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§ 38
Kokouksen työjärjestys
Valmistelijat / lisätiedot:
Anna Hellstén
anna.hellsten@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: Anna Hellstén
Vapaa-aikalautakunta hyväksyy kokouksen työjärjestyksen.
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§ 39
Pöytäkirjantarkastus
Valmistelijat / lisätiedot:
Anna Hellstén
anna.hellsten@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
Päätetään valita pöytäkirjantarkastajiksi Ilkka Soukka ja Juhani Yli-Pohja.
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§ 40
Vapaa-aikalautakunnan lausunto kouluverkkoselvityksestä
AurDno-2020-486
Valmistelijat / lisätiedot:
Anna Hellstén
anna.hellsten@aura.fi
Kunnanhallitus on kokouksessaan 22.6.2020 edellyttänyt kouluverkkoselvityksen
laatimista vuoden 2021 alkuun mennessä. Selvityksessä tulee huomioida
tulevaisuuden väestöennusteet. Selvitystyötä on tehty viranhaltijoiden toimesta
muiden työtehtävien ohella. Virkamiestyöskentelyyn ovat osallistuneet hallintojohtaja
Tuija Pellosmaa, rehtori Ville Kouki, rehtori Kaisa Olari ja varhaiskasvatuspäällikkö
Anita Peltonen. Kiinteistöjen kunnon, ylläpidon ja kustannusten osalta työtä ovat
tehneet tekninen johtaja Kari Tuohi ja rakennusmestari Pentti Urho. Vaikutuksia
kunnan elinvoimaisuuteen arvioivat kehittämisjohtaja Anna-Mari Alkio ja
kunnanjohtaja Mika Joki.
Valmisteilla oleva kouluverkkoselvitys esittelee Auran kouluverkkoa, sekä
pohtii toimintojen keskittämistä Yhtenäiskoulun tiloihin. Tämä tarkoittaisi muutoksia
Kirkonkulman koulun toimintaan. Nykytilassa Kirkonkulman koululla on toiminut
kolme opetusryhmää: 1 – 2 vuosiluokat, 3 – 4 ja 5 – 6 vuosiluokat. Kolmen
luokanopettajan lisäksi henkilöstöön kuuluu koulunkäynninohjaaja. Koululla käy
lisäksi englannin opettaja kaksi päivää viikossa ja laaja-alainen erityisopettaja yhden
päivän viikossa. Syksyllä 2020 perustettiin koululle pienryhmä vuosiluokille 1 – 6, jossa
on erityisopettaja. Oppilaita on syksyllä 2020 yhteensä 47. Koulussa järjestetään
aamu- ja iltapäivätoiminta.
Kuulutus kouluverkkoselvityksestä julkaistiin viikolla 40 kunnan internet-sivulla, some-
kanavilla sekä Auranmaan viikkolehdessä. Samalla viikolla kaikkien koululaisten
vanhemmille ja varhaiskasvatuksen asiakkaille lähetettiin tiedote Wilman kautta.
Kaikille viisi-vuotiaiden ja esiopetuksen oppilaiden vanhemmille sekä ala-koulun
oppilaille lähetettiin Webropol-kysely viikolla 41.
Auran Kirkonkulman koulun vanhempainkerho on jättänyt
sivistyslautakunnalle vetoomuksen koulun puolesta. Vetoomuksellaan
vanhempainkerho pyytää selvitys- ja kehitysaikaa vuosille 2020 - 2022, jotta päätös
Kirkonkulman koulun jatkosta tehtäisiin kuntalaisia kuunnellen ja kuntastrategiaa
noudattaen.
Auran kouluverkkoselvityksen luonnos esittää viittä eri vaihtoehtoa
kehityssuunnitelmaksi:
- Vajaatoiminta 1: Kirkonkulman opetus luokkiin 1 – 3, 4 – 6, lisäksi erityisopetuksen
pienryhmä. Oma aamu- ja iltapäivätoiminta koulunkäynninohjaajien työpanoksella.
- Vajaatoiminta 2: Kirkonkulman koululla luokat 1 – 3 ja 4 – 6. sekä oma aamu- ja
iltapäivätoiminta. Tekninen työ ja kielten opetus järjestettäisiin yhtenäiskoululta
tulevan opettajan työpanoksella. Ei erityisopetusta.
- Vajaatoiminta 3: Kirkonkulman koululla luokat 1 -3 ja 4 -6. Koululla tuntiopettajana
yksi opettaja, joka opettajaa kielet, erityisopettajan tunnit ja teknisen työn. Tällöin ei
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ole kielten, erityisopettajan ja teknisentyön opettajan siirtymää yhtenäiskoululta
Kirkonkulmalle.
- Vaihtoehto 4: Kirkokulman koululla esiopetus ja alkuopetus, sekä 2 - 3 luokka.
- Vaihtoehto 5: Kirkonkulman koulun lakkauttaminen ja siirtäminen osaksi
yhtenäiskoulua.

Sivistyslautakunta on pyytänyt lausunnot kouluverkkoselvityksestä
nuorisovaltuustolta, perusturvalautakunnalta, vapaa-aikalautakunnalta ja tekniseltä
lautakunnalta 30.11.2020 mennessä.
Kouluverkkoselvityksen luonnoksen esittelemät supistukset Kirkonkulman koulun
toimintaan liittyen leikkaavat suorasti Vapaa-aikatoimen toimintaa Aurasalin
yhteydessä olevan näyttelytilan osalta. Mikäli Kirkonkulman koulu tai osa sen
opetuksesta siirretään Yhtenäiskoulun tiloihin, on todennäköistä, että
Yhtenäiskoulussa tullaan tarvitsemaan lisätilaa. Lisätilaa on suunniteltu selvityksen
mukaan otettavan ensisijaisesti näyttelytilasta, Aurasalista sekä lohkaisemalla
henkilökunnan nykyisistä sosiaalitiloista osa opetuskäyttöön.
Suoran toiminnan vaikutusten lisäksi kouluverkon supistaminen ja keskittäminen
Yhtenäiskoulun tiloihin tuo todennäköisesti mukanaan kyseisille
alakoululaisille sosiaalisia haasteita, jotka heijastuvat ensisijaisesti heidän
hyvinvointiinsa ja näkyvät sitä kautta nuorisotoimen työskentelyssä. Vallitsevan
korona-ajan sosiaalisista haasteista sekä yksilön että ryhmän näkökulmista, on
kyseenalaista kuormittaa lasten ja nuorten sopeutumiskykyä entisestään tässä
tilanteessa.
Ehdotus
Esittelijä: Anna Hellstén
Vapaa-aikalautakunta antaa lausunnon kouluverkkoselvityksestä kokouksessa käydyn
keskustelun pohjalta.
Keskustelussa otetaan huomioon selvityksessä esitetyt vaihtoehdot kouluverkoston
kehityssuunnitelmasta.
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§ 41
Kuntien lähivirkistysalueiden kunnostus- ja kehittämisavustus
AurDno-2020-488
Valmistelijat / lisätiedot:
Anna Hellstén
anna.hellsten@aura.fi
Vapaa-aikalautakunta on kokouksessaan 21.10.2020 §37 Muut asiat kekustellut
mahdollisuudesta hakea Koivuniemen virkistysalueen kehittämiseen erityisavustusta
vuodelle 2021.
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (Uudenmaan ELY-keskus)
myöntää valtionavustuksia Suomen kuntien lähivirkistysalueiden ja lähiluontoalueiden
kunnostamiseen, kehittämiseen sekä palvelujen parantamiseen. Avustusta
myönnetään enintään 50 % hankkeen toteutuneista hyväksyttävistä
kokonaiskustannuksista. ELY ei myönnä avustusta hankkeille, jotka tuottavat kunnille
suoraa rahallista hyötyä. Hankehakemuksen viimeinen jättöpäivä on 30.11.2020.
Auraan ollaan hakemassa kyseisestä hausta tukea keskusta-alueen
lähiliikuntapaikkojen kehittämiseen. Rahoituksen turvin liikuntapaikkojen yhteyteen
rakennetaan muun muassa wc-tiloja. Kunnan johtoryhmä on linjannut, että vuonna
2021 keskitytään parantamaan keskustan tuntumassa olevia alueita, jotka ovat
laajasti kuntalaisen saavutettavissa.
Koivuniemen virkistysalueelle on varattu kunnan investointirahaa vuodelle 2021 15
000€. Investointirahalla on tarkoitus kattaa kustannukset keittiörakennuksen
vuotavan katon korjaamisesta sekä muutamien vesijohtojen
suojaamisesta, kaivamalla ne maan pinnan alapuolelle. Vuodelle 2023 on varattu
Koivuniemen alueelle 200 000€ uuden majoitusmökin rakentamista varten.
Vapaa-aikalautakunnan kokouksessa 16.9.2020 Juhani Yli-Pohja esitti §26 Muut asiat,
että Koivuniemen kalusteita olisi tarvetta uusia, ainakin rantamökin vuodesohva
tarpeen uusia.
Ehdotus
Esittelijä: Anna Hellstén
Vapaa-aikalautakunta päättää olla hakematta ELY-keskuksen 30.11.2020
umpeutuvasta Kuntien lähivirkistysalueiden kunnostus- ja kehittämisavustushausta
avustusta Koivuniemen virkistysalueen kunnostukseen.
Jaettava rahasumma on valtakunnallisesti noin 10 miljoonaa euroa, joten ei ole
kunnan edun mukaista hakea rahoitusta kahdella kilpailevalla hakemuksella. Keskusta-
alueen lähiliikuntapaikkojen kehittämistyön tavoitteet ovat erit kuin Koivuniemen
virkistysalueen kunnostushankkeen, joten hakemusten yhdistämistä ei suositella.
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§ 42
Aurasalin näyttelytilan nimitys ja toimintaohjeiden vahvistaminen
AurDno-2020-489
Valmistelijat / lisätiedot:
Anna Hellstén
anna.hellsten@aura.fi
Aurasalin sekä kirjaston yhteydessä oleva näyttelytila on ollut aktiivisessa käytössä
sekä paikallisten että vierailevien taiteilijoiden ja ryhmien osalta. Ennen korona-aikaa
näyttelytila oli varattu yleensä noin vuodeksi eteenpäin. Koronan aiheuttamien
turvajärjestelyjen takia näyttelytilaa on pidetty varatilana Yhtenäiskoululle, mutta
kuluvan syyslukukauden lähiopetuksen aikana koulu ei ole tilaa tarvinnut. Tämän
varautumisen takia uusia näyttelyvarauksia ei olla uskallettu ottaa entiseen malliin.
Nyt alustavia varauksia on tehty toukokuun 2021 loppuun asti.
Näyttelytilan profiilin ja tunnettavuuden sekä käyttötarkoituksen vahvistamiseksi, sille
tulisi valita virallinen nimi.
Lisäksi sen käytöstä tulisi linjata toimintaohjeet.
Ehdotus
Esittelijä: Anna Hellstén
Vapaa-aikalautakunta vahvistaa Auralin yhteydessä olevan näyttelytilan nimeksi
Aurasalin galleria.

Vapaa-aikalautakunta vahvistaa Aurasalin gallerialle seuraavat toimintaohjeet:

- Aurasalin galleriaa hallinnoi vapaa-aikasihteeri, joka vastaa tilan varauksista.
- Varauksia otetaan vastaan kuukaudeksi kerrallaan.
- Tila on näytteilleasettajalle ilmainen.
- Varauksia otetaan vastaan järjestyksessä. Mikäli useita halukkaita hakee samalle
kuukaudelle, pyritään tilanteeseen löytämään ratkaisu neuvottelemalla.
- Näytteilleasettaja vastaa itse kokonaisuudessaan näyttelyn ripustamisesta sekä
purkamisesta. Myöskään vakuutuksia näyttelylle kunnan puolesta ei ole.
- Aurasalin galleria on avoinna kirjaston aukioloaikojen mukaan. Näyttelyyn liittyviä
tilaisuuksia on mahdollista järjestää myös muina aikoina, mutta asiasta on
sovittava etukäteen vapaa-aikasihteerin kanssa.
- Aurasalin galleriassa saa järjestää avajaisia sekä muita näyttelyyn liittyviä
tapahtumia, mutta näiden järjestelyistä sekä kustannuksista vastaa näytteilleasettaja.
- Aukioloaikoina tai avoimissa tilaisuuksissa Aurasalin galleriassa ei saa tarjoilla tai
nauttia alkoholia, koska tilassa voi olla alle 18-vuotiaita, eikä tilaa ole määritelty
anniskelualueeksi.

Auran kunta
Vapaa-aikalautakunta

Kokouskutsu
20.11.2020

9 (11)

- Tilan perussiivouksesta vastaa Arkea Oy, mutta näyttelystä tai sen tilaisuuksista
aiheutuneet merkittävät sotkut siivoaa näytteilleasettaja.
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§ 43
Otto-oikeus (lautakunnat)
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:
§ 4 Koulunuorisotyöntekijän valinta, 17.11.2020
Ehdotus
Esittelijä: Anna Hellstén
Lautakunta merkitsee tiedokseen viranhaltijapäätöksen koulunuorisotyöntekijästä ja
päättää otto-oikeuden käyttämisestä päätöksissä, joissa se kuntalain ja
hallintosäännön mukaan on mahdollista.
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§ 44
Muut asiat
Muut käsiteltävät asiat
Ehdotus
Esittelijä: Anna Hellstén
Muut mahdollisesti esille tulevat asiat.
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