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§ 190
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kunnan hallintosäännön 122 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja ja hänen
estyneenä ollessa varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika
ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsu on lähetettävä viimeistään neljä (4)
päivää ennen kokousta. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-
oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Samassa ajassa on
kokouksesta tiedotettava kunnan verkkosivuilla.
Kunnanhallitus on kokouksessaan 24.6.2019 päättänyt pitää varsinaiset kokouksensa
toimikaudella 1.6.2019–31.5.2021 kunnanvirastossa joka kuukauden toinen ja neljäs
maanantai alkaen klo 17.15. Edelleen hallitus on päättänyt, että kokouskutsu ja
esityslista kunnanhallituksen sääntömääräisiin kokouksin lähetetään sähköisesti
viimeistään kokousta edeltävänä torstaina. Kunnanhallituksen esityslista lähetetään
sähköisesti myös Turun Sanomille, Auranmaan Viikkolehdelle, Loimaan Lehdelle,
Turun Tienoolle sekä Yleisradion Länsi-Suomen toimintakeskukselle.
Kuntalain (410/2015) 103 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on
päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.
Tämän kokouksen kokouskutsu esityslistoineen on toimitettu sähköisesti
kunnanhallituksen jäsenille, kunnanvaltuuston puheenjohtajille, Turun Sanomille,
Auranmaan Viikkolehdelle, Loimaan Lehdelle, Turun Tienoolle sekä Yleisradion Länsi-
Suomen toimintakeskukselle edellisen viikon torstaina. Esityslista on
kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti lisätty kunnan verkko-sivuille.
Ehdotus
Esittelijä: Mika Joki, Kunnanjohtaja
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Päätös
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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§ 191
Pöytäkirjantarkastus
Kunnan hallintosäännön 142 §:n mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan
johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa
pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.
Hallintosäännön 143 §:n mukaan kunnanhallituksen pöytäkirja siihen liittyvine
oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen
nähtävänä kunnan verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään.
Kunnanhallitus on kokouksessaan 24.6.2019 päättänyt, että toimikaudella 1.6.2019–
31.5.2021 pöytäkirjojen tarkastamiseksi valitaan kussakin kokouksessa varsinaisista
jäsenistä aakkosjärjestyksessä kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka mahdollisuuksien
mukaan edustavat eri puolueita.
Pöytäkirjanpitäjä lähettää laatimansa pöytäkirjaluonnoksen sähköpostitse
tarkastukseen sekä puheenjohtajalle että valituille pöytäkirjantarkastajille. He
hyväksyvät pöytäkirjan mahdollisin muutoksin kokouksen sihteerille osoitetulla
sähköpostilla, joka liitetään pöytäkirjaan kunnes se on allekirjoitettu. Pöytäkirja
allekirjoitetaan viimeistään seuraavassa kokouksessa ja kuittaus säilytetään siihen
asti. Tarvittaessa kuittaukset voidaan liittää myös pöytäkirjaan, jotta voidaan
myöhemmin todentaa pöytäkirjan hyväksymispäivä.
Tarkastettu pöytäkirja oikaisuvaatimusohjeineen ja valitusosoituksineen pidetään
nähtävänä kunnan verkkosivulla siten kuin kuntalain 140 §:ssä säädetään.
Ehdotus
Esittelijä: Mika Joki, Kunnanjohtaja
Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Virpi Kauhanen ja Juhani Yli-Pohja.
Päätös
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Virpi Kauhanen ja Juhani Yli-Pohja.
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§ 192
Kunnanvaltuuston edellisen kokouksen päätösten laillisuus ja täytäntöönpano
Kuntalain (410/2015) 96 §:n mukaan jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös
on syntynyt virheellisessä järjestyksessä tai valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että
päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön
panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.
Kunnanvaltuusto on 2.11.2020 pitämässään kokouksessa käsitellyt ja päättänyt
seuraavat asiat:
§ 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§ 37 Pöytäkirjantarkastajien valinta
§ 38 Luottamushenkilön muuttaminen pois paikkakunnalta
§ 39 Partiomajan kunnostushanke
§ 40 Valtuutettujen lukumäärän vahvistaminen 2021 alkavalle valtuustokaudelle
§ 41 Tulovero- ja kiinteistöveroprosentit vuodelle 2021
§ 42 VSSHP:n perussopimuksen muuttaminen
§ 43 Muut asiat
Ehdotus
Esittelijä: Mika Joki, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus toteaa, että valtuuston päätökset ovat syntyneet laillisessa
järjestyksessä, valtuusto ei ole ylittänyt toimivaltaansa eivätkä päätökset ole
lainvastaisia ja päättää panna ne täytäntöön.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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§ 193
Vaalipäivän äänestyspaikan määrääminen vuoden 2021 kuntavaaleihin
AurDno-2020-434
Valmistelija / lisätiedot:
Juho Karisaari
juho.karisaari@aura.fi
Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 18.4.2021. Vaalit toimitetaan kunnissa
äänestysalueilla. Vaalilain 8 §:n mukaan kunta muodostaa yhden äänestysalueen, jollei
sitä ole tarpeen jakaa useampaan äänestysalueeseen. Äänestysalueiden koosta taikka
asukasmäärästä ei vaalilaissa ole tarkempia määräyksiä. Äänestysalueista päättää
valtuusto. Kunnanvaltuusto päätti jo 22.1.2007 yhdistää äänestysalueet 1
(Kirkonkulman äänestysalue) ja 2 (Asemanseudun äänestysalue) ja kunta toimii yhtenä
äänestysalueena. Uuden äänestysalueen numero on 1 ja äänestysalueen nimi Auran
äänestysalue.
Vaalilain 9 §:n mukaan jokaisella äänestysalueella on kunnanhallituksen päätöksellä
määrätty vaalipäivän äänestyspaikka. Vaalipäivää äänestäjä voi äänestää vain sen
äänestysalueen äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen
kohdalleen.
Ehdotus
Esittelijä: Mika Joki, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus määrää vuoden 2021 kuntavaalien varsinaisen vaalipäivän
äänestyspaikan seuraavasti:
Auran äänestysalue
Kunnanvirasto, os. Nikkarinkuja 8, 21380 AURA.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Juho Karisaari
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§ 194
Erityiset ennakkoäänestyspaikat vuoden 2021 kuntavaaleissa
AurDno-2020-433
Valmistelija / lisätiedot:
Juho Karisaari
juho.karisaari@aura.fi
Seuraavat yleiset vaalit ovat kuntavaalit, jotka toimitetaan sunnuntaina 18.4.2021.
Ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa 7.–13.4.2021 (keskiviikosta tiistaihin) ja
ulkomailla 7.−10.4.2021 (keskiviikosta lauantaihin). Suomalaisessa laivassa ulkomaan
ennakkoäänestys voidaan aloittaa jo keskiviikkona 31.3.2021.
Ennakkoäänestyksen ja vaalipäivän äänestyksen järjestämisestä kotimaassa vastaa
kunta. Kunnanhallituksen on vaalilain 9 §:n 1 momentin mukaisesti päätettävä
kotimaan yleisten ennakkoäänestyspaikkojen lukumäärästä ja sijainnista.
Ennakkoäänestyspaikkoja ovat myös sairaalat, ympärivuorokautista hoitoa antavat ja
muut, kunnanhallituksen päätöksellä määrätyt sosiaalihuollon toimintayksiköt sekä
rangaistuslaitokset (laitos). Edellä mainituista ennakkoäänestyspaikkoja ovat suoraan
lain nojalla muut paitsi kunnanhallituksen päätöksellä erikseen määrätyt
sosiaalihuollon toimintayksiköt. Ennakkoäänestys laitoksessa toimitetaan vähintään
yhtenä ja enintään kahtena päivänä vaalitoimikunnan määrääminä aikoina.
Ennakkoäänestys järjestetään suoraan lain nojalla Käyrän vankilassa. Koska hoivakoti
ja muutkin sosiaalihuollon toimintayksiköt (Mikonpolun asuntola) toimivat nykyisin ns.
asumisyksikköinä, ei niiden määrääminen erityiseksi ennakkoäänestyspaikaksi ole
perusteltua. Äänestys näissä sosiaalihuollon toimintayksiköissä on
tarkoituksenmukaisinta hoitaa kotiäänestyksenä. Äänestys näissä sosiaalihuollon
yksiköissä on hoidettu kotiäänestyksenä jo vuoden 2003 eduskuntavaaleista alkaen ja
järjestelyt tältä osin ovat toimineet hyvin ja sujuvasti.
Ehdotus
Esittelijä: Mika Joki, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus
1. toteaa, että vaalilain mukainen erityinen ennakkoäänestyspaikka vuoden 2021
kuntavaaleissa on Käyrän vankila, jossa ennakkoäänestys järjestetään
vaalitoimikunnan erikseen päättämällä tavalla ja
2. päättää, että sosiaalihuollon toimintayksikköjä eli hoivakotia ja Mikonpolun
asuntolaa ei määrätä vuoden 2021 kuntavaaleissa erityisiksi
ennakkoäänestyspaikoiksi, vaan äänestykset näissä yksiköissä hoidetaan
aikaisemmin noudatetun käytännön mukaisesti kotiäänestyksinä.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Juho Karisaari
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§ 195
Yleisen ennakkoäänestyspaikan määrääminen vuoden 2021 kuntavaaleja varten
AurDno-2020-432
Valmistelija / lisätiedot:
Juho Karisaari
juho.karisaari@aura.fi
Seuraavat yleiset vaalit ovat kuntavaalit, jotka toimitetaan sunnuntaina 18.4.2021.
Ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa 7.–13.4.2021 (keskiviikosta tiistaihin) ja
ulkomailla 7.−10.4.2021 (keskiviikosta lauantaihin). Suomalaisessa laivassa ulkomaan
ennakkoäänestys voidaan aloittaa jo keskiviikkona 31.3.2021.
Vuoden 2021 kuntavaaleissa valittavien valtuustojen toimikausi alkaa 1.6.2021 ja
kestää vuoden 2025 toukokuun loppuun.
Kunnilla on vastuu ennakkoäänestyspaikoista. Kunnanhallitus päättää itsenäisesti ja
oman harkintansa mukaan yleisten ennakkoäänestyspaikkojen lukumäärästä ja
sijainnista kunnassa. Vaalilain 9 §:n mukaan yleisiä ennakkoäänestyspaikkoja on
oltava jokaisessa kunnassa vähintään yksi, jollei erityisistä syistä muuta johdu.
Oikeusministeriö on kirjeellään 1.10.2020 VN/20585/2020 antanut kunnanhallituksille
ohjeet vuoden 2021 kuntavaalien äänestyspaikkojen määräämisestä ja niistä
ilmoittamisesta, vaalimateriaalista ym. Ohjeiden mukaan europarlamenttivaalien
äänestyspaikkojen tiedot on merkittävä pohjatietojärjestelmään viimeistään
perjantaina 29.1.2021 klo 12.00.
Edellisten, huhtikuussa 2017 toimitettujen kuntavaalien jälkeen vaalilakiin (714/1998)
on tehty kolme muutosta:
Vaalilain muutoksella (939/2017) otettiin käyttöön ulkomailta tapahtuva
kirjeäänestys ja sitä sovellettiin ensimmäisen kerran vuoden 2019
eduskuntavaaleissa ja sen jälkeen vuoden 2019 europarlamenttivaaleissa;
Vaalilain muutos (1223/2018) sisälsi eräitä teknisluonteisia uudistuksia, mm.
äänestysaluejakoa koskevien päätösten aikataulumuutoksen ja mahdollisuuden
lähettää äänioikeutetuille äänioikeusilmoitus (ilmoituskortti) sähköisessä
muodossa;
Vaalilain muutos (1132/2019) liittyi Digi- ja väestötietoviraston (DVV)
perustamiseen 1.1.2020.
Vaalilain 9 §:n mukaan kunnanhallitus päättää kotimaan yleisten
ennakkoäänestyspaikkojen lukumäärästä ja sijainnista kunnassa. Jokaisessa kunnassa
on oltava vähintään yksi ennakkoäänestyspaikka, jollei erityisistä syistä muuta johdu.
Oikeusministeriö kehottaa kunnanhallituksia yleisiä ennakkoäänestyspaikkoja
määrätessään kiinnittämään huomiota seuraaviin seikkoihin:
1. Kunnan on ehdottomasti huolehdittava siitä, että yleisiä
ennakkoäänestyspaikkoja on kunnassa riittävästi suhteessa kunnan
äänioikeutettujen määrän, jotta ennakkoon äänestäminen olisi äänestäjille
mahdollisimman vaivatonta ja vähän aikaa vievää.
2. Ennakkoäänestyspaikat on syytä sijoittaa sellaisiin paikkoihin, joihin äänestäjän
on helppo tulla ja joihin he vaivattomasti osaavat. Yksi hyvä tapa on sijoittaa
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ennakkoäänestyspaikkoja sinne, missä äänestäjien muutoinkin tiedetään
liikkuvan. Ennakkoäänestyspaikan on oltava aatteellisilta ja taloudellisilta
kytkennöiltään mahdollisimman puolueeton, jotta mahdollisimman monet
äänestäjät sinne mieluusti tulevat.
3. Liikuntavammaisten ja muiden liikuntaesteisten
ennakkoäänestämismahdollisuuksiin on kiinnitettävä huomiota.
Mahdollisuuksien mukaan vammaisten käyttämille kulkuvälineille on pyrittävä
varaamaan pysäköintitilaa ennakkoäänestyspaikan välittömässä läheisyydessä ja
järjestämään heidän avustamisensa äänestyspaikan ulko- ja sisäpuolella.
Äänestyspaikalla mahdollisesti olevat kynnykset ja portaat on varustettava
esimerkiksi sellaisella luiskalla, että rollaattoria tai sähkökäyttöistä pyörätuolia
käyttävä pääsee esteettä äänestystilaan.
4. Ennakkoäänestyspaikan on sekä tiloiltaan että sijainniltaan sovittava
tarkoitukseensa myös järjestyksenpidon kannalta. Vaalilain 56 §:n 1 momentissa
on säädetty järjestyksestä ennakkoäänestyspaikassa ja siihen liittyen niin
sanotusta vaalimainontakiellosta.
5. Ennakkoäänestystilan tulee olla riittävän suuri, jotta äänestys voidaan toimittaa
sujuvasti ja luotettavasti eli vaalisalaisuus, vaalivapaus ja vaalirauha turvaten.
Tilaan tulee voida sijoittaa tarpeellinen määrä pisteitä, joissa tarkastetaan
äänestäjän henkilöllisyys, annetaan äänestyslippu ja otetaan äänestys vastaan.
Tilan tulee olla siten mitoitettu ja järjestetty, että ruuhkaa ja jonoja syntyy
mahdollisimman vähän.
6. Ennakkoäänestyspaikka on sijoitettava rakennuksessa niin, että rakennuksen
poistumistiet pidetään esteettöminä. Poistumisteiden opasteita ei saa peittää.
Järjestelyjen asianmukaisuus on syytä tarvittaessa etukäteen varmistaa
alueelliselta pelastusviranomaiselta.
7. Ennakkoäänestyspaikkojen olisi hyvä pysyä samoina vaalista toiseen. Näin
edistetään sitä, että äänestäjät tietävät, missä äänestyspaikka on. Paikkojen
lopettaminen tai siirtäminen taikka niiden vakiintuneiden aukioloaikojen
muuttaminen ilman pakottavaa syytä saattaa aiheuttaa epätietoisuutta
äänestäjien keskuudessa.
8. Kunnan on tehokkaasti tiedotettava kunnan alueella olevista yleisistä
ennakkoäänestyspaikoista ja niiden aukioloajoista. Edellisten vaalien tapaan
kullekin äänioikeutetulle lähetettävään ilmoituskorttiin liitetään
äänestyspaikkarekisteristä koottava luettelo hänen oman vaalipiirinsä yleisistä
ennakkoäänestyspaikoista.
Oikeusministeriö kehottaa kuntia ottamaan myös huomioon koronavirustilanteen ja
varautumaan siihen, että jos tilanne on jossain muodossa edelleen päällä vielä ensi
keväänäkin, kuntavaalien toimittamisessa on syytä ottaa käyttöön eräitä
erityisjärjestelyitä.
Vaalilain 47 §:n mukaan kotimaan yleinen ennakkoäänestyspaikka on
ennakkoäänestystä varten avoinna kaikkina ennakkoäänestyksen ajanjakson päivinä
jollei kunnanhallituksen päätöksellä erityisistä syistä toisin määrätä. Erityinen syy voi
olla lähinnä vain kunnan jonkin alueen tai taajaman vähäiseksi arvioitu
äänestäjämäärä. Jokaisessa kunnassa tulisi olla kuitenkin vähintään yksi sellainen
äänestyspaikka, joka on avoinna jokaisena ajanjakson (7.–13.4.2021) päivänä.
Vaalilain 48 §:n mukaan kunnanhallitus määrää myös ennakkoäänestyspaikan
päivittäiset aukioloajat, kuitenkin niin, että ennakkoäänestyspaikka ei saa olla
arkipäivinä avoinna ennen klo 8:aa eikä klo 20:n jälkeen eikä lauantaisin ja
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sunnuntaisin ennen klo 9 eikä kello 18:n jälkeen. Hyväksi havaittu käytäntö on, että
ainakin ennakkoäänestyksen ajanjakson kahtena viimeisenä päivänä yleinen
ennakkoäänestyspaikka pidetään avoinna kello 20 saakka.
Vuoden 2007 eduskuntavaaleista alkaen yleinen ennakkoäänestys on Aurassa
järjestetty Auran kirjastossa (Toivo Anttila -salissa). Vuoden 2019 eduskuntavaaleissa
ja europarlamenttivaaleissa ennakkoäänestyspaikan aukioloajat olivat seuraavat:
ke – to klo 10.00–19.00
pe klo 10.00–16.00
la–su klo 10.00–14.00
ma – ti klo 10.00–20.00
Ennakkoäänestysajat ovat olleet arkisin pitkiä aiheuttaen haastetta henkilöstön
jaksamisessa. Myös osa aukioloaikojen tunneista on ollut hiljaisia, joten olisi
perusteltua lyhentää ennakkoäänestyksen aukioloa.
Ehdotus
Esittelijä: Mika Joki, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää
1. että vuoden 2021 kuntavaalien yleinen ennakkoäänestys järjestetään Auran
kirjastossa, Toivo Anttila–salissa, os. Urpontie 2, 21380 AURA
2. että ennakkoäänestyspaikan aukioloajat ovat seuraavat:
keskiviikko - perjantai klo 11.00 - 18.00
lauantai - sunnuntai klo 10.00 - 14.00
maanantai - tiistai klo 12.00 - 20.00.
3. että kirjaston aukioloajat pidetään samoina poikkeuksellisesti ennakkkoäänestyksen
ajan viikonloppua lukuunottamatta.

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Juho Karisaari, Laila Uusitalo
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§ 196
Vaaliviranomaiset vuoden 2021 kuntavaaleja varten
AurDno-2020-435
Valmistelija / lisätiedot:
Juho Karisaari
juho.karisaari@aura.fi
Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 9.4.2021. Ennakkoäänestyksen ajanjakso on
kotimaassa 29.3.–4.4. 2021 (keskiviikosta tiistaihin) ja ulkomailla 29.3.–1.4. 2021
(keskiviikosta lauantaihin).
Ennakkoäänestyksen ja vaalipäivän äänestyksen järjestämisestä kotimaassa vastaa
kunta.
Vaalit toimitetaan kunnissa äänestysalueittain. Auran kunnanvaltuuston 22.1.2007 § 9
tekemän päätöksen mukaisesti kunta toimii yhtenä äänestysalueena. Äänestysalueen
numero on 1 ja nimi Auran äänestysalue.
Vaalien käytännön järjestelyistä vastaa kunnan keskusvaalilautakunta, joka on valittu
koko vaalikaudeksi (VaaliL 13–14 §) 2017–2021. Kunnan keskusvaalilautakunnan
keskeisimmät tehtävät eduskuntavaaleissa ovat vaalien valmistavista toimenpiteistä
huolehtiminen, ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastaminen sekä alustava äänten
laskenta.
Vaalilain 15 §:n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava
kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta ja laitoksessa toimitettavaa
ennakkoäänestystä varten yksi tai useampi vaalitoimikunta.
Vaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä
sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme.
Vaalitoimikuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä
tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme.
Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen,
jossa he tulevat jäsenten sijaan. Vaalikelpoisuus vaalilautakuntaan ja
vaalitoimikuntaan määräytyy sen mukaan kun kuntalaissa säädetään.
Vaalilautakunta ja vaalitoimikunta ovat päätösvaltaisia kolmijäsenisinä.
Sekä vaalilautakunnan että vaalitoimikunnan jäsenten että niiden varajäsenten tulee
mahdollisuuksien mukaan edustaa asianomaisessa vaalipiirissä edellisissä
eduskuntavaaleissa eli vuoden 2019 eduskuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita
puoluerekisteriin merkittyjä puolueita. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien jäsenten
ja varajäsenten poliittista edustavuutta tarkastellaan erikseen, näin tehdään myös
tasa-arvolain soveltamisessa. Sekä varsinaisissa jäsenissä että varajäsenissä on siis
oltava naisia ja miehiä kumpiakin vähintään 40 %.
Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan nimet ja
yhteystiedot on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle.
Vuoden 2019 eduskuntavaalia ja europarlamenttivaalia varten Auran äänestysalueen
vaalilautakunta sekä vaalitoimikunta oli valittu seuraavassa kokoonpanossa:
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Auran äänestysalueen vaalilautakunta, varsinaiset jäsenet
Pj. Marja Kuitunen
Vpj. Tiina Leppämäki
J. Outi Leino
J. Jarko Rahkala
J. Kimmo Rantala
Varajäsenet kutsumisjärjestyksessä
1. Ritva Vainio
2. Matti Antikainen
3. Pete Sillanpää
4. Antti Ääri
5. Taru Sahla
Vaalitoimikunta, varsinaiset jäsenet
Pj. Ritva Vainio
Vpj. Tuula Vairinen
J. Matti Heikka
Varajäsenet kutsumisjärjestyksessä
1.
2.
3.
4.
5.

Taru Sahla
Anna Kela
Arvo Laakso
Ari Vilen
Antti Ääri

Ehdotus
Esittelijä: Mika Joki, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus valitsee vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan vuoden 2021
kuntavaalia varten sekä kaikille toimielimille vähintään kolme varajäsentä siinä
järjestyksessä kun he tulevat jäsenten sijaan.
Päätös
Päätettiin yksimielisesti jättää pöydälle.
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§ 197
Täyttölupa palvelutalo Hoivakodin lähihoitajan sijaisuuteen
AurDno-2020-461
Valmistelija / lisätiedot:
Sirpa Kunnas
sirpa.kunnas@aura.fi
Sosiaalijohtaja
Palvelutalo Hoivakodin lähihoitajalle on myönnetty äitiys- ja
vanhempainlomaa ajalle 19.11.2020 - 01.10.2021.
Hoivakoti on 15-paikkainen ympärivuorokautista tehostettua asumispalvelua antava
yksikkö. Asukkaat ovat runsaasti hoitoa ja hoivaa tarvitsevia. Hoivakodilla on yhteensä
10 työntekijää (vastaava sairaanhoitaja, 8 lähihoitajaa ja hoitoapulainen). Öisin
työvuorossa on vain yksi hoitaja. Hoitotyöntekijöiden osuus on 9 ja
henkilöstömitoituksen on laskettu olevan 0,6. Henkilöstömitoitus jää kuitenkin alle 0,6,
koska lakimuutoksen mukaan ainoastaan välitön asiakastyö
laskettaisiin henkilöstömitoitukseen. Palvelutalo Hoivakodin lähihoitajilla on myös
välittömän asikastyön lisäksi välillistä työtä kuten esimerkiksi pyykkihuoltoa ja muita
hoitoa ja huolenpitoa mahdollistavia tehtäviä, jotka vähentävät hoitotyön osuutta.
Vähimmäishenkilöstömitoituksesta iäkkäiden henkilöiden tehostetussa
palveluasumisessa säädetään laissa ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta
sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista, jota lakia kutsutaan vanhuspalvelulaiksi.
Kyse on lakisääteisestä vähimmäismitoituksesta. Lain yleissäännöksen mukaisesti
mitoituksen on oltava korkeampi, jos asiakkaiden toimintakyky ja palvelutarve sekä
palvelujen laadun - mukaan lukien turvallisuuden -varmistaminen sitä
vaatii. Vanhuspalvelulain mukaan henkilöstömitoituksen on oltava vuoden 2021 alusta
lukien vähintään 0,55 ja vuoden 2020 alusta lukien 0,6 työntekijää asiakasta kohden.
Henkilöstömitoitus vähintään 0,7 työntekijää asiakasta kohden tulee täysimääräisesti
voimaan 1.4.2023.
Lähihoitajan äitiys- ja vanhempainloma sijaisuuden täyttäminen on välttämätöntä,
jotta joka työvuoroon riittää työntekijöitä ja jotta vanhuspalvelulain mukainen
henkilöstön vähimmäismitoitusta voidaan noudattaa.
Kunnanhallitukselta pyydetään täyttölupaa Hoivakodin lähihoitajan äitiys- ja
vanhempainloman ajalle 19.11.2020 - 01.10.2021.

Ehdotus
Esittelijä: Mika Joki, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus myöntää täyttöluvan lähihoitajan sijaisuuteen ajalle 19.11.2020 -
01.10.2021.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Sirpa Kunnas, Henriikka Laine, Maija-Liisa Sibakow, Arja Kima
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§ 198
Toivo Anttila toimikunnan lakkauttaminen
AurDno-2020-462
Valmistelija / lisätiedot:
Tuija Pellosmaa
tuija.pellosmaa@aura.fi
Hallintojohtaja
Toivo Anttilan kuolemasta on 19 vuotta. Auran kunta sai testamentilla koko taitelijan
omaisuuden. Kunnalla on ollut testamentin mukaan mahdollisuus myydä tai lahjoittaa
joko osa tai koko hänen taiteellinen tuotantonsa. Kun kunta on pitänyt taidetta
omistuksessaan, se on ollut velvollinen luovuttamaan teoksia mahdollisiin näyttelyihin
ja on voinut periä kohtuullisen korvauksen taiteen lainaamisesta. Muilta osin
testamentissa ei rajoitettu taiteellisen tuotannon käyttöä tai esillepanoa. Testamentilla
kunnalle jäänyt asunto myytiin. Varoilla on hoidettu Toivo Anttilan taiteellista
tuotantoa, mahdollistettu kuntalaisille kulttuurielämyksiä ja digitoitu filmit ja kuvat,
hankittu koululle viisi digitaalista järjestelmäkameraa, näyttelytilan vitriinit, ostettiin
taiteilijan hautakivi ja tehtiin haudanhoitosopimus 25 vuodeksi, kustannettiin kaikille
kuntalaisille avoimia kulttuuriretkiä ja on myönnetty vuosittainen taidestipendi sekä
perustettu virtuaalimuseo osin hankerahoituksella. Tällä hetkellä toimikunnalla ei ole
rahavaroja jäljellä ja juoksevana kuluna on ollut virtuaalimuseon palvelinkustannus.
Tämän vuoksi syksyllä 2020 virtuaalimuseo siirrettiin osaksi kunnan internet-sivuja
kulttuurin alle.
Taiteilijan suosituimpia teoksia on jäljellä vain yhdet kappaleet. Joitakin teoksia on
vielä muutamia. Koska toimikunnalla ei ole enää rahavaroja käytössään, se on
päätynyt ehdottamaan toimikunnan lakkauttamista. Toivo Anttilan tuotanto on esillä
kunnan internet-sivulla virtuaalimuseona. Toimikunta ehdottaa, että taiteilijan
tuotantoa laitettaisiin esille julkisiin rakennuksiin. Loput rahavaransa (870 €)
toimikunta käyttäisi taiteilijan haudanhoitosopimuksen jatkamiseen. Toimikunta
ehdottaa 13.10. pidetyssä kokouksessaan, että toimikunta lakkautettaisiin seuraavin
ehdoin:
1. Virtuaalimuseo pidetään osana kunnan internet-palvelua niin kauan kuin se on
mahdollista.
2. Toivo Anttilan jäljellä olevat alkuperäiset taideteokset kehystetään ja asetetaan
julkisiin rakennuksiin nähtäville.
3. Toivo Anttilan rahaston loput rahavarat käytetään Toivo Anttilan
haudanhoitosopimuksen jatkamiseen.
Kehystettäviä taideteoksia on noin kymmenen kappaletta. Toimikunnan kokouksen
pöytäkirja on oheismateriaalina.
Ehdotus
Esittelijä: Mika Joki, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus ehdottaa vatuustolle, että Toivo Anttila toimikunta lakkautetaan tämän
toimikauden päättyessä 31.5.2021 toimikunnan esittämällä tavalla:
1. Virtuaalimuseo pidetään osana kunnan internet-palvelua niin kauan kuin se on
mahdollista.
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2. Toivo Anttilan jäljellä olevat alkuperäiset taideteokset kehystetään ja asetetaan
julkisiin rakennuksiin nähtäville.
3. Toivo Anttilan rahaston loput rahavarat käytetään Toivo Anttilan
haudanhoitosopimuksen jatkamiseen.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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§ 199
Kuraattorin työajan lisääminen ja vastaavan kuraattorin nimeäminen
AurDno-2020-484
Valmistelija / lisätiedot:
Tuija Pellosmaa
tuija.pellosmaa@aura.fi
Hallintojohtaja
Koronapandemian aikana lasten ja perheiden hyvinvointi on heikentynyt. Auran
kunnassa toimii koulukuraattori neljänä päivänä viikossa ja koulupsykologi kahtena
päivänä viikosssa. Koulukuraattori tekee matalalla kynnyksellä työtä koululaisten ja
heidän perheidensä kanssa tukien arjen ongelmissa. Kuraattorin tekemän työn
tarkoituksena on järjestää oppilaille riittävä tuki ja ohjaus sekä muut tarpeelliset
toimet koulunkäyntiin ja oppilaiden kehitykseen liittyvien sosiaalisten ja psyykkisten
vaikeuksien vähentämiseksi tai poistamiseksi. Hän auttaa oppilaita, joilla on
vaikeuksia koulunkäynnissä tai ihmissuhteissaan tai omaan kasvuunsa ja
kehitykseensä liittyviä ongelmia tai pulmatilanteita. Kuraattorin tehtäväkuvaan kuuluu
koko kouluyhteisön hyvinvoinnin ja toiminnan tukeminen sekä kotien ja koulun
yhteistyön tukeminen. Kuraattori huolehtii omalta osaltaan oppilaiden oikeusturvasta
ja sen toteutumisesta esi- ja peruskouluyhteisössä siten, että oppilas saa
tarvitsemansa tuen ja palveluohjauksen.
Aurassa koulukuraattorin tehtäväkenttään kuuluvat yhtenäiskoulun lisäksi
Kirkonkulman koulu ja esiopetus kokonaisuudessaan.Valtionhallinnon linjausten
mukaan kuraattoripalvelua tulisi olla saatavilla kaikkina koulupäivinä. Lainsäätäjällä on
valmistelussa valtakunnalliset mitoitukset kuraattorityöhön. Auran oppilasmäärä on
yhteensä 533, ja toimintaa on tällä hetkellä kolmessa yksikössä. 80 %:n työaika edellä
kerrotulle oppilasmäärälle on kovin tiukka. Lasten edun mukaista olisi mitoittaa
kuraattorin työaika täysiaikaiseksi, jolloin jokaisena koulupäivänä olisi mahdolisuus
päästä kuraattorin vastaanotolle ilman ajanvarausta.
Vastaava kuraattori on opiskelijahuoltolain mukaan nimettävä kuraattoripalvelujen
vastuuhenkilö. Vastaavalla kuraattorilla tulee olla sosiaalityöntekijän pätevyys, ja
pienissä kunnissa vastaavaksi kuraattoriksi nimetäänkin usein sosiaalityöntekijä.
Lähikuntien kanssa on käyty aika ajoin keskustelua yhteisestä vastaavasta
kuraattorista, mutta hanke ei ole edennyt, eikä naapurikunnilla ole ollut vastaavan
kuraattorin työpanosta myytäväksi. Vastaava kuraattori antaa koulukuraattorille
sosiaalityön erityisosaamisen konsultaatiota. Vastaava kuraattori ei toimi
koulukuraattorin esimiehenä, mutta häneen voi ottaa yhteyttä, mikäli yhteistyö
koulukuraattorin kanssa ei jostain syystä suju.
Ehdotus
Esittelijä: Mika Joki, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää, että
1. koulukuraattorin tehtävä täytetään 100 % työajalla (37 tuntia 45 minuuttia viikossa)
1.1.2021 alkaen
2. vastaavan kuraattorin tehtävä liitetään osaksi sosiaalityöntekijän virkatehtäviä
15.11.2020 alkaen ja tehtäviin kuuluvat esittelytekstissä kerrotut asiat
3. vastaavan kuraattorin tehtävästä maksetaan TVA-lisänä 300 euroa kuukaudessa
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(oppilashuollon kustannuspaikalta) ja
4. vastaavan kuraattorin tehtäväjärjestelyihin palataan, mikäli tehtävä osoittautuu liian
työlääksi muiden virkatehtävien ohella.
Päätös
Sanna Laine ehdotti, että vastaavan kuraattorin tehtävä liitetään osaksi
sosiaalijohtajan virkatehtäviä. Virpi Kauhanen kannatti. Kunnanjohtaja muutti
päätösehdotustaan tältä osin.
Kunnanhallitus päätti, että
1. koulukuraattorin tehtävä täytetään 100 % työajalla (37 tuntia 45 minuuttia viikossa)
1.1.2021 alkaen
2. vastaavan kuraattorin tehtävä liitetään osaksi sosiaalijohtajan virkatehtäviä
15.11.2020 alkaen ja tehtäviin kuuluvat esittelytekstissä kerrotut asiat
3. vastaavan kuraattorin tehtävästä maksetaan TVA-lisänä 300 euroa kuukaudessa
(oppilashuollon kustannuspaikalta) ja
4. vastaavan kuraattorin tehtäväjärjestelyihin palataan, mikäli tehtävä osoittautuu liian
työlääksi muiden virkatehtävien ohella.
Tiedoksi
Ville Kouki, Kaisa Olari, Sirpa Kunnas, Maija-Liisa Sibakow, Arja Kima
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§ 200
Poikkeaminen asemakaavasta korttelissa 1014
AurDno-2020-485
Valmistelija / lisätiedot:
Mika Joki
mika.joki@aura.fi
Kunnanjohtaja
Kiinteistö Oy Haka-Rakentajat perusyhtiö 23 on hakenut poikkeamislupaa rakentaa
julkista hallintoa ja palvelua palvelevan rakennuksen omistamalleen kiinteistölle Tontti
1014/2, joka sijaitsee Asemanseudun taajaman asemakaava-alueella korttelissa 1014
tontilla 1. Rakennuspaikan pinta-ala on 2 950 m2. Rakennuspaikan nykyinen
kaavamerkintä on KM-2 eli liikerakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa
vähittäiskaupan suuryksikön.

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 171 §:n mukaan kunta voi erityisestä syystä
myöntää poikkeuksen tässä laissa tai sen nojalla annetuista rakentamista tai muuta
toimenpidettä koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista ja muista rajoituksista.
Poikkeamista ei kuitenkaan saa myöntää, jos se:
1. aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön
muulle järjestämiselle;
2. vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista;
3. vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden
saavuttamista;
4. johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa
merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.
Asemakaava, jolla poikkeamisen kohteena oleva rakennuspaikka sijaitsee, on
vahvistettu vuonna 2015. Tämän jälkeen on laadittu nyt lainvoimainen
maakuntakaava, jossa alueen merkintänä on C/m eli tuleva keskustatoimintojen alue.
Merkintä tarkoittaa maankäytöltään muuttuvaa, valtakunnallisesti, maakunnallisesti
tai seudullisesti merkittävää keskustahakuisten palvelu-, hallinto- ja muiden
sekoittuneiden toimintojen aluetta sekä siihen liittyviä liikennealueita ja puistoja.
Merkintä sisältää myös keskusta-asumisen. Maakuntakaava ei siten aseta estettä
kaavasta poikkeamiseen.
Haettu poikkeaminen liittyy kiinteistön omistajan mahdollisuuteen rakentaa
parhaillaan kilpailutuksessa oleva Auran uusi kunnanvirasto omistamalleen tontille.
Kunta on hankintapäätöstä tehdessään päättänyt, että pyrkii mahdollistamaan
rakentamisen myös muille kuin Y-alkuisille korttelialueille.
Haettu poikkeaminen on melko vähäinen ja käytännössä kiinteistön
käyttötarkoituksen muutos vähentäisi liikennettä alueella ja sitä kautta myös
liikenteen aiheuttamaa mahdollista häiriötä viereiselle asuinalueelle. Lisäksi esitetty
poikkeaminen käyttäisi vain osan kaavatontin rakennusoikeudesta ja loput
rakennusoikeudesta on mahdollista edelleen käyttää kaavan mukaiseen
alkuperäiseen käyttötarkoitukseen. Lähtökohtaisesti voidaan myös katsoa, että
asemaseudulla on kaavallisesti riittävästi kauppaan ja liiketoimintaan osoitettuja
tontteja.
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Rakennuspaikan viereinen tontti on kaavassa YL-merkinnällä ja sillä sijaitsee
terveysasema, joten esitetty rakennuspaikka soveltuu hyvin yleisten rakennusten
rakentamiseen. Naapurit on kuultu ja heillä ei ole ollut huomautettavaa
poikkeamiseen.
Ehdotus
Esittelijä: Mika Joki, Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus myöntää hakijalle poikkeuksen rakentaa julkisen hallinnon ja julkisten
palvelujen rakennuksen kiinteistölleen Tontti 1014/2 Auran Asemaseudun taajaman
korttelissa 1014. Muilta osin on noudatettava olemassa olevaa asemakaavaa.
Perusteluna poikkeamiselle on asemakaavan hyväksymisen jälkeen muuttuneet
olosuhteet sekä kunnan palvelujen turvaaminen ja parantaminen keskustan alueella.
Poikkeaminen ei:
1. aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle
järjestämiselle;
2. vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista;
3. vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden
saavuttamista;
4. johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuta
merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.
Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Poikkeamislupa on voimassa kahden vuoden
ajan.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Hakija, Ely-keskus
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§ 201
Muut asiat
Muut mahdollisesti esille tulevat asiat.
Päätös
Sosiaalityöntekijän rekrytointi-ilmoitusta tulee jatkaa. Tehtävän palkkaus tarkistetaan
ja laitetaan selkeästi ilmoitukseen.
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Hallintovalitus
§200
Hallintovalitus
Tehdystä päätöksestä saa tehdä kirjallisen hallintovalituksen se, johon päätös on
kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
(asianosainen).
Valitus tehdään 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista Turun hallinto-
oikeudelle, jonka yhteystiedot ovat:
- käynti- ja postiosoite Sairashuoneenkatu 2-4, 20101 Turku
- puhelinvaihde 029 5642410
- sähköposti turku.hao@oikeus.fi
- aukioloaika ma-pe klo 8.00-16.15
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Valituskirjelmässä on ilmoitettava
- valittajan nimi, asuinkunta, postiosoite ja puhelinnumero, johon valittajalle
voidaan toimittaa asiaa koskevat ilmoitukset
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet
Valituskirjelmä on valittajan tai kirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava.
Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös
laatijan asuinkunta.
Valituskirjelmään on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon
valittamalla haetaan muutosta, selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta sekä
asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin
toimitettu viranomaiselle.
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.
Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai
juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen
jälkeisenä arkipäivänä. 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.
Hallintovalitus on tehtävä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen
tiedoksisaamisesta sitä päivää lukuun ottamatta. Asianosaisen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen
lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen
tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Auran kunnan kirjaamosta:
Postiosoite: PL 24, 21381 Aura
Käyntiosoite: Nikkarinkuja 8
Sähköpostiosoite: kunta@aura.fi
Puhelin: 02 - 486 430

Auran kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
09.11.2020

19/2020
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Muutoksenhakukielto
§196, §197, §198, §201
Muutoksenhakukielto
Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Auran kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
09.11.2020

19/2020
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Oikaisuvaatimus
§190, §191, §192, §193, §194, §195, §199
Oikaisuvaatimusohje
Päätökseen tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen
saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai
etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimus osoitetaan kunnanhallitukselle ja toimitetaan keskushallintoon.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Jollei
muuta näytetä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä
(7.) päivänä sen jälkeen, kun asiakirja on annettu postin kuljetettavaksi.
Saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan saadun tieto
saantitodistuksen osoittamana päivänä. Erillistä tiedoksisaantitodistusta käytettäessä
päätöksestä katsotaan saadun tieto todistukseen merkittynä päivänä. Kunnan jäsenen
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja
on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta
oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä,
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa
oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Sähköinen asiakirja täyttää myös kirjallisen
asiakirjan vaatimuksen. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
- päätös, johon vaaditaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.
Vaatimuksen perusteineen on käytävä ilmi oikaisuvaatimuksesta. Tekijän on
allekirjoitettava oikaisuvaatimus ja siinä on ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta,
postiosoite ja puhelinnumero. Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä saa
kunnan keskushallinnosta.
Keskushallinnon yhteystiedot:
käyntiosoite Nikkarinkuja 8, Aura
postiosoite Auran kunta, PL 24, 21381 Aura
puhelinvaihde (02) 486 430
sähköposti kunta@aura.fi
avoinna ma - to klo 8.00-16.00, pe klo 8.00-14.45

