Koskella on hyvä yhdessä tekemisen meininki nyt ja hyvä, että on palkattu hyvinvointikoordinaattori
Toivoisin hyvinvointikoordinaattorin olevan keskustelujen avaaja ja kuntalaisten mielipiteiden kertoja esim.
Kuntapäättäjille ja virkamiehille, jotka eivät aina tiedä mitä kuntalaiset haluaisivat ja mikä on todellisuus.
Toivon, että olet helposti lähestyttävä ja liikut kuntalaisten keskuudessa esim. Torilla kyselemässä kuulumisia.

Koirapuistoa toivoisin Koskelle. Itselläni ei ole koiraa mutta Koskella niitä näkyy paljon vastaan tulevan. Niille
kuuluisi olla oma puisto keskustassa missä pääsisivät vapaina juoksemaan koska muuten kaikki on niille niin
rajoitettua.
Ja talvella mielestäni hevonlinnan ulkoilualueella saisi olla myös laduton ”polku” jossa saisi kulkea esim.
pulkan ja lapsien kanssa kun keskustassa hiekka narisee, tai sitten esimerkiksi koiran kanssa pääsisi
metsälenkille talvellakin. Kyseessähän on kuitenkin ulkoilualue jossa pitäisi olla tilaa muullekin ulkoilulle kuin
vain hiihdolle. Latuja siellä pitäisi silti riittää.
Tukea lapsiperheille palveluihin, mahdollistaminen vanhempien työssäkäyntiin myös vuorotyössä(lasten
hoitopaikat), ohjattua toimintaa ikäryhmiin lapsiperheille(alle kouluikäiset)
Puututaan isompana yhteisönä täälläkin pyöriviin huumeisiin. Nuoret eivät enää koe edes kannabista pahana...
Vaihtelevuutta eikä vuodesta toiseen samoja juttuja, kuntosalille helpompi pääsy, kunta myymään tarjousten
perusteella asuntoja
Koskella on loistavat ulkoilu mahdollisuudet moneen isompaan kaupunkiin verrattuna, sisäliikunta asioita voisi
kehittää monipuolisemmaksi, tietysti mahdollisuuksien mukaan. Terveyskeskus ja labra on tärkeä, ei tarvitse
lähteä kauemmaksi.
Pysytään itsenäisenä kuntana nyt kaikki hyvin
Säilytetään oma itsenäinen kunta, täällä hyvät palvelut
Toivon, että kunta aktivoisi kuntalaisia auttamaan ja välittämään enemmän toinen toisistaan. Itse haluaisin
auttaa es. lapsiperheitä jollain tavalla.
Hevonlinnalle on tehty hienot portaat, mutta ohjeistusta ei ole. Uudet kävijät eivät löydä niitä ilman opastusta.
Hevonlinnan takalenkille olisi hienoa saada valot. Sitä lenkkiä on huonompi kuntoisen ja taitamattoman kiva
hiihtää, mutta illalla sitä ei näe mennä.
Yhteistyötä Marttilan kunnan kanssa, mammografian tutkinta lähemmäksi. Nyt se on Turussa, kaikilla ei ole
kulku mahdollisuuksia
Terveyskeskuksessa en halua käydä, koska lääkäri ei aina ymmärrä. Kutsuaikoja säännöllisiin
terveystarkastuksiin niille jotka ei kuulu työterveyden piiriin
Koulukiusaaminen on saatava kuriin. Opettajat tuntuvat olevan sitä mieltä, että asia on ok, mutta näin ei
kuitenkaan ole, asioihin on puuttuttava!
Pieni kunta ja näin loistavat ja monipuoliset palvelut. Kelpaa asua!
Laavut siisteiksi ja kunnon opasteet.
Luontopolkuja enemmän, puiden istutuksia teiden varsiin (liikaa aukeita peltomaisemia) Jätteiden siivousta
teiden varsilta.
Nuorille tekemistä lisää.
Lääkäriaikojen saatavuus paremmaksi.
Turvatkaa terveyskeskuspalveluihin Koskella!
Ei kovin hyvä
Koskelta puuttuu skeittirata (potkulaudoille jne.)
Nuorille (12-17v) ei ole mitään paikkaa missä oleskella iltaisin, viikonloppuisin, lomilla. Pitäisi myös olla
helpommin saatavilla apua varsinkin mielenterveysonglemiin joita tämän kunnan nuorilla on paljon. Sama
koskee syrjäytymistä.

Vauvaperheille toivoisin jotain ohjelmaa/kokoontumisia/vertaistukea.. . Pienen vauvan kanssa on helposti
yksinäistä ja tuntuu, että kaikki palvelut on kuitenkin suunnattu vähän vanhemmille lapsille.
Huomasin keskustassa lenkillä ollessani, että jalkakäytävien lähettyvillä ja muutenkin keskustassa on puutetta
roskakoreista. En siedä roskaamista, mutta en ihmettele kun niitä löytyy pitkin maata, kun roskakoreja on niin
harvassa keskusta alueella. Pienellä panostuksella ja hankkimalla useamman roskakorin, saataisin säästettyä
aika paljon taas seuraavassa vaiheessa, kun jonkun on siivottava roskat maasta ja ojista. Esim. Seolta
leikkipuistoon Koskentietä pitkin kävellessä ei matkalla ole roskakoria.Tälläkin välillä kuitenkin ihmisiä liikkuu
paljon, joten mielestäni roskakoreja voisi keskusta alueella olla enemmän, jotta roskat menisivät useammin
roskakoriin. Liikiutaan ja hyvinvointiin kannustavia tapahtunia ja aktiviteetti päiviä voisi olla, sillä niillä saataisiin
kannustettua kuntalaisia hyvään ja terveelliseen elämään.
Lumitykki olisi hieno hankinta ja ensilumenlatu ,vaikka sitten maksullisenakin liikuntapalveluna-
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Hyvä on ihmisen täällä olla

Muuten kaikkea kivasti mutta talvella pururadan lenkit vain hiihtäjien käytössä. Silloin kävelijöillä ei ole muuta
mahdollisuutta kun kävellä keskustan katuja.
Toivottavasti ei ainakaan mitään yhdistymisiä tapahdu lähitulevaisuudessa kunnan puolella, yhteistyötä voi
aina kuitenkin tehdä.
Kiitos runsaasta, monipuolisesta ja halvasta liikuntatarjonnasta. Toivottavasti sitä on myös jatkossa.
Tällä hetkellä kaikki hyvin.
Koskelainen yhteishenki on valitettavasti katoamassa. Ihmiset eivät enää tervehdi ja ota huomioon toisiaan
siten kuin Koskella on aina ennen ollut tapana. Tämä johtuu työikäisen väestön poismuutosta. Kunta on
panostanut jo liikaakin senioreihin ja lapsiin. Ellei 25-55v ikäistä väkeä saada pysymään kunnan vakituisina
asukkaina, eivät heidän lapsensakaan kasvaessaan jää Koskelle. Nyt olisi panostettava kaikin keinoin
ruuhkavuosia elävään ikäryhmään. He tuovat kuntaan merkittävimmät verotulot ja käyttävät paikallisten
yritysten palveluja, mutta mikä merkittävintä, luovat lapsi-ja vanhusväestön välille sen siteen, joka pitää
kunnan elintärkeän yhteisöllisyyden koossa.
Monipuolista kaikille jotakin toimintaa,osallistumista....
Kuntosalille takaisin myös kertamaksumahdollisuus ja kortin ja avaimen lunastaminen helpommaksi.
Enemmän mielekkäitä tapahtumia, palveluita ja tarjontaa aikuisille, nuorille aikuisille ja nuorisolle. Lapset ja
ikäihmiset huomioitu riittävän hyvin jo, ja heille riittää tapahtumia ja aktiviteettia sekä ohjausta ja ohjelman
järjestäjiä. Muut ryhmät pitäisi saada aktivoitua enemmän
Koskella on hyvin monipuolinen hjyvinvointiasioiden tarjonta.
Ottakaa muuttajat vastaan ja tehkää heidän olo kotoisaksi.
Yhdistystalo heikossa kunnossa
-Toivoisin lisää liikuntamahdollisuuksia aamuun/ aamupäivään. Nyt ei ole juuri mitään iltatöitä tekeville.
-Uutena harrastajana ja Koskelle muuttaaneena koen vähän hankalaksi löytää osan paikoista, esim paikka
"koulun liikuntasali" ei sano minulle mitään. Ehkä joku kartta?
-Hevonlinnalla on ilmeisesti joku hevosparkkikin, mutta en ole käynyt siellä ratsastamassa koska en ihan tiedä
mihin hevostrailerin voisi jättää, mistä kohtaa maastoihin saa lähteä ja onko ladut merkattu riittävän hyvin ettei
vahingossakaan ratsasta niillä? Me alueen hevosharrastajat varmasti mielellään voisimme olla mukana
tekemässä jonkinlaista karttaa ratsastusreiteistä Hevonlinnalla ja mukana myös kunnostamassa sekä
ylläpitämässä niitä! Hevonlinnalla voisi ehkä löytyä paikka myös muutamalle maasto- ja vesiesteelle, se olisi jo
huikeata ja varmasti houkuttelisi harrastajia laajemmaltakin alueelta paikalle!

Koskella on pieneksi kunnaksi hyvät palvelut kaikkinensa,varsinkin liikuntapalvelut.Lumetuskoneen kuitenkin
ehdottaisin hankintalistalle,koska hiihto innostaa sellaisiakin henkilöitä,jotka muutoin liikkuvat vähän
esim.ikääntyvät.Toimeentuloa koskevan kysymyksen asteikolla puuttuu 0 vaihtoehto,ainakin mobiili versiossa.
Koski on pieni kunta ja silti täällä on valtavasti mahdollisuuksia harrastaa ja osallistua monenlaiseen
toimintaan.
Olen ihan tyytyväinen.
Olen tyytyväinen.
Pitäkää hyvinvointi asiat kunnossa. Vammaiset, sairaat ja vanhukset sekä lapset.
tasapainopuisto, auratut kadut-ei lumiesteitä, hiekoitus, tietoiskuja kierrätyksestä, ravinnosta, liikunnasta,
unesta, jalkojen ja selän huollosta. roskaaminen kuriin-nuorison kokoontumispaikat ikävässä kunnossa.
Kartsa-ajelu kuriin, nopeudet liiallisia, ei kunnioiteta liikennesääntöjäm keulitaan, oma disko, poltetaan kumia,
meteli kova, sen takia ei voi pitää ikkunoita auki, helteiden takia viime kesä tuskaa, huono uni. Valtiolta
muutoksia poliisien/laitosten määrään.
Tässä iässä ei enää opi, eikä haluakaan opetella sähköpostia tietokoneella ja verkkosivuilla, olisi parempi
käyttää kynää ja paperia.
Yhteistyö-srk kanssa toivottavaa, en osaa sanoa, ikä vasta 90v. Diakonian apu esim.
Kiertäviä omaishoitajien lomittajia, vapaaehtoistyötä kehutaan kunnassa, mutta tosiasiassa yhtään ei ole
halukasta tarvittaessa. Tuntuu että tässä pitäjässä kukaan ei halua auttaa ketään.
Mökkielämän helpottaminen esim puita sisälle talvella, ruohon ja pihan hoitoa kesällä. Mattopyykki apua kotoa
noutaen, ikkunanpesu toukokuussa.
Selkeä tiedoitus (ilmoitus)
Parempaa tietoa kunnan sosiaalipalveluistaja työttömien mahdollisuuksista eri etuuksiin. Kertokaa: missä on
Koski Tl:n muovinkeräyspiste. Ettemme metunnolliset, lajittelevat ja luontoa lapsillemme säästävät,
kunnallisveronmaksajat, joutuisi ihmetellen viemään niitä aina takaisin kotiin. Asuu Koskella ja vielä
toistaiseksikin.
Hieno asia, että eläkeläisten jumpat maksuttomia! Penkkejä enemmän esim. pururadan ja myös kävelyteiden
varsille.
Terveyspalvelut säilytettävä Koskella, vanhusten palveluja pitää laajentaa ja kotona pärjäämistä tukea.
Koskella on tilat liikkumista varten. Talvella ladut ja kesällä uinti mahdollisuus.
Kerhoja iltapäivällä, ei talvella pimeällä klo 18 jälkeen.
Lääkäripalvelut ovat nyt hyvät, toivottavasti säilyvät.
Terveys ei ikään nähden hyvä, toivoisin kotiin apukahvoja ja rapulle.
Päivätansseja
Ikäihmisten olohuone, Muovikeräys-, ihan välttämätöntä saada keräyspaikka
Kohta 9...mutta esim Hevonlinnalle ei oikein voi mennä frebeegolf-porukoiden tielle. Eivät ääneen sano, mutta
asenne on "menes nyt ämmä pian siitä".
Pyöräteitä / jalkakäytäviä enemmän , paljon enemmän
Parkkipaikka merkit Ståhlbergin tontille ja ns "vanhan talouskaupan Nopsalan" tontille. Risteyksessä monesti
huono näkyvyys, Seon parkissa autot pitkällä jalkakäytävällä ja postin edessä jalkakäytävällä, Hongistontieltä
tosi huono näkyvyys Tuimalan suuntaan.
Koskella on hyvä asua, kiitos!



Toivoisin pururadan yhteyteen ulkokuntosalia ja juoksuportaita

Koski on kovin samankaltainen naapuriensa Marttilan, Ypäjän ja Kuusjoen kanssa. Pieni positiivinen
erottuminen olisi hyväksi. En tarkoita markkinointia vaan tekemisen meininkiä. Mietitään toden teolla, miten
keskustan katukuvaan saadaan enemmän väkeä. Käydään läpi jokainen vajaakäytössä oleva rakennus ja
liiketila. Etsitään ja ehdotetaan niitä sivummalla toimiville pienyrittäjille. Pääkadun arkinäkymä ratkaisee sen,
minkälaisena kunta näyttäytyy tänne tuleville asukkaille, kesäasukkaille, matkailijoille ja maksaville asiakkaille.
Nykytilanne ei anna kovin vakuuttavaa julkikuvaa; juhannuksen jälkeisenä kesätiistaina pankin pihalla on
keskipäivällä yksi auto, jalankulkijoita ei missään. Tarvitaan melko nopeitakin käytännön toimia millä kysytyt
palvelut ja elon merkit palaavat kunnan keskustaan.

Kirjaston olisi syytä olla avoinna pitkien vapaiden aattona (pääsiäinen, juhannus etc.). Nyt kun pääsee töistä ja
haluaisi pitemmille vapaille luettavaa, niin muutaman kerran on joutunut pettymään kun kirjasto onkin
sulkeutunut jo 14.00. Ei näin.
Vanhustenhuollossa olisi Koskella kehitettävää. Kotona asuvien vanhusten palvelun tarvetta tulisi kysellä
aktiivisemmin. On tapauksia että yksinäiset vanhukset ovat jopa jääneet ilman jouluateriaa, kun kukaan ei ole
sitä heille tarjonnut tai toimittanut. Palvelukeskuksessa asukashuoneiden puhtaus on usein heikkoa. Hoitajat
eivät nosta lattialle pudonneita esineitä tai pyyhi kaatunutta mehua, koska se on heidän mielestään siivoojan
tehtävä. Siivooja käy kerran viikossa. Tällaiset 80-luvulle jämähtäneet toimenkuvien rajat tulisi purkaa niin että
työskentely on joustavaa, ja jokainen hoitaja tekee ne toimet mitä milloinkin on tarpeellista tehdä. Nykyisin vain
palvelukeskuksen johtajalla on asennetta tehdä kaikkia töitä. Muut valikoivat tarkkaan mikä kuuluu heille ja
mikä ei. Palvelukeskuksessa iltaruoan ja aamupalan välillä on 16 tunnin väli. Se ei täytä vanhustenhuollolle
asetettuja vaatimuksia. Iltaruokaa tulisi myöhäistää siten että se tarjotaan klo 17-18, kun nyt se tarjotaan jo klo
15-16 ilmeisesti siksi että keittiön työntekijöillä on kiire päästä töistä kotiin.
Kunnassa ei ole ns. neuvontapalvelua esim. kelan kanssa asiointiin, nuorten/vanhempien
mielenterveysongelmiin. Nuorille ei ole mitään paikkaa missä viettää aikaa iltaisin, viikonloppuisin.
(Ikähaarukka 12-17)
Hevonlinnan ulkoilualueen kehittäminen edelleen on tärkeää. Liipolaan kunnon vessat. Kolmas sektori pitää
ottaa vielä vahvemmin mukaan.
vanhustyöhön lisää henkilökuntaa, mm. palvelutaloon
Kunnassa on yksi leikkipuisto jota olisi syytä vaalia kaikkien osapuolten. Rikkaruohot ja nurmikot pois ja
välineet huoltaa tarvittaessa. Investoida nykyaikainen videovalvonta jotta paikkoja ei sotketa tai rikota.
Aikuisillekkin voisi olla jonkinlainen puisto, missä perennapenkki puita, penkkejä... sen yhteydessä voisi olla
koirapuisto ja kuntoiluvälineitä. Vaikka maalla asutaankin niin taajamassa saisi olla viheralueita ja virikkeitä!
Olisi ihanaa jos olisi joskus jotain tekemistä vauvan kanssa. Liedossa on ihana Perhepesä, jossa on joka
päivä jotain: puisto- ja avoin päiväkoti -toimintaa, vauvojen iltapäivä kerran viikossa jne. Toki Koskella on
varmasti vähemmän kysyntää tällaiselle kun on pienempi kunta ja vähemmän lapsia, mutta jotain tällaista olisi
ihana olla!
Kunnan kokoon nähden Koskella on hyvin palveluita.
Kaipaisin nuorisotaloa ja nuorisotyöntekijää. Nyt Marttila.
Mahdollistaa vanhusten asuminen kotona turvallisesti. Myöntää taloudellista tukea, avustuksia ja palveluita
että syrjäkylällä pystyisi olemaan mahdollisimman pitkään. Jätevesihuolto kaikille yli 70v.kunnan toimesta.
Katuvalot syrjäseudullekin olis ihan hyvät.
Enemmän henkilökohtaista palvelua (Kela! yms.) Ps. kun on nähty vaivaa järjestää kysely, voisi se olla paljon
laaja-alaisempi ja syvällisempi. Tällainen on vain pinnan silitystä.
Panostettava kahtiajakoisuuden poistoon, (vaikutuvaltaiset vst. ri tärkeät ja rikkaat vst. köyhät) Närästyksen
oikeaoppinen hoito, eri kipu tuntemukset ja nuha ja nielu.

Toivoisin atk- ja puhelimenpalvelujen ajantasaista opastusta. Yksi kerta ei aina mene perille ja muutokset
hämmentävät.
Kosken keskustasta Marttilaan päin Härkätien varteen saatava pyörätietä. Nyt pyörätie loppuu Ikkarmänetien
alkuun. Lapsia kulkee kouluun pyörällä ja läheltäpiti tilanteita ollut liiaksi. Tämä on suoranainen kunnan häpeä,
jota on ihmetelty naapuripitäjissä asti.
Koskella asiat ovat hyvin ja tuntuu siltä että kokoajan mennään parempaan suuntaan, kiitos siitä :)
Tukekaa eläkeläisiä. He ovat taattuja veronmaksajia. He käyttävät kunnan palveluja, koska eivät enää jaksa
käydä kauempana. Heidän lapsensa ja lapsenlapsensa viettävät lomaa heidän luonaan, niin kauan kun he
ovat elossa. He ylläpitävät kunnan palveluja. "Muuttokato" etenkin korkeasti koulutettujen lähtö kunnasta on
väistämätön tosisasia lähi-vuosikymmeninä.
Kiitos muistikahvilalle, tehkää erilaisia kokeita.
Kaikki hyvin
Turvapalvelut kuntoon palauttaa 24 h vrk.
Turvapalvelut säilyttää, omassa kunnassa 24 h vrk. on halvempi ratkaisu - luotettava.
Turvapuhelin palvelut omassa kunnassa, ensivastekin 24h vrk.
Toivoisin hiihtokilpailuja 20-vuotiaisiin asti
Ikäihmisten tanssit, olisivat hyviä Työvänetalolla tai Nuortentuvalla.
Yksin asuvat vanhukset (ei sukulaisia esim. heille itäsis riittää enemmän aikaa - kuin ovella käynti.
Puheseuraa kaipaa vanhus - niinkuin lapsikin sängyn petausta - ulkoilua.
Uimarannan saunaan turvakaide lauteille noustessa ja alas tullessa.
Panostusta yksinäisten ja palvelukeskuksessakin asuvien virkistykseen. Tavallista yhteydenpitoa arkeen,
jutustelua, ulkoilua, ystäväpalvelutoimintaa.
Olen asunut 1.9.2018 lähtien ja tähän asti kaikki tarvitsemani olleet riittävät, hyvät.
Tietokoneen käyttöön opastettua toimintaa
Tietotekniikan tukihenkilöitä kaipaisin.
Liikuntaryhmiä on nuorille ja eläkeläisille, mutta esim. ryhmälle 45-65 v tai 50+ voisi olla omia ryhmiä. esim.
kuntosali.
Tietokone-palvelua, koululaiset apuun. Ja kännykkä.
Ikävää että kunnassa toimii kyttäysklaani joka peljättää yksin asuvia vanhuksia.
Kiitos Koski Tl! Asiat hyvin hoidossa.
Kaikki menee nyt ihan hyvin, olen tyytyväinen.
Kaikki ok.
Voisiko hyvinvointikoordinaattori auttaa löytämään ulkoiluystävän. Yksin en sairauteni vuoksi pysty
ulkoilemaan.

