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EUROPARLAMENTTIVAALIT 2019
Vaalipäivä sunnuntaina 26.5.2019
Europarlamenttivaalit toimitetaan sunnuntaina 26.5.2019 kello 9.00 – 20.00.
Vaalipäivän äänestyspaikkana on Oripään Palvelutalo, Turuntie 8, Oripää.

Ennakkoäänestys
Ennakkoäänestys toimitetaan 15.–21.5.2019
Ennakkoäänestyspaikkana on Oripään kirjasto, Koulutie 2, Oripää

Ennakkoäänestyspaikan aukioloajat:
Päivä

Klo

Keskiviikko 15.5.

13 – 16

Torstai 16.5.

13 – 16

Perjantai 17.5.

13 – 16

Lauantai 18.5.

11 – 13

Sunnuntai 19.5.

11 – 13

Maanantai 20.5.

13 – 16

Tiistaina 21.5.

8 – 20

Henkilö saa äänestää ennakkoon kotonaan, mikäli hänen kykynsä liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut,
ettei hän pääse kotimaan ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivänä äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia
vaikeuksia. Kotiäänestykseen on ilmoittauduttava joko kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina
14.5.2019 klo 16.00 mennessä. Ilmoittautumiset puhelimitse numeroon 044 7625 322, kirjalliset ilmoitukset
osoitteella: Oripään keskusvaalilautakunta, Koulutie 2, 32500 Oripää

ORIPÄÄN KIRJASTO
Aukioloajat keväällä 1.6. saakka / syksyllä 12.8. alkaen
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
Aukioloajat kesällä 3.6. ‒11.8.
maanantai klo 12‒17
tiistai klo 12‒17
keskiviikko suljettu
torstai klo 14‒19
perjantai klo 10‒15
arkipyhien aattoina klo 10‒15
Poikkeukset kirjaston aukioloajoissa
tiistai 30.4. klo 10‒15 (vappuaatto)
torstai 30.5. (helatorstai) ja perjantai 31.5. suljettu
torstai 20.6. klo 10‒15 (juhannusaaton aatto)
perjantai 21.6. suljettu (juhannusaatto)
KIRJASTO ON SULJETTU 8. ‒19.7.2019.
Kirjallisuuskammari
Kirjallisuuskammari on oripääläisten kirjanystävien lukupiiri. Kokoonnumme kerran kuukaudessa kirjastoon
puhumaan jostakin kirjasta. Kevään viimeinen kirja on Amanda Vaaran Pientä fiksausta vailla, ja
kokoontuminen pidetään keskiviikkona 15.5. klo 13 kirjastossa.
Elokuussa jatketaan taas. Ensimmäinen tapaaminen on keskiviikkona 21.8. klo 13, ja kirjana on Soili
Pohjalaisen Käyttövehkeitä.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa mukaan!
Kirjaston näyttelyt
Toukokuussa on esillä varhaiskasvatuksessa olevien lasten taidetta.
Onko Sinulla kokoelma, jonka haluaisit tuoda näytteille? Otatko valokuvia, piirrätkö, maalaatko tai keräätkö
jotain tiettyä kohdetta? Kaikenlaiset näyttelyt ovat tervetulleita kirjastoon.
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!
Kevään viimeinen luento on keskiviikkona 8.5. klo 14—16. Emeritusprofessori Seppo Knuutila Itä-Suomen
yliopistosta kertoo huumorin ja taiteen vaikeasta liitosta.

Kesän lukukilpailu 3.6.—9.8.2019
Lukeminen kannattaa aina, varsinkin kesällä, jolloin voi osallistua kirjaston kesälukukilpailuun. Lomakkeita on
saatavilla kirjastosta ja kirjaston nettisivuilta kesäkuun alussa. Ahkerimmat lukijat palkitaan, ja kaikkien
osallistuneiden kesken on arvontaa.
MUSEOT
Oripään museot: Kivimakasiini, taiteilija Viljo Syrjämän ateljeekoti Villa Ville ja Hartmannin museomökki
Kesällä 2019 taiteilija Viljo Syrjämän ateljeekoti Villa Ville on avoinna 2.6.—11.8.2019 sunnuntaisin klo 14—17.
Lisäksi ateljeekoti on tilauksesta auki pienillekin ryhmille. Osoite on Yläneentie 15.
Oripään kotiseutumuseo Kivimakasiini (Yläneentie 3) on avoinna 2.6.‒11.8.2019 sunnuntaisin klo 12—14 sekä
sopimuksen mukaan. Hartmannin museomökki (Salamäentie 66) on avoinna sopimuksen mukaan. Tiedustelut
kirjastosta puh. 0400 215 582 tai kirjasto@oripaa.fi.
KULTTUURITOIMI
Teatteriretki Naantalin Emma-teatteriin keskiviikkona 12.6. klo 19 esitykseen
Kesän teatterimatkan kohteena on Naantalin Emma-teatteri, jossa esitetään ”Heideken #aitoturkulaine
kesäkomedia”. Pentti Kotkaniemen ohjaamassa komediassa tarkastellaan aihetta ”Mitä on turkulaisuus?” niin
sisäpiirin, kuin ulkopaikkakuntalaistenkin silmin.
Retken hinta on 38 € (sisältää kuljetuksen ja teatterilipun).
Ilmoittautumiset viimeistään perjantaina 10.5. Oripään kirjastoon.
__________________________________________________________________________________________
ORIPÄÄ-SEURA TIEDOTTAA
Kannata kotiseututyötä ja liity Oripää-seuran jäseneksi! Liittyminen on helppoa: maksa 10 euron jäsenmaksu
tilille OP Oripää FI865 309 165 001 2029.
Hannele Rouhiainen on Oripää-seuran puheenjohtaja, ja johtokunnan jäseniä ovat Marja-Leena Lehtelä, Maija
Kiertonen, Jorma Mäkelä, Matti Prusila ja Jouko Tuomisto. Mari Kujanpää on Oripää-seuran sihteeri. Voit
lähestyä meitä kaikkia kotiseutuasioiden ja tapahtumaideoiden kanssa!
Osallistumme Oripään merkkivuoden juhlintaan. Suunnittelemme syksylle Oripää 150 vuotta – jazzia, josta
tiedotetaan myöhemmin.

Hei oripääläinen
Oripään kunta täyttää 150 vuotta, ja Vähä-Kössin sukuseura tarjoaa kaikille kiinnostuneille mahdollisuuden
tutustua palaan Oripään historiaa sunnuntaina 4. elokuuta 2019.
Kokoonnumme klo 10.30 Oripään kirkkoon pieneen musiikkihartaushetkeen, jonka jälkeen
koulutetun oppaan johdolla kierrämme hautausmaalla.
Lounas nautitaan Oripään ravintolassa klo 12-13.
Lounaan jälkeen kuulemme Juha Vuorelan alustuksen oripääläisistä kirkonmiehistä.
Jos ilma suosii, kävelemme Kanikkalankujaa Vähä-Kössille. Matkalla poikkeamme kahville
Kössin Päiville.
Vähä-Kössiä isännöi Jyrki Kössi, joka avaa ovet meille ja pääsemme kurkistamaan talon entistämiseen.
Mukaan pääsee maksamalla 20 euroa sukuseuran tilille Liedon Säästöpankki FI49 4309 1720 0982 17
viimeistään 26. heinäkuuta 2019.
Lisätietoja Tuula Numminen 040-5294728 ja Elisa Niittymaa 0400-883697. Tervetuloa!

ORIPÄÄN KOULU, ALASTARON YLÄASTE, RIIHIKOSKEN YHTENÄISKOULU
Elokuussa alkavan uuden lukuvuoden työajat ovat kuntien kotisivuilla.

10.5.

Ympäristön siivouspäivä

15.5.

Opintoretki Hiittisten Rosalaan

1.6.

Lukuvuoden päätöstilaisuus, todistustenjako

klo 9.00
12.8. klo 8.25

syyslukukausi käynnistyy Oripään koulussa

13.8.

syyslukukausi käynnistyy Alastaron yläasteella

8.8.

syyslukukausi käynnistyy Riihikosken yhtenäiskoulussa

KOULUKULJETUS
Koulukuljetusaikataulut valmistuvat elokuun alussa. Yksityiskohtaiset kuljetusperiaatteet ynnä muuta tietoa
löytyy kunnan nettisivuilla. Kuljetusperiaatteet päivitetään, kun ajettavat reitit Riihikoskelle selviävät.
Lisätietoja Oripään koulun kuljetuksista rehtorilta ja taksilta elokuun alusta alkaen.
Valtanen kuljettaa yläkoululaisia Alastarolle ja Riihikoskelle, ja osa yläkoululaisista tullee vaihtamaan bussia
Yhdystiellä kunnanviraston edessä. Reittejä Riihikoskelle on mahdollisesti kaksi: toinen Turuntietä ja toinen
kantatietä pitkin. Riihikosken yhtenäiskoulun ensimmäisen oppitunnin alkamisen ajankohta ei ole vielä selvä.
Asiasta tiedotetaan kevään mittaan lisää suoraan huoltajille.

OMPELUKONEITA
Oripään koulu myy käytöstä poistettuja ompelukoneita a´ 30 €/kpl. Tule testaamaan koululle ja osta
omaksesi!
KIITOKSET
Kiitos kaikille niille, jotka osallistuitte lukuvuoden aikana koulun tilaisuuksiin tai muuten tuitte koulun
toimintaa!

VAPAA-AIKATOIMI TIEDOTTAA
NUORISOTILA NOSE AVOINNA 14.1.–31.5.2019
8

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.

Kuun viimeinen
PERJANTAI klo 18.00 – 22.00

7. lk – 17 v.

Torstaisin kaikille yhteinen hallivuoro klo 16–17.
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.

Ajankohtaiset tiedot NOSE:n aukioloista ja tapahtumista löydät NOSE:n Facebook-, Instagram- ja snapchat-tileiltä.

Nuokkari kesän suljettu, viimeinen aukiolopäivä 31.5.
Nuokkarin syksyn aukioloajoista ilmoitetaan myöhemmin – seuraa nuokkarin somekanavia!

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.
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
SAVISEUTU LIIKKUU -KAMPANJAT
Saviseutu liikkuu on nyt myös facebookissa!
Saviseutu hiihtää -kampanja käytiin tammi – huhtikuun aikana. Palauta
kirjauslomake vapaa-aikaohjaajalle 15.5. mennessä.
Saviseutu pyöräilee -kampanja 1.5.–31.8. Osallistu tiukkaan kuntien väliseen
pyöräilykilpailuun. Osallistuneiden kesken arvotaan palkintoja, mm. kuntosalin kuukausikortteja! Merkkaa suorituksesi
kuntolaatikoista löytyviin vihkoihin. Järjestää: Auran, Pöytyän, Loimaan, Koski Tl:n, Marttilan ja Oripään liikuntapalvelut.
Saviseutu liikkuu on lanseerannut käyttöön myös sähköisen kirjauksen! Kirjautumislinkit löydät kunnan nettisivuilta
kohdasta Saviseutu liikkuu.
Kampanja-ajat:
1.1.–30.4. Saviseutu hiihtää, kirjaukset vain kunnan internetsivuilta tai kirjastosta saataviin lomakkeisiin
1.5.–31.8. Saviseutu pyöräilee, kirjaukset vain kuntolaatikoissa oleviin vihkoihin
1.9.–31.12. Saviseutu kävelee, kirjaukset vain kunnan internetsivuilla tai kirjastosta saataviin lomakkeisiin

KUNNANMESTARUUSKILPAILUT
14.5. Kunnan maastojuoksumestaruuskilpailut vapaa-ajankeskuksella klo 18.00
21.5. Kylien välinen maastoviesti vapaa-ajankeskuksella klo 18.00
20.8. Kunnan yleisurheilumestaruuskilpailut urheilukentällä klo 18.00

KESIS-LEIRI 11.-14.6.
Kesis-liikuntaleiri Sauvon Ahtelassa 11.−14.6. 4-16-vuotiaille lapsille ja
nuorille. Nuoret voivat osallistua myös leiriohjaajina leirille.
Ilmoittautuminen tapahtuu LiikU:n nettisivujen kautta www.liiku.fi/kesis.
Leirin hinta 153 €/lapsi 30.4. asti. LiikU hoitaa laskutuksen. Kunta kustantaa
leiriläisen yhteiskuljetuksen leirille ja takaisin. Lisätietoa tulossa
myöhemmin.

KESÄPÄIVÄ
Tiistaina 4.6. Kesäpäivä yhteistyössä MLL Oripään kanssa Pyhäjärven mökillä. Uintia, saunomista ja grillausta,
tervetuloa!

UIMAKOULU
Uinninopetusta ei tänä vuonna pystytä järjestämään kunnan toimesta. Vesihovin uimakouluista löytyy tarkempaa tietoa
osoitteesta vesihovi.fi.

SÄRKÄNNIEMI
Retki Särkänniemeen ma 5.8. Lähtö Yläneen torilta klo 8.50 ja

Kivimakasiinilta klo 9.00 ja paluu viimeistään klo 20.30.
Kuljetuksen hinta aikuiset 10 €, lapset alle 18 v. 5 €.
Alle 12-vuotiaat huoltajan seurassa.
Jokainen ostaa itse rannekkeen.
Ilmoittautumiset kirjasto@oripaa.fi 29.7. mennessä.

PERHEKAHVILA
Kevään viimeinen perhekahvila pe 10.5. klo 10–13.00. Lähdetään picnicille leikkikentälle (Pizzerian takana). Lisätietoja
facebookista. Kiitos kaikille kevään kävijöille!

BINGO
Kevään viimeinen bingo pe 17.5. klo 12.00 palvelutalon katutason kokoustiloissa.
Turuntie 8. (Huom! Ajankohta muuttunut aiemmin ilmoitetusta.) Kahvitarjoilu,
vapaaehtoinen maksu! Bingo jatkuu taas syksyllä
6.9. alkaen joka kuun ensimmäinen perjantai Palvelutalolla.

PÖYTYÄ-ORIPÄÄ HAASTEPYÖRÄILY
Perinteinen Pöytyä-Oripää haastepyöräily tiistaina 8.5. Yhteislähdöt Kyrön toimipisteeltä klo 17.30, sekä Riihikosken
toimipisteeltä, että Oripään kunnantalolta klo 18.00. Ryhmään voi liittyä matkan varrelta. Kohtaamispaikka AliRaatikaisen hallilla, Metsärannantiellä, jonne opastus Turuntieltä. Arvontaa ja mehutarjoilu. Muista kypärä!
Järjestää: Pöytyän ja Oripään liikuntapalvelut

LIIKUNTAHALLIN VUOROT SYKSY 2019 – KEVÄT 2020
Vuorot ovat haettavissa perjantaihin 31.5. mennessä kirjastosta tai netistä saatavalla lomakkeella. Kaikki
vakiovuoron haluavat hakevat vuoronsa tässä haussa, syksyllä vuoroja ei enää jaeta! Lisätietoja vapaaaikaohjaajalta.

LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMEN VUOSIAVUSTUKSET
Haettavissa 5.5.2019 mennessä. 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.

Anna siirtyy muihin tehtäviin 31.7. alkaen ja on lomalla kesä-heinäkuun. Kesän ajan vapaaaikatoimeen liittyvät kyselyt kirjastoon ja 1.8. alkaen vapaa-aikaohjaajan sijaiselle Tiina Kuikka, p.
040 1977293.
Kiitos kaikille yhteistyöstä ja hyvää kesää!
–Anna

VARHAISKASVATUKSEN VANHEMPAINYHDISTYS
29.4.2019 Vappudisco alle kouluikäisille koulun salissa klo 17.30. Musiikkia, puffetti, kasvomaalausta,
hiusvärejä yms. Menossa mukana Mamma Marakatti!
12.5. Katamme äitienpäivälounaan klo 11.30 seurakuntatalolla.
Osallistumme OKRA-talkoisiin 3.-6.7.2019. Työskentelemme pääravintolassa. Varaa vuorosi ajoissa
0407741287/Suvi

KEIHÄSKOSKEN MARTAT

Valoisa aika on taas täällä, ja into tehdä itse on parhaimmillaan. Kädet syyhyävät multaan, käsitöihin ja
ruoanlaittoon tuoreista kotimaisista tuotteista. Olemme keränneet taas kevääksi ja kesäksi paljon mukavaa
yhdessäoloa ja puuhastelua. Lähde mukaan yksin tai kaverin kanssa, olet sitten jäsen tai et. Tapahtumamme
ovat avoimia kaikille 😊

Teemme puutarharetken Piltin Puutarhaan (Piimätie 72, Riihikoski) ti 21.5. klo 18. Piltin puutarha on
babypinaatin ja vuonankaalin kasvihuoneviljelyyn erikoistunut yritys. Lisäksi Piltin Puutarha viljelee myös
muita salaattikasveja ja yrttejä sekä sesonkiluontoisesti kukkia. Tule ihastelemaan kukkaloistoa! Illan aikana
tarjouksia ja kahvitarjoilu. Jäsenille iltaan osallistuminen ilmainen, ei jäsenille 5€. Ilmoittaudu mukaan pe
17.5. mennessä Mari Rintalalle 050-5525728. Kysele myös kimppakyytejä.

Vuonna 2019 Marttaliitto ja Marthaförbundet täyttävät 120 vuotta. Myös Kätilöliitto juhlii samana vuonna
100-vuotista taivaltaan. Yhteisen juhlavuoden kunniaksi toteutamme yhteistyössä Sukat äidille -tempauksen.
Sukat äidille on vuonna 2019 toteutettava juhlavuoden tempaus, jonka aikana järjestöt lahjoittavat
ensimmäisen lapsensa synnyttäneelle ja adoption kautta äidiksi tulevalle villasukat. Villasukkien avulla
osoitamme ensisynnyttäjille tukemme ja kerromme välittävästä ja arvokkaasta työstämme.
Kutsumme martat, marthat, kätilöt sekä muut innokkaat vapaaehtoiset tekemään erilaisia ja eri tekniikoilla
tehtyjä villasukkia uusille äideille vuoden 2019 aikana. Tervetuloa mukaan! Kaikenlaiset villasukat ovat
tervetulleita. Villasukat voivat olla perinteiset neulotut sukat tai ne voi toteuttaa vaikkapa virkkaamalla tai
koukkuamalla. Villasukkien kuvio voi olla monivärinen ja haastavakin tai ne voivat olla yksiväriset tai vaikkapa
raidalliset – juuri sellaiset kuin sinä tahdot! Tyyli ja tekniikka ovat vapaat. Sukat voi myös tehdä helmikuussa
2019 julkaistetun Marttojen juhlavuoden sukan ohjeella. Villasukkia toivotaan pääosin koossa 39–40.
Kannustamme myös opettelemaan ja opettamaan erilaisia tekniikoita tehdä villasukkia. Kuvia tehdyistä
villasukista sekä vinkkejä ja ohjeita eri tavoilla tehtyihin villasukkiin voi jakaa Sukat äidille -Facebookryhmässä. Keihäskosken Martat toimivat siis myös kerääjätahona, joten voit toimittaa sukkia suoraan meille.
Seuraava keräysaika on 12.–18.8.2019. Yhteyshenkilönä toimii Sanna Mattila, 0407663637. Villasukkaparien
tavoitemäärä vuoden aikana on huikeat 21 000 paria. Yhdessä me pystymme tähän!

Kesällä meidän voit tavata OKRAssa 3.–6.7.2019. Seuraa myös ilmoittelua mahtavasta jäsenedusta,
kesäteatteria on taas luvassa!

Sieniretki ja jatkot su 15.9.2019 klo 10–15. Metsolan Matkailu/Paimenenmäki.
Lähdetään liikkeelle sienten keruuretkellä, jolla opetellaan myös vähemmän käytettyjä, silti mainioita
ruokasienilajeja, ja mahdollisuuksien mukaan hankalia näköislajeja. Pohditaan retkellä eri lajeille soveltuvia
ruoanlaitto- ja säilöntämuotoja. Retken jälkeen tarkistetaan sienet ja valmistetaan Paimenenmäessä maittavia
sieniruokia. Lehtosen Päivi opastaa meidät sienien maailmaan, ja mihin kaikkeen sieni voikaan sopia. Max. 20
hlöä. Hinta 10€/jäsen, 15€/ei jäsen. Ilmoittautumiset 7.9. mennessä Taina Simolalle, 0440563550.
Salaisuudet parhaan Sushin valmistukseen. Tuntuuko Sushin valmistus pelottavalta? Sushi-kurssilla ke 23.10.
klo 18 Paimenenmäessä opetellaan valmistamaan herkullisia susheja, jotka on myös helppo valmistaa kotona.
Kurssin vetää Pia Niemonen Lounais-Suomen Martoista. Kurssilla on kasviksia ja kalaa käytössä sekä
merilevää, joten allergiset tietävät etukäteen.
Max. 20 hlöä. Hinta 10€/jäsen, 15€/ei jäsen.
Ilmoittautumiset 16.10. mennessä Sanna Mattila 0407663637.

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 0407663637.

_________________________________________________________________________________________

OKRA-maatalousnäyttely Oripään lentokentällä 3.–6.7.2019

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.
__________________________________________________________________________________________

Asiointitaksi kesäkuukausien ajan (kesä-, heinä- ja elokuu) parillisten
viikkojen perjantait klo 9-11. Lähtö Palvelutalolta klo 9.00 ja siitä
Kivimakasiinin kautta Loimaan torille ja Prismaan tai Citymarketiin, paluu
klo 11.00. Matkan hinta 5 euroa/suunta.

__________________________________________________________________________________________

Oripään kotihoito kiittää vaatelahjoituksista.

__________________________________________________________________________________________

Seuraava tiedotuslehti ilmestyy elo–syyskuussa,
tiedotuslehden materiaalien viimeinen jättöpäivä 15.8.2019

Materiaalin voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen:
tiedotuslehti@oripaa.fi
tai tuoda kirjallisena kunnanvirastolle.

Valoa ja voimaa Hanna Ekolan konsertista
Oripään kirkossa su 12.5.2019 klo 16

Valoa, voimaa ja kiitosmieltä kevään keskelle on kuulijalle luvassa lämminhenkisessä Hanna Ekolan KIITOS
ELÄMÄN LAHJASTA – lauluja valoksi ja voimaksi -konsertissa Oripään kirkossa äitienpäivänä 12.5.2019 klo
16. Konsertin kuulijaa lähelle tulevat tulkinnat elämänmakuisista lauluista kertovat matkanteon iloista ja
suruista sekä siitä, mistä voi löytyä uutta voimaa ja kiitollisuutta.
Jo lähes 30 vuotta valtakunnallisesti konsertoinut Hanna Ekola on hiljattain julkaissut 13. levynsä, jossa on 12
laulajan itsensä sanoittamaa laulua mm. selviytymisestä, kiitollisuudesta ja toivosta. Tuttujen levytystensä
lisäksi Hanna tuo konserttiin myös näitä uusia laulujaan, jotka kumpuavat laulajan syvistä
elämänkokemuksista sekä niiden synnyttämästä kiitollisuudesta.
-

Haluan tehdä ja tulkita lauluja, joista kuulija
löytää kosketuspintaa ja toivoa elämäänsä,
Hanna kuvailee.

Laulujensa lisäksi Hanna Ekola on julkaissut 25
ajatelma- ja runoteosta. Hanna on teksteillään ja
lauluillaan osannut sanoa jotain suurta yleisöä
vahvasti koskettavaa, mistä kertoo se, että hänen
kirjojaan on myyty noin satatuhatta ja levyjä noin
kaksisataatuhatta kappaletta. Hanna on myös palkittu
Emma-patsaalla ja Vuoden kiinnostavin kirja palkinnoilla.
Hanna Ekolan kanssa musisoi pianisti-laulaja Virpi
Salo. Heleä-ääninen Hanna ja tummaääninen Virpi
ovat esiintyneet yhdessä jo vuodesta 1995 lähtien.
Saumattomasta yhteistyöstä syntyy herkkä ja
puhutteleva kokonaisuus ja konsertissa kuullaan myös
heidän duettoaan.
Kiitos elämän lahjasta –konserttiin ovat kaikki
lämpimästi tervetulleita. Konserttiin myydään 15
euron hintaisia ohjelmia ovelta (käteismaksu).

PÖYTYÄN SEURAKUNTA
Helatorstaina 30.5 klo 10 Messu Pöytyän kirkossa, jonka jälkeen diakoniatyön järjestämä yhteinen
syntymäpäiväjuhla tänä vuonna 75v ja 80 Vuotta täyttäneille.
Keskiviikko 26.6. klo 14 Oripään srk-talolla lauluseurat Johannes Perko ja Marja Seppälä. Pöytyän
seurakunnan nimikkolähetti Katri Linnasalo kertoo työstään Papua-Uudessa Guineassa.
Keskiviikkona 26.6 klo 18 Karinaisten Kirkonmäellä Pöytyän seurakunnan nimikkolähetti Katri Linnasalo, sekä
Marja Seppälä.
Tiistaina 16.7. seurakuntaretki Lohjalle Vivamoon.
Lähde mukaan katsomaan kesän uutuusnäytelmää 77 X.
Se kertoo anteeksiantamisen vaikeudesta ja voimasta. Se on kertomus perheen isästä, jonka elämä
romahtaa. Sirpaleista, jotka kootaan yhteen.
Yli sukupolvien kantavista rukouksista ja rakkaudesta, joka voittaa kaiken.
Retken hinta aikuiselta on 40 € ja lapset 3-12-vuotiailta 30 €.
Hintaan sisältyy lounas, kuljetus ja lippu näytökseen.
Sitovat ilmoittautumiset Marjalle p. 044-5220088 to 13.6.mennessä.
Vanhemman väen leiripäivä ( Oripään ja Pöytyän kirkkoalueet) Mellilän Mustajärvellä pe 23.8.
Lämpimästi tervetuloa mukaan!
Tarkemmat tiedot kirkollisissa lähempänä ajankohtaa.

ELÄKELIITON ORIPÄÄN YHDISTYS
Kevään viimeinen kerho ke 22.5. klo 13.00 Palvelutalon Päiväkeskuksessa.
Boccia viimeisen kerran ke 29.5. klo 14.30-16.30 Liikuntahallilla.
Kettinginheitto alkaa ke 5.6. klo 17.00-19.00 Kertuntien Parkkipaikalla. Kettinkiä
heitetään kesä- ja elokuussa , heinäkuu pidetään taukoa.
To 6.6. Retki Askaisiin, Louhisaari, Ritaripuisto ym. hinta n. 50 €. Ilm. Railille puh.040-5211022
Kesäteatterimatka yhdessä Yläneen yhdistyksen kanssa Hämeenlinnan Uuteen Kesäteatteriin ke 17.7. Kuljetus , lippu ja
ruokailu 68 €. Näytelmänä "Sellaista elämä on".
Kesäteatterimatka Karjalan Laajoen kesäteatteriin su 28.7. Näytelmänä Maiju Lassilan " Liika viisas", Ilm. Railille.
Okrassa olemme mukana tänäkin vuonna arpoja myymällä.
Kortteja ja adresseja myynnissä Raililla ja Sointulla, kortit 2,50 € ja adressit 10 €.
Seuraa paikallislehtien järjestöpalstoja!

SPR:N ORIPÄÄN OSASTO
Kultaisen iän kerho Messissä (ent. munapakkaamo) tiistaina 4.6 klo 13.
KULTAISEN IÄN KERHON RETKET:
Sastamalaan keskiviikkona 12.6. Lähtö klo 8.30. Ilm. 4.6. mennessä Marja-Leenalle puh. 050-4669494
Uuteenkaupunkiin tiistaina 30.7. Ilm. 22.7. mennessä.
MUMMOKAHVILA päiväkeskuksessa kesäaikana parillisina viikkoina keskiviikkoisin klo 13-15.
Ensimmäinen kokoontuminen 26.6.
Tervetuloa kaikkiin tapahtumiin!

LATVAN-MAKKARKOSKEN KYLÄTOIMIKUNTA
PYÖRÄRETKET 2019
Lähdöt Latvan kentältä.
su 19.5. klo 9.00
to 30.5. klo 9.00
la 8.6. klo 15.00
su 16.6. klo 9.00
la 13.7.

Pyöräretki, sää varaus
Pyöräretki, sää varaus
Sauvakävelyä
Pyöräretki, sää varaus
Yö patikkaretki Kuhankuonolle
Omat eväät mukaan. Lähtö Latvan kentältä klo 19.00. Ilmoittautumiset pe 12.7.
klo 21.00 mennessä, kiitos. Ville Auramaa 050 / 3764957

Huomio! Pyöräretkiin olisi myös mukava ilmoittautua päivää ennen, kiitos!
Tanssit heinä-/elokuussa Kantolan suulissa.

HEINÄJAMIT 10.8.
Torilla tavataan!
Järj. Oripään Yrittäjät ry

Oripään Arjen apu ry:n ja KirpputOrin kuulumisia
Papusoppaa ja pannaria
Vuoden alusta avoinna ollut KirpputOri on päässyt hyvään vauhtiin. Tavaralahjoituksia olemme saaneet todella
avokätisesti, myyntipaikkojen vuokraus etenee sujuvasti ja asiakkaitakin meillä käy mukavasti. Tavaroiden
vaihtuvuus on ihan kiitettävää, toki parantamisen varaa aina löytyy, eli markkinointia pyritään lisäämään kaikin
tavoin.
Oripään Arjen apu ry on saanut työllistettyä palkkatuella ensimmäisen henkilön puolen vuoden ajaksi.
Tavoitteena on saada töitä eripituisiksi ajoiksi mahdollisimman monelle ihmiselle heidän taloudellisen
tilanteensa parantamiseksi ja elämänlaadunkin kohentamiseksi.
Aiemmin kunnanvirastolla tapahtunut keskiviikkoaamujen leipäjakelu on siirretty Messiin eli kuntouttavan
työtoiminnan tukikohtaan entiselle munapakkaamolle, osoitteeseen Salamäentie 135. Leivän lisäksi Messistä
saa aina juttuseuraa ja kaikille halukkaille kunnon aamupalaa puuroineen, voileipineen ja kahveineen. Samalla
voi poiketa KirpputOrilla edullisilla ostoksilla.
Aika kuluu niin valtavan nopeasti ja yhtäkkiä huomasimme, että meidän Messi täyttää jo kokonaista yhden
vuoden! Siksi päätimme juhlistaa tilaisuutta työn merkeissä tarjoamalla kaikille papusoppaa ja pannaria
torstaina 2.5. klo 10 – 17. Kupponen kahviakin saattaa löytyä suun kostukkeeksi. Kutsumme siis kaikki
piipahtamaan Messissä, tervetuloa!
Meiltä usein kysytään, eikö voisi saada kahvetta ja pullaa myös näiden tapahtumien ulkopuolella. Kesää kohti
mentäessä tavoitteemme on saada tarjolle pieni valikoima haukattavaa ja paikka istahtaa kahvikupposen
ääressä sisällä tai ulkona. Silloin on mukava vaikkapa sopia tapaaminen kaverin kanssa Messiin, nauttia kuppi
kuumaa tai lasi kylmää leivonnaisen kera ja sitten suunnata KirpputOrille tekemään edullisia löytöjä.
Pian on valmistujaisten, päättäjäisten ja kesän aika ja aika myös saada nurkat siistiksi. Kuntouttava työtoiminta
järjestää jälleen lauantain päivystyksen jäteasemalla Jouhijoentiellä 25.5. klo 10 – 14 välillä. Voit tuoda sinne
elektroniikka- ja rautaromun sekä ongelmajätteen. Tuttuun tapaan tarjoamme kävijöille kahvit ja piparit.
Muutoin jäteasema on avoinna keskiviikkoisin klo 15 – 17.
Muista tulevista tapahtumista kerrottakoon Piha/peräkonttikirppis KirpputOrin piha-alueella sunnuntaina 9.6.
klo 11 – 16. Tule tapaamaan tuttuja ja myymään tarpeettomaksi käyneitä tavaroitasi, paikkamaksu 5€ ja
varaukset 5.6. mennessä KirpputOrille tai numeroon 044 762 5311. KirpputOri ja Messin kahvio avoinna myös.
OKRAssa meidät tapaa kunnan osastolla. Messi ja KirpputOri ovat avoinna silloinkin. Loppukesällä on tulossa
Usko Kempin laulujen ilta, tästä lisää myöhemmin, seuraa ilmoittelua.
Mielellämme otamme edelleen vastaan tavaralahjoituksia, jäseniä, vapaaehtoisia pyörittämään KirpputOrin
aukioloa jne. Ota rohkeasti yhteyttä, tule tapaamaan meitä Messiin ja KirpputOrille.
Oripään Arjen apu ry:n jäsenmaksu on siis 5€, yhteisöjäsenmaksu 30€ ja kannatusmaksun voit itse määrätä
lompakkosi mukaan. Tilinumeromme on FI92 5309 0220 0367 57. Pienikin tuki on arvokas. Avustuksia
hakiessamme (esim. STEA) yhdistyksen henkilö- ja yhteisöjäsenten määrät ovat tärkeitä.

KirpputOrin aukioloajat
ma ja ke 9 – 14
ti ja to 9 -17
pe 9 – 12
la ja su 12 – 15
Oripään Arjen apu ry
sihteeri Maire Järnström
puh. 044 762 5311 / maire.jarnstrom@oripaa.fi

MLL ORIPÄÄN PAIKALLISYHDISTYS
KEVÄÄN JA KESÄN 2019 OHJELMAA:
10.5.2019 Kevään viimeinen perhekahvila piknikin merkeissä
keskustan leikkikentällä pizzerian takana klo 10–13,
huonolla säällä nuorisotila Nosella K-Marketin takana.
12.5.2019 Äitienpäivälounas Oripään seurakuntatalolla klo 11.30.
Tiedustelut ja varaukset: Suvi Lähteenmäki, puh. 040 774
1287, suvi.lahteenmaki@hotmail.com. Yhteistyössä
Pöytyän srk Oripään kirkkoalueen ja varhaiskasvatuksen
vanhempainyhdistyksen kanssa.
15.5.2019 Yhdistyksen kevätkokous kunnanvirastolla klo 18.30.
Kahvitarjoilu.
Tervetuloa kaikki jäsenet mukaan!
4.6.2019
Koko perheen kesäpäivä yhdistyksen mökillä Säkylässä. Lisätietoa tulossa myöhemmin.
Kesäkuu
Perhepuisto keskiviikkoisin keskustan leikkikentällä pizzerian takana klo 10–12 . Lisätietoa
tulossa myöhemmin.
MÖKIN VUOKRAUS:
Yhdistyksellä on Säkylässä Pyhäjärven rannalla mökki, jota on mahdollista vuokrata kesäisin.
MLL Oripään yhdistyksen mökkivuokraus kesällä 2019:
Vuorokausivuokra (alkaa klo 16 ja päättyy klo 12)
Yhdistyksen jäsenet
50 € / vrk
Ei jäsenet
65 € / vrk
Juhannus (to klo 16 – su klo 12)
Yhdistyksen jäsenet
250 €
Ei jäsenet
325 €
Siivousmaksu tarvittaessa 80 €.
Tiedustelut ja varaukset: Johanna Kreivilä, puh. 050 410 7765.
JÄSENYYS:
Yhdistyksen jäsenmaksu 25 € / vuosi. Valtakunnallisten jäsenetujen lisäksi on paikallisia jäsenetuja, joita
tarjoavat Shell Oripää, parturi-kampaamo Annukka, parturi-kampaamo Pääasia sekä Sportia Loimaa.
Jäsenyydestä ja liittymisestä saa lisätietoja jäsenvastaava Tiina Mäkilältä, puh. 040 596 5157.
Liittyä voit osoitteessa: https://www.mll.fi/tue-tyotamme/liity-jaseneksi/

ORIPÄÄN VESA - 90 VUOTTA ORIPÄÄLÄISTÄ URHEILUA
Kesätoimintaa 2019
4.5.
9.5.
14.5.
17.5.
21.5.
28.5.
11.6.
17.6.
20.6.
29.6.
2.7.
21.7.
23.7.
6.8.
13.8.
20.8.
27.8.
29.8.
10.9.
19.9.
24.9.
28.9.
5.10.
12.10.

Voimanostokilpailut kuntosalilla klo 15
Maastojuoksukilpailut vapaa-ajankeskuksessa klo 18
Oripään kunnan maastojuoksumestaruuskilpailut vapaa-ajankeskuksessa klo 18
Oripään Vesan vuosikokous Kangastuvalla klo 19
Kylien välinen maastojuoksuviesti vapaa-ajankeskuksessa klo 18
Cooperin testi urheilukentällä klo 20
Yleisurheilukilpailut urheilukentällä klo 18.30
Seuraottelu Salo klo 18
Ratatonnit urheilukentällä klo 19.30
Penkkipunnerruskilpailut kuntosalilla klo 15
Ratakävelyt urheilukentällä klo 19.30
Orihölkkä ja Oripään Vesan 90-vuotisjuhlajuoksu Myllykylän Lähteentuvalla klo 12
Yleisurheilukilpailut urheilukentällä klo 18.30
Seuraottelu Loimaa klo 18
Hippokisat urheilukentällä klo 18
Oripään kunnan yleisurheilumestaruuskilpailut urheilukentällä klo 18
Yleisurheilukilpailut urheilukentällä klo 18
Cooperintesti urheilukentällä klo 19
Pitkät ratamatkat urheilukentällä klo 18
Ratakymppi urheilukentällä klo 18
Maastojuoksukilpailut vapaa-ajankeskuksessa klo 18
Maantiejuoksuviesti Vesa-Nousu Virttaa
RL-maastojuoksut Virttaa
Maastojuoksukilpailut vapaa-ajankeskuksessa klo 14

Varsinais-Suomen piirin yleisurheilumestaruuskilpailuja 2019
8.5.
29.5.
4.7.
10.7.
11.7.
27.-28.7.
15.8.
22.8.
22.8.
3.9.
29.9.

P/T9-15 pm-maastojuoksut Mynämäki
M/N, M/N17 pm-kilpailut Turku
M/N, M/N17 pm-kilpailut Laitila
T9-15 pm-ottelut Loimaa
P9-15 pm-ottelut Turku
P/T9-15 pm-kilpailut Turku
P/T13-15 pm-viestit Raisio
P/T9-11 pm-viestit Raisio
P/T13-kakkosmoniottelut Raisio
P/T9-15, M/N17 pm-kävelyt Naantali
P/T9-11 pm-kakkosmoniottelut Laitila

Säännöllinen toiminta
Yleisurheiluharjoitukset koko kesän ajan urheilukentällä tiistaisin ja torstaisin klo 18.30.
Touko- ja kesäkuussa yleisurheiluharjoitukset myös sunnuntaisin klo 18.30.
www.oripaanvesa.profiili.fi

VALONIA TIEDOTTAA
Valonia tarjoaa vesiensuojelu- ja vesistökunnostusneuvontaa
Valonian vesiasiantuntijat tarjoavat paikallisille vesiensuojeluyhdistyksille ja muille kiinnostuneille
vesiensuojelu- ja vesistökunnostusneuvontaa. Valoniassa on myös käynnistynyt Varsinais-Suomen
vesistökunnostusverkosto -hanke, jossa aktivoidaan paikallistoimijoita koko maakunnassa
vesistökunnostusten tekemiseen ja tarjotaan neuvontaa kunnostusten suunnitteluun, rahoitushakuun ja
toteutukseen. Hankkeen puitteissa järjestetään myös useita aiheeseen liittyviä yleisötilaisuuksia. Hankkeen
postituslistalle voi liittyä jättämällä yhteystiedot osoitteessa www.lyyti.in/vesistokunnostusverkosto.
Vesiensuojelu- ja vesistökunnostusneuvoja voi kysellä ottamalla yhteyttä Valoniaan: Jarkko Leka p. 040 197
2265 (ark. 9-16), jarkko.leka@valonia.fi
Janne Tolonen p. 050 518 7755 (ark. 9-16), janne.tolonen@valonia.fi
Varsinais-Suomen vesistökunnostusverkosto -hankkeen vetäjänä toimii Valonia ja hankekumppanina LounaisSuomen vesiensuojeluyhdistys ry. Hanketta rahoittaa ympäristöministeriö hallituksen kärkihankerahoituksella
ja hanke jatkuu vuoden 2020 loppuun asti. Lisätietoja: www.valonia.fi/vesistokunnostusverkosto

040 7726 459
044 7625 307
044 7625 308
044 7625 305
044 7625 306
044 7625 318
044 7625 319
044 7625 309
040 7472 276
040 8494 553
044 7625 332
050 4328 188
044 7625 322
0400 863 190
050 4328 189
044 7625 324

Oripään koulu
Sivistysjohtaja Mika Virtanen 6. luokka
Opettaja Ville Jaakkola 2. luokka
Opettaja Sanna Kiertonen 4. lk
Opettaja Hanna Lamminen 1. luokka
Opettaja Ilona Marttila 3. lk
Opettaja Tiina Tammi 5. luokka
Erityisluokanopettaja Maria Lähdemäki
Erityisopettaja Lotta Viskari
Aamu- ja iltapäivätoiminta
Kouluterveydenhoitaja, puh.aika ti-to 10.30 - 11.00
Oripään koulun keittiö

Varhaiskasvatuksen vastuuhenkilö Suvi Elo
Toimistosihteeri Laura Torkki

Esikoulu Nallenkolo
esikoulu@oripaa.fi
Päivi Toivonen

Päiväkoti Kultasiipi ja perhepäivähoidon varahoito

Sivistystoimi

02 7611 150
050 5213 214
029 4352 641

Rakennusmestari Aki Vuorinen
Tekninen sihteeri Minna Mäkipää
Tekninen päivystys, kiinteistönhoitaja Petri Torkki
Siivooja Riina Kankare
Palotarkastaja Saija Lehtonen
Rakennustarkastaja Jussi Lehto, jussi.lehto@poytya.fi
HPM-Service Ilmastointi- ja nuohouspalvelu

Tekninen toimi

Palvelutalo
(osasto@oripaa.fi)
Muistiyksikkö Kangaskoti
vt. Palvelutalon vastaava sairaanhoitaja Maisa Kulmanen
vs. Kotihoidon vastaava sairaanhoitaja Kirsi Malmi
(myös muistitestit)
Keittiö (taina.isotalo@oripaa.fi)
Kotihoito (kotihoito@oripaa.fi)
Päiväkeskus tiistaisin

sosiaalitoimisto@oripaa.fi
Sosiaalijohtaja Kati Rekola
Sosiaaliohjaaja Moonica Juhala-Nuutila
Lapsiperheiden kotipalvelutyöntekijä Kirsi Niemelä
Toimistosihteeri Laura Torkki
Messi, Maire Järnström

Sosiaalitoimi

044 7625 310
0500 531 863
0500 741 676
044 7625 333
050 4319 594
050 5906 720
045 1233 863

044 7625 328
050 5246 734
040 5784 921

044 7625 313
044 7625 338
044 7625 326

044 7625 327

050 5728 053
044 7625 330
044 7625 316
044 7625 322
044 7625 311

040 1977 293

Vapaa-aikatoimi
ma. Vapaa-aikaohjaaja Anna Kivilä, 1.8. alk. Tiina Kuikka

Maaseutupalvelut, maaseutupalvelut@loimaa.fi
Johtava maaseutuasiamies
Lomituspalvelut (Pöytyä)
MELA Jaakko Mikkola

0400 215 582

Kirjasto
Kirjastonjohtaja Mari Kujanpää, 31.5. asti vs. Anna-Liisa Alatalo

050 5728 053
044 7625 312
044 7625 300
044 7405 088

vt. kunnanjotaja Kati Rekola
Taloussihteeri Irmeli Isotalo
ma. toimistosihteeri Tarja Jumppanen
Aluearkkitehti Mika Sahlström, mika.sahlstrom@marttila.fi

Hallintotoimisto

044 7625 331
044 7600 072

Perhepäivähoitajat
Pirjo Kauppinen
Seija Suoranta
Camilla Muhonen

Oripään kunta, Koulutie 2, 32500 Oripää
044 7625 300
Fax
(02) 7661 446
www.oripaa.fi
kirjaamo@oripaa.fi
Henkilöstön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@oripaa.fi

ORIPÄÄN KUNNAN PUHELINLUETTELO

