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@aurankunta
Ja käytä tunnisteita

#elävänvirrankunta #minunaurani
Kuva: Summit Media
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Kunnan uutiskirje
palvelee kuntalaisia ja
Aurasta kiinnostuneita

Kuva: Sari Kares

Tiesitkö, että asut keskellä
kansallismaisemaa??
kansallismaisemaa

Uutiskirjeellä tiedotetaan kunnan ajankohtaisista asioista ja tehostetaan kunnan tiedotusta ulospäin kuntalaisille sekä Aurasta kiinnostuneille. Lisäksi uutiskirjeen kautta on nyt myös yhdistystoimijoilla mahdollisuus saada jaettua jatkossa ajankohtaista tietoa kaikille avoimista tilaisuuksista.
Uutiskirje julkaistaan noin kerran kuussa kuun vaihteessa.

Lue lisää ja tilaa omasi aura.fi/auran-kunta/uutiskirje
Seuraa somessa intohimoisesti
yrittäjyyteen suhtautuvan
kuntakehittäjän toimintaa

Suomen kansallismaisemat ovat Suomen kansallista identiteettiä
kuvastavia maisemia, joihin tiivistyvät maan erityispiirteet. Suomen
kansallismaisemia on valittu monissa lehtien lukijaäänestyksissä.
Vuonna 1994 ympäristöministeriössä valittiin 27 erityisen merkittävää maisemakokonaisuutta kansallismaisemiksi ja yksi näistä on
Aurajokilaakso. (Lähde Wikipedia)

elinkeinoasiantuntija Anna-Mari Alkio

Saimme alkuvuodesta Väylävirastolta päätöksen, että uusi matkailutie Suomeen- Aurajoentie on syntynyt. Vaikka kansallismaisema ei
ole matkailutiestatuksen saamisen edellytys, on se meille myös etu.
Joskus täytyy mennä kauas nähdäkseen lähelle, ja tämä vanha viisaus pitää paikkansa myös omassa elinpiirissä. Koska olet viimeksi
ihastellut ympäristöäsi?
Aurajoentie syntyi juuri oikeaan aikaan, jolloin kotimaan matkailulla
on merkittävä rooli. Työ matkailutien ja sen ympäristön virkistämiseksi jatkuu parhaillaan Aurajoentie herää eloon -hankkeessa. Uusi
hanke keskittyy markkinoimaan matkailutietä ja luomaan alueelle
uusia palveluita, matkakohteita ja yrittäjille uusia mahdollisuuksia.
Myös tämä hanke sai tukea EU:n maaseuturahastosta Leader-toimintaryhmien Jokivarsikumppanien ja Varsin Hyvän kautta. Hankerahoitus on mahdollistanut nyt jo meille hyvännäköiset aurajoentie.
fi verkkosivut, jotka saatiin juuri hetki sitten palvelemaan myös englanniksi ja ruotsiksi. Aurajoentien kartta saatiin painosta ja karttoja
löytyy Aurajoentien virallisesta matkailuinfosta eli Auraamosta. Lisäksi saamme pian painosta Aurajoen uuden sup-melontakartan,
jolla halutaan edistää Aurajoen virkistyskäyttömahdollisuuksia. Hyvä
pöhinä tuo lisää positiivista pöhinää. On ollut upeaa saada seurata,
miten hienosti Aurajoentie on otettu vastaan ja miten paljon potentiaalia siinä nähdään. Tulossa on esimerkiksi Aurassa lammasjoogaa,
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@elinkeinoanski

sup-lautojen vuokrausmahdollisuus sekä Auraamon aluetta kehitetään yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.
Pian valmistuva Sisupuisto on hieno esimerkki yhdistyksen pystyyn
pistämästä hankkeesta, jonka avajaisia päästään juhlistamaan heinäkuussa. Auraamon nuorisoteatteri ja Sisupuiston laululava mahdollistavat myös teatterielämyksiä Aurassa jatkossa. Saammeko
kenties Auraan oman kesäteatterin?
Muista nauttia kesästä ja auringosta sekä tule käymään Auran iltatorilla. Hymyillään, kun tavataan!
Anna-Mari Alkio
kehittämisjohtaja
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Teksti: Susanna Ansio, kuva: Summit Media

Aurajoentie
kutsuu seikkailulle
kansallismaisemaan

Uusi matkailutie, Aurajoentie, kutsuu seikkailulle kansallismaisemaan!

päivää ja Varsinais-Suomen Museopäivää. Kesän aikana testataan
myös ihastuttavaa lammasjoogaa ja juhlitaan laululavan avajaisia
joen varrella Aurassa.

Kesän kohisevin uutuus on Varsinais-Suomen maalaismaisemaa
halkova uusi Aurajoentien matkailutie. 70 kilometrin matkalla voi
pysähtyä ihastelemaan koskien pauhua, tähystää viljavien peltojen yli, todistaa historian havinaa vanhoissa kirkoissa ja museoissa sekä pysähtyä herkuille kahviloihin.

Tule kokemaan matkailutie!

Uusi matkailutie, Aurajoentie, kulkee Turusta Oripäähän asti valtakunnallisesti arvokkaalla Aurajokilaakson maisema-alueella. Vanha keskiaikainen tielinja, johon Aurajoentie perustuu, alkaa Turun
Suurtorilta, kulkee Raunistulan läpi ja Maarian kirkon ohi kohti Auraa (tie 222). Matkailutie halkoo Liedon kuntaa, Auran keskustaajaman ja Pöytyän Riihikosken päättyen Oripään keskustaajaman
koillispuolelle. Tämä Aurajoen länsirantaa kulkeva vanha ja historiallinen tie on tunnettu Museoviraston rekistereissä Varkaantienä, kuuluu Museoviraston luokkaan valtakunnallisesti merkittävät
rakennetut kulttuuriympäristöt.
Tänä kesänä matkailutien kokonaisuutta nostetaan kaiken kansan
tietoisuuteen.
”Aurajoentie herää eloon, kun matkailutien varren historiallinen
kansallismaisema nousee tärkeäksi alueellisen ja kotimaan matkailun kärjeksi. Kansallismaisema joen kera, luonto, maaseudun
rauha, museolliset kahvilat ovat tien parhainta antia. Maisemista voit nauttia parhaiten moottoripyörällä, kävellen, pyöräillen tai
suppaillen.”, kertoo matkailukoordinaattori Susanna Ansio.
Matkailutiellä on tekemistä monenlaiselle matkailijalle läheltä ja
kaukaa. Lapsiperheille sopivat muutaman kilometrin luontopolut.
Aktiiviliikkujat voivat pyöräillä koko matkan ja halutessaan tulla
bussilla takaisin lähtöpisteeseen tai nukkua yön yli riippukeinussa. Motoristit voivat ajella tietä ja nauttia kahviloiden tarjonnasta.
Turusta voi vuokrata polkupyöriä, jotka voidaan kuljettaa vaikka
Aurajoentien pohjoispäähän. Sähköläskipyöriä tai sup-lautoja voi
vuokrata matkan varrelta. Tiellä toimii julkista liikennettä välillä
Turku-Lieto-Aura-Pöytyä-Oripää, Matkailuinfot palvelevat matkailijoita kaikissa tien varren kunnissa.
Tien elävyyttä ja tunnettuutta nostetaan tulevana kesänä, kun
erilaiset tapahtumat synnyttävät vipinää tien läheisyyteen. Aurajoentien kesän starttaa valtakunnallinen teemapäivä, Avoimet
Puutarhat sunnuntaina 20.6. Heinäkuun alkuun on suunniteltu
Aurajoki SUP 3.-4.7., joka ihastuttaa jokimaisemallaan. Heti seuraavana viikonloppuna Oripään valtaa Villi ori 9.-10.7. Elokuun
28.-29.8. on aika superviikonlopun, sillä silloin toteutetaan Aurajoentien Yö ja Kulttuuriralli. Samalla juhlistetaan Suomen luonnon
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Aurajoentien matkailutie
#meidänmatkailutie
#tiekansallismaisemaan
#aurajoentie
Aurajoentien matkailutie on avoinna vuoden jokaisena päivänä.
Matkailutien palvelukartta valmistuu toukokuun lopulla ja tienvarsikyltit saadaan paikoilleen syksyllä. Palvelut, luontokohteet ja nähtävyydet aukioloaikoineen löytyvät osoitteesta www.aurajoentie.fi.

Yhteystiedot:
Matkailukoordinaattori Susanna Ansio
susanna.ansio@aura.fi 040 557 1314
Hankekoordinaattori Päivi Joki-Heiskala
paivi.joki-heiskala@aura.fi 050 309 9498
Kehittämisjohtaja Anna-Mari Alkio, Auran kunta
anna-mari.alkio@aura.fi 040 6310 464
Aurajoentien matkailutien kehittämisen taustalla on Aurajoentie
herää eloon-hanke 1.1.2021-31.12.2022. Hanketta rahoitetaan
EU:n maaseuturahastosta Leader-toimintaryhmien Varsinais-Suomen Jokivarsikumppanit ry:n ja Varsin Hyvä ry:n kautta. Hanketta
hallinnoi Auran kunta. Aura, Lieto, Pöytyä ja Oripään kunnat osallistuvat kehittämiseen omarahoituksen myötä.
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Auran kunta tiedottaa
Ajankohtaista teknisen toimen
alalta
Kiinteistötoimi:
Auran kunnan omistamien kiinteistöjen hallintaan liittyvä strategia on valmistelussa ja luonnos on tavoitteena saada valmiiksi
vuoden 2021 aikana. Nykyinen kunnanvirasto on päätetty ottaa
pois käytöstä sisäilmaongelmien vuoksi ja työntekijät siirretään
väistötiloihin LEAF:in vanhoihin toimistotiloihin. Kunnanviraston
toiminta sekä palvelut alkavat väistötiloissa elokuun alussa. Kivikoulun kuntoa on selvitetty talven ja kevään aikana, rakennukseen
on tulossa useita peruskorjauksia kymmenen vuoden sisällä. Kivikoulun korjauksista ja muutoksista päätetään toukokuun aikana.
Auraamoon on valmistumassa uusi teatteritila ja rakennuksen ilmanvaihtoa on tarkoitus parantaa. Lisäksi Auran elinkeinoasiantuntija on kehittänyt Auraamon pihalle tulevaa Tori toimintaa ja
iltatorit ovat taas käynnistymässä kesällä.

Kunnanviraston muutto väistötiloihin 9.8.2021 alkaen
Kunnanvirastossa on todettu sisäilmaongelmia, jonka vuoksi rakenteisiin on tehty tiivistyskorjauksia, otettu käyttöön sisäilmanpuhdistimia ja ilmanvaihtoa on parannettu. Tästä huolimatta osa
työntekijöistä on jouduttu siirtämään työskentelemään kunnan
muihin tiloihin, koska ei pysty nykyisissä tiloissa työskentelemään.
Kunnanhallitus on päättänyt 25.01.2021 pidetyssä kokouksessa
että kunnanviraston työntekijöille pitää selvittää väistötiloja nopealla aikataululla. Tekninen toimi on selvittänyt kunnassa olevia
vapaita toimistotiloja ja tehnyt niistä erillisen selvityksen. Kunnanhallitus on selvitysten perusteella päättänyt 10.5.2021 että kunnanviraston toiminta siirretään väistötiloihin LEAF:in vanhoihin
toimistotiloihin. Kiinteistön omistaa nykyisin Mäkelän Rakennus
Oy. Samassa rakennuksessa toimii Mäkelän rakennuksen myymälä ja JYMY jäätelö. Muutto väistötiloihin tehdään heinäkuun
aikana ja toiminta siellä alkaa 8.8.2021 alkaen. Vanha kunnantalo
jää osittain käyttöön, koska siellä on kunnan pääarkisto. Uudesta
kunnantalosta on tehty päätös ja uusiin tiloihin on tarkoitus muuttaa vuonna 2023, väistötiloista on tehty kahden vuoden sopimus.
Kunnanviraston väistötilojen käynti osoite on Perkkiönkuja 2.

Liikenneväylät:
Katuvaloverkostoa saneerataan koulun ympäristössä. Kaapelointeja tehdään yhteistyössä Carunan kanssa yhteiskaapelointina.
Auran kunta ja Caruna on purkanut vanhat ilmajohdot sekä asentanut uudet maakaapelit lähes koko taajaman alueelle, samassa
yhteydessä on rakennettu myös valokuituverkkoa. Päällystystöitä
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ta päättämissä kohteissa. Päällystystöitä tehdään mm. Sillankorvantiellä, Helminkujalla ja Pikku-Lahdontiellä.

Yleiset alueet:
Auran kunnan urheilu- ja liikuntapaikkoja on lisätty. Auran yhtenäiskoulun pihalle ja kirkonkulman urheilukentälle on valmistunut viime
vuonna uusi ulkokoripallokenttä. Auran yhtenäiskoulun kaukaloon
on tehty tenniskenttä ja kunnanviraston viereen monitoimikenttä.
ELY-keskus on myöntänyt avustusta Auran kunnalle lähivirkistysalueiden kehittämishankkeelle. Hankkeessa on tarkoitus tehdä luontopolun varteen ruokailukatos, Sisupuiston yhteyteen wc-/kioskirakennus ja Maijantien päähän wc-/huoltorakennus. Lisäksi on päätetty
lisätä penkkejä kevyenliikenteenväylien varteen vanhusneuvoston
esityksen mukaisesti ja myös roskiksia on tarkoitus lisätä.

Vesihuoltolaitos:
Auran vesihuoltolaitos on parantanut veden toimitus varmuutta uudella paineenkorotusasemalla. Paineenkorotusasemaa otetaan käyttöön, jos runkolinjassa ilmenee veden toimitus katkoksia. Vanhaa
vesijohtoverkostoa aloitetaan saneeraamaan horsmanmäen alueella
lähivuosina, vuoden 2021 aikana kartoitetaan korjaustarpeita ja tehdään suunnitelmia. Aurajoen varteen on rakennettu paineviemäriä
ja siihen pitää liittyä, jos on vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella.
Osaan Aurajoen varressa asuviin asukkaisiin olla yhteydessä vuoden
2021-2022 aikana, jos he ovat vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella
ja eivät ole vielä liittyneet viemäriin. Toiminta-alueella olevien asukkaiden jätevesijärjestelmiä on selvitetty yhdessä ympäristönsuojelun
kanssa. Vesihuoltolaitos pyrkii tekemään liittymisen mahdollisimman helpoksi ja tasapuoliseksi liittyjien kesken. Liittymistä suunnitellaan tarvittaessa yhdessä asiakkaiden kanssa.

Sosiaalitoimen kuulumisia
AURAAMON TYÖPAJAN TOIMINTA LAAJENEE NUORIIN

LAPSIPERHEIDEN PALVELUT KOTIIN

Työpajatoiminnan ensisijaisena tavoitteena on ohjata ja valmentaa nuoria ja pitkäaikaistyöttömiä, vaikeasti työllistyviä henkilöitä, kohti avoimia työmarkkinoita, koulutusta, elämänhallintaa ja
yhteiskunnan osallisuutta. Työpajalla saa apua ja tukea esimerkiksi tulevaisuuden suunnitelmien selkeyttämiseen, työpaikan tai
oman ammattialan löytämiseen, koulutushakuun tai vaikkapa työhakemuksen ja CV:n tekemiseen. Työpajalle tullaan joko kuntouttavan työtoiminnan tai työkokeilusopimuksella. Työtoimintapäiviä
on viikossa 1-4 ja työaika on neljästä kuuteen tuntia päivässä. Toiminta on päihteetöntä.

Sosiaalityöntekijä Anna Inkeroinen
puh 02 4864 3221
(soittoaika arkisin klo 10-11)
email anna.inkeroinen@aura.fi

Auran kunnan työpaja on keskeinen osa kunnan työllisyydenhoitoa. Se toimii monitoimitalo Auraamon takaosassa, osoitteessa
Turuntie 1. Työpajalla työskentelevät työtoiminnan ohjaaja Virve
Valtonen ja työvalmentaja Joni Mattila. Työpajatoiminnassa tehdään monipuolisesti erilaisia töitä, esimerkiksi avustetaan kunnan
teknistä toimea, huolletaan kunnan viheralueita ja tehdään pieniä
puutöitä. Mahdollisuuksien mukaan tutustutaan myös eri ammattialoihin. Työpajatoiminnassa pidetään yllä päivärytmiä, tuetaan
elämänhallintaa ja osallisuutta sekä opitaan työelämätaitoja. Ryhmätoimintaa muokataan asiakkaiden tarpeiden mukaiseksi.

TYÖTOIMINNAN OHJAAJANA ALOITTI VIRVE VALTONEN
Kunnan uuden työntekijän esittely: “Moikka, olen Virve Valtonen ja
aloitin Auraamon työpajalla työtoiminnan ohjaajana huhtikuun alkupuolella. Koulutukseltani olen yhteisöpedagogi (AMK). Tartun innolla työpajan kehittämistehtävääni ja odotan yhteistyötä kunnan
eri toimijoiden kanssa. Työajan ulkopuolella aikani vie tehokkaasti
koiraharrastus.“

Jätehuolto:
Lounais-Suomen jätehuolto tekee selvitystä mahdollisista uusista
lietteen keräyspaikoista. Yhtenä vaihtoehtona on Auran vanha jätevedenpuhdistamo. Selvitys valmistuu vuoden 2021 aikana.

Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu tekevät yhdessä rakennetun
ympäristön siisteystarkastuksen syksyllä 2021. Tarkastuksessa kiinnitetään huomiota pihojen ja rakennusten siisteyteen ja kuntoon.

Osayleiskaavan ja Valtatie 9:sän suunnitelmat ovat nähtävillä ja
ne on tarkoitus saada voimaan kesän aikana.

Perhetyöntekijä Eija Mansikkaniemi
puh 0400 501 804
email eija.mansikkaniemi@aura.fi
www.aura.fi/lapsiperheiden-palvelut/
Perhetyöntekijä on vaihtunut ja Eija Mansikkaniemi aloitti uutena
työntekijänä!
Perhetyöntekijä Eija Mansikkaniemi esittäytyy:
”Olen Eija Mansikkaniemi,
Auran kunnan perhetyöntekijä. Aloitin perhetyöntekijänä lokakuussa 2020.
Suurimman osan työurastani olen toiminut varhaiskasvatuksen parissa.
Perheeseeni kuuluu aviomies sekä kolme energistä
poikaa. Lasten aktiivinen
harrastaminen vie vapaa-ajastani ison osan,
mutta on ihanaa olla mukana poikien urheiluharrastuksia. Yhdessä käymme
talvisin myös laskettelemassa.
Itselleni tärkein vapaa-ajan harrastus on lentopallo, jota olen pienestä asti pelannut. Porrasjuoksu, lenkkeily sekä marjastus ovat
myös mielestä tekemistä vapaa-ajalla.

Rakennusvalvonta:

Säästökallion jatkoalueen tonttien myynti on alkanut hyvin, ensimmäiset rakentajat ovat jo loppusuoralla rakennustöissä. Alueella on
tarjolla vielä runsaasti hyviä metsä- ja peltotontteja. Lisäksi omakotitalo tontteja on tarjolla Rantamaan ja Pikku-Lahdon alueella.

Perheohjaaja Viljami Vuorinen
puh 040 167 8723
email viljami.vuorinen@aura.fi

Perhetyöntekijän työ on mielenkiintoista, haastavaa sekä monipuolista. Se on keskustelua ja neuvontaa joka tukee vanhemmuutta sekä auttaa lapsiperheitä suoriutumaan arjen haasteista.
Perhetyössä tuetaan perheiden elämänhallintaa, vuorovaikutustaitoja sekä käytännön lastenkasvatusta.
Työtoiminnan ohjaajan Virve Valtonen ja työvalmentaja Joni Mattila.

Mikäli mietit, voitko osallistua työpajatoimintaan, ota yhteyttä Virveen p. 040 516 6678, niin selvitetään asia yhdessä.

Toimistoni sijaitsee sosiaalitoimistossa, paloaseman kiinteistössä.
Parhaiten minut tavoittaa puhelimitse. Paljon, myös liikuskelen Auran kylillä, joten sielläkin saa tulla juttelemaan.
Mukavaa kesän odotusta kaikille auralaisille!”
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KESÄAIKA SOSIAALITOIMISTOSSA

PERHENEUVOLAPALVELUT HEINÄKUUSSA

Kunnanvirasto on kiinni 5.7 – 8.8.2021.

Perheneuvola palvelee myös heinäkuussa seuraavasti:

Myös sosiaalitoimistossa työntekijöiden lomat vaikuttavat sosiaalitoimiston palveluihin.

Ajanvaraukset ja yhteydenotot puhelinaikana:
maanantai ja torstai klo.11.00-12.00. Puh. 044-237 4458
/ sosiaalityöntekijä Eva-Maija Poijärvi.

Ajalla 5.7 – 8.8.2021 sosiaalitoimiston vastaanotoille pääsee vain
ajanvarauksella.
Sosiaalitoimistoon saa yhteyden puhelinaikana arkisin klo 10.00
– 11.00 seuraavasti:
sosiaalityöntekijä puh. 02 4864 321
sosiaaliohjaaja
puh. 02 4864 327

Koulunuorisotyö Aurassa

Kotihoito

Koulunuorisotyö on ennaltaehkäisevää työtä koulun arjessa.
Työskentely painottuu yläkouluikäisiin nuoriin ja on perinteisen
opetustoiminnan ulkopuolista sekä matalan kynnyksen toimintaa.
Koulunuorisotyöllä vahvistetaan yhteisöllisyyttä sekä osallisuutta,
mitkä puolestaan lisäävät kouluviihtyvyyttä. Koulunuorisotyöntekijällä on aikaa pysähtyä kuuntelemaan nuoria ja hän edesauttaa
nuorten kuulluksi tulemista.

Auran kirjaston kesä 2021
KESÄAUKIOLOAJAT (voimassa 31.8. asti)

LAINAA MINIGOLFMAILOJA JA PELIVÄLINEITÄ

ma 12-18
ti-to 11-17
pe 11-16

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

OMATOIMIKIRJASTO

Kirjastosta voi lainata myös muita liikunta- ja pelivälineitä. Valikoimiin kuuluu mm. frisbeegolfsetti, sulkapallomailat, tennismailat,
mölkky, petankki, kroketti, skeittilauta suojavarusteineen, pöytätennissetti, tasapainolauta, kävelysauvat, hulavanne sekä jumppavälineitä. Sadepäivän iloksi löytyy lautapelejä. Uusia pelivälineitä hankitaan lisää asiakkaiden toiveiden mukaisesti.

ma-to 7-21
pe-la 8-18
su 8-21
Jos omatoimikirjaston avaaminen viivästyy kokoontumisrajoitusten vuoksi, niin siitä ilmoitetaan erikseen.

POIKKEAVAT AUKIOLOAJAT

Olen Miisa Kanerva, koulunuorisotyöntekijä. Työskentelen Auran
yhtenäiskoululla kohdaten lapsia ja nuoria, sekä järjestän erilaista
toimintaa koulupäivän aikana. Kesäkuussa minua voi nähdä Cafescolla ja heinäkuussa nuorilla on mahdollisuus osallistua ohjaamaani viikoittaiseen toimintaan. Lisäinfoa saa kesän aikana Cafescon sometileiltä sekä Instagram-tililtäni @koulumiisa.

Torstaina 24.6. kirjasto on avoinna klo 9-15, juhannusaattona
suljettu.
Perussiivous suoritetaan perjantaina 9.7. Kirjasto on tällöin koko päivän suljettu, myös omatoimi on poissa käytöstä.

Kirjastosta voi lainata myös roskapihdit. Roskakävelyllä voi nauttia kesäisestä ilmasta, ja samalla auttaa luontoa keräämällä roskia
kävelyreitin varrelta. Roskapihtien mukana kirjastosta saa roskapussin.
Kaikkien välineiden lainaamiseen tarvitaan kirjastokortti. Välineitä voi lainata ja palauttaa vain palveluaikana. Huom! Golfmailojen
laina-aika on yksi vuorokausi. Muissa välineissä laina-aika on kaksi viikkoa. Myöhästymismaksu 20 senttiä/laina alkaa kertyä heti
eräpäivää seuraavasta päivästä alkaen.

DIGITAALISET KESÄLUKUKAMPANJAT LAPSILLE JA NUORILLE: LUMOTUN PUISTON SALAISUUS JA LUETTU MAA.
LISÄKSI NUORILLE LUKUBINGO.
LUE JA KUUNTELE E-KIRJOJA

Terveisin
Miisa Kanerva
Koulunuorisotyöntekijä
Vapaa-aikatoimi
050-4310301
miisa.kanerva@aura.fi
Auran kunnan kotihoidon tavoitteena on vahvistaa, tukea ja ylläpitää asiakkaan hyvää elämää, toimintakykyä ja osallisuutta sekä
mahdollistaa turvallinen ja hyvä asuminen kotona. Pääset nyt seuraamaan Auran kotihoidon arkea Facebookissa ja Instagramissa
nimellä aurankotihoito.

Koululaisten kesälukukampanja järjestetään perinteiseen tapaan
myös tänä kesänä. Perinteisen osallistumistavan lisäksi voit tehdä
tätä lukukampanjaa netissä. Verkkosivut aukeavat 1.6.2021. Kesän lopuksi eniten kirjoja lukenut palkitaan ruhtinaallisesti! Toinen
voittaja arvotaan kaikkien osallistujien joukosta. Kesän aikana arvotaan myös pikapalkintoja. Lisätiedot ja osallistumislomakkeet
kirjastosta 1.6. alkaen. Nuorten lukukampanjoihin liittyy myös somehaasteita, joihin voi osallistua halutessaan.

NUKKETEATTERI
Kesäinen nukketeatterinäytelmä esitetään kirjaston satuvintillä
keskiviikkona 28.7. klo 10.00. Esityksen päätteeksi mehutarjoilu.
Nukketeatteri järjestetään, jos koronatilanne sallii. Seuraa ilmoitteluamme.

LASTEN RUNOTORI
Leena Sainio, Elävän virran yhdistys ja kirjasto järjestävät Lasten
runotorin tiistaina 20.7. klo 17.00. Esiintymässä Rapuooppera-runokirjastaan tunnettu muusikko, runoilija ja kuvataiteilija Leena
Sainio.

Muista myös e-kirjat ja e-äänikirjat osoitteessa ellibslibrary.com/
loisto. Lainaamiseen tarvitset tietokoneen tai älylaitteen, verkkoyhteyden, kirjastokorttisi numeron ja siihen liitetyn pin-koodin.
Kirjaston henkilökunta neuvoo tarvittaessa e-aineistojen käytössä. Kysy rohkeasti!

TULOSSA SYKSYLLÄ
Lapsille sanataidekerho verkossa.
Aikuisille lukupiiri Toivo Anttila -huoneessa.

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
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Vapaa-aikatoimi
Vapaa-aikatoimen kesä
Vapaa-aika- ja kulttuuritoimen toiminnot ja tapahtumat järjestetään kesällä vallitseva koronatilanne huomioiden ja mahdolliset
muutokset/peruutukset ovat mahdollisia.
Cafesco on kesäkuussa avoinna nuorille ma ja ke klo 17-20 ja pe
klo 17-21. Aurinkoisella säällä toiminta saattaa siirtyä ulos. Myös
heinäkuussa on satunnaisesti toimintaa lapsille ja nuorille. Seuraa
ilmoittelua Cafescon sometileillä.
Kesäloman ensimmäiset pari viikkoa nopeimmat ilmoittautuneet
pääsivät uimakouluihin opettelemaan uinnin alkeita ja tekniikoita.
Juhannusviikolla Koivuniemen virkistysalueen valtaavat päivisin
klo 16 saakka alakouluikäiset puuhaleiriläiset urheillen, askarrellen sekä tietenkin uiden ja saunoen.
Koivuniemen virkistysalueen sauna on lämpimänä ma-pe klo 1520 ja viikonloppuisin klo 15-21. Tervetuloa viettämään mukavaa
rantapäivää saunoen ja uiden! Koivuniemen rantamökkiä on mahdollista vuokrata pariksi vuorokaudeksi. Katso Koivuniemen tarkemmat tiedot maksuista ja ohjeista kunnan nettisivuilta.

ovat kiinnostuneita. Toukokuussa pidämme vielä yhden ideointi
työpajan ja järjestämme Auran Nuorisoteatterin omalla instagram
-tilillä kyselyjä Auran Nuorisoteatterin tulevasta logosta, kursseista sekä näytelmistä. Seuraathan siis instagramissa jo Auran
Nuorisoteatteria! Auran Nuorisoteatterin nimi valittiin jo kevään
aikana instagram -äänestyksellä ja Auran kunnan internet -sivuilta
löytyy Auran Nuorisoteatterin oma blogi, jossa kerron kuulumisia
hankkeen edistymisestä. Lisäksi blogissa on teatterialan ammattilaisten haastatteluja teatterin eri osa-alueilta. Kannattaa siis käydä kurkkaamassa!

Havainnekuva Auran Nuorisoteatterista. Suunnitellut ja toteuttanut Ville Salminen.

Kulttuuritoimen kesätapahtumat
Lauantaina 10.7.2021 on luvassa maalaustapahtuma Koskipirtin
piha-alueella (Riihikoskentie 36, Aura) klo 10-14. Tervetuloa viettämään Helene Schjerfbeckin syntymäpäivää sekä kuvataiteen
päivää kuvataiteilija Minna Vainion opastuksella! Mukaan omat
välineet (esim. piirustus, akryyli tai vesivärit ja halutessa eväät.
Sateen sattuessa maalaustapahtuma on Koskipirtin sisätiloissa.
Maksuton tapahtuma on avoin kaikille.
Taiteilemaan pääsee myös lasten Taidematkaajat -taideleirillä Auran yhtenäiskoululla 2.-4.8.2021 klo 10-13.30. Kuvataiteilija Minna Vainio opastaa osallistujat kuvataiteen kiehtovaan maailmaan.
Leirille omat eväät mukaan. Leirin hinta 15€ (sisältää ohjauksen
ja materiaalit) maksetaan ohjaajalle leirin ensimmäisenä päivänä.
Ilmoittautumiset 28.6.2021 mennessä leena.miettinen@aura.fi
tai p. 050 554 9746.

Touko- kesäkuun aikana teatteriin hankitaan valo- sekä äänitekniikka ja katsomorakenteet. Hankinnat on jo kilpailutettu ja toivomme hankintojen saapuvan pian, jotta pääsemme asennustöihin. Teatteritilan ikkunaan on myös tulossa Auran Nuorisoteatterin
oma logo ja nimi ikkunateipauksilla. Tämän lisäksi nuorisoteatterille kehitetään tulevia tuotantomalleja, tuotantoaikatauluja sekä
tulevaisuuden toimintasuunnitelmia. Esimerkkeinä kestävän kehityksen- ja yhdenvertaisuus suunnitelmat sekä turvallisemman
tilan periaatteet.
Nuoret ovat myös päässeet ääneen kevään aikana pidetyissä työpajoissa, joissa on pohdittu, mitä nuoret haluavat nuorisoteatterilta tulevaisuudessa sekä minkälaisista kursseista ja näytelmistä he

Nuorille on myös pidetty kevään aikana Auran malli – harrastamisen pilottihankeen myötä Teatteri- sekä Draamakerhoja, jossa
nuoret ovat päässeet konkreettisesti tutustumaan näyttelijäntyöhön sekä dramaturgian alkeisiin.
Toivon suuresti, että Auran Nuorisoteatterissa käynnistyy toiminta
mahdollisimman pian ja innokkaat nuoret löytävät teatterin uskomattoman voiman!
Kevätterveisin
Riitta Lindroos
Hankekoordinaattori
Auran nuorisoteatteri
Vapaa-aikatoimi
040 6301161
riitta.lindroos@aura.fi

Aurajoentie – matkailutie
kansallismaisemaan
Tapahtumia kesällä 2021
20.6. Avoimet Puutarhat
3.-4.7. Aurajoki SUP
9.-10.7. Villi ori Oripäässä
28.-29.8. Kulttuuriralli & Aurajoentien Yö
Koko kesän Auran iltatori tiistaisin klo 17-19 ja
Toivon torit parittomien viikkojen lauantait klo 11-13

Nuorisoteatteri
Auraamon teatteritila on saanut uuden ilmeen
Auran kunnan vapaa-aikatoimi hallinnoi LEADER-hanketta, jonka avulla Auraan perustetaan oma nuorisoteatteri. Tässä saamme
kuulla Auran nuorisoteatteri hankekoordinaattori Riitta Lindroosin mietteitä hankkeen
edistymisestä ja tulevista suunnitelmista.
Kevään 2021 aikana Auraamon teatteritila on
saanut uuden ilmeen. Sähkötyöt, pienet muutostyöt sekä maalaustyö on saatu valmiiksi.
Tila on maalattu niin kutsutuksi Black Boxiksi
ja sähkötyöt on mietitty teatterin toiminnan
kannalta sopiviksi. Lisäksi Teatterin varaston ovi on siirretty aulan puolelta teatterin
puolelle, jotta tavaroiden liikuttaminen olisi
mahdollisimman helppoa. Myös katon rajassa
ollut aukko on peitetty, jotta aulan puolelta ei
pääse valoa teatteritilaan.

www.aurajoentie.fi
Aurajoentien matkailutie
@aurajoentie

Tule kokemaan Aurajoentien matkailutie!
Havainnekuva Auran Nuorisoteatterista. Suunnitellut ja toteuttanut Ville Salminen.
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Teksti: Anna-Mari Alkio, kuvat: Sari Kares

Ehdota Auraamon
seinätaideteokselle
nimeä

Lähde
seikkailulle
kansallismaisemaan

Vanhasta Valintatalosta kuoriutui kunnan kaikkien yhteinen monitoimitalo, jossa on toimintaa joka lähtöön. Auraamon monitoimitalo onkin edistyksellinen esimerkki kunnan, kolmannen sektorin ja yritysten välisestä yhteistyöstä kuntalaisten hyvinvoinnin ja
kunnan elinvoimaisuuden kehittämisessä. Auraamon julkisivulle
toivottiin kuitenkin kuntalaisten toimesta uutta ilmettä ja ideaan
tarttui kuvataiteilija Minna Vainio.
Viime elokuussa järjestetyn Aurajoentien kulttuurirallin yhteydessä kuvataiteilija Minna Vainio haastatteli ihmisiä ja kysyi Kulttuuriralliin osallistujilta, mitä haluttaisiin Auraamon julkisivulla nähdä.
Tämän pohjalta Minna alkio työstää ideaa ja ajatusta yhdessä Suvi
Joen, Anne Huhtasen sekä Sirpa Niemelän kanssa, jotka ovat käyneet Minnan opettamilla Auranlaakson kansaisopiston kuvataidekursseilla.
Ehdota nimeä heinäkuun loppuun mennessä täyttämällä nimiehdotus Auraamon olohuoneesta löytyvään postilaatikkoon perus14 | Aurankukka kuntatiedote, kesä 2021

teluineen. Toivottavaa olisi saada nimiehdotuksiin lyhyt mietelmä,
miksi tähän ehdotukseen päädyit. Nimiehdotukset pisteyttää työryhmä, jonka jälkeen nimiehdotusten voittaja julkaistaan elokuussa. Kiitos osallistumisesta!
Aurankukka kuntatiedote, kesä 2021 | 15

Yhdistykset tiedottavat
Auran asukasyhdistys ry

Eläkeliiton Auran yhdistys ry

IKÄYSTÄVÄLLINEN KUNTA 2021
Koko Suomea koskeva ikärakenteen muutos näkyy myös Aurassa. Tilastokeskuksen tuoreimman väestöennusteen mukaan Suomessa ei ole 15 vuoden kuluttua yhtään maakuntaa, jossa syntyy
enemmän ihmisiä kuin kuolee, mikäli syntyvyys pysyy nykyisellä
tasolla. Maamme väkiluku lähtee nykyisellä kehityksellä laskuun
vuonna 2031.
Ennusteen mukaan yli 65-vuotiaiden ja sitä vanhempien auralaisten määrän arvioidaan nousevan nykyisestä 750 asukkaasta yli
tuhanteen ja yli 80-vuotiaiden määrän arvioidaan enemmän kuin
kaksinkertaistuvan vuoteen 2040 mennessä. Tämä kehitys vaikuttaa vanhuspalvelujen tarpeeseen mm. palveluasumisen ja kotiin
Sankarimartat
annettavien palveluiden kysynnän kasvuna. Tärkeää on, että ennaltaehkäisevät ja kotiin annettavat palvelut ovat kattavia, koska
sillä voidaan vaikuttaa palveluasumisen tarpeeseen. Uskon, että
jokainen ikäihminen haluaa asua omassa kodissaan mahdollisimman pitkään, kunhan se vaan on mahdollista.
Lupautuessani Eläkeliiton Auran yhdistyksen sihteeriksi, en tiennytkään kuinka aktiivista toimintaa eläkeyhdistys Aurassa pyörittää. Yhdistyksessä on n. 300 jäsentä ja hallitus kokoontuu lähes
joka kuukausi. Asioina kokouksissa on melkein joka kerta retket
ja matkat sekä muut tapahtumat. Järjestetään teatterimatkoja,
konserttimatkoja, sokkomatkoja sekä kesä- ja joulumarkkinaretkiä. Kerhot kokoontuvat viikoittain, bocciaa pelataan ja vapaaehtoistyö on organisoitua. Vapaaehtoistyö on tärkeä osa mm.
palvelukeskuksen asukkaiden ulkoilussa ja virkistystoiminnassa.
Yhdistyksen laulukuoro Päivien kimallus harjoittelee aktiivisesti ja
on pitänyt hyvin suositun konsertin vuosittain. Liikuntaa harrastetaan ulkoilupäivien, tuolijumpan sekä liikuntapäivien merkeissä,
myöskin yhdessä muiden alueen eläkeyhdistysten kanssa. Karaoke-illat ovat suosittuja ja niihin osallistuu laulajia myös muista
kunnista. Kaiken tämän toiminnan on mahdollistanut kunnan hyvät kokoontumistilat niin kokouksille kuin muillekin toiminnoille ja
tilat ovat yleensä olleet maksuttomia yhdistykselle. Kaikki nämä
harrastukset ovat löytäneet omat osallistujansa.
Viimeinen vuosi on ollut erittäin poikkeuksellinen. Julkisuudessa
on ollut paljon esillä nuorten vaikeudet korona-aikana, mutta ne
eivät ole olleet vähäisiä myöskään vanhemman väestön keskuu16 | Aurankukka kuntatiedote, kesä 2021

Kuvassa eläkeyhdistyksen kuoro Päivien kimallus, oikealla ylärivissä kuoron johtaja Taisto Lehtonen ja vasemalla ylärivissä säestäjä Heli Lehtonen.

dessa. Järjestötoiminta on ollut katkolla lähes kokonaan vuoden
ajan ja rajoitukset kohtelivat vanhempaa väestöä viime vuoden
keväällä eniten. Tällä hetkellä on kuitenkin valoa näkyvissä ja toivottavasti kesä tuo tullessaan ajan, jolloin voidaan palata vähitellen entiseen toimintaan.
Toimintakykyinen ja vireä vanhusväestö on tärkeä voimavara vapaaehtoistoiminnassa ja elintärkeä osa kunnan yhteisöllistä elämää. Moni eläkeiässä oleva on omaisensa hoitaja, joka on huomattavan tärkeä resurssi silloin, kun hoivapalveluja tarvitaan.
Eläkeläiset ovat tärkeä voimavara työelämässä ja kasvava eläkeläisväestö on yhä huomattavampi joukko kaikkien palveluiden
käyttäjiä, mikä luo kysyntää uusille palveluille ja yrittäjille.

tärkeämmäksi vaikuttamiskanavaksi paikallisissa vanhusväestöä
koskevissa asioissa.
Auran kunnan väkiluku pysyy ennusteen mukaan vuoteen 2040
asti 4000- asukkaan tuntumassa, vaikkakin toivottavaa olisi, että
väkiluvun kasvu voitaisiin kääntää nousuun. Sitä tukee maaseutumaisen asumisen suosion uusi nousu erityisesti viimeisen vuoden
aikana. Väestörakenteen monipuolinen rakenne turvaa kuntaan
elinvoimaisuutta ja hyvinvointia myöskin ikääntyville kuntalaisille.
Hyvinvoivassa kunnassa asuu hyvinvoivat asukkaat.
Liisa-Anneli Holmberg
Eläkeliiton Auran yhdistyksen sihteeri

Ikäystävällisessä kunnassa vanhusväestön yhä lisääntyvän määrän ja tarpeiden huomioiminen on kaikessa päätöksenteossa
tärkeää. Kunnassa tulee huolehtia ikääntyneiden kuntalaisten hyvinvoinnista ja terveyspalveluista siten, että ne ovat kaikkien saavutettavissa. Palvelujen kehittämisessä tärkeää on huolehtia siitä,
ettei yhä lisääntyvä digitalisaatio vie palvelujen saavutettavuutta
ikääntyneiden kuntalaisten ulottumattomiin. Vielä elämme sellaisessa ajassa, että ne eivät ole kaikkien saavutettavissa. Tämä
on tärkeää huomioida erityisesti silloin, mikäli sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus toteutuu ja palvelut siirtyvät maakunnallisille hyvinvointialueille. Vanhusneuvoston asema tulee entistä
Aurankukka kuntatiedote, kesä 2021 | 17

Auran Martat

Lauantait 11.9. ja 18.9. klo 10 Kettulinna (samansisältöinen, ilmainen tapahtuma, max 60 hlöä/päivä)
Alustava ohjelma: ilmakivääri- ja jousiammuntaa, riistanhoidon,
aseiden, erilaisten pyyntimuotojen ja metsästyskoirien esittelyä,
lintulaudan tekoa, sienineuvontaa, marjojen tunnistus ja tietoa niiden vaikutuksista. Tarjolla on riistakeittolounas ja riistamakkaran
grillausta.
Nämä tapahtumat sopivat kaikenikäisille ja koko perhe voi osallistua, alakouluikäiset vanhemman seurassa.
Tarkemmin riista- ja villiruokiin pääsee tutustumaan itse tekemällä:

M a r t at
Auran Marttojen tapahtumat ovat olleet katkolla nyt jo yli vuoden,
kuten kaikki muukin toiminta. Muutamia tapahtumia pystyimme
syksyllä 2020 pitämään, mutta tämä vuosi on ollut taas hiljaiseloa
lukuunottamatta toukokuun lopun Taimienvaihtopäivää. Syksyllä
toivottavasti pääsemme aloittamaan toiminnan täysipainoisesti ja
tuomaan esille uusia ideoita.

Ke 6.10. Villiruokakurssi Auran yhtenäiskoululla, vetäjänä Päivi
Lehtonen, maksullinen
To 11.11. Riistamakkarakurssi Auran yhtenäiskoululla, maksullinen
Keväällä 2022 on luvassa samantyyppinen kokonaisuus keväisillä
aiheilla.
Toivomme, että syksyllä päästään taas muutenkin normaalin ohjelman pariin: liikuntaillat, askartelut, käsityöt yms.
Kaikki tämä sillä isolla toiveella, että rajoitukset ovat syksyllä keventyneet tai poistuneet. Seuraa ilmoitteluamme Facebookissa:
Auran Martat, Auranmaan Viikkolehdessä Tervemenoa-palstalla ja sähköpostissa.
Rentouttavaa ja turvallista kesää kaikille!

Auranmaan Nuorkauppakamari
Oletko
- alle 40 vuotias?
- kiinnostunut kehittämään itseäsi?
- halukas vaikuttamaan yhteiskunnallisesti?
- laajentamaan verkostoasi?
- hankkimaan uusia ystäviä?
Auraamon ikkuna

Yhtenä niistä ovat syksyllä 2021 ja keväällä 2022 järjestettävät
Villiruokaa ja erätaitoja koko perheelle -tapahtumat yhdessä
Metsästysseura Aura ry:n kanssa.
Syksyn tapahtumakokonaisuudessa opetellaan erätaitoja sekä
hyödyntämään luonnosta saatavia marjoja, sieniä, villiyrttejä, riistaa ym.
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Tule tutustumaan nuorkauppakamaritoimintaan!
Kysy lisää:
Maiju Korkiakoski
Valmistautuva puheenjohtaja 2021
maiju.korkiakoski@jci.fi / 044 0618644

Lions Club Aura/ Sisu
Kuntoportaat - projekti, josta kasvoi Sisupuistoksi
Kaikki alkoi pari vuotta sitten, kun Lions Club Aura Sisu päätti, että
nykyisten lastentapahtumien ym. rinnalle otettaisiinkin selkeästi klubin miehille “suunnattu” projekti. Yksi kansainvälisen Lions
-järjestön pääpainotusalueista on diabeteksen ehkäisy. Kuten tiedetään, yksi parhaista diabetesta ennaltaehkäisevistä ja jopa parantavista tekijöistä on liikunta. Näin syntyi ajatus rakentaa Auraan
johonkin helposti saavutettavaan paikkaan kuntoportaat. Ajatuksena ei myöskään ollut rakentaa mitään yltiöjyrkkiä tai pitkiä portaita vaan sellaiset, jotka sopisivat myös vähän ikääntyneempien
käyttöön. Portaissa pystyy harjoittamaan tehokkaasti jalkalihaksia
ja niiden, jos minkä merkitys kasvaa iän myötä.

Mistä paikka portaille?
Auran kunnan alue on pääosin tasaista jokimaata, joten paikkavaihtoehtoja ei löytynyt montaa. Keskusteluissa nousi lopulta
esille ajatus jokirannasta, ja Auran kunnalta sekä OP Auranmaalta
löytyikin vuokrattava alue aivan keskustasta. Projektin voimanainen Hannele Tanner-Penttilä muistaa ensimmäisen hetken, kun
hän seisoi rantatörmällä yhdessä presidentti Pasi Kullanmäen
ja klubimestari Paavo Arvon kanssa: näky alas kohti jokea oli
uskomaton. “Tähänhän saisi vaikka laululavan”, henkäisi Hannele
ja niin projektin jatkokehitys sai sanallisen muodon.

Haasteita matkan varrella
Varsinaisesti projekti käynnistyi joulukuussa 2019, kun klubin hallitus teki päätöksen EU-tuen hakemisesta hankkeeseen Jokivarsikumppaneilta. Tuki heltisikin lopulta paitsi Jokivarsikumppaneilta,
niin myös Arne Ritarin Säätiöltä. Hallinnollisista syistä päädyttiin
lopulta kahteen eri hankkeeseen, joista toisessa rakennetaan
kuntoportaat ja toisessa katsomoalue sekä itse esiintymislava.

Kaikki työt alueella on tehty talkootyönä ja niihin on osallistunut LC
Aura/Sisun klubilaisten ohella myös monia muita paikallisia henkilöitä. Lukuisat paikalliset yritykset ovat tukeneet hanketta tarjoamalla monipuolisia talkoopalveluita mm. maansiirtoon, rakentamiseen ja kuljetukseen. Hanketta lähti alun perin vetämään eri
henkilö klubista, mutta hänen vakavan sairastumisensa myötä on
hankkeen käytännön pyöritys ollut pitkälti Hannele Tanner-Penttilän käsissä. Hän ei alkuun osannut aavistaakaan, mitä kaikkea
matkan varrella tulisi eteen: paljon on jouduttu opettelemaan ja
kaikesta kuitenkin lopulta selvitty. Hankkeen toteuttamisen kannalta tärkeimpään tehtävään, vastaavaksi mestariksi, lupautui
Ismo Litva, jonka ammattitaidolla ja ahkeralla työpanoksella hanke on pysynyt aikataulussa. Klubin omasta väestä Kimmo Rantalan työpanos on vienyt hanketta ripeästi eteenpäin kevään aikana.
Maalaustalkoisiin klubin väki on osallistunut ahkerasti.
Viime vuonna puhjennut koronaviruspandemia on tuonut omat
haasteensa, kun talkootyötä ei voinut järjestää normaaleissa mitoissa. Koronan synnyttämä rakennusbuumi on tuonut myös ikävän materiaalien hinnan nousun, josta on koitunut lisäkustannuksia, joita EU-tuki ei kata. Lisäkuluille pitää etsiä muuta rahoitusta.

Maali häämöttää
Käytännön työt alueella aloitettiin niittotalkoilla syksyllä 2020. Rakennustöitä tehtiin niin pitkälti, kuin ennen talven tuloa oli mahdollista. Nyt toukokuussa 2021 ollaan töiden loppusuoralla ja avajaiset
järjestetään vallitsevat koronarajoitukset huomioiden 17.7.2021.
Avajaispäiväksi on luvassa monipuolista ohjelmaa ja illalla lavalla on
luvassa mm. Elävän virran yhdistyksen järjestämä stand up -show.

Kaikkien yhteinen alue
Koko Sisupuiston ajatus on olla kaikkien auralaisten käytössä. Puistossa ja alueella on tarkoitus järjestää eri yhdistysten ja muiden
toimijoiden toimesta monipuolisesti eri tapahtumia ym. ohjelmaa.
Aluetta voi halutessaan jatkossa myös varata yksityistilaisuuksia
varten kunnan varausjärjestelmän kautta. Alueella olevassa katsomossa on kaikkiaan n. 130 istumapaikkaa, esiintymislava ja lisäksi alueelle tulee Auran kunnan rakentama wc- ja huoltorakennus.
Sisupuisto palvelee myös Varsinais-Suomen matkailijoita yhtenä
Aurajoen matkailutiehankkeen kohteena. Joen rantaan tulee yksityisen toimijan sponsoroimana venelaituri, joten alueelle pääsee
myös vesitse. Ennen kaikkea Sisupuisto on alue, johon on helppo
pistäytyä vaikkapa lenkkeilyn lomassa hyödyntämään treenausmahdollisuutta kuntoportaissa tai vain nauttimaan ympäristöstä.

Kuva: Summit Media Oy Janne Ketola

Kuva: Sari Kares
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OmaisOiva Loimaan seutu
La 7.8.
Tervetuloa mukaan
erityislapsiperheiden
SYYSKAUDEN AVAUKSEEN
LIEDON ZOOLANDIAAN
Tule viettämään mukavaa kesäpäivää kanssamme Liedon Zoolandiaan. Puiston portit aukeavat kello 10.00, ja
sulkeutuvat klo 18.00. Koska yhteiskuljetusta ei ole, voi jokainen päättää milloin haluaa
saapua paikalle tai lähteä kotiin päin.
Puistossa voi jokainen viettää aikaa omatoimisesti, mutta meidät tavoittaa
grillauspaikalta klo 12-14.00. Halukkaat voivat tällöin tulla nauttimaan kanssamme
makkaran ja pillimehun (sis. osall.hintaan).
Retkipäivän hinta on 10€/hlö, alle 3-vuotiaat maksutta (norm. 22,50€ yli 3v). Maksu
suoritetaan saavuttaessa Zoolandian lipunmyyntiin. Puiston eri toiminnot ja laitteet ovat
käytettävissä ilman erillistä veloitusta. Mukaan voimme ottaa 50 osallistujaa
ilmoittautumisjärjestyksessä, ja pyydämme ystävällisesti ilmoittautumaan 31.7.
mennessä Tiinalle puh. 044 974 7883, tiinaleppamaki.omaisoiva@gmail.com

Ti 14.9.
SEIKKAILUPÄIVÄ ORIPÄÄSSÄ
Retki alkaa klo 11.30 kokoontumisella Lähteentuvalla Myllykylässä (Myllylähteentie 2,
Oripää). Lähtöpaikalle saavutaan omin kyydein josta siirrymme yhteiskuljetukseen.






Linja-auto starttaa kohti Ravintola Siilintuvan runsasta noutopöytää. Ruokailu ja kahvit.
Ruokailun jälkeen lähdemme kiehtovalle seikkailulle Oripäässä. Tutustumme Aurajoen
alkuun, Vapaussodan muistomerkkiin, Syrjämän ateljeekotiin, Oripään kirkkoon,
Teinien kiveen, Suomen viimeiseen mestauspaikkaan...
Matkaoppaana toimii oripääläinen kirjailija Kalle Lähde.

Paluu Lähteentuvalle n. klo 16.00 josta suuntamme tahoillemme monta tarinaa
rikkaampina.
Omavastuu 20€. Ilmoittautuminen, erityisruokavalioineen Outille tai Tiinalle viimeistään
31.8. Retken toteutuminen edellyttää min. 25 osallistujaa.

Kuva: Sari Kares
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Tervetuloa harrastamaan!
Jalkapallojoukkueet
- P 2009-2010
- P 2011-2012

- T 2010-2011
- P/T 2013-2014
- P/T 2015-2016
- Naisten harraste
- Miesten edustus

Voimisteluryhmät
- 2005-2010

- Ninjagym

- 2010-2013

- Taaperojumppa 1-3v

- 2014-2015

- Aikuisten voimistelu

- 2016-2017
Lisätiedot

Kuvat: Daria Fedotova

Jalkapallo: apujalkapallo@gmail.com
Voimistelu: apuvoimistelu@gmail.com

auranpalokunnanurheilijat.net
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Kuva: Daria Fedotova

Avopalvelun ohjaaja			
Ulla-Maija Haapalainen 040 507 3492
				(ma-to 10-11)
Kotihoito/sairaanhoitaja				0400 243 980
(ma-pe 11-12)

ELÄVÄN VIRRAN KUNTA
AURAN KUNNANVIRASTO			
Kunnanjohtaja			
Mika Joki		

02 486 430
050 557 5663

HALLINTO- JA TALOUSTOIMI
Hallintojohtaja			
Tuija Pellosmaa
050 336 8023
Pääkirjanpitäjä			Silja Aalto		040 127 2874
Palkkasihteeri			
Maija-Liisa Sibakow
050 554 9745
Talous- ja palkkasihteeri		
Arja Kima		
050 477 1118
Toimistosihteeri			
Jasmin Broman
040 557 0729
Toimistosihteeri			
Juho Karisaari
040 127 2897
Toimistosihteeri			
Kirsi Kulmala
040 127 2902
IT-vastaava				
Eero Lehtinen
040 581 0163
Kehittämisjohtaja			
Anna-Mari Alkio
040 631 0464
SOSIAALITOIMI 			
(soittoaika)
Sosiaalijohtaja			
Sirpa Kunnas
Sosiaalityöntekijä			
Anna Inkeroinen
				(ma-pe 10-11)
Sosiaaliohjaaja			
Mervi Levander
				(ma-pe 10-11)
Perhetyöntekijä			
Eija Mansikkaniemi
Perheohjaaja			
Viljami Vuorinen
Työtoiminnan ohjaaja			
Virve Valtonen
Työvalmentaja			
Joni Mattila		
Palveluasuntola Hoivakoti		
Henriikka Laine

040 557 2761
02 4864 3221
02 4864 3227
0400 501 804
040 167 8723
040 516 6678
040 821 8228
040 504 5248

TEKNINEN TOIMI
Tekninen johtaja			
Rakennustarkastaja/-mestari		
Tekninen toimisto			
(vikailmoitukset)

Kari Tuohi		
040 830 7024
Pentti Urho
0500 326 088
PÄIVYSTYSNUMERO 050 406 1847

SIVISTYSTOIMI
Sivistysjohtaja			
Tuija Pellosmaa
050 336 8023
Rehtori /yhtenäiskoulu			
Sanni Rantalainen
050 554 9742
Koulusihteeri			
Tuula Matilainen
040 127 2916
Vararehtori				Jukka Valkama
040 660 5102
Rehtori /kirkonkulman koulu				
0400 852 389
Kouluterveydenhoitaja			
Tanja Maunu
050 342 3846
Koulukuraattori			
Ilona Järvinen
040 672 1434
Aamu-/iltapäiväkerho			Markula		040 554 8635
Varhaiskasvatuspäällikkö		
Anita Peltonen
				(ma-to 9.30-11)
Varhaiskasvatus/ vastuuopettaja		
Hanna Stenbom

040 556 9817

Kulttuuri- ja vapaa-aikasihteeri		
Nuorisotyöntekijä			
Nuoriso-ohjaaja			
Koulunuorisotyöntekijä			

050 554 9746
040 676 6306
040 724 1477
050 431 0301

Leena Miettinen
Emilia Tiistola
Nea Sohlman
Miisa Kanerva

Kirjastotoimenjohtaja			
Laila Uusitalo
Kirjasto				asiakaspalvelu

040 552 9427

040 143 5701
040 127 2951

