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Tiedotuslehti 1/2017 

 
 

 

 
Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 9.4.2017 
 

Kuntavaalien varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikkana on Oripään palvelutalo 
 
 

Oripään kunnassa on yksi yleinen ennakkoäänestyspaikka, joka toimii 
Oripään kirjastossa.  
 

Ennakkoäänestyspaikka on avoinna seuraavasti: 
 

 

 

 

 

www.oripaa.fi 

Päivä  Klo 
Keskiviikko 29.3.2017 10 - 12 
Torstai 30.3.2017 13 - 16 
Perjantai 31.3.2017 11 - 17 
Lauantai   1.4.2017 11 - 13 
Sunnuntai   2.4.2017 11 - 13 
Maanantai   3.4.2017 13 - 16 
Tiistaina   4.4.2017 08 - 20 



ORIPÄÄN KIRJASTO  

 
Kirjastosta voit lainata dekkareita, tietokirjoja, sarjakuvia, lehtiä, elokuvia ja paljon muuta. 
Kirjaston palveluihin kuuluvat myös kopiot ja tulosteet (0,20 €/sivu) sekä kuntosaliavainten 
myynti ja lataus.  
 
Kirjaston aukioloajat  
 
Maanantai klo 12.30-18.30  
Tiistai klo 11-17 
Keskiviikko suljettu  
Torstai klo 12.30-18.30  
Perjantai klo 11-17  
Arkipyhien aattoina klo 10-15  
 
Poikkeukset kirjaston aukioloajoissa:  
Torstai 13.4. (kiirastorstai) klo 10-15 
Perjantai 14.4. (pitkäperjantai) suljettu  
Maanantai 17.4. (pääsiäismaanantai) suljettu 
Maanantai 1.5. (vapunpäivä) suljettu  
Torstai 25.5. (helatorstai) suljettu  
 
Kirjallisuuskammari  
 

Lukupiiri Kirjallisuuskammari kokoontuu joka kuun toisena keskiviikkona kirjastossa. 
Rupattelemme kuukauden kirjasta - sekä kirjan vierestä. Juuri sinä olet tervetullut mukaan.  
 
Seuraava kokoontuminen on keskiviikkona 8.2. klo 13, ja kirjana on Riikka Ala-Harjan Maihinnousu. 
Mukaan voi tulla, vaikka ei olisi lukenut kuukauden kirjaa. 
  
Muut tämän kevään tapaamiset ja kirjat ovat keskiviikko 8.3. Jarkko Tontti: Sali, keskiviikko 12.4. 
Tuula-Liina Varis: Naisen paras ystävä ja keskiviikko 10.5. Pauliina Vanhatalo: Korvaamaton.  
 
Kahvitarjoilu. Tervetuloa mukaan! 
 

Kirjaston näyttelyt  
 

Kirjastossa voi helmikuussa tutustua Meeri Koutaniemen valokuvanäyttelyyn Vapaita unelmia.  
 
Valokuvaaja Meeri Koutaniemi ja lastenoikeusjärjestö Plan toteuttivat valokuvaushankkeen 
yhdessä orjatyöstä vapautuneiden nepalilaistyttöjen kanssa. Tytöt kuuluvat etniseen tharu-
vähemmistöön, jossa perheet ovat perinteisesti myyneet tyttäriään vauraisiin perheisiin kotiorjiksi, 
niin kutsutuiksi kamalareiksi. 
 

Huhtikuussa kirjastossa on esillä varhaiskasvatuksen lasten näyttely. 
  

Onko sinulla kokoelma, jonka tahtoisit tuoda kirjastoon näytteille? Kaikenlaiset näyttelyt käsitöistä 
tauluihin ovat tervetulleita kirjastoon. 



Kirjaston varausmaksut  
 

Uusi kirjastolaki tuli voimaan 1.1.2017, ja laki poisti kirjastoaineiston varausmaksut. Aineiston 
varaaminen Oripään kirjastosta ja muista Loisto-kirjastoista (Loimaa, Marttila, Koski Tl, Aura, 
Pöytyä) on nyt maksutonta. 
 
Noutamattomista varauksista peritään 2 €:n maksu. Loisto-kirjastojen ulkopuolisista kirjastoista 
tilatut kaukolainat maksavat 3 € ja yliopistokirjastojen kaukolainat 10 €. 
 
 

MUSEOT  
 
Syrjämän ateljeekoti Villa Ville, Hartmannin museomökki ja Kivimakasiini ovat talvella auki 
sopimuksen mukaan. Museoita koskevia asioita voi tiedustella Oripään kirjastosta puh. 0400 
215 582.   
 
 
 

KULTTUURITOIMI 
 

 
Nyt juhlitaan satavuotiasta Suomea! Koko vuosi on täynnä 
ohjelmaa. Tule mukaan! 
 
 
 
 
 

 
 
Teatteriretki Tom of Finland -musikaaliin  
Turkuun tiistaina 7.3.  
Oripään, Auran ja Pöytyän kulttuuritoimet järjestävät retken  
Tom of Finland -musikaaliin tiistaina 7.3. Retken hinta 52 €  
sisältää kuljetuksen Oripäästä ja teatterilipun.  
Esitys alkaa Turun Logomo-teatterissa klo 19.  
 

Ilmoittautumiset viimeistään 5.2. https://www.kuntapalvelut.fi/poytya  
tai Oripään kirjastoon puh. 0400 215 582   
 
Teatteriretki Mielensäpahoittajan Suomi -näytelmään Tampereelle lauantaina 22.4.  
Mielensäpahoittajan Suomi tuo näyttämölle koko suomalaisuuden historian tutun karvalakkijäärän 
kertomana. Näytelmä esitetään Tampereen työväen teatterissa 22.4. klo 13.  
 
Ilmoittautumiset viimeistään 19.3. https://www.kuntapalvelut.fi/poytya tai Oripään kirjastoon 
puh. 0400 215 582  
 

https://www.kuntapalvelut.fi/poytya
https://www.kuntapalvelut.fi/poytya


Suomi 100 vuotta - missä on Oripään Itsenäisyydentie, Itsenäisyydenaukio, Veteraanintie tai 
muu itsenäisyyden juhlavuoteen sopiva paikka?  
 
Suomen 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi kaikki kiinnostuneet saavat ehdottaa Oripäästä paikkaa 
joka voitaisiin perustellusti nimetä Itsenäisyydentieksi, Itsenäisyydenaukioksi tai muuten 
juhlavuoteen sopivasti.  Nimettävä kohde voi olla uuden asuinalueen vielä nimetön tie tai jokin 
toisella nimellä tunnettu tie voidaan nimetä uudelleen.  
 
Ehdotukset pyydetään lähettämään 31.3.2017 mennessä osoitteeseen Oripään kunnan 
sivistyslautakunta, Koulutie 2, 32500 Oripää.  Myös sähköpostilla voi osallistua osoitteeseen 
kirjasto@oripaa.fi. Laita kuoreen merkintä / sähköpostin otsikoksi ”Juhlavuoden paikannimi”. 
Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan yllätyspalkintoja.  
 
Sivistyslautakunta valitsee ehdotusten pohjalta nimettävän tien. Nimeämisjuhlaa vietetään 
perjantaina 25.8., jolloin on jäljellä 101 päivää Suomen 100-vuotisjuhlaan.  
 
 
 
 
 
 
 
 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ Leikkaa tästä __ __ __ __ ___ _ __ __ __ __ 

 
Mielestäni itsenäisyyden juhlavuoteen sopiva paikannimi ja paikka on:  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Perustelut: _______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Ehdotuksen teki:__________________________________________________________________ 

  

mailto:kirjasto@oripaa.fi


Kansallinen veteraanipäivä torstaina 27.4.  
 
Veteraanipäivänä lasketaan kukkia Veteraanikivelle kunnantalon edustalla sekä 
sankarihaudoille hautausmaalla. Veteraanipäivän juhla pidetään seurakuntatalolla. 
Tarkempia tietoja veteraanipäivän vietosta kerrotaan paikallislehdissä ja kunnan 
 www-sivuilla keväällä.  
 
 

_____________________________________________________________________ 
 
 

ORIPÄÄN HISTORIAN KIRJOITTAMINEN  
 
FM Sanna Luukkonen aloitti Oripään historian kirjoittamisen 1.1.2017. Historian kirjan on tarkoitus 
valmistua vuoden 2019 kotiseutupäiville. 
  
Etsimme historian kirjan kuvitukseksi Oripäähän liittyviä valokuvia. Jos sinulla on tallessa muuta 
mielenkiintoista historiallista aineistoa (esimerkiksi polkupyörän ajolupa), voit tarjota myös sitä. 
Kuvat ja muut materiaalit voi tuoda kirjastoon. Laitathan nimesi kuviin ja muuhun materiaaliin, 
jotta niiden palauttaminen helpottuu. 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 

ORIPÄÄ-SEURA TIEDOTTAA  
Oripää-seura on oripääläisyyden ytimessä. Tervetuloa mukaan järjestämiimme tapahtumiin ja 
muuhun toimintaamme!  
 
Oripää-seuran vuosikokous pidetään torstaina 23.3. klo 18.30 Koivukankaalla (Kangastie 52). 
Tervetuloa! 
 
Järjestämme kesällä Oripään kotiseutupäivät yhteistyössä kunnan kulttuuritoimen kanssa. 
Kotiseutupäivät pidetään 8.-9.7.2017, ja ohjelmassa on ainakin piapon syöntiä, vihdan tekoa ja 
kirjottujen tekstiilien (pöytäliinat, tyynyliinat yms.) näyttely. Kotiseutupäivien aikaan kaikkiin 
Oripään museoihin on vapaa pääsy.  
 
Oripää-seuran puheenjohtaja on Hannele Rouhiainen, ja johtokuntaan kuuluvat Maija Kiertonen, 
Marja-Leena Lehtelä, Jorma Mäkelä, Matti Prusila ja Jouko Tuomisto.  
 
Jos haluat lisätietoja toiminnastamme, voit ottaa yhteyttää Oripää-seuran sihteeriin Mari 
Kujanpäähän puh. 0400 215 582 (kirjasto) tai mari.kujanpaa@oripaa.fi.  
 

  

mailto:mari.kujanpaa@oripaa.fi


ORIPÄÄN KOULU   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Kouluun ilmoittautuminen 
 
Vuonna 2010 syntyneet oripääläiset ilmoitetaan kouluun ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa 
www.oripaa.fi > lomakkeet > Kouluun ilmoittautuminen helmikuun aikana. Lomakkeessa kysytään 
mm. lapsen henkilötunnusta ja koulumatkan pituutta. Toissijaisena vaihtoehtona koululta saa 
paperisen ilmoittautumislomakkeen.  
 
Aamu- ja iltapäiväkerhoon ilmoittaudutaan myöhemmin keväällä. 
 
Viikko 8 on talvilomaa. Elokuussa alkavan uuden lukuvuoden työajat ovat kunnan kotisivuilla 
helmikuun alkuun mennessä. Koulu tiedottaa -osiossa ja luokkien sivuilla on uusimmat ja 
ajankohtaiset tiedot kouluun liittyvistä asioista. 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 

VARHAISKASVATUS  

 
Päivähoitopaikkojen haku: Päivähoitopaikkoja voi hakea läpi vuoden. 
Hakemus tulee jättää viimeistään 4 kuukautta ennen lapsen hoidon tarvetta 
kunnanvirastolle tai päiväkodille. Mikäli päivähoidon tarve johtuu 
työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta eikä hoidon tarpeen 
alkamisajankohta ole ennakoitavissa, on hoitopaikkaa haettava niin pian 
kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään 2 viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee 
hoitopaikan.                                                        
 

 
Päivähoitopaikkojen haku uusille päivähoidon tarvitsijoille 1.8.2017 alkavalle toimintakaudelle 
on 22.2.–12.3.2017. Hakulomakkeita ja lisätietoja saa kunnanvirastolta varhaiskasvatuksen 
vastuuhenkilöltä 050 4328 188, päiväkodista tai osoitteesta www.oripaa.fi -> lomakkeet. Tällä 
hetkellä päivähoidossa olevien perheiden ei tarvitse hakea hoitopaikkaa. Ainoastaan, jos haluaa 
muutosta nykyiseen päivähoitopaikkaan, tulee hakemus täyttää ja toimittaa kunnanvirastolle tai 
päiväkotiin.  
  

http://www.oripaa.fi/
http://www.oripaa.fi/


Oripään päivähoito:    
* Oripään kunnan palveluksessa työskentelee 3 kotona työtä tekevää  kunnallista 
perhepäivähoitajaa. 
* Päiväkoti Kultasiivessä toimii 2-5-vuotiaiden lasten hoitoryhmä ja päiväkoti Kultasiipi 
toimii perhepäivähoidon varahoitopaikkana. 
* Nallenkolossa on esikoulu sekä esikoululaisten osapäivähoito.  
* Ryhmäperhepäiväkodissa on 1-5-vuotiaiden lasten hoitoryhmä sekä lisäksi siellä 
tarjotaan vuorohoitoa. 

 
ESIOPETUKSEEN OSALLISTUVIEN (v. 2011 synt.) ILMOITTAUTUMINEN   
Esikouluun ilmoittaudutaan ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa www.oripaa.fi -> lomakkeet -> 
esikouluun ilmoittautuminen helmikuun aikana. Lomakkeessa kysytään mm. lapsen 
henkilötunnusta ja esikoulumatkan pituutta. Toissijaisena vaihtoehtona on paperinen 
ilmoittautumislomake, joita saa esikoulusta tai www.oripaa.fi -> lomakkeet. Jos esikoululainen 
tarvitsee päivähoitoa, niin päivähoitopaikkaa haetaan erillisellä lomakkeella (kts. edellä 
päivähoitopaikkojen haku). Lisätietoja esiopetuksesta saa esikoulu Nallenkolosta 0400 863 190 tai 
varhaiskasvatuksen vastuuhenkilöltä 050 4328 188. 
 
Ajankohtaista tietoa varhaiskasvatuksesta löytyy Oripään kunnan nettisivuilta 
 -> varhaiskasvatus ->tiedotteet. 
 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 

VARHAISKASVATUKSEN VANHEMPAINTOIMIKUNTA 
 
Perjantaina 24.2. klo 10–12 Lasten liikuntamaa-tapahtuma liikuntahallilla  
yhteistyössä kunnan kanssa, puffetti 
 
 
Keskiviikkona 5.4. klo 9–11 liikuntahallilla Lasten pääsiäistapahtuma Kevätpörinät  
Temppurata, ongintaa, pikkutipuja ja paljon muuta pikkuväelle. Tapahtuman järjestävät 
kunnan kulttuuritoimi, MLL ja varhaiskasvatuksen vanhempainyhdistys.  
 
 
Perjantaina 28.4. alle kouluikäisten lasten vappudisco 
 
 
Ajankohtaisia tapahtumia Facebookissa, käy tykkäämässä sivuistamme! 
 
Lisätietoa Suvi Lähteenmäki, 040 7741287, suvi.lahteenmaki@hotmail.com 

  

http://www.oripaa.fi/
http://www.oripaa.fi/
mailto:suvi.lahteenmaki@hotmail.com


PALVELUTALO 
 

Kiitos yhteistyökumppaneille, vapaaehtoisille hyvästä yhteistyöstä! Olette kullanarvoisia!  

Kiitos! Toivottaa Palvelutalon asukkaat  ja henkilökunta 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 

PALVELUTALON KEITTIÖSSÄ valmistetaan maukasta kotiruokaa joka päivä.  

 
Lounas sisältää pääruoan, 2 lisäkettä (tuoresalaatti+lämmin kasvis), jälkiruoan sekä itse tehdyt 
leivät, maito, piimä, kotikalja ja kahta erilaista mehua. Lounas tarjolla klo 10.45–12. 
Hinta eläkeläisiltä 6 euroa 
Vierasateria 7 euroa 
Tukipalveluna kotiin tuotuna 7 euroa 
 
Aamiainen 2,80 (klo 7.30–9) 
sis. puuron, kahvi/tee, leikkele, leipä ja juoma  
 
Iltapäiväkahvi 1,50 euroa (klo 14–15) 
sis. kahvi/tee, itsetehty kahvileipä 
 
Päivällinen (klo 16–17) 
sis. velli, leipä, leikkele, juoma 
 
 
Kiertävä 6 viikon ruokalista, tosin välillä tehdään muutoksia. Maanantai ja torstai keittopäiviä 
normaalisti. Sunnuntaina on pyhäruokaa.  
 
 
Viikon ruokalista on nähtävillä Palvelutalon ruokasalin ilmoitustaululla.  
 
 
Tervetuloa syömään! Toivottaa Palvelutalon keittiön väki 
 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 

TUOLIJUMPPA  
 
Palvelutalolla tiistaisin klo 15.30–16 
alkaen 10.1.2017, vetäjänä Mirja Tiiri 
 
 
 
  



VAPAA-AIKATOIMI TIEDOTTAA 

 
NUORISOTILA NOSE AVOINNA 12.1.–1.6.2017 
Turuntie 1, käynti K-Marketin takaa lastauslaiturilta 

MAANANTAI  klo 16.00 – 20.00 7. lk – 17-vuotiaat 

TIISTAI klo 12.30 – 15.30   3. lk – 6. lk 
 klo 16.00 – 20.00 7. lk – 17-vuotiaat 

TORSTAI klo 12.30 – 15.30   3. lk – 6. lk 
 klo 16.00 – 20.00 7. lk – 17-vuotiaat 

Kuun viimeinen  
PERJANTAI klo 18.00 – 22.00 7. lk – 17-vuotiaat 

Torstaisin hallivuoro klo 16–17. Parillisina viikkoina pidetään  
tavalliseen tapaan vauhdikas hallivuoro. Parittomina viikkoina pidetään rauhallisempi hallivuoro, jolloin 
hallissa ei lentele kovalla vauhdilla palloja. 

NOSELLA voit esimerkiksi tehdä läksyjä, syödä omia eväitä, pelata mm. biljardia, jutella kavereiden tai 
ohjaajan kanssa tai vain olla. Välillä leivotaan, kisaillaan, visaillaan tai vaikka askarrellaan. 

 

NUORISOTILA ON KIINNI HIIHTOLOMAVIIKOLLA (VKO 8) 

ORIPÄÄN NUORTEN VAIKUTTAJARYHMÄ 
 
Haluatko saada äänesi kuuluviin ja vaikuttaa siihen, mitä 
Oripäässä nuorille järjestetään? Tule mukaan Nuorten 
vaikuttajaryhmän toimintaan! Ryhmän keräämillä varoilla 
voidaan esim. tehdä retkiä nuorten toivomiin kohteisiin. 
Vaikuttajaryhmässä toimineet voivat hyödyntää aktiivisuuttaan 
kesätöitä hakiessa ja saavat pyydettäessä todistuksen 
toiminnassa mukana olosta. 

SEUTUKUNNALLINEN NUORISOTYÖ  

Etsivä nuorisotyö on palvelu 15–28-vuotiaille nuorille, jotka ovat ilman opiskelu- tai työpaikkaa tai 
tarvitsevat apua palveluihin ohjautumiseen tai elämänhallintaan. Etsivään nuorisotyöhön voi ottaa yhteyttä 
jo silloin, kun on riski jäädä koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolelle. Etsivä nuorisotyö on yksilöllistä 
ja vapaaehtoisuuteen perustuvaa luottamuksellista tukea. 

Loimaan seutukunnan etsivät nuorisotyötekijät tavoitat etsivat@loimaa.fi. Heidät löydät myös facebookista 
hakusanalla Etsivä nuorisotyöntekijä Loimaa. 

Mari-Anna Hovi, p. 050 437 3834  
Mauri Vainio, p. 050 591 3950  

 

 



Suomi 100 -juhlavuoden ja Liikkumisen unelmavuoden vietto käynnistyy heti tammikuussa. Tulossa on 

laskettelu- ja hiihtotapahtumia sekä monipuolista toimintaa talvilomalle.  

 

 

 

 

 

KEVÄÄN TAPAHTUMIA 

BINGO 
Joka kuukauden ensimmäinen perjantai (3.2. / 3.3. / 7.4. / 5.5.) klo 12 → Nuorisotila Nosella, osoitteessa 
Turuntie 1. Vapaaehtoinen kahvimaksu. Kaikenikäiset tervetuloa! 

PERHEKAHVILA 
Perhekahvila kerran kuussa perjantaisin klo 10.00−13.00 Oripään MLL:n kanssa yhteistyössä Nuorisotila 
Nosella. 

10.2. Ystävänpäiväaskartelua / 10.3. SPR / 21.4. Vaatekutsut / 12.5. Piknik  

VARTTUNEEN VÄEN JUMPPA 
Helppoa perusliikuntaa palvelutalon alakerrassa (Turuntie 8) torstaisin klo 15–16.00. Ohjaajana Mirja Tiiri. 
Hinta: 20 € koko kausi (syksy + kevät). Uudet ja vanhat tervetuloa! Ilmoittautumiset ja maksu paikan päällä.  

ZUMBA 
Zumbaa tiistaisin 10.1. alkaen klo 19.00−20.00 koulun yläsalissa. Ohjaajana Kati Kärhä. 
Hinnat: aikuiset 5 €/kerta tai 40 €/10-kortti. Alle 18 v. puoleen hintaan.  

LASTEN LIIKUNTALEIKKIKOULU 
3-5 -vuotiaille liikuntahallilla torstaisin klo 17−17.45. Liikkarissa harjoitellaan perusliikuntataitoja, leikitään 
liikunnallisia leikkejä sekä harjoitellaan pallon käsittelyä. Hinta 20 € MLL Oripään jäsenille, muille 30 €. 
Ohjaajana Camilla Muhonen. 

TEHOJUMPPA 
Sunnuntaisin liikuntahallilla klo 19.00−20.00 5 €/krt tai 40 €/10 krt. Alle 18-vuotiaat puoleen hintaan. 
Ilmoittautumiset ja maksut paikan päällä. Tehokasta ja monipuolista jumppaa koko kropalle. Tunti sisältää 
hyppyjä ja sykkeenkohotusta, mutta ei sisällä vaikeita askelsarjoja. Ohjaajana Camilla Muhonen. 

 

 

 

 

  



LAVIS 
Auranlaakson kansalaisopiston Lavatanssijumpan aloituspäivä siirtyy. Uusi aloituspäivä on 23.3 klo 8.30–
9.30 ja se kestää 13.4 asti. Paikaksi on varattuna Oripään koulun liikuntasali.  

Muusta Auranlaakson kansalaisopiston ja Loimaan työväenopiston vapaa-aikatarjonnasta tarkemmin 
osoitteessa http://www.opistot.fi/. 

 

 

LASTEN ELOKUVIA 
Helmi-maaliskuussa tulossa Onneli ja Anneli ja Salaperäinen muukalainen sekä 
Disneyn uusi kokopitkä elokuva Vaiana. Seuraa ilmoittelua! 

KUNNANMESTARUUSHIIHDOT 
Torstaina 9.2. perinteinen tyyli, klo 18:30  
Torstaina 23.2. vapaa tyyli, klo 18:30 
Kangastuvalla. Pakkasraja -15 astetta. Sarjat vauvasta vaariin. Mehutarjoilu. 
Yhteistyössä Oripään kunta ja Oripään Urheilijat. 

LUMIKIRKKO 5.3. 
Lumikirkko ja Hippo hiihtokisat sekä ulkoilua koko perheelle sunnuntaina 5.3. Kangastuvalla klo 11–16, 
Lumikirkko alkaa klo 14. Yhteistyössä Oripään kunta, Pöytyän seurakunta, Oripään Osuuspankki, Oripään 
Urheilijat ja Oripään Vesa. 

NAISTENPÄIVÄ 8.3. 
Naisille suunnattua rennompaa fiilistelyjumppaa Naistenpäivän kunniaksi keskiviikkona 8.3. Ohjaajana 
Camilla Muhonen. Seuraa ilmoituksia. 

RETKI HEUREKAAN 
Lauantaina 25.3. retki Heurekaan. Lähtö 9.00 Kivimakasiinilta paluu noin klo 20.30. Liput: aikuiset 20 €, 

Lapset (6-15-v.) 14 €. Alle 6-vuotias huoltajan kanssa maksutta. Alle 12-vuotiaat huoltajan seurassa. 
Ilmoittautumiset anna.kivila@oripaa.fi, p. 040 1977 293, 17.3. mennessä. 

10.5. UNELMIEN LIIKUNTAPÄIVÄ 
Pöytyä-Oripää haastepyöräily sekä Kangastuvalla samaan aikaan järjestettävä haastefrisbeegolfkisa. 

LUONNON PÄIVÄT  
Vuonna 2017 juhlitaan Suomen luontoa Luonnon päivinä:  

5.2. Sukella talveen. Hiihto- ja pulkkailutapahtuma Kangastuvalla klo 11–15.  Ennakkotiedoista poiketen 
tapahtuma pidetään sunnuntaina Kangastuvalla. Jos ei ole lunta, järjestetään kävelytapahtuma. Tarjolla 
mehua ja makkaraa. Klo 12 opastusta suksien voiteluun ja hiihtoon. Yhteistyössä Oripään kunta, Oripään 
Vesa ja Oripään Urheilijat.  

20.5. Villiinny keväästä. Myllykylä tutuksi: tutustutaan Myllykylään ja sen historiaan. Yhteistyössä Oripään 
kunta ja Myllykylän kyläyhdistys. 

 

LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMEN VUOSIAVUSTUKSET 
Haettavissa 6.3.–10.4.2017. Lähetä vapaamuotoinen hakemus, jossa liitteenä edellisen vuoden tilinpäätös, 

toimintakertomus ja talousarvio. Hakemukset osoitetaan sivistyslautakunnalle ja voidaan toimittaa vapaa-

aikaohjaajalle kunnantalolle tai sähköpostilla anna.kivila@oripaa.fi. 

http://www.opistot.fi/


ANSIOITUNEIDEN URHEILIJOIDEN JA MUIDEN VAPAA-

AIKATOIMIJOIDEN PALKITSEMINEN 
Voit ehdottaa Oripään sivistyslautakunnalle ansioituneita urheilijoita tai 

urheilijoita, jotka ovat osoittaneet kehittymistä lajissaan. Myös henkilölle, joka 

perustellusti on edistänyt oripääläisten vapaa-aikatoimintaa, voidaan myöntää 

tunnustuspalkinto. Kulttuuri- ja nuorisotyöhön liittyvässä hakemuksessa on lisäksi 

selvitettävä, mikä tekee henkilön toiminnasta erityisen ansioitunutta. Tiedot 

osoitetaan sivistyslautakunnalle ja toimitetaan vapaa-aikaohjaajalle kunnantalolle 

tai sähköpostilla anna.kivila@oripaa.fi, 27.2.2017 mennessä. 

 

SAVISEUTU LIIKKUU -KAMPANJAT 

Saviseutu pyöräilee -kampanjan (1.5.-31.8.2016) aikana kerättiin kilometrejä yhteensä 7720 km. 

Osallistujien kesken on arvottu palkintoja, jotka saa noutaa kirjastosta aukioloaikoina. 

- Kari ja Helena Hongell, Loimaa 

(pyöränlamppu) 

- Riitta Riponiemi, Hirvikoski (juomapullo) 

- Arja Jaatinen (kuntosalilahjakortti) 

- Essi Niemelä (hyppynaru) 

- Liisa Ijäs (kännykkäkotelo) 

- Elli Huhtala (buffi) 

- Vertti Lehtovuori (pipo) 

- Sirpa Tamminen (kuntosalilahjakortti) 

 

 

Saviseutu kävelee -kampanja 1.9.2014-31.12.2016 käveltiin viime syksyn aikana. Kilometrejä kertyi 

yhteensä  637 km. Osallistuneiden kesken on arvottu palkintoja, jotka saa noutaa kirjastosta aukioloaikoina. 

- Tarja Liinojalle aktiivisuuspalkinto ”eniten käveltyjä kilometrejä” (269 km) (pyöränlamppu) 

- Rainer Lötjönen (juomapullo) 

- Veikko Liinoja (buffi)  

 

 

Saviseutu hiihtää -kampanja 

Tiukka kuntien välinen hiihtokisa on käynnissä tammi−huhtikuun ajan. Voit osallistua kampanjaan 

täyttämällä hiihtolomakkeen, jonka saa kirjastosta tai kirjaamalla suorituksesi Kangastuvan kuntolaatikossa 

olevaan vihkoon. Merkitse siihen päiväys ja HIIHDETYT KILOMETRIT. Osallistujien kesken arvotaan 

palkintoja! Palauta lomake vapaa-aikatoimistoon tai kirjastoon ke 10.5. mennessä.
  

 

 

Vuoden unelmaliikkuja 2017 

Saviseutu liikkuu lanseeraa juhlavuoden kunniaksi Vuoden unelmaliikkuja 2017 -kilpailun! Kerää 

mahdollisimman monta eri liikuntalajia vuoden aikana. Lomakkeita saa kirjastosta ja kunnan nettisivuillta. 

Lajikokeiluista voit jakaa kuvia ja kokemuksia tunnisteilla #unelmaliikkuja, #unelmatliikkeelle ja #suomi100. 



 
 

KESIS-LEIRI 13.-16.6. 
Kesis-liikuntaleiri Sauvon Ahtelassa 13.−16.6. 7-14-vuotiaille lapsille. 
Ilmoittautuminen tapahtuu LiikU:n nettisivujen kautta www.liiku.fi/kesis, 
leiripaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Leirin hinta: 148 €/lapsi 
15.4. asti. LiikU hoitaa laskutuksen. Kunta kustantaa leiriläisen 
yhteiskuljetuksen leirille ja takaisin.  
 

 

 

 

HIIHTOLOMALLA TAPAHTUU 

 

MAANANTAI 20.2. 

Lasketteluretki Himokselle 

Hinta: Lapset 7-11 v. 45 €, Eläkeläiset yli 65 v. 45 €, Aikuiset (12-65 v.) 60 €, 

(sisältää kuljetuksen ja 6 h:n hissilipun). Pelkkä kuljetus 25 €. Alle 12-vuotiaalla 

on oltava nimetty huoltaja mukana. Alle 7-vuotiaat 

pääsevät kypärä päässä rinteeseen ilmaiseksi. Reittiaikataulu: klo 8.00 Oripään 

kivimakasiini, klo 8.20 Yläneen tori, klo 8.40 Uusikartano, klo 9.00 Riihikoski 

Kisariihi, klo 9.15 Auran yhtenäiskoulu, klo 9.30 Kyrön tori. Paluu noin klo 23.30. 

Mahdolliset vuokravälineet jokainen kustantaa itse. Ilmoittautuminen 

osoitteessa http://www.kuntapalvelut.fi/poytya päättyy ma 13.2. klo 15. 

 

TIISTAI 21.2. 

Lasten päiväleiri 

Lasten päiväleiri Kangastuvalla ti 17.2. klo 9-15. Ohjelmassa kädentaitoja, ulkoilua ja mukavaa yhdessä oloa. Pukeudu 

säänmukaisesti. Päivän aikana tarjolla ruoka. Hinta: 10 € / päivä, sisarale 5 €. Ilmoittautumiset Annalle 14.2. mennessä, 

anna.kivila@oripaa.fi, p. 040 1977 293. Yhteistyössä Oripään MLL. 

 

KESKIVIIKKO 22.2. 

Yönuokkari 3.-6. luokkalaisille ke 22. – to 23.2. nuorisotilassa. Yönuokkari alkaa keskiviikkona klo 18.00 ja päättyy 

torstaina klo 09.00. Yönuokkarissa sitoudutaan olemaan koko sen ajan ja siivoamaan yhdessä ennen kotiin lähtöä. 

Ohjelmassa mm. leffoja, kisoja, yöpalaa ja mahdollisesti unta. Ilmoittautumislomakkeita saa helmikuussa nuokkarilta. 

Lisätietoja Annalta. 

 

PERJANTAI 24.2. 

Lasten liikuntamaa 

Lasten liikuntamaa liikuntahallilla pe 20.2. klo 10-12. Tervetuloa seikkailemaan läpi hallin kulkevan temppuradan! Alle 

10-vuotiaat lapset oman aikuisen kanssa. Yhteistyössä Oripään kunta ja Varhaiskasvatuksen vanhempainyhdistys. 

  

http://www.liiku.fi/kesis
http://www.kuntapalvelut.fi/poytya


 

 

 

       

      Liikkari 3–5v liikuntahallilla torstaisin 17–17.45. 

        Kevätkausi 19.1.–27.4. 

      Yhteistyössä Hyvinvointipalvelut Camilla Muhosen 

      ja Oripään kunnan kanssa.  

      Lisätiedot camilla.muhonen@gmail.com 

 
       
 
 
 
 
Perhekahvila Nosella klo 10–13 (joka kuun toinen perjantai) 
      20.1. VPK  
      10.2. Ystävänpäivä askartelua  
      10.3. SPR  
      21.4. Shoppailua  
      12.5. Picnic. 
 
Perhekahvila on kaikille avoin. Kunta tarjoaa keittolounaan ja MLL kahvin.  
Yhteistyössä Oripään kunnan kanssa. 
 
 
Vauvatapaaminen 1.3. klo 14 terveyskeskuksessa vuonna 2016 syntyneille vauvoille. 
Yhteistyössä kunnan terveydenhuollon kanssa.  
 
 
Hiihtolomaleiri 21.2. 1–6lk Kangastuvalla. Yhteistyössä Oripään kunnan kanssa.  
 
 
Kevätpörinät 5.4.  klo 9–11 liikuntahallilla. Temppurata, ongintaa, pikkutipuja ym. kivaa.  
Yhteistyössä varhaiskasvatuksen vanhempainyhdistyksen ja kunnan kulttuuritoimen kanssa. 
 
 
Vappudisco 28.4. koulun juhlasalissa alle kouluikäisille.  
Yhteistyössä varhaiskasvatuksen vanhempainyhdistyksen kanssa.  
 
 
 
Yhdistyksen jäsenmaksu 25€. Paikalliset, jäsenetuja kannattaa kysellä: Shell Oripää, Hyvinvointipalvelut 
Camilla Muhonen, Sportia Loimaa ja kesän saapuessa tietenkin mökin vuokrahinnasta. 
 
  

mailto:camilla.muhonen@gmail.com


 

 

 

ORIPÄÄN RESERVIALIUPSEERIT RY 
 

- 4.3. piirien ampumahiihdon ja sprinttiviestin mestaruuskilpailut Kangastuvalla 
- 11.3. veteraanikeräyksen tempauspäivä 
- 24.3. Wihtorin Syrjähyppy -pienoisjotos Niinijoella  

 
Olemme myös Facebookissa!  
 
www.reservilaisliitto.fi/oripaanreservialiupseerit  
 
 
Puheenjohtaja Mikko Kulmanen, mikko.kulmanen@hotmail.fi, 050 5724607 
 
Sihteeri Suvi Lähteenmäki, 040 7741287, suvi.lahteenmaki@hotmail.com 
 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 

 
 
KUNNAN KESÄTYÖPAIKAT ovat haettavissa maaliskuun loppuun mennessä.  

 
Työskentelyaika on 4 viikkoa ja päivittäinen työaika 6 tuntia.  
Hakemuslomakkeen voi tulostaa kunnan kotisivuilta  
kohdasta ”Lomakkeet”  tai hakea kunnanvirastolta.  
Täytetty lomake toimitetaan kunnanvirastolle, lomakkeen voi  
toimittaa myös postitse tai tuoda kunnanviraston sisäänkäynnin  
vieressä olevaan kunnan postilaatikkoon. 
 
Työnantajien on mahdollista hakea kunnalta kesätyöpaikkatukea.  
 
 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
VUODEN 2017 TIEDOTUSLEHTIEN MATERIAALIEN VIIMEISET JÄTTÖPÄIVÄT 
 LEHTI 2 / 2017 materiaalit viimeistään 14.4.2017 
 LEHTI 3 / 2017 materiaalit viimeistään 15.8.2017 
Materiaalin voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen: tiedotuslehti@oripaa.fi 
tai tuoda kirjallisena kunnanvirastolle. 

 

 

http://www.reservilaisliitto.fi/oripaanreservialiupseerit
mailto:mikko.kulmanen@hotmail.fi
mailto:suvi.lahteenmaki@hotmail.com
mailto:tiedotuslehti@oripaa.fi


 

 

 

ORIPÄÄN KIRKKOALUEELLA TAPAHTUU: 
 
Uusi-Toivo lounaat Oripään srk-talolla( Kertuntie 5).  
Tiistaisin  14.2. klo 11–12.30 
                 14.3. klo 11–12.30 
Lounaan hinta 5 e/ hlö. Työttömät 1e/ hlö. 
 
Lounaan yhteydessä on jaettavana ylijäämäelintarvikkeita vähävaraisille ja tilapäisesti tarvitseville. 
 
 
Suurella sydämellä sukkapiiri kokoontuu Oripään srk-talolla 
perjantaina 10.2., 3.3., 24.3. klo 13. 
 
Tervetuloa mukaan myös uudet sukantekijät!  
 
Herätysliikeluentosarja jatkuu Oripään srk-talolla 
Torstaina 19.1. klo 18 Tellervo Heikkinen esittelee Evankelisen herätysliikkeen. 
9.2. klo 18 Tellervo Heikkinen esittelee Lestadiolaisen herätysliikkeen. 
15.3. klo 18 Tellervo Heikkinen esittelee Viidesläisen herätysliikkeen. 
 
19.4. Raamattulento srk-talolla. Uusi Alku, Paavo Heikkinen. 
 

 
YLÄNEEN KIRKKOALUE JA LÄHETYSTYÖ: 
 
Torstaisin, parillisina viikkoina Kanttorilassa kokoontuu tilkkupiiri. 
Tule mukaan tekemään sukkia tai tilkkupeitteitä. Ensimmäinen kokoontuminen on torstaina 12.1. klo 13. 
 
Sunnuntaina 12.2. klo 11–13 Hernekeittolounas lähetystyön hyväksi Yläneen srk-talolla. 
 
Tulossa: 
Su 2.4. klo 11.30–16  Koulutuspäivä  Lähetystyön vapaaehtoisille, luottamushenkilöille ja kaikille lähetystyöstä 
kiinnostuneille Kyrön srk-kodilla. 
Päivässä mukana kansainvälisen työn sihteeri Anssi Nurmi, Turun arkkihiippakunnan työntekijä, sekä dosentti 
Jaakko Rusama Kirkkohallituksesta. 
 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 

MUMMOKAHVILA  

Päiväkeskuksessa keskiviikkona 15.2. klo 13  
Tervetuloa! 
SPR:n Oripään osasto 
 

  



 

 

 

KEIHÄSKOSKEN MARTAT 

 
Pakkanen paukkuu ja valo lisääntyy kevään edetessä. On aika 
herätä talviunesta ja lähteä energisenä kohti Uutta Vuotta 2017!  
Uskaltaudu mukaan, oletpa jäsen tai et, iltamme ovat avoimia kaikille.  
Tässä alkukevään tapahtumia, merkitse kalenteriisi jo valmiiksi ja seuraa ilmoittelua paikallislehdissä, 
nettisivuillamme ja Facebookissa.  
- Vuosikokous tiistaina 14.2. klo 18.30 Yläneen OP kerhotilassa  
- Perunasta on moneksi -ruokakurssi torstaina 30.3. klo 18 Paimenenmäessä  
- Laavuilta torstaina 21.4. klo 18 perinteisin menoin 
Jäsenenä hyödyt monella tapaa. Myös monesta paikallisesta liikkeestä saat jäsenetua näyttämällä 
jäsenkorttiasi. Katso lisää nettisivuiltamme! 
 
Martoilla vuokrattavana torikatos sekä päivitetty astiasto 100 hengelle. 
Kysy lisää Sari Lehtinen p. 050 5927828. 
 
Lue lisää www.keihaskoskenmartat.com tai käy tykkäämässä meistä Facebookissa. 
 
MISSÄ MARTTA, SIELLÄ TAPAHTUU!!! 
 

 

__________________________________________________________________________________________ 
 
 

LATVAN-MAKKARKOSKEN KYLÄYHDISTYS 
- vuosikokous helmikuussa 
- keilareissu 
- Keväällä patikkaretki huhti–toukokuun vaihteessa 
 
Seuraa tolppailmoituksia! 
 
 
 

 
 

MYLLYKYLÄN KYLÄYHDISTYS  
 
Sauna lämpiää torstaisin klo 18–21, saunamaksu 3 € sisältää korppukahvit.  
 
Lähteentupaa vuokrataan 60 €/vrk. Varaukset 040 7293 549 /Marjatta.  
 
Tervetuloa!  
 
Puheenjohtaja Tiia Virtanen 040 831 9710  
Sihteeri Maisa Kulmanen 050 356 7437 

 

 

http://www.keihaskoskenmartat.com/


 

 

 
 

 

KANSALAISOPISTON KEVÄTKAUSI  
 
Opiston kevätlukukausi on lähtenyt vauhdilla käyntiin. Lyhytkursseja on kuitenkin alkamassa vielä runsaasti, 
joten valinnanvaraa halukkaille riittää kaikilla opintoaloilla. 
  
Helmikuussa aloitamme lukuvuoden 2017–2018 suunnittelun. Toivomme runsaasti vinkkejä sekä uusien 
innostavien kurssien ideoimiseen että vanhojen opetussisältöjen kehittämiseen. Kurssiehdotukset ja -toiveet 
voi kertoa suoraan opettajille tai ainealueiden vastaaville opettajille, opistosihteerille tai rehtorille.  
 
Syksyllä alkaneiden kurssien vielä vapaista opiskelijapaikoista voit tiedustella opiston toimistosta!  
 
Ohessa esimerkkejä kurssitarjonnastamme. Lisää kursseja ja lisätietoja löytyy opiston esitteestä sekä 
nettisivultamme. 
 
110517 Lavis® -lavatanssijumppa – Oripään koulun sali, alk. to 23.3. klo 08.30–09.30 
 

              
 

 
 
 
114306 Paperipaju, ti 14.3.2017–28.3.2017 klo 18.00–21.00, Riihikosken koulu 
110311 Taidegrafiikan intensiivikurssi, ke 15.2.2017–15.3.2017 klo 19.00–21.15, Kyrö 
114705 Ikkunoiden restaurointi, ke 8.3.2017–12.4.2017 klo18.00–21.00, Aura 
 
Ryhmiä, joissa on tilaa: 
830501 Varttuneiden naisten kuntoliikunta, ma klo 17.00–17.45, Oripään koulun liikuntasali 
830606 Naisten kuntojumppa, ma klo 18.00–18.45, Oripään koulun liikuntasali 
830802 Hathajooga, su klo 17.00–18.30, Oripään koulu 
119826 Pianonsoitto (lapset), ke klo 16.30–19.30, Oripään koulu 
 
Ilmoittautumiset opistot.fi tai puhelimitse. 
 
Auranlaakson kansalaisopisto, Kyröntie 16, 21800 Kyrö 
Opistosihteeri Sari Isomäki puh. 040 6722969, rehtori Ilkka Virta puh. 0400 960748, tekstiilityönopettaja Eeva 
Terävä puh. 0400 960746 ja suunnittelijaopettaja Heli Koivulahti puh. 040 6723159  
Sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@poytya.fi 
 
Opiston nettisivut löytyvät osoitteesta www.opistot.fi.  
 



 

 

 
ELÄKELIITON ORIPÄÄN YHDISTYS 

 
 
 
- KERHO kokoontuu parittomilla viikoilla maanantaisin klo 13 Palvelutalon Päiväkeskuksessa 

 
- BOCCIAA pelataan parillisilla viikoilla keskiviikkoisin Liikuntahallilla klo 14.30–16.30 

 
- PELIKERHO kokoontuu parittomilla viikoilla perjantaisin Palvelutalolla klo 14 

 
 
Piirin Hengellinen päivä Uudessakaupungissa su 26.02. 
Jumalanpalvelus U:gin kirkossa klo 10, ruokailu hotelli Aqvarius ja päiväjuhla Crusellissa. Linja-autokyyditys. 
Hinta ja aikataulu vielä avoin. Ilmoittautuminen viimeist. 07.02. 
 
 
Teatterimatka Raumalle ke 29.03 Yläneen EL:n kanssa. 
Musikaalikomedia HERRASMIESHUIJARIT. Hinta 70€ sisältää lipun, matkan ja ruokailun. Ilmoittautuminen 
viimeist. 24.02. Lähtö Kivimakasiinilta klo 10.45. Maksu tilille tai Railille. Ei jäsenille 75€.   
 
 
Matka Puutarhamessuille la 01.04 Turkuun.  
Lähtö Kivimakasiinilta klo 9.30. Hinta n.40€/45 ei jäsen Ilmoittautuminen viimeist. ma 27.03. 
 
 
Lehmirantaan Laila Kinnusen ja Olavi Virran tunnelmiin pe 21.4.  
Lähtö Kivimakasiinilta klo 13. Hinta 40€/ei jäsen 45€, sisältää matkan, ohjelman ja ruokailun. Ilmoittautumiset 
viimeist. 10.04. Maksu tilille tai Railille.      
 
 
Keväällä vieraillaan Loimikodissa. Ajankohta vielä avoin. 
 
 
Su 30.07. retki Somerolle. Mm. musiikkinäytelmä ” Rauli ”Badding” Somerjoki 70 vuotta” Esakalliolla. 
Näytelmää varten ennakkoilmoittautuminen huhtikuun aikana. 

                                                                              
 
Ilmoittautumiset Raili Kantola puh. 040-5211022 
Eläkeliiton tili FI66 5309 0250 0005 25 
 
 
Adresseja ja kortteja myynnissä Raililla ja Sointu Suonpäällä 
 

  



 

 

 

ORIPÄÄN VESAN TOIMINTAA 

- 13.2. Yleisurheilun hallikilpailut liikuntahallilla klo 17 

- 25.2. Voimanostokilpailut kuntosalilla klo 15 

- 20.3. Vauhdittomien hyppyjen kilpailut liikuntahallilla klo 17 

- 3.4. Yleisurheilun hallikilpailut liikuntahallilla klo 17 

- 18.4. Maantiejuoksukilpailut Oripään koululla klo 18 

- 25.4. Maastojuoksukilpailut vapaa-ajankeskuksessa klo 18 

- 29.4. Voimanostokilpailut kuntosalilla klo 15 

- 2.5. Maastojuoksukilpailut vapaa-ajankeskuksessa klo 18 

 
Säännöllinen toiminta: 

- Yleisurheiluharjoitukset liikuntahallilla klo 17 

- Painonnostoa kuntosalilla perjantaisin klo 18 

- Yleisurheiluharjoitukset alkavat urheilukentällä toukokuussa tiistaisin ja torstaisin klo 18.30 

 
 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

ORIPÄÄN URHEILIJAT 
 
Salibandy 
 

- Miesten 5-divisioonan turnaus liikuntahallilla 4.3.2017 
 

- OU:n pelit klo 9:00 Team-17 - OU ja klo 18.00 PK – OU 
 

- 03-syntyneet pelaavat länsirannikon haastajasarjaa, ohjelma nettisivuilta 
 

- 08-syntyneet pelaavat Säkylän alueen kortteliliigaa, ohjelma nettisivuilta 

  



 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
  



 

 

 


