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Kokousaika

Maanantai 27.9.2021 kello 19.00

Kokouspaikka

Kosken Tl kunnantalo, valtuustosali

Saapuvilla
olleet jäsenet

Liite nro 1

Muut saapuvilla

Kunnanjohtaja Henri Partanen, sivistysjohtaja Mirja Rautavuori-Lehtinen
ja vs. sivistysjohtaja Piritta Sihvonen.

olleet
Saapuvilla yleisölehtereillä

Laillisuus ja
päätösvaltaisuus

§ 41

Asiat

§ 41 - 47

Pöytäkirjan
tarkastustapa

§ 42

Allekirjoitukset
Marja Jalli
Puheenjohtaja

Pöytäkirjan
tarkastus

Henri Partanen
Pöytäkirjanpitäjä

Perjantaina 1.10.2021

Tarkastusaika

Allekirjoitukset

Janne Ketola

Pöytäkirjan
nähtävänäolo

4.10.2021 Kosken Tl kunnantalo kello 9.00-15.00

Todistaa
Kunnanjohtaja Henri Partanen

Pöytäkirjantarkastajat:

Pertti Kujala
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41 §

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kv 27.9.2021 § 41

Kosken Tl kunnan hallintosäännön luvun 15 § 3:n mukaan kokouskutsun
antaa valtuuston puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on mainittava kokouksen aika ja paikka
sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsussa on mainittava, jos kyseessä on
sähköinen kokous.
Kokouskutsu on lähetettävä vähintään 4 päivää ennen kokousta kullekin
valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.
Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava kunnan verkkosivuilla.
Kuntalain 103 §:n mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään
kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä.
Tämän kokouksen kokouskutsu esityslistoineen on lähetetty valtuutetuille, kunnanhallituksen jäsenille ja kunnanjohtajalle sekä kunkin valtuustoryhmän kolmelle ensimmäiselle varavaltuutetulle 21.9.2021 ja kuulutus
kokouksesta on samana päivänä asetettu kunnan ilmoitustaululle.

Päätösehdotus:

Suoritetaan nimenhuuto ja käsitellään valtuutettujen mahdollisesti ilmoittamat esteet sekä varavaltuutettujen osanotto kokoukseen.

Päätös:

Hyväksyttiin päätösehdotus.

Pöytäkirjantarkastajat:
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42 §

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Kv 27.9.2021 § 42

Kosken Tl hallinnonsäännön luvun 15 § 25:n mukaan valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla toisin päätä.
Kuntalain 140 §:n mukaan valtuuston pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja on ilmoitettu yleisesti nähtävillä
olevaksi maanantaina 4.10.2021 klo 9.00 – 15.00

Päätösehdotus:

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat valtuutetut Janne Ketola ja Pertti Kujala.
Tarkastus esitetään suoritettavaksi
1. päivänä lokakuuta 2021.

Päätös:

kunnanvirastossa

perjantaina

Hyväksyttiin päätösehdotus.

______________________________________________________________________________
Pöytäkirjantarkastajat:
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43 §

LISÄMÄÄRÄRAHA, RAKENNUSKAAVATIET

Tekla 2.9.2021 § 68

Tehtaantien teollisuusalueella sijaitsevan kokoojatienä toimivan
Tehtaantien rakenteet on peruskorjattu urakkaohjelman mukaisesti. Hankinta toteutettiin urakkamuodoltaan yksikköhintaurakkana. Hankinnan lopulliset menot tarkentuivat työn valmistumisen
yhteydessä. Talousarvioon määritetty menovaraus oli 50 % halvimman tarjouksen vertailuhinnasta. Hankinnan kokonaisarvoksi
toteutui 54 980 €.
Investointitalousarvion 960201 rakennuskaavatiet kustannuspaikalle on varattu määrärahoja päällystystöihin ja Tehtaantien korjauksen menoihin yhteensä 71 000 €.
Kustannuspaikan menovaraus jää alijäämäiseksi 16 000 € verran

Päätösehdotus:

Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle 16 000 € lisämäärärahan myöntämistä investointitalousarvion kustannuspaikalle 960201 rakennuskaavatiet.

Päätös:

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Khall 20.9.2021 § 174
Päätösehdotus:

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle 16 000 euron lisämäärärahan myöntämistä investointitalousarvion kustannuspaikalle
960201 rakennuskaavatiet.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kvalt 27.9.2021 § 43
Päätös:

Pöytäkirjantarkastajat:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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44 §

YHTEISTOIMINTASOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN
JÄRJESTÄMISESTÄ HÄRKÄTIEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON
YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA 1.1.2022-31.12.2023

Kh 20.9.2021 § 175

Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä Härkätien sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueella koskevan sopimuksen voimassaolo päättyy 31.12.2021. Määräaika määriteltiin edellisessä sopimuksen
päivityksessä silloisen sote- maakuntavalmisteluaikataulun mukaiseksi,
jonka täytäntöönpano sittemmin siirtyi eteenpäin. Sote-maakuntavalmistelua on jatkettu ja lain odotetaan tulevan voimaan 1.1.2023 lukien.
Esteitä nykyisen yhteistoimintasopimuksen jatkoajalle 31.12.2023 asti ei
ole.
Sopijakuntien neuvottelukunta (kunnanjohtajat ja sosiaali- ja terveysjohtajat) on 19.9.2021 neuvotellut ja valmistellut uuden sopimuksen. Sopimusta on muutettu vain sen voimassaolon osalta siten, että se on voimassa edelleen 1.1.2022 - 31.12.2023 välisen ajan. Neuvottelussa sovittiin, että sopimukset viedään sopijakuntien kunnanvaltuustojen hyväksyttäväksi.
Yhteistoimintasopimus sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä
Härkätien sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueella 1.1.202231.12.2023 on esityslistan liitteenä.

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että yhteistoimintasopimus
sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä Härkätien sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueella hyväksytään edelleen ajalle
1.1.2022-31.12.2023.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kvalt 27.9.2021 § 44
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

______________________________________________________________________________
Pöytäkirjantarkastajat:

87
Kosken Tl kunta
Pöytäkirja
Kunnanvaltuusto
27.9.2021
______________________________________________________________________________
45 §

JÄSENTEN VALITSEMINEN KUNTAYHTYMIEN YHTYMÄVALTUUSTOIHIN SEKÄ
MUIHIN TOIMIELIMIIN

Kh 9.8.2021 § 147

Tasa-arvolain 4,2 §:n vaatimus sukupuolten edustuksesta koskee myös
kunnan päätöstä, jolla se valitsee edustajiaan kuntayhtymän toimielimiin
(KHO 1990 A 31). Näin ollen kummankin sukupuolen edustus täytyy olla
vähintään 40 prosenttia, ellei sukupuolikiintiöstä ole erityistä syytä poiketa.
Tasa-arvolain 4,2 § koskee myös kunnan valtion toimielimiin valitsemia
jäseniä, jollei asianomaisessa erityislaissa ole tarkempia säännöksiä valittavien henkilöiden kelpoisuudesta. Muutoinkin kunnan valtion luottamustoimeen valitsemasta henkilöstä on soveltuvin osin voimassa, mitä
kunnan luottamushenkilöstä säädetään (KuntaL 32,3 §).

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se valitsee eri laeissa
ja kuntayhtymien perussopimuksissa olevien määräysten mukaisesti jäsenet alla mainittuihin toimielimiin seuraavasti:
Sosiaali- ja terveyslautakunta/Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut
Liedon kunta
Kaksi jäsentä ja kaksi henkilökohtaista varajäsentä. Toimikausi
31.5.2025 asti.
Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymävaltuusto:
Kaksi jäsentä ja kaksi henkilökohtaista varajäsentä.
Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän yhtymävaltuusto:
Yksi jäsen ja yksi henkilökohtainen varajäsen.
Loimaan koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto:
Kaksi jäsentä ja kaksi henkilökohtaista varajäsentä.
Salon seudun koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto:
Kaksi jäsentä ja kaksi henkilökohtaista varajäsentä.
Varsinais-Suomen liiton edustajainkokous:
Yksi edustaja ja yksi henkilökohtainen varaedustaja. Edustajan ja varaedustajan on oltava Kosken Tl kunnanvaltuutettu.
Suomen Kuntaliiton kuntapäivät:
Yksi edustaja ja tarpeellinen määrä varaedustajia.
Someron kunnan koulutuslautakunta:
Yksi edustaja ja yksi henkilökohtainen varaedustaja (kansalaisopisto).
Varsinais-Suomen käräjäoikeuden lautamiehet:
Yksi lautamies. Lautamiehen tulee olla käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvassa kunnassa asuva Suomen kansalainen, joka ei ole konkurssissa,

Pöytäkirjantarkastajat:
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jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu ja jota on pidettävä sopivana
toimimaan lautamiehenä. Lautamieheksi ei saa valita henkilöä, joka on
alle 25-vuotias tai joka on täyttänyt 65 vuotta. Lautamiehenä ei saa olla
henkilö, jolla on virka yleisessä tuomioistuimessa tai rangaistuslaitoksessa taikka joka virassaan suorittaa ulosottotehtäviä, rikoksen esitutkintaa taikka tulli- tai poliisivalvontaa, eikä myöskään virallinen syyttäjä, asianajaja tai muu ammatikseen asianajoa harjoittava henkilö.
Kiinteistötoimitusten uskotut miehet:
Vähintään kuusi uskottua miestä, varamiehiä ei valita. Uskotun miehen
tulee olla kiinteistöasioihin perehtynyt ja paikalliset olot tunteva henkilö.
Vaalikelpoisuudesta on muutoin voimassa, mitä lautakunnan käräjäoikeuden lautamiehestä säädetään.
Lounais-Suomen poliisipiirin neuvottelukunta:
Yksi jäsen ja yksi varajäsen.
Ympäristöterveyslautakunta/Liedon kunta
Yksi jäsen ja yksi henkilökohtainen varajäsen kustakin sopijakunnasta.
Jätelautakunta Forssa
Yksi jäsen ja yksi henkilökohtainen varajäsen.
Päätös:

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kvalt 18.8.2021 § 38
Päätös:

Kunnanvaltuusto valitsi yksimielisesti
Sosiaali- ja terveyslautakunta/Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut
Liedon kunta
Jäsen:

Henkilökohtainen varajäsen:

Veera Lindholm
Tapani Rantanen

Pihla Laakso
Jannik Hondelmann

Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymävaltuusto:
Jäsen:

Henkilökohtainen varajäsen:

Anne Niemelä-Laaksonen Veera Lindholm
Heikki Pietilä
Martti Mäkitalo

Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän yhtymävaltuusto:
Jäsen:

Henkilökohtainen varajäsen:

______________________________________________________________________________
Pöytäkirjantarkastajat:
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Jarmo Ruohonen

Anne Niemelä-Laaksonen

Loimaan koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto:
Jäsen:
Henkilökohtainen varajäsen:
Risto Hämäläinen
Riikka Laine

Tero Laakso
Triin Koivunen

Salon seudun koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto:
Jäsen:

Henkilökohtainen varajäsen:

Jyrki Anttila
Tuula Eskola

Anne Niemelä-Laaksonen
Pertti Kujala

Varsinais-Suomen liiton edustajainkokous:
Edustaja Heikki Pietilä, henkilökohtainen varaedustaja Martti Mäkitalo.
Suomen Kuntaliiton kuntapäivät:
Edustaja Heikki Pietilä, varaedustaja Martti Mäkitalo.
Someron kunnan koulutuslautakunta:
Jäsen:

Henkilökohtainen varajäsen:

Matti Salminen

Marja Jalli

Varsinais-Suomen käräjäoikeuden lautamiehet:
Elina Kivikallio
Kiinteistötoimitusten uskotut miehet:
Markku Toivonen, Hannele Mäkitalo, Tarja Kurki, Mika Jansson, Tiina
Salminen ja Teijo Reunanen.
Lounais-Suomen poliisipiirin neuvottelukunta:
Jäsen:

Henkilökohtainen varajäsen:

Veera Lindholm

Anne Niemelä-Laaksonen

Ympäristöterveyslautakunta/Liedon kunta

Pöytäkirjantarkastajat:

Jäsen:

Henkilökohtainen varajäsen:

Laura Mikkola

Toni Leino
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Jätelautakunta Forssa
Kunnanvaltuusto päätti jättää asian pöydälle.

Khall 20.9.2021 § 179

Forssan jätelautakunnan jäsenten valinnasta pidettiin alueellinen neuvottelu 15.9.2021 ja neuvottelun perusteella Kosken Tl kunnan tulee valita yksi edustaja lautakuntaan ja hänelle henkilökohtainen varajäsen.
Lisäksi Salon seudun koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto kokoontui
16.9.2021 ja kokouksen yhteydessä todettiin, että yhtymävaltuuston tulisi varmistua tasa-arvolain toteutumisesta valtuuston paikkajaon suhteen. Kosken Tl kunnan olisi syytä muuttaa kunnanvaltuuston päätöstä
18.8.2021 § 38, siten että valtuustoon valittaisiin toinen miesedustaja
nykyisen naisedustajan sijaan.

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se;
1. valitsee Forssan jätelautakuntaan jäsenen sekä hänelle henkilökohtaisen varajäsenen.
2. muuttaa 18.8.2021 § 38 tekemäänsä päätöstä Salon seudun koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuuston edustajavalintansa osalta siten,
että valtuustoon valitaan Pertti Kujala varsinaiseksi jäseneksi Tuula
Eskolan sijaan ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Tuula Eskola Pertti Kujalan sijaan.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kvalt 27.9.2021 § 45

Asian käsittely:

Päätös:

Keskustelun kuluessa valtuutettu Timo Toivonen ehdotti, että Forssan
jätelautakuntaan valitaan varsinaiseksi jäseneksi Anne Niemelä-Laaksonen ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Jarmo Ruohonen.
Kunnanvaltuusto päätti valita Forssan jätelautakuntaan varsinaiseksi jäseneksi Anne Niemelä-Laaksosen ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Jarmo Ruohosen. Lisäksi kunnanvaltuusto päätti muuttaa
18.8.2021 § 38 tekemäänsä päätöstä Salon seudun koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuuston edustajavalintansa osalta siten, että valtuustoon
valittiin Pertti Kujala varsinaiseksi jäseneksi Tuula Eskolan sijaan ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Tuula Eskola Pertti Kujalan sijaan.

______________________________________________________________________________
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46 § ILMOITUSASIAT
-Valtuustoseminaari pidetään 12. – 13.11.2021

Pöytäkirjantarkastajat:
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47 § MUUT ASIAT
-Perussuomalaisten valtuustoryhmän aloite koirapuiston rakentamisesta Koskelle.
-Lautakuntien puheenjohtajat ja hallituksen edustajat pitivät ajankohtaiskatsauksen lautakuntien
asioista:
Virpi Hahko
Tarkastuslautakunta
Veera Lindholm
Sosiaalilautakunta
Tero Laakso
Sivistyslautakunta
Riina Vaparanta
Hyvinvointilautakunta
Jarmo Ruohonen
Tekninen lautakunta
Pertti Kujala
Rakennuslautakunta
Pertti Kujala
Ympäristönsuojelulautakunta

______________________________________________________________________________
Pöytäkirjantarkastajat:
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KUNNANVALTUUSTON NIMENHUUTOLUETTELO

Kosken Tl kunnanvaltuuston kokous
41 §

Liite 1
27.9.2021

Kokouksen laillisuus

Anttila Jyrki
Hahko Virpi
Jalli Marja
Ketola Janne
Kujala Pertti
Laakso Tero
Lehti Taisto
Lindholm Veera
Mattila Marja
Mikkola Jaakko
Mikkola Laura
Mäkitalo Martti
Niemelä-Laaksonen Anne
Pietilä Heikki
Puumalainen Leena
Reichardt Ragni
Relander Lassi
Reunanen Teijo
Ruohonen Jarmo
Toivonen Timo
Vaparanta Riina
VARAVALTUUTETUT
SUOMEN KESKUSTA R.P.
1. Hämäläinen Risto
2. Palomäki Marja
3. Kulmanen Frans
KANSALLINEN KOKOOMUS R.P.
1. Leino Toni
2. Luhtala Tapio
3. Kulo Eemeli
SUOMEN SOSIAALIDEMOKRAATT PUOLUE R.P.
1. Jansson Mika
VIHREÄT
1. Rantanen Tapani
2. Hondelmann Jannik
PERUSSUOMALAISET
1.Haavisto Markus
2.Satto Tapio
3.Vaara Harri
Yhteensä

Pöytäkirjantarkastajat:

Läsnä
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

___21_____
__

Poissa

Jaa
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Tyhjä
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Puheenjohtaja ___________________________

Marja Jalli

Pöytäkirjanpitäjä_______________________

Henri Partanen

______________________________________________________________________________
Pöytäkirjantarkastajat:
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VALITUSOSOITUS
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
perusteet

Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 §:n mukaan saa tehdä
kunnanvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua
tai täytäntöönpanoa.
41,42,46,47

HValL 3 §:n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin
ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskiellon perusteet

Valitusviranomainen ja -aika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Turun hallinto-oikeus
Käyntiosoite:
Postiosoite:

Yliopistonkatu 34, 7. krs, Turku
PL 32, 20101 Turku

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Kunnallisvalitus, pykälät
43-45

valitusaika 30 pv

Hallintovalitus, pykälät

valitusaika

Muu valitusviranomainen, pykälät
osoite ja postiosoite

valitusaika

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Pöytäkirjantarkastajat:
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Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä
sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
•
•
•

päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen
valitusajan päättymistä.

Valituksen muoto ja
sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää
vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa on ilmoitettava
▪
▪
▪
▪

valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
päätös, johon haetaan muutosta
miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan
tehtäväksi
muutosvaatimuksen perusteet

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava puhelinnumero ja muut tarvittavat
yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi
sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Valitukseen on liitettävä:
•
•
•

Valitusasiakirjojen
toimittaminen

päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole
jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valitus on valittajan tai valituksen muun laatijan
omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut
valituksen, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.
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Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.
Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös;
nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava:
nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu
sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kosken Tl
kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Härkätie 5, 31500, Koski Tl
Sähköpostiosoite: kirjaamo@koski.fi
Puhelinnumero: 044 744 1111
Kirjaamon aukioloaika on ma-ke 9-15, to 9-17 ja pe 9-14.

Pöytäkirja on 4.10.2021 viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon.

Asianosaiselle lähetettävään valitusosoitukseen merkitään lähettämispäivä:
Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi kirjeellä, joka on lähetetty
Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköpostilla, joka on lähetetty
Lisätietoja

Pöytäkirjantarkastajat:

Kunnanjohtaja Henri Partanen puh. 044 744 1112

