
Maaseuturahoituksen 

hyödyntäminen Auran 

kunnassa
ANNA-MARI ALKIO

AURAN KUNTA

9.2. KAIKKI IRTI MAASEUTURAHASTOSTA! 



Auran -

Elävän virran kunta

u Reilu 4000 asukasta

u Aurassa toimiva yhdistyksiä noin 40

u Yrityksiä noin 400

u ”Aura on elinvoimainen ja kehittyvä Auranmaan alueen kaupan ja 

palveluiden keskus. Arvostamme yrittäjyyttä, turvallisuutta ja Aurajoen 

kansallismaisemaa. Aura on aktiivinen, välittävä ja uudistuva kasvukunta.”

u Kunta ja yhdistykset toteuttavat aktiivisesti hankkeita. Monipuolinen 

yhteistyö!



Aura- aktiivinen hankekunta

u Aura 100 puisto

u Auran Liikuntapuisto Central Park

u Auran Nuorisoteatteri Auraamossa

u Partiomajan kunnostus, Auran Eräkurjet

u Kuntoradan valaistu, Auran Kuntoilijat

u Auran urheilukenttä urheilupuistoksi, Auran Palokunnan Urheilijat

u Luiskis II, Auran Kirkonkulman kyläyhdistys ry

u Elämää kylille- hanke, useat kesätapahtumat kesällä 2021



Aura- aktiivinen hankekunta



Positiivisen kehityksen kierre

u Tien Lumo- Aurajoen maisematie, Aurajokisäätiö 2009 

u The Amazing Aurajoki SUP 2016-2018 Auranmaan Nuorkauppakamari

u Auranmaa Säätiö: Aurajoen matkailutien esiselvityshanke 2019

u Aurajoentie herää eloon- hanke sekä Aurajoentien kyltit-hanke 2020-2022

u Lions Club Aura/ Sisu: Sisupuisto (kuntoportaat ja laululava, laituri, kunnan 
kioski- ja wc-rakennus) 2021

u Auran kunta päättänyt aloittaa Aurajoen kehittämishankkeen, strategiassa 
Aurajoen hyödyntäminen retkeily- ja virkistyskäyttöön on osa hyvinvointia 
edistävän ympäristön ja kuntakeskuksen kehittämistä. (uimapaikat, laiturit, 
muu virkistyskäyttö yms)



LC Aura/ Sisun voimannäyte: 

Sisupuisto



LC Aura/ Sisun voimannäyte: 

Sisupuisto

u Sisupuisto tarjoaa Auran kunnalle ja kuntalaisille  kesätapahtumapaikan, jota 
paikkakunnalla ei ole aikaisemmin ollut. Keskeiselle paikalle Auran keskustan 
jokirantaan on luotu monipuoliseen liikuntaan soveltuva kokonaisuus.

u Sisupuisto-hanke on kunnan omien hankkeiden mukana vahvistanut Auran 
imagoa vireänä kuntana, jossa tapahtuu uudenlaisia positiivisia asioita, korona-
aikanakin. Hanke ja samalla Aura on saanut myös valtakunnallista tunnettuutta 
positiivisten mediaosumien kautta.

u Kunta vuokrasi maa-alueen

”Esimerkki voi rohkaista tarttumaan toimeen, kun näkee lopputuloksen, joka on 
toteutettu todella pienen yhdistyksen toimesta. Toki päätös hankkeeseen 
ryhtymisestä vaatii rohkeutta ja uskoa selviytymisestä, myös taloudellisesti.”

- Hannele Tanner-Penttilä, LC Aura/ Sisu



Huomiot:

u Tiivis yhteistyö paikallisen Leader-toimintaryhmän kanssa (yhdistysillat, viestintä- ja tiedotus)

u Hankemaailma tutuksi, epätietoisuus ja tietämättömyys voivat luoda epävarmuutta. 
Faktoilla eteenpäin!

u Miten kunta voi toimia mahdollistajana?

o Tarjota tekemisen paikkoja, yhteistyömahdollisuuksia- kunnan tehtävä on toimia myös 
verkottajana!

o Tukea viestintään ja tiedottamiseen 

o Yhdistää yrityskenttä ja yhdistykset tekemään yhteistyötä 

o Konkreettinen apu (yhdistysten väliaikaisrahoituksen takaajana, tarjota hankeosaamista) 

o Yritystuissa oma tärkeä rooli



Tervetuloa seuraamaan aktiivista 

Auran kuntaa

u Seuraa Facebookissa ”Auran kunta” ja Instagramissa @aurankunta

u Ota yhteyttä

Anna-Mari Alkio

anna-mari.alkio@aura.fi

040 461 0464

Facebook ja Instagram:

@elinkeinoanski

mailto:anna-mari.alkio@aura.fi

