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Saapuvilla olleet jäsenet
Minna Anttonen, puheenjohtaja
Mikko Niemi, 1. varapuheenjohtaja
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Juhani Yli-Pohja
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Allekirjoitukset

Minna Anttonen
Puheenjohtaja
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Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty
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Maj-Len Heikka

Antti Salmi

Pöytäkirjan nähtävänäolo
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§ 27
Kokouksen työjärjestys
Valmistelija / lisätiedot:
Leena Miettinen
leena.miettinen@aura.fi
Avattuaan kokouksen puheenjohtajan on todettava kokouksessa läsnä olevat sekä
missä ominaisuudessa kukin on paikalla.
Lisäksi puheenjohtajan on todettava kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Kokous on kutsuttu laillisesti koolle kun kaikki lautakunnan varsinaiset jäsenet ovat
saaneet kokouskutsun lautakunnan päättämässä määräajassa (4 päivää ennen).
Toimielin on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.
Kokouksen asiat käsitellään asialistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin
päätä.
Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu
kokouskutsussa.
Ehdotus
Esittelijä: Leena Miettinen
Vapaa-aikalautakunta hyväksyy kokouksen työjärjestyksen.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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§ 28
Pöytäkirjantarkastus
Valmistelija / lisätiedot:
Leena Miettinen
leena.miettinen@aura.fi
Kunnan hallintosäännön 142 §:n mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan
johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa
pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.
Lautakunta päättää valita kaksi pöytäkirjan tarkastajaa vuoroperiaatteella. Pöytäkirja
tarkistetaan samalla viikolla kun kokouspäivä on ollut.
Lautakunta päättää kuntalain mukaisesti pitää pöytäkirjat nähtävänä vapaa-
aikatoimistossa klo 8-16 kokouspäivää seuraavan viikon ensimmäisenä arkipäivänä.
Tämän lisäksi pöytäkirja on nähtävänä kunnan www-sivuilla
kahden viikon kuluessa kokouksesta. Tietosuojalain vaatimusten mukaisesti yksilöä
koskevat asiat poistetaan pöytäkirjasta eikä niitä pidetä julkisesti esillä.
Ehdotus
Esittelijä: Leena Miettinen
Päätetään valita pöytäkirjantarkastajiksi Maj-Len Heikka ja Tomi Kauhanen.
Päätös
Päätettiin valita pöytäkirjantarkastajiksi Maj-Len Heikka ja Antti Salmi.
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Vapaa-aikalautakunta, § 5,25.02.2021
Vapaa-aikalautakunta, § 29, 09.06.2021
§ 29
Vapaa-aikatoimen perusavustukset 2021
AurDno-2021-63
Vapaa-aikalautakunta, 25.02.2021, § 5
Valmistelijat / lisätiedot:
Anna Hellstén
anna.hellsten@aura.fi
Liitteet

1 Avustusohje_2021.pdf
2 Avustushakemus_2021.pdf

Vapaa-aikalautakunta on varannut vapaa-aikatoimen talousarviossa avustuksiin
vuonna 2021 yhteensä 13 000 €. Vapaa-aikatoimen avustukset jaetaan kerralla
perusavustuksena.
Perusavustusta on myönnetty sellaiselle Aurassa toimintaa järjestävälle yhdistykselle,
joka pääasiallisesti kuuluu nuoriso- tai liikuntatoiminnan piiriin. Avustuksen
myöntämiseen vaikuttaa myös yhdistyksen toiminta: osallistujamäärät, laajuus,
monipuolisuus ja näkyvyys Auran alueen nuoriso- ja liikuntatoiminnassa.
Myöntämisen perusteina pidetään myös hallittua taloudenhoitoa edellisenä vuonna,
kuluvan ja tulevan vuoden toimintasuunnitelmaa sekä hyvää yleistä taloudenhallintaa.
Avustushakuun liittyvät asiakirjat:
- avustusohje
- hakulomake
- raportointilomake
Ehdotus
Esittelijä: Anna Hellstén
Vapaa-aikalautakunta päättää jakaa vuonna 2021 perusavustuksina 13 000 €.
Myöhässä palautettuja hakemuksia ei käsitellä. Avustushaku julistetaan auki
huhtikuun 2020 ajaksi. Vapaa-aikalautakunta hyväksyy avustusohjeen, haku- ja
raportointilomakkeen.
Päätös
Vapaa-aikalautakunta päättää jakaa vuonna 2021 perusavustuksina 13 000 €.
Myöhässä palautettuja hakemuksia ei käsitellä. Avustushaku julistetaan auki
huhtikuun 2020 ajaksi. Vapaa-aikalautakunta hyväksyy avustusohjeen, haku- ja
raportointilomakkeen.
Avustuspäätöksiä tehtäessä otetaan huomioon viime vuoden toimintaa
tarkasteltaessa toiminnan kehittäminen, vaihtoehtoisten toimintatapojen löytäminen
sekä muu toiminnan sopeuttaminen korona-aikaan.
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Vapaa-aikalautakunta, 09.06.2021, § 29
Valmistelija / lisätiedot:
Leena Miettinen
leena.miettinen@aura.fi
Liitteet

1 Myönnetyt perusavustukset.pdf
2 Avustusohje_2021.pdf
Vapaa-aikalautakunta päätti kokouksessaan 25.2.2021 jakaa vuonna 2021 liikunta- ja
nuorisotoiminnan tukemiseen tarkoitettuja avustuksia Aurassa toimintaa järjestäville
yhdistyksille yhteensä 13 000€. Liitteessä vapaa-aikalautakunnan hyväksymä
avustusohje. Avustukset olivat haettavissa huhtikuun 2021 ajan. Avustuspäätöksiä
tehtäessä otetaan huomioon viime vuoden toimintaa tarkasteltaessa toiminnan
kehittäminen, vaihtoehtoisten toimintatapojen löytäminen sekä muu toiminnan
sopeuttaminen korona-aikaan.
Hakemuksia saapui 6 kpl, ne ovat nähtävänä kokouksessa. Vapaa-aikatoimen
avustusyhteenveto vuosilta 2019-2020 + haetut summat 2021 ovat liitteenä.

Vapaa-aikalautakunta päättänyt:
- 6.6.2014 §24 alkaen toistaiseksi voimassaolevan säännön avustusohjeeseen: ”
Avustusta saanut yhdistys on velvollinen antamaan lautakunnalle seuraavan vuoden
maaliskuun 31. päivään mennessä selvityksen myönnettyjen varojen käytöstä.
Yhdistyksen saama avustus tulee käyttää siihen tarkoitukseen, johon se on
myönnetty. Mikäli yhdistys ei anna hyväksyttävää selvitystä saamansa avustuksen
käytöstä voidaan myönnetty avustus periä takaisin.”
- 21.06.2019 §17: Jatkossa yhdistys, joka ei ole toimittanut edellisen vuoden selvitystä
määräaikaan mennessä, jätetään huomioimatta seuraavassa avustuksen jaossa.
Ehdotus
Esittelijä: Leena Miettinen
Jaetaan vapaa-aikatoimen perusavustukset vuonna 2021 seuraavasti:

APU ry
Auran Eräkurjet
Auran Nuorisoseura ry
Auranmaan painiseura
Elite Football Club ry
Härkätien 4H-yhdistys ry
Yhteensä

6000€
900€
1200€
2300€
1000€
1600€
13000€

Huom.
- Tuen maksamisen edellytyksenä on, että kaikki avustusohjeessa pyydetyt liitteet
toimitettava ennen tuen maksamista.
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- Avustusta saanut yhdistys on velvollinen antamaan lautakunnalle seuraavan vuoden
maaliskuun 31. päivään mennessä selvityksen myönnettyjen varojen käytöstä sitä
varten laaditulle raportointilomakkeelle. Yhdistyksen saama avustus tulee käyttää
siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty. Mikäli yhdistys ei anna hyväksyttävää
selvitystä saamansa avustuksen käytöstä voidaan myönnetty avustus periä takaisin.
- Mikäli yhdistys on jo saanut avustusta Auran kunnalta toimintaansa, tätä avustusta ei
voida käyttää jo tuetun toiminnan tukemiseen. Jäljelle jäävän summan osalta avataan
uusi haku.
- Avustusta ei voi käyttää kunnan maksullisten sisäliikuntatilojen vuorojen
maksamiseen.
Päätös
Vapaa-aikalautakunta päätti myöntää perusavustukset muokatun liitteen mukaisesti.
Tiedoksi
Avustusta hakeneet yhdistykset
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Vapaa-aikalautakunta, § 6,25.02.2021
Vapaa-aikalautakunta, § 30, 09.06.2021
§ 30
Kulttuuritoimen perusavustukset 2021
AurDno-2021-64
Vapaa-aikalautakunta, 25.02.2021, § 6
Valmistelijat / lisätiedot:
Anna Hellstén
anna.hellsten@aura.fi
Liitteet

1 Selvitys-avustuksen-käytöstä-2021.pdf
2 Avustusohje_2021.pdf
3 Avustushakemus_2021.pdf
Kulttuuritoimen talousarviossa avustuksiin on varattu vuonna 2021 yhteensä 2 000 €.
Avustus jaetaan perusavustuksena ja kohdeavustuksena. Perusavustuksen hakuaika
on huhtikuussa ja kohdeavustuksen marraskuussa.
Sivistyslautakunta on kokouksessaan 11.11.2004 hyväksynyt kulttuuritoimen
avustusten myöntämisessä noudatettavat periaatteet (pöytäkirja 9/2004 §112). Auran
kunnan kulttuuritoimen avustusten tarkoituksena on edistää auralaisten kulttuurialan
harrastusmahdollisuuksia sekä lisätä kunnan viihtyisyyttä tuottamalla
kulttuuripalveluja kaikenikäisille kuntalaisille. Kohdeavustusta myönnetään
paikalliseen kulttuuritoimintaan.
Kuntien kulttuuritoiminnasta annetussa laissa kulttuuritoiminnan järjestämisellä
tarkoitetaan (laki 166/2019, §3):
1) edistää kulttuurin ja taiteen yhdenvertaista saatavuutta ja monipuolista käyttöä;
2) luoda edellytyksiä ammattimaiselle taiteelliselle työlle ja toiminnalle;
3) edistää kulttuurin ja taiteen harrastamista sekä niihin liittyvää kansalaistoimintaa;
4) tarjota mahdollisuuksia kulttuurin ja taiteen eri muotojen ja alojen tavoitteelliseen
taide- ja kulttuurikasvatukseen;
5) edistää kulttuuriperinnön ylläpitämistä ja käyttöä sekä paikallista identiteettiä
tukevaa ja kehittävää toimintaa;
6) edistää kulttuuria ja taidetta osana asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä,
osallisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä paikallista ja alueellista elinvoimaa;
7) edistää kulttuurista vuorovaikutusta ja kansainvälistä toimintaa ja toteuttaa muita
kulttuuriin ja taiteeseen liittyviä toimia.
Kulttuuritoimen kohdeavustusta myönnetään seuraaville hakijatahoille:
- Auran alueella toimintaa järjestäville yhdistyksille ja ryhmille
- harkinnan mukaan yksityishenkilöille, jotka harjoittavat kulttuuritoimintaa Auran
kunnan alueella
- kohdeperusteisesti kulttuuri- ja taidetapahtumien järjestämiseen, kotiseutu- ja
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kulttuuriperintötyöhön sekä muihin kulttuuritoiminnaksi katsottaviin hankkeisiin
- yksityisille henkilöille taideapurahana tai kulttuuritutkimuksen apurahana
Avustushakuun liittyvät asiakirjat:
- avustusohje
- hakulomake
- raportointilomake
Ehdotus
Esittelijä: Anna Hellstén
Vapaa-aikalautakunta päättää jakaa vuonna 2021 kulttuuritoimen perusavustuksina ja
kohdeavustuksina yhteensä 2 000 euroa. Myöhässä palautettuja hakemuksia ei
käsitellä. Kulttuuritoimen perusavustus 2021 on haettavana huhtikuun ja
kohdeavustus marraskuun 2021 ajan. Vapaa-aikalautakunta hyväksyy kulttuuritoimen
avustusohjeen, haku- ja raportointilomakkeen.
Päätös
Vapaa-aikalautakunta päättää jakaa vuonna 2021 kulttuuritoimen perusavustuksina ja
kohdeavustuksina yhteensä 2 000 euroa. Myöhässä palautettuja hakemuksia ei
käsitellä. Kulttuuritoimen perusavustus 2021 on haettavana huhtikuun ja
kohdeavustus marraskuun 2021 ajan. Vapaa-aikalautakunta hyväksyy kulttuuritoimen
avustusohjeen, haku- ja raportointilomakkeen.
Avustuspäätöksiä tehtäessä otetaan huomioon viime vuoden toimintaa
tarkasteltaessa toiminnan kehittäminen, vaihtoehtoisten toimintatapojen löytäminen
sekä muu toiminnan sopeuttaminen korona-aikaan.

Vapaa-aikalautakunta, 09.06.2021, § 30
Valmistelija / lisätiedot:
Leena Miettinen
leena.miettinen@aura.fi
Kulttuuritoimen talousarviossa avustuksiin on varattu vuonna 2021 yhteensä 2 000 €.
Avustus jaetaan perusavustuksena ja kohdeavustuksena. Perusavustuksen hakuaika
on huhtikuussa ja kohdeavustuksen marraskuussa.
Kulttuuritoimen avustusten myöntämisessä on noudatettu seuraavia periaatteita:
Auran kunnan kulttuuritoimen avustusten tarkoituksena on edistää auralaisten
kulttuurialan harrastusmahdollisuuksia sekä lisätä kunnan viihtyisyyttä tuottamalla
kulttuuripalveluja kaikenikäisille kuntalaisille. Kohdeavustusta myönnetään
paikalliseen kulttuuritoimintaan.
"Kuntien kulttuuritoiminnasta annetussa laissa kulttuuritoiminnalla tarkoitetaan tässä
laissa taiteen harjoittamista ja harrastamista, taidepalvelusten tarjontaa ja käyttöä,
kotiseututyötä sekä paikallisen kulttuuriperinteen vaalimista ja edistämistä. "(Laki
kuntien kulttuuritoiminnasta 728/92, §2.)

Määräaikaan mennessä hakemuksensa jättivät seuraavat auralaiset yhdistykset:
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- Auran Nuorisoseura ry (Lapsille ja nuorille Akrobatia Sirkus ja showdance sekä
kaiken ikäisille latino).
- Taideyhdistys Ars Auranmaa ry (Aurajokilaakson kulttuuriralli ja Aurasalin Gallerian
Kesäkuvia-näyttely)
Saapuneet hakemukset ovat nähtävillä lautakunnan kokouksessa. Vuonna 2019-2020
myönnetyt sekä kuluvana vuonna 2021 haetut perusavustussummat nähtävissä alla:

HAKIJA

2019

2020

2021

Auran Nuorisoseura ry
MLL Auran yhdistys
Taideyhdistys Ars Auranmaa ry
Yhteensä

1000
300
300
1600

600
700

1000

1300

150
1150

Ehdotus
Esittelijä: Leena Miettinen
Vapaa-aikalautakunta myöntää vuodelle 2021 kulttuuritoimen perusavustukset
seuraavasti:
Auran Nuorisoseura ry
Taideyhdistys Ars Auranmaa ry

1000€
150€

Yhteensä 1150 euroa. Marraskuun ajan haettavina kohdeavustuksina jaetaan 850€.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
Avustusta hakeneet yhdistykset
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§ 31
Koivuniemen virkistysalue Auran Eräkurkien leirikäytössä 2.-4.7.2021
AurDno-2020-283
Valmistelija / lisätiedot:
Leena Miettinen
leena.miettinen@aura.fi
Auran virkistysalueella Koivuniemessä järjestettävä Auran Eräkurkien partioleiri on
tarkoitettu auralaisille lapsille ja nuorille. Ohjelmaa on suunniteltu koko
virkistysalueelle laajasti eri paikkoihin. Turvallisuussyistä alue tulee varata pelkästään
leirikäyttöön ajalla 2.-4.7.2021. Sunnuntaina 4.7.2021 klo 15 jälkeen virkistysalueen
yleisösauna ja muut palvelut ovat normaalisti kaikkien halukkaiden käytössä.
Koivuniemen rantamökki on jo vuokrattu yksityiseen käyttöön 2.-4.7.2021.
Koivuniemen sääntöjen mukaan koko virkistysaluetta ei vuokrata kesäkaudella
suljettuihin yksityistilaisuuksiin, muutoin kuin tarvittaessa kunnan oman käytön osalta
(leirit ym.). Auran Eräkurjet kuitenkin toivovat, että nyt Korona-tilanteen hieman
hellittäessä olisi mahdollista järjestää lapsille ja nuorille positiivinen leirikokemus
oman kunnan alueella.

Auran kunnan hallintosääntö (s.18):
5 luku Toimielinten tehtävät ja toimivallan jako, 27 § Vapaa-aikalautakunnan tehtävät
ja toimivalta: Lautakunta vastaa Koivuniemen virkistysalueen kehittämisestä ja
käytöstä.
Ehdotus
Esittelijä: Leena Miettinen
Vapaa-aikalautakunta päättää, että Koivuniemen virkistysalue on Auran Eräkurkien
leirikäytössä 2.-4.7.2021.
Päätös
Päätösehdotusta ei hyväksytä. Koivuniemen virkistysaluetta ei anneta Auran
Eräkurkien leirikäyttöön 2.-4.7.2021.
Tiedoksi
Auran Eräkurjet
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§ 32
Muut asiat
Valmistelija / lisätiedot:
Leena Miettinen
leena.miettinen@aura.fi
Ehdotus
Esittelijä: Leena Miettinen
Muut mahdollisesti esille tulevat asiat.
Päätös
Keskusteltiin aukiolevasta nuorisotyöntekijän työpaikasta.
Koivuniemen muuttuneet aukioloajat ovat puhututtaneet ja palautetta on saatu.
Asiasta keskusteltiin lautakunnassa.Tehdään kysely aukioloajoista ennen kesäkauden
päättymistä.
Käytiin läpi Cafescon ja nuorisoteatterin tilanteet.
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§ 33
Otto-oikeus (lautakunnat)
Valmistelija / lisätiedot:
Leena Miettinen
leena.miettinen@aura.fi
Kuntalain 92 §:n mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja,
kunnanjohtaja tai johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa
kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty
kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja
jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. Kunnan hallintosäännön § 32:
n mukaan asian ottamisesta kunnanhallituksen käsittelyyn voi päättää kunnanhallitus,
kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanjohtaja.
Kunnan hallintosäännössä on määrätty, että otto-oikeus koskee vastaavasti
lautakuntia, mikäli kunnanhallitus ei ole päättänyt otto-oikeuden käyttämisestä.
Kunnan hallintosäännön 33 §:n mukaan asian ottamisesta lautakunnan käsiteltäväksi
voi päättää lautakunnan lisäksi lautakunnan puheenjohtaja ja esittelijä.
Hallintosäännön 34 §:n mukaan ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan
oteta säännössä mainittuja, kunnanjohtajan, toimialapäällikön ja vastuualueen
esimiehen ratkaisuvaltaan kuuluvia henkilöstöasioita (mm. vuosilomat, koulutukset).
Hallintosäännön 34 §:n mukaan ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei saa ottaa:
1. lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta tai toimitusmenettelyä
koskevia asioita; eikä
2. yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita.
Vapaa-aikasihteeri
Henkilöstöpäätös:
§ 2 Miisa Kanervan valinta nuorisotyöntekijäksi koulunuorisotyöhön
§ 8 Koivuniemen aluehoitajan valinta ajalle 1.6.-31.8.2021
Hankintapäätös:
§ 3 Auran nuorisoteatterin logon graafisen suunnittelun hankinta
§ 4 Hankintapäätös Auran nuorisoteatterin äänitekniikasta
§ 5 Hankintapäätös Auraamon aulan sisustussuunnittelusta
§ 6 Hankintapäätös Auran nuorisoteatterin katsomon jalkojen ja DMX-kaapeleiden
hankinnasta
§ 7 Hankintapäätös Auran nuorisoteatterin asennutöistä
Vapaa-aikasihteeri
Hankintapäätös:
§ 3 Auran nuorisoteatterin logon graafisen suunnittelun hankinta, 11.05.2021
§ 4 Hankintapäätös Auran nuorisoteatterin äänitekniikasta, 14.05.2021
§ 5 Hankintapäätös Auraamon aulan sisustussuunnittelusta, 14.05.2021
§ 6 Hankintapäätös Auran nuorisoteatterin katsomon jalkojen ja DMX-kaapeleiden
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hankinnasta, 19.05.2021
§ 7 Hankintapäätös Auran nuorisoteatterin tekniikan ja kaluston asennustyöstä,
25.05.2021
Henkilöstöpäätös:
§ 2 Miisa Kanervan valinta nuorisotyöntekijäksi koulunuorisotyöhön, 11.05.2021
§ 8 Koivuniemen aluehoitajan valinta ajalle 1.6.-31.5.2021, 03.06.2021
Ehdotus
Esittelijä: Leena Miettinen
Lautakunta merkitsee tiedokseen vapaa-aikasihteerin viranhaltijapäätökset ja päättää
ettei se käytä otto-oikeutta.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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§ 34
LISÄPYKÄLÄ: Täyttölupa osa-aikaiseen ja määräaikaiseen nuoriso-ohjaajaan
AurDno-2021-260
Valmistelija / lisätiedot:
Leena Miettinen
leena.miettinen@aura.fi
Lounais-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt Auran kunnan vapaa-aikatoimelle
lasten ja nuorten paikalliseen harrastamiseen valtionavustusta 4 300,00 euroa.
Myönnetyn valtionavustuksen käyttöaika alkaa 11.10.2021, jolloin edellinen
avustuskausi päättyy. Saadulla valtionavustuksella järjestetään maksutonta
harrastustoimintaa lukuvuoden aikana. Täyttölupaa haetaan ajalle 16.8.2021-
27.5.2022 ja osa-aikaisuus on 18h/viikko.
Osa-aikaisen nuoriso-ohjaajan tehtävään kuuluvat klubit (monitoimi) 5-6-luokkalaisille
4h/viikko ja 13-17-vuotiaille 6h/viikko, pelikerhotiimit 12-18 –vuotiaille 4h/viikko sekä
avoin toiminta 13-29-vuotiaille perjantai-iltaisin 4h/viikko. Muut edellä mainitut
toiminnot kuin avoin toiminta kuuluvat Lounais-Suomen aluehallintoviraston
myöntämän avustuksen piiriin. Toimintaympäristönä on pääsääntöisesti Kulttuurinen
Nuorisokahvila Cafesco ja iltaisin työparina toimii vakituinen nuorisotyöntekijä.

Ehdotus
Esittelijä: Leena Miettinen
Vapaa-aikalautakunta esittää kunnanhallitukselle osa-aikaisen ja määräaikaisen
nuoriso-ohjaajan täyttöluvan myöntämistä ajalle 16.8.2021-27.5.2022.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
Kaupunginhallitus
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Muutoksenhakukielto
§27, §28, §32, §34
Muutoksenhakukielto
Päätöksistä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta, koska asia
päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
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Oikaisuvaatimus
§29, §30, §31, §33
Oikaisuvaatimusohje
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan
jäsen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite
Auran vapaa-aikalautakunta
Auran kunta
PL 24, Nikkarinkuja 8
21381 AURA
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan
jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun
pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen
lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen
tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

