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Pöytäkirjantarkastajat: 

Kokousaika   Tiistaina 4.6.2019 kello 18:00 – 20:20 
 
Kokouspaikka  Kosken Tl kunnanvirasto, kh kokoushuone 
 
     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 
   Salminen Erja 
   Laurila Jari 
   Laakso Pihla  x 
   Paija Vesa-Matti 
   Hacklin Outi 
   Rantanen Tapani  
  
   
Kunnanhallituksen puheenjohtaja Tuominen Heikki x 
Kunnanhallituksen edustaja  Lehtisaari Into  x  
Nuorisovaltuuston edustaja  Laakso Matias    
Kunnanjohtaja   Matilainen Jukka   
Tarkastuslautakunnan pj.  Marja Jalli    
Hyvinvointikoordinaattori  Katri Honkala  x 
  
Kirjastotoimen johtaja, esittelijä Källvik Outi  x  
Vapaa-aikasihteeri, esittelijä,  
pöytäkirjanpitäjä    Peuranto Päivi   x 
 
 
Laillisuus ja päätösvaltaisuus § 12 
 
Pöytäkirjan tarkastustapa  § 13 
 
Asiat   §§ 12 - 27 
 
 
 
Allekirjoitukset ____________________________ _________________________ 
  Kimmo Kupi   Päivi Peuranto 
  Puheenjohtaja   Pöytäkirjanpitäjä 
 
 
Pöytäkirjan tarkastus 6.6.2019   

 
Allekirjoitukset ___________________________ _________________________ 
  Hans Julla   Elina Vainio   
  
 
Pöytäkirjan nähtävänä olo Maanantai 10.6.2019 klo 9:00-15:00 Kosken Tl kunnantalo 
 
 
Todistaa  Vapaa-aikasihteeri Päivi Peuranto 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

12 §  KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS   
 
HVL 4.6.2019   Kosken Tl kunnan hallintosäännön 18 luvun 13 §:  Avattuaan kokouk-

sen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä kokouksen laillisuuden ja 
päätösvaltaisuuden. 
Kuntalain 58 §:n 2 mom:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on pää-
tösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. 
Tämän kokouksen kokouskutsu esityslistoineen on lähetetty viikkoa en-
nen kokousta sähköpostilla hyvinvointilautakunnan jäsenille, kunnanhal-
lituksen puheenjohtajalle, kunnanhallituksen edustajalle ja NUVA:n 
edustajille. Lisäksi esityslista on lähetetty tiedoksi Salon Seudun Sano-
mille ja Auranmaan Viikkolehdelle sekä julkaistu kunnan kotisivuilla. 

 
Päätösehdotus: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
 
Päätös:  Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
   --------------------------------------------- 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

13  § HYVINVOINTILAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJOJEN TARKASTAMINEN 
  
HVL 4.6.2019 Kosken Tl kunnan hallintosäännön 18 luvun 25 §:n mukaan pöytäkirjan  

pitämisestä ja sisällöstä vastaa toimielimen puheenjohtaja. Jos puheen-
johtaja ja pöytäkirjanpitäjä ovat eri mieltä kokouksen kulusta, pöytäkirja 
laaditaan puheenjohtajan näkemyksen mukaan.  
Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä.  
Kussakin kokouksessa valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka tar-
kastavat kokouksen pöytäkirjan erikseen sovittavana aikana. 

                      Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. 
 
Päätösehdotus: Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajat sekä päätetään  

tarkastusaika. 
   
Päätös: Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Hans Julla ja Elina Vainio. 
 Pöytäkirja tarkastetaan 6.6.2019. 
  ------------------------------------------ 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

14 § LIIKUNTATOIMEN YLEISAVUSTUSTEN JAKAMINEN VUODELLE 2019 
 
HVL 4.6.2019    Talousarviossa on liikuntatoimen avustuksiin varattu 10.600 €, josta  yleisavustuk-

sina jaetaan 9.000 € ja 1.600 € jaetaan vuoden lopussa koulutusavustuksina. 
 
Avustukset on julistettu haettavaksi huhtikuun 30. päivään mennessä. 
 
Hakemuksia on määräaikaan mennessä tullut seuraavasti: 
Kosken Kaiku ry.   8.000 € 
Ratsastusseura MT-Team ry  1.500 € 
Kosken TL Eränkävijät ry. / Ilma-asejaosto 1.000 € 
Someron Seudun Hevosurheilijat ry     300 € 
Someron Seudun Näkövammaiset ry     300 € 
Härkätien Sydänyhdistys ry     200 € 

Yhteensä      11.300 € 
 

Avustuksia jaettaessa otetaan huomioon vapaa-ajanlautakunnan päätös 
8.10.1999, 25 §, jonka mukaan Yhdistystalosta ja arkistosta ei peritä vuokraa, vaan 
se merkitään ns. toimitila-avustuksena. 
Kunta ei myöskään peri urheiluseuroilta liikuntasalien käyttömaksuja, kuten nykyisin 
muut kunnat, joten avustuksia jaettaessa voidaan ottaa huomioon myös liikuntahallin 
ja koulukeskuksen salin veloitukseton käyttö. 
Esityslistan oheismateriaalina lähetetään saapuneet hakemukset. 

  
Päätösehdotus:     Liikuntatoimen yleisavustukset vuodelle 2019 jaetaan seuraavasti: 
 Kosken Kaiku ry.   7.400 € 

Ratsastusseura MT-Team ry  700 € 
Kosken Tl Eränkävijät ry. / Ilma-asejaosto 500 € 
Someron Seudun Hevosurheilijat ry  150 € 

 Härkätien Sydänyhdistys ry  100 € 
 Someron Seudun Näkövammaiset ry  150 € 

   Yhteensä 9.000 € 
 
Päätös: Hyväksyttiin päätösesitys yksimielisesti. 
  --------------------------------------------------- 
 
 

Merkittiin, että Mika Toivonen poistui asian käsittelyn ajaksi klo 18:06 ja palasi koko-
ukseen klo 18:12. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17 
Kosken Tl kunta PÖYTÄKIRJA 
Hyvinvointilautakunta 4.6.2019 
______________________________________________________________________________ 
   
 

 

Pöytäkirjantarkastajat: 

15 § NUORISOTOIMEN YLEISAVUSTUSTEN JAKAMINEN VUODELLE 2019 
 
HVL 4.6.2019   Talousarviossa on nuorisotoimen yleisavustuksiin varattu 8.000 €, josta yleisavus-

tuksina jaetaan 7.000 € ja 1.000 € jaetaan vuoden lopussa koulutusavustuksina. 
Avustukset on julistettu haettavaksi huhtikuun 30. päivään mennessä. 
 
Hakemuksia on määräaikaan mennessä tullut seuraavasti: 
Kosken Tl VPK/Nuoriso-osasto  4.000 € (1.500 €) 
Härkätien 4H-yhdistys   2.000 € 
MLL Kosken TL yhdistys   1.200 €    
Määräajan jälkeen: Kosken TL Nuorisoseura ry. 6.000 €______________ 
   Yhteensä 13.200 € 10.700 € 

 
Avustuksia jaettaessa otetaan huomioon vapaa-ajanlautakunnan päätös, 
8.10.1999, 25 §, jonka mukaan Yhdistystalosta ja arkistosta ei peritä vuokraa,  
vaan se merkitään ns. toimitila-avustuksena.   
Esityslistan oheismateriaalina lähetetään saapuneet hakemukset. 
 

Päätösehdotus:   Kosken Tl Nuorisoseuran hakemus otetaan nyt huomioon.  Todetaan, että  
 jatkossa määräajan jälkeen toimitettuja hakemuksia ei hyväksytä. 

 
Nuorisotoimen yleisavustukset vuodelle 2019 jaetaan seuraavasti: 

 Kosken Tl Nuorisoseura ry.  5.000 € 
 Kosken Tl VPK/Nuoriso-osasto  700 € 
 Härkätien 4H-yhdistys   700 € 
 MLL Kosken TL yhdistys   600 €_            
    Yhteensä    7.000 €  
 
Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotus yksimielisesti. 

-------------------------------------- 
 
 
 
 
 

Merkittiin, että Mika Toivonen poistui asian käsittelyn ajaksi klo 18:13 ja palasi koko-
ukseen klo 18:26. 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

16 § HYVINVOINTIKYSELYN TOTEUTTAMINEN JA HYVINVOINTIKOORDINAATTO 
RIN ESITTÄYTYMINEN  

 
HVL 4.6.2019      Kimmo Kupi ehdotti kokouksessa 27.9.2018, että voitaisiin järjestää palvelu-

kysely, jossa tiedusteltaisiin kuntalaisten tyytyväisyyttä olemassa oleviin palve-
luihin sekä toivomuksia ja ehdotuksia toiminnan kehittämiseen.  Keskustelussa 
päädyttiin siihen, että kysely voisi koskea vain hyvinvointilautakunnan omia toi-
mialoja, kulttuuri-kirjasto-liikunta-nuoriso. 

  HVL päätti 18.12.2018, että hyvinvointilautakunnan palvelukysely toteutettaisiin 
keväällä 2019, kun kuntaan on saatu valittua 50% hyvinvointikoordinaattori. 

 
  Hyvinvointikoordinaattori Katri Honkala on aloittanut 4.3.2019 ja laatinut hyvin-

vointi- ja palvelukyselyn, johon voi vastata sähköisesti tai kuntatiedotteen mu-
kana jaettavaan paperikyselyyn (oheismateriaali). Samoin on järjestetty Yhdis-
tysilta, jonka yhteenveto lähetetään ennen kokousta (oheismateriaali). 

  Kosken Tl kunta on hyväksytty mukaan pilottikuntana Järjestösotehanke 
113:een (Turku, Uusikaupunki, Salo, Koski Tl). 

  
Päätösehdotus: Hyvinvointikoordinaattori Katri Honkala esittelee palvelukyselyn, Yhdistysillan 

yhteenvedon, Järjestösotehankkeen ja kuvauksen toimenkuvastaan ja työ-
tehtävistään.  Lautakunnalta pyydetään lausuntoa työn sisällöstä ja paino-
tusalueista. 

 
Päätös: Merkittiin tiedoksi esitetyt dokumentit. 
 Lausuntona todettiin, että hyvinvointikoordinaattorin työn sisältö on valittu onnis- 

tuneesti ja painotusalueet ovat olleet tavoitteiden mukaiset. 
 
Päätettiin perustaa hyvinvointityöryhmä/ ohjausryhmä hyvinvointikoordinaattorin työn  
tueksi ja ohjaamiseksi.  Annettiin Katri Honkalalle valtuudet kutsua työryhmään eri ta- 
hojen edustajia.  Hyvinvointilautakunnasta kiinnostuksensa ilmoittivat Outi Källvik ja  
Leena Aarikka. 

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

17 § OSAVUOSIRAPORTTI JA TALOUSARVION TOTEUTUMA AJALTA 1.1.-30.4.2019 
 
HVL 4.6.2019     Kunnassa on käytössä yhtenäiset osavuosiraportit, jotka toimitetaan kunnanval-

tuustolle vuosikolmannesten tilanteen mukaan.   
Hyvinvointilautakunnan valtuustotason osavuosiraportti tammi-huhtikuulta 2019 on 
pöytäkirjan liitteenä 1.   
Huhtikuun lopun talousarvion toteutumisvertailu lähetetään sähköpostilla tiedoksi  
ennakkoon.   
 
Hyvinvointilautakunta hallinto tot. 30,5% 

 Kulttuuritoiminta tot. 6,7% 
 Kirjastotoimi tot. 32,0% 
 Kulttuuritoimi yht. 30,4% 
 Liikuntapalvelut tot. 21,5% 
 Liikunta-alueet tot. 29,5% 
 Liikunta-avustukset tot. 0% 
 Liikuntatoimi yht. 24,5% 
 Nuorisotoiminta tot. 15,6% 
 Nuorisoavustukset tot. 0% 
 Nuorisotoimi yht. 10,8% 
 Vapaa-aikatoimi yht. 21,9% 
 Hyvinvointilautakunta yht. 26,9% 
 
Päätösehdotus:    Hyvinvointilautakunta tekee raporttien perusteella arvion toiminnasta ja  

talousarvion toteutumisesta ja esittää mahdollisesti tarvittavia toimenpiteitä. 
  
Päätös: Hyväksyttiin liitteenä 1 oleva valtuustotason osavuosiraportti tammi-huhtikuulta 2019  

ja merkittiin tiedoksi talousarvion toteutumisvertailu huhtikuun lopulta. 
-------------------------------------- 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

18 § HYVINVOINTILAUTAKUNNAN TOIMIALOJEN TOIMINTARAPORTIT 
 
HVL 4.6.2019    Hyvinvointilautakunta on kokouksessaan 6.6.2018 päättänyt, että toimialojen  

toimintaraportit esitetään aina kokousten väliseltä ajalta. 
 

KULTTUURITOIMINTA HELMI-TOUKOKUU 
- 21.2. Kosken Eläkeläisten Ystävänpäivän runo-ja musiikkitilaisuus. Lautakunta tarjosi kahvit ja pullat. 
- 28.3-3.4. Somero-opiston kanssa yhdessä järjestetty opiston kevätnäyttely kirjastossa. 
- 10.5. Kosken Eläkeläisten äitienpäiväjuhla. Lautakunta tarjosi kahvit ja pullat. 
- 27.5. Loistava -lukija gaala Talolan koulussa. Esiintyjinä Mimi ja Kuku. 
-          Mimi ja Kuku esiintyivät myös Töpöhännän tuvassa eskareille ja viskareille. 

 

 LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMINTA HELMI-TOUKOKUU 
- ke 6.2. HVL kokous 
- to 7.2. Nuorisovaltuuston kokous 
- ke 13.2. Kosken Verkko kokoontuminen 
- pe 15.2. Monitoimikentän hiekkatekonurmen avustushakemuksen täydennys 
- la 16.2. Leffailta Nuortentuvalla, Risto Räppääjä ja Pullistelija 
- to 21.2. Lasketteluretki Himokselle, osall. Koski Tl 9, Marttila 9, Somero 12 
- pe 1.3. Vapaa-aikasihteerin osittainen varhennettu vanhuuseläke alkoi 
- su 3.3. Laskiaisrieha Hevonlinnalla yhdistysten ja seurojen yhteistyönä 
- ma 4.3. Hyvinvointikoordinaattori aloitti työnsä 
- ke 6.3. Etsivän Nuorisotyön ohjausryhmän kokous Loimaalla 
- to 7.3. Nuorisovaltuuston kokous 
- pe-la 8.-9.3. LANit Seukkarilla, järj. NUVA 
- la 16.3. Koski Iskee, Koski 150 vuotta, ammattilaisnyrkkeilytapahtuma Liikuntahallillla 
- ke 27.3. Kosken Verkko kokoontuminen 
- to 4.4. Esimiespäivä Turussa 
- ma 8.4. Kesätyöntekijöiden jakokokous 
- ti 9.4. Vanhus- ja vammaisneuvoston kokous 
- to 11.4. Nuorisovaltuuston kokous 
- to 25.4. Eskariuimakoulu alkoi, jatkuu 5 torstaina, ohj. Eve Nurmi ja Olli Hildén 
- ke 8.5. SELI kokous Hevonlinnalla 
- to 9.5. Nuorisovaltuuston kokous 
- pe 10.5. Unelmien Liikuntapäivä 
- ti 21.5. Maakunnallisen nuorisotyön hallinnon verkko Turku 
- ti 21.5. Yhdistysilta Karassa 
- 26.5. NUVA järjestämässä Lasten Vaaleja Eurovaalien yhteydessä 
- la-su 1.-2.6. Kunnan kesätiedotteen jako 

 
HYVINVOINTIKOORDINAATTORIN RAPORTTI MAALIS-TOUKOKUU 

- 11.3.2019 Hyte-koordinaattoreiden tapaaminen Turku 
- 27.3.2019 Kosken Verkon kokous, Katri mukana Verkossa 
- 9.4.2019 Vanhus- ja vammaisneuvoston kokous, Katri mukana neuvostossa 
- 12.4.2019 Eläkeliiton päiväkerho: esittely hyvinvointikoordinaattorin työtehtävistä 
- 17.4.2019 Yhteistyön käynnistäminen elinkeinoasiantuntijan kanssa 
- 24.4.2019 Kohaus-palaveri 
- 3.5.2019 Yrittäjätapaaminen 
- 10.5.2019 Unelmien liikuntapäivä, päivätanssit Työväentalolla (mukana myös koulukeskus) 
- 15.5.2019 Kuntien hyvinvointiseminaari Helsinki 
- 17.5.2019 Varsinais-Suomen Lape –akatemia 
- 20.5.2019 4H ja kuntayhteistyö tapaaminen Marttila 
- 21.5.2019 Yhdistysilta Karassa (koonti tapaamisesta liitteenä) 
- 28.5.2019 Hyte-koordinaattoreiden tapaaminen Turku 

 

Päätösehdotus:  Hyvinvointilautakunta merkitsee toimintaraportit tiedokseen 
 
Päätös: Merkittiin toimintaraportit tiedoksi. 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

19 § URHEILUKENTÄN MONITOIMIAREENAN RAKENTAMINEN 

HVL 4.6.2019   Tenniskenttien/jääkiekkokaukalon päällysteiden uusimiseen hiekkatekonurmeksi 
on kustannusarviossa yhteensä menoja 60.000 €, josta on arvioitu hankkeen saa-
van liikuntapaikkarakentamiseen avustusta AVI:lta 20.000 € 

Kunnan hyväksytyssä investointisuunnitelmassa todetaan, että mikäli liikuntapaik-
ka-avustusta ei myönnetä, on hankkeen määräraha 40.000 €. 
AVI:n päätös viivästyi ja omana työnä kaukalon rakenteiden purkamista ja pohja-
töitä on aloitettu toukokuussa. 
AVI:n avustuspäätös saapui ti 28.5.2019 ja määrärahojen niukkuuden vuoksi on 
tehty karsintaa kaikissa avustuksissa ja näin Kosken Tl avustusmääräraha on nyt 
myönnetty 15.000 €:n suuruisena (LSAVI/8318/2018).  
Omana työnä aloitetussa pohjarakenteiden purkamisessa kävi ilmi olemassa ole-
vien  pohjarakenteiden, kuivatusrakenteiden ja salaojien olevan toimivia.  
Vapaa-aikatoimisto on tehnyt nyt saatujen havaintojen pohjalta ratkaisun, ettei 
olemassa olevia toimintakuntoisia pohjarakenteita ole syytä lähteä uusimaan.  
Pohjarakenteiden uusimatta jättämisellä arvioidaan saavan jopa 10.000 € kustan-
nushyöty. 

Vapaa-aikasihteeri on lähettänyt tarjouspyynnön  hiekkatekonurmen toimittamises-
ta 18.2.2019 seuraaville: Unisport, Nomac, Acton ja Joval.  Unisportilta on tullut 
tarjous 19.2.2019, hinta asennettuna valmiille pohjille rajamerkintöineen käyttö-
valmiiksi 2050m2 tarjous 35.670 € (alv 0%), jonka toimitusaika on 3-4 viikkoa ja 
asennus- ja työaika max. 1 viikko. Joval on vastannut 20.2.2019, että he eivät 
osaa varmaksi sanoa, pystyvätkö projektia hoitamaan ja lisäksi he tarvitsevat noin 
2-3 kk:n toimitusajan. Nomac´ilta ja Acton`ilta ei ole tullut tarjousta.  Tarjouspyyntö 
jo saapuneet tarjoukset lisäselvityksineen ovat vapaa-aikatoimistolla käsiarkistos-
sa. 

Kosken Tl kunta käyttää teknisen toimen katualueiden päällystämiseen tehdyn kil-
pailutuksen perusteella Super-Asfalttia. Tämän hankinnan johdosta on perusteltua 
käyttää samaa urakoitsijaa kentän tasoittamiseen, lanaukseen ja täryttämiseen. 

Liikunta- ja urheilupaikkojen hoitaja Jouni Lehti on selvittänyt puhelimitse paikallis-
ten toimittajien valmiutta toimittaa tarvittavien väli- ja tasoitekerrosten (eri kokoiset 
murskeet ja kivituhka) toimitus.  Selvityksen mukaan soveltuvin, nopein ja edullisin 
toimittaja on Veljekset Nuoritalo Oy. 

Päätösehdotus: Hyvinvointilautakunta päättää: 

1. merkitä AVI:n avustuspäätöksen tiedokseen; 
2. päättää toteuttaa monitoimiareenan rakentamisen ja päällystämisen hiekkate-

konurmella; 
3. hyväksyy Unisportin antaman tarjouksen hintaan 35.670 € (alv 0%) hiekkate-

konurmen toimittamisesta tarjouspyynnön mukaisesti. 
4. päättää hankkia kentän kiviainekset Veljekset Nuoritalo Oy:lta. 
5. päättää hankkia hiekkatekonurmen alapuolisten kivirakenteiden tasoitukset ja 

tärytykset Super-Asfaltilta.  

…19 § jatkuu… 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

…19 § jatkuu… 

Päätös: 1.  merkittiin tiedoksi AVI:n avustuspäätös Liikuntapaikkarakentaminen 30065 
2.  päätettiin toteuttaa monitoimiareenan rakentaminen ja päällystäminen hiekkate-
konurmella 
3.  hyväksyttiin Unisportin tarjous 35.670€ hiekkatekonurmen toimittamisesta 
4.  päätettiin hankkia kentän kivi- ja tasoiteainekset Veljekset Nuoritalo Oy:ltä 
5.  päätettiin hankkia hiekkatekonurmen alapuolisten kerrosten tasoitus ja tärytys  
Super-Asfaltilta 
 ------------------------------------------------ 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

20 §  HEVONLINNAN ULKOILUKESKUKSEN HANKE 
 
HVL 4.6.2019 Lautakunnassa on todettu joulukuussa, että Hevonlinnan 3-vuotinen kehittämis- 
 hanke on jäänyt aloittamatta, kun asiantuntija-apua ei ole järjestynyt, eikä hanketyön- 
 tekijää ole löytynyt.  Työryhmä kokoontui lokakuussa, 25.10.2018.  Muistio kokouk- 

sesta lähetettiin esityslistan oheismateriaalina.  Muistiossa todettiin veden saannin 
vaikeudet Hevonlinnalla sekä pysyvä toimintakulujen kasvaminen vuosittain. 

 
Hevonlinnan investointihanke 2019-2021 on talousarviossa kirjattu nyt seuraavasti: 
vuodelle 2019 menot -20.000€, vuodelle 2020 menot -80.000€ ja tulot +60.000€, 
vuodelle 2021 menot 28.000€. 

 
Hevonlinnahanketta ei ole aloitettu henkilöstöresurssien puuttuessa. 

 
Päätösehdotus: Hankkeen toteuttamisessa ilmenneiden vaikeuksien takia ehdotetaan, että hanke 

jaetaan kahteen osaan, jossa ensimmäisessä vaiheessa hankitaan keskusalueelle 
Lapinkota ja uusitaan hajonneet valaistuslinjat.  Toinen osa, eli lumetuskaluston 
hankkiminen jätetään/siirretään harkittavaksi kokonaan uudelleen. 

  
Päätös: Päätettiin, että Hevonlinnan kehittämishankkeeseen sisällytetään tässä vaiheessa 

uudet valaistuslinjat ja keskusalueelle Lapinkota. 
Päätettiin selvitysten perusteella, että lumetuskaluston hankkiminen siirretään harkit-
tavaksi kokonaan uudelleen. 
------------------------------------------------- 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

21 §  ILMOITUSASIAT JA VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT 
 
HVL 4.6.2019 Ilmoitusasiat:  
. 

 Kuntatiedotteen tekeminen on siirretty Summit Median tehtäväksi, 
painatus edelleen Sälekarin Kirjapainossa.  Kustannuksia on edotet-
tu keskushallinnon taholta jaettavaksi siten, että keskushallinto 
maksaa 2/3 ja hyvinvointilautakunta 1/3. 

 Etsivän Nuorisotyön alkuvuoden tilastot tiedoksi 
 

   Kirjastotoimenjohtajan päätöspöytäkirjat tuodaan tiedoksi seuraavassa  
   kokouksessa. 
 

Vapaa-aikasihteerin päätöspöytäkirjat 4-8/2019 ja henkilöstöä koskevat  
web-päätökset 7.2.-4.6.2019/2019007-20190017 

 
Päätösehdotus: Hyvinvointilautakunta merkitsee ilmoitukset ja viranhaltijoiden päätös- 
   pöytäkirjat tiedokseen. 
 
Päätös:   Merkittiin tiedoksi ilmoitusasiat ja viranhaltijoiden päätöspäytäkirjat. 
    ------------------------------------ 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

22 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT  
 
HVL 4.6.2019 Viranhaltijoiden esittämät: 
   
  Vapaa-aikasihteeri:   - ei ollut 
   
  Kirjastotoimenjohtaja: - ei ollut 
 
 
 
  Luottamushenkilöiden esittämät: 

    Jarmo Anttila toi uudestaan esille, että Koskentiellä sijaitseva Hevonlinnan opaste-
kyltti on vinossa.  Vapaa-aikasihteeri hoitaa asian eteenpäin. 

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

23 § SEURAAVA KOKOUS JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 

Mikäli ei ilmene kiireellisiä asioita tai todeta kokouksen olevan tarpeellinen, seuraava 
kokous pidetään talousarviokokouksena syyskuussa, alustava päivämäärä ke 
4.9.2019. 
 
Puheenjohtaja Kimmo Kupi päätti kokouksen klo 20:20. 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 

   Kokouspäivämäärä                        Pykälä                           Sivu  

  4.6.2019    12-23 13-27  
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:  12, 13, 16, 17, 18, 20-23    

                

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

  

päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 

Pykälät:    14, 15, 19,      

       

         

                

  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:   14, 15, 19    

         

         

  Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.   

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

sisältö               
 
 


