JULKINEN TIEDOTE
ORIPÄÄN KUNTA
KOULUTIE 2
32500 ORIPÄÄ

Oripään kunnan
Tiedotuslehti 1/2019

Muista Ystävää
14.2.

www.oripaa.fi

Oripää 150 vuotta -logo
150 vuotta täyttävän Oripään kunnan juhlavuosilogo vuodelle
2019 on nyt valmis. Logossa yhdistyvät Oripään kunnan
vaakuna, kumpuileva harjumaisema, sora ja vesi.
Oripääläinen
Julius
Tikkanen
on
tehnyt
logon
juhlatoimikunnan toivomusten perusteella.
Logo on yhdistysten ja yritysten käytettävissä esimerkiksi
tapahtumien markkinoimisessa. Logoa tulee käyttää
asiallisesti ja hyvän tavan mukaisesti. Logon muokkaaminen
on kielletty. Logon tausta on läpinäkyvä, väreinä on kunnan
vaakunasta poimittu punainen ja kulta.
Logon saa ladattua kunnan nettisivuilta
oripaa.fi/ajankohtaista.
Lisätietoja logosta saa Oripään kirjastosta puh. 0400 215 582.

EDUSKUNTAVAALIT 2019
Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 14.4.2019. Varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikkana on Oripään
palvelutalo osoitteessa Turuntie 8.
Ennakkoäänestyksen ajanjakso eduskuntavaaleissa on 3.-9.4.2019 ja Oripäässä ennakkoäänestyspaikkana on
kirjasto osoitteessa Koulutie 2. Ulkomailla ennakkoäänestysaika on 3.-6.4.2019.

Ennakkoäänestyspaikka on avoinna seuraavasti:
Keskiviikko 3.4.

klo 13.00 – 16.00

Torstai 4.4.

klo 13.00 – 16.00

Perjantai 5.4.

klo 13.00 – 16.00

Lauantai 6.4.

klo 11.00 – 13.00

Sunnuntai 7.4.

klo 11.00 – 13.00

Maanantai 8.4.

klo 13.00 – 16.00

Tiistai 9.4.

klo 8.00 – 20.00

ORIPÄÄN KIRJASTO
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 18.4. klo 10-15 (kiirastorstai)
perjantai 19.4. suljettu (pitkäperjantai)
maanantai 22.4. suljettu (2. pääsiäispäivä)
tiistai 30.4. klo 10-15 (vappuaatto)
torstai 30.5. suljettu (helatorstai)
Kirjallisuuskammari
Kirjallisuuskammari on lukupiiri, joka kokoontuu kerran kuussa kirjastossa. Kirjallisuuskammarissa puhutaan
kuukauden kirjasta (ja hieman muustakin). Mukaan voi tulla, vaikka ei olisi lukenut kuukauden kirjaa.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Kevään kokoontumiset ja kirjat ovat
6.2: Pasi Lampela: Kehä
6.3: Laura Lehtola: Pelkääjän paikalla
3.4: Mirjam Lohi: Rouva Suominen välittää: valuneen taikinan tapaus
15.5: Amanda Vaara: Pientä fiksausta vailla
Kirjaston näyttelyt
Kirjaston seinillä voi helmikuussa ihailla Vesa Ala-Hakulan valokuvanäyttelyä.
Maaliskuun näyttelynä ovat Oripäässä kanttorina työskentelevän Johannes Perkon puuteokset.
Huhtikuussa kirjastoon on tarkoitus koota keppihevosnäyttely. Jos voisit lainata keppihevosiasi tai niiden
tarvikkeita näyttelyyn, tuo ne kirjastoon maaliskuun aikana.
Kirjaston näyttelyseinälle voi ripustaa säädettävien vaijerien varaan esimerkiksi tauluja, käsitöitä tai
askarteluja. Lisäksi käytössä on kaksi sermiä, joihin näyttelytuotteet voi kiinnittää nuppineuloilla.
Kaikenlaiset näyttelyt ovat tervetulleita kirjastoon!

KULTTUURITOIMI
Teatteriretki: Hamlet Turun kaupunginteatterissa
perjantaina 8.3. klo 19
Auran, Oripään ja Pöytyän yhteisen teatteriretken kohteena
on Hamlet-näytelmä Turun kaupunginteatterissa.
Hamlet on teatterin peruskallio, jolla on annettavaa
jokaisessa ajassa.
Näytelmä kuvaa kostoretkeä, jonka aikana Tanskan
kruununprinssi Hamletille langenneen tehtävän
suorittaminen uhkaa sekä hänen mielenterveyttään että sotaan valmistautuvan maan tulevaisuutta. Hamlet
esitettiin Turun Suomalaisessa Teatterissa vuonna 1927 ja Turun Kaupunginteatterissa 1948. Nyt, 70 vuotta
myöhemmin, oman tulkintansa siitä tekee ohjaaja Paavo Westerberg.
Retken hinta on 50 €, ja siihen sisältyy teatterilippu ja kuljetus Oripäästä.
Ilmoittautumiset viimeistään maanantaina 4.2.2019 Oripään kirjastoon puh. 0400 215 582 tai
kirjasto@oripaa.fi.
Veteraanipäivä 27.4.2019
Kansallista veteraanipäivää vietetään lauantaina 27.4. Veteraanpäivän ohjelmassa on kukkienlasku ja juhla.
Tarkemmat tiedot ilmoitetaan myöhemmin paikallislehdissä ja kunnan www-sivuilla.
Avoimet pihat -tapahtuma
Kesäksi suunnitellaan avoimet pihat -tapahtumaa, jossa pääsee tutustumaan oripääläisiin pihoihin. Ilmoita
pihasi mukaan! Yhteydenotot kirjastoon puh. 0400 215 582.
Ikääntyvien yliopiston verkkoluennot
Oripään kunnantalon valtuustosalissa näytetään kevätkaudella keskiviikkoisin klo 14-16 luentoja
etäyhteydellä. Luentosarjan järjestävät Oripään kunta ja Auranlaakson kansalaisopisto. Luennot ovat avoimia
kaikille. Vapaa pääsy, ei ennakkoilmoittautumista. Tervetuloa!
13.2. Miksi hämäännymme terveysaatteiden viidakossa?
Juha Knuuti, LT, Professori, Turun yliopisto ja TYKS
27.3. Ikääntyminen ja uni
Unihoitaja Anne Huutoniemi, Helsingin Uniklinikka, VitalMed Oy
10.4. Ikääntyneisiin kohdistuvat huijaukset ja kodin turvallisuus
Poliisitarkastaja Jyrki Aho, Poliisihallitus
8.5. Huumorin ja taiteen vaikea liitto
Emeritusprofessori Seppo Knuutila, UEF

Viimeinen tilaisuus tuoda valokuvia Oripään historiateokseen!

Kaipaamme erityisesti kuvia oripääläisten arjesta historiateoksen kuvitukseksi. Onko sinulla kuvia pellon
raivauksesta, metsän istutuksesta, heinätöistä tai vaikka arkilounaasta? Tuo kuvasi kirjastoon, josta
lähetämme ne skannattavaksi ja palautamme kuvat mahdollisimman pikaisesti.
Toivomme kuvia helmikuun loppuun mennessä. Tiedustelut kirjastosta puh. 0400 215 582.

ORIPÄÄ-SEURA
Oripää-seuran tavoitteena on tehdä kotiseudustamme entistäkin viihtyisämpi. Voit tukea kotiseututyötä
liittymällä Oripää-seuran jäseneksi. Maksa 10 euron jäsenmaksu Oripää-seuran tilille OP Oripää
FI865 309 165 001 2029 helmikuun loppuun mennessä.
Oripää-seuran vuosikokous pidetään torstaina 21.3. klo 18 Kaija ja Jorma
Mäkelän luona Loviisantiellä. Tervetuloa mukaan!
Kadonneen flyygelin metsästys
Oripää-seura kaipaa tietoja Suojalan kadonneesta flyygelistä. Kaikki
johtolangat voi ilmoittaa kirjastoon puh. 0400 215 528.

ORIPÄÄN KOULU
Kouluun ilmoittautuminen
Vuonna 2012 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.
Koulu tiedottaa- osiossa ja luokkien sivuilla on uusimmat ja ajankohtaiset tiedot kouluun liittyvistä asioista.

ORIPÄÄN VARHAISKASVATUS
Päivähoitopaikkojen haku:
Päivähoitopaikkoja voi hakea läpi vuoden. Hakemus tulee jättää
viimeistään 4 kuukautta ennen lapsen hoidon tarvetta kunnanvirastolle tai
päiväkodille. Mikäli päivähoidontarve 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.
Jos varhaiskasvatuspaikkaa tarvitaan 1.8.2019 alkavalle kaudelle, tulee
hakemus olla jätettynä maaliskuun loppuun mennessä. Hakulomakkeita ja
lisätietoja saa kunnanvirastolta varhaiskasvatuksen vastuuhenkilöltä 050
4328188, päiväkodista tai osoitteesta www.oripaa.fi ->lomakkeet.
Tällä hetkellä päivähoidossa olevien perheiden ei tarvitse hakea
hoitopaikkaa. Ainoastaan, jos toivoo muutosta nykyiseen
päivähoitopaikkaan, tulee hakemus täyttää ja toimittaa
kunnanvirastolle tai päiväkotiin.
Oripään päivähoito:
* Oripään kunnan palveluksessa työskentelee 4 kotona työtä tekevää kunnallista perhepäivähoitajaa
* Päiväkoti Kultasiipi toimii 2-5-vuotiaiden lasten hoitoryhmänä. Siellä tarjotaan vuorohoitoa ja
päiväkoti toimii perhepäivähoidon varahoitopaikkana
* Nallenkolossa toimii esikoulu, esikoulua täydentävä sekä 5-vuotiaiden varhaiskasvatus

ESIOPETUKSEEN OSALLISTUVIEN (v. 2013 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 VANHEMPAINYHDISTYS
Vanhempainyhdistyksen tavoitteena on tukea ja edistää varhaiskasvatuksen ja kodin välistä yhteistyötä ja
toimia päivähoitolasten hyvinvoinnin takaamiseksi.
Hallituksessa vaikuttavat tällä hetkellä Suvi Lähteenmäki (040 7741287, suvi.lahteenmaki@hotmail.com), Päivi
Toivonen, Päivi Isotalo, Mari Kujanpää, Katja Kanerva, Mari Markula sekä MLL:oa edustava Johanna Kreivilä.
Tervetuloa tapahtumiin mukaan vaikuttamaan ja avustamaan! Myös isien ideoita kaivataan!
Tulevia tapahtumia, joissa olemme mukana:
20.2.

Hiihtolomaviikon liikuntatapahtuma

3.3.

Teatterimatka Heinähattu, Vilttitossu ja Pamela-täti

5.3.

Varhaiskasvatuksen laskiaisrieha

12.4.

Kevätpörinät liikuntahallilla klo 9-11

29.4.

Vappudisco alle kouluikäisille

Löydät meidät myös Facebookista!

VAPAA-AIKATOIMI TIEDOTTAA
Yhdistykset, muistakaa päivittää yhteystietonne!
Oripääläiset
yhdistykset
yhteystietoineen
löydät
Loimaan
Seudun
yhdistysrekisteristä
(yhdistykset.loimaanseutu.fi). Näin vuoden alussa kannattaa tarkistaa että yhteystiedot ovat ajan tasalla.
Muutokset voi korjata ottamalla suoraan yhteyttä rekisterin ylläpitäjään tai vapaa-aikatoimeen.

Oripään vapaa-aikatoimen tapahtumia voit seurata kunnan tapahtumakalenterista oripaantapahtumat.fi,
kunnan facebook-sivuilta sekä kunnan instagram-tililtä @oripaan_menot. Käy myös tutustumassa vapaa-aika-,
nuoriso- ja liikuntapalveluihin osoitteessa oripaa.fi.
NUORISOTILA NOSE AVOINNA 14.1.–31.5.2019
Turuntie 1, käynti K-marketin takaa lastauslaiturilta
MAANANTAI

klo 16.00 – 20.00

7. lk – 17 v.

TIISTAI

klo 12.30 – 15.30
klo 16.00 – 20.00

3. lk – 6. lk
7. lk – 17 v.

TORSTAI

klo 12.30 – 15.30
klo 17.00 – 20.00

3. lk – 6. lk
7. lk – 17 v.

klo 18.00 – 22.00

7. lk – 17 v.

Kuun viimeinen
PERJANTAI

NUORISOTILA ON KIINNI HIIHTOLOMAVIIKOLLA (VKO 8)
Torstaisin kaikille yhteinen hallivuoro klo 16–17 sekä isoille ohjattu kuntosalivuoro samaan aikaan. NOSE:lla
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.
NOSE 5 v.
Oripään nuorisotila muutti Suojalasta uusiin tiloihin kaupan yhteyteen
tammikuussa 2014. NOSE:n 5-vuotissynttäreitä juhlitaan tiistaina 29.1.
Tervetuloa tutustumaan nuokkarin nykytoimintaan ja muistelemaan
menneitä! Voit tuoda mukanasi vanhoja kuvia ja muistoja omilta
nuokkariajoiltasi. Kakkukahvit tarjolla Nuorisotilalla klo 14 sekä klo 18,
nuokkari avoinna koko päivän klo 12.30–20.00.
NOSE:n TALOTOIMIKUNTA
Nuokkarilla aktiivisesti käyvä nuori oripääläinen! Haluatko mukaan Nuorisotila NOSE:n talotoimikuntaan?
Talotoimikunta suunnittelee ja toteuttaa toimintaa nuokkarilla ja miettii yhdessä uusia hankintoja nuokkarille.
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

Mistäs tiedät, nuorten tieto- ja neuvontapiste sijaitsee Loimaan Citynuokkarin yläkerrassa, Asemakatu 5,
32200 Loimaa. Neuvontapiste auttaa, kun sinulla on mielessäsi itseäsi askarruttavia asioita, esimerkiksi
koulutukseen, hyvinvointiin, työelämään, vapaa-aikaan tai vaikka nuorisovaihtoihin liittyviin asioihin. Kaikkea
emme suoralta kädeltä tiedä, mutta otetaan yhdessä selvää!

KEVÄÄN TAPAHTUMIA…
BINGO
Joka kuukauden ensimmäinen perjantai (4.1. / 1.2. / 1.3. / 5.4. / 3.5.) klo 12 alkaen. Bingo pidetään vuonna
2019 Palvelutalolla, alakerran kerhotilassa (Turuntie 8). Vapaaehtoinen kahvimaksu. Kaikenikäiset tervetuloa!
PERHEKAHVILA
Perhekahvila kerran kuussa perjantaisin klo 10.00−13.00 Oripään MLL:n kanssa yhteistyössä Nuorisotila
Nosella (Turuntie 1).
11.1. askartelua nuorisotilalla / 8.2. mäenlaskua Kangastuvan pulkkamäessä / 8.3. vietetään Naistenpäivää /
12.4. lastentapahtuma Kevätpörinät liikuntahallilla / 11.5. piknik leikkikentällä
Lounas- ja kahvitarjoilu. Tervetuloa tutustumaan toimintaan, voit tulla ja mennä omien menojesi mukaan!
CIRCUIT-TREENI KUNTOSALILLA
Yhteisen alkulämmittelyn jälkeen kiertoharjoittelua kuntosalilaitteilla. Keskiviikkoisin 9.1. - 27.2.2019 klo 18–
19 klo 18–19 Oripään kuntosalissa. Kuntosali tällöin suljettuna muilta. Liikkeet kohdistuvat eripuolille kehoa ja
saat treenattua yhdellä circuit-tunnilla koko kehon kerralla läpi. Tunti sopii kaikille. Circuitissa kuntosalin
varustelu tulee monipuolisesti tutuksi! Hinta 7 € / kerta, kausimaksu (8 krt) 50 €. Ilmoittautumiset
fitap.pt@gmail.com tai soittona/viestinä numeroon 040-7400235. Ryhmään mahtuu kymmenen henkilöä ja
ryhmä toteutuu jos osallistujia vähintään viisi. Ohjaajana Anna-Kaarina Pihajoki FitAP Personal Training.
VARTTUNEEN VÄEN JUMPPA
Helppoa perusliikuntaa palvelutalon alakerrassa (Turuntie 8) maanantaisin (huom! muuttunut päivä!) klo 15–
16.00. Ohjaajana Mirja Tiiri. Hinta: 20 € koko kausi (syksy + kevät). Uudet ja vanhat tervetuloa!
Ilmoittautumiset ja maksu paikan päällä.

KUNNANMESTARUUSHIIHDOT
Keskiviikkona 13.2. perinteinen tyyli, ilmoittautuminen klo 18:30
Keskiviikkona 27.2. vapaa tyyli, ilmoittautuminen klo 18:30
Kangastuvalla. Pakkasraja -15 astetta, lumivaraus. Sarjat vauvasta vaariin. Mehutarjoilu.
Samassa yhteydessä kisataan Oripään Urheilijoiden mestaruudet.

HIIHTOLOMALLA TAPAHTUU
MAANANTAI 18.2.
Lasketteluretki Himokselle
Hinta: Lapset 7-11 v. 50 €, Eläkeläiset yli 65 v. 50 €, Aikuiset (12-65 v.) 65 €,
(sisältää kuljetuksen ja 6 h:n hissilipun). Pelkkä kuljetus 30 €. Alle 12vuotiaalla 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 11.2. klo 15.
TIISTAI 19.2. Kuutamohiihto tiistaina 19.2. klo 19 alkaen vapaa-ajankeskuksella. Mehu- ja makkaratarjoilu.
Lumivaraus. Yhteistyössä Oripään kunta ja Oripään Urheilijat.
KESKIVIIKKO 20.2.
Lasten liikuntamaa liikuntahallilla klo 9.30–12. Lisätietoa tulossa myöhemmin. Yhteistyössä Oripään vapaaaikatoimi, Varhaiskasvatuksen vanhempainyhdistys ja MLL Oripää.
PERJANTAI-LAUANTAI 23.–24.2.
Lanit liikuntahallilla klo 21.00 alkaen. Lisätietoja tulossa myöhemmin.
SUNNUNTAI 24.2.
Koko perheen Ulkoilupäivä Lumikirkko ja Hippo hiihtokisat sekä ulkoilua koko perheelle vapaaajankeskuksella. Tapahtuma alkaa lumikirkolla ja jatkuu Hippokisoilla sekä pulkkailulla. Yhteistyössä Oripään
kunta, Pöytyän seurakunta, Oripään Osuuspankki ja Oripään Urheilijat.

…KEVÄÄN TAPAHTUMIA
TEATTERIRETKI 3.3.
Sunnuntaina 3.3. teatteriretki Turun Nuoren teatterin Heinähattu, Vilttitossu ja Pamela-täti -näytökseen.
Yhteistyössä Oripään kunta, MLL Oripää ja Varhaiskasvatuksen vanhempainyhdistys.
PUULAAKIHIIHTO 10.3.
Tervetuloa kaikki leikkimieliseen hiihtokisaan vapaa-ajankeskukselle sunnuntaina 10.3. klo 14-17. Neljä
aikuista tai nuorta / joukkue, ilmoittautumiset paikan päällä. Lumivaraus. Lisätietoja Ville Auramaalta p. 050
3764957. Yhteistyössä Oripään kunta ja Oripään Urheilijat.
LUMIKENKÄILYRETKI 24.3.
Lumikenkäilyretki sunnuntaina 24.3. klo 11 kokoontuminen Luontokapinetilla, paluu noin klo 15. Omat
nuotioeväät mukaan. Lisätietoja Ville Auramaalta. Ilmoittautumiset 17.3. mennessä vapaa-aikatoimeen.
Yhteistyössä Oripään kunta ja Oripään Urheilijat.
KEVÄTPÖRINÄT 12.4.
Lastentapahtuma Kevätpörinät perjantaina 12.4. Yhteistyössä Varhaiskasvatuksen vanhempainyhdistys ja MLL
Oripää.
7.5. PÖYTYÄ-ORIPÄÄ HAASTEPYÖRÄILY Perinteinen Pöytyä-Oripää haastepyöräily tiistaina 7.5.

LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMEN VUOSIAVUSTUKSET
Haettavissa 1.3.–15.4.2019. Lähetä vapaamuotoinen hakemus, jossa on liitteenä edellisen vuoden tilinpäätös,
toimintakertomus ja talousarvio. Hakemukset osoitetaan sivistyslautakunnalle ja voidaan toimittaa vapaaaikaohjaajalle kunnantalolle tai sähköpostilla anna.kivila@oripaa.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, 28.2.2019 mennessä.

SAVISEUTU LIIKKUU -KAMPANJAT
Saviseutu pyöräilee -kampanja on päättynyt 31.8.2018. ja arvonta on suoritettu! Kirjauksia tuli yhteensä
1454. Arpaonni suosi seuraavia (palkinnot saa noutaa kirjastosta aukioloaikoina):
· Roni Niemelä (minitaskulamppu)
· Jouko Heinonen (pyöränlamppu)
· Ville Auramaa (kuntosalin lahjakortti)
· Kirsti Läylönen (juomapullo)

· Sampo Rouhiainen (buffi)
· Irja Arola (voimistelunaru)
· Rauno Tamminen (sukat)
· Pirjo Levo (kännykkäpussi)

Saviseutu kävelee –kampanja 1.9.-31.12.2018 käveltiin viime syksyn aikana. Kävellyt kilometrit voi ilmoittaa
vapaa-aikatoimeen tammikuun loppuun mennessä. Osallistujien kesken arvotaan liikunnallisia palkintoja.
Saviseutu hiihtää –kampanja
Tiukka kuntien välinen hiihtokisa on käynnissä tammi−huhtikuun ajan. Voit osallistua kampanjaan täyttämällä
hiihtolomakkeen, jonka saa kirjastosta tai kunnan nettisivuilta. Merkitse siihen päiväys ja HIIHDETYT
KILOMETRIT. Osallistujien kesken arvotaan palkintoja! Palauta lomake vapaa-aikatoimistoon tai kirjastoon
15.5.2019 mennessä. Saviseutu liikkuu on lanseerannut käyttöön myös sähköisen kirjauksen! Linkki
lomakkeeseen löytyy kunnan nettisivuilta.

KESIS-LEIRI 11.-14.6.2019
Kesis-liikuntaleiri Sauvon Ahtelassa 7-14-vuotiaille lapsille.
Ilmoittautuminen tapahtuu LiikU:n nettisivujen kautta www.liiku.fi/kesis,
leiripaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Kunta kustantaa
leiriläisen yhteiskuljetuksen leirille ja takaisin. Lisätietoa tulossa
myöhemmin.
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LIIKUNTATARJONTAA ORIPÄÄSSÄ KEVÄT 2019

ORIPÄÄN VESA 90 VUOTTA
Talvikauden toimintaa
11.2.
25.2.
2.3.
25.3.
15.4.
23.4.
27.4.
30.4.

Vauhdittomien hyppyjen kilpailut liikuntahallilla klo 17
Yleisurheilun hallikilpailut liikuntahallilla klo 17
Voimanostokilpailut kuntosalilla klo 15
Yleisurheilun hallikilpailut liikuntahallilla klo 17
Maantiejuoksukilpailut Oripään koululla klo 18
Maastojuoksukilpailut vapaa-ajankeskuksessa klo 18
Voimanostokilpailut kuntosalilla klo 15
Maastojuoksukilpailut vapaa-ajankeskuksessa klo 18

Varsinais-Suomen piirin yleisurheilun hallimestaruuskilpailuja
27.1.
2.-3.2.
17.2.
2.-3.3.
16.3.

Nuorten pm-hallikilpailut Turku
P/T15 pm-hallikilpailut Turku
Nuorten pm-hallikilpailut Turku
P/T13 pm-hallikilpailut Turku
P/T13 pm-halliottelut Turku

Säännöllinen toiminta
Yleisurheiluharjoitukset liikuntahallilla maanantaisin klo 17
Painonnostoharjoitukset kuntosalilla perjantaisin klo 18
Yleisurheiluharjoitukset liikuntahallilla perjantaisin klo 20
Toukokuussa alkavat yleisurheiluharjoitukset urheilukentällä tiistaisin ja torstaisin sekä sunnuntaisin klo 18.30
www.oripaanvesa.profiili.fi

LATVAN-MAKKARKOSKEN KYLÄYHDISTYS
Vuosikokous maaliskuussa.
Seuraa tolppailmoituksia.

MATERIAALIT VUODEN 2019 MUIHIN TIEDOTUSLEHTIIN TULEE JÄTTÄÄ SEURAAVASTI:
Lehti 2/2019 →
Lehti 3/2019 →

materiaalit viimeistään 15.4.2019
materiaalit viimeistään 15.8.2019

Materiaalin toimittaminen ensisijaisesti sähköpostilla osoitteeseen tiedotuslehti@oripaa.fi,
tai vaihtoehtoisesti kirjallisesti kunnanvirastolle.

ORIPÄÄN URHEILIJAT
Lentopallo
M40 SM-turnaus Oripään liikuntahallilla 23.-24.3.2019
Miesten 2-sarja/AJS2, kotiottelut liikuntahallilla:
La 2.3. OU - VaLePa klo 13:00
Su 3.3. OU - TamRy klo 13:00
La 16.3. OU - Loimu 2 klo 13:00
La 30.3. OU - Keika klo 13:00
Su 7.4. OU - AitRi M2 klo 13:00
La 13.4. OU - Arsi klo 13:00
Naisten 3-sarja Kevät, alasarja 1, kotiottelut liikuntahallilla:
Pe 1.2. OU - SoPa klo 18:00
Pe 22.2. OU - KoKa klo 18:00
Pe 15.3. OU Koi-Isku klo 18:00
Pe 29.3. OU - A-Volley klo 18:00
Junioreiden kotiturnaukset:
La 2.2. F-ikäiset klo 10-15
Su 3.2. D-pojat klo 11-14
Salibandy
Miesten 3-divisioonan kotiottelut liikuntahallilla
la 23.2. OU - SBS Masku klo 10:00
la 23.2 OU - SalBa 2 klo 15:30
Jalkapallo
Seuraavat joukkueet ovat menossa pelaamaan Palloliiton Länsi-Suomen piirin jalkapallosarjoihin 2019
kaudelle:
2004-2007 syntyneet tytöt, Rissanen Kirsi, T15 Miniturnaussarja 8v8
2008 syntyneet, Paju Janne, P11 Ykkönen 8v8
2010 syntyneet, Kuusela Lasse, P9 kakkonen 5v5
2003 syntyneet jatkavat yhteistyötä LoPS:n kanssa P17, 11v11
Lisäksi urheilukentällä harjoittelevat:
Pallokerho 2011-2012 syntyneet, tarvitsevat vetäjän
Miehet (MaFu), Santeri Kössi
Lisätietoja Ryhmien vetäjiltä tai oripaanu@gmail.com
Hiihto
Sarjahiihdot (sarjat 4 – vaariin) Kangastuvalla:
ma 25.2. klo 18:30 vapaa ty
ke 6.3. klo 18:30 perinteinen tyyli
OU:n mestaruushiihtojen ajankohdat Vapaa-aikatoimen ilmoituksissa.

Jäsenmaksut:
Seuran jäsenet ovat oikeutettuja mm. lunastamaan tilatut pelipaidat ja muut varusteet omavastuuhinnoin.
Muilta pelaajilta seuran kautta hankitut pelivarusteet ja muut tuotteet laskutetaan täydestä hinnastaan.
Jäsenmaksun voi maksaa myös kannatusmaksuna ja tukea näin seuran toimintaa. Jäsenluetteloa ylläpidetään
maksettujen jäsenmaksujen perusteella.
Jäsenmaksujen suuruudet vuodelle 2019: Yksittäin: 7-15 -vuotiaat 10 €/hlö yli 15-vuotiaat 15 €/hlö,
Perhemaksut: 2-4 hlö 25 €, 5 hlö tai enemmän 30 €, viestikenttään pyydämme täyttämään maksavien
jäsenten nimet. Liedon Säästöpankki: FI89 4309 1720 051810 Oripään Osuuspankki: FI83 5309 0250 0437 72
Oripään Urheilijat kiittää jäsenyydestänne!
instagram/twitter: @oripaanu
web: oripaanurheilijat.net
sähköposti: oripaanu@gmail.com

ELÄKELIITON ORIPÄÄN YHDISTYS
Kävelylenkit maanantaisin, lähtö klo 10 Kivimakasiinilta
Eläkeliitto vierailee joka kuukauden ensimmäinen maanantai klo 14.00
Palvelutalolla.
Kerho parillisilla viikoilla ke klo 13.00 Palvelutalon Päiväkeskuksessa
Boccia parittomilla viikoilla ke klo 14.30-16.30 Liikuntahalli
Uudenkaupungin Teatteri la 2.2. näytelmänä "Vain muutaman huijarin tähden"
Ke 27.2. Ulkoilupäivä Kangastuvalla, hernekeittoa ja ohjelmaa
Pe 8.3. Naistenpäivän retki Lehmirantaan kuljetus, lounas, kahvi ja ohjelma n. 40 €
Kortteja ja adresseja myynnissä Raililla ja Sointulla.

JUVANKOSKEN PIENVILJELIJÄYHDISTYS ry.


Mennään teatteriin! Olen varannut liput Porin teatterin esitykseen Arsenikkia ja vanhaa pitsiä. Esitys
on lauantaina 2.3. klo 13.00 alkaen. ILMOITTAUDU Hannelelle 8.2. mennessä, p. 050 434 4962.



Kevätkokous Rouhiaisella perjantaina 8.2. klo 18.00. Suvi ja Jarmo Tiensuu kertovat hunajasta ja sen
terveysvaikutuksista. Heiltä on mahdollisuus myös ostaa hunajaa.

TERVETULOA!
puheenjohtaja Hannele

PÖYTYÄN SEURAKUNTA ORIPÄÄN KIRKKOALUE
uusi Toivo -lounaat:
tiistai 12.2. klo 11.00 -12.30
tiistai 12.3. klo 11.00 -12.30
tiistai 9.4. klo 11.00 -12.30
Lounaan hinta 5 € (työttömät, kotiäidit, opiskelijat 1 €)
Perjantaina 10.4. klo 18.00 Oripään srk-talolla Jukka Salmisen
matkassa Mongoliaan.
Lähetysaiheinen, musiikillinen konsertti jonne on vapaa pääsy.
Helatorstaina 30.5. yhteinen syntymäpäiväjuhla 75 v. ja 80v. täyttäville Pöytyän srk-talolla.
Tarkempaa tietoja lähempänä ajankohtaa Minna Majuri-Kiiskiltä.

KEIHÄSKOSKEN MARTAT
HYVÄÄ UUTTA (JUHLA)VUOTTA!
Alkava vuosi 2019 on valtakunnallisen Marttajärjestön 120-vuotisjuhlavuosi ja Keihäskosken Martat ehtivät
105 vuoden ikään tänä vuonna. Marttojen juhlavuoden teema kiteytyy tunnuslauseeseen "Hyvä arki kuuluu
kaikille". Vuotta vietetään monipuolisen marttailun sekä erilaisten suurten ja pienempien tapahtumien
merkeissä.
Juhlavuoden kunniaksi tapaamme kaikille avoimessa Maailman Suurimmassa Marttaillassa 31.1. klo 17-20
Yläneen Luontokapinetissa. Illassa luennoi tavarajärjestelijä Loistava Järjestys-kirjan kirjoittaja Mira Ahjoniemi.
Luento alkaa klo 19. Tilaisuuteen on vapaa pääsy ja kahvitarjoilun aloitamme klo 18 alkaen, myös
luontonäyttelyyn ovat ovet avoinna. Tapahtuma järjestetään yhdessä Auran, Loukonkulman ja Virttaan
marttayhdistysten kanssa. Siis tervetuloa hakemaan ideoita ja puhtia omien tilojen ja tavaroiden järjestelyyn!
Tervetuloa myös Keihäskosken Marttojen vuosikokoukseen Yläneen OP:n kerhohuoneelle su 17.2. klo 17.
Asialistalla sääntömääräiset kokousasiat, pientä yllätysohjelmaa ja arpajaiset. Kahvitarjoilu. Lämpimästi
tervetuloa mukaan!
Tulossa vielä keväällä ruokakurssi, jonka teemana ovat sushi ja kalaruoat. Luvassa myös kevään lopulla
perinteinen yhteisretki jonnekin lähiseudun puutarhaan. Seuraa muuta ilmoittelua sosiaalisesta mediasta,
nettisivuiltamme ja lehtienpalstoilta.
Marttojen jäsenyys kannattaa aina, koska jäsenlehti on laadukas ja sisältää paljon vinkkejä, juttuja ja ohjeita
aivan tavalliseen elämään. Martoilla on myös valtakunnallisia ja paikallisia rahanarvoisia jäsenetuja, retkiä ja
yhteisiä tempauksia. Laita hyvä kiertämään ja anna jäsenyys vaikka lahjaksi! Lisätietoja suoraan www.martat.fi
Muistathan, että Keihäskosken Martoilla on vuokrattava kaunis 100 hengen astiasto, katos sekä pihakalusteita
juhliin ja muihin tarpeisiin edulliseen hintaan.
Kysy lisää ja varaukset Sanna Mattila 040-7663637.

ORIPÄÄN ARJEN APU RY TOIVOO LISÄÄ JÄSENIÄ JA AKTIIVISUUTTA
Oripään Arjen apu ry perustettiin syksyllä 2018. Yhdistys sai jopa niin innostuneen vastaanoton, että
hallitukseen tulijoita oli enemmän kuin hallituspaikkoja.
Yhdistyksen säännöissä sanotaan mm., että ”yhdistyksen tarkoituksena on toimia työttömyyden
vähentämiseksi ja poistamiseksi, työttömien toimeentulon parantamiseksi, sekä heidän fyysisen, psyykkisen ja
sosiaalisen hyvinvointinsa edistämiseksi. Vanhusten ja eläkeläisten tai muutoin heikommassa asemassa olevien
auttaminen eri tavoin. Arjen helpottaminen viemällä apua saataville yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.
Lapsiperheiden auttaminen perhettä kohdanneiden kriisien helpottamiseksi.”
Visiomme mukaan ”työttömien – painopiste nuorissa – ohjaaminen ja tukeminen, sekä heidän motivaationsa
lisääminen kohti koulutusta ja työelämää. Työttömien elämänlaadun ja -hallinnan tukeminen ja parantaminen,
tarvittaessa ohjaaminen ja neuvominen kuntoutuksen piiriin. Olohuoneena toimiminen yksinäisille. Ruokaavun antaminen vähävaraisille (ensisijaisesti lapsiperheille).”
Mitä on saatu aikaan? Kunta on vuokrannut toukokuun alusta alkaen entiseltä munapakkaamolta meille
toimitilat, jossa ovat kuntouttavan työtoiminnan tukikohta Messi ja ruokala. Olemme saaneet aikaan hienon
sopimuksen K-Market Oripään kanssa hävikkiruoan saamiseksi ruokalaan ja hyötykäyttöön. Jo syksyllä teimme
kuntouttavan tarpeisiin lounasannoksia 100 – 120 kuukaudessa ja vuodenvaihteen jälkeen, kun kuntouttavassa
työtoiminnassa olevien ryhmäpäiviä on lisätty, annosten määrä kuukaudessa noussee vähintään 150/kuukausi.
Ostamaan olemme joutuneet lähinnä vain maidon ja salaattitarvikkeita.
Sosiaalitoimi on myös ohjannut asiakkaita Messiin ja olemme voineet antaa apua ruokakassin muodossa
monelle tarvitsijalle. Joulun jälkeen saadusta runsaasta hävikkimäärästä saimme jaettua monenlaista hyvää
useisiin kohteisiin.
Vuodenvaihteessa avasimme pienehkön KirpputOrin. Nimi ”periytyi” yhdistyksen puheenjohtaja Satu Ketoselta
käyttöömme. Tätä kirjoittaessa toiminta on käytännössä vasta alkutekijöissään, mutta lahjoituksia olemme
saaneet valtavasti ja jonkin verran paikkojakin on jo vuokrattu. Toimintamme hakee tässä suhteessa vielä
rutiinejaan mm. aukiolojen suhteen, sillä KirpputOri ei ole yritys, vaan toimimme vapaaehtoispohjalta.
Kuntouttavan väki on myös tehnyt suuren työn mm. KirpputOrin sisustuksessa. Sisustukseenkaan emme ole
ostaneet mitään, vaan olemme käyttäneet hyväksi talossa ennestään olleita Munakunnan aikaisia ja
lahjoituksina saamiamme kalusteita ja tarvikkeita.
Paljon muutakin olemme tehneet, mutta koska Kuntatiedotteen tila on rajallinen, toivotamme kaikki
tervetulleiksi tutustumaan Messiin ja KirpputOriin! Kerromme paikanpäällä mielellämme lisää sekä
kuntouttavasta työtoiminnasta, että Oripään Arjen apu ry:n tavoitteista. Jokainen voi osallistua toimintaan
jollakin tavalla, vaikkapa maksamalla jäsen- tai kannatusmaksun, tulemalla KirpputOrille päivystäjäksi silloin
tällöin tai lahjoittamalla hyväkuntoista, itselle tarpeetonta tavaraa myyntiin. Muitakin tapoja löytyy.
Oripään Arjen apu ry:n pankkitilille FI92 5309 0220 0367 57
voit maksaa joko jäsenmaksun 5 €, yhteisöjäsenmaksun 30 €
tai kannatusmaksun, jonka määrän voit valita itse.

SPR:N ORIPÄÄN OSASTO
Ojenna kätesi, ryhdy hengenpelastajaksi!
Ojentamalla kätesi pari-kolme kertaa vuodessa olet mukana varmistamassa veren riittävyyden vuoden
jokaiselle päivälle. Suomessa luovutetaan vuosittain lähes 250 000 pussillista verta. Koska verivalmisteiden
käyttöaika on lyhyt, tarvitaan kaikkien veriryhmien luovuttajia tasaisesti vuoden ympäri. Tämä tarkoittaa lähes
tuhatta verenluovuttajaa joka arkipäivä.
Yhden luovutetun veripussin avulla voidaan auttaa jopa kolmea potilasta, sillä veri jaetaan osiin punasoluiksi,
verihiutaleiksi ja plasmaksi. Niinpä potilaalle voidaan antaa juuri hänen tarvitsemaansa osaa verestä, jolloin
hoito on tehokasta ja turvallista. Verestä tehtäviä valmisteita ja lääkkeitä tarvitsevat muun muassa leikkaus- ja
syöpäpotilaat, onnettomuuksien uhrit ja keskoset. Monesti verituotteet pelastavat potilaan elämän.

Verenluovutustilaisuus perjantaina 22.3.2019 klo 14 - 18 Oripään seurakuntatalolla
Muista ottaa henkilöllisyystodistus mukaasi!
Tervetuloa!
Jo yksikin luovutus auttaa. Uusia luovuttajia tarvitaan jatkuvasti.

MYLLYKYLÄN KYLÄYHDISTYS
Sauna lämpiää torstaisin klo 18–21, saunamaksu 4 €, sisältää korppukahvit.
Tai kymppikortti 40 € + yksi käynti ilmaiseksi.
Täyden kymppikortin palauttaneiden kesken arvontaa keväämmällä.
Lähteentupaa vuokrataan 60 €/vrk.
Huom! Uuden varustelun ansiosta tupa toimii mainiosti myös kokoustilana.
Varaukset vain puhelimitse puh. 040 350 3316.
HUOM! MUUTTUNUT PUHELINNUMERO!!

Tervetuloa!
Puheenjohtaja Mari Saarelainen 050 588 5557
Sihteeri Anna-Leena Mäkelä 044 564 7840
myllykylan.kylayhdistys@gmail.com

Minun sukuni tarina on minun tarinani

Sukututkimus alkaa kiinnostaa ihmisiä tavallisesti
vasta, kun huomaa oman kuolevaisuutensa. Se
tapahtuu siinä 40. ikävuoden jälkeen, kun on vieraillut
muutamissa hautajaisissa. Silloin alkaa miettiä ikuisia
kysymyksiä: Miksi olen? Kuka olen? Millaisia unelmia,
toiveita ja suunnitelmia oli niillä, jotka olivat ennen
minua? Mikä meitä yhdistää? Miten elämä meni
ennen meitä?
Sukututkimus on hieno harrastus. Se on kuin
palapelin tekoa: jostain löytyy aina uusia ihmisiä ja tarinoita. Elämän kiertokulku alkaa hahmottua, kun selaa
Pentti Tuomolan kirjaa Vähä-Kössin suku. Se kertoo varsinaissuomalaisen suvun tarinaa 1600-luvulta
nykypäivään. Vähä-Kössin tila Oripään kylässä on ollut saman suvun hallussa vuodesta 1685.
Erityisen koskettava on Maija Leena Pruukan, sinnikkään talonemännän elämäntarina: Ensin hän meni
naimisiin Antti Antinpoika Kössin kanssa ja synnytti seitsemän lasta. Jäätyään leskeksi hän avioitui Antti
Antinpojan veljen Samuel Antinpoika Kössin kanssa ja sai vielä viisi lasta. Hän hautasi kaksi miestään ja
kahdeksan lastaan. Hänen elämästään saisi ainekset kirjaan ja elokuvaan, josta ei puutu jännitystä tai
draamaa. Maija Leena Kössi kuoli vuonna 1900 Oripäässä. Ehkä hän ajatteli, kuten muutkin vaikeina aikoina
eläneet, että kovina aikoina on uskottava hyvään.
Sukumme on varsinaissuomalainen talonpoikaissuku, johon kuuluu suuri osa oripääläisistä ja lähiseudun
asukkaista, vaikka vuosisatojen kuluessa on lähdetty kaukomaillekin. Pentti Tuomolan kirja kertoo, että
kössiläiset ovat olleet tavallisia suomalaisia ihmisiä, joiden elämä on useimmiten mennyt niin kuin elämä
yleensä: syntymä, nuoruusvuodet, ammatin oppiminen ja koulutie, avioliitto, perhe, pitkä työelämä ja
vanhuuden vuodet. On eletty kovia vuosia: 1860-luvun ankarat nälkävuodet, Suomen itsenäistyminen Venäjän
vallan alta, vuoden 1918 sota, talvi- ja jatkosota. Viimeiset vuosikymmenet ovat kertoneet Suomen
menestystarinaa: maamme on maailman mittakaavassa parhaiden maiden joukossa, olipa kyse
bruttokansantuotteesta, odottavien äitien huolehtimisesta, koulutuksesta tai yhteiskunnan toimivuudesta.
Saamme olla ylpeitä Suomesta.
1700-luvun vähäkössiläisen elämä oli taistelua jokapäiväisestä toimeentulosta, nykyihminen taistelee
infotulvassa yhä kiihtyvässä oravanpyörässä yrittäen venyä työn ja perheen ristipaineissa. Onko mikään
muuttunut? Ei, sillä ihminen on sama kuin ennenkin:
”silmien edessä aukenee koko sukupolvien ketju/ ja olohuoneen seinällä olevassa taulussa/heidän
kotitalonsa/ ja sama piha/piha jossa minäkin kuljen – samassa ketjussa” (Huhtala-Palonen, Miten heitä
ihailenkaan, 2017)
Sukuseura on järjestänyt vähäkössiläisille monenlaista ohjelmaa pian 20 vuoden ajan. On pidetty vanhan ajan
iltamia, katsottu kesäteatteria, piipahdettu piknik-risteilyllä ja kiivetty majakoihin. Ensi kesänä suvun jäsenet
tapaavat Oripäässä elokuisella hautausmaakävelyllä oppaan johdolla, sillä monen vähäkössiläisen viimeinen
lepopaikka on tuossa kalmistossa. Tarkemmat tiedot ja iltapäivän tarkka ohjelma täsmentyvät lähikuukausina.
Tietoja löytyy paikallisen pankin ja kaupan ilmoitustaululta kevätkesän aikana.
Elisa Niittymaa

Kevään 2019 uutta kurssitarjontaa Oripäässä
Ilmoittautumiset https://www.opistopalvelut.fi/auranlaakso/ tai puhelimitse opiston toimistoon.
Myös syksyllä alkaneille kursseille voi kysellä paikkoja.
110518 Lavatanssikurssi - Oripää
Oripään koulu/liikuntasali, Turuntie 33 su 16.30-18.00, 24.3.2019-14.4.2019
Miia Lehtonen. Kurssimaksu 15,00 €
Tanssi on erinomainen tapa liikkua ja nauttia musiikista. Tällä kurssilla tutustumme paritanssin alkeisiin sekä
tanssimusiikkiin. Tanssikurssilta saat eväät lavatansseihin ja juhliin, mutta tanssia ennestään harrastanutkin
saa ryhmästä uusia ideoita ja varmuutta. Harjoittelemme perusaskelkuvioita sekä tutustumme oman kehon
kautta vientiin ja seuraamiseen. Voit ilmoittautua yksin tai parin kanssa. Ryhmässä on jatkuva parinvaihto,
johon opettaja toivoo kaikkien osallistuvan. Lajeina foksi ja salsa. Kurssia ohjaa SUSEL seuratanssiohjaaja.
Luentoja Oripäässä
Auranlaakson kansalaisopisto tarjoaa keskiviikkoiltapäivisin klo 14.00-16.00 yliopistotasoisia verkkoluentoja
Oripään kunnantalon valtuustosalissa. Luennot näytetään valkokankaalta suorana lähetyksenä Jyväskylän
yliopistosta. Tule paikanpäälle kuulemaan lisää yhteiskuntaa, historiaa, kulttuuria, terveyttä, hyvinvointia ja
ympäristöä käsittelevistä aiheista. Jyväskylän Ikääntyvien yliopiston (IKIS) välittämät luennot ovat tarkoitettu
kaikille tiedollisesti uteliaille kuulijoille, jotka haluavat nauttia yleissivistävistä ikääntyvien yliopistoluennoista.
Luennot sopivat kaikenikäiselle kuulijakunnalle. Tervetuloa kuulemaan alojensa Suomen parhaita
asiantuntijoita! Ei Luentomaksua. Ei ilmoittautumista.
610110 IKIS-luento: Miksi hämäännymme terveysaatteiden viidakossa?
13.2.2019, Juhani Knuuti, LT, Professori, Turun yliopisto ja TYK
610111 IKIS-luento: Ikääntyminen ja uni
27.3.2019, Unihoitaja Anne Huutoniemi, Helsingin Uniklinikka, VitalMed Oy
820307 IKIS-luento: Ikääntyneisiin kohdistuvat huijaukset ja kodin turvallisuus
10.4.2019, Poliisitarkastaja Jyrki Aho, Poliisihallitus
130204 IKIS-luento: Huumorin ja taiteen vaikea liitto
8.5.2019, Emeritusprofessori Seppo Knuuttila, UEF
Luentoja muualla opiston toimialueella. Lisätietoja opiston ilmoittautumissivulta.
Luentoihin on vapaa pääsy. Tervetuloa!
130104 Toisen maailmansodan taustat ja Suomi -luentosarja
Opistotalo/Liisa-Hellevi -sali, Kehityksentie 2
to 17.30-19.00, 31.1.2019 ja 14.2.2019
Outi Jalonen, FM, rehtori
Demokratiat ja diktatuurit 1930 –luvulla, 31.1.2019 ja Natsi-Saksa ja Versaillesin rauhansopimus, 14.2.2019.

130105 Viime sotiemme sotaherroja –luentosarja
Marttilan kirjasto, Härkätie 723 to 17.30-19.00, 24.1.-28.2.2019
Tuomo Hirvonen everstiluutnantti, tietokirjailija
To 24.1. Aksel Fredrik Airo – päämajan aivot To 31.1. Taavetti Laatikainen – marskin lellikki To 14.2. Paavo
Talvela – marskin luottokenraali To 28.2. Simo Häyhä ja Yrjö Keinonen – marskin ritarit Luentosarja
toteutetaan kansalaisopiston ja Marttilan kirjaston yhteistyönä.
IKIS-luentoja muualla toimialueella Kaikki luennot ovat keskiviikkoisin klo 14.00-16.00
610106 IKIS-luento: Hoivan tarpeet ja palvelujärjestelmän tulevaisuus
Opistotalo/Liisa-Hellevi -sali, Kehityksentie 2, 30.1.2019, Professori Teppo Kröger, JY
320202 IKIS-luento: Suomen tasavallan presidentit
Marttilan kunnanvirasto, Härkätie 773, 6.2.2019, FM Aava-Leena Kurki
130202 IKIS-luento: Kuohuva Eurooppa
Marttilan kunnanvirasto, Härkätie 773, 20.2.2019, Toimittaja, kolumnisti ja tietokirjailija Helena Petäistö
320301 IKIS-luento: Miksi minä olen tällainen? Persoonallisuuden ja sosiaalisen käyttäytymisen kehitys
Opistotalo/Liisa-Hellevi -sali, Kehityksentie 2, 27.2.2019, Emeritaprofessori Lea Pulkkinen, Jyväskylän yliopisto
130201 IKIS-luento: Mielen rajat. Minna Canthin ja nykyajan ihmiskuvasta.
Opistotalo/Liisa-Hellevi -sali, Kehityksentie 2, Kyrö, 6.3.2019, Tietokirjailija, kirjallisuushistorioitsija, FT Minna
Maijala
320101 IKIS-luento: Vakoilu on salaista, mutta arkipäiväistä toimintaa
Marttilan kunnanvirasto, Härkätie 773, 3.4.2019, Kansliapäällikkö Ilkka Salmi, Sisäministeriö
610108 IKIS-luento: Nivelrikko ja nivelkivut
Opistotalo/Liisa-Hellevi -sali, Kehityksentie 2, 24.4.2019, Ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri Esko
Kaartinen, Eiran sairaala
Tervetuloa opiskelemaan Auranlaakson kansalaisopistoon Pöytyälle, Auraan, Marttilaan ja Oripäähän!
Seuraathan meitä myös Facebookissa (Auranlaakson kansalaisopisto & Loimaan työväenopisto) ja Twitterissä
(AuranlaaksonKo)
HUOM! Seuraavan kauden suunnittelu alkaa helmikuussa, otamme mielellämme vastaan kurssitoiveita.
Auranlaakson kansalaisopisto, Kehityksentie 2, 21800 Kyrö.
Opistosihteeri Sari Isomäki puh. 040 6722 969, rehtori Ilkka Virta puh. 0400 960 748, taide- ja taitoaineiden
vastaava opettaja Eeva Terävä puh. 0400 960 746, suunnittelijaopettaja Heli Koivulahti puh. 040 6723 159.
Sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@poytya.fi
Opisto täyttää tänä vuonna 50 vuotta. Seuraa ilmoitteluamme Auranmaan Viikkolehdessä, opiston
kotisivulla sekä Facebookissa!

MLL ORIPÄÄN PAIKALLISYHDISTYS
Perhekahvila Nosella klo 10-13
8.2. Mäenlaskua kangastuvalla
8.3. Vietetään Naistenpäivää
12.4. Lastentapahtuma kevätpörinät liikuntahallilla
11.5. Piknik leikkikentällä
Perhekahvila on kaikille avoin. Kunta tarjoaa keittolounaan ja MLL kahvin. Yhteistyössä Oripään kunnan
kanssa.
20.2. Temppurata liikuntahallilla klo 9.30 - 12.00. Yhteistyössä Oripään kunta ja varhaiskasvatuksen
vanhempainyhdistys.
3.3. Teatteriretki kokoperheen seikkailumusikaaliin Heinähattu, Vilttitossu ja Pamela-Täti. Yhteistyössä
Oripään kunta ja varhaiskasvatuksen vanhempainyhdistys.
Tulossa vauvatapaaminen vuonna 2018 syntyneille vauvoille. Yhteistyössä kunnan terveydenhuolto.
12.4. Kevätpörinät liikuntahallilla. Lisätietoa tulossa myöhemmin.
Yhdistyksen jäsenmaksu on 25 €. Paikalliset, jäsenetuja voi kysellä: Shell Oripää, Sportia Loimaa, parturikampaamo Annukka, Hiuspalvelu Pääasia Helena Kelkka ja mökin vuokrahinnoista.

ORIPÄÄN RESERVIALIUPSEERIT RY
Oripään Reservialiupseerit järjestää jo kolmatta kertaa Reserviläisurheiluliiton valtakunnallisen talvijotoksen;
Okrajotoksen 9.-10.3.2019. Jotoksen johtajana toimii Mikko Kulmanen.
Jotoksen tukikohta sijaitsee Porin prikaatin varuskunta-alueella.
Majoitus tapahtuu konteissa.
Jotoksen aikana kuljetaan noin 35 kilometrin pituinen matka
suorittaen 22 tehtävärastia.
Tehtävät mittaavat mm. partioiden suunnistus-, ensiapu- ja
reserviläistaitoja.
Lisätietoa www.reservilaisliitto.fi/oripaanreservialiupseerit.
Puheenjohtaja Mikko Kulmanen 050 572 4607 mikko.kulmanen@hotmail.fi
Varapuheenjohtaja Matti Kulmanen 044 263 2007 kulmasmasa@gmail.com
Sihteeri Suvi Lähteenmäki 040 774 1287 suvi.lahteenmaki@hotmail.com

ORIPÄÄN VPK
Oripään Vapaaehtoinen Palokunta ry juhlii 80-‐vuotista taivaltaan 2019. Hauska yhteensattuma että samana
vuonna myös Oripään kunta juhlii 150-vuotista taivaltaan. Aktiivista harrastusta tarjoava palokunta onkin
varmasti tuttu jokaiselle kuntalaiselle ainakin jollain tasolla. VPK pyrkii olemaan esillä ja järjestämään
tapahtumia pitkin juhlavuotta. Tällä hetkellä tiedossa on ainakin 112 päivän järjestäminen paloasemalla
09.02.2019 sekä perinteisen Auranmaan Kipinä- pytty kilpailun järjestäminen Oripäässä 18.05.2019, joka on
siis suunnattu Auranmaan alueen nuoriso-osastoille. Lisäksi osallistumme myös Päivä Paloasemalla tapahtumaan 23.11.2019.
VPK etsii riveihinsä täydennystä koko ajan. Päiväsaikaan tapahtuvat hälytykset ovat pienelle palokunnalle
ongelmallisia, varsinkin kun suurin osa jäsenistä työskentelee jossain muualla kuin oman kunnan alueella.
Ongelma on valtakunnallinen, ja Auranmaan alueella onkin käynnistetty pilottihanke koskien rekrytointia
palokuntiin. Tietysti pieni kunnan koko asettaa omat rajoitukset tähän, mutta uskon että palokunta esittäytyy
kuntalaisille luottamusta herättävänä ja kiinnostavana. Paloaseman kynnystä on useaan otteeseen höylätty
matalammaksi, ja tiedän kokemuksesta että tähän porukkaan on helppo liittyä. Harrastus itsessään on melko
harvinaislaatuinen tänä päivänä, koska se on täysin ilmaista. Liittyminen ei maksa mitään, emme kerää
jäsenmaksuja, tarjoamme varusteet ja koulutuksen oman halukkuuden mukaan. Lisäksi voimme tarjota
jäsenille muutamia etuuksia.
Hälytysosaston tehtävät voivat askarruttaa monen mieltä. -Pärjäänkö siellä? Kyllä pärjäät. Palokunta
toiminnassa yhteishenki on vahva, ja kaveria ei todellakaan jätetä. Tehtäviä jokaisella hälytyksellä on laidasta
laitaan, jokainen tekee taitojensa ja halukkuutensa mukaan. Esimerkkinä liikenneonnettomuus. Jos koet
uhrien kohtaamisen hankalana, niin tilannepaikalla täytyy myös järjestää liikenteenohjaus sekä esimerkiksi
siivota tie liikennöitävään kuntoon.
Toimintaan pääsee mukaan kaikki 16 vuotta täyttäneet henkilöt. Aluksi uusille jäsenille järjestetään
perehdytys koulutus, kerätään tiedot perustietolomakkeeseen ja tämän jälkeen yhdistys hyväksyy henkilön
yhdistyksen jäseneksi. Tämän jälkeen tehdään varustetilaus aluepelastuslaitokselta.
Hälytystoimintaan vaatimuksena on suoritettu perehdytys sekä sammutustyönkurssi sekä 18 vuoden
ikä. Tämän jälkeen voidaan henkilö lisätä hälytysrinkiin, eli hälytykset tulevat matkapuhelimeen, joko viestinä
tai puheluna. Oripään VPK:n jäsenet eivät päivystä, vaan jokainen tulee hälytystehtäviin
omien mahdollisuuksien mukaan.
Tämän jälkeen koulutuspolku on täysin sinun päätettävissäsi. Koulutuksia on sammutustyökurssin lisäksi
savusukellus, pelastustyö, öljyvahingontorjunta, vaarallisten aineiden, pintapelastus, palokuntien ensiapu,
ensivaste ja palokuntien turvallisuusviestintäkurssi. Näiden lisäksi voit kouluttautua yksikönjohtajaksi, tai
vaikkapa sopimuspalokunnan päälliköksi.
Palokunta ja sen koko jäsenistö on sitoutunut edistämään yhteiskunnan ja ympäristön turvallisuutta ja
turvaamaan kansalaisia onnettomuuksien aiheuttamilta vaaroilta. Kymmenet palokuntalaisperinteestä
kiinnostuneet ja siihen sitoutuneet vapaaehtoiset ovat löytäneet palokunnasta oman tärkeän tehtävänsä. Se
on löytynyt hälytys-, nuoriso-, nais- tai veteraani- ja tukiosaston jäsenenä. Kaikki jäsenet ovat yhtä arvokkaita
palokunnalle, sillä palokunnan keskeinen tehtävä on pelastustoimen edistäminen ja kehittäminen sekä
pelastusavun antaminen normaali-‐ ja poikkeusoloissa. Yhtenäinen, toimiva jäsenistö on palokuntatoiminnan
perusta.

Sopimuspalokunnat ovat tärkeä osa Suomen pelastusjärjestelmää. Vakinaisten palokuntien lisäksi
pelastustoimen järjestelmään kuuluvat sopimuspalokunnat. Varsinais-Suomen alueella toimii 67 sopimuspalokuntaa. Sopimuspalokunnat osallistuvat pelastustoimen tehtävien hoitamiseen Varsinais-Suomen
pelastuslaitoksen kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti.
Oripään VPK toimii niin sanottuna ensilähdön palokuntana. Tällainen toimintamalli ei olisi mahdollinen ilman
koulutusta, opitun tiedon ja taidon ylläpitoa sekä yhteistyötä pelastuslaitoksen ja palokunnan välillä.
Tärkeässä osassa ovat paikkakunnan asukkaat, jotka toimivat palokunnan eri tehtävissä ja omalla
panoksellaan mahdollistavat oman alueensa palokunnan toiminnan. Koulutukset ja ensiapukurssit ovat
tarpeellisia kun ollaan tekemisissä tärkeän asian kanssa, ja välillä jopa pelastetaan ihmishenkiä.
Vapaapalokuntalaisten tärkeänä tehtävänä onkin suomalaisten arjen turvaaminen. Vapaapalokunnassa löytyy
mielekästä tekemistä ja haastetta kaikille!
Palo- ja pelastustoiminnan ohella palokunnilla on myös muuta aktiivista toimintaa. Tällaisia ovat ensiapu-,
nuoriso-, nais- sekä veteraaniosastot. Osa näistä tukee palokuntien palo- ja pelastustoimintaa joko suoraan tai
välillisesti. Osa taas on toimintaa, joka tekee palokuntalaisuudesta koko perheen harrastuksen.
Sopimuspalokuntalaisuus eli Vapaaehtoinen Palokuntalaisuus (VPK) on monelle mukana olevalle elämäntapa.
Siinä yhdistyvät päivittäiset rutiinit, henkilöturvallisuuden perustaitoja kouluttava harrastus sekä mahdollisuus
toteuttaa lähimmäisiin kohdistuvaa auttamishalua.
Hälytysosaston toiminta on riippuvainen alueen asukkaista, sillä hälytyksen tullessa tulee pelastusyksikön olla
mahdollisimman lyhyessä ajassa matkalla kohteeseen. Hälytysosastoon voi liittyä 16 vuotta täyttänyt,
normaalin henkisen sekä fyysisen kunnon omaava henkilö, yläikärajaa ei periaatteessa ole. Harjoituksia
hälytysosasto järjestää parillisilla viikoilla keskiviikkoisin klo 18.00 alkaen.
Hälytystoiminta voi olla fyysisesti hyvinkin raskasta ja haasteellista työtä, joka vaatii jatkuvaa harjoittelua sekä
hyvää pohjakuntoa. Se on kuitenkin vapaaehtoistyötä, joka palkitsee tekijänsä mielekkyydellään.
Vapaapalokuntatoimintaan käyttämänsä ajan voi itse säätää oman kulloisenkin elämäntilanteensa mukaan.
Vaikkei koskaan päätyisi mukaan itse hälytystoimintaan, ovat opitut asiat hyödyllisiä ja saattavat
parhaimmillaan pelastaa omaisuutta, ympäristöä tai jopa ihmishenkiä. Toimintaan liittyminen on ilmaista eikä
sido mihinkään.
Nuoriso-osaston toiminta alkoi uudelleen 2015, kymmenen vuoden tauon jälkeen. Nuoriso-osaston kautta
saadaan uusia ja innokkaita vapaapalokuntalaisia, jotka iän karttuessa ja innostuksen jatkuessa saavat
osallistua yhä vaativimpiin tehtäviin. Harjoitusiltoina opetellaan monia hyödyllisiä taitoja, kuten
alkusammutusta ja ensiapua. Nuoriso-osasto kokoontuu joka tiistai kello 18.00 paloasemalla.
Nais-osasto heräteltiin uudelleen toimintaan 2017. Toimintaan kuuluu hälytysmuonitusta, kursseille ja
koulutuksiin osallistumista sekä yhteistyötä alueen muiden osastojen kanssa. Naisosasto kokoontuu joka
kuukauden toinen torstai kello 18.00 paloasemalla.
Ensiapu-osaston toiminta on alkanut 2014. Osaston toimintaan kuuluu ensiapu koulutuksien järjestäminen
sekä Okra näyttelyn ensiaputoiminnasta vastaaminen. Mukaan pääsee halukkaat, koulutus tehtäviin annetaan
osaston toimesta. Ensiapu osasto kokoontuu joka kuun ensimmäinen torstai kello 18.00 paloasemalla.
Veteraani ja tukiosastoon ovat tervetulleita kaikki vanhat palokuntalaiset sekä uudet jäsenet, jotka ovat
kiinnostuneet palokuntatoiminnasta mutta eivät osallistu varsinaiseen sammutus- ja pelastustoimintaan.
Veteraanitoimintaan osallistuvat puolestaan ovat mukana varainhankinta- ja talkootoiminnassa. Heidän
tehtävänään voi olla myös nuorison ohjaaminen tai kaluston huolto.

LIITY PALOKUNTAAN!
Hälytys-osasto harjoittelee parillisten viikkojen keskiviikkoisin klo: 18.00-20.00
Lisätiedot: Marko Suisto 045-1639980
Nuoriso-osasto harjoittelee joka tiistai klo: 18.00-20.00
Lisätiedot: Toni Lehto 040-8248792
Nais-osasto kokoontuu joka kuun toinen torstai klo:18.00
Lisätiedot: Outi Koski 040-7502392
Ensiapu-osasto kokoontuu joka kuun ensimmäinen torstai klo:18.00
Lisätiedot: Miia Koivusaari 050-3672862
Veteraani- ja tukiosasto kokoontuu sovittaessa
Lisätiedot: Toni Lehto 040-8248792

Helsingin VPK:n sammutusosaston päällikön August Lundqvistin 1894 kirjoittamassa Palokuntalaisen
käsikirjassa korostettiin jäsenyyden merkitsevän sitoutumista palokunnan toimintaan, ei oikeutta valita
tekemisiään ja tekemättä jättämisiään.
Palokunnan koossa pitämiseksi se jaetaan yllä osoittamallamme tavalla ja alistetaan itse valitseman
päällikkyytensä alaiseksi, jota jokaisen palokuntalaisen on vapaaehtoisesti suostumansa pyhin velvollisuus
vastustamatta totella.

