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Kunnassa on parhaillaan valmistelussa taajaman, valtatie 9 liiken-
nealueen ja Aurajokilaakson alueen osayleiskaava. Kaavan tavoit-
teena on kunnan vetovoimaisuuden kehittäminen osoittamalla 
monipuolisia alueita asumiseen ja yrittämiseen sekä muuhun toi-
mintaan. Kaavan tavoitteena on tarkastella taajama-alueen laaje-
nemissuuntia ja liikenteen järjestämistä pitkällä aikavälillä. Siinä 
huomioidaan ja yhteensovitetaan päätiestöä koskevat valmistu-
neet ja valmistelussa olevat suunnitelmat. Osayleiskaavatyötä oh-
jaa maakuntakaava ja valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet.

Kaavatyön yhteydessä huomioidaan monipuolisesti alueen luon-
non, maiseman ja rakennetun kulttuuriympäristön arvot. Tarkoi-
tuksena on löytää Auran kuntaa määrittävät erityispiirteet. Pyr-
kimyksenä on edistää kestävää kehitystä ja lisätä Auran kunnan 
vetovoimaisuutta. Työn tärkeimpänä tavoitteena on löytää yhtei-

Auran osayleiskaava

Taajama-alue / laajenemisalue.

Maatilan talouskeskus / Kyläalue.

Keskustatoimintojen alue.

Työpaikka-alue / laajenemisalue.

Teollisuus- ja varastoalue / laajenemisalue.

Parannettava valtatie.

Suunnittelualueen raja.

Palvelujen alue / laajenemisalue.

Kehitettävä / vaihtoehtoinen uusi yhteys.

Suunniteltu uusi yhteys.

Melontareitti.

Historiallinen tie.

Sanukka Lehtiö
Arkkitehti SAFA, YKS-446

Sweco - maankäyttö
Turku 2.6.2020

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue ja
inventointu ehdotus.

Kehitettävä kevyen liikeen väylä.

Rakennustaiteellisesti sekä maisemakuvan kannalta arvokas
rakennus, jota ei saa purkaa. Rakennuksessa suoritettavien
korjaus- tai muutostöiden tulee olla sellaisia, että kohteen
historiallinen, rakennustaiteellinen ja taajamakuvallinen arvo
säilyvät. Ennen rakennusta muuttaviin toimenpiteisiin ryhtymistä
tulee neuvotella museoviranomaisten kanssa. Numero viittaa
kaavaselostuksen kohdenumerointiin.

Valtakunnallinen tai maakunnallinen rakennus- ja
kulttuurihistoriallisesti merkittävä rakennus tai alue.

Muinaismuistolain (295/1963) nojalla rauhoitettu kiinteä
muinaisjäännös. Alueen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen
ja muu siihen kajoaminen on kielletty. Aluetta koskevista
toimenpiteistä ja suunnitelmista on otettava yhteyttä
museoviranomaiseen. Numero viittaa kaavaselostuksen
kohdenumerointiin.

Muinaisjäännös.

Paikallinen rakennus- ja kulttuurihistoriallisesti
arvokas kohde.

Rakennuksessa suoritettavien korjaus- tai muutostöiden tulee
olla sellaisia, että kohteen historiallinen, rakennustaiteellinen ja
taajamakuvallinen arvo säilyvät. Numero viittaa
kaavaselostuksen kohdenumerointiin.

Henkilöliikenteen terminaalialue.
Ohjeellisen paikallisjunaseisakkeen sijainti. Alue tulee kehittää
palvelemaan joukkoliikenteen matkaketjuja ja kevyen liikenteen
saavutettavuus on varmistettava keskustatoimintojen alueella.
Asemakaavoituksessa ja muussa tarkemmassa suunnittelussa
tulee varata tilaa joukkoliikenteen liityntäpysäköinnille.

Valtakunnallisesti arvokas rakennetun
kulttuuriympäristön alue.

Suunniteltu / kehitettävä eritasoliittymä.

Yhteystarve.

Melualue.
Aluerajaus osoittaa yleispiirteisesti rauta- ja maantieliikenteen
päivämeluvyöhykkeen ennustetilanteessa vuonna 2040.
Rakennusten suunnittelussa ja sijoituksessa on huomioitava,
että valtioneuvoston päätöksen mukaiset melutason ohjearvot
ulko- ja sisätiloissa toteutuvat uudis- ja korjausrakentami-
sessa sekä mahdolliset muutokset melualueessa tiemuutosten
myötä.
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JA AURAJOKILAAKSON ALUE

AURAN ASEMANSEUDUN TAAJAMAN,

nen näkemys kunnan yhdyskuntarakenteen pitkän tähtäyksen 
päälinjoista ja laatia tältä pohjalta maankäyttö- ja rakennuslain 
mukainen oikeusvaikutteinen yleiskaava.

Osayleiskaavan valmisteluvaiheessa on maankäyttöä tarkennet-
tu rakennemalleista kehityskuvan avulla. Maankäyttö täydentää 
suunnittelualueen nykyistä yhdyskuntarakennetta. Kehityskuvan 
avulla on osayleiskaavassa osoitettu nykyisten toimintojen lisäk-
si monipuolisesti erilaisia paikkoja kuntatavoitteiden mukaiselle 
täydennysrakentamiselle.

Osayleiskaavan laatimisvaiheen aineisto on parhaimmillaan näh-
tävillä kunnan kotisivuilla ja kunnanvirastolla kirjallisten mielipi-
teiden esittämistä varten.
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Saimme kuulla hienoja tuloksia Auraan yrittäjien kuntabarometrissä.

Auran kunta oli tuloksissa hienosti Varsinais-Suomen neljäs. Kii-
tos yrittäjille hyvästä yhteistyöstä!

Tuemme Aurassa yritystemme menestymismahdollisuuksia ja 
kehitämme kokonaisvaltaisesti alueemme elinvoimaisuutta ja yri-
tysten toimintaedellytyksiä. Pyrimme myös edistämään yritysten 
välistä yhteistyötä. Asiantuntevilla palveluilla, vahvoilla yritysver-
kostoilla sekä kunnan ja yrittäjien tiiviillä yhteistyöllä kehitämme 
sekä yritysten että Auran kilpailukykyä.

Auran kunnalla sinua palvelee kehittämisjohtaja Anna-Mari Alkio. 
Yrityspalvelut ovat asiakkaille maksuttomia ja täysin luottamuk-
sellisia. Tarvittaessa ohjaamme asiakkaan erityisasiantuntijapal-
velujen pariin.

Ota yhteyttä ja varaa aika tapaamiselle
Anna-Mari Alkio 040 631 0464/ anna-mari.alkio@aura.fi

Lue lisää yrityspalveluista sekä kuntabarometrin tuloksista 
aura.fi/yrittajan-palvelut/ajankohtaista/

Syksyllä on tarkoitus startata jälleen kaivatut yrittäjien säännölli-
set aamukahvitilaisuudet.

Aurassa ne järjestetään joka kuun viimeisenä perjantaina, pysy 
kuulolla!

Teksti: Anna-Mari Alkio

Seuraa myös somessa

              elinkeinoasiantuntija Anna-Mari Alkio

              @elinkeinoanski

Tervetuloa yrittäjä-
myönteiseen Auraan!

Anski 
apunasi
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Yksinyrittäjien 
toimintatukea 
kannattaa hakea nyt

Teksti: Anna-Mari Alkio, kuva: Daria Fedotova

Yksinyrittäjille suunnatun toimintatuen haku on käynnissä. Aura-
laisia hakijoita on tähän mennessä ollut alle odotuksiemme. Re-
kisterimme mukaan hakijoita voisi kuitenkin olla huomattavasti 
suurempi määrä. Jos siis täytät tuen saamisen ehdot etkä ole vielä 
ehtinyt tehdä hakemusta, kannattaa toimia ja hakea tukea nyt. Ke-
sälomakausi saattaa viivyttää käsittelyä, siksi kannattaa hakemus 
tehdä mahdollisimman pian.

Yksinyrittäjätuki on valtion avustusta, joka jaetaan kuntien kautta. 
Tuen summa on kiinteä 2000 € hakijaa kohti. Tukea myönnetään 
päätoimiselle yksinyrittäjälle, joka on YEL-rekisterissä tai jolla on 
yrittäjätuloa tai laskutusta vähintään 20 000 euroa.

Avustuksen saamisen ehtona on, että

• yksinyrittäjän taloudellinen tilanne ja liikevaihto ovat heiken-
tyneet koronavirusepidemian vuoksi 16.3.2020 jälkeen ja

• yksinyrittäjällä katsotaan olevan edellytykset kannattavaan 
liiketoimintaan.

Päätoimiseksi yksinyrittäjäksi luettava henkilö voi saada mitä ta-
hansa eläkettä, kunhan hän täyttää tuen muut ehdot. Eläkkeen 
saaminen ei ole este yksinyrittäjätuen myöntämiselle muiden eh-
tojen täyttyessä.

Tukea voi hakea 31.8.2020 saakka. Lisätiedot www.aura.fi ”Työ 
ja yrittäminen”

Tiedustelut
Anna-Mari Alkio
kehittämisjohtaja
anna-mari.alkio@aura.fi/ 040 631 0464
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Auraamon 

ostoksille ja kahville
Syksyllä käyttöön vihityn Auraamon pop upin tilat ovat olleet koko 
kevään tyhjinä ja nyt ne ovat täynnä upeita tuotteita ympäri Varsi-
nais-Suomen. Kesäkauppaan osallistui ennätysmäärä yrittäjiä, yli 30. 
Kesäkaupasta löytyy käsitöitä, lähiruokaa, koruja ja vaatteita, kosme-
tiikkaa, kukkia. Kesäkaupan kahvilassa myynnissä kuumia ja kylmiä 
virvokkeita sekä herkkuja paikallista Jymy jäätelöä unohtamatta.

Kesäkauppa palvelee
tiistaisin klo 11-19 (iltatori Auraamon pihalla)
ke-pe 11-18
la 10-14

kesäkauppaan
kesäkauppaan
kesäkauppaan

              auraamonkesakauppa

              @auraamonkesakauppa
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Tervetuloa ostoksille Auranmaan yhteiseen verkko-
kauppaan
Auran, Marttilan, Kosken Tl ja Pöytyän kunnat sekä Auranmaan 
Nuorkauppakamari ry ovat yhteistyössä mahdollistaneet Auran-
maan yrityksille yhteisen verkkokaupan. Verkkokaupasta löydät 
paikallisia tuotteita ja palveluita yhdestä paikasta.

Ostoksille pääsee panostapaikalliseen.fi

Panostapaikalliseen.fi
verkkokauppa on avattu!
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Kaipaatko puunkaatoa, kantojyrsintää tai apua pihatöihin?

Onko Auranmaalla verhoomoa? Löytyykö suutaria?

Auran, Kosken Tl sekä Marttilan yritykset löydät Auranmaan yri-
tys- ja palveluhakemistosta.

Paikallinen osaaminen löytyy
www.auranmaanyritykset.fi

Auralaisen hoivakodin pihalle rakentui huvimaja asukkaiden ja 
heidän perheidensä turvalliseksi tapaamispaikaksi. 

Samaan aikaan, kun voimme lukea uutisista, että osa vanhuksista ei 
vieläkään pääse tapaamaan omaisiaan, on Aurassa reagoitu tähän 
haasteeseen ja paikalliset yrittäjät halusivat tehdä yhdessä hyvää.

Auran kunnan Hoivakoti on tehostetun palveluasumisen yksikkö, 
jonka asukkaat joutuivat koronakevään takia olemaan näkemättä 
omaisiaan. Valtakunnallisten rajoitteiden takia omaiset eivät voi-
neet vierailla Hoivakodissa.

”Emme voineet ottaa ulkopuolisia vierailijoita sisätiloihin. Yhteyt-
tä omaisiin pidettiin Whatsapp-puheluin sekä ikkunan takaa.” ker-
too Auran Hoivakodin vastaava sairaanhoitaja Henriikka Laine.

Kuitenkin mahdollisuus oikeaan tapaamiseen oli monella asuk-
kaalla suurena toiveena.

”Kartoitimme eri vaihtoehtoja, kuten konttiratkaisua mutta toi-
voimme mahdollistavamme jotakin pysyvämpää ratkaisua asuk-
kaiden iloksi” kertoo Laine.

Kunta kartoitti eri vaihtoehtoja lisää ja idea huvimajasta syntyi. Kun-
ta pyysi tarjouksia huvimajasta paikallisilta yrityksiltä ja sai samalla 
ilahduttavan yhteydenoton paikalliselta yrittäjältä, jonka mukaan 
nyt tulisi kerätä yrittäjäporukka kasaan ja huvimajan pystytys voi-
taisiin saada aikaan yhteistyössä talkoilla. Huvimaja tilattiin paikal-
liselta rautakaupalta ja taustalla alkoi heti tapahtua, kun useampi 
yrittäjä ilmoittautui huvimajan kokoamiseen mukaan. Ideasta on 

Auralaisen hoivakodin 
pihalle rakentui huvimaja
Paikalliset rakennusalan yrittäjät riensivät yhteistyössä apuun!

Mene ja tutustu www.auranmaanyritykset.fi

Yrittäjä, eikö omaa yritystäsi löydy? 
Ota yhteyttä anna-mari.alkio@aura.fi.

kiittäminen Saneeraus Joutsimies yrittäjää Henri Joutsimiestä, jon-
ka ideasta yhteistyötä hoivakodin asukkaisen hyväksi tehtiin.

”Mieleeni juolahti heti ajatus siitä, että kootaan paikallisista ra-
kennusalan yrittäjistä porukka kasaan ja pidetään talkoot hyvän 
asian puolesta. Yrittäjänä tässä projektissa opin tuntemaan pai-
kallisia kollegoja, joka voi tulevaisuudessa poikia yhteistyötä yri-
tystemme välillä. Myös se apu, jonka pystyn hoivakodin asukkaille 
talkoovoimin tarjoamaan lämmittää mieltäni enemmän kuin mitä 
työstä lähetetty lasku olisi lämmittänyt.” kertoo Henri Joutsimies.

Huvimaja valmistui 17.6. illalla. Kiitos paikalliset yrittäjämme Sa-
neeraus Joutsimies Henri Joutsimies, Rakennusliike Auralainen 
Eero ja Jaakko Uusitalo, Rakennustyöt Pulkkinen Oy Eero Pulkki-
nen sekä Boksishop Juho Uusitalo!
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Auraan uusia yrityksiä
Saneeraus Joutsimies

Terve! 

Minä olen Henri Joutsimies Aurasta. Perustin tämän vuoden maa-
liskuussa oman yritykseni nimeltään Saneeraus Joutsimies.

Yritykseni palvelee kaikissa kodin sisäremonteissa, mutta myös 
terassit ja muut pienet ulkotyöt onnistuvat. 

Palveluuni kuuluu remontit alusta loppuun, joten asiakkaideni ei 
tarvitse murehtia käytännössä mistään itse. Yhteistyökumppani-
ni putki- sekä sähkötöissä takaavat ettei aikatauluun tule turhia 
odotteluita ja hommat saadaan kuntoon sovitussa aikataulussa.

Yritykseni erottuu edukseen erittäin laadukkaalla työnjäljellä, 
sekä reippaalla ja joustavalla asiakaspalvelulla.

Asiakkaalla on mahdollista tilata työt urakka tai tuntiveloituksella.

Suurin jännitykseni yrittäjyyteen lähtemiseen olivat markkinointi, 
sekä työn jatkuvuus. Myös vallitseva korona-aika alkoi heti yrittäjyy-
den alkuun joka loi omat paineensa. Nyt kuitenkin uusia remontteja 
tilataan lähes päivittäin ja pohdinnassa onkin lisäkäsien hankinta 
yritykseen, sekä yrityksen kasvattaminen kovan kysynnän vuoksi!

Suosittelen kaikkia yrittäjyyttä miettiviä lähtemään reippaasti ko-

Taustakuva: Summit Media Oy Janne Ketola

Auran Tokmannin terveiset

Me tokmannilaiset olemme tosi iloisia siitä, miten Aura ja lähiseudun 
asukkaat ovat ottaneet meidät vastaan. Tyytyväisyyden koemme 
molemmin puoliseksi. Jatkossakin kuuntelemme asiakkaiden toivei-
ta, mitä valikoimiin haluttaisiin lisää ja pyrimme ne toteuttamaan.

Harmittelemme, kun kuuluisaa ämpärijakoa ei voitu koronan takia jär-
jestää avaukseen, mutta tavoite olisi tämä korjata syksyn aikana.

Haluamme jatkossakin olla yksi osa Auraa, joten tervetuloa ja hy-
vää kesää kaikille!

Aleksi Samsten
myymäläpäällikkö
Tokmanni Aura

Aurassa palvelee jälleen 
jäätelökioski
Jouduimme sulkemaan kuntosalin maaliskuussa ja taloudellinen 
tilanne oli huolestuttava. Mietimme keinoja miten saamme tilan-
teen pelastettua jotta saamme avattua ovet kun tilanne sen sallii.

Ystäväni työskentelee Valiolla ja hän ehdotti jäätelökioskin tuo-
mista Auraan. Innostuimme heti ideasta. Auranmaalta puuttuu 
tälläinen kesäinen yhdistävä palvelu. Tokmannin myötä uskoimme 
asiakasvirran riittävän jotta jäätelökioskin pitäminen olisi kannat-
tavaa. Saimme neuvoteltua hyvän sijainnin kioskille ja Valion kans-
sa pääsimme yhteisymmärrykseen helposti. Auran kunta oli myös 
myötämielinen hankkeelle, joten kioski pystyyn rivakasti ja rupe-
simme harjoittelemaan sitä vauhdissa. Saimme loistavat työn-

Uusi yrittäjä Aurassa!
Ota yhteyttä ja tehdään 

sinustakin juttu. 
Anna-Mari Alkio
040 631 0464

keilemaan, sillä mitään ei voi saa-
vuttaa ellei yritä ja usko itseensä!

Mukavaa kesää ja nähdään työn 
merkeissä!

Terveisin, Henri Joutsimies
Saneeraus Joutsimies
044 552 5528
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Puuhaboxi perustettiin 
ilahduttamaan lapsiperheitä

Puuhapuu Oy, joka 
tunnetaan myös ni-
mellä Puuhaboxi, 
on perustettu maa-
liskuussa ja sen lii-
keideana on tuot-
taa lapsiperheille 
suunnattua tarinat ja 
leikit yhdistävää Sa-
tuseikkailua. Help-
poja ohjeita noudat-
taen aikuinen voi 
valmistella lapsille 
kotioloissa huiman 
seikkailun, jossa 
lapset pääsevät toi-
mimaan tarinan san-
kareina ja ratkomaan 
erilaisia tehtäviä. 
Tuote on oiva ratkai-

su vanhemmalle, jolla ei ole aikaa tai ideoita keksiä itse kotioloihin 
kaikille mielekästä yhteistä puuhaa. Se on myös hauska lahjaidea. 

tekijät nopeasti 
ja sain itselleni 
myös unelma ke-
säduunin =)

Vastaanotto on 
ollut uskomat-
toman hyvä ja 
palaute pelkäs-
tään positiivista. 
Valikoima muut-
tuu palautteiden 
perusteella. Suo-
sikki makuja ovat 
perinteiset man-
sikka, suklaa ja 
vanha vanilja.

Kehitämme toi-
mintaa kioskilla 
jatkuvasti lisää. 
Tulossa myös kahvia sekä herkulliset kastikkeet sekä eri makuja. 
Muutaman viikon perusteella olemme erittäin tyytyväisiä tähän 
uhkarohkeaan vetoon. Tulemme pitämään kioskin Aurassa myös 
tulevina kesinä ja katsotaan mitä muuta kivaa sen kylkeen saa-
daan aikaiseksi. Jos joku olisi sanonut minulle alkuvuodesta, että 
kesällä olen vahvasti mukana jäätelön myynnissä, niin tuskin oli-
sin uskonut. Vaikeista ja haastavista ajoista selvitään kyllä ja niistä 
voi poikia jopa paljon hyvääkin, joskus jopa herkullista =)

Mukavaa kesää ja nähdään Sun jäätelökioskilla.

Annukka ja Marco Netterberg
Netterberg Oy

Satuseikkailu-tuotteen lisäksi Puuhaboxi järjestää kilpailuja, ja-
kaa hauskoja leikkivinkkejä ja arkisia puuhailuideoita nettisivuil-
laan, Instagram-tilillään ja sähköpostitse Puuhapostin muodossa.

Yrittäjä ja Puuhapuu Oy:n toimitusjohtaja Mari Eloranta on aura-
lainen perheenäiti, joka lähti mukaan innostuttuaan uudesta lii-
keideasta. Aikaisemmin Mari on työskennellyt myyntitehtävissä 
mm. vakuutusten ja työvaatteiden parissa. Hyppy lapsiperheille 
suunnatun tuotteen pariin oli ajankohtana luonteva, sillä siirtymä 
yrittäjäksi tapahtui suoraan äitiyslomalta. Idean alkuperäiset liik-
keellepanijat jäivät yritykseen osakkaiksi ja lisäksi mukaan saatiin 
vielä neljäs ideasta kiinnostunut osakas. Tiimi onkin osoittautunut 
varsin mainioksi ja palavereissa naurua riittää. Osakkailta myös 
löytyy monen ikäisiä testiryhmäläisiä kotoa, joten kaikki tehtävät 
ja uudet Satuseikkailut käyvät läpi tarkan testauksen ennen tuo-
tantoon pääsyä.

Pilottituote, ”Purre, Pipa ja Taikavuoren Noita” on nyt myynnissä 
verkkokaupassa www.puuhaboxi.fi ja sen voi myös ostaa Auraa-
mon kesäkaupasta. Puuhapuun seuraava Satuseikkailu-tuote, 
joka sopii hienosti perheen yhteisiin kesäisiin ulkoiluhetkiin, on 
parhaillaan kuvitettavana ja julkaistaan lähiaikoina. Kaikki tarvik-
keet Satuseikkailun järjestämiseen löytyvät pakkauksen sisältä 
ja lisäksi tarvitaan joitakin joka kodista löytyviä perustarvikkeita, 
kuten esimerkiksi astioita, peittoja tai kirjoja. Satuseikkailu on 
suunniteltu 3-6-vuotiaille lapsille, mutta isommatkin ovat heit-
täytyneet innolla mukaan. Jopa teini-ikäiset ovat innostuneet oh-
jaamaan leikkiä pikkusisaruksilleen, joten Satuseikkailu onnistuu 
tuomaan koko perheen yhteisen puuhailun ääreen. Alle 3-vuoti-
aatkin seuraavat mielellään isompien leikkiä, mutta kannattaa 
huomioida että pakkaus saattaa sisältää pieniä osia.

Puuhaboxiin voi tutus-
tua paremmin netti-
sivuilla www.puuha-
boxi.fi ja instagramissa 
@puuhaboxi. Marin 
tavoittaa sähköpos-
titse puuhaboxi@
puuhaboxi.fi sekä so-
mekanavien kautta ja 
hän antaa mielellään 
lisätietoja yrityksestä 
ja tuotteista.
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KESÄAUKIOLOAJAT
ma 12-18
ti-to 11-17
pe 11-16

Omatoimikirjasto on toistaiseksi pois käytöstä ja sen avautumi-
sesta tiedotetaan myöhemmin. 

UUDET LASTEN JA NUORTEN OSASTOT
Lasten ja nuorten osastot on remontoitu ja ne vaihtoivat keske-
nään paikkaa. Uusilta osastoilta on entistä helpompi löytää kivaa 
lukemista ja raikkaat värit piristävät mieltä.

KESÄLUKUKAMPANJA – LOHIKÄÄRME LENS KASVAA 
KOKO KESÄN!
Koululaisten kesälukukampanja järjestetään perinteiseen tapaan 
myös tänä kesänä. Lue kolme kirjaa niin saat lisätä Lens Lohikäär-
meeseen yhden suomun. Kesän lopuksi eniten kirjoja lukenut 
palkitaan ruhtinaallisesti! Toinen voittaja arvotaan kaikkien osal-
listujien joukosta. Lens on myös muninut kolme herkullista suk-
laamunaa, jotka arvotaan kesän aikana pikapalkintoina. Lisätiedot 
ja osallistumislomakkeet kirjastosta 1.6. alkaen.

LUKUPIKNIK
Tule kuuntelemaan kesäisiä kertomuksia ja nauttimaan samalla 
piknik-eväitä. Ota mukaan viltti, lukemista ja herkulliset eväät. 
Sateen sattuessa lueskellaan kirjaston satuvintillä. Päivämäärä 
ilmoitetaan myöhemmin.

NUKKETEATTERI
Kesäinen nukketeatterinäytelmä Myyrä ja kala esitetään kirjastos-
sa heinäkuussa, tarkka aika ilmoitetaan myöhemmin. Näytelmä 
perustuu Zdenek Milerin suosittuihin Myyrä-kirjoihin. Esityksen 
päätteeksi mehutarjoilu.

LAINAA MINIGOLFMAILOJA JA PELIVÄLINEITÄ
Auran minigolfrata sijaitsee osoitteessa Nikkarinkuja 8. Mailoja ja 
palloja voi lainata kirjastosta. Radan käyttö ja välineiden lainaus 
ovat maksuttomia. 

Auran kirjaston kesä Auran kirjaston kesä 
20202020

Kirjastosta voi lainata myös muita liikunta- ja pelivälineitä. Vali-
koimiin kuuluu mm. frisbeegolfsetti, sulkapallomailat, tennismai-
lat, mölkky, petankki, kroketti, skeittilauta suojavarusteineen, 
pöytätennissetti, tasapainolauta, kävelysauvat, hulavanne sekä 
jumppavälineitä. Uusia pelivälineitä hankitaan lisää asiakkaiden 
toiveiden mukaisesti. 

Kaikkien pelivälineiden lainaamiseen tarvitaan kirjastokortti, ja 
niitä voi lainata ja palauttaa vain palveluaikana. Huom! Golfmailo-
jen laina-aika on yksi vuorokausi. Muissa välineissä laina-aika on 
kaksi viikkoa. Myöhästymismaksu 20 senttiä/laina alkaa kertyä 
heti eräpäivää seuraavasta päivästä alkaen.

LUE JA KUUNTELE E-KIRJOJA
Muista myös e-kirjat ja e-äänikirjat osoitteessa ellibslibrary.com/
loisto. Lainaamiseen tarvitset tietokoneen tai älylaitteen, verkko-
yhteyden, kirjastokorttisi numeron ja siihen liitetyn pin-koodin.

UUSI LAINASI VERKKOKIRJASTOSSA
loisto.verkkokirjasto.fi

Yhteystiedot:
Auran kirjasto, Urpontie 2, 21380 Aura
Asiakaspalvelu: 040 127 2951
www.aura.fi/kirjasto | kirjasto@aura.fi
Facebook: Aurankirjasto
Instagram: aurankirjasto

12 | Aurankukka kuntatiedote, kesä 2020



Vapaa-aikatoimiston käyntiosoite on Simolankuja 3, Aura. Va-
paa-aikasihteerin, nuorisotyöntekijän sekä etsivä nuorisotyönte-
kijän toimistotilat sijaitsevat rakennuksen yläkerrassa. 

Järjestämme palveluita yhteistyössä muiden kuntien ja paikallis-
ten toimijoiden kanssa. Pyrimme järjestämään sellaisia palveluita, 
joita alueella ei ole muuten saatavilla. Ajantasaiset tiedot tapah-
tumista ja toiminnoista löytyvät kunnan internetsivuilta. Paikat eri 
palveluihin täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä, joissakin toi-
minnoissa paikkoja on rajoitetusti.

NUORISOTYÖ AURASSA 
Auran vapaa-aikatoimen nuorisotyö on ennaltaehkäisevää am-
matillista nuorisotyötä. Nuorisotyön toteutuksessa huomioidaan 
nuorisolaki ja lain edellytykset mahdollisimman konkreettisesti 
käytännön työhön asti yltäen. 

Nuorisotyötä toteutetaan sosiaalipedagogisesti kestävän kehityk-
sen periaatteiden mukaisesti. Kasvatuksella ja työmenetelmillä 
pyritään vahvistamaan lapsia ja nuoria sosiaalisesti ja ylläpitämään 
ja parantamaan heidän hyvinvointiaan kokonaisvaltaisesti. Nuoriso-
työssä Aurassa huomioidaan myös kulttuurinen nuorisotyö. 

Cafesco oli auki kesäkuussa ma klo 17-20, ke klo 17-20 ja pe klo 
18-22. Toimintaa on järjestetty ajantasaiset rajoitukset huomioi-
den. Tilan siivous ja hygieniasta huolehtiminen on aiempaa tar-
kempaa sekä osa Cafescon välineistöstä (VR-lasit, pelikonsolit) 
on poistettu hetkellisesti käytöstä tartuntariskin vähentämiseksi. 
Heinäkuun osalta mahdolliset aukiolot päätetään tarpeiden ja toi-
veiden mukaan. Auran kunnan vapaa-aikatoimelle on myönnetty 
9.000 euron avustus lasten ja nuorten harrastustoiminnan järjes-
tämiseen (Aluehallintovirasto). Avustus käytetään alkavan luku-
vuoden toimintojen järjestämiseen, pääosin palkkauskuluihin.

Vapaa-aikatoimi
NUORISOTYÖ POIKKEUSTILAN AIKANA
Kulttuurisen nuorisokahvila Cafescon toiminta jatkui tilan sulkeu-
duttua etänä 23.3. alkaen Discord-palvelussa. Discord on alun 
perin verkkopelaajille suunnattu keskustelualusta, jonne kuka ta-
hansa voi luoda erilaisia servereitä palvelun käyttäjille. Servereillä 
voi olla yhteydessä toisiin perinteisesti kirjoittaen, puheen kautta 
tai käyttäjien välisellä videoyhteydellä. Discord alustana mahdol-
listi paitsi nuorten keskinäisen kommunikoinnin, myös kohtaami-
sen nuorisoalan ammattilaisten kanssa ja käydä heidän kanssaan 
luottamuksellisia keskusteluja uusista rajoituksista huolimatta. 
Keskustelujen lisäksi Discordissa järjestettiin mm. levyraateja, 
metsästettiin Pokémoneja ja pelattiin erilaisia nettipelejä nuorten 
kanssa. Etäkahvilan toiminnan jatkuvuutta selvitellään kesän ai-
kana nuorilta saadun palautteen ja toiveiden perusteella. 

Tämän lisäksi nuorisotyötä on toteutettu sosiaalisessa medias-
sa. Toiminnan keskiössä on ollut Cafescon Instagram, jonka ta-
rinoissa nuorille on järjestetty erilaisia aktiviteetteja ja tarjottu 
tietoiskuja mm. valtakunnallisista nuorten palveluista verkossa ja 
mielenterveyteen liittyvistä asioista. Instagramissa järjestettyjen 
kyselyiden kautta nuoret saivat esimerkiksi vaikuttaa kirjaston 
nuortenosaston uusittuun värimaailmaan. Muita tavoittamisen 
kanavia ovat olleet Cafescon Snapchat ja keväällä luotu TikTok.

Nuoriin ollaan oltu yhteydessä myös perinteisellä kirjepostilla: 
nuorille järjestettiin kysely liittyen Cafescon toimintaan ja vaikut-
tamiseen, kaikille vastanneille lähetettiin tikkarit sekä pienet ter-
veiset nuorisotyöntekijältä. 

Ilmojen lämmetessä nuorisotyössä jalkauduttiin nuorten pariin. 
Jalkautuminen mahdollistaa ammatillisen kohtaamisen ja tavoitet-
tavuuden yhä useamman nuoren kanssa, jotka muuten saattaisivat 
jäädä toiminnan ulkopuolelle. Katutyöstä on toivottu säännöllisem-
pää toimintaa ja tätä pyritään kehittämään jatkossa yhä enemmän. 

KANSAINVÄLINEN NUORISOTYÖ
Auran kv-klubi kokoontui kauden 2019-2020 aikana keskiviikkoisin 
ohjaajanaan Rosaliina Ahvenjärvi. Kv-klubilla tutustuttiin eri mai-
hin ja kulttuureihin erilaisten yksilö- ja ryhmätehtävien, elokuvien, 
ruuanlaiton ja kansainvälisten vieraiden avulla. Auran ja lähikuntien 
kansainvälisen nuorisotyön mahdollisuuksista voit lukea lisää Mi-
nun kansainvälisyyteni- hankkeen verkkosivuilta munmaailma.fi.

Kv-klubin hakema EU-rahoitteinen nuorisovaihtohanke hyväksyt-
tiin keväällä. Nuorisovaihto mahdollistaa kymmenelle auralaiselle 
nuorelle matkan Georgiaan viikoksi. Suomen ja Georgian lisäksi 
vaihtoon osallistuu nuoria Romaniasta, kymmenen nuorta jokai-
sesta osallistujamaasta. Nuorisovaihto oli tarkoitus ajoittaa kulu-
van vuoden kesäkuulle, mutta poikkeusoloista johtuen toteutus 
siirtyy kesälle 2021. 
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NUORISOTYÖ VERKOSSA
Nuorisotyön kuulumiset, Cafescon aukioloajat ja syksyn alkavat 
toiminnat löydät sivuilta aura.fi/nuorisotyo sekä Cafescon some-
kanavista (Facebook, Instagram ja Snapchat sekä TikTok).

ETSIVÄ NUORISOTYÖ AURASSA
Etsivä nuorisotyö on alle 29-vuotiaille tuen tarpeessa oleville nuo-
rille tarkoitettua ohjausta. Etsivään nuorisotyöntekijään voi olla 
yhteydessä esimerkiksi silloin, jos nuori jää tai on jäämässä koulu-
tuksen ja työn ulkopuolelle, tarvitsee apua Kelan tai TE-toimiston 
asioissa tai elämä heittelee niin moneen suuntaan, että tarvitsee 
rinnalla kulkijaa. Etsivä nuorisotyö on nuoren omiin tarpeisiin koh-
dennettua ja luottamuksellista. Yhteyttä voi ottaa nuori itse, huo-
lissaan oleva kaveri tai läheinen, oppilaitos tai muu nuoren kanssa 
tekemisissä oleva taho. Etsivään nuorisotyöhön saadaan aluehal-
lintaviraston myöntämä avustus, jota haetaan vuosittain. Auran ja 
Pöytyän kunnissa työskentelee yhteinen etsivä nuorisotyöntekijä. 
Millan tavoittaa numerosta 040 6722 979, etsiva@poytya.fi / FB: 
Etsivä nuorisotyö Milla.

AURAN VIRKISTYSALUE KOIVUNIEMI

Virkistysalue sijaitsee Savojärven rannalla Kuhankuonon rajaki-
ven läheisyydessä (Koivukuja 20, Pöytyä). Alueella työskentelee 
tänä kesänä arkipäivisin aluehoitaja Paulina Ratia. Hänet tavoittaa 
tarvittaessa puhelimitse yleisösaunan aukioloaikoina p. 040 486 
69203. Viikonloppuisin tehtävää hoitavat eri yhdistystoimijat.

Alueen palvelut:
• uimaranta

• vuokramökki, jossa oma sauna

• soutuvene ja kanootti sekä pelejä ja välineitä, lainattavissa 
yleisösaunan aukioloaikoina

• alueella rantagrilli

• telttailumahdollisuus 5 €/teltta/vrk (sis. yleisösaunan maksu-
ton käyttö kesäkaudella), ei mahdollista leirien aikana.

• vaunupaikoitusmahdollisuus ilman sähköä 10€/vrk tai 30€/
viikko, ei mahdollista leirien aikana

• kota, avoinna kuten yleisösauna

• yleisösauna avoinna kesällä 31.8.2020 asti klo 16–21 ja la-su 
15–21.

Tiedustelut ja varaukset:
• rantamökin heinä-elokuun varaukset kunnantoimistosta puh. 

(02) 486 430. Elokuussa myös muiden kuin auralaisten va-
rattavissa.

 
Yleisösauna, kertamaksut (sis. alv 24%)

• 0-6- vuotiaat maksutta

• 7-12 –vuotiaat 2 €

• 13 –vuotiaat ja vanhemmat 4 €

• auralaiset yhteisöt 40€/kerta (max. 5 h, ei mahdollista yleisö-
sauna-aikoina)

• ei-auralaiset yhteisöt 55€/kerta (max. 5 h, ei mahdollista ylei-
sösauna-aikoina)

• perhemaksu (sama ruokakunta) 10€/kerta

Yleisösaunan käyttö kaikille halukkaille mahdollinen kotikun-
taan katsomatta.

Yleisösaunan rantakortti
• 7-12 –vuotiaat 15 €/hlö

• 13 –vuotiaat ja vanhemmat 30 €/hlö

Voimassa koko kesäkauden ajan. Rantakortti kaikkien halukkai-
den ostettavissa kotikuntaan katsomatta.

KUHANKUONON RETKEILYREITISTÖ
Koivuniemen virkistysalueen läheisyydessä on Kuhankuonon ret-
keilyreitistö. Alueen ulkoilukartan saat omaksesi 4-5 mustikkalit-
ran hinnalla (ovh 15 €) mm. virkistysalueen aluehoitajalta. Tutus-
tu suosituimpaan reittiin: Savojärven kierros. Ajankohtaisimmat 
uutiset reitistöä koskien löydät: www.kuhankuono.fi/. Tutus myös 
alueen yrittäjien palveluihin: www.kuhankuono.fi/fi/tapahtuma-
kalenteri/index.html.
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KESÄKAUDEN TOIMINNOISTA
Kesäkuussa, kun rajoituksia alettiin purkaa, järjestettiin alkeis- 
ja jatkouimakoulu Tarvashovin uimahallissa yhteistyössä Pöy-
tyän liikuntatoimen kanssa. Pesiskoulu toteutettiin juhannusvii-
kolla yhteistyössä Pöytyän Urheilijoiden kanssa tekonurmella. 
Kesäkuun toiminnot päätti lasten Puuhaleiri Koivuniemen virkis-
tysalueella, joka järjestettiin yhteistyössä Liedon vapaa-aikapal-
veluiden kanssa.

Saviseutu liikkuu – pyöräilykampanja on käynnissä 31.8.2020 
asti! Nyt kaikki kohottamaan kuntoa kuntien väliseen kuntoiluki-
saan! Tule keräämään omalle kunnallesi roimasti pisteitä. Myös 
sähköinen kirjaaminen on mahdollinen!

Kuntolaatikoiden paikat Aurassa:
• Aura kk parturin piha

• Auran Nuortentalo

• Aura kk käyrän pururata

• Karviainen

• Koivuniemen virkistysalue

• Maijantien kuntopolku, lähtöpaikka

• Paloasema

• Kirjasto (vihko sisällä)

Kuntakohtainen kirjaamislinkki, josta pääset kätevästi kirjaa-
maan verkossa suorituksesi, löytyy kunnan verkkosivuilta. Kun 
ilmoitat ensimmäisen kerran linkin kautta tuloksen, omat tiedot 
tulee antaa kokonaisuudessaan (nimi, osoite, puhelinnumero ja 
sähköpostipostiosoite sekä km-määrä). Jatkossa riittää, kun il-
moittaa nimen, puhelinnumeron ja kilometrit. Kaikkien osallis-
tujien kesken arvotaan hyviä kampanjapalkintoja ja myös aktii-
visimmat palkitaan!
Saviseudun liikuntatoimet

SEUTUKUNNALLINEN YHDISTYSHAKEMISTO
Järjestörekisteristä löydät tiedot alueella toimivista yhdistyksis-
tä: www.yhdistykset.loimaanseutu.fi. Hakutoiminnolla voit etsiä 
myös esim. eri lajeja tarjoavia yhdistyksiä. Loimaanseutu.fi por-
taali lopetetaan 26.2.2021, mutta siihen asti se on käytettävissä.

YHDISTYSILLAT
Vapaa-aikatoimi organisoi myös syksyllä Aurassa toimintaa järjes-
täville tahoille yhdistysiltoja. Kevään yhdistysiltoja jouduttiin pe-
rumaan koronaepidemian poikkeustilanteen vuoksi, mutta kesä-
kuussa kokoonnuimme kerran. Yhteyshenkilö vapaa-aikasihteeri.

KULTTUURITOIMI
Seuraa ajankohtaista ilmoittelua: www.aura.fi. Tapahtumien ja 
toimintojen järjestäminen on ollut tauolla vallitsevan koronaepi-
demian poikkeustilan takia. Suunnitteilla olevat tapahtumat jär-
jestetään voimassa olevien rajoitusten puitteissa.

Pe 10.7.2020 klo 10-14  Suuri Maalaustapahtuma  Koskipirtin 
piha-alueella (Riihikoskentie 36, Aura). 
Sateen sattuessa sisätiloissa. Ohjaaja kuvataiteilija Minna Vainio. 
Mukaan omat välineet (piirustus, akryyli tai vesivärit) ja halutessa 
eväät. Ei etukäteisilmoittautumista.

Ke-pe 29.-31.8.2020 klo 10-13.30 Taidematkaajat kurssi ala-
kouluikäisille kivikoululla. 
Taidematkaajat havannoivat maalaten, piirtäen, muovaten ja ra-
kentaen eri materiaalien ja eri tekniikoiden kanssa sekä ulko- että 
sisätiloissa. Osallistumismaksu 25e/hlö, omat eväät mukaan. 
Maksu kerätään ensimmäisessä kokoontumisessa. Ohjaajana 
Minna Vainio. Lisätiedot ja ilmoittautuminen: www.aura.fi.

Alle kouluikäisten lasten taidepaja tulossa syksyllä! 
Taidepajatoiminta on n. 3-6 –vuotiaille lapsille. Ohjaajana kuvatai-
teilija Minna Vainio. Lapsen mukaan pajoihin aikuinen. Kokoontu-
miskerrat (5kpl) syksyllä. Hinta 15e/osallistuja. Tarkemmat tiedot 
ja ilmoittautuminen: www.aura.fi.

Muskarit järjestetään kulttuuritoimen ja seurakunnan järjestä-
minä kolmessa eri ikäryhmässä. 
Muskareista lisätietoa löydät: www.auranseurakunta.fi/toiminta/
musiikkityo. Ilmoittautumiset kanttorille p. 040 821 1314.

Ti 24.11. Auran, Oripään ja Pöytyän kulttuuritoimien yhteinen 
teatteriretki Turkuun katsomaan Nokia-ennakkoesitystä. 
Ilmoittautumiset: www.aura.fi.

Auran kulttuurikävelyreitti löytyy kunnan verkkosivuilta tulostet-
tavana versiona, voit myös hakea paperisen version kirjastosta tai 
kunnantalolta. Mobiiliversiona reitti löytyy Nomadi-sovelluksesta.

Tapahtumia Aurajoen varrelta teos ostettavissa kunnanviras-
tosta hintaan 10e/kpl. 
Auran kunnan historia tiivistyy teoksessa 60 sivuun sarjakuvin ja 
tekstein. Myös vapaaehtoiset ovat keränneet hankkeessa tapah-
tumatietoja vuosien varrelta kirjoittajan pohjatyötä varten. Kirjaa 
on kuvitettu sarjakuvien lisäksi pienellä määrällä valokuvia (Minun 
Aurani valokuvakilpailun kuvista osa sekä vanhoja mustavalkoisia 
kuvia). Teosta voi selailla myös www.lukusali.fi.

Kuva: Marita Koivisto
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Yhdistykset tiedottavat
Auran asukasyhdistys ry
Auran Asukasyhdistys on Aurassa ja lähialueella toimiva Suomen 
Omakotiliittoon kuuluva yhdistys, joka tarjoaa valtakunnallisten 
jäsenetujen lisäksi paikallista pienkiinteistöasujan edunvalvon-
taa. Jäsenmaksu on 26 euroa vuonna 2020. Jäsenille lähetetään 
Omakoti-lehti neljä kertaa vuodessa. Omakotiliitto järjestää mm. 
webinaareja, josta saa arvokkaita neuvoja ja vinkkejä omankodin 
ja puutarhanhoitoon

Liittymällä paikallisyhdistykseemme saat valtakunnallisen järjes-
tön edut: rahanarvoisia jäsenalennuksia, saat myös tarvittaessa 
maksutonta neuvontapalvelua omakoti- ja vapaa-ajan asunnon 
laki-, rakennus-, asumisterveys- energia ja piha-asioissa. Tarkem-
pia tietoja: www.omakotiliitto.fi

Auran paikallisyhdistyksellä on tarjota jäsenilleen edullinen 
oma-talkkari-palvelu, jäsenille hintaan 10 e/ tunti. Tänä vuonna 
palvelua saa pihan haravointiin, nurmikon leikkaukseen yms. ul-
kotöihin.  

Yhdistys seuraa tarkoin uuden moottoritien suunnittelua ja pyrkii 
vaikuttamaan, että auralaisten etu otettaisiin mahdollisimman hy-
vin huomioon.

Yhdistyksen metallinkeräyslava löytyy entisen Leafin läheisyydes-
tä osoitteesta Alikuja 1.   Sininen lava, jossa kyltti.  Tuotto käyte-
tään yhdistyksen paikallistoimintaan.

Auran Martat
Keväällä vallinneiden koronavirusrajoittei-
den takia paljon toimintaamme jäi toteut-
tamatta. Yritämme järjestää poisjääneitä 
kursseja ja retkiä mahdollisuuksien mu-
kaan joskus myöhemmin.

          Martat

Sankarimartat

Marttaliitto reagoi rajoitteisiin nopeasti ja järjesti korvaavaa toi-
mintaa verkossa Aikaa olla kotona -sivuilla (www.martat.fi/ai-
kaa-olla-kotona/). Tämän sivun kautta pääset myöhemminkin 
katsomaan webinaareja, ohjeita, reseptejä sekä tietoiskuja. 

Syksyllä toimintamme jatkuu toivottavasti normaalisti, mutta 
etenkin elokuun toiminnat ovat vielä hyvin epävarmoja. Tiedotam-
me tapahtumistamme nettisivuillamme auranmartat.omasivu.fi, 
Facebookissa: Auran Martat (ota seurantaan, sillä siellä tapah-
tuu muutenkin!) tai Auranmaan Viikkolehdessä Seuratoiminta tai 
Tervemenoa -palstoilta sekä sähköpostilla. Jos haluat liittyä pos-
tituslistallemme (ei tarvitse olla jäsen), laita viestiä sähköpostiin 
auranmartat@gmail.com.  

1.6. alkaen Auran Marttojen omaan tahtiin suoritettava kuvasuun-
nistus Auran keskustassa. Vinkit rastien sijaintiin löytyvät netti-
sivuiltamme auranmartat.omasivu.fi tai Facebookista: Auran Martat

Ma 3.8. Saunailta Arja Keskitalon mökillä (varmistuu myöhemmin)
La 15.8. Kirppisralli (varmistuu heinäkuun alkupuolella)
To 10.9. klo 18 Sienikurssi Auraamossa, asiantuntijana Karoliina 
Kirvelä
To 17.9. klo 18 Liikuntailta Auraamon teatteritilassa
Ma 21.9. klo 18 Terveysluento, aiheena osteoporoosi, Auraamossa
Ma 5.10. Hapatus&raakapuuro-kurssi Yhtenäiskoulun kotitalous-
luokassa
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Sytykehiiret

Härkätien 4H-yhdistys ry 
Härkätie 773 
21490 Marttila 
puh. 050 588 7693 
harkatie@4h.fi 
www.harkatie.4h.fi

Yhdistyksen toimialue: Aura, Koski Tl, Marttila, Pöytyä ja Liedon 
Tarvasjoki. Yhdistyksen puheenjohtaja on Päivi Korpiaho ja toi-
minnanjohtaja/sihteeri Tuovi Löytynoja.

KEPPARILEIRI (10 v-) 
Auran Kettulinnassa 28.-30.heinäkuuta Yöleirinä järjestettävällä 
leirillä valmistetaan oma keppihevonen ja tehdään maastoratsas-
tuksia sekä järjestetään leirin pääteeksi omat kepparikisat. Van-
hemmat voivat vierailla leirillä yhtenä päivänä. Leirimaksu 95 e, 
4H-jäsenille 60 e sisältää ohjelman, ruokailut ja yhden keppihe-
vosen tarvikkeet. Leirin järjestävät VNI-hankkeen nuoret. Ilmoit-
tautuminen kotisivujemme kautta https://harkatie.4h.fi/keppari-
leiri-2020/

RUOKAKOULU-MATSKOLAN -LEIRI (8-12 -v) 
Auran Yhtenäiskoululla 3.-7. elokuuta Päiväleirinä järjestettä-
vä leiri alkaa ma klo 9 yhteisellä aamupalalla huoltajien kanssa. 
Ma-ke ja pe-päivinä leiri kestää 9.-15. ja torstain perhepäivällis-
päivänä klo 12 -19. Maatilavierailu kuuluu perjantaipäivän ohjel-
maan. Leirimaksu 50 e/4H-jäsenille ja muille 85 e. Max 12 lasta. 
Ilmoittautuminen https://harkatie.4h.fi/ruokakoulu/ilmoittautu-
minen-ruokakouluun/ 

Liikuntailta Auraamon teatteritilassa jatkuvat, vko 43 on Energian-
säästöviikko, marraskuussa Askarteluilta, seurakunnan Advent-
timyyjäiset Auraamossa sekä Pikkujoulut Kettulinnassa. Joulu-
kuussa luvassa on uintiretki sekä myyjäispöytä Auraamoon.

UUSI 4H-DIGITAALINEN TYÖNVÄLITYSPALVELU 
”4H Helppi ” avataan kesäkuun aikana. Appin avauduttua työtä etsi-
vät nuoret rekisteröidään palvelun tuottajiksi ja työn tilaaja voi sovel-
luksen avulla tehdä tilauksen omalle työurakalleen ja suorittaa työstä 
aiheutuneen laskun mobiilisovelluksen avulla. Työnantajana nuorille 
toimii 4H-yhdistys. Työreserviin voivat 14 v täyttäneet nuoret ilmoit-
tautua kotisivujemme kautta. Työtilauksia tarjoavat voivat ilmoittaa 
työkohteestaan puh. 050 588 7693 tai kotisivujemme kautta. Appin 
käyttöönoton jälkeen tilauksen voi tehdä vaikka kännykällä.

LANNOITESÄKKIKERÄYS 18.6.2020 saakka 
Tuo lannoitesäkkisi keräyspaikkaan 
valmiiksi pakattuna ja tue samalla 
4H-kerhoja. Keräyspaikka Auras-
sa: Aura Tortinmäki: Iso-Mattila 16, 
21380 AURA yhteyshenkilöt: Matti 
Holppi puh 050 034 0979 

Keräykseen kelpaavat muovista valmistetut:
• Yaran (painatus Yara, Kemira GrowHow, Kemira Agro tai Ke-

mira) 40 kg lannoitesäkit, myös metsälannoitesäkit 

• Yaran 25 kg lannoitesäkit 

• Lannoitelavojen suojahuput 

• Yaran (painatus Yara, Kemira GrowHow, Kemira Agro tai Ke-
mira) suursäkit, myös metsälannoitesäkit 

• Yaran säkit Befert -painatuksella 

• Hankkijan rehusuursäkit 

• Hankkijan siemensäkit 

• Lantmännen Agron siemensuursäkit

• Lantmännen Feedin siemensuursäkit 

• Raisioagron siemensuursäkit 

• Tilasiemenen siemensuursäkit 

• Peltosiemenen siemensuursäkit
Mitään muuta muovia, muita suursäkkejä tai muuta jätettä ei kerä-
ykseen saa tuoda. Ei esim. Belor Argon säkkejä.

Säkkien pakkausohje 
40 kg säkit 50 kpl:n nippuun -49 säkkiä niputetaan pujotetaan 
yhteen säkkiin. 
Lavahuppujen pakkaus - 3-6 kpl lavahuppua sivulta auki leikat-
tuun piensäkkiin 
Suursäkkien pakkaus- . 5 säkkiä napakasti yhteen käärien ja 
kiinni paalilangan pätkällä tai vain kantokahvoista napakasti yh-
teen sitoen. Sisä- ja ulkosäkkiä ei tarvitse erottaa toisistaan 

Vaihtoehtoisesti voi suursäkit paalata maatalouden pyöröpaa-
laimella. Jos olet kiinnostunut tästä vaihtoehdosta kysy lisätieto-
ja Suomen 4H-liittosta p. 040 066 4199, aino.tonttila@4h.fi Mer-
kitse keräyspaikan listaan tuomasi säkkimäärät ! 

Keräyspaikan listaan tulee laittaa tuotujen säkkien määrä. Kerä-
yksellä tuetaan 4H-yhdistyksen kerhotyötä. Jos tilallasi on säkki-
vuori, mutta ei pakkaajaa, ota yhteyttä Härkätien 4H-yhdistykseen 
puh. 050 588 7693/Tuovi Löytynoja – pyrimme etsimään nuoria 
pakkausavuksesi. 
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Marttilalainen Antti Kraappa järjestelee lannoitesäkkikeräystä ja 
ottaa vastaan pakattavaa säkkikeräysmuovia Rekoistentie 131 A, 
21480 Prunkila -keräyspisteellä kesäkuun loppuun saakka. Hänet 
saa parhaiten kiinni puhelimitse puh. 044 924 2453

KANSAINVÄLINEN 4H 
www.4h.fi/tekemista/maailmalle/ 

VALMISTA NUOREN IDEASTA -kehittämishanke 
(1.9.2018 -31.12.2020) Hankkeen tarkoituksena on saada 13-
28 –vuotiaat nuoret aktivoitumaan ja tuottamaan erityisesti it-
selleen, mutta samalla myös muille mielekästä toimintaa. Hanke 
liittyy Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan ja sen 
toteuttamiseen haetaan EU:n maaseuturahaston osarahoitusta, 
hakijana on Loimaan 4H-yhdistys ja hankekumppanina Härkätien 
4H-yhdistys. Kerää ystäväsi kasaan ja järjestä jotain kivaa. Hank-
keelle on haettu jatkoaikaa ja omia projekteja voi siis toteuttaa 
vielä syksylläkin. 

TORIKAHVILA 
4H-nuoret pitävät torikahvilaa Auran iltatorilla tiistaisin 9.6. al-
kaen klo 17-19. Itse tehdyt leivonnaiset, tuore kahvi ja hyvä pal-
velu /VNI-hanke

DIGIPALVELUT JA MEDIA -hanke 2019-2020 
Aluehallintoviraston rahoittama 2-vuotinen hanke edistää lasten 
ja nuorten valmiuksia hyödyntää digitaalista mediaa ja teknolo-
giaa itsenäisesti, aktiivisesti ja luovasti. Työelämävalmennusta 
kotisivujemme kautta 14 v-16 v kesätyötä hakeville nuorille 
https://harkatie.4h.fi/digitaalinen-nuorisotyo-ja-media/tyoela-
mavalmennus-2020/ 

Yritys -yhteisö-kotitalous – 
kaipaatko työntekijää ? 
Jos sinulla on tekemätöntä työtä 
ilmoita työpaikasta kotivisujemme 
kautta tai soita 4H-toimistoomme. 

Appin avauduttua kevään aikana tilauksen voi tehdä digitaalisesti. 
Työnantajana toimii 4H-yhdistys, joka hoitaa nuoren työnantaja-
velvoitteet – sinä/yrityksesi/yhdistyksesi hoidat vain 4H-yhdis-
tyksen lähettämän laskun. Nuoren työhön opastamisessa tuetaan 
työn teettäjää.

Nuori 13v – 28 v Jos olet työtä vailla, ilmoittaudu työntekijäreser-
viimme kotisivujemme kautta https://harkatie.4h.fi/nuorten-tyol-
listaminen/haen-toita-lomake-2020/

VALTAKUNNALLINEN 4H-KESÄTYÖHAASTE 
Yritys tai yrittäjä, ota vastaan 4H:n kesätyöhaaste ja tue nuoria 
työelämän alkumetreillä. Varmistetaan yhdessä, ettei yksikään 
nuori jää ilman työkokemusta. Vuosittain yli 7500 nuorta työllistyy 
4H-yhdistysten tai oman 4H-yrityksensä kautta. Lisätietoja http-
s://4h.fi/toita/ota-nuori-toihin/4h-kesatyohaaste/

KESÄDUUNI OP:n PIIKKIIN 
4H-yhdistys työllistää kolme nuorta kahdeksi viikoksi säkkikerä-
ysjärjestelyyn ja leiriohjaustöihin.

TYÖ 4H-YRITTÄJÄNÄ 
4H-yritys on 13 v täyttäneen nuo-
ren juttu. Ole yhteydessä Tuoviin 
jos asia sinua mietityttää. Sovi-
taan tapaaminen ja kerron lisää 

tästä mahdollisuudesta. Opintopisteiden saanti on mahdollista, 
jos nuoren 4H-yritys toimii vähintään 3 kuukautta – hyvä etu tu-
levaisuutta ajatellen. Y-tunnuksen hankkineet 4H-yrittäjät voivat 
rekisteröityä uuden 4H-digitaalisen työnvälityspalvelun palvelun 
tuottajiksi. Myynti- ja markkinointipaikkoja kuntatapahtumissa. 

METSÄKULJETUKSET 2020 
Suomen Metsäsäätiön metsäkuljetusapurahaa on myönnetty vuo-
delle 2020. Syksyllä ala- ja yläkoululaisia viedään tutustumaan 
metsäteollisuuteen ja -kohteisiin joissa metsien moninaiskäyt-
töön voi tutustua. Rahoitus riittää 2-3 kuljetusmatkaan. 

KASVATUSKILPAILUNA KESÄKURPITSA -KISA  
1.5.-9.10.2020
Kilpailussa on yksi sarja kaikille 6-17 -vuotiaille nuorille. 

Kilpailuohjeet 
Kilpailuun osallistutaan painavimmalla kesäkurpitsalla. Kasvua 
seurataan ja täytellään kasvatuskorttia hoitotöistä ja omista ko-
kemuksista 

Kurpitsalajike 
Kurpitsalajiketta ei rajata. Kurpitsan tulee olla kuitenkin malliltaan 
pitkänomainen. 

Palkinnot 
1.palkinto - 70 euron arvoinen lahjakortti + kunniakirja 
2.palkinto - 50 euron arvoinen lahjakortti + kunniakirja 
3.palkinto - 30 euron arvoinen lahjakortti + kunniakirja 
4.-5. palkinto - 4H-tuotepalkinto (10 e) + kunniakirja 
6.-10.palkinto - 4H- tuotepalkinto (5 e) + kunniakirja 
10.-20 palkinto - kunniakirja 

Kasvatuskortin lisäksi tulee lähettää valokuva osallistujasta ja 
kesäkurpitsasta yhdessä puhelimitse puh. 050 588 7693/Tuovi 
Löytynoja, s-postitse harkatie@4h.fi tai paperitulosteena postitse 
Härkätien 4H-yhdistys, Härkätie 773, 21490 Marttila Lisätietoja 
kilpailusta ja kasvatuskortti kotisivuillamme https://harkatie.4h.fi/
kasvatuskilpailu-2020/

VISIOMME:
 ”Härkätien 4H-yhdistys on alueellisesti toimiva, ajassa oleva, las-
ten ja nuorten osaamista ja yritteliäisyyttä tukeva nuorisoyhdistys 
sekä merkittävä nuorisopalvelujen tuottaja”
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Aurajoen 
matkailutiestä 
kansallinen vetonaula

Kuva: Summit Media Oy Janne Ketola
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Tie, joka sijaitsee kansallismaisemassa. Tie, joka on yksi vanhim-
pia käytössä olevia teitä Suomessa. Tie, jonka varrella on upeita 
kartanoita ja mahtitiloja, uniikkeja museoita ja kutsuvia luonto-
polkuja. Senhän kuuluisi olla maisematie, todellinen tämän ajan 
lähimatkailutuote! Ja nyt siitä tulee sellainen, huhtikuussa star-
tannut Aurajoen matkailutien esiselvitys-hanke etenee vauhdilla.

Kansallismaisemamme Aurajokilaakso vaikuttaa ajautuneen posi-
tiivisten asioiden kierteeseen. Ensin Auranmaan Nuorkauppaka-
mari ry järjesti 2016-2018 Amazing Aurajoki SUP -tapahtumaa, 
joka saavutti kansallista mediahuomiota ja palkintoja. Tapahtu-
man jälkimainingeissa Aurajoki-säätiön vuonna 2010 valmistunut 
matkailutiemahdollisuuksia kartoittanut Tien Lumo -hanke tuli 
esiin ja lokakuussa 2018 Maakuntahallitus päätti Auranmaa-sää-
tiön aloitteesta yksimielisesti puoltaa matkailutiestatuksen hake-
mista historialliselle Varkaantielle, mikä on tien vähemmän tun-
nettu virallinen nimi. Auranmaa-säätiön alkuun puskema ja Auran 
kunnan vetämä Aurajoen Matkailutie -esiselvityshanke käynnistyi 
huhtikuussa ja on nyt hyvässä vauhdissa.

Hankkeen tärkein päämäärä on saada aikaan kuntien välinen 
aiesopimus matkailutien perustamisesta. Matkailutie on tie, jolla 
on sen yleiseen liikenteelliseen merkitykseen nähden poikkeuk-
sellisen runsaasti matkailijoiden kannalta merkittäviä kohteita. 
Tämän lisäksi sillä on erityinen matkailuelinkeinon toimintaedel-
lytyksiä ja alueen kilpailukykyä tukeva merkitys. Nähtävyydet ja 
tien omat piirteet voivat olla täydentäviä ominaisuuksia. Matkai-
lutien perustajaksi ja hallinnoijaksi tarvitaan pysyvä organisaatio, 
joka perustamisen jälkeen jatkaa tien palvelujen kehittämistä ja 
markkinointia. Jos matkailutiestatuksen hakemiseksi tarvitaan 
uusi yhdistys, sellainen perustetaan. Tärkeää toimivalle matkai-
lutielle ovat matkailijan palvelujen kehittäminen ja markkinointi 
sekä yrittäjien verkostoituminen: matkailutie on matkailutuote. 
“Olen todella innoissani tästä projektista. Toivon suoria yhtey-
denottoja henkilöiltä, joilla on tai jotka vasta suunnittelevat jonkin 
matkailijoille sopivan palvelun eli ravitsemus-, majoitus-, kahvila- 
tai muun palvelun tai aktiviteetin aloittamisesta tai kehittämisestä 
tämän tien läheisyydessä tai jotka ovat jollain muulla tavoin kiin-
nostuneita Aurajoen matkailutiestä”, kertoo Päivi Joki-Heiskala.

Matkailutiestatuksen hakemista varten kartoitetaan tien läheisyy-
dessä olevat matkailuun liittyvät palvelut eli tehdään palveluverk-
koselvitys sekä suunnitelma palvelujen kehittämiseksi.
Esiselvityshankkeen aikana kartoitetaan myös, mitä materiaalia 
Aurajokilaaksosta ja Varkaantiestä on jo tuotettuna, mikä olisi 
tielle paras nimi ja millainen kyltitys, verkkosivusto ja markki-
nointimateriaali olisi omiaan tukemaan matkailutietä. Lisäksi jär-
jestetään syksyllä kuntien virkamiehille, asukkaille, yhdistyksille 
ja yrityksille matkailutie-ideailtoja. Hankkeessa on merkittävää 
potentiaalia koko seutukunnan elinvoimaisuuden ja imagon ke-
hittämisesssä. “Vetovoimaisella ja hyvin markkinoidulla tiellä olisi 
aivan erityinen matkailuelinkeinon toimintaedellytyksiä ja alueen 
vetovoimaa sekä kilpalukykyä parantava merkitys. Suuri merkitys 
sillä olisi myös tien varren asukkaille, joista moni ei ehkä ole tullut 
ajatelleeksi kotinsa sijoittuvan kansallismaisemaan. Meille joki-
varren kunnille sijainti kansallismaisemassa on kilpailuetu.” heh-
kuttaa Auran kunnan kehittämisjohtaja Anna-Mari Alkio.

Turun tuomiokirkolta Aurajoen vartta Oripäähän kulkeva vanha 
Varkaantie on Museoviraston määritelmän mukaan valtakunnalli-
sesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö eli RKY-kohde. Se 
kulkee Varsinais-Suomen vanhimpien asutusalueitten ja kylien hal-

ki. Tien pienempiä mutkia on oiottu, mutta se noudattaa edelleen 
maastonmuotoja, vesistöjä ja harjanteita seurailevaa historiaalista 
linjausta. “Varkaantie toimii yhteisenä nimittäjänä kulttuurihistori-
allisesti upealle alueelle, jolla ei ole yhtä yksittäistä suurta matkai-
luvetonaulaa, mutta paljon pieniä ja potentiaalisia sellaisia. Matkai-
lutuotteena ja brändinä tie perustuu alueen todellisiin vahvuuksiin, 
ei päälle liimattuun markkinointihömppään, kuten seutukunnalliset 
matkailuhankkeet usein tuppaavat tekemään”, kuvailee Auran-
maa-säätiön puheenjohtaja Anna Rauhansuu. Tiellä siis saattaa olla 
kokoaan suurempi arvo seutukunnan brändäämisessä.

LISÄTIETOJA:
Hankekoordinaattori Päivi Joki-Heiskala 
paivi.joki-heiskala@aura.fi 050 309 9498
Kehittämisjohtaja Anna-Mari Alkio, Auran kunta
anna-mari.alkio@aura.fi 050 582 4757

Leader-osarahoitteisen Aurajoen Matkailutien esiselvitys-hankkeen 
päämääränä on luoda puitteet uuden matkailutien perustamiseksi 
Aurajoen länsirantaa kulkevalle historialliselle Varkaantielle. Tämä 
hyvin vanha tie alkaa Turun Suurtorilta, kulkee Raunistulan kautta 
ja Maarian kirkon ohi kohti Auraa (tie 222). Tie kulkee Turun jälkeen 
mm. Liedon kunnan alueella, Auran keskustaajaman ja Pöytyän Rii-
hikosken läpi ja päättyy Oripään keskustaajaman pohjoispuolelle. 
Tiellä on pituutta noin 70 km. Varkaantie kuuluu museoviraston 
luokkaan valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympä-
ristöt. Suunniteltu matkailutie kulkee Turusta Oripäähän asti valta-
kunnallisesti arvokkaalla Aurajokilaakson maisema-alueella.

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat noin 23 000 €, joihin on 
haettu 80 %:n tukea EU:n maaseuturahastosta Leader-toiminta-
ryhmien Varsinais-Suomen Jokivarsikumppanit ry:n (77 %) ja
Varsin Hyvä ry:n (23%) kautta. Hanketta hallinnoi Auran kunta ja 
omarahoitus (20 %) tulee Auran, Liedon, Pöytyän ja Oripään kun-
nilta. Hankeaika on 10.4.-31.12.2020. Hankkeeseen on palkattu 
osa-aikaiseksi hankekoordinaattoriksi Päivi Joki-Heiskala.

30.10.2018 Maakuntahallituksen lausunto tiestä:
“Varsinais-Suomen liitto suhtautuu myönteisesti matkailutiesta-
tuksen hakemiseen Aurajoen maisematielle. Reitti kulkee kulttuu-
rihistoriallisesti merkittävässä ympäristössä ja siitä olisi helppo 
rakentaa uusi matkailutuote, joka pohjautuu lähimatkailuideolo-
giaan ja tien kulttuurihistorialliseen perimään. Maakuntamme rik-
kaan kulttuuriympäristön hyödyntäminen kestävän ja näkyvän
vapaa-aikakonseptin rakentamisessa mainitaan erikseen maa-
kuntastrategiassamme ja uuden virallisen matkailutien saaminen 
Varsinais-Suomeen veisi tätä tavoitetta omalta osaltaan eteen-
päin. Matkailuyrittäjille matkailutieasema toisi parhaimmillaan 
tehokkaan markkinointiedun. Aurajoen maisematie, virallisesti 
Varkaantie, on arvioitu valtakunnallisesti arvokkaaksi rakennetun 
kulttuuriympäristön kokonaisuudeksi (RKY), jonka arvot, alueelli-

Tule kuulemaan 
matkailutiestä lisää 
yleisötilaisuuteen to 

20.8. Auraamoon

nen monimuotoisuus ja ajal-
linen kerroksisuus tulee val-
tioneuvoston hyväksymien 
valtakunnallisten alueiden-
käyttötavoitteiden mukaan 
turvata maakuntiensuunnit-
telussa ja kuntien kaavoi-
tuksessa sekä valtion viran-
omaisten toiminnassa. Myös 
tämä seikka puoltaa matkai-
lutiestatuksen hakemista.”
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Kulttuuriralli avaa Aurajoen 
maisematien nähtävyyksien ovet
- kulttuuriralli järjestetään su 30.8. klo 11-16, ilmoittaudu mukaan!

Ars Auranmaa ry ja Auranmaa-säätiö järjestävät elokuun viimeise-
nä sunnuntaina Aurajokilaakson Kulttuurirallin, jolloin kaikki tien 
varren kulttuurikohteet ovat auki ja yksityiset henkilöt ja yhdistyk-
set voivat avata kotinsa tai maatilansa ovet tai  järjestää näyttelyjä, 
konsertteja ja pop-up ravintoita. Yhteisenä nimittäjänä tapahtumal-
le on kohteiden sijainti Varkaantien (RKY) eli tulevan Aurajoen Mat-
kailutien varressa. Kulttuurirallista toivotaan kirppisrallien kaltaista 
yhteisöllistä tapahtumaa, joka vetäisi väkeä myös kauempaa tutus-
tumaan upeisiin näyttelyihin, museoihin ja yksityisiin aarreaittoihin.

Auranmaa-säätiö on ollut vahvasti mukana auttamassa alkuun Au-
rajoen Matkailutie -hanketta ja idea kulttuurirallista on luontevaa 
jatkumoa sille. Myös Ars Auranmaassa innostuttiin heti kulttuu-
rirallin järjestämisestä juuri tämän tien varressa, joka on listattu 
koko pituudeltaan valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi 
kulttuuriympäristöksi (RKY). Kulttuuriralli-projekti käynnistettiin 
vasta kesäkuun alussa, mutta mukana on jo nyt yli 20 kohdetta 
Liedosta Oripäähän näyttelyistä ja museoista yksityisin koteihin.

“Aurajokilaakso on pullollaan ihan huikean hienoja kulttuurikoh-
teita, jotka voisivat olla kokonaisuutena jopa kansainvälisesti kiin-
nostavia vierailukohteita. Silti moni meistä ei ole käynyt edes oman 
kunnan kotiseutumuseossa. Täytyy tunnustaa, että minäkään en 
tiennyt Riihikoskella sijaitsevasta kulkutautisairaala-museosta ja 
Haverin sudenkuopallakin kävin tänä keväänä ensimmäistä ker-
taa. Nähtävää riittäisi useammaksi päiväksi, jokainen voi poimia 
kohteista ne itseään eniten kiinnostavat. Minua kiehtovat tien var-
ressa olevat vanhat maatilat.” kertoo Auranmaa-säätiön puheen-
johtaja Anna Rauhansuu.
 
“Toivomme mukaan mahdollisimman paljon myös yksityisiä kote-
ja ja maatiloja sekä tien varressa sijaitsevia yhdistyksiä ja yrityk-
siä. Emme halua asettaa tarkkoja rajoja sille, mitä kohteesta löytyy 
vaan nyt voidaan antaa luovuuden kukkia. On mahdollista järjes-
tää oma näyttely, pitää konsertti, avata talon tai vaikka aitan ovet. 
Myyminen ei ole kiellettyä, emmekä ole tyrmäämässä kenenkään 
ideoita”, hehkuttaa Ars Auranmaan puheenjohtaja Susanna Joki. 
Mukaan toivotaan myös niin yksityisten kuin yhdistysten järjestä-
miä pop-up ravintoloita ja onpa ilmaan heitetty jopa idea pop-up 
majatalosta sekä tansseista.

Tapahtumasta tehdään kirppisrallien tapaan kartta. Valtaosa 
kohteista sijaitsee tien varressa, mutta reitiltä voi poiketa joku-
sen kilometrin. Vallitsevaa pandemiatilannetta seurataan, mutta 
toistaiseksi avoimet ovat kutsuvat kulttuurikohteisiin.  Järjestäjät 
kannustavat kaikkia mukaan matalankynnyksen ja hyvänmielen 
kulttuuritapahtumaan!

Ilmoittautumisia toivotaan 
viimeistään 7.8. mennessä 
Susanna Joelle: 
susanna.joki@luukku.com 
tai 040 556 5467. 
Tarvittavat tiedot: kohteen 
nimi, osoite ja mitä kohtees-
sa tapahtuu.
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Museot avoinna sopimuksen mukaan. Kunnan näyttelytila kir-
jaston aukioloaikojen mukaan.

 
KOSKIPIRTTI JA MUSEOTALO, RIIHIKOSKENTIE 36
Auki 16.8. asti ti klo 16-19 ja su klo 12-16 sekä sopimuksen 
mukaan. 
Facebook: Koskipirtti ja Museotalo. 
Puh. 040 720 9101

 
VERÄJÄNKORVAN MUSEO, TURUNTIE 103
Auki sopimuksen mukaan. 
Facebook: Veräjänkorvan museo. 
Puh. 040 533 2825

PRUNKKALAN POIKETTAVA, KIRKON VIERESSÄ
Kesäkahvila & -näyttely. Huom. Ei auki poikkeuksellisesti ke-
sällä 2020.

 
VIRTUAALIMUSEO TOIVON TAPAAN
www.toivoanttila.fi

 
AURASALIN NÄYTTELYTILA
Vaihtuvia näyttelyitä

Museoita ja näyttelyitä Museoita ja näyttelyitä 
AurassaAurassa

Kuvassa Veräjänkorvan museo

AURASALIN TULEVIA NÄYTTELYITÄ
Heinäkuu: 
Ars Auranmaa, Kesäkuvia -näyttely 

Elokuu:
Ars Auranmaa, 
Auranmaalaisia 
maisemakuvia.

Syyskuu: 
Miia Puikkonen 

Lokakuu: 
Ars Auranmaa

Kuvassa oikealla Koskipirtti
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Auran kunnanvirasto     02 486 430 
Kunnanjohtaja   Mika Joki  050 557 5663

HALLINTO- JA TALOUSTOIMI
Hallintojohtaja   Tuija Pellosmaa 050 336 8023
Kirjanpitäjä    Silja Aalto  040 127 2874
Palkkasihteeri   Maija-Liisa Sibakow 050 554 9745
Talous- ja palkkasihteeri  Arja Kima  050 477 1118
Toimistosihteeri   Kirsi Kulmala 040 127 2902
Toimistosihteeri   Jasmin Broman 040 557 0729
Toimistosihteeri   Juho Karisaari 040 127 2897
IT-tukihenkilö   Eero Lehtinen 040 581 0163

Kehittämisjohtaja   Anna-Mari Alkio 040 631 0464

SOSIAALITOIMI           
(soittoaika)
Sosiaalijohtaja   Sirpa Kunnas 040 557 2761
Sosiaalityöntekijä   Anna Inkeroinen 02 4864 3221   
    (ma-pe 10-11)
Sosiaaliohjaaja   Mervi Levander 02 4864 3227   
    (ma-pe 10-11)
Perhetyöntekijä   Minna Huhtaniemi 0400 501 804
Perheohjaaja   Viljami Vuorinen 040 167 8723
Työvalmentaja   Joni Mattila  040 821 8228

Palveluasuntola Hoivakoti  Henriikka Laine 040 504 5248
Avopalvelun ohjaaja   Ulla-Maija Haapalainen 040 507 3492   
    (ma-to 10-11)
Vastaava sairaanhoitaja   Mar-Leena Rajala 0400 243 980   
    (ma-pe 11-12)

TEKNINEN TOIMI
Tekninen johtaja   Kari Tuohi  040 830 7024
Rakennustarkastaja/-mestari  Pentti Urho 0500 326 088 
    
Tekninen toimisto   PÄIVYSTYSNUMERO 050 406 1847  
(vikailmoitukset)

SIVISTYSTOIMI
Sivistysjohtaja   Tuija Pellosmaa 050 336 8023
Rehtori /yhtenäiskoulu   Ville Kouki  050 554 9742
Koulusihteeri   Tuula Matilainen 040 127 2916
Vararehtori    Jukka Valkama 040 660 5102
Rehtori /kirkonkulman koulu  Kaisa Olari  0400 852 389
Kouluterveydenhoitaja   Tanja Maunu 050 342 3846
Koulukuraattori   Ilona Järvinen 040 672 1434
Aamu-/iltapäiväkerho   Markula  040 554 8635

Varhaiskasvatuspäällikkö  Anita Peltonen 040 556 9817   
    (ma-to 9.30-11)
Varhaiskasvatus/ vastuuopettaja  Hanna Stenbom 040 552 9427

Kulttuuri- ja vapaa-aikasihteeri  Marjaana Tamminen 050 554 9746
Nuorisotyöntekijä   Tiia Koski  040 676 6306
Nuoriso-ohjaaja   Rosaliina Ahvenjärvi 040 724 1477

Kirjastotoimenjohtaja   Laila Uusitalo 040 143 5701
Kirjasto    asiakaspalvelu 040 127 2951

ELÄVÄN VIRRAN KUNTA

Kuva Summit Media Oy Janne Ketola
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