estekisat 5.5. 2019 Merjan Tallilla  

Heppakerhot tiistaisin Merjan Tallilla. Ilmoittautumiset Laura Kaihilahdelle p.0407458876 

Mikko Mäentaustan estevalmennukset Merjan Tallilla 15 ja 16. 2,  22 ja 23.3  26 ja 27.4 

Kilpailusääntökoulutus isommille 10.2 klo 14 Pop-pankin auditoriossa 

Kilpailusääntökoulutus pienemmille 17.2 Merjan Tallilla 

Kesän heppaleireistä kannattaa kysyä Lauralta 

_____________________________________________________________________________________ 

 
Härkätien Sydänyhdistys ry:n  
 

Härkätien Sydänyhdistys ry:n tuolijumppa maanantaisin klo 15 -16 Pappilantien kerhohuoneella.    
Alkaa ma 21.1. ja päättyy ma 13.5.   (ei 22.4.) 
______________________________________________________________________________ 
 
Someron seudun Hevosurheilijat ry (SSHU ry) 
 

Someron seudun Hevosurheilijat ry tarjoaa monipuolista ohjelmaa kaikenikäisille hevosurheilun 

ystäville Someron ja Kosken Tl alueella.  
 

KEVÄÄN TOIMINTAA: 

 18.1. alkaen PONIKERHO kokoontuu Terhin tallilla Somerolla, Kimalan kylässä parittomien viikkojen 
perjantaisin klo 17-18.30. Tervetuloa mukaan, alaikärajasuositus 3-v. 

 26.1. käynnistyi TALLIKLUBIN kevätkausi Hevonlinnan ulkoilukeskuksesta. Mukaan mahtuu vielä, 
avoin kaikille yli 12-vuotiaista aikuisiin. 

 1.2. ja 1.3. ponikerhon keppihevosaiheinen ASKARTELUKURSSI Yhdistystalolla klo 17-19, avoin 
kertamaksulla kaikille lapsista aikuisiin. 

 17.3. KILPAILUSÄÄNTÖKOULUTUS Kosken Osuuspankin auditoriossa klo 14-17. Ilmainen SSHU ry:n 
ja AuRaMa:n jäsenille, muut 10 €/hlö. Kouluttajana Ulla Tamminen.  

 6.4. RETKI HEVOSET-MESSUILLE Tampereelle. Lähtö Nuortentuvalta aamulla, paluu illalla. 

 13.4. PÖYTÄJUHLAT Pitkäjärven Maamiesseurantalolla 

 22.4. koko perheen KEPPIHEVOSRETKI Häntälän notkoihin  

 4.5. HEVOSTAITOKILPAILUT Terhin tallilla 

 31.8.-1.9. tulossa 1-tason SEURAMESTARUUSKILPAILUT koulu- ja esteratsastuksessa 
 

Lisätiedot ponikerhosta & talliklubista http://www.terhintalli.palvelee.fi/,  

muut tiedustelut someronseudunhevosurheilijat@gmail.com  
 

Seuraa tiedotustamme:  
 

Someron seudun Hevosurheilijat ry 

 

   @someronseudunhevosurheilijat 

http://www.terhintalli.palvelee.fi/
mailto:someronseudunhevosurheilijat@gmail.com


Koskelaisseura ry 
 
www.koskelaisseura.fi 
Kotisivuilla linkki vanhoihin valokuviin. 
Johtokunta 2019: pj Piika Vainio, varapj Matti Tuomola, sihteeri Irma Vesanen, tiedotusvastaava Riikka 
Laine, Jukka Tiensuu, Taisto Lehti, Kauko Kaskinen, Heikki Jalli, Marja-Liisa Juuse. 
 
Hiihtopäivä su 10.2. klo 12-15. Kaikki Tapalan ladulle keräämään kilometrejä 150-vuotiaalle kunnalle. 
Lähtöpaikat Mäki-Postin halli tai P-paikka lähempänä laavua (Tapalantie 425 ja 550). Hallilta laavulla ja 
takaisin 5km. Tavoitteena tietysti yhteensä 150 km sivakointia : ) Laavulla mehua, mahdollisuus paistaa 
omat makkarat. Osallistujille kunniakirja. 
 
Matin Aittaan Myllyrannassa kesäksi meijeriaiheinen näyttely. Aitta pidetään avoinna kesäsunnuntaisin 
klo 12-15 alkaen 16.6. 
______________________________________________________________________________________ 

 
LIONS CLUB KOSKI TL 

LC kevätkonsertti 31.3.2019 klo 15:00 

Esiintyjinä Janiina Lehtonen, Jussi Lammela Finlandersista ja Ville Mäkimattila.  

Kevätkonsertti pidetään tällä kertaa Iivari Mannin rakentamassa hienossa 

navettarakennuksessa, Mannintie 33. Rakennus on kunnostettu 2018 juhlakäyttöön.  

Lippuja myyvät ennakkoon LC Koski jäsenet, lisätietoja esim. kyytitarpeista Gsm. 0400 615 894 

Jyrki Anttila.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lions -järjestö on maailman suurin hyväntekeväisyys järjestö, LC Koski Tl on perustettu 

11.12.1963. 

Toiminnassa on seuraavanlaiset yleiset "Lions-tavoitteet":  

 Luoda ja ylläpitää yhteisymmärryksen henkeä maailman kaikkien kansojen kesken.  

 Edistää hyvän hallitsemisen ja täydellisten kansalaisoikeuksien periaatetta.  

 Osoittaa aktiivista harrastusta yhteiskunnan taloudellista, sivistyksellistä, sosiaalista ja 

siveellistä menestystä kohtaan.       

 Yhdistää klubeja ystävyyden, hyvän toveruuden ja keskinäisen yhteisymmärryksen avulla.  

 Valmistaa tilaisuus vapaaseen keskusteluun kaikista yleisesti kiinnostavista asioista, ei 

kuitenkaan väittelyyn puoluepolitiikasta eikä uskonnosta.  

 Kannustaa palvelunhaluisia henkilöitä työhön paikkakuntansa hyväksi ilman 

henkilökohtaista taloudellista hyötyä, sekä tehokkaaseen ja korkeat eettiset vaatimukset 

täyttävään toimintaan kaupan, teollisuuden, eri ammattien ja julkisen toiminnan alalla sekä 

yksityisissä yrityksissä.  

http://www.koskelaisseura.fi/
https://fi.wikipedia.org/wiki/Kansalaisoikeudet
https://fi.wikipedia.org/wiki/Yhteiskunta
https://fi.wikipedia.org/wiki/Talous
https://fi.wikipedia.org/wiki/Sivistys
https://fi.wikipedia.org/wiki/Moraali
https://fi.wikipedia.org/wiki/Politiikka
https://fi.wikipedia.org/wiki/Uskonto


KOSKEN TL NUORISOSEURA RY 
 

Kansantanssikerhot Nuortentuvalla 
- 6-11v PIRPANAT tiistaisin klo 16.30-17.30 
- 12-18v YksKaksKolme tiistaisin klo 17.30-19 
- kansantanssiryhmä m:t harjoitukset viikonloppuisin  
3-4h kerralla yhdessä sovitut päivämäärät  
ohjaajat Taina Salminen p. 040762 7526, Elmiina Saari ja Suvi Uusitupa  
Tule mukaan tanssin pyörteisiin!  
Kerhomaksu 20€/lukukausi.  
Seuran jäsenmaksu alle 18v. 12€, aikuiset 15€/kalenterivuosi 
____________________________________________________________ 
 

Kalkkareitten Kulttuurikeikka 30.-31.3. Kosken seudun yläaste  
Varsinais-Suomen, Hämeen ja Satakunnan katselmustapahtuma alle 16- vuotiaille.  
 

Katselmussarjat: tanssi, musiikki ja näyttämötaiteet,  
ennakkolajit: visuaaliset taiteet ja sanataiteet.  
Katselmuksia, työpajatoimintaa, hauskaa ohjelmaa ja yhdessäoloa. 
 

Lisätietoja: tapahtumavastaava Taina Salminen p. 040 762 7526 
_______________________________________________________________________ 
 

Kamu ´19 – konsertti su 5.5. klo 14.00 

Nuortentupa, Härkätie 3, Koski Tl. 
esiintyjinä: muskarilaiset, Konstit, kansantanssiryhmät: Pirpanat, YksKaksKolme ja m:t 
Kansantanssiryhmä Pirpanat järjestää tilaisuudessa ARPAJAISET, joiden tuotto menee 
ryhmän matkakassaan. Ryhmä matkustaa kesäkuussa Lappeenrannan Kalenoihin. 
Vapaa pääsy, Tervetuloa!  
Järj. Kosken Tl. Nuorisoseura ry. 
_____________________________________________________________________ 
 

LUOVA LAVA -PÄIVÄLEIRIT 7-12-VUOTIAILLE 
KUVATAITEITA - TEATTERIA - TANSSIA - LEIKKEJÄ - ASKARTELUA - PELEJÄ 
maanantaista perjantaihin 10.-14.6. klo 9-16 
Paikka: Nuortentupa, Härkätie 3, Koski Tl. 
Hinta: 100 €/viikko (jos perheestä on useampi lapsi, hinta 90€/lapsi), 
sis. päiväohjelman lisäksi lämpimän ruuan, välipalan,  
vakuutuksen ja T-paidan 
Lisätietoja ja ilmoittautuminen 17.5. mennessä: 
Taina Salminen p. 040 762 7526, salminen.taina@hotmail.com 
Järjestäjä Kosken Tl. Nuorisoseura ry. 
_____________________________________________________________________ 
 
Äitienpäiväkakkumyyjäiset 
la 11.5. klo 10 Nuortentuvalla (Härkätie 3, Koski Tl.) 
Myynnissä on myös muita leivonnaisia. 
Täytekakkuja voi varata myös etukäteen. 
p.040 762 7526/ Taina Salminen 
järj. Kosken Tl. Nuorisoseuran kansantanssijat  
 



Teatteritoiminta 

- Lapsi- ja Nuorisosteatteriryhmä Konstit esittää: KAUNOTAR ja HIRVIÖ - perustuu 

ikivanhaan kertomukseen, kirjoittanut Panu Raipia. Esitykset huhti- toukokuussa, seuraa 

ilmoittelua Auranmaan viikkolehdessä , ilmoitustauluilla ja Somessa  

- kesäteatterin tiimoilta ensimmäinen palaveri/casting  su 24.2. klo 19 Nuortentuvalla : 

tervetuloa niin uudet kuin vanhatkin kasvot; suunnitelmissa kesäteatteriesitys tulevaksi 

kesäksi Nuortentuvan "ompputarhan ulkonäyttämölle" 

Ohjaaja Matti Salminen, p. 0400-780 297 , mattti.s@suomi24.fi 

 
 

Köörin  yhteystieto: marja.jalli@luke.fi / 040 763 5055 
 
 
 

KOSKEN ILTAPÄIVÄKERHO:  
 

MITÄ ILTTIS ON? 
- Pyrimme vähentämään lapsen yksinoloaikaa koulun jälkeen 
- Tarjoamme turvallisen, kodinomaisen paikan, jossa lapsi voi tuttujen ystävien seurassa leikkiä, 
tehdä läksyjä, syödä välipalaa, levätä - huolia kuunnellaan ja yhdessä iloitaan 
- Toimimme lasten ehdoilla; koulupäivä on lasten työpäivä - sen jälkeen rentoutuminen on jokaisen 
lapsen oikeus 
MISSÄ? 
- Iltapäiväkerholla on käytössään isot tilat Nuorisoseuran Nuortentuvalla. Toimintaa pystytään 
eriyttämään ja jokaiselle löytyy paikka 
- Salissa liikutaan ja leikitään, puffetissa syödään välipalaa ja askarrellaan ja yläkerrassa voi tehdä 
rauhassa vaikka läksyjä ja ottaa päiväunet.  Lapsille tärkeä paikka on myös Ilttiksen 
Lelukomero… 
MILLOIN?  
- Ilttis on avoinna koulupäivisin kello 12-17 (poikkeuksina koulun päätöspäivät)   
Koulujen loma-aikoina ei ole toimintaa. 
MITÄ MAKSAA? 
1-2.-luokkalaisilta 20€/kk + 3€/pvä 
3-6.luokkalaisilta Nuorisoseuran jäseniltä 20€/kk + 3€/pvä   Ei-jäseniltä 25€/kk + 5€/pvä 
- laskutus kuukausittain, tiedustelut laskutuksesta: Kosken Tilikiinteistö Oy, Tarja Kurki, sähköposti: 
koskentilikiinteisto@gmail.com, puh. 02-4841911 
 

Ilttiksen toimintaan kuuluu myös erilaisia teemapäiviä, joita kehitellään yhdessä lasten kanssa.  
Ohjelmaan on kuulunut peli- ja lelupäiviä, pulkkaretkiä, laavuretkiä, discoja, esityspäiviä, 
pihapiknikkejä ja kuumina kevät/syyspäivinä vesileikkejä.  Toimintaa kehitetään toiveiden mukaan 
ja ideoita otetaan vastaan myös vanhemmilta. 
  

Käy tutustumassa, kyselemässä tai hakemassa ilmoittautumislomake! 
Puhelimitse tai sähköpostitse vastailen mieluummin aamupäivisin klo 9-12. 
Arja Urmas 
Iltapäiväkerhon vastuuohjaaja, p. 0407410720, arja.urmas@koski.fi 
 
Syksyllä koulunsa aloittavat! Muistakaa ilmoittautua jo keväällä, niin olette koulujen alkaessa 
kirjoilla ilttiksessä. Maksu vain läsnäolo päivistä.  Ilmoittautumislomakkeita kunnan sivuilta tai 
ilttiksestä aukioloaikoina. 
Ilmoittautumislomake löytyy kunnan sivuilta: http://www.koski.fi/palvelut/iltapaivakerho/ 

mailto:mattti.s@suomi24.fi
mailto:arja.urmas@koski.fi
http://www.koski.fi/palvelut/iltapaivakerho/


Kosken Tl VPK 
 

Kosken Tl VPK kaipaa aina uusia innokkaita jäseniä ikään ja sukupuoleen  
katsomatta. Tämä on harrastus, jolla oikeasti on merkitystä! 
 
Hälytysosastomme vastaa Kosken Tl alueella palo- ja pelastustoiminnasta,  
ensivasteyksikkö (EVY) avustaa ensihoitoyksiköitä niiden tehtävillä.  
Tehtäviä meillä on vuositasolla yhteensä yli 150 kpl. 
Palokuntamme hälytysosasto kokoontuu harjoituksiin parillisten viikkojen maanantaisin kello 18:00 
paloasemalle ja ensivasteyksikkö puolestaan parittomien viikkojen maanantaisin samaan aikaa 
samassa paikassa. VPK:n päällikkö Petri Numminen (puh. 0405432596) ja EVY-vastaava Annica  
Maijala (puh. 0452098080) kertovat mieluusti miten pääset mukaan palokuntatoimintaan tai sitten 
vain saavut asemalle harjoitusten aikana. 
 
Nuoriso-osasto kasvattaa uusia palokuntalaisia. Sen toimintaan ovat  
tervetulleita kaikki 10 vuotta täyttäneet. Nuoriso-osaston harjoitukset  
ovat parillisten viikkojen keskiviikkoisin klo 18:00 paloasemalla.  
Nuoriso-osaston johtajana toimii Kai Känkänen (puh. 0456907288).  
Kilauta hänelle, jos haluat tulla mukaan nuoriso-osastoon.  
 
Naisosaston tärkeänä tehtävänä on huolehtia hälytysosaston  
muonittamisesta pitkäkestoisilla tehtävillä. Kuukausittaisissa  
tapaamisissaan mukavan yhdessäolon lisäksi naisosasto järjestää  
jäsenilleen monipuolista ja mielenkiintoista ohjelmaa. Naisosaston  
toiminnasta vastaa Laila Salin (puh. 0505524001). 
 
Harjoitusohjelmamme löydät www-sivuiltamme osoitteesta www.koskenvpk.fi.  
Sähköpostia voit lähettää meille osoitteeseen vpk@koskenvpk.fi.  
Facebook-sivuillamme, https://fi-fi.facebook.com/koskenvpk/, kerromme  
viimeisimmät uutisemme. 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
 
SENU eli LOIMAAN SEUTUKUNNALLINEN NUORISOTOIMI,  

Loimaan seutukunnallisen nuorisotoimen, SENU:n, etsivä nuorisotyö: 

Oletko 15 - 29 -vuotias nuori?  

Tuntuuko sinusta, että kaikki ei mene ”putkeen” – tai tiedätkö jonkun, joka tarvitsee tukea? 

Olisiko hyvä pohtia jonkun kanssa asioita?  
Kanssamme toimiminen on täysin vapaaehtoista ja luottamuksellista, joten tartu tilaisuuteen 
jos siltä tuntuu! Voit soittaa, laittaa sähköpostia tai tekstata meille, niin saat lisätietoja voisiko 
meistä olla sinulle jotain hyötyä.  Löydymme myös facebookista. 

Etsivän nuorisotyön yhteystiedot 

Kosken Tl etsivä nuorisotyö on toteutettu yhteistyössä Loimaan  

seutukunnallisen nuorisotoimen, SENU:n, kanssa. 

 Etsivät nuorisotyöntekijät, 15-29 -vuotiaille 

= Mauri Vainio, toimipaikka Koski TL, Marttila, puh. 050 591 3950,  

etsivat@loimaa.fi tai mauri.vainio@loimaa.fi 

= Mari-Anna Hovi, toimipaikka Loimaalla, Hirvikosken kunnanvirasto, puh. 050 437 3834, 

      yhteinen sähköposti: etsivat@loimaa.fi 

mailto:etsivat@loimaa.fi


TAPAHTUMAKALENTERI KEVÄT 2019 

 

HELMIKUU 
 
La 2.2. Kosken Kaiun F-junioreiden lentopalloturnaus Liikuntahallissa klo 9-15.  (Kaiku) 
 

Su 3.2. Kosken Kaiun D-poikien lentopalloturnaus Liikuntahallissa klo 10-16.  (Kaiku) 
 

To 7.2. Kosken Kaiun naisten lentopallo-ottelu KoKa – KoiIsku Liikuntahallissa klo 19.30.  (Kaiku) 
 
Su 10.2. Koskelaisseuran Hiihtopäivä su klo 12-15. Kaikki Tapalan ladulle keräämään  

kilometrejä 150-vuotiaalle kunnalle. Lähtöpaikat Mäki-Postin halli tai P-paikka  
lähempänä laavua (Tapalantie 425 ja 550).   Osallistujille kunniakirja.  (Koskelaisseura) 

 
Pe 15.2. Wanhojen tanssien esitykset Liikuntahallilla klo 12 ja 14 koululaisille sekä 
 klo 18 yleisölle.  (Lukio) 
 
La 16.2. Pöytätenniksen 2.divisioonan ylempi-ja alempi jatkoturnaus , mukana KoKa 2 ja  

KoKa 3 Liikuntahallissa klo 10-16.  (Kaiku) 
 
La 16.2. LEFFA Nuortentuvalla, Risto Räppääjä ja Pullistelija.  Klo 14.00.  Liput 9€. Tarkemmat 

tiedot  www.koski.fi tai www.kinotour.fi  (Vapaa-aikatoimi ja KinoTour) 
 
To 21.2. Hiihtolomalla laskettelu- tai hiihtoretki HIMOKSELLE.   

Katso koko ilmoitus muualta tästä tiedotteesta.  (Vapaa-aikatoimet) 
 
To 21.2. Verenluovutus seurakuntatalolla klo 14-18.   (SPR) 
 
To 28.2   Kulttuuri-ilta Koski 150v merkeissä klo  18  Koskisali  kirjaston  yläkerta  

  Laulu  ja  runoilta, Hyvinvointilautakunta  mukana  tarjoo  kahvit  ja  pullat.  (EL) 
 
 

MAALISKUU 
 
Su 3.3. Laskiaissunnuntaina LASKIAISRIEHA Hevonlinnalla klo 13-15.  (MLL, Kaiku, SRK, Vapaa- 

aikatoimi) 
 

Su 3.3. 1-tason estekisat Merjan Tallilla.  (MT-Team) 
 

To 14.3. Kosken Kaiun naisten lentopallo-ottelu KoKa – NarPa Liikuntahallissa klo 19.30.  (Kaiku) 
 
La 16.3. AMMATTILAISNYRKKEILYILTA Kosken Tl liikuntahallissa.   
 
To 21.3. Kosken Kaiun naisten lentopallo-ottelu KoKa – A-Volley Liikuntahallissa klo 19.30.  (Kaiku) 
 
Su 24.3. 1-tason koulukisat  Chewalux-Tallilla.  (MT-Team) 
 
La 30.3. Pöytätenniksen SM sarjan 5/5 turnaus, KoKa taistelee suorasta jatkopaikasta  

Liikuntahallissa.  (Kaiku) 
 

La-su 30.-31.3.   Kalkkareitten Kulttuurikeikka Kosken seudun yläasteella. 
Varsinais-Suomen, Hämeen ja Satakunnan katselmustapahtuma alle 16- vuotiaille.  (NS) 

Su 31.3.  LC kevätkonsertti klo 15:00 Mannin tilalla.  (LC Koski Tl) 

http://www.koski.fi/
http://www.kinotour.fi/


HUHTIKUU 
 

To 4.4.  Kosken Kaiun naisten lentopallo-ottelu KoKa – OU Liikuntahallissa klo 19.30.  (Kaiku) 
 
La 6.4. Retki Hevoset –messuille Tampereelle. Lähtö Nuortentuvalta aamulla, paluu illalla.  

(SSHU) 
Su 7.4. Sekametelikuoron KEVÄTKONSERTTI klo 15.00 Koulukeskuksen juhlasalissa. 
 
La 13.4 Kevätkirppis Työväentalolla klo 10.00 - 14.00. Paikkavarukset Minna Lehti  

puh. 044-5582407.  (Työväentalon kannatusyhdistys) 
 
La 27.4  Salon Laulu Seppojen konsertti Työväentalolla aiheena Olavi Virta Tapahtuma alkaa klo  

14.00, liput 15€  sisältää väliaika kahvituksen.  (Työväentalon kannatusyhdistys) 
 
TOUKOKUU 
 

VAPPUNA ALKAA JÄLLEEN SAVISEUTU LIIKKUU – PYÖRÄILYKAMPANJA.   
KUNTIEN VÄLINEN HAASTEPYÖRÄILY JATKUU ELOKUUN LOPPUUN SAAKKA! 
HIENOT PALKINNOT!   PÄÄPALKINTO POLKUPYÖRÄLAHJAKORTTI! 
 

Ke 1.5. Klo 15 Vappukonsertti Koulukeskuksessa (Kosken Tl Mieslaulajat) 
 

Su 5.5. Kamu – konsertti klo 14.00 Nuortentupa, Härkätie 3, Koski Tl.    Kamu ´19 
1 

(Nuorisoseura)  
 

Su 5.5. 1-tason estekisat  Merjan Tallilla.  (MT-Team) 
 
La 11.5  Äitienpäiväkakkumyyjäiset klo 10 Nuortentuvalla (Härkätie 3, Koski Tl.) 

Myynnissä on myös muita leivonnaisia. 
Täytekakkuja voi varata myös etukäteen.p.040 762 7526/ Taina Salminen  
(järj. Kosken Tl. Nuorisoseuran kansantanssijat) 

 
To 30.5. Eläkeliiton  Iloinen  Iltapäivä  klo 12.00 Nuortentuvalla  ohjelmassa  lauluja  runoja   

senioritanssia  ym.  (EL) 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

 
ENNAKKOTIETOA KESÄSTÄ 2019 
 
Kosken ja Marttilan kuntien vapaa-aikatoimien ja Martinkosken seurakunnan  
yhteiset kesäleirit tytöille ja pojille Liparimajalla  molemmin puolin juhannusta viikoilla 25 ja 26.   
Toinen leiri 7-10 –vuotiaille ja toinen 10-14 –vuotiaille 
Ilmoittautumiset vapaa-aikatoimistoon paivi.peuranto(at)koski.fi 
 
Vapaa-aikatoimen 1. rantauimakoulu Liipolanjärvellä ma-pe 1.-5.7.2019. 
Vapaa-aikatoimen 2. rantauimakoulu Liipolanjärvellä ma-pe 8.-12.7.2019. 
MA-PE klo 12-15.  Alaikäraja 5 vuotta. 
Ilmoittautumiset vapaa-aikatoimistoon paivi.peuranto(at)koski.fi 
 

 

 
TOIMITUS: 
Tiedot on koottu Kosken Tl kunnan vapaa-aikatoimistossa, yhteystiedot: 
Vapaa-aikasihteeri Päivi Peuranto,  Härkätie 5, 31500 KOSKI TL 
puh. 044 – 744 1135, 
sähköposti:  etunimi.sukunimi@koski.fi  

mailto:paivi.peuranto@koski.fi
mailto:paivi.peuranto@koski.fi
mailto:etunimi.sukunimi@koski.fi

