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Poikkeuksellisen tilanteen vuoksi kuntatiedote ilmestyy nyt etuajassa. Syynä ei ole olematon talvi ja aikainen 
kevät, vaan globaali virus, joka on muuttanut, siirtänyt ja perunut paljon perinteisiä toimintoja ja tapahtumia 
joka sektorilla. 

Koskelaiset yritykset voivat nyt samalla tiedottaa veloituksetta omasta toiminnastaan poikkeusolojen aikana 
tässä kuntatiedotteessa.

On onneksi kulunut jo useampi sukupolvi, kun Suomessa ovat viimeksi olleet poikkeustilan vaatimat valmiuslait 
käytössä. Lähtökohta tilanteeseen on Koskella ollut keskimääräistä haastavampi, heti tulee ensikirjoittamalta 
mieleen ainakin kolme keskeistä tekijää: Yrittäjiä on työllisistä lähes neljäsosa, väestön ikärakenteen johdosta 
riskiryhmäläisiä on kunnassamme keskimääräistä enemmän ja kunnan palvelutuotannon henkilöstöresurssi on 
erittäin ohut.

Kosken kunnan ja koskelaisten tapaa hoitaa kriisiä luonnehtisin erittäin yhteisölliseksi ja käytännönläheiseksi. 
Auttamisen halu ja valmius on ollut suurta. Yhteisöllisyys on todella näyttänyt voimaansa. Joka sektorilla on 
saatu nähdä luovia tapoja vastata muuttuneeseen toimintaympäristöön. 

Koska tilanteen aiheuttaja on ns. musta joutsen – eli ilmiö jota ei tunneta – olemme kunnassa toimineet 
korostetun käytännönläheisesti ja varovaisesti. Yläkoulu ja lukio siirtyivät etäopetukseen jo ennen valmiuslain 
ja asetusten voimaantuloa, samoin palvelukeskus eristettiin tukipalveluita myöten ennen Suomen hallituksen 
velvoittavia linjauksia. Kaikki kokoontumiset ja liikkuminen pidetään minimissä, eikä yhtenä esimerkkinä 
kirjaston etälainauksia haluta ottaa käyttöön, ennen kuin tiedämme enemmän esimerkiksi viruksen 
säilymisestä pinnoilla. Tässä kohtaa olemme linjanneet, että olemme varovaisia, ennen kuin voidaan tehdä 
mieluummin tietoon kuin luuloon perustuvia arvioita.

Ja oudon äärellä luuloja ja tulkintoja riittää. Tätä kirjoittaessa (12.4.2020) näyimme olleen esimerkiksi 
Helsingin Sanomien otsikkotasolla, kun verrattiin todettuja tartuntoja kunnan asukaslukuun suhteutettuna. Kun 
otanta on tarpeeksi pieni, se ei kerro tilanteesta juurikaan. Ihme, ettei juttua otsikoitu siten, että K:lla alkavissa 
kunnissa on todettu suhteessa eniten koronatartuntoja. 

Tämä ei tarkoita, että millään muotoa vähäteltäisiin tilannetta. Terveydenhuollon kanssa toimimme 
tiiviissä yhteistyössä, ja kaikki osapuolet toimivat parhaan kykynsä mukaan tilanteen vaatimalla tavalla. 
Terveydenhuollon mukaan tartuntaketjut ovat tässä vaiheessa (12.4.2020) selkeitä. 

Mutta kommenttina, jos halutaan todellisia tietoja suhteessa kunnan väkimäärään, joilla on vakaata, eikä 
sattumanvaraista sekä vaihtelevaa havainnollistamisen arvoa, voisin mainita että olemme kärkipäässä 
sektoreilla kuituliittymien määrä suhteessa asukaslukuun, taiteen ja kulttuurin taso ja vaikutus suhteessa 
asukaslukuun ja vielä esimerkkinä Suomen laadukkain lukio suhteessa asukaslukuun. Muun muassa nämä ovat 
asioita joilla on oikeaa arvoa tässä parhaillaan muuttuvassa maailmassa, matkalla kestävään ja inhimilliseen 
arkeen. Ja siinä tilanteessa tuolla edellä aikaisemmin mainitsemani haastavat tekijät muuttuvat vahvuuksiksi.

Tavoite on kunnalla ollut tasapuolisesti tukea kunnan asukkaita ja elinkeinoja. Palvelutehtävää suoritetaan 
etänä siltä osin kuin on mahdollista, tärkeimpänä etäopetus niin peruskoulussa kuin lukiossakin. Onneksi 
kyseessä on nuorten sukupolvi, jolla on kokemusta ja hyvät valmiudet digitaalisten alustojen hyödyntämiseen 
ja omatoimiseen opiskeluun. Haluan myös korostaa, että kunnan sosiaalitoimi toimii normaalisti. Tästäkin 
tiedotteesta löytyy yhteistietoja, joihin kannattaa olla yhteydessä jos tarvitsee apua, on huolissaan 
läheisistään tai jokin asia askarruttaa tai ahdistaa. 

Elinkeinojen ja yritystoiminnan poikkeusolojen oppaana toimii allekirjoittaneen lisäksi 
elinkeinoasiantuntijamme Anna-Mari Alkio, yhteystiedot myös tässä julkaisussa.

KUNNANJOHTAJAN KATSAUS
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En tiedä, onko liian johnlennonia ajatella, että globaalisti tämän yhteisen haasteen edessä tapahtuu 
yhteistyön kehittymistä ja konfliktien vähenemistä. Sitä kuitenkin todella sopii toivoa sivistyneen ja 
inhimillisten ajattelun nimissä. Ja se on kyllä hyvä tunne uskoa ihmiseen. Kansainvälinen tiedeyhteisö on hyvä 
suunnannäyttäjä, ja maailmanlaajuisella yhteistyöllä on nopealla aikataululla tulossa lisää tietoa ja sitä kautta 
myös hoito / rokote / lääke koronavirukseen.

Tämän kriisin maali lähenee, ja kun se lähenee, niin tiedetään nykyistä tarkemmin miten sinne päästään ja 
millä keinoin. Se varmasti tuo lisää motivaatiota, kun askelmerkit edelleen selkeytyvät ja siirrytään akuuteista 
toimista ja eristäytymisestä normaaliin, mutta uudistuneeseen arkeen.

Montaa tapahtumaa on peruttu tai siirretty eteenpäin. Toivon että siirretty, tämän jälkeen yhteisiä tilaisuuksia 
ja tapahtumia osaa arvostaa aivan uudella tavalla. Kunta omalta osaltaan tukee paikallisia yrittäjiä 
korostetusti esimerkiksi pienhankinnoissa ja palveluissa, ja samoin teen itsekin. Samalla haastan kaikki 
muutkin aidosti panostamaan paikalliseen, lupaan tässä esimerkiksi syödä keskimäärin aterian päivässä 
paikallisissa lounaspaikoissa, laittaa koronatukan kuntoon säännöllisesti paikallisilla hiustenleikkaajilla ja 
opetella nousemaan autosta entistä useammin oikealla jalalla. Ja paljon muuta.
Toivon vilpittömästi voimia kaikille, joille omasta tai läheisten terveydestä ja toimeentulosta on suuri huoli.

Tällä hetkellä kaikki tahot tekevät parhaansa asian vaatimalla tavalla. Pidetään edelleen pää kylmänä ja 
kädet etanolissa, nimenomaisesti näin päin. Ja hyvä tulee!
Hyvää kevättä ja kulkua kesää kohti;

 
Jukka Matilainen 
 
Ps. POLTE 2020 -palokuntanuorten leiri järjestetään Koskella kesällä 2021. Veikkaan, että nimeksi tulee 
POLTE 2021.

044 744 1112jukka.matilainen@koski.fi
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KUNNANVIRASTO AVOINNA 
Ma-ke klo 9.00 -15.00, to klo 9.00 -17.00, pe klo 9.00 -14.00 
Poikkeusoloista johtuen kunnanvirasto on toistaiseksi suljettu.
Muutoksista tiedotetaan erikseen. Yhteydenotot sähköpostitse ja puhelimitse.
 
Puhelin: 044 744 1111
Sähköposti: kosken.kunta@koski.fi
Henkilöstön sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@koski.fi
Posti- ja käyntiosoite: Kosken Tl kunta, Härkätie 5, 31500 KOSKI TL

Kunnantalon henkilökunnan yhteystiedot löydät kotisivuilta osoitteesta
koski.fi/kosken-tl-kunnanviraston-henkilokunta

KUNNANVIRASTON KESÄSULKU 6.7.-26.7.2020
SULKUAJAN PÄIVYSTYKSET:
Teknisen toimen varallaolo: puh. 044 744 1150
Sosiaalitoimen päivystys: puh. 044 744 1126 

KOTISIVUILTAMME www.koski.fi löydät paljon tarpeellista, kiinnostavaa ja ajankohtaista tietoa 
kunnastamme ja palveluistamme!

#KoskiTl #KoskenTlkunta #keskelläkaikkea4
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KIRJASTO

Vietämme sulkuaikaa ristiriitaisin ajatuksin. 
Sen kerran kun ihmisillä olisi aikaa ja halua 
lukea, niin sitten ei voikaan käyttää kirjaston 
palveluja.  Mahdollisia riskejä voi olla vaikea 
nähdä.

Valtioneuvosto on kuitenkin linjannut tiukasti, 
että fyysistä aineistoa ei saa kirjastoista 
lainata. Riskinä on, että kirjat kulkevat 
koronatartunnan saaneiden henkilöiden 
käsissä ja palautuvat uudelleen kiertoon muille 
asiakkaille. Riskiä aiheuttaa myös kirjojen 
puhdistaminen. Kuinka puhdas olisi riittävän 
puhdas? 

Lainattuja kirjoja ei pitäisi myöskään palauttaa 
kuin vasta epidemian jälkeen. Aineistojen 
laina-aikaa on jatkettu automaattisesti, eikä 
sulun ajalta kerry myöhästymismaksuja. 
Rajoitusten tarkoitus on koronavirustartuntojen 
leviämisen estäminen ja asiakkaiden ja 
henkilökunnan suojeleminen. Tämä kaikki 
saattaa silti koetella kärsivällisyyttä.

Kirjastossa kuitenkin tapahtuu sulkuaikanakin. 
Uusia kirjoja, DVD-elokuvia ja lehtiä tulee. Ne 
odottavat  täällä valmiina lainattaviksi heti 
sulkuajan päättyessä. Sitä ennen kannattaa 
kokeilla Loisto-kirjastojen e-aineistoja ja tehdä 
huippulöytöjä omasta kirjahyllystä sekä 
tutustua kirjaston facebookiin laittamiimme 
kirjallisuus- ja kulttuurivinkkeihin. Ulkoillakin 
kannattaa vaikkapa kulttuurikävellen tai –
pyöräillen. Näistä tarkemmin toisaalla tässä 
tiedotteessa.

Jotain mukavaa jokaiseen päivään ja kaikesta 
huolimatta hyvää kevään odotusta kaikille!

Outi
kirjastosta

Hämeentie 12 044 744 1010

Kirjasto on suljettu toistaiseksi

ELÄINSUOJELUA JA 
LÖYTÖELÄIMIÄ

Eläinsuojeluvalvoja Heidi Leyser-Kopra 
       02 262 3110, 050 554 6394 
 
Alueemme löytöeläinkoti KORVENKEHTO 
       Rekolantie 1, 21870 Riihikoski 

       040 593 0054

EKO- JA KIERRÄTYSPISTEET

Suomen Pakkauskierrätys RINKI oy 

LASI, PAPERI, KARTONKIPAKKAUKSET, 

PIENMETALLI JA UFF-VAATEKERÄYS

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy 

PAPERI, LASI JA PIENMETALLI

Huomioithan, että Eko- ja kierrätyspisteille 
ei saa jättää jätteitä, joille ei ole astioita tai 
jotka eivät mahdu pisteellä oleviin astioihin.

Hämeentie 23, Koski Tl |Salen piha

Lampitie 8, Koski Tl | Palvelukeskus

Härkätie 513, Koski Tl | Koivukylä

Sorvastontie 143, Koski Tl | Sorvasto

Tapalantie 26, Koski Tl | Tapala

Koskentie 360, Koski Tl | Teboil Koski Tl

UFF

Kosken Tl kunta Kosken kirjasto 5
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KOSKEN TL KUNNAN 
UIMARANNAN SAUNA

Kosken Tl kunnan uimarannan saunan 
avautumisesta ilmoitetaan myöhemmin.

Järvenmaantie 71, Koski Tl

Uimarannan sauna on suljettu toistaiseksi 

poikkeusolojen vuoksi.

MATONPESUPAIKKA

Kasperintie 7, Koski Tl

Matonpesupaikka on suljettu toistaiseksi 

poikkeusolojen vuoksi.

Kosken Tl kunnan paloasemalla sijaitsevan 
matonpesupaikan avautumisesta ilmoitetaan 
myöhemmin.

RAKENNUSLUPA-
ASIOINTI VERKOSSA
www.lupapiste.fi

Voit hoitaa hankkeesi rakennuslupa-
asioinnin verkossa Lupapisteen kautta 
– aina ennakkokyselyistä hankkeen 
päättymiseen saakka. Palvelu kokoaa kunnan 
viranomaisen, rakentajan, suunnittelijan 
ja muut rakentamisen ammattilaiset 
yhteen osoitteeseen ja pitää kaikki 
hankkeen osapuolet tietoisina hankkeen 
etenemisestä. Lupapiste kattaa rakennus- ja 
toimenpidelupien, toimenpideilmoitusten sekä 
poikkeamispäätösten hakemisen.

#KoskiTl #KoskenTlkunta #Koski150 #keskelläkaikkea

YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMINTA POIKKEUSOLOJEN 
AIKANA

Poikkeusolojen aikana ympäristönsuojelun viranhaltijat tavoittaa normaalisti puhelimitse ja 
sähköpostitse:

Kiireettömiä tarkastuksia, esimerkiksi määräaikaistarkastuksia, ei tällä hetkellä tehdä vaan 
tarkastukset on siirretty myöhempään ajankohtaan. Kuitenkin esimerkiksi lupa-asioihin 
liittyvistä tarkastuksista sovitaan yhteistyössä hakijan kanssa, jotta luvan saaminen ei tilanteen 
vuoksi tarpeettomasti viivästy. Kiireellisissä asioissa toimitaan asian laajuuden ja vakavuuden 
edellyttämällä tavalla. Näissä tapauksissa  tarkastuksilla noudatetaan suojautumisohjeita muun 
muassa suojaetäisyyksistä ja tarkastuksia voidaan osittain korvata etäneuvotteluilla.  
Tällä menettelyllä turvataan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen toimintakyky hoitaa 
vakavaa ympäristövahingon vaaraa  aiheuttavat tilanteet myös poikkeusolojen aikana. 

Ympäristösuojelusihteeri Piritta Laine

044 744 1131piritta.laine@koski.fi

Ympäristösuojelutarkastaja Jonna Hostikka

044 744 1116jonna.hostikka@koski.fi
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Kosken Tl kunnan varhaiskasvatuksessa on 
käytössä sähköinen asiointi. eAsioinnista 
löytyvät sähköiset varhaiskasvatushakemukset, 
esiopetuksen ilmoittautuminen sekä 
varhaiskasvatuksen asiakaspäätökset (sijoitus- 
ja maksupäätökset).

Hoitokausi on vuosittain 1.8. – 31.7., 
mutta varhaiskasvatukseen voi hakea 
ympäri vuoden. Varhaiskasvatuspaikkaa on 
haettava 4 kuukautta ennen hoidon 
toivottua alkamista. Mikäli hoidon tarve 
kuitenkin johtuu vanhemman työllistymisestä, 
opinnoista tai koulutuksesta, eikä hoitotarpeen 
alkamisajankohta ole ennakoitavissa, on 
paikkaa haettava niin pian kuin mahdollista, 
kuitenkin viimeistään 2 viikkoa ennen kuin 
lapsi tarvitsee hoitopaikan.

Kuntalisä 
Kosken Tl kunnassa maksetaan Kuntalisää 
kotona hoidettavista alle 3 -vuotiaista lapsista 
sekä heidän alle kouluikäisistä sisaruksistaan. 
Tarkemmat tiedot kuntalisästä löytyvät kunnan 
kotisivuilta kasvatus ja koulutus osion alta. 
 
Koronan aiheuttamat poikkeusolot 
varhaiskasvatuksessa

Varhaiskasvatuksen yksiköt ovat avoinna, 
mutta valtioneuvosto suosittaa, että 
vanhemmat tai muut huoltajat järjestävät 
lapsen hoidon kotona, jos siihen on 
mahdollisuus. 

Kosken Tl kunnassa varhaiskasvatusmaksuja ei 
peritä ajalla 18.3.-13.5.2020, mikäli lapsi on 
kyseisen ajan poissa hoidosta.

KOSKEN TL  
VARHAISKASVATUS

Kosken Tl kunta koski.fi

TILOJEN
VARAUSKALENTERI

varaus.koski.fi

HUOM! Poikkeusoloista johtuen kaikki 
tilavaraukset on toistaiseksi peruttu eikä 
uusia varauksia oteta vastaan.

 
Kalenterista näet tilan varaustilanteen ja 
voit tehdä varauksen tarvitsemaasi tilaan 
sivulla olevan varauskalenterin avulla. Näin 
esim. yhdistykset voivat suunnitella tulevan 
kokouksen pitämistä em. tiloissa, kun samaan 
aikaan voi katsoa kohteen varaustilanteen 
ja tehdä varauksen kokoustilasta. Sivustolla 
on kerrottu kunkin kohteen varusteista, tilat 
on esitelty valokuvin ja sivuilta löytyvät 
vuokrausehdot ja –hinnat.

Lisäksi tilavarauskalenterissa on 
sisäliikuntatiloista liikuntahallin ja koulun salin 
vakiovuorot, sekä tiedot tulevista turnauksista 
ja muista tilaisuuksista, jotka siirtävät 
vakiovuoroja. Kunnan sivuilta löytyy jatkossa 
linkki kalenteriin ja sen suora osoite on 
varaus.koski.fi.

Hevonlinnan ulkoilukeskuksen mökki
Koskisali
Kunnan uimarannan sauna
Nuorisotila Seukkari
Yhdistystalo

Varhaiskasvatus Facebookissa ja 
Instagramissa

Kosken TL varhaiskasvatukselle on luotu omat 
Facebook  ja Instagram –tilit, käykääpä 
kurkistamassa kuvauksiamme arjesta! =) 

Kosken Tl varhaiskasvatus 

koskentlvarhaiskasvatus

Varhaiskasvatusjohtaja Piritta Sihvonen

044 744 1132piritta.sihvonen@koski.fi 
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#KoskiTl #KoskenTlkunta #Koski150 #keskelläkaikkea

KOSKEN TL KUNNAN SOSIAALITOIMI TIEDOTTAA

Lain ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 
980/2012 26 §:n mukaan kunnan on julkaistava ainakin puolivuosittain tiedot siitä, missä ajassa 
iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut.

Kosken Tl kunnan sosiaalilautakunta on kokouksessaan 24.3.2020 merkinnyt tiedokseen 
iäkkäiden henkilöiden odotusajat, samalla lautakunta päätti julkaista odotusajat seuraavassa 
kuntatiedotteessa.

Koronaepidemiasta huolimatta kunnan sosiaalipalvelut on pyritty järjestämään normaalisti. 
Terveyspalveluissa kiireetön lääkärin vastaanottotoiminta loppui toistaiseksi Koskella 30.3.2020. 
Koskelaisia palvelee Tarvasjoelle perustettu lähiaikavastaanotto sekä Liedon lähiaikavastaanotto. 
Kaikki infektio-oireiset potilaat on ohjattu ajanvarauksen kautta Lietoon. Laboratoriopalvelu on 
Koskella avoinna tiistaisin klo 7-11.

Perhepalvelut tarjoavat tukea lapsille ja nuorille sekä heidän perheilleen, tarjolla on tukea ja 
neuvoja kasvatukseen, arjen pyörittämiseen yms. Perhetyöntekijä Tuija Niemelä tekee edelleen 
mm. kotikäyntejä perheisiin arjen sujumisen tueksi, perheohjaaja Fiinu Seppä ja sosiaalityöntekijä 
Kirsi Lassila ovat perheiden käytettävissä esimerkiksi silloin, kun korona-arki alkaa kuormittaa.

Sosiaaliohjaaja Tiina Kuosmanen aloitti työskentelynsä Kosken Tl kunnassa huhtikuun alussa. 
Hänen puoleensa voi kääntyä esimerkiksi, jos koronaepidemiaan liittyvät asiat kuormittavat 
kohtuuttomasti taloutta tai on huolta omasta tai läheisen päihteiden käytöstä. Tiinan tehtäviin 
kuuluvat mm. aikuissosiaalityöhön, vammaispalveluun ja omaishoidon tukeen liittyvät asiat.

IÄKKÄIDEN HENKILÖIDEN SOSIAALIPALVELUJEN ODOTUSAJAT KOSKELLA TL 

AJALLA 1.9.2019-29.2.2020

PALVELU ODOTUSAIKA 1.9.2019-29.2.2020

Palvelutarpeen arviointi 
Säännöllinen kotihoito 
Tilapäinen kotihoito
Ateriapalvelu 
Omaishoidontuki 
Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu 
Vanhusten päivätoiminta 
Lyhytaikaishoito 
Tehostettu palveluasuminen

alle 7 vrk
alle 7 vrk
alle 7 vrk
0 vrk
7-14 vrk
alle 7 vrk
7 vrk
0 vrk
30 vrk
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Kosken Tl kunta koski.fi

RAVINTO- JA PUHDISTUSPALVELUT POIKKEUSTILANTEESSA

Keittiöillämme valmistamme ateriat Naavatassun ja Talolan koulun lapsille sekä ateriapalvelun 
ja palvelukeskuksen asiakkaille. 

Kotiopetuksessa oleville olemme tarjonneet huhtikuussa ruokakassit, mitkä sisälsivät 
peruselintarvikkeita. Kassin sisällössä halusimme huomioida kotimaiset tuotteet.

Kotiin kuljetettu tukipalveluateria on 7,10€ / ateria. Mikäli koet tarvitsevasi palvelua ota 
yhteyttä kotipalvelun vastaavaan sairaanhoitajaan Sari Trygg 044 744 1003.

Ikääntyneiden kotipalveluita hoitaa kotipalvelun vastaava sairaanhoitaja Sari Trygg, hänelle 
kuuluu myös yli 65-vuotiaiden omaishoidon tuen asiat. Vanhusten palvelukeskuksen vastaava 
sairaanhoitaja Hanna Rauhala hoitaa ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen palveluita.

Sosiaalipalveluihin voi aina ottaa yhteyttä mieltään painavissa asioissa. Mitä aiemmin ongelmiin 
päästään käsiksi, sitä helpompaa niitä on hoitaa.
 
Aurinkoisin kevätterveisin
Kosken Tl kunnan sosiaalitoimi

Lauri Poso 
vs. sosiaalijohtaja
044 744 1122

044 744 1123 044 744 1126
044 744 1003

Tuija Niemelä 
perhetyöntekijä

Kirsi Lassila 
sosiaalityöntekijä
044 744 1138

Tiina Kuosmanen 
sosiaaliohjaaja

Fiinu Seppä 
perheohjaaja
044 744 1124

Sari Trygg 
kotipalvelun vastaava 
sairaanhoitaja
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liedonmaaseutupalvelut

Koronatilanteen vuoksi Liedon maaseutupalveluissa on siirrytty etätöihin. Vaikka toimipisteillämme ei ole 
jatkuvaa päivystystä, toimii asiakaspalvelu puhelimitse ja sähköpostin välityksellä normaalisti.  
 
Otathan yhteyttä ja sovit mahdollisista tapaamisista kanssamme erikseen. Pyydämme kuitenkin 
ensisijaisesti suosimaan sähköistä asiointia. Täytetyt lomakkeet (esim. tukioikeussiirrot) ja liitteet voi 
palauttaa sähköpostin välityksellä osoitteeseen maaseututoimi@lieto.fi, ne voi myös postittaa tai jättää 
kunnanviraston postilaatikkoon.

KEVÄÄN TUKIKOULUTUKSET 
Kevään tukikoulutuksia ei 
valitettavasti pystytä järjestämään 
yleisötilaisuuksina. Koulutuksia on 
kuitenkin tehty tallennemuodossa. 
Koulutustallenteita on 
katsottavissa mm. MTK-
Varsinais-Suomen sivuilla. Lisäksi 
Ruokavirasto on julkaissut 
tukihakuoppaat, jotka ovat 
luettavissa Ruokaviraston 
kotisivuilla. Suosittelemme 
seuraamaan Liedon 
maaseutupalveluiden Facebookia 
sekä Ruokaviraston tiedotteita 
Vipu –palvelussa. 

TUKIOIKEUKSIEN SIIRROT 
Tukioikeuksien siirrot tulee 
palauttaa viimeistään 15.6.2020 
mennessä. Voit tarkistaa tilasi 
tukioikeuksien tilanteen omasta 
Vipu –palvelustasi (Maatila -> 
tukioikeudet). Pyydämme teitä 
palauttamaan tukioikeussiirrot 
mieluiten huhtikuun aikana, 
jotta vältämme käsittelyn 
ruuhkautumisen tukihaun 
loppuvaiheessa

TUKIHAKU 

Tukihaku aukeaa Vipu –
palvelussa huhtikuun lopulla ja 
päättyy 15.6.2020. Tukihakemus 
kannattaa tehdä mahdollisimman 
pian kuntoon ja lähettää, sillä 
hakemusta on mahdollista 
muuttaa ja korjata viimeiseen 
jättöpäivään asti. Näin toimien 
varmistamme, että tukihakemus 
on jätetty ajoissa. Tarkista 
tukihaun teon yhteydessä, että 
yhteystietosi ovat ajan tasalla. 

Poikkeustilanteisiin kannattaa varautua ja onkin hyvä suunnitella, miten oma tila toimii poikkeustilanteiden 
aikana. Mikäli mahdollista, kannattaa laajat käyttöoikeudet olla useammalla kuin yhdellä henkilöllä Vipu 
–palveluun. Oikeudet voi antaa myös neuvojalle.

Maaseutupalvelut

Koski Tl
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Kosken Tl kunta

LEHDET / 
RUOHOT

OKSAT / 
RISUT

PUHDISTAMO

SISÄÄNKÄYNTI

PUUTARHAJÄTTEIDEN 
VASTAANOTTO 
JÄTEVEDENPUHDISTAMOLLA

LEHDET / RUOHOT
OKSAT / RISUT

ALUEELLA 
TALLENTAVA 
KAMERAVALVONTA

15.4. - 16.5.2020:  
KE JA TO KLO 12-18,  lA KLO 9-12 

Muina aikoina puhdistamolle johtava tie on suljettuna, eikä 
puutarhajätteen vieminen ole mahdollista.

AVOINNA

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

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. 

VASTAANOTTOPISTE 
PUHDISTAMONTIE 46, 31500 KOSKI TL 
TEKNINEN PÄIVYSTYS: 044 - 744 1150

ALUEKARTTA

Kosken Tl kunta 
Tekninen toimi
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2020KESÄTIEDOTE

auranmaanyritykset.fi

Kunnat myöntävät yksinyrittäjille avustusta toiminnan vakauttamiseen COVID-19 epidemiasta 
johtuen. Yksinyrittäjien korona-avustuksen tarkoituksena on saada yksinyrittäjien toiminta 
taloudellisesti kestävämmälle pohjalle pandemian aikana ja sen jälkeen. Kyseessä on toimintatuki 
varsinaisesta elinkeinonharjoittamisesta johtuvien menojen kattamiseen. Tuki on määräaikainen ja 
voimassa vain pandemiasta johtuvan akuutin maksuvalmiuskriisin hoitamiseksi.

Kenelle:

• Avustus tarkoitettu yritysmuodosta ja rahoitustavasta 
riippumatta yrittäjälle, joka harjoittaa yksin taloudellista 
toimintaa, on yrittäjä tai ammatinharjoittaja, jolla ei ole 
palveluksessaan palkattua työvoimaa, mukaan lukien 
freelanceryrittäjät, on päätoiminen yrittäjä, riippumatta 
toiminnan oikeudellisesta muodosta ja rahoitustavasta.

• Yritykset, jotka työllistävät itsensä lisäksi enintään 
neljä henkilöä, voivat hakea avustusmuotoista 
rahoitusta ELY-keskuksesta (Yrityksen kehittämisavustus 
koronavirusepidemiasta aiheutuneissa markkina- ja 
tuotantohäiriöissä) ja yritykset, jotka työllistävät viisi 
henkilöä tai enemmän, voivat hakea avustusmuotoista 
rahoitusta (liiketoiminnan kehitysrahoitus 
häiriötilanteissa) Business Finlandilta. Lisää tietoa: 
https://tem.fi/koronavirus/toimintaohjeita-yrityksille

• Yksinyrittäjällä tarkoitetaan yksin taloudellista 
toimintaa harjoittavaa Suomessa toimivaa päätoimista 
yrittäjää, riippumatta toiminnan oikeudellisesta 
muodosta ja rahoitustavasta.

Lue lisää https://koski.fi/17036/

Yrittäjä, älä jää yksin! 

Kosken Tl kunnan elinkeinoasiantuntija auttaa sinua
• muodostamaan kokonaiskuvan yrityksen   
taloustilanteesta
• arvioimaan kassavirran tilanteen ja riittävyyden
•  löytämään ja hakemaan oikeat eritystuet tilanteessa
• listaamaan tarvittavia toimia, mm. 
maksuaikajärjestelyjä
• tarvittaessa hakemaan rahoitusjärjestelyjä

Ota yhteyttä! 

elinkeinoasiantuntija
Anna-Mari Alkio
anna-mari.alkio@aura.fi
puh. 040 631 0464

YKSINYRITTÄJÄNTUKI HAETTAVISSA KOSKEN TL KUNNASSA
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2020KESÄTIEDOTE

koski.fi

YRJÖ LIIPOLAN 
TAIDEMUSEO

Näyttelyssä on esillä Liipolan tekemiä 
veistoksia museon kokoelmista ja ryijyjä 
Liipolan elämän varrelta.

Yrjö Liipolan Taidemuseo on suljettu 
31.5.2020 asti korona-virustilanteen vuoksi.

Museotie 1, Koski Tl

050 583 1388

Yrjö Liipolan Taidemuseo 50-vuotta 

näyttely
2.6.- 1.11.2020

Kohausnäyttely – Tähtisen Papan 

sabloonamaalausmalleja
14.7.- 16.8.2020

Olavi Hurmerinnan ja Martti Vainion 

taiteen pysyväisnäyttely avautuu
2.6.2020

liipolanmuseo@koski.fi

Hyvinvointikoordinaattori (50% työajalla) on 
tavoitettavissa parhaiten ti-to sähköpostilla 

katri.honkala@koski.fi tai puhelimitse 044 744 1137.

HYVINVOINTIMESSUT 

SIIRTYVÄT 

MYÖHEMMÄKSI. 

TARKEMPI AJANKOHTA 

ILMOITETAAN 

MYÖHEMMIN.

Ensim
m

äisen vuoden työt on taputeltu ja uudet tuulet puhaltavat.
Työaikani on edelleen 50%

 ja olen tavattavissa kunnantalolla pääsääntöisesti
tiistai-, keskiviikko- ja torstaipäivät. 
 K

eväällä 2019 teetettiin kuntalaisille palvelukysely, jonka tarkoituksena oli
kartoittaa kuntalaisten tyytyväisyyttä om

aan hyvinvointiin sekä kunnan
palveluihin. Täm

än kyselyn jatkona toteutettiin loppuvuodesta vielä
hyvi nvointityöpaja, jossa päästiin vielä syvem

m
in pohtim

aan kehittäm
isideoita

hyvinvoinnin edistäm
iseksi. Yhteenvetona näistä m

olem
m

ista voisi todeta, että
K

oskella voidaan hyvin ja ollaan tyytyväisiä kunnan palveluihin, m
utta toki

m
yös hyviä kehittäm

isideoita saatiin rutkasti. Yhteisöllisyys ja toisista
välittäm

inen on kuntam
m

e ehdottom
ia vahvuuksia ja hyvinvointia lisääviä

voim
avaroja.

 Vuoden 2020 hyvinv ointityön päätehtäviä ovat:
1)  Sähköisen hyvinvointikertom

uksen täydentäm
inen. 

2) K
untalaisten vaikutusm

ahdollisuuksien lisääm
inen. 

3) H
yvinvointim

essujen järjestäm
inen m

aaliskuussa. 
4) K

ahden liikunnallisen eläm
äntavan kehittäm

ishankkeen käynnistäm
inen

työikäisille ja ikäihm
isille. 

5) D
igituen koordinointi kuntaan varsinkin ikäihm

isille. 
6) Yhdistysiltojen jatkam

inen, yhteistyön kehittäm
inen kunna n, yhdistysten ja

seurojen välillä. 
 Iloa ja hyvää oloa toivottelee, Katri

Katri H
onkala, hyvinvointikoordinaattori

katri.honkala@
koski.fi

04
4

 74
4

 1137

hyvinvointi-
terveiset
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VAPAAEHTOISTYÖ KRIISIN AIKANA

 

TUNNISTATKO KORONA-POIKKEUSTILANTEEN AIKANA KUNNAN

ASUKKAILLA OLEVAN TARPEITA, 

JOIHIN EI TÄLLÄ HETKELLÄ OLE RIITTÄVÄSTI APUA TAI TUKEA? 

 

VOIT ILMAISTA 

YLEISEN HUOLESI, HAVAINTOSI JA MAHDOLLISET

RATKAISUEHDOTUKSESI:

 

katri.honkala@koski.fi tai 044 744  1137

TÄMÄN HETKEN VAPAAEHTOISTOIMINTA ON

KOOTTU KUNNAN KOTISIVUILLE OSOITTEESEEN:

www.koski.fi/kriisiajanpalvelut
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2020KESÄTIEDOTE

koski.fi

 

AVUSTUSRINKI 
KORONAVIRUS- 
EPIDEMIAN 
AJAKSI! 
Ensisijaisesti kunnan yli 70-vuotiaille 
Avustusrinki on Kosken kunnan alueelle epidemian ajaksi 
yhteistyössä suunniteltu ruoka- ja apteekkiapu. 

Jos tarvitset asiointi- apua ruokakauppaan tai apteekkiin, ota 
yhteyttä yhteyshenkilöihin! 

 
 
[Tapahtuman kuvauksen otsikko] 

 
 

 

Yhteistyössä: 
 

Kosken kunta 

 

Martinkosken 
seurakunta 

 

 

Kosken Kaiku 

 

 
Apteekki 
tilaukset:  

Kosken Apteekki 
024 841 223 

Kosken  

Vapaaehtoistyön-
tekijät 

 

YHTEYSHENKILÖT: 
 

Tiina Orre                         
044 4743 412 

Martti Mäkitalo               
044 5224 182 
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Koski Tl

keskellakaikkea.fi

Digitukea etänä
 

puhelimitse
tiistaisin ja
 torstaisin 

klo 12 - 15

Puh. 044 779 1271
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2020KESÄTIEDOTE

VAPAA-AIKATOIMI TIEDOTTAA  

Vapaa-aikasihteerin työaika on tällä hetkellä 
50%, osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen 
vuoksi. Vapaa-aikasihteeri on tavattavissa 
työtilanteen mukaan vaihtelevasti toimistolla, 
parhaiten hänet tavoittaa puhelimitse tai 
sähköpostilla.

VAPAA-AIKATOIMISTO

Vapaa-aikasihteeri Päivi Peuranto

044 744 1135

paivi.peuranto@koski.fi

Hevonlinnan ulkoilukeskus 
Liikuntahalli ja kuntosali
Nuorisotila Seukkari
Yhdistystalo, arkisto 
Urheilukeskus 
Pururadat ja ulkoilureitit 
Ulkolentopallokentät

VAPAA-AIKATOIMEN HALLINNOIMAT 

TILAT JA ALUEET 

Ulkoliikuntapaikat ovat käytössä ainakin 
toistaiseksi  -  tärkeää on muistaa 
kokoontumisrajoitukset ja turvavälit.

ULKOLIIKUNTAPAIKAT

Liikunta- ja nuorisotoimen sisä- ja 
kokoontumistilat pidetään edelleen 
suljettuina toistaiseksi: Liikuntahalli, 
Koulukeskuksen sali, Kuntosali, Nuorisotila 
Seukkari, Yhdistystalo, Hevonlinnan 
keskusrakennus.
Jumpat tältä keväältä loppuneet - uusista 
kesän ja syksyn jumpista ilmoitetaan 
myöhemmin. Alkuvuoden jumppalaskut 
lähetetään toukokuussa osallistumisten 
mukaan, maksu nyt 4€/kerta.
Vapaa-aikatoimen ja Martinkosken 
seurakunnan yhteiset lasten ja nuorten 
kesäleirit kesäkuussa peruutettu.  
Heinäkuuksi suunnitelluista uimakouluista 
ei ole vielä varmaa tietoa  -  SUH ja me 
odotamme Valtioneuvoston, Tukesin ja 
muiden viranomaisten ohjeistusta. 
Kesä-heinäkuun vaihteeksi Koskelle 
suunniteltu POLTE -palokuntanuorten 
suurleiri siirtyy kesälle 2021

Kosken Kaiun ja Vapaa-aikatoimen 
yhteisestä kampanjasta oma osio tässä 
tiedotteessa keskiaukeamalla.
ULP eli Unelmien LiikuntaPäivä onsu 
10.5.2020.
Tarjolla ulkoliikuntaa, suunnistusta,
kulttuurikohteiden bongausta, 
liikuntaideoita ja jumppavideoita.
KokoKoskiLiikkeelle on myös Facebookissa 
ja Instagramissa, seuraa ja osallistu.
Tämän tiedotteen takakannessa on
palaute- ja arvontalipuke Unelmien 
Liikuntapäivästä. Arvioi kampanjan 
onnistumista omalta osaltasi ja palauta 
lomake kunnanviraston postilaatikkoon ke 
20.5.2020 mennessä.

VAPAA-AIKATOIMEN PERUUTUKSIA 

JA MUUTOKSIA KEVÄÄLLÄ 2020 

KOKO KOSKI LIIKKEELLE –KAMPANJA

Liikuntapaikoilla sijaisena 5.7.2020 saakka 
Olli Hilden. Ilmoitukset tilojen ja alueiden 
korjaustarpeista suoraan Ollille.

LIIKUNTAPAIKAT, -ALUEET JA -TILAT

Olli Hilden

044 744 1152

olli.hilden@koski.fi

kosken tl vapaa-aikatoimi18



VAPAA-AIKATOIMI

Aloitettu tänä vuonna jo HUHTIKUUN 
ALUSSA, KE 1.4.2020.
 
Jälleen kuntien välinen pyöräilykisa!  
Haasteessa mukana Koski Tl, Marttila, Aura, 
Pöytyä, Oripää ja Loimaa. Yhtä vuotta lukuun 
ottamatta on Koski voittanut kuntien välisen 
haastekisan! Otetaanpa taas murskavoitto…  
Pääpalkintona polkupyörä/lahjakortti Veksin 
Koneeseen, arvonnassa paljon muitakin 
pyöräilyaiheisia kivoja palkintoja. 

10 km:n matkasta saat kirjoittaa vihkoon 
yhden nimen, 20 km:n matkasta kaksi, jne.  

Lisätessäsi nimesi vihkoon hyväksyt samalla 
seuraavat ehdot: ”Olen tietoinen ja hyväksyn, 
että Saviseutu liikkuu -kampanja käsittelee 
tietojani vain kampanjaan liittyen. Nimeni 
saa julkaista palkitsemisen ja arvonnan 
yhteydessä.”

Suositeltavaa on pitää hanskat kädessä 
kirjatessasi suorituksia. Pidetään turvavälit 
myös ajellessa!

Käytössä myös sähköinen kirjaaminen, johon 
linkki löytyy www.koski.fi > Nuoriso ja vapaa-
aika > Liikunta > Saviseutu liikkuu
Mikäli ulkona liikkumistamme rajoitetaan 
siten, ettei pyöräily ulkona ole mahdollista, 
keskeytetään kampanja siksi aikaa.

Kirjaamislaatikoiden paikat:
Keskusta – Ståhlbergin tontti
Kalaton
Somerontien-Vilukselantien risteys Värmälässä
Liipola, kunnan uimaranta
Penninkulmantien-Sorvastontien risteys
Tapalantien-Takatalontien risteys
Patakoskentien-Ahopellontien risteys,
Myllykyläntien-Hankaantien risteys,
Myllykylän koski
Taideateljee Oraksen edessä

POLJE, POLJE, KYL KETJUU PIISAA!!

SAVISEUTU LIIKKUU – 
PYÖRÄILYKAMPANJA 
1.4. - 31.8.2020!

kosken tl vapaa-aikatoimi 19



2020KESÄTIEDOTE

HEVONLINNAN ULKOILU- JA HIIHTOKESKUS

Huovintie 215, Koski Tl 044 744 1135 / Vapaa-aikatoimisto

ULKOILUALUEELTA LÖYTYVÄT 

Ulkoilukeskuksessa piha-alueella grillikatos.

Harjun laella laavu, nuotiopaikka, puuvaja / 

wc ja näkötorni.

Frisbeegolfrata 24-väyläinen, uusitut 

kiintorastiradat sekä kolmet kuntoportaat.

 KUNTOPORTAAT KOSKELLA

Hevonlinnan ulkoilukeskuksessa on kolmet 
portaat, joita voi hyvin käyttää kuntoportaina.  
Yhdet portaat on keskusalueella pulkkarinteen 
vieressä, kahdet uudemmat portaat 
frisbeegolfreitin varrella hiekkakuopan rinteet 
ylös-alas heittoväylän 16 kohdalla!

Keskusalueella on jäteastia, laavulta on vietävä 
roskat pois mennessään.
 
Poluilla, reiteillä ja ulkoilualueella yleisesti kaikki 
moottoriajoneuvoilla ajo kielletty.
 
Koirat on pidettävä kiinni muiden ulkoilijoiden 
takia.  Koirien ulkoiluttajat kerätkää jätökset 
reiteiltä mukaan.  
 
Hevonlinnan järvellä ei ole yleistä uimarantaa.

Hevosilla liikkuminen rakennetuilla ulkoilu- ja 
liikuntareiteillä on kielletty.

•  
 
 
• 

• 
 
 
 
• 
 
•

Merkitty pysäköintialue on keskusalueella, 
johon toivotaan jätettävän kaikki 
moottoriajoneuvot, liikkuminen jalkaisin.

Huomioitavaa ulkoilualueen 
käyttäjille:

kosken tl vapaa-aikatoimi20



VAPAA-AIKATOIMI

URHEILUKESKUS

Välitie 13, Koski Tl

044 744 1135 / Vapaa-aikatoimisto

PELIAIKA PÄIVITTÄIN KLO 8-22 

Kentän varaukset vapaa-aikatoimistoon

Kaksi tenniskenttää on urheilukentän vieressä, 
uusi hiekkatekonurmipäällyste.
Vapaasti käytettävissä, muistettava 
kokoontumisten henkilömäärärajoitukset ja 
etäisyydet.
Suositeltava peliaika/vuoro on 1½ h.

ULKOLENTOPALLOKENTTÄ 
UIMARANTA
Järvenmaantie 135, Koski Tl

Liipolanjärvellä kunnan uimarannalla

Kenttä on vapaasti käytössä 

klo 8-22 välisenä aikana

Kentän päällysteenä on hiekka ja verkon 
korkeus on säädettävissä.

•  
 
 
• 
 

• 
 
 
 
• 

FRISBEEGOLF URHEILU-
PUISTO JA HEVONLINNA
Urheilupuisto, Välitie 13, Koski Tl
Hevonlinna, Huovintie 215, Koski Tl

URHEILUPUISTO (9 väylää) 

HEVONLINNA (24 väylää)

Opasteissa kartat, ratasäännöt, väylien 
pituudet, par-lukemat, heitto-ohjeita. 

Frisbeegolfaajien tulee väistää pururatojen 
ja alueiden muita käyttäjiä. 

Kartat löytyvät pdf-muodossa kunnan 
kotisivuilta, www.koski.fi -> Nuoriso ja 
vapaa-aika -> Liikunta -> Frisbeegolf.
 
Mukavia ja sopuisia kaiken ikäisten ja 
koko perheen pelihetkiä hienoilla uusilla 
radoillamme!

PESÄPALLOKENTTÄ

Härkätie 3:n ja 5:n välissä, Koski Tl

044 744 1135 / Vapaa-aikatoimisto

(Kunnanviraston ja Nuortentuvan välissä)

Kenttä on vapaasti käytössä muulloin 

kuin varattuina aikoina 

Kentän varaukset vapaa-aikatoimistoon

Kenttä on hiekka / kivituhkapäällysteinen.

Olli Hilden | 044 744 1152

HUOMIOITAVAA
Rakennetuilla liikunta- ja ulkoilupaikoilla kuten 
kentillä, radoilla, reiteillä sekä nurmikoilla ei 
saa ajella moottoriajoneuvoilla! 
 
Ko. alueiden korjaustarpeista ilmoitukset

kosken tl vapaa-aikatoimi

YLEISURHEILU- JA JALKA- 
PALLOKENTTÄ KESKUSTA
Välitie 13, Koski Tl

YLEISURHEILUKENTÄLLÄ 

Punamurskapäällysteiset 400 m juoksuradat  

Hyppy- ja heittopaikat Sprintan -pinnoitetut 

NURMIKKOALUEELLA 

Täysimittainen jalkapallokenttä 

Kahdet maalit eri peliporukoita varten

Yksilöharjoittelua varten suorituspaikoille on 
jätetty joitakin välineitä, kuten rima, kuula, jne.
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kosken tl vapaa-aikatoimi

LAAVUT JA MAJAT LUONNOSSA 

LIIKKUJILLE KOSKELLA TL

• Laavut Koskella ovat valtaosin yksityisten 
omistamia.  Laavuilta löytyy puut valmiiksi, 
mutta sytykkeitä kannattaa varata mukaan.  
Omat roskat tulisi viedä mukanaan pois 
ja varmistaa laavun siisteys seuraaville 
käyttäjille.

• Vältämme useamman henkilön 
kokoontumista, pidämme turvavälit 
laavuillakin, suositeltavaa on pitää 
hanskoja kädessä ja käsidesit mukana.

• Laavujen tarkat sijainnit ja omistajat 
löytyvät kunnan kotisivuilta www.koski.fi > 
Nuoriso ja vapaa-aika > Liikunta > Laavut 
ja majat luonnossa liikkujille Koskella Tl

• JASKAN MAJA, LAURINMAJA, 
HEIKINLAAVU, VÄHÄKANKAANTIEN 
GRILLIKATOS, METSÄPIRTTI, 
HEVONLINNAN KESKUSALUE, 
HEVONLINNAN HARJU, PIKKU-
LAUSAARI, UROLA, ESKON  LAAVU, 
KUOVINMETSÄN LAAVU

LIIKUNTAHALLIN JA KOULUN SALIN 

KÄYTTÖVUOROT 2020-2021

• Koska liikuntahallin, koulun salin ja 
kuntosalin aukeamisesta ei ole tietoa, 
anotaan vuoroja alustavasti ajalle 
17.8.2020-31.5.2021. Kirjalliset 
hakemukset vapaa-aikatoimistoon vaikka 
heti, mutta viimeistään pe 19.6.2020 
mennessä.

• Mielellään sähköpostissa,  
paivi.peuranto@koski.fi

• Kaikkien on haettava vuorot, mitkään 
vanhat varaukset eivät ole automaattisesti 
voimassa!

SUUNNISTUS

• Keskustassa KokoKoskiLiikkeelle –
kampanjassa Koulukeskuksen/
Urheilupuiston kartalla on kaksi uutta 
rastirataa, joka sopivat koko perheelle

• Hevonlinnalla on uusia kiintorasteja 
haettavaksi suunnistuksesta ja 
metsässä liikkumisesta kiinnostuneille, 
vaihtoehtoratoja kolme erilaista

• Nämä kartat löytyvät osoitteesta 
 www.koski.fi > Nuoriso ja vapaa-aika > 

Liikunta > Kiintorastit

• Molempia karttoja löytyy myös 
paperiversioina Urheilukentän ja 
Hevonlinnan ilmoitustaulujen vierestä 
postilaatikoista

KULTTUURIKÄVELY TAI PYÖRÄILY

• Kosken kirjasto, kulttuuritoimi 
ja Koskelaisseura ovat laatineet 
kulttuuribongauksen, jossa kartan mukaan 
liikutaan kulttuurisesti tärkeissä kohteissa ja 
vastataan tehtäviin/kysymyksiin.

• Suunnistuskartta löytyy tämän tiedotteen 
sivulta 27, takakannessa on vastaus/
arvontalomake, jonka voi täytettynä 
palauttaa kunnanviraston postiluukusta  
ti 30.6.2020 mennessä.

NUORISOTILA SEUKKARIN 

NUORISOTILA SEUKKARIN ollessa suljettuna 
ja kerhotoimintojen tauolla nuoret voivat olla 
yhteydessä valtakunnallisiin palveluihin:
Nuortenelämä.fi -palvelusta löytyy erilaisia 
palveluja (chat, puhelin, teemojen mukaan 
jne.)  
Kyseisellä hetkellä avoinna olevat chat-palvelut 
löytyvät osoitteessa: 
www.netari.fi/chatkalenteri 
Lisäksi nuorten tieto- ja neuvontapalvelut 
löytyvät Koordinaatin verkkosivulla: 
www.koordinaatti.fi/fi/nuorten-tieto-ja-
neuvontatyo/nuorten-tieto-ja-neuvontapalvelut
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Kosken vapaa-aikatoimi

Unelmien liikuntapäivä on kaikenlaisen liikkumisen pop up -päivä, johon kuka tahansa 
voi osallistua! Tänä vuonna liikkuminen tehdään kuitenkin vastuullisesti oman perheen  
kesken kotona, pihalla tai lähialueella. Olemme koonneet liikuntavinkkejä tähän keskiaukeamalle.  
Lisää sisältöä tuotetaan www.facebook.com/KokoKoskiLiikkeelle –sivustolle, joten jos käytät facebookia, 
ota sivut seu-rantaan! Muista myös täyttää takakannen palautelomake ja osallistu arvontaan!

Lähde kävelemään keskustan raittia kunnantalolta hautausmaan kappelille ja bongaa matkanvarrella olevat logot 
oikeaan järjestykseen. Mikä lause kirjaimista muodostuu?

10.5.2020 Unelmien 
liikuntapäivä KOTONA

ARKILIIKUNTA BINGO

LOGO-BONGAUS

YY  RR  TT  EE  AA  II  

AA  PP  NN  HH  PP  KK  II  

HEL
PPO

HAA
STA

VA

MUKANA 
JÄRJESTÄMÄSSÄ: 

Kosken Tl kunta 
Kosken Kaiku ry

NAPPAA 
KESKIAUKEAMA 

TALTEEN!

Osallistu 
arvontaan!
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Kosken vapaa-aikatoimi

PIHAOLY MPIAL AIS E T  
on se, joka saa eniten pisteitä. Voiton kunniaksi hänet nostetaan kuningastuoliin. 
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S UUNNIS TAMAAN 
– ja kiintorasteja tulossa myös Hevonlinnalle. 

Valmiiksi tulostetut kartat saatavilla kunnan vapaa-  
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P IHAOLY MPIAL AIS E T  
on se, joka saa eniten pisteitä. Voiton kunniaksi hänet nostetaan kuningastuoliin. 
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S UUNNIS TAMAAN 
– ja kiintorasteja tulossa myös Hevonlinnalle. 

Valmiiksi tulostetut kartat saatavilla kunnan vapaa-  
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NAPPAA TÄMÄ KESKIAUKEAMA TALTEEN!



Kosken vapaa-aikatoimi

PIHAOLY MPIAL AIS E T  
on se, joka saa eniten pisteitä. Voiton kunniaksi hänet nostetaan kuningastuoliin. 
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S UUNNIS TAMAAN 
– ja kiintorasteja tulossa myös Hevonlinnalle. 
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PUUHAA KOKO KESÄKSI!



MMYYSSTTEEEERRIIPPAAIIKKKKAA  
Käy etsimässä kuvan vinkkien mukainen mysteeripaikka kävellen. 

TTAARRKKIISSTTAA  JJAA    
HHAAAASSTTAA  KKAAVVEERRII  

Käy tarkistamassa vinkissä annetun paikan oikea vastaus, soita ystävällesi ja haasta hänet tekemään sama 
tehtävä. Tärkeintä on, että matka taitetaan lihasvoimin. Ystävän soittaessa takaisin, verratkaa vastauksianne 
ja vaihtakaa kuulumisia. Voitte keksiä myös omia tehtäviä, ja jatkaa haastamista useiden ystävien kesken! 

• Montako rappusta on kirkon portaissa? 

• Montako riukua on Myllyrannan riukuaidassa? 

• Mitä lukee ylimmässä opastekyltissä  
Ikkarmäentien ja Härkätien risteyksessä? 

• Montako valopylvästä on Kasperintien  
varressa? 

• Montako pystypuuta on Yrjä Liiipolan taidemu-
seon ovessa? 

• Montako penkkiä on kesäteatterin katsomossa? 

• Montako postilaatikkoa on Tuimalantien ja  
Kumpulantien risteyksessä? 

• Montako taloa on Museokaaren varrella? 

• Montako ketjua on urheilukentän  
frisbeegolfradan 9. korissa? 

• Montako ikkunaa löydät Nuortentuvalta? 

1. Lähde kävelemään seurakuntatalon 
parkkipaikalta Tuimalantietä pitkin. Rei-
tillä tulee 2 suojatien ylitystä, joten niis-
sä kannatta kerrata liikennesäännöt las-
ten kanssa. 

2. Lähde kiertämään pururadan 1,7 km 
lenkki, ja tarkkaile ympäristöä. Kohde ei 
ole aivan pururadan varrella, mutta nä-
kyy kyllä hyvin. 

3. Kuva on otettu Hautausmaan ja Yrjö 
Liipolan taidemuseon välistä. Näetkö 
tuon pienen hahmon tuolla? Hän seisoo 
pienen polun alkupäässä.  Kävelkää pol-
ku alas asti. Mistä löydätte itsenne? 

4. Lähde kävelemään Nuortentuvan 
takana olevaa kevyenväylää pitkin. Rei-
tillä tulee 1 suojatien ylitys, joten siinä 
kannatta kerrata liikennesäännöt lasten 
kanssa. 

NAPPAA TÄMÄ KESKIAUKEAMA TALTEEN!



Kosken vapaa-aikatoimi

Kulttuurikävely tai –pyöräily
 
Kohteet ja rastit

1. Kirkko
2. Liipolan museo
3. Kahviaitta, Kellotapuli ja Myllyranta
4. Koskenkartano
5. Karjakosken pato
6. Ojalan ja Hyhkön kotiseutumuseot ja 
    Urmaankulman raitti
7. Santion taistelun muistomerkki
8. Tapalan kivisilta ja vanha tie
9. Tauselan silta ja Kullanvuori
10. Heikin aitta, Paavolan talo ja Katteluksen silta
11. Myllykylän silta ja sahan alue
12. Taideateljee Oras ja Hevonlinnan näkötorni

Kohteista löytyy 12 rastia näkyvältä 
paikalta. Voit etsiä vaikka kaikki rastit, 
mutta arvontaan voi osallistua, kun on 
käynyt 8 rastilla. Rastit voi vapaasti valita.

Rastit ovat laminoituja valkoisia 
”aanelosia”. Jokaisessa on helppo 
kysymys, jonka vastaus kirjoitetaan 
kuntatiedotteen takakannen 
arvontalomakkeeseen.

Jos yhdessä rastissa on useampi kohde, 
kysymys löytyy alleviivatusta.

Lomake palautetaan kunnantalon 
postilaatikkoon ti 30.6.2020 mennessä.

ATELJEE JOHANNA ORAS

KIRKKO

LIIPOLAN MUSEO

TAUSELAN SILTA

KULLANVUORI

KAHVIAITTA, 
KELLOTAPULI JA 
MYLLYRANTA

KOSKENKARTANO

SANTION 
TAISTELUN 
MUISTOMERKKI

TAPALAN 
KIVISILTA JA 
VANHA TIE

MYLLYKYLÄN SILTA 
JA SAHAN ALUE

HEIKIN AITTA, 
PAAVOLAN TALO JA 
KATTELUKSEN SILTA

OJALAN JA 
HYHKÖN KOTI-
SEUTUMUSEOT JA 
URMAANKULMAN 
RAITTI

KARJAKOSKEN PATO

NÄKÖTORNI

1
2

3

4
5

6

7

8
9

910

12

12

11
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2020KESÄTIEDOTE

harkatien4h

Kesäkurpitsa -kisa 2020

Kilpailuaika 1.5. -9.10.2020

Ruokakoulu-matskolan -leiri (8-12 -v)

Auran Yhtenäiskoululla 

1.-5. kesäkuuta
Päiväleirinä järjestettävä leiri alkaa ma klo 
9 yhteisellä aamupalalla huoltajien kanssa. 
Ma-ke ja pe-päivinä leiri kestää 9.-15. ja 
torstain perhepäivällispäivänä klo 12 -19. 
Maatilavierailu kuuluu perjantaipäivän 
ohjelmaan. Leirimaksu 50 e/4H-jäsenille ja 
muille 85 e. Ilmoittautuminen
https://harkatie.4h.fi/ruokakoulu/
ilmoittautuminen-ruokakouluun/
Max 16 lasta. – Leiri siirretään myöhempään 
ajankohtaan, jos Korona epidemian takia 
kesäkuun alussa tilanne ei ole normalisoitunut.

Kilpailu on suunnattu 6-17 -vuotiaille nuorille ja 
siinä on vain yksi sarja.
Lisätietoja kilpailusta ja kasvatuskortti tulee 
kevään aikana kotisivuillemme 
www.harkatie.4h.fi

Kepparileiri (10 v-) 

Auran Kettulinnassa  

28.-30.heinäkuuta
Yöleirinä järjestettävällä leirillä 
valmistetaan oma keppihevonen ja tehdään 
maastoratsastuksia sekä järjestetään leirin 
pääteeksi omat kepparikisat. Vanhemmat 
voivat vierailla leirillä yhtenä päivänä. 
Leirimaksu 95 e, 4H-jäsenille 60 e sisältää 
ohjelman, ruokailut ja yhden keppihevosen 
tarvikkeet. Leirin järjestävät VNI-hankkeen 
nuoret.
Leiri siirretään myöhemmin pidettäväksi, jos 
Koronan viruksen takia tulee siihen tarvetta.
Ilmoittautuminen kotisivujemme kautta
www.harkatie.4h.fi

4H-yrityskurssi

Marttilan 4H-toimistolla

Ti 9.6. klo 9-15

Uusille 4H-yrittäjyydestä kiinnostuneille 
vähintään 13 vuotta täyttäneille nuorille. 
Kurssi toteutetaan verkon kautta jos fyysinen 
kokoontuminen ei silloin vielä ole mahdollista.
Auran, Marttilan ja Pöytyän kunnat tukevat 
uusia 4H-yrittäjiä 200 euron tuella, jos nuori ei 
saa työllistymiseensä muuta kunnan tukea tai 
kesätyöpaikkaa kunnan kautta

4H-etäkerho 

29.5.2020 SAAKKA

Joka perjantai julkistetaan kolme uutta 
TOP-tehtävää tehtäväksi 4H-etäkerhona. 
Oman tehtävänsä kuvan ja pohdintaosion 
voi palauttaa 4H-yhdistykseen ja osallistua 
viikkoarvontaan. Lisätietoja tästä
https://harkatie.4h.fi/top-tehtavakisa/

HÄRKÄTIEN 4H-YHDISTYS

050 588 7693

050 087 4600

www.harkatie.4h.fi

harkatie@4h.fi

tuovi.loytynoja@4h.fi

Härkätie 773, Marttila

Tuovi Löytynoja

pj. Päivi Korpiaho

Digipalvelut ja media 

-hanke 2019-2020 

Paikka: Kettulinna, Kettukalliontie 625, Aura

Aluehallintoviraston rahoittama 2-vuotinen 
hanke edistää lasten ja nuorten valmiuksia 
hyödyntää digitaalista mediaa ja teknologiaa 
itsenäisesti, aktiivisesti ja luovasti.
Työelämävalmennusta kotisivujemme kautta 
14 v-16 v kesätyötä hakeville nuorille https://
harkatie.4h.fi/digitaalinen-nuorisotyo-ja-
media/tyoelamavalmennus-2020/

28



KOSKELAISET YHDISTYKSET

harkatien4h

Metsäkuljetukset 2020

Visiomme

Suomen Metsäsäätiön metsäkuljetusapurahaa 
haetaan vuodelle 2020.Tarkoituksena on 
viedä ala- ja yläkoululaisia tutustumaan 
metsäteollisuuteen ja -kohteisiin joissa metsien 
moninaiskäyttöön voi tutustua. Syksyllä 2019 
busseja saatiin kolme yhteensä 133 nuorelle.

”Härkätien 4H-yhdistys on alueellisesti toimiva, 
ajassa oleva, lasten ja nuorten osaamista ja 
yritteliäisyyttä tukeva nuorisoyhdistys sekä 
merkittävä nuorisopalvelujen tuottaja”

VALMISTA NUOREN IDEASTA 

-kehittämishanke (1.9.2018 -31.12.2020)

Hankkeen tarkoituksena on saada 13-28 –
vuotiaat nuoret aktivoitumaan ja tuottamaan 
erityisesti itselleen, mutta samalla myös muille 
mielekästä toimintaa. Hanke liittyy Manner-
Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan 
ja sen toteuttamiseen haetaan EU:n 
maaseuturahaston osarahoitusta, hakijana 
on Loimaan 4H-yhdistys ja hankekumppanina 
Härkätien 4H-yhdistys. Kerää ystäväsi kasaan 
ja järjestä jotain kivaa.
Hankkeelle on haettu jatkoaikaa ja omia 
projekteja voi siis toteuttaa vielä syksylläkin.

Työ 4H-yrittäjänä

Yritys -yhteisö -kotitalous

– kaipaatko työntekijää ?

Jos sinulla on tekemätöntä työtä ilmoita 
työpaikasta kotivisujemme kautta.
Työnantajana voi toimia halutessasi myös 
4H-yhdistys joka hoitaa kaikki nuoren 
työnantaja-velvoitteet – sinä/yrityksesi/
yhdistyksesi hoidat vain yhdistyksen 
lähettämän laskun. Nuoren työhön 
opastamisessa tuetaan työn teettäjää.

Nuori 13v – 28 v
Jos olet työtä vailla ilmoittaudu 
työntekijäreserviimme kotisivujemme kautta.

4H-yritys on 13 v täyttäneen nuoren juttu. Ole 
yhteydessä Tuoviin jos asia sinua mietityttää. 
Sovitaan tapaaminen ja kerron lisää tästä 
mahdollisuudesta. Opintopisteiden saanti 
on mahdollista, jos nuoren 4H-yritys toimii 
vähintään 3 kuukautta – hyvä etu tulevaisuutta 
ajatellen. Myynti- ja markkinointipaikkoja 
kuntatapahtumissa

LANNOITESÄKKIKERÄYS 

18.6.2020 saakka

Tuo lannoitesäkkisi keräyspaikkaan valmiiksi 
pakattuna ja tue samalla 4H-kerhoja.
Keräyspaikka Koskella Tl

Koski Tl: Kranintie 154, Koski Tl
yhteyshenkilö Ilkka ja Martti Mäkitalo 
puh. 044 522 4182

4h jäsenyys

4H-jäsenyys – nyt on aika uudistaa/päivittää 
4H-jäsenyytesi. Jäsenyys on voimassa
yhden vuoden liittymispäivästä alkaen.
Jäsenmaksu 35 e/hlö ja 70 e/perhemaksuna. 
Liity ja tule mukaan toimintaamme.
Liittyminen tapahtuu kotisivujemme kautta 
https://harkatie.4h.fi/4h-jasenyys/
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RATSASTUSSEURA 
MT-TEAM RY
Mauno Mäentausta

044 084 2625      

mauno.maentausta@gmail.com

Kilpailu- ja valmennustoiminta

Koronatilanteen vuoksi on epäselvää 
minkälaisia tapahtumia voimme järjestää. 
Uskomme Juhannuksen jälkeen olevan 
mahdollista jatkaa kilpailu- ja 
valmennustoimintaa uudelleen.

Someron seudun Hevosurheilijat jatkavat 
aktiivista toimintaansa poikkeustilanteen 
päätyttyä. Tilanteen salliessa loppukesällä/
alkusyksyllä järjestetään kaikille avoimet 
seuramestaruuskilpailut koulu- ja 
esteratsastuksessa Terhin tallilla. Myös lasten 
ponikerho ja nuorten talliklubi jatkuvat 
syksyllä.

Seuraa ajankohtaista tiedotustamme 
toimintaamme ja tapahtumiimme 
liittyen Facebookista: Someron seudun 
Hevosurheilijat ry ja Instagramista @
someronseudunhevosurheilijat.

SOMERON SEUDUN 
HEVOSURHEILIJAT RY

someronseudunhevosurheilijat@gmail.com

Toiminta

Minna Lassila

040 733 4653

Ratsastusseura Mt-Team ry Someron seudun Hevosurheilijat ry30
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4.7. Rantapäivä Liparilla

Eläkeliiton kerhot ja tapahtumat ovat 

toistaiseksi tauolla.

ELÄKELIITON KOSKEN TL 
YHDISTYS
Eläkeliitto pj. Juhani Hörkkö

044 484 1254

juhani.horkko@gmail.com

Koski Tl yhdistykset 31
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SUOMEN PUNAINEN RISTI 
KOSKEN TL. OSASTO
Merja-Liisa Kärki

Verenluovutus

Seurakuntatalo, Maijankuja 5

Ma 9.6. klo 14.00 - 18.00

Seuraava verenluovutus on 23.9.2020.

Koronaepidemian aikana Veripalvelu huolehtii 
luovuttajien turvallisuudesta tehostetusti 
palvelemalla ensisijaisesti ajanvarauksella, 
ajanvaraus tapahtuu Veripalvelun 
nettisivujen kautta: https://nettiaika.fi/
VeripalveluAjanvaraus#/. (Myös ilman 
ajanvarausta saa tulla.)
Ajanvarauksella varmistetaan, että 
luovutustilassa olevien henkilöiden määrä 
pysyy riittävän pienenä. Luovutustilaan 
pääsevät vain verenluovuttajat. Lapset ja 
saattajat eivät saa tulla mukaan epidemian 
aikana.

Kosken Kaiku ry:n kevätkokous 

siirtyy syksyyn

Kaiun johtokunta on päättänyt, että 
koronapandemian poikkeusolojen vuoksi 
seuran sääntömääräinen kevätkokous 
siirretään pidettäväksi vasta syksyllä virallisen 
syyskokouksen yhteydessä. Kevätkokouksen 
asialistalla olisi lähinnä ollut vuoden 2019 
tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 
käsittely sekä perinteisesti seuran parhaiden 
urheilijoiden palkitseminen. Syyskokouksen 
tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

Lisätietoja saa Esko Heikkiseltä.

KOSKEN KAIKU RY

Puheenjohtaja Esko Heikkinen

esko.heikkinen@sptl.fi
050 625 32

KOSKEN KAIKU RY / 
PÖYTÄTENNIS
Tero Naumi

teromi10@hotmail.fi

040 823 9895

Harjoitukset

Harjoitukset ovat korona epidemian 
vuoksi toistaiseksi peruttu. Ohjeita kotona 
treenaukseen löytyy paljon Internetistä, 
niitä kannattaa hyödyntää. Seuraa myös 
Pöytätennisliiton sivuja www.sptl.fi
Kosken kesäleiri on peruttu kesäkuulta, uutta 
aikaa loppukesästä mietitään.

Kosken Kaiku32
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PUNAINEN RISTI KOORDINOI 

VAPAAEHTOISTOIMINTAA KORONATILANTEESSA –

RYHTYISITKÖ VAPAAEHTOISEKSI?

 

 

Koronavirustilanne vaikuttaa meidän

kaikkien elämään. Erityisesti riskiryhmään

kuuluvat voivat tarvita apuamme.

Punaisella Ristillä on Sosiaali- ja

terveysministeriön sekä Sisäministeriön

kanssa sopimukset, joiden perusteella SPR

koordinoi häiriötilanteessa

vapaaehtoistoimintaa. 

 

 

Koski Tl yhdistykset 33



2020KESÄTIEDOTE

Martinkosken seurakunta

MARTINKOSKEN 
SEURAKUNTA

044 474 3414

martinkosken.seurakunta@evl.fi

www.martinkoskenseurakunta.fi

Maijankuja 6, Koski Tl

Kirkkotie 3, Marttila

Martinkosken seurakunta

Kirkkoherranvirasto

Martinkosken seurakunta toimii Kosken Tl ja 
Marttilan kuntien alueella. Ajantasaiset tiedot 
toiminnasta löydät Auranmaan Viikkolehden 
perjantain ilmoituksista, verkkosivuilta www.
martinkoskenseurakunta.fi ja Facebook-sivulta 
Martinkosken seurakunta. 

Virasto palvelee puhelimitse ma–ke klo 9–15, 
p. 044 474 3414, 
martinkosken.seurakunta@evl.fi.

Jumalanpalvelukset

Jumalanpalvelustallenteet ja Kerho-Katin 
hartaushetket lapsille ovat katsottavissa 
ja kuunneltavissa seurakunnan YouTube-
kanavalta Martinkosken seurakunta tai 
verkkosivuilta.

Keskusteluapua puhelimitse

Huolten ja murheiden kanssa ei tarvitse jäädä 
yksin. Oman seurakunnan papit ottavat 
vastaan puheluita arkipäivisin klo 9–18: 
Tapio Hietalahti, p. 044 474 3410 ja  
Janne Nurmi, p. 044 744 3213. Diakonit 
Tiina Orre ja Annika Kivilahti päivystävät myös 
puhelimen päässä arkipäivisin klo 9–18,  
p. 044 474 3412 ja 044 744 3212. 

Rippikoulu

Vuoden 2020 rippikoulu järjestetään 
syyslomaviikolla (viikko 42) Mellilässä 
Mustajärven leirikeskuksessa. 
Konfirmaatiopäivä on 29.11. Rippikoululaiset 
saavat asiasta lisätietoa suoraan koteihin.

Avustukset

Taloudellista avustusta ja EU-
ruokakasseja jaetaan normaalisti, kysy lisää 
diakoneilta.
Avustusrinki tarjoaa koronapandemia-
aikana riskiryhmille apua esim. kauppa-
asiointiin. Lisätietoa saat diakoneilta. Ringissä 
ovat mukana seurakunnan diakoniatyön lisäksi 
monta toimijaa sekä vapaaehtoisia.

050 358 8355

050 552 3395

Kahviaitta

Hämeentie 45, Koski Tl

Kesäsunnuntaisin klo 11.00 - 18.00

Kahviaitta avataan heti, kun se on mahdollista. 
Tänä vuonna yläkerrassa ei ole näyttelyä.

Retket
Kaikki kevään ja alkukesän tapahtumat on 
siirretty tai peruttu. Jatkamme taas kun on 
turvallista kokoontua. Seuraa ilmoittelua 
Facebookissa, kunnan tapahtumakalenterissa 
sekä Auranmaan Viikkolehdessä.

KOSKEN TL 
MAASEUTUNAISET RY
Pj. Outi Yli-Liipola

Sihteeri Tiina Mikola

outi@liipola.fi

Kosken Tl Maaseutunaiset ry on vireä ja 
leppoisa yhdistys kaikille maaseudulla asuville 
henkilöille. Jäseniä meillä on noin 170.
Jäsenmaksu on vaivaiset 10 euroa. Liity 
Facebookissa ryhmäämme, niin tiedät mitä 
tapahtuu. Tiedotamme jäsenistöllemme myös 
jäsenkirjeellä. Ota yhteyttä tai poikkea 
osastollemme kevään harrastemessuilla!

Kosken Tl Maaseutunaiset ry

Kosken Tl Maaseutunaiset ry
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Mannerheimin Lastensuojeluliiton 

Lapset ensin -keräys 1.4.-15.5.2020

Tämä kevät on mullistanut monen lapsiperheen 
elämän. Huoli toimeentulosta, terveydestä 
ja lasten hyvinvoinnista on vanhempien 
mielessä. MLL Kosken Tl paikallisyhdistys on 
mukana keräyksessä, jossa paikallisyhdistykset 
keräävät varoja toiminnalleen. Osallistumalla 
keräykseen tuet koskelaisia lapsiperheitä. 
Perinteisen lipaskeräyksen sijasta voit 
lahjoittaa turvallisesti osoitteessa
https://lahjoita.mll.fi/koski-tl/

Kiitos avustasi! Tuetaan heikompaa, tehdään 
yhdessä hyvää.

Mll Kosken Tl paikallisyhdistys

MLL:N KOSKEN TL 
YHDISTYS RY
Marika Honkala 050 581 2758

050 047 9925Anna-Kaisa Virtanen

https://www.facebook.com/MllKoskiTl/

Toiminta

Kaikki MLL:n Harraste- ja vapaaehtoistoiminta 
on tauolla toistaiseksi. Kevään tapahtumat 
siirtyvät kesään tai syksyyn.

Ohjattua leikkipuistotoimintaa on suunniteltu 
tuttuun tapaan kesäkuulle (ma 1.6. – pe 3.7. 
klo 10-15). Koronaviruspandemian vuoksi 
ohjatun leikkipuistotoiminnan alkaminen 
varmistuu myöhemmin keväällä.

Yhdistyksen omille fb-sivuille (https://www.
facebook.com/MllKoskiTl/) päivitellään 
mukavia vinkkejä arkeen ja tekemiseen lasten 
kanssa.

MLL:n jäsenyys
Liittymällä MLL:n jäseneksi saat monia etuja ja 
alennuksia. Katso lisätietoja osoitteesta mll.fi.
Jos haluat vaikuttaa paikallisyhdistyksen 
toimintaan tai ehdottaa esimerkiksi 
retkikohteita, ota rohkeasti yhteyttä! Hallitus 
kokoontuu Yhdistystalossa noin kerran kuussa 
ja ideoi kaikkea kivaa seudun lapsiperheille. 
Tule sinäkin mukaan!

Maksuttomat palvelut

Soita, kirjoita tai chattaa vanhemmuuteen, 
lapseen tai nuoreen liittyvissä asioissa MLL:n 
maksuttomiin palveluihin. Voit myös varata 
etukäteen aikoja keskusteluun chatissa 
ammattilaisen kanssa.

♥ MLL:n Lasten ja nuorten puhelin, chat ja 
kirjepalvelu on auki joka päivä:
https://www.nuortennetti.fi/apua…/lasten-ja-
nuorten-puhelin/
Lasten ja nuorten puhelin päivystää numerossa 
116 111
Voit soittaa lasten ja nuorten puhelimeen: 
ma–pe klo 14–20 ja la–su klo 17–20

♥ Vanhempainpuhelin, chat ja kirjepalvelu:
https://www.mll.fi/vanhempainpuhelin/
Vanhempainpuhelimen numero on 
0800 92277

#olettärkeä

#mll100
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Koronaneuvontaa 

 

Härkätien terveyskeskuksen koronaneuvontapuhelin

040 6520444 ma-pe klo 9.00-15.30

 

Voit testata oireitasi ja hakea tietoa

koronavirusinfektiosta:
Koronavirustaudin oirearvio (omaolo.fi)

Terveyskylän koronabotti (terveyskyla.fi)

 

Ota yhteyttä terveysasemalle vain, jos hengitystieoireesi ovat

vaikeat.

 

Jos epäilet sairastuneesi koronavirukseen ja yleisvointisi on hyvä

eli oireet ovat lievät, niin tärkeintä on levätä kotona. Lieviä

oireita ovat nuha, yskä, kurkkukipu, lihassärky tai kuume.

 

Jos sinulle tulee vakavia oireita, kuten hengenahdistusta tai

yleisvointisi laskee, ota ensin puhelimitse

yhteyttä terveysasemallesi sen aukioloaikoina. 

 

Samoin ota yhteyttä, jos kuulut sairautesi vuoksi riskiryhmään ja

sinulle tulee kuumetta ja kurkkukipua ja/tai yskää. Muina aikoina

ota yhteyttä Tyks Akuutin puhelinneuvontaan (02 313 8800).

 

 

 

Ajantasaiset tiedot koronaviruksesta Terveyden ja hyvinvoinnin

laitoksen verkkosivuilla 

 

Koronavirukseen li ittyvän huolen ja epävarmuuden sietäminen

mielenterveystalo.fi

 

Kosken Tl kunnan kotisivuille päivitetään tietoa koronaviruksesta ja

lisäksi sieltä löytyvät myös kriisiajanpalvelut

www.koski.fi/kriisiajanpalvelut
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www.panostapaikalliseen.fi

.fi

VERKKOKAUPPA ON AVATTU!
Auran, Marttilan, Kosken Tl ja Pöytyän kunnat sekä Auranmaan 

Nuorkauppakamari ry ovat yhteistyössä mahdollistaneet Auranmaan 
yrityksille yhteisen verkkokaupan! 

Verkkokaupasta löytyy paikallisia tuotteita ja palveluita yhdestä paikasta. 
Tuotteita ja palveluita on laidasta laitaan, kaupasta saa mm. melontaretkiä, 

kalliomursketta, ihania sisustustuotteita ja paljon paljon muuta! 
 

Sivuston logon on suunnitellut taiteilija Johanna Oras. Projektin käytännön 
toteutuksesta vastaa Summit Media Oy.

ELÄVÄN VIRRAN KUNTA

Koski Tl

panostapaikkalliseenauranmaa38
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Kosken Tl yrittäjät ry

ATELJEE 
JOHANNA ORAS

040 040 0561
040 531 8707

Huovintie 16, Koski Tl

Privaattikäynnit Kosken Ateljeessa 
sopimuksen mukaan toukokuun loppuun 
saakka ja taas elokuun alusta.

Ihastuttavat 
JOCollectionin FUNKalla 

uutuustuotteet saatavana 
panostapaikalliseen.fi - 

verkkokaupassa! 
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SÄHKÖLIIKE 
RAUTIAINEN

KOSKEN HAUTAUS- 
JA KUKKAPALVELU 
SILTASAARI

044 976 7765

sahkoliike.rautiainen@gmail.com

Härkätie 16, Koski Tl 
Vanha Apteekki

050 059 3006

02 484 1077

Maijankuja 2, Koski Tl

Toivotamme kaikki asiakkaat 
tervetulleiksi. Viranomaisten 
suositusten mukaisesti juhlistamme 
liikkeen avautumista tilanteen 
muututtua.

Olemme avoinna: 
MA-PE 9-18 
LA 9-16 
 
Myös kotiinkuljetus. 
Palvelemme myös äitienpäivänä.

Kosken Tl kunta

Osta elämäsi 
kukat paikallisesta 

kukkakaupasta!
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OSTEOPAATTI- 
OPISKELIJA  
RIKU RANTANEN

044 584 1842

Museotie 10, Koski Tl

Kievarintie 3, Lieto

KOSKEN 
NAHKAVERSTAS

046 685 5665

Santionmäki 4C, Koski Tl

Kosken Tl yrittäjät ry

Poikkeustilan vuoksi suutarin 
verstas on avoinna 
 
MA-KE klo 10-18, muina 
aikoina sopimuksen mukaan.
 
Palvelen tarpeen mukaan 
ulkona ja käsidesiäkin löytyy.

Tuki- ja liikuntaelinsairauksien hoidossa ja kuntoutuksessa olen 
käytettävissä poikkeuksellisesti koronatilanteen takia, näin 
pyrin suojelemaan asiakkaitani.

Vastaanotan ainoastaan Liedossa tällä hetkellä tiistaisin ja 
torstaisin. Pyrin hoitamaan asiakkaani etänä videopuhelun 
muodossa aluehallintaviraston ohjeiden mukaisesti. Asiakkaan 
oireista riippuen punnitaan tarvitseeko tehdä kliininen arvio 
vastaanotolla vai onnistuuko se etänä. Suurinosa tuki- ja 
liikuntaelin ongelmista on tutkitusti kuntoutettavissa etänä lähes 
samalla tavalla kuin kasvotusten. Koska etänä en voi hieroa 
tai tehdä nivelkäsittelyjä, etävastaanoton hinta on edullisempi: 
30€/45min, maksut hoidetaan laskulla.

PS. Mikään tuki- ja liikuntaelinvaiva ei vaadi nivelkäsittelyä tai 
hierontaa parantuakseen.

info@rikurantanen.fi

www.rikurantanen.fi

Osteopaattiopiskelija 
Riku Rantanen

rikurantanen_
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KAUNEUSHOITOLA 
HARMONIC

SAVIPAJA 
EEVAMAIJA

044 584 2508

savi.paja@dnainternet.net

Tapalantie 425, Koski Tl

044 992 2950

paivi@harmonic.fi

Hämeentie 18, Koski Tl

Käsintehtyä käyttö- ja 
koristekeramiikkaa sekä koruja; 
lahjoiksi, tuliaisiksi, itselle iloksi! 
 
Saatavana myös FOREVERIN 
aloevera-tuotteet. Kaikille tuotteille 
kotiintoimitus Kosken alueella 
pandemian aikana.

Kosken Tl kunta

Kauneushoitola
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KONEURAKOINTI 
JUSSI NOKI

KARA.

044 545 6055

040 087 5862

Hämeentie 9, Koski Tl

Saatavana mukaan otettavaksi:
•  Lounasta
•  Leivonnaisia
•  Kakkuja,voileipäkakkuja tilauksesta
•  Lahjakortteja

Mustaa muhevaa multaa,
kotiin toimitettuna!

Kosken Tl yrittäjät ry

Tanja Leino

Jussi Noki

Auki arkisin klo 10.00 - 12.00

Tervetuloa!
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PIIKAN 
FYSIOTERAPIA

040 740 2230

piika.vainio@koskitl.fi

Hämeentie 6 A 3, Koski Tl

Aikoja varattavissa 
koronasta huolimatta!

Kosken Tl kunta

KOSKEN 
APUKÄSI

040 220 3874

koskenapukasi@gmail.com

www.koskenapukäsi.fi

  
 
puh. 040-740 2230
piika.vainio@koski.fi

www.piikanfysioterapia.fi
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Olemme avoinna sopimuksen mukaan! Emme 
päivystä liikkeessä, mutta voit varata ajan 

normaalisti. Myös ilta-aikaan ja lauantaille.

Ajanvaraukset:
https://avoinna24.fi/
hiussalonkikruunu/reservation
044 986 3937 soitto, tekstari, 
whatsapp. tai facebookin 
messenger. Jos kuulut riskiryhmään, voimme järjestää 

sinulle ajan, jolloin ei ole muita asiakkaita.
 

Tsemppiä kaikille!

Kosken Tl yrittäjät ry

HIUSSALONKI 
KRUUNU

044 986 3937

erja@hskruunu.fi

www.hskruunu.fi

Hämeentie 12, Koski Tl

Kioski aukeaa torilla
vappuaattona klo 14.

 
 

Säävaraus

 

Jäätelökioski Koski TL

Muistetaan turvaväli ja käytetään kioskilta löytyvää käsidesiä, kiitos 
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Kosken Tl kunta

TMI ELINA 
LEMMIKKI

050 465 9581

elina.lemmikki@gmail.com

Koski Tl

Tee tilaus viimeistään ma 4.5.2020,toimi heti!! Tilauksen voit tehdä 
puhelimitse, s-postilla tai facebookin kautta yksityisviestillä.
Kimput kuljetetaan haluamaasi osoitteeseen la 9.5.2020. Kimput 
kuljettaa Tilausliikenne Hacklin Oy, naurettavan halvalla alk. 5€ 
(kysy lisää).

Varaa puiden ja pensas- sekä kuusiaitojen leikkuuaika syksylle, 
otan tiedot ylös ja palaan asiaan lähempänä. Puutarhan 
suunnittelussa konsultoin ja autan kaikessa missä pystyn, kysele 
rohkeasti! Puutarhatyöt 30€/h +alv 24%

KUKKAKIMPPUJA TILATTAVANA ÄITIENPÄIVÄKSI!

PUUTARHAN HOITOTÖITÄ, KONSULTOINTIA

KOSKI TL 
TAKSIT

Taksi Venäläinen 040 554 4127

Taksi Hacklin  040 082 0222

 

 

 

 Koski Tl Taksit  
Viikonlopun ilta – ja yöpäivystys on edelleen 
tauolla korona tilanteen takia. 
Asiointi-palvelu toimii tuttujen kuljettajien 
toimesta myös viikonloppuna!  
 
Taksi Hacklin Taksi Venäläinen 
0400-820222 040-5544127 
 
Pidetään huolta yhdessä! 
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Kosken Tl yrittäjät ry

LOUNAS &
BAR AKSELI

044 725 4404

lounasbar.akseli@gmail.com

Koskentie 372, Koski Tl

MAINOSTA KOSKEN LIIKENNEASEMAN 
VALOTAULUSSA OTA MAISEMA HALTUUN JA TUO 

YRITYKSESI TUHANSIEN AUTOILIJOIDEN NÄHTÄVILLE !

MAINOSTAULU 10-TIELLÄ OSOITTEESSA KOSKENTIE 372, KOSKI TL | KYSY TARJOUS NYT!

Lounas & Bar Akseli toistaiseksi tauolla. Seuraa ilmoittelua somessa. 
Toivottavasti nähdään taas pian!

 

 

 

 Koski Tl Taksit  
Viikonlopun ilta – ja yöpäivystys on edelleen 
tauolla korona tilanteen takia. 
Asiointi-palvelu toimii tuttujen kuljettajien 
toimesta myös viikonloppuna!  
 
Taksi Hacklin Taksi Venäläinen 
0400-820222 040-5544127 
 
Pidetään huolta yhdessä! 
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koski.fi

1 
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 

KULTTUURIKÄVELY TAI -PYÖRÄILY RASTIEN VASTAUKSET

Tämän kuntatiedotteen sivulta 
27 löytyvän suunnistustehtävän 
vastauslomake. 
 
Lomake palautetaan kunnantalon 
postilaatikkoon 30.6.2020.  
Onnea arvontaan!

Poikkeusoloista johtuen emme vielä tiedä seuraavan kuntatiedotteen julkaisuajankohtaa.

Ympyröi se hymynaama joka kuvastaa parhaiten 
onnistumistamme liikuttaa sinua Unelmien liikuntapäivänä 
10.5.2020. Palauta täytetty lomake Kunnantalon 
postilaatikkoon 20.5.2020 mennessä, niin olet mukana 
tavarapalkintojen arvonnassa. Voittajille ilmoitetaan 
henkilökohtaisesti. 

 VASTAUS-/ 
ARVONTALOMAKE:

Nimi: 

Puhelinnumero:

Nimi: 

Puhelinnumero:


