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Saapuvilla olleet jäsenet
Minna Anttonen, puheenjohtaja, saapui 19:28
Heidi Rajakangas
Ilkka Soukka, saapui 18:04
Maj-Len Heikka, saapui 18:04
Antti Salmi, varajäsen, saapui 18:04
Muut saapuvilla olleet
Marjaana Tamminen, Vapaa-aikasihteeri, sihteeri
Kari Koivu, saapui 18:04
Jukka Leino, Kunnanhallituksen puheenjohtaja, saapui 18:04, poistui 20:10
Poissa

Mikko Niemi, 1. varapuheenjohtaja
Joonas Kähkönen
Juhani Yli-Pohja
Mika Joki, Kunnanjohtaja
Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja
Marko Pääkkö, varajäsen

Allekirjoitukset

Minna Anttonen
Puheenjohtaja

Marjaana Tamminen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty
10.06.2019

10.06.2019

Antti Salmi

Maj-Len Heikka

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Lautakunta päättää kuntalain mukaisesti pitää pöytäkirjat nähtävänä vapaaaikatoimistossa klo 8-16 kokouspäivää seuraavan viikon ensimmäisenä arkipäivänä
allekirjoittamisen jälkeen: 11.6. Tämän lisäksi pöytäkirja on nähtävänä kunnan wwwsivuilla kahden viikon kuluessa kokouksesta.
11.06.2019 - 11.06.2019
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§ 20
Kokouksen työjärjestys
Valmistelija / lisätiedot:
Marjaana Tamminen
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: Marjaana Tamminen, Vapaa-aikasihteeri
Vapaa-aikalautakunta hyväksyy kokouksen työjärjestyksen.
Päätös
Päätösehdotuksen mukaan.
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§ 21
Pöytäkirjantarkastus
Valmistelija / lisätiedot:
Marjaana Tamminen
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: Marjaana Tamminen, Vapaa-aikasihteeri
Päätetään valita pöytäkirjantarkastajiksi Juhani Yli-Pohja ja Antti Salmi.
Päätös
Maj-Len Heikka ja Antti Salmi valitaan pöytäkirjantarkastajiksi.
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§ 22
Auran nuorisovaltuusto v.2019-2020
AurDno-2019-271
Valmistelija / lisätiedot:
Marjaana Tamminen
Auran nuorisovaltuusto (nuva) on 13-18-vuotiaiden auralaisten nuorten
vaikuttamiskanava, joka edustaa kaikkia Auran nuoria.
Haku nuorisovaltuustoon v.2019-2020 oli käynnissä 11.3.2019 asti. Nuorisovaltuuston
vaalit järjestettiin Auran Yhtenäiskoululla 21.3.2019 ja Cafescossa 22.3.2019.
Vaalituloksen perusteella seuraavat henkilöt tulivat valituiksi nuorisovaltuuston
jäseniksi toimikaudelle 2019-2020:
Bromboszcz Nikola
Kinks Jan
Kinks Sami
Ryösä Essi
Sakko Iina
Salminen Siiri
Sillanpää Silja
Vaininen Leevi
Virtanen Vertti
Varajäsenet:
Korkiakoski Linda
Rosnell Sanni

Auran hallintosääntö:
13 § vaikuttamistoimielimet:
Kunnassa on nuorisovaltuusto ja yhdistetty vanhus- ja vammaisneuvosto, joiden
kokoonpanosta, asettamisesta ja toimintaedellytyksistä päättää kunnanhallitus.
27 § Vapaa-aikalautakunnan tehtävät ja toimivalta:
Vapaa-aikalautakunta vastaa nuorisovaltuuston toiminnasta.

Ehdotus
Esittelijä: Marjaana Tamminen, Vapaa-aikasihteeri
Vapaa-aikalautakunta vahvistaa nuorten vaikuttajaryhmän kokoonpanon
vuosiksi 2019-2020 ja välittää tiedon eteenpäin kunnanhallitukselle vahvistettavaksi.
Päätös
Päätösehdotuksen mukaan.
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§ 23
Auran vapaa-aikatoimen perusavustukset
AurDno-2019-272
Valmistelija / lisätiedot:
Marjaana Tamminen
Liitteet

1 Avustusohje2019.pdf
2 Auran vapaa-aikalautakunta, avustusten jako yhteenveto.pdf
Vapaa-aikalautakunta päätti kokouksessaan 21.3.2018 jakaa vuonna 2019 liikunta- ja
nuorisotoiminnan tukemiseen tarkoitettua avustuksia Aurassa toimintaa järjestäville
yhdistyksille yhteensä 17.000e. Liitteessä vapaa-aikalautakunnan
21.3.2019 hyväksymä avustusohje. Avustus oli haettavissa huhtikuun 2019 ajan.
Hakemuksia saapui 11 kpl, ne ovat nähtävänä kokouksessa. Yksi hakemus saapui
määräajan jälkeen. Vapaa-aikatoimen avustusyhteenveto vuosilta 2017-2018 + haetut
summat 2019 liitteenä.
Vapaa-aikalautakunta päättänyt:
- 6.6.2014 §24: ”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.” Yhden yhdistyksen
osalta ei ole toimitettu raporttia.
- 21.06.2019 §17: Jatkossa yhdistys, joka ei ole toimittanut edellisen vuoden
selvitystä määräaikaan mennessä, jätetään huomioimatta seuraavassa avustuksen
jaossa.
Ehdotus
Esittelijä: Marjaana Tamminen, Vapaa-aikasihteeri
Jaetaan perusavustukset vuonna 2019 seuraavasti:
- Auranmaan Painiseura ry
- Apu ry
- Auran Vannas ry
- Auran Eräkurjet ry
- MLL Auran yhdistys ry
- Eläkeliiton Auran yhdistys ry
- Auran Ketterät Eläkeläiset ry
- Härkätien 4H-yhdistys ry
- Auran Nuorisoseura ry

3.800e
7.000e
1.700e
1.200e
1.000e
0e
0e
1.200e
1.100e

Yhteensä:

17.000e

Perusteluja esitykseen:
- Auran Ketterät Eläkeläiset: hakemus myöhässä.
- Eläkeliiton Auran yhdistys: selvitys toimittamatta.
- Auranmaan Painiseura: painiharrastuksen mahdollistaminen paikallisesti eri
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ikäryhmille, tuloksellista ja näkyvää toimintaa, oma toimipiste ylläpitokuluineen.
Avustuksen käyttö: harjoitussalin ylläpito, välineet, kilpailuluvat, kulut muissa kuin
omissa kisoissa, leirikulut, koulutus.
- Auran Vannas ry: eri ikäryhmille ja eri lajeja harrastaville toimintaa tarjoava yhdistys.
Aktiivilajit: suunnistus, lentopallo, sulkapallo ja liikuntaleikkikoulu. Kesällä 2019 piirin
tuella yu-toiminnan uudelleen käynnistäminen. Avustuksen käyttö: väline- ja
laitehankinnat, lajiliiton jäsenmaksut, koulutukset ja tuomaripalkkiot.
- Eräkurjet: säännölliset ympärivuotiset ryhmät, vaellus-, partiotaito-, retki- ja
leiritoimintaa.
- MLL Auran yhdistys: aktiivista, jatkuvaa toimintaa: vaavi- ja naperotiimit,
puistoparkki, tukarikoulutus, harrastelentopallo, Jumppikset, kerho yhteistyössä
Härkätien 4H-yhdistys ja kylämummi- ja vaaritoiminta. Tarkka liite hakemuksen
mukana toiminnoista.
- Härkätien 4H-yhdistys jäsenistössä on auralaisia (75), joille ei vastaavaa toimintaa
kunnassa ole tarjolla: Kolme kerhoa Aurassa, nuorten koulutusta eri teemojen
puitteissa, nuorten työllistäminen, nuorten 4h yritykset. Kunkin kunnan avustus
käytetään sen kunnan nuorten toimintaan. Avustuksen käyttö: ohjaajapalkat, ja -
matkat, kerhomateriaalit, yleiskulut.
- APU ry: jalkapallo- ja futsaltoimintaa, jalkapallokoulut, salibandy, JYMY-cup
tapahtumat ja uutena voimistelutoiminnan aloittaminen. Huomattava määrä
aktiivijäseniä ja joukkueita. Toimintaa ja olosuhteita kehitetään aktiivisesti. Avustuksen
käyttö: mm. valmentajien ja maalivahtien koulutus, välineet, peliasut. Palkattuna
toimihenkilöitä. Yhdistys kehittää aktiivisesti urheilukentän ympäristöä.
- Auran Nuorisoseura ry: Naisten sähly, tempputaaperot, show dance, zumba,
vertaistukiryhmä II tyypin diabetestä sairastaville tai vaarassa sairastua. Avustuksen
käyttö: mm. ohjaajien palkat, koulutus.
Huom.
- Tuen maksamisen edellytyksenä on, että kaikki avustusohjeessa pyydetyt liitteet
toimitettava ennen tuen maksamista.
- 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
Päätös hyväksytään seuraavin summamuutoksin:
- Auranmaan Painiseura ry
- Apu ry
- Auran Vannas ry
- Auran Eräkurjet ry
- MLL Auran yhdistys ry

4.000e
6.800e
1.700e
1.000e
900e
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- Eläkeliiton Auran yhdistys ry
- Auran Ketterät Eläkeläiset ry
- Härkätien 4H-yhdistys ry
- Auran Nuorisoseura ry
Yhteensä:

Pöytäkirja
06.06.2019
0e
0e
1.500e
1.100e
17.000e

Ritva Vainio jääväsi itsensä pykälän käsittelyn ajaksi.
Jukka Leino poistui kokouksesta pykälän käsittelyn aikana.
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§ 24
Auran kulttuuritoimen perusavustukset
AurDno-2019-273
Valmistelija / lisätiedot:
Marjaana Tamminen
Liitteet

1 Avustusohje2019.pdf
Kulttuuritoimen talousarviossa avustuksiin on varattu vuonna 2019 yhteensä 2.000
€. Vuonna 2019 kulttuuritoimen avustukset jaetaan perusavustuksena ja
kohdeavustuksena (vapaa-aikaltk 21.3.2019). Kulttuuritoimen perusavustukset olivat
haettavana huhtikuun 2019 ajan.
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:
- Auran Nuorisoseura ry (sirkuskoulu, teatteripainotteinen päiväleiri sekä väri-ilottelu
vanhemmalle väelle).
- MLL Auran yhdistys ry (tanssitan vauvaa, satutunnit, lasten kauneimmat joululaulut)
- Taideyhdistys Ars Auranmaa ry (Runon ja suven ilta, jurytettu "Kesäkuvia" -näyttely)
Vuonna 2017-2018 myönnetyt sekä kuluvana vuonna 2019 haetut
perusavustussummat nähtävissä alla:
HAKIJA

2017

2018

Auran Nuorisoseura ry
MLL Auran
yhdistys ry

1000
200

Taideyhdistys
Ars Auranmaa ry
Yhteensä

2019

200

500

300

200

300

700

1600

Ehdotus
Esittelijä: Marjaana Tamminen, Vapaa-aikasihteeri
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Vapaa-aikalautakunta myöntää vuodelle 2019 kulttuuritoimen perusavustukset
seuraavasti:
Auran Nuorisoseura ry
1000e
MLL Auran yhdistys ry
300e
Taideyhdistys ARS Auranmaa
300e
Huom.
- Tuen maksamisen edellytyksenä on että kaikki avustusohjeessa pyydetyt liitteet
toimitettava ennen tuen maksamista.
- 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 jäävä summa 400e julistetaan haettavaksi kohdeavustuksena.
Päätös
Päätösehdotuksen mukaan.
Ritva Vainio jääväsi itsensä pykälän käsittelyn ajaksi.
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§ 25
Muut asiat
Vapaa-aikalautakunnan kokouksessa nousi esille seuraavia muita asioita:
1. Vapaa-aikasihteeri antoi tiedoksi vapaa-aikalautakunnalle: Lasten ja nuorten
harrastustoiminnan valtionavustus on saatu lukuvuodelle 2019-2020.
2. Vapaa-aikalautakunnan ehdottama kehitysidea: Onkilaituri Aurajoen rannalle
keskustaan.
3. Vapaa-aikalautakunnan ehdotuksia virkistysalueen kehittämiseksi:
- Vieraskirja tms. kesäksi virkistysalueella asioiville, johon kerätään
kehittämisehdotuksia.
- Nuorisovaltuustoa ja vanhus- ja vammaisneuvostoa toivotaan mukaan ideointiin.
Ehdotus
Esittelijä: Marjaana Tamminen, Vapaa-aikasihteeri
1. Todetaan tietoon saatetuksi.
2. Selvitetään mahdollisuuksia.
3. Kehittäsideoita olisi hyvä saada koottua jo tänä kesänä, jotta prosessi saadaan
alkuun.
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Muutoksenhakukielto
§22
Muutoksenhakukielto
Päätöksistä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta, koska asia
päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
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Oikaisuvaatimus
§23, §24
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.

