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Allekirjoitukset

Minna Anttonen
Puheenjohtaja
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Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty
02.03.2021

02.03.2021

Juhani Yli-Pohja

Ilkka Soukka

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pidetään nähtävillä Vapaa-aikatoimessa ti 2.3.2021 klo 8-16 sekä kunnan nettisivuilla
kahden viikon kuluttua kokouksesta.
02.03.2021 - 28.02.2023
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§1
Kokouksen työjärjestys
Valmistelija / 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.
Päätös
Vapaa-aikalautakunta hyväksyy kokouksen työjärjestyksen.
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§2
Pöytäkirjantarkastus
Valmistelija / 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
Esittelijä: Anna Hellstén
Päätetään valita pöytäkirjantarkastajiksi Tomi Kauhanen ja Mikko Niemi.
Päätös
Valitaan pöytäkirjantarkistajiksi Juhani Yli-Pohja ja Ilkka Soukka.
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§3
Vapaa-aikatoimen toimintakertomus 2020 ja tavoitteiden toteutuminen
AurDno-2021-59
Valmistelija / lisätiedot:
Anna Hellstén
anna.hellsten@aura.fi
Liitteet

1 Vapaa-aikatoimen_toimintakertomus_2020.pdf
Toimintakertomus on osa tilinpäätöstä, joka kunnan pitää laatia vuosittain maaliskuun
loppuun mennessä. Toimintakertomuksen tehtävänä on selvittää valtuuston
hyväksymien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen.
Toimintakertomus liitetään tilinpäätöksen osaksi.
Liitteenä vapaa-aikatoimen toimintakertomus vuodelta 2020.
Ehdotus
Esittelijä: Anna Hellstén
Vapaa-aikalautakunta hyväksyy toimintakertomuksen vuodelta 2020 esityslistan
liitteen mukaisesti.
Päätös
Vapaa-aikalautakunta hyväksyy toimintakertomuksen vuodelta 2020 esityslistan
liitteen mukaisesti.
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§4
Vapaa-ajan lautakunnan 2021 talousarvion käyttösuunnitelma
AurDno-2021-66
Valmistelija / lisätiedot:
Anna Hellstén
anna.hellsten@aura.fi
Liitteet

1 Talousarvion_2021_käyttösuunnitelma.pdf
2 Budjettiyhteenveto_2021.pdf
Kunnanvaltuusto hyväksyi 14.12.2020 §47 talousarvion vuodelle 2021 ja
taloussuunnitelman vuosille 2021-2023. Toimielinten tulee hyväksyä käyttötalouden
käyttösuunnitelma vuodelle 2021.
Talousarviossa asetetut toiminnalliset tavoitteet, määrärahat ja tuloarviot ovat sitovia.
Mikäli tehtäväalueen määräraha ei talousarviovuoden aikana riitä, on muutosesitys
tehtävä valtuustolle, mikäli mahdollista ennen ylityksen toteutumista.
Vapaa-aikatoimen alustava käyttösuunnitelma on talousarvion 2021 mukainen.
Valtuusto on vahvistanut määrärahat tehtäväalueille seuraavasti:

vapaa-aikatoimi
kulttuuritoimi

menot
-154 630
-22 965

tulot
25 000
2 200

netto
-129 630
-20 765

Vuonna 2021 Vapaa-aikatoimi hallinoi lisäksi useita hankkeita seuraavasti:
Lasten ja nuorten paikallisen harrastustustoiminnan projekti 2021-2022
(Valtionavustus 90%)
-14 782
13 304
-1 142
Auran kouluissa tehtävän nuorisotyön vahvistaminen ja kehittäminen 2020-2022
(Valtionavustus 100%)
-40 000
40 000
0
Auran nuorisoteatterin kehittämishanke 2021 (Leader)
-16 025
14 422,50 -1 602,50
Auran nuorisoteatterin investointihanke 2021 (Leader ja Investointiohjelma 2021-
2023)
-34 580
22 477
-12 103
Harrastamisen Auran malli kevätlukukausi 2021 (Valtionavustus 80%,
koulutoimen kanssa yhteinen hanke 50%)
-14 375
11 500
-2 875
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Lasten ja nuorten paikallisen harrastustustoiminnan valtionavustuksen tukipäätös
lukuvuodelle 2021-2022 tulee toukokuun tienoilla, eli alkavan kauden avustussumma
tarkentuu silloin (lukuvuonna 2020-2021 avustus oli 9 000 €, tukiprosentti 90 %).
Harrastamisen Suomen mallin valtionavustuksen tukipäätös lukuvuodelle 2021-2022
tulee toukokuun tienoilla, eli alkavan kauden avustussumma tarkentuu silloin (Yllä
nähtävissä kevätlukukauden 2021 avustussumma ja prosentti).
Ehdotus
Esittelijä: Anna Hellstén
Vapaa-aikalautakunta hyväksyy liitteenä olevat vapaa-aikatoimen ja kulttuuritoimen
talousarvioiden lopulliset käyttösuunnitelmat 2021, jotka annetaan tiedoksi
kunnanhallitukselle.
Päätös
Vapaa-aikalautakunta hyväksyy liitteenä olevat vapaa-aikatoimen ja kulttuuritoimen
talousarvioiden lopulliset käyttösuunnitelmat 2021, jotka annetaan tiedoksi
kunnanhallitukselle.
Tiedoksi
Kunnanhallitus
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§5
Vapaa-aikatoimen perusavustukset 2021, haku- ja raportointiasiakirjat
AurDno-2021-63
Valmistelija / lisätiedot:
Anna Hellstén
anna.hellsten@aura.fi
Liitteet

1 Avustusohje_2021.pdf
2 Selvitys-avustuksen-käytöstä-2021.pdf
3 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.
Tiedoksi
Toimistosihteerit
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§6
Kulttuuritoimen perusavustukset 2021
AurDno-2021-64
Valmistelija / 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
kulttuuriperintötyöhön sekä muihin kulttuuritoiminnaksi katsottaviin hankkeisiin
- yksityisille henkilöille taideapurahana tai kulttuuritutkimuksen apurahana
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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.
Tiedoksi
Toimistosihteerit
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Vapaa-aikalautakunta, § 25,16.09.2020
Vapaa-aikalautakunta, § 50,17.12.2020
Vapaa-aikalautakunta, § 7, 25.02.2021
§7
Ansioituneiden auralaisten 2020 palkitseminen
AurDno-2020-390
Vapaa-aikalautakunta, 16.09.2020, § 25
Valmistelijat / lisätiedot:
Marjaana Tamminen
marjaana.tamminen@aura.fi
Vapaa-aikasihteeri
Vapaa-aikatoimi on huomioinut vuosittain Auran markkinoiden yhteydessä
liikunnassa, nuoriso- ja kulttuurityössä ansioituneita auralaisia yksityishenkilöitä.
Huomioitavista on pyydetty ehdotuksia järjestöiltä ja yksityishenkilöiltä.
Kriteereinä on pidetty liikunnan ja urheilun puolella MM-, EM- tai SM-tason
menestystä kuluneena vuonna ja nuorisotyön sekä kulttuurin puolella merkittävää
työtä paikallistasolla. Lautakunnan jäsenet ovat olleet palkitsemassa ansioituneita
auralaisia.
Ehdotus
Esittelijä: Marjaana Tamminen, Vapaa-aikasihteeri
Julistetaan auki ansioituneiden auralaisten haku 2020 yllä mainituin kriteerein. Vapaa-
aikalautakunta päättää huomioitavat henkilöt vuoden 2021 ensimmäisessä
kokouksessaan.
Päätös
Päätösehdotuksen mukaan.

Vapaa-aikalautakunta, 17.12.2020, § 50
Valmistelijat / lisätiedot:
Anna Hellstén
anna.hellsten@aura.fi
Huomioitavista on pyydetty ehdotuksia järjestöiltä ja yksityishenkilöiltä. Vapaa-
aikatoimeen on tullut joulukuuhun mennessä yksi ehdotus ansioituneesta henkilöstä.
Ehdotettu henkilö on vuoden 2020 aikana tehnyt näkyvää ja vaikuttavaa nuorisotyötä
auralaisten nuorten hyväksi.
Vuoden 2019 ansioituneet auralaiset jäivät ilman palkitsemisseremoniaa, koska Auran
markkinat 2020 peruttiin vallitsevan pandemiatilanteen takia.
Ehdotus
Esittelijä: Anna Hellstén
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Vuoden 2020 ansioituneena auralaisena palkitaan Auran markkinoilla klo 12 Anna-
Sofia Holppi seuraavin perustein:
- Holppi on ollut mukana 4H-nuorisotyössä jo 10 vuotta. Aluksi hän toimi kerhon
ohjaajana, nykyään hän koordinoi ja järjestelee 4H-kerhoja Aurassa.
- Kolmen vuoden ajan 4H-toiminta on tullut näkyvämmäksi Aurassa nuorten
Torikahvilan ja Joulukaupan myötä - näistä suurin kunnia ja vastuu on ollut Anna-
Sofialla.
Holppi on ollut mukana myös leiritöissä ohjaus- ja järjestelytehtävissä sekä kolmena
kesänä leiriemäntänä yhteisleireillä.
- Anna-Sofia käytännönläheinen tapa toimia sopii hyvin Auran nuorisolle
suunnattuun 4H-työhön. Hänellä on hyvä maku, upeat kädentaidot ja intoa kokeilla
uusia erilaisiakin toimintatapoja, joista Joulukauppa on hyvä esimerkki.
- Vaikka Holpin kotiosoite löytyy Turun puolelta, hänen toimintansa Aurassa on
näkyvää ja merkittävää.

Ansioituneiden auralaisten hakua jatketaan vielä tammikuun ajan kunnan sosiaalisen
median kautta. Mahdollisista lisäpalkittavista sovitaan lautakunnan
kesken sähköpostitse.
Vapaa-aikalautakunnan valitsemat Eero Uusitalo ja Jonna Vahtera palkitaan vuoden
2019 ansioituneina auralaisina yhdessä vuoden 2020 ansioituneiden kanssa.
Päätös
Jatketaan hakuaikaa 19.2.2021 asti ja asia käsitellään seuraavassa kokouksessa
hakuajan päätyttyä.

Vapaa-aikalautakunta, 25.02.2021, § 7
Valmistelija / lisätiedot:
Anna Hellstén
anna.hellsten@aura.fi
Vapaa-aikatoimeen on saapunut kaksi lisäehdotusta ansioituneesta auralaisesta.

Ehdotus
Esittelijä: Anna Hellstén
Keskustellaan vapaa-aikatoimeen tulleista lisäehdotuksista.
Päätös
Päätetään palkita ansioituneiksi auralaisiksi 2020 Anna-Sofia Holppi, Marjaana
Tamminen ja Marika Seppä.
Valitut palkitaan syksyllä nuorisoteatterin avajaisissa.
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§8
Täyttölupa teatteri- ja draamakerhon ohjaajan tehtävään 1.3.-31.5.2021
AurDno-2021-56
Valmistelija / lisätiedot:
Anna Hellstén
anna.hellsten@aura.fi
Auralle on myönnetty AVI:n hallinnoimaa Suomen mallin harrastamisen
avustusta kevätlukaudelle 2021. Suomen mallissa päätavoitteena on lasten ja nuorten
hyvinvoinnin lisääminen mahdollistamalla jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja
maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä. Opetus- ja kulttuuriministeriö on
linjannut kuntia käyttämään saamansa avustuksen monipuoliseen, laadukkaaseen ja
ammattimaisesti järjestettyyn harrastustoiminnan järjestämiseen.
Auran mallissa kerhojen järjestelyt on toteutettu pääosin ostopalveluna paikallisten
yhdistysten kanssa. Lisäksi oppilaiden toiveiden mukaiset teatteri- ja draamakerhot on
tarkoitus toteuttaa vapaa-aikatoimeen palkatun teatteri-ilmaisunohjaajan AMK:n
johdolla, sillä teatteritoimintaa ei Aurassa toimivat yhdistykset järjestä.
Kansalaisopiston kanssa yhteistyöstä teatterikerhon järjestämisestä tämän
avustuksen puitteissa on neuvoteltu, mutta AVI:n ehtojen mukaan avustuksella
järjestettävä kerho ei voi saada samanaikaisesti muuta valtionavustusta. Auran mallin
harrastamisen hanke sijoittuu keväällä 2021 Auran nuorisoteatterihankkeen kanssa
samaan ajankohtaan. Näin ollen teatteri- ja draamakerhon ohjausta on
suuniteltu ensisijaisesti Auran nuorisoteatterihankkeessa 50% työajalla
työskentelevälle hankekoordinaattorille, joka on koulutukseltaan teatteri-ilmaisun
ohjaaja AMK. Harrastustoiminnan ohjaaminen Aurassa vahvistaa myös Auran
nuorisoteatterihanketta, tarjoamalla hankekoordinaattorille suoran kontaktin alueen
teatterista kiinnostuneisiin lapsiin ja nuoriin.
Teatteri- ja draamakerhonohjaajan tehtäviin ajalla 1.3.-31.5.2021 kuuluu teatteri- ja
draamakerhojen viikottaisten (4h/vko) ohjausten suunnittelu ja toteutus, sekä tiedotus
ja yhteydenpito osallistuviin lapsiin ja heidän huoltajiinsa.

Ehdotus
Esittelijä: Anna Hellstén
Vapaa-aikalautakunta esittää kunnanhallitukselle teatteri- ja draamakerhon
ohjaajan täyttöluvan myöntämistä ajalle 1.3.-31.5.2021.
Päätös
Vapaa-aikalautakunta esittää kunnanhallitukselle teatteri- ja draamakerhon
ohjaajan täyttöluvan myöntämistä ajalle 1.3.-31.5.2021.

Auran kunta
Vapaa-aikalautakunta

Pöytäkirja
25.02.2021

1/2021
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§9
Täyttölupa Koivuniemen virkistysalueen aluehoitajan tehtävään 1.6.2021 - 31.8.2021
AurDno-2021-65
Valmistelija / lisätiedot:
Anna Hellstén
anna.hellsten@aura.fi
Koivuniemen virkistysalue on ollut perinteisesti auki kesä-, heinä- ja elokuun ajan (3kk)
ja alueelle on palkattu arkipäiviksi aluehoitaja. Aluehoitajan tehtäviin kuuluu
pääasiassa asiakaspalvelua kuten saunamaksujen kerääminen, yleisösaunan
lämmittäminen, siivous ja alueen kunnossapito kuten nurmikon leikkuu. Haussa
huomioidaan myös henkilön hygieniaosaaminen.
Ehdotus
Esittelijä: Anna Hellstén
Vapaa-aikalautakunta esittää kunnanhallitukselle aluehoitajan täyttöluvan
myöntämistä ajalle 1.6.-31.8.2021.

Päätös
Vapaa-aikalautakunta esittää kunnanhallitukselle aluehoitajan täyttöluvan
myöntämistä ajalle 1.6.-31.8.2021.

Auran kunta
Vapaa-aikalautakunta

Pöytäkirja
25.02.2021

1/2021

15 (22)

§ 10
Koivuniemen aukiolot, taksat ja käytänteet kesäkaudelle 2021
AurDno-2021-62
Valmistelija / lisätiedot:
Anna Hellstén
anna.hellsten@aura.fi
Liitteet

1 Koivuniemi 2021 taksat ja käytänteet.pdf
Koivuniemen taksat ja käytänteet 2021 liitteenä. Näiden toteutumisen ehtona on, että
kunnanhallitus hyväksyy aluehoitajan tehtävän täyttöluvan. Jos täyttölupaa ei
myönnetä, asia palautuu käsittelyyn.
Viikonloppujen aluehoitajan tehtäviä tarjotaan ensisijaisesti yhdistyksille. Korvaus
aluehoitajan tehtävien hoitamisesta on 150 € sis. la ja su. Luhdin alakerta on
aluehoitajien käytössä. Niihin viikonloppuihin, joihin ei saada yhdistyksiä, palkataan
aluehoitaja erikseen (sama peruspalkka, kuin arkipäivien aluehoitajalla).
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: Anna Hellstén
Taksat ja käytänteet liitteen ja pykälätekstin mukaisesti, jos kunnanhallitus hyväksyy
aluehoitajan tehtävän täyttöluvan.
Päätös
Taksat ja käytänteet liitteen ja pykälätekstin mukaisesti, jos kunnanhallitus hyväksyy
aluehoitajan tehtävän täyttöluvan. Poislukien Rantamökin vuokrausehdot, joita
tarkennetaan ennen vuokraustoiminnan aloittamista.

Tiedoksi
Tekninen toimi, Toimistosihteerit

Auran kunta
Vapaa-aikalautakunta

Pöytäkirja
25.02.2021
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§ 11
Koivuniemen virkistysalue leirikäytössä Puuhaleirin 2021 ajan
AurDno-2020-51
Valmistelija / lisätiedot:
Anna Hellstén
anna.hellsten@aura.fi
Auran virkistysalueella Koivuniemessä järjestettävä Puuhaleiri on päiväleiri yli 6-
vuotiaille lapsille. Ohjelmaa on koko virkistysalueella laajasti neljässä eri
toimintaryhmässä. Turvallisuussyistä alue tulee varata pelkästään leirikäyttöön ajalla
21.-23.6.2021 klo 9-16. Klo 16 jälkeen virkistysalueen yleisösauna ja muut palvelut ovat
normaalisti kaikkien halukkaiden käytössä. Puuhaleirin järjestävät Auran vapaa-
aikatoimi ja Liedon kunnan liikuntatoimi yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.
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: Anna Hellstén
Koivuniemen virkistysalue on Puuhaleirin käytössä 21.-23.6.2021 päivittäin klo 9-16.
Päätös
Koivuniemen virkistysalue on Puuhaleirin käytössä 21.-23.6.2021 päivittäin klo 9-16.
Tiedoksi
Tekninen toimi, toimistosihteerit

Auran kunta
Vapaa-aikalautakunta

Pöytäkirja
25.02.2021
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§ 12
Sisäliikuntatilojen vuorojakoperusteet 2021
AurDno-2020-49
Valmistelija / lisätiedot:
Anna Hellstén
anna.hellsten@aura.fi
Liitteet

1 Hakulomake-2021-2022.pdf
Sisäliikuntavuorot (OP-areena, Yhtenäiskoulun Sali ja Aura kk sali) lukuvuodeksi 2021-
2022 ovat haettavissa huhtikuun 2021 ajan.
Neuvottelutilaisuus yhdistysten, yhteisöjen ja yritysten edustajille pidetään toukokuun
alussa.
Vuorojen jakojärjestys:
1. Auran kunnan oma käyttö sisältäen Auranlaakson kansalaisopiston tarpeet. Vapaa-
aikasihteeri ja kansalaisopiston edustaja sopivat alkuvuodesta. (Kansalaisopiston
kurssitarjonta suunnitellaan jo alkuvuodesta.)
2. Yleishyödylliset yhdistykset, joiden vakiotoiminta kohdistuu Auran alueelle. Huom.
ei myöhästyneet.
3. Muut yhdistykset ja yhteisöt sekä yritykset
4. Yksityishenkilöt
Pääsääntönä on, että lasten ja nuorten toiminta sijoitetaan alkuillan tunteihin ja
aikuisten toiminta loppuiltaan. (Auran kunnan kotiintuloaikasuositusten mukaisesti.)
Tilantarve ja ryhmäkoko vaikuttavat siihen, mitä tilaa tarjotaan ensisijaisesti hakijalle.
Yksityishenkilöiden on mahdollisuus varata vapaita vuoroja sen jälkeen, kun
neuvottelutilaisuus on pidetty.
Liitteenä sisäliikuntavuorojen hakulomake, jossa tarkemmat ohjeet hakijoille.
Ehdotus
Esittelijä: Anna Hellstén
Vapaa-aikalautakunta hyväksyy vuorojen jakoperusteet ja hakulomakkeen 2021.
Päätös
Vapaa-aikalautakunta hyväksyy vuorojen jakoperusteet ja hakulomakkeen 2021.
Tiedoksi
Ville Kouki, Tuula Matilainen, Toimistosihteerit

Auran kunta
Vapaa-aikalautakunta

Pöytäkirja
25.02.2021

§ 13
Muut asiat
Ehdotus
Esittelijä: Anna Hellstén
Muut mahdollisesti esille tulevat asiat.
Päätös
- Keskusteltu luistelukopin tilanteesta
- Keskuteltu matkailutiehankkeesta
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Auran kunta
Vapaa-aikalautakunta

Pöytäkirja
25.02.2021
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§ 14
Otto-oikeus (lautakunnat)
Valmistelija / lisätiedot:
Anna Hellstén
anna.hellsten@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:
§ 1 Auran nuorisoteatterin hankekoordinaattorin valinta 4.1.-30.6.2021

Ehdotus
Esittelijä: Anna Hellstén

Lautakunta merkitsee tiedokseen vapaa-aikasihteerin viranhaltijapäätökset ja päättää
ettei se käytä otto-oikeutta.
Päätös
Lautakunta merkitsee tiedokseen vapaa-aikasihteerin viranhaltijapäätökset ja päättää
ettei se käytä otto-oikeutta.

Auran kunta
Vapaa-aikalautakunta

Pöytäkirja
25.02.2021
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§ 15
LISÄPYKÄLÄ: Vapaa-aikalautakunnan sähköinen kokoustaminen
AurDno-2020-542
Valmistelija / lisätiedot:
Anna Hellstén
anna.hellsten@aura.fi
Koronapandemian aikana Suomen hallitus, aluehallintovirasto sekä Varsinais-suomen
sairaanhoitopiiri ovat määränneet tai suosittaneet kokoontumisrajoituksia
alueelle vaihtuvan tautitilanteen mukaisesti. Lisäksi pandemiasta johtuen Aurassa on
asetettu kunnan henkilöstölle laaja etätyösuositus.
Auran kunnan hallintosäännössä on määritelty toimielimen päätöksenteosta
seuraavaa:
118 § Toimielimen päätöksentekotavat
Toimielin voi käsitellä asian varsinaisessa kokouksessaan, jossa kokouksen osallistujat
ovat läsnä kokouspaikalla. Varsinaisessa kokouksessa voidaan käyttää sähköistä
asiahallinta- tai äänestysjärjestelmää.
Vaihtoehtoisesti kokous voidaan pitää sähköisessä toimintaympäristössä, johon
osallistutaan sähköisen yhteyden avulla (sähköinen kokous).
Toimielin voi myös tehdä päätöksiä suljetussa sähköisessä
päätöksentekomenettelyssä ennen kokousta (sähköinen päätöksentekomenettely).
Kunnanhallitus tai sen nimeämä viranhaltija vastaa, että sähköisiin kokouksiin ja
sähköiseen päätöksentekomenettelyyn tarvittavat tekniset laitteet, järjestelmät ja
tietoliikenneyhteydet ovat ajantasaisia ja tietoturvallisia lakien edellyttämällä tavalla.
119 § Sähköinen kokous
Toimielin voi pitää kokouksen sähköisesti.
Suljettuun sähköiseen kokoukseen voi osallistua vain sellaisesta paikasta, jossa
salassa pidettävät tiedot ja kokouksessa käydyt keskustelut eivät ole ulkopuolisen
kuultavissa tai nähtävissä.
Ehdotus
Esittelijä: Anna Hellstén
Vapaa-aikalautakunta päättää ottaa käyttöön sähköiset kokoukset tarpeen vaatiessa.
Lisäksi Vapaa-aikalautakunta päättää, että kokouksiin voi tarvittaessa osallistua etänä,
muiden kokoontuessa kokouskutsun mukaisesti valittuun paikkaan. Etäosallistuminen
tapahtuu saman aikaisesti CaseM-kokoustilan sekä Teams-etäyhteyden välityksellä.
Päätös
Vapaa-aikalautakunta päättää ottaa käyttöön sähköiset kokoukset tarpeen vaatiessa.
Lisäksi Vapaa-aikalautakunta päättää, että kokouksiin voi tarvittaessa osallistua etänä,
muiden kokoontuessa kokouskutsun mukaisesti valittuun paikkaan. Etäosallistuminen
tapahtuu saman aikaisesti CaseM-kokoustilan sekä Teams-etäyhteyden välityksellä.

Auran kunta
Vapaa-aikalautakunta

Pöytäkirja
25.02.2021
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Muutoksenhakukielto
§3, §5, §6, §8, §9, §12
Muutoksenhakukielto
Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Auran kunta
Vapaa-aikalautakunta

Pöytäkirja
25.02.2021
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Oikaisuvaatimus
§4, §7, §10, §11, §14, §15
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.

