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Pöytäkirjantarkastajat: 

Kokousaika   Keskiviikko 4.9.2019 kello 18.00 – 20.21 
 
Kokouspaikka  Koski Tl, Hevonlinnan ulkoilukeskus 
 
     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   
   Paija Vesa-Matti x 
   Hacklin Outi   
   Rantanen Tapani x 
   
Kunnanhallituksen puheenjohtaja Tuominen Heikki x 
Kunnanhallituksen edustaja  Lehtisaari Into  x 
Nuorisovaltuuston edustaja  Laakso Matias   x 
Kunnanjohtaja   Matilainen Jukka x 
  
Kirjastotoimen johtaja, esittelijä Källvik Outi  x 
Vapaa-aikasihteeri, esittelijä,  
pöytäkirjanpitäjä    Peuranto Päivi   x 
Hyvinvointikoordinaattori  Katri Honkala  x 
 
Laillisuus ja päätösvaltaisuus § 24 
 
Pöytäkirjan tarkastustapa  § 25 
 
Asiat   §§ 24 - 37 
 
 
Allekirjoitukset ___________________________ ____________________________ 
  Kimmo Kupi   Päivi Peuranto 
  Puheenjohtaja   Pöytäkirjanpitäjä 
 
 
Pöytäkirjan  tarkastus  Tarkastusaika: 

 
 

Allekirjoitukset ______________________________ ____________________________
   
 
Pöytäkirjan nähtävänä olo Pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen kunnan kotisivuilla 
 
 
Todistaa  ______________________________ 

Vapaa-aikasihteeri Päivi Peuranto 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

24 §  KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS   
 
HVL 4.9.2019   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 edustajalle 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 laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
  -------------------------------------------- 
 



30 
Kosken Tl kunta Pöytäkirja 
Hyvinvointilautakunta 4.9.2019 
______________________________________________________________________________ 
 

 

Pöytäkirjantarkastajat: 

25  § HYVINVOINTILAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJOJEN TARKASTAMINEN 
  
HVL 4.9.2019 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 pu-
heenjohtajan näkemyksen mukaan.  

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

kokouksen pöytäkirjan erikseen sovittavana aikana. 
 

Päätösehdotus: Lautakunta valitsee tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajat sekä päättää 
tarkastusajan. 

 
Päätös: Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Leena Aarikka ja Jarmo Anttila.   

Pöytäkirja tarkastetaan perjantaihin 6.9.2019 mennessä. 
 ------------------------------------------- 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

26 § OSAVUOSIRAPORTTI VUODEN 2019 TOISELTA VUOSIKOLMANNEKSELTA  
JA TALOUSARVION TOTEUTUMA 30.7.2019 

 
HVL 4.9.2019   Kunnassa on käytössä yhtenäiset osavuosiraportit, jotka toimitetaan kunnanval- 

tuustolle vuosikolmannesten tilanteen mukaan.   
Hyvinvointilautakunnan valtuustotason osavuosiraportti touko-elokuulta 2019 on pöy-
täkirjan liitteenä 1.  (Liite 1) 
Heinäkuun lopun talousarvion toteutumisvertailu on lähetetty sähköpostilla tiedoksi  
ennakkoon.   Hyvinvointilautakunta hallinto tot. 60,9% 

 Kulttuuritoiminta tot. 17,4% 
 Kirjastotoimi tot. 53,4% 
 Kulttuuritoimi yht. 51,1% 
 Liikuntapalvelut tot. 39,2% 
 Liikunta-alueet tot. 53,8% 
 Liikunta-avustukset tot. 58,7%  
 Liikuntatoimi yht. 52,0% 
 Nuorisotoiminta tot. 35,3% 
 Nuorisoavustukset tot. 77,8% 
 Nuorisotoimi yht. 48,4% 
 Vapaa-aikatoimi yht. 51,3% 
 Hyvinvointilautakunta yht. 53% 

 
Päätösehdotus:   Hyvinvointilautakunta hyväksyy osavuosiraportin ja merkitsee tiedoksi talousarvi- 
 on toteutuman 31.7.2019. 

  
Päätös: Hyvinvointilautakunta hyväksyi vuosikolmanneksen osavuosiraportin (liite 1) ja 

merkitsi tiedoksi talousarvion toteutuman 31.7.2019. 
-------------------------------------- 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

27 § HYVINVOINTILAUTAKUNNAN TOIMIALOJEN TOIMINTARAPORTIT 
 
HVL 4.9.2019    Hyvinvointilautakunta on kokouksessaan 6.6.2018 päättänyt, että toimialojen  

toimintaraportit esitetään kokousten väliseltä ajalta. 
 
KULTTUURITOIMINTA KESÄ-ELOKUU 
 - Vaski- ja Loisto –kirjastojen yhteinen Jäätelökesä -kesälukukampanja 

- kesäkuun näyttely: hämeenlinnalaisen Leila Ahosen öljyvärimaalauksia ja  
vitriineissä Jarmo Yleniuksen luonnonmateriaaleilla värjäämiä villalankoja 
-heinä- ja elokuun näyttely: Kosken Työpaja esittäytyy ja vitriininäyttely:  
Tapahtui tänään – tapahtumia vuosikymmenten takaa 

 - 27.7.2019 Kohaus-päivänä kirjasto myi poistokirjoja 
- Yhdessä Kosken MLL:n kanssa järjestetty matka Vartiovuoren kesäteatteriin  
Robin Hood –esitykseen 3.8.2019 

 
LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMINTA KESÄ-ELOKUU 

- Kesäkuussa hiekkatekonurmen pohjatöiden teko, rakentaminen, asentaminen, käyttöön 
1.7.2019 

- Ti 11.6. Kuntatiedotteen palautekeskustelu Summit Median kanssa, uuden suunnittelu 
- To 13.6. AVI:n lopputarkastus Liikuntahallin varaston ja kuntosalin laajennuksesta, läänin 

liikuntatoimen tarkastaja Keijo Kuusela, läänin rakennustarkastaja Pentti Sokajärvi, tekni-
nen johtaja Mikko Salmi ja vapaa-aikasihteeri.  

- Vapaa-aikatoimen ja Martinkosken seurakunnan yhteinen Egoteko-leiri 7-10 –vuotiaille  
Liparilla ti-to 18.-20.6.2019.  Osallistujia 41.  Ohj. kunnalta Olli Hildén, Reetta Kinnari ja 
Heidi Nevala. 

- Vapaa-aikatoimen ja Martinkosken seurakunnan yhteinen Egoteko-leiri 10-14 –vuotiaille  
Liparilla ti-pe 25.-28.6.2019.  Osallistujia 28.  Ohj. kunnalta Olli Hildén, Reetta Kinnari ja 
Heidi Nevala. 

- Liikuntahallin ja koulun salin lattioiden kevythionta ja lakkaus viikolla 25 ennen juhannusta. 
- Liipolanjärvellä kaksi viikkoa rantauimakouluja ma-pe 1.-5.7.2019 ja ma-pe 8.-12.7.2019.  

Osallistujia 1. viikolla 57 ja 2. viikolla 58.  Uimakoulukustannuksista erillinen yhteenveto. 
- Yhteistoiminnassa Marttilan Murron kanssa Futiskoulu ma-pe 15.-19.7.2019 iltapäivisin  

urheilukentällä.  Osallistujia 22. 
- NUVA:n suunnittelukokous ti 23.7.2019 
- NUVA:n Kohauksen Mopotapahtuma nuorille torilla to 25.7.2019 klo 19-21.  Osallist. 0. 
- Ti 30.7. Nuorisotyön maakunnallinen koordinointi –hanke, haastattelu projektivastaava  

Heli Veijola > vapaa-aikasihteeri 
- Ke 31.7. Palaveri Hurrikaani -ottelusta Koskella 
- Retki Särkänniemeen to 8.8.2019 yhdessä Marttilan vapaa-aikatoimen kanssa.  Osallist.  

Koski Tl 27, Marttila 14. Valvojina Olli Hildén ja Anniina Forsberg. 
- To 8.8. Seukkarin tuntityöntekijöiden kanssa valvoja- ja suunnittelupalaveri 
- Hiekkatekonurmikentän lisärakentamisen suunnittelu ja toteutus omana työnä, maalit, kori-

pallotelineet, siirrettävät apulaidat, jne. 
- Viranhaltija osallistui Valmistelijan perehdytyspaketti -etäkoulutukseen 20.8.2019. 
- To 29.8. Nuorisotyön hallinnon maakunnallinen verkko kokous Naantali, viranhaltija 
- Ke 4.9. Etsivän nuorisotyön eli ELO-hankkeen ohjausryhmän kokous Loimaa, viranhaltija 

 
HYVINVOINTIKOORDINAATTORIN RAPORTTI KESÄ-ELOKUU 

Keskeiset tavoitteet työlle: 1) Palvelukyselyn koonti, 2) Hyvinvointityöryhmän kasaaminen, 3) 
Yhdistysilta II suunnittelu ja toteutus, 4) Yhdistyksille suunnatun tiedottamisen kehittäminen, 5) 
Kuntatiedotteen uudistaminen, 6) Uuden yhdistysrekisterin tekeminen. 
      27§ jatkuu 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

27§ jatkuu 
- 7.6.2019 Yrittäjätapaaminen, Kara 
- 11.6.2019 Kuntatiedotteen palautekeskustelu Summit Media 
- 12.6.2019 Itsetunto –työpaja riparilaisille, Martinkosken SRK 
- 13.6.2019 Suomi meloo –tapahtuma 
- 18.6.2019 Harjoittelija lukiosta 
- 18.6.2019 Tapaaminen Järjestösotehanke113 Turussa 
- 05.07.2019 Okra 2019 
- 11.07.2019 Itsetunto –työpaja riparilaisille, Martinkosken SRK 
- 25.07.2019 Kohaus: luontopolku 
- 27.07.2019 Kohaus: kunnan teltta 
- 31.07.2019 Palaveri Hurrikaani -ottelusta Koskella 
- 07.08.2019 Palaveri seuraavasta kuntatiedotteesta Summit Media 
- 14.08.2019 Seiskojen ryhmäyttämispäivä Liparinmajalla  
- 15.08.2019 Yhdistysilta II Karassa 
- 20.08.2019 Valmistelijan perehdytyskoulutus kunnantalolla 
- 21.08.2019 Kehittämispalaveri elinkeinoasiantuntija Anna-Mari Alkio  
 

SYKSYN 2019 KUNTATIEDOTE jaettiin koteihin pe-su 30.8.-1.9.   
Tiedot eri tahoilta kerättiin ensimmäistä kertaa sähköisellä lomakkeella, joka oli kunnan kotisivuilla. 
 
Päätösehdotus: Lautakunta hyväksyy toimialojen toimintaraportit. 
  
Päätös: Hyvinvointilautakunta hyväksyi toimialojen toimintaraportit. 
  --------------------------------------------------------- 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

28 §  HYVINVOINTILAUTAKUNNAN TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2020 JA 

TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2020-2022  

HVL 4.9.2019  Kosken Tl kunnanhallitus on hyväksynyt taloussuunnitelman 2020-2022 ja talo-
usarvion 2020 laadintaohjeet 12.6.2019 § 158. 
 
Toiminnalliset tavoitteet ja talousarvioesitykset on pyydetty jättämään kunnan-
hallitukselle viimeistään 30.9.2019. 
Toiminnalliset tavoitteet tehtäväalueittain ovat liitteessä 2, Hyvinvointitoimiala, 
Kulttuuri- ja kirjastotoimi ja Vapaa-aikatoimi (Liite 2) 
sekä liitteessä 3 Hyvinvointilautakunnan talousarvioesitys 2020 (Liite 3) 

 
Päätösehdotus: Lautakunta käsittelee toiminnallisia tavoitteita tehtäväalueittain, sekä talousar-

vioesitystä vuodelle 2020 ja hyväksyy ne. 
  
Päätös: Hyvinvointilautakunta hyväksyi toiminnalliset tavoitteet tehtäväalueittain (liite 2) 

sekä talousarvioesityksen vuodelle 2020 (liite 3). 

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

29 § VAPAA-AIKATOIMEN INVESTOINTISUUNNITELMA 2020-2022 
 
HVL 4.9.2019 Vapaa-aikatoimen rakentamis- ja investointisuunnitelma vuosille 2020-

2022 on esityslistan liitteenä 4.  (Liite 4). 
 
Päätösehdotus: Hyväksytään vapaa-aikatoimen rakentamis- ja investointisuunnitelma 

vuosille 2020-2022. 
 
Päätös: Hyvinvointilautakunta hyväksyi vapaa-aikatoimen rakentamis- ja inves-

tointisuunnitelman vuosille 2020-2022 (liite 4) 
  ------------------------------------------------- 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

30 § VAPAA-AIKATOIMEN VIRALLISET ILMOITUKSET 

HVL 4.9.2019 Syksyn 2019 kuntatiedotteessa on tiedotettu seuraavaa: 

Liikunta- ja nuorisotoimella on syksyn aikana haettavana 
- Vuoden Seuratyöntekijä 2019, pe 18.10.2019 mennessä 
 
Muut liikunta- ja nuorisotoimen haettavat pe 22.11.2019 mennessä: 
- Urheilija- ja valmentajastipendien saajat vuonna 2019 
- Vuoden Nuorisovaikuttaja –kiertopalkinnon saaja vuonna 2019 
- Vuoden Kunnon Kuntalainen –kiertopalkinnon saaja vuonna 2019 
- Nipaali –kiertopalkinnon saaja vuonna 2019 
- Vuoden 2019 kohdeavustukset liikuntaseurojen ja nuorisoyhdistysten koulu-     
tukseen 

 - Hyvinvointilautakunnan kulttuuritoimen jakamien kohdeavustusten haku seu-
roille, yrityksille ja yhteisöille 22.11.2019 mennessä 
- Ehdotukset kulttuuritoimen myöntämän henkilökohtaisen tunnustuksen saa-
jaksi 22.11.2019 mennessä 

Päätösehdotus: 1. Lautakunta merkitsee tiedoksi viralliset ilmoitukset 
  2. pe 18.10.2019 mennessä saapuneista Vuoden Seuratyöntekijän ehdotuksista 

päätetään sähköpostikokouksella, sillä kunnan valinta tulee toimittaa LiikU:lle 
31.10.2019 mennessä 

 
Päätös: 1. Hyvinvointilautakunta merkitsi tiedoksi viralliset ilmoitukset. 
 2. Hyvinvointilautakunta päätti, että Vuoden Seuratyöntekijän valinta tehdään  
 sähköpostikokouksella 31.10.2019 mennessä.   
  ------------------------------------------- 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

31 § PALVELUKYSELYN TOTEUTTAMINEN 
 
HVL 4.9.2019 Kimmo Kupi ehdotti HVL:n kokouksessa 27.9.2018, että voitaisiin järjestää pal-

velukysely, jossa tiedusteltaisiin kuntalaisten tyytyväisyyttä olemassa oleviin 
palveluihin sekä toivomuksia ja ehdotuksia toiminnan kehittämiseen.  Keskuste-
lussa päädyttiin siihen, että kysely voisi koskea vain hyvinvointilautakunnan 
omia toimialoja, 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 aloitti työssä 4.3.2019 ja laati hyvinvoin-
ti- ja palvelukyselyn, johon voi vastata sähköisesti tai kuntatiedotteen mukana 
jaettavaan paperikyselyyn, kesän kuntatiedote jaettiin 1.-2.6.2019. 

  Hyvinvointikoordinaattori Katri Honkala esitteli 4.6.2019 kokouksessa palvelu-
kyselyn tarkemmin. 
Palvelukyselyn tuloksista on koottu yhteenveto, joka on julkaistu kunnan ko-
tisivuilla, sekä paperinen versio, joka on noudettavissa kirjastosta. 
Kyselyn yhteenveto/raportti lähetetään esityslistan mukana oheismateriaalina. 

  Katri Honkala esittää kokouksessa tiivistelmän tuloksista. 
 
Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi palvelukyselyn tulokset ja kirjataan mahdolliset huomiot tai 

toimenpiteet. 
 
Päätös:  Hyvinvointilautakunta merkitsi tiedoksi palvelukyselyn tulokset. 
  Kirjattiin keskustelun perusteella seuraavat huomiot ja toimenpiteet: 

 Hyvinvointityöryhmän ja työpajojen kokoaminen käynnissä 
 Kyselyn toistaminen esim. joka toinen vuosi 
 Keskusteltiin kyselyn rakenteesta, ajankohdasta, vuodenajasta 
 Tulosten perusteella järjestetään joitakin tapahtumia, kuten vanhemmuutta 

tukevia iltoja ja hyvinvointitapahtumia. 
   ---------------------------------------------- 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

32 § LIIKUNTATOIMEN KÄYTTÖ-, OSALLISTUMIS- JA VALVONTAMAKSUT  
KAUDELLE 2019-2020 

 
HVL 4.9.2019  Kosken Tl kunnan hallintosäännössä on määritelty, että  Hyvinvointilautakunta  

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

 
 Hyvinvointilautakunta on kokouksessaan 27.9.2019 päättänyt maksuista: 

Vuoden 2019 alusta otetaan käyttöön vuosikortti 1.1.-31.12., aikuiset 80€, koululai-
set/opiskelijat/eläkeläiset 50€.   
Puolen vuoden kausikortit otetaan käyttöön vuoden 2019 alusta, voimassaoloajat 
1.1.-31.8. ja 1.6.-31.12. Puolivuosikorttien hinnat aikuiset 50€, koululai-
set/opiskelijat/eläkeläiset 30€. 

 Kuntosalin kausikorttien erityishinnoitteluista on päätetty 18.12.2018 seuraavia: 
 Työttömillä on oikeus lunastaa sama vuosi- tai kausikortti, kuin koululaisil-

la/opiskelijoilla/eläkeläisillä.  Vammais-statuksella saa vapaakortin kuntosalille.  Työ-
toiminnan ja terveyskeskuksen ryhmät saavat kokoontua ilmaiseksi kuntosalilla.  Kes-
kushallinto kustantaa Tl Koskelta tontin ostaneille ja sille rakentaville perheille kaikille 
perheenjäsenille 10 vuoden kausikortin kuntosalille. 

  
Hyvinvointilautakunta on edellisenä vuonna päättänyt liikuntahallin ja kuntosalin käyt-
tömaksut, vuokrat sekä hallin valvonnat 27.9.2018, 31 § lähtien seuraaviksi: 
Sulkapallon kausikortti 50€/kausi. 
Työpaikkaliikuntakortti/VPK:n henkilöstö 10 €/kausi, 20€/vuosi. 
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. 
 

 Vapaa-aikasihteeri on viranhaltijapäätöksellä päättänyt seuraavaa, 2.1.2019, 1§: 
Liikuntahallin valvonnan muuttaminen sulkutehtäväksi 
Kosken Kaiun eri jaostot ja joukkueet ovat hoitaneet aiemmin liikuntahallin valvontaa  
arki-iltaisin klo 17-22, valvontakorvauksena on maksettu 2€/tunti.  Luistelukaudella  
tähän on liittynyt jääkiekkokentän pukukoppien sulkeminen klo 22. 
Marraskuusta 2018 lähtien on kokeiltu järjestelyä, jossa varsinaista valvojaa hallilla ei  
ole, mutta sulkutehtävän on hoitanut joku nimetty henkilö. 
Päätin, että 2019 alusta siirrytään pysyvästi järjestelyyn, jossa liikuntahallin valvonta  
muuttuu sulkutehtäväksi.  Tämän hoitamisesta ei makseta korvausta urheiluseuran  
jaostoille. 
Jaostot toimittavat edelleen vapaa-aikatoimeen nimilistat henkilöistä, jotka hoitavat  
vuorollaan hallin ja jääkiekkokaukalon pukukoppien sulkemisen. 
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. 
     31§ jatkuu 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

32§ jatkuu 
Liikuntatilojen ulko-ovissa on sähköinen kulunvalvonta, sähköavainten panttimaksuksi 
on lautakunnassa vahvistettu kaikilta yhtenevästi 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€.  
 
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 2000€. 
 
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 sulkutehtävän järjestäminen.  Vuoden 
2020 alusta lähtien työpaikkaliikuntakortti/VPK:n henkilöstö nostetaan 20 €/kausi, 
40€/vuosi. 

2. Merkitään tiedoksi hallin ja koulun salin tämänhetkinen vuorolista. 
3. Vahvistetaan syksyksi 2019 samat edellisellä kaudella voimassa olleet liikunta-

ryhmien laskutusperusteet.  Vuoden 2020 alusta lähtien kunnan jumppien ryhmä-
liikuntamaksu nostetaan 4€:oon kerralta. 

4. Jatketaan kunnan TYHY-toiminnan tukemista kuntosalin vapaakorteilla.  
5. Vahvistetaan Hevonlinnan ulkoilukeskuksen vuokra ja vuokrausperiaatteet. 
6. Todetaan, että liikuntaseteleiden lisäksi vapaa-aikatoimen maksuja voi maksaa 

myös liikuntasaldoilla ja mobiilimaksuilla. 
7. Todetaan, että kunnan tarjoama 10 vuoden kuntosalin kausikortti tontin ostajalle/ 

rakennuttajalle sekä kaikille perheenjäsenille tulee korvattavaksi vapaa-
aikatoimelle erillisen neuvottelun perusteella. 

 
Päätös: 1.  Hyvinvointilautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 
 2.  Hyvinvointilautakunta merkitsi tiedoksi hallin ja koulun salin tämänhetkisen  
 vuorolistan. 
 3.  Hyvinvointilautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 
 4.  Hyvinvointilautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 
 5.  Hyvinvointilautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 
 6.  Hyvinvointilautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 
 7.  Hyvinvointilautakunta päätti, että kunnan tonttikampanjaan liittyviä 10 vuoden  
 kuntosalin vapaakortteja ei veloiteta kunnan sisäisesti. 
  ---------------------------------------------- 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

33 § NUORISOTILATOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN 2019-2020 
 
HVL 4.9.2019   Kosken Tl kunnan hallintosäännössä on määritelty, että  Hyvinvointilautakunta  

antaa ohjeet vapaa-aikatoimen hallinnassa olevien kiinteistöjen ja alueiden 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-ajanlautakunta on kokouksessaan 27.9.2019, 32 §, 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. 
 
Päätös: Hyvinvointilautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 
  --------------------------------------------------- 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

34 § KIRJASTON STRATEGIA 
 
HVL 4.9.2019 Vaski-kirjastoissa laadittiin kevään 2018 aikana Varsinais-Suomen  
  kirjastojen strategia 2021. Tämä strategia on Vaski-, Loisto- ja Blanka-  

kirjastokimppojen ja sekä Someron kirjaston yhteinen.  
Oheismateriaalina lähetetään linkki strategiaan. 

 
Päätösehdotus: Hyvinvointilautakunta merkitsee asian tiedokseen. 
 
Päätös: Hyvinvointilautakunta merkitsi kirjaston strategian tiedoksi. 
  ----------------------------------------- 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

35 §  ILMOITUSASIAT JA VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT 
 
HVL 4.9.2019 Ilmoitusasiat: 

- Hevonlinnan 3-vuotinen kehittämishanke 2-vuotiseksi 
- Nuorisotyön maakunnallinen koordinointi –hanke 
- Liikuntahallin varaston ja kuntosalin laajennuksen lopputarkastus-

pöytäkirja 
- ELY-keskukselta saapunut kysely Hevonlinnan kehittämishankkeista 

vuosilta 2007-2013. 
 
  Kirjastotoimenjohtajan web-päätökset 1-19 
  Vapaa-aikasihteerin päätöspöytäkirjat 8-11 ja web-päätökset 18-36. 
 
Päätösehdotus: Hyvinvointilautakunta merkitsee ilmoitukset ja viranhaltijoiden päätös- 
  pöytäkirjat tiedokseen. 
 
Päätös:  Hyvinvointilautakunta merkitsi ilmoitusasiat ja viranhaltijoiden päätöspöytä-

kirjat tiedoksi. 
   ----------------------------------------------- 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

36 § MUUT ASIAT  
 
HVL 4.9.2019 a) viranhaltijoiden esittämät 
 

1) Vapaa-aikasihteeri toi tiedoksi vuodelta 2018 myyntisaamisissa ole-
van 50€:n maksamattoman laskun, jonka saaja on muuttanut Suo-
mesta, eikä ole tavoitettavissa. 
 
Päätös:  Hyvinvointilautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle, että 
kyseinen 50€:n lasku poistetaan myyntisaamisista. 
 

2)  Kirjastotoimenjohtaja toi keskusteltavaksi yksityishenkilön palkinto-
kokoelman, joka on ollut kirjastossa näyttelyssä useamman vuoden.  
Tilaa tarvittaisiin nyt kirjaston omaan toimintaan. 

 
Päätös: Hyvinvointilautakunta päätti, että palkintokokoelman siirros-
ta  neuvotellaan ja että näyttelyjen tulee olla jatkossa määräaikaisia. 
 

3) Vapaa-aikasihteeri esitti kesän 2019 uimakouluista tehdyn yhteen- 
vedon. 
 
Päätös: Hyvinvointilautakunta päätti palata uimakoulujen osallistu-
mismaksuihin alkuvuoden 2020 aikana. 

 
  b) luottamushenkilöiden esittämät 
 

1) Leena Aarikka esitti, että urheilukentän kuulutussysteemi tulisi korja-
ta tai uusia. 
 
Vapaa-aikasihteeri kertoi, että asia on jo työn alla ja tehdään tänä 
syksynä. 
 

2) Johanna Heikkilä esitti, että kuntosalille hankittaisiin muutama cd, 
joita voi kuunnella harjoittelun aikana, kun salilla olevasta radio-cd-
soittimessa ei toimi radio.  

3)   
Vapaa-aikasihteeri kertoi, että keskusradio on juuri korjattu ja toimii, 
joten valvomosta voi laittaa radion päälle ja valita mieleisensä kana-
van.  Joitakin dc-levyjä toimitetaan kuntosalille 

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

37 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA SEURAAVA KOKOUS  
 

HVL 4.9.2019 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.21. 
Seuraava kokous joulukuussa keskiviikkona 4.12.2019, mikäli tarvetta ei ai-
emmin ilmene. 
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Pöytäkirjantarkastajat: 

 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 

   Kokouspäivämäärä                        Pykälä                           Sivu  

  4.9.2019  24 - 37 28 - 45  
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, 31, 33-35, 37    

                

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

  

päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 

Pykälät:    30, 32, 36     

       

         

                

  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, 36    

         

         

  Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.   

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

sisältö               
 
 


