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ORIPÄÄN VARHAISKASVATUS
* Oripään kunnan palveluksessa työskentelee 3 kotona työtä
tekevää kunnallista perhepäivähoitajaa.
* Päiväkoti Kultasiivessä on 2-5-vuotiaiden lasten hoitoryhmä.
Päiväkoti Kultasiipi toimii vuorohoitopaikkana sekä
perhepäivähoidon varahoitopaikkana.
* Nallenkolossa on 5-vuotiaiden ryhmä, esikoulu sekä
esikoululaisten täydentävä päivähoito.
Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toimintaympäristönä toimii iso
osa Oripäätä. Läheiset metsät ja luonto ylipäätänsä takaavat meille
antoisan oppimisympäristön, jossa leikille, erilaisten projektien toteuttamiselle ja uusien asioiden
oppimiselle on aikaa ja tilaa. Toimimme pienryhmissä, joissa jokainen lapsi tulee nähdyksi ja
kuulluksi. Pienissä ryhmissä ihmetellään ja tutkitaan yhdessä pienten ihmisten mieltä askarruttavia
asioita. Yhteistyötä tehdään seurakunnan, palvelutalon, koulun, kirjaston, Mll Oripään
paikallisyhdistyksen ja varhaiskasvatuksen vanhempainyhdistyksen kanssa.
Päivähoitoon hakeminen: Kunnallista päivähoitopaikkaa
haetaan hakulomakkeella, joita saa kunnanvirastolta,
päivähoitopaikoista tai Oripään kunnan nettisivuilta. Hakuaika
päivähoitoon on neljä kuukautta, mutta äkillisen opiskelun tai
työn johdosta hoitopaikka järjestetään kahdessa viikossa.
Oripään kunnan varhaiskasvatuksen vastuuhenkilö Suvi Elo
050 432 8188, suvi.elo@oripaa.fi
Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen ajankohtaisia asioita voi
seurata kunnan internetsivuilta kohdasta 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.
Seuraavan kerran kokoonnumme suunnittelemaan tulevaa toimintakautta Nallenkoloon 11.9.2019
klo 17.30. Tervetuloa mukaan! Myös isien ideoita kaivataan!
Löydät meidät myös Facebookista!

ORIPÄÄN KOULU
Lukuvuosi 2019-2020 on startannut. Koulussa on kirjoilla oppilaita yhteensä 101.
Luokanopettaja Terhi Haapaniemi sijaistaa Sanna Kiertosta tämän lukuvuoden
opettaen ykkösluokkaa. Opettajat tavoittaa parhaiten välituntisin 10.00-10.15, 11.0011.45, 12.30-12.45. Viimeinen oppitunti päättyy klo 14.15. Henkilökunnan yhteystiedot
löytyvät kunnan sivuilta kohdasta Yhteystiedot.

pe 6.9.
ke 11.9.
la 14.9.
20.12.

koulun yleisurheilukisat. Tervetuloa kannustamaan!
koulukuvaus
kodin ja koulun päivä patikoiden Kuhankuonossa
syyslomaviikko 42
syyslukukausi päättyy, todistukset

Lukuvuoden kaikki työ- ja loma-ajat kunnan nettisivuilla (+ paljon muuta.) Luokkien sivuilla
julkaistaan mm. lukujärjestykset.

SPR:N ORIPÄÄN OSASTO
SINUA TARVITAAN!
Suomessa tarvitaan joka arkipäivä 800 verenluovuttajaa, jotta potilaat saavat tarvitsemansa
verivalmisteet. Verivalmisteita tarvitaan esimerkiksi leikkauspotilaiden, onnettomuusuhrien, syöpää
sairastavien ja keskoslasten hoitoon. Luovuttamalla verta voit pelastaa toisen ihmisen hengen.
Tervetuloa hengenpelastajaksi! Helppo tapa auttaa.
Verenluovutustoiminta on vapaaehtoisten luovuttajien varassa ja uusia luovuttajia tarvitaan koko
ajan.

Verenluovutustilaisuus torstaina 17.10.2019 klo 14 - 18 Oripään
seurakuntatalolla
Muista ottaa henkilöllisyystodistus
mukaasi! Tervetuloa!
Jo yksikin luovutus auttaa.

VAPAA-AIKATOIMI
Yhdistykset, muistakaa päivittää yhteystietonne!
Lähikuntien yhdistysten yhteystietoja pääset hakemaan osoitteessa http://yhdistykset.loimaanseutu.fi/ Tietoja
pääsee muokkaamaan lomakkeen kautta. Yhteystietomuutokset voi ilmoittaa myös suoraan vapaaaikatoimistoon.

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 2.9.2019 alkaen
Turuntie 1, käynti K-marketin takaa lastauslaiturilta
Nuokkarilla leivotaan, kisaillaan, pelataan, askarrellaan,
kuunnellaan musiikkia, yms. Torstaisin kaikille nuokkariikäisille yhteinen liikuntahallivuoro klo 16–17.00.
Minit 3. lk – 6. lk
Tiistai ja torstai klo 12.30–15.30
Isot 7. lk – 17 v.
Maanantai ja tiistai klo 16.00–20.00
Torstai klo 17.00–20.00
Joka kuun viimeinen perjantai klo 18.00–22.00. Perjantait
ovat 27.9, 25.10, 29.11, 13.12.
Syyslomalla Nose avoinna maanantaina 14.10. klo 16 – 21 ja torstaina 17.10. klo 17 – 21.
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.
Oripään nuorten vaikuttajaryhmä
Haluatko saada äänesi kuuluviin ja vaikuttaa siihen, mitä
Oripäässä
nuorille
järjestetään?
Oripään
Nuorten
vaikuttajaryhmä hakee uusia jäseniä mukaan 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.
Lomakkeita saa nuokkarilta sekä Tiinalta.

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
Anu Haapanen p. 050 536 4604
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!

SYKSYN TAPAHTUMIA
Vuoden seuratyöntekijä
Seuratyöntekijä on henkilö, joka on tehnyt tai tekee edelleen merkittävää liikunnan taustatyötä Oripäässä.
Henkilö voi olla seuran puheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja, nuorisovetäjä/-ohjaaja, lipunmyyjä,
järjestysmies jne. Aktiiviurheilijat (siis kilpa- tai huippu-urheilijat) eivät tule kysymykseen.

Ehdota tunnustuksen ansainnutta henkilöä vapaa-aikaohjaajalle tiina.kuikka(at)oripaa.fi viimeistään 31.
lokakuuta. Kirjoita viestiin henkilön nimi, yhteystiedot sekä perustelut.
Palkittavat kutsutaan Varsinais-Suomen Urheilugaalaan, jossa Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry jakaa
tunnustukset.
SAVISEUTU LIIKKUU -KAMPANJAT
Saviseutu hiihtää -kampanjan palkinnot on arvottu. Kilometrejä kertyi yhteensä 3165 km, kiitos kaikille
kampanjaan osallistuneille!





Eniten hiihdettyjä kilometrejä (1724 km) Ville Auramaa
Erkki Halkivaha – Juomapullo
Päivi Halkivaha
Eila Halkivaha

Palkinnot voi noutaa kirjastosta aukioloaikoina.

Saviseutu pyöräilee -kampanja päättyy 31.8. Muista merkitä nimesi lisäksi myös yhteystiedot
kuntolaatikoista löytyviin vihkoihin, näin osallistut arvontaan! Saviseutu liikkuu on lanseerannut
käyttöön myös sähköisen kirjauksen! Kirjautumislinkin löydät osoitteesta oripaa.fi  Saviseutu
liikkuu.
Saviseutu kävelee -kampanja 1.9.–31.12. Tällöin kirjaukset vain kirjastosta tai kunnan internetsivuilta
saataviin lomakkeisiin tai sähköisen lomakkeen kautta. Osallistujien kesken arvotaan pieniä
palkintoja.

Varttuneen väen jumppa
Helppoa perusliikuntaa palvelutalon alakerrassa (Turuntie 8) maanantaisin (huom! muuttunut päivä!) 23.9.
alkaen klo 15–16.00. Ohjaajana Mirja Tiiri. Hinta: 20 € koko kausi (syksy + kevät). Uudet ja vanhat tervetuloa!
Ilmoittautumiset ja maksu paikan päällä.
Circuit-treeni kuntosalilla
Yhteisen alkulämmittelyn jälkeen kiertoharjoittelua kuntosalilaitteilla. Torstaisin 19.9. alkaen 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 (12 krt) 60 €. 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.
Bingo
Joka kuukauden ensimmäisenä perjantaina pelataan bingoa palvelutalon katutason kokoustiloissa. Pelipäivät
syksyllä: 6.9. / 4.10. / 1.11. / 13.12. (Huom! poikkeuksellisesti joulukuun toinen perjantai!) Vapaaehtoinen
maksu, kahvitarjoilu. Kaikenikäiset tervetuloa pelaamaan!
Perhekahvila yhdessä MLL Oripään kanssa joka kuun toinen perjantai Kangastuvalla klo 10–12. Syksyn
kahvilapäivät: 13.9. askartelua / 11.10. Tupperware-esittely ja 8.11. ohjelma vielä vapaa. Tervetuloa
tutustumaan toimintaan! Voit tulla ja mennä omien aikataulujesi mukaan. 

SYYSLOMALLA TAPAHTUU
Päiväleiri Kangastuvalla tiistaina 15.10., keskiviikkona 16.10. ja torstaina 17.10. Leiri on
tarkoitettu 8 – 12 vuotiaille. Sisältää pelejä, leikkejä, tietoja, taitoja sekä rentoa yhdessäolemista.
Aamut aloitamme klo 10 ja päivä loppuu klo 16. Leirin hinta on 10 €/päivä tai 25 €/3 päivää sisältäen
lounaan sekä välipalan. Sisarusalennus 7,50 €/päivä/nenä tai 20 €/3 päivää/nenä. Leirillä ollaan
paljon ulkona, joten säänmukainen varustus sekä vaihtovaatteita on hyvä olla mukana. Mukaan
mahtuu 15 lasta, mutta leiriä ei järjestetä jos ilmoittautuneet jää alle 7 lapsen. Ilmoittautumiset Tiina
Kuikalle 11.10. mennessä tiina.kuikka (at) oripaa.fi tai puh. 040 1977 293.
Syyslomalla Nose avoinna maanantaina 14.10. klo 16 – 21 ja torstaina 17.10. klo 17 – 21.

VANHUSTEN VIIKKO 6.-13.10.2019
su 6.10.

Kirkkopyhä - Eläkeliitto tarjoaa kirkkokahvit kirkossa
Jumalanpalveluksen jälkeen

ma 7.10.

Helinä ja Sointu ilahduttavat vanhuksia Palvelutalolla klo 14.15

ti 8.10.

Palvelutalon ja kotihoidon järjestämää ohjelmaa
Annukka leikkaa kotihoidon asiakkaiden hiuksia klo 10 palvelutalolla

ke 9.10.

Eläkeliitto ilahduttaa asukkaita Palvelutalolla klo 14.15 alkaen

to 10.10.

Annukka leikkaa palvelutalon asukkaiden hiuksia klo 10

Vuoden 2020 tiedotuslehtien materiaalien viimeiset jättöpäivät
Lehti 1/2020
Lehti 2/2020
Lehti 3/2020

materiaalit viimeistään 15.1.2020
materiaalit viimeistään 15.4.2020
materiaalit viimeistään 15.8.2020

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

Jatkossa tiedotuslehteä ei säästösyistä
jaeta enää automaattisesti jokaiseen
oripääläiseen kotitalouteen.
Tiedotuslehti ilmestyy sähköisenä
versiona kunnan internetsivuille. Ensi
vuonna tulostettuja tiedotuslehtiä on
jaossa mm. kirjastossa, palvelutalolla,
Messissä ja Osuuspankissa.

ORIPÄÄN KIRKKOALUE
Uusi-Toivo lounaat

tiistaina 24.9. klo 11-12.30
tiistaina 22.10. klo 11-12.30
tiistaina 19.11. klo 11-12.30

} Oripään srk-talolla

Sukkapiiri Oripään srk-talolla maanantaisin 23.9., 21.10. ja 18.11. klo 13.
Oripään kirkkoalueen Vanhemman väen (yli 70-v.) Joulujuhla Oripään srk-talolla ti 17.12. klo
12. Joululounaan tarjoaa Oripään Lionsit. Ruokailun johdosta ilmoittautuminen Pöytyän virastoon
Piialle p. 02-7764500 ma 9.12. mennessä.
Lähteellä – Naisten aamupäivä la 25.1.2020 klo 9.30 -11.30 Oripään srk-talolla.
Löydä lahjasi ja paikkasi elämänkaaren eri vaiheissa. Puhujana seurakuntapastori Merelle
Peltonen-Galindo. Aamupalaa tarjolla klo 9.30 alkaen.
Tervetuloa virkistymään ja voimaantumaan!
Yläneen kirkkoalueella
Lähteellä – Naisten aamupäivä
Lauantaina 28.9. klo 9.30-11.30 vieraana Diakoni Katja Laaksonen Liedon seurakunnasta
luennoi aiheesta Elämän ruuhkavuodet; Martan ja Marian osat.
Lauantaina 23.11. klo 9.30-11.30 vieraana sairaalateologi Tuula Portin Hämeenlinnan seurakunnasta
aiheena Uupumuksesta uusi alku.
Tervetuloa virkistymään ja voimaantumaan Yläneen srk-talolle. Aamupalaa on tarjolla klo 9.30 alkaen.

ELÄKELIITON ORIPÄÄN YHDISTYS
Kerhot jatkuvat parittomilla viikoilla Palvelutalon Päiväkeskuksessa klo 13.00,
syksyn ensimmäinen kerho ke 11.9.
Boccia parillisina viikkoina ke klo 14.30-16.30 Liikuntahallilla.
Eläkeliitto vierailee Palvelutalolla joka kuukauden ensimmäinen ma klo 14.00.
Vanhusten viikolla tarjoamme su 6.10. kahvit Kirkossa Jumalanpalveluksen jälkeen.
Pe 11.10. retki Lehmirantaan Saloon, lounas, hanurikonsertti, päivätanssit ym. linja-autokuljetus,
hinta n. 40 €. Ilmoittaudu viimeistään 25.9.
Piirin Pikkujoulu Laitilassa Finn-Lamel-hallissa 21.11.
Oman yhdistyksen Pikkujoulu Seurakuntatalolla ke 4.12. klo 13.00, jouluruokailu, musiikkia, arvontaa.
Kortteja ja adresseja saa Raililta ja Sointulta.
Tarkempia tietoja saa paikallislehtien Seuratoimintapalstoilta.

MLL ORIPÄÄN PAIKALLISYHDISTYS
Syksyn ohjelmaa:
13.9.

Perhekahvila Kangastuvalla klo 10-12, lounastarjoilu

11.10.

Perhekahvila Kangastuvalla klo 10-12, lounastarjoilu

8.11.

Perhekahvila Kangastuvalla klo 10-12, lounastarjoilu

Peuhu-tunnit jatkuvat liikuntahallilla yhdessä varhaiskasvatuksen kanssa torstaisin klo 9-11.
Tervetuloa liikkumaan yhdessä lapsen kanssa!

ORIPÄÄN RESERVIALIUPSEERIT RY
Koko perheen yöleiri 18.-19.10. Metsästysmajan maastossa.
Leiri alkaa illalla klo 18 päättyen lauantaina klo 12 mennessä. Leirillä majoittaudutaan
makuupusseissa puolijoukkueteltoissa ja opetellaan erätaitoja. Leiri on maksuton ja reserviläiset
tarjoaa iltapalan, aamupalan sekä lounaan.
Ilmoittautumiset 10.10. mennessä suvi.lahteenmaki@hotmail.com 040 7741287

Villen Jotos 25.10.2019 Metsästysmajan maastossa klo 18 alkaen.
Kerää 3-5 henkilön porukka ja osallistu jotokselle! Jotoksella kuljetaan noin 7 kilometrin lenkki, jonka
varrella on rasteja. Rastitehtävät mittaavat muun muassa partioiden erä- ja ensiaputaitoja sekä
ennen kaikkea partioiden huumorintajua. Osallistuminen ei vaadi erityistaitoja! Parhaat joukkueet
palkitaan!
Makkaranpaistomahdollisuus maalissa sekä puffetti!
Ilmoittautumiset 22.10. mennessä:
Suvi: suvi.lahteenmaki@hotmail.com 040 7741287
Ville: auramaa.ville@gmail.com 050 376 4957

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 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:
perjantai 1.11. klo 10-15 (pyhäinpäivän aatto)
torstai 5.12. klo 10-15 (itsenäisyyspäivän aatto)
perjantai 6.12. suljettu (itsenäisyyspäivä)
maanantai 23.- perjantai 27.12. suljettu (joulu)
tiistai 31.12. klo 10-15 (uudenvuodenaatto)
maanantai 6.1. suljettu (loppiainen)
Kirjasyksyn lukuvinkkejä
Älypuhelin on muuttanut ihmistä ehkä nopeammin kuin mikään muu moderni keksintö. Suomen
kuvalehden numerossa 33 todettiin, että olemme älypuhelimen vaikutuksesta jo uusi ihmislaji, Homo
iPhonus. Niille, joita lasten älylaitteiden käyttö arveluttaa, tuore Maarit Kangaskortetin kirja
Ruutuvapaata: puuhaa leikki-ikäisille, Satu Irisvkin Kuinka kasvattaa diginatiivi sekä teos Lapset,
nuoret ja älylaitteet antavat oivallisia vinkkejä. Kirjaston valikoimissa on myös teos Kuinka päästää
irti puhelimesta.
Perinteisistä kirjoista pitäville syksyn odotettuja uutuuksia ovat Matti Röngän kirjoittama Uskottu
mies, joka jatkaa Viktor Kärppä -sarjaa ja Raija Orasen presidentti Koivistosta kertova Manu.
Dekkarien ystävien mieleen ovat Mari Jungstedtin ja Reijo Mäen uutuudet.
Kirjaston tietotekniset palvelut
Kirjaston asiakastietokone on maksutta kaikkien käytössä. Asiakaskoneella voi tulostaa hintaan 0,20
€/sivu. Mustavalkoiset A4-kokoiset kopiot maksavat myös 0,20 €/sivu, värillisten A4-kopioiden hinta
taas on 0,50 €/sivu. Skannaaminen on maksutonta.

Kirjallisuuskammari: lukukokemukset vaihtoon
Kirjallisuuskammari-niminen lukupiiri kokoontuu kerran kuussa Oripään kirjastoon puhumaan
kuukauden kirjasta. Lukupiirissä on kahvitarjoilu, ja mukaan voi tulla, vaikkei olisi lukenut kirjaa.
Syksyn kokoontumiset ja kirjat ovat
keskiviikko
keskiviikko
keskiviikko
keskiviikko

18.9. klo 13/ Veera Nieminen: Ei muisteta pahalla
30.10. klo 13/ Outi Pakkanen: Rakastaja
27.11. klo 13/ Joni Skiftesvik: Finlandia City
8.1. klo 13/ Ulla-Maija Paavilainen: Hyvä tyttö

Oripää 150 vuotta -satumaraton torstaina 10.10. klo 9-11
Oripään merkkivuoden kunniaksi kirjastossa pidetään torstaina 10.10. satumaraton, jonka kesto on 1
tunti 50 minuuttia. Satumaraton on avoin kaikille, ja mukaan voi tulla koko ajaksi tai vain yhden tai
kahden sadun ajaksi. Samalla voi lainata ja palauttaa kirjoja. Osa saduista esitetään nukketeatterina.
Satujen alkamisajankohdat ovat klo 9.15, klo 9.45, klo 10.15 ja klo 10.45. Tervetuloa satutunnelmiin!

Turun kirjamessut: edullisia kirjamessulippuja kirjastosta
Turun kirjamessut järjestetään 4.-6.10. Turun messukeskuksessa. Messuteemoina ovat teatteri,
ilmastonmuutoksen kulttuurivaikutukset ja lukutaito. Suomen vanhin kirjallisuuden messutapahtuma
kokoaa yhteen kirjallisuuden ystävät ja tekijät. Tarjolla on 700 esiintyjää, 400 ohjelmanumeroa ja
satoja näytteilleasettajia. Turun ruoka- & viinimessut järjestään samaan aikaan.
Oripään kirjastossa myydään lippuja Turun kirjamessuille 12 euron hintaan (normaalihintainen
aikuisten lippu maksaa Messukeskuksen ovelta ostettuna 16 euroa ja eläkeläislippu 13 euroa).
Liput tulevat myyntiin syyskuun alussa.
Kirjaston näyttelyt
Kirjastossa on elo-syyskuussa esillä kransseja ja puutöitä, joita ovat
tehneet Pirkko ja Lasse Mäkelä sekä Mirja Tiiri.
Onko sinulla kokoelma, jonka tahtoisit tuoda kirjastoon näytteille?
Kaikenlaiset näyttelyt puutöistä tauluihin ja valokuviin ovat tervetulleita
kirjastoon.

KULTTUURITOIMI
Oripään historiateos julkistetaan 6.12.
Kahden vuoden suururakka on vihdoin valmis, ja Oripään historiateos Pieni mutta vahva - Oripään
kunnan 150-vuotishistoria (työnimi) julkistetaan 6.12.2019 Oripään itsenäisyyspäivän juhlassa. Sanna
Luukkosen kirjoittamassa kirjassa on noin 600 sivua ja runsaasti kuvia. Kirja käsittelee Oripään
vaiheita vuodesta 1866 nykypäivään asti. Itsenäisyyspäivän juhlassa esitellään kirjan sisältöä. Lisäksi
juhlan jälkeen on mahdollisuus saada kirjaan tekijän signeeraus.
Kirjaa myydään Oripään kirjastossa, ja sen hinta on 65 euroa. Ennakkotilaajille, eli niille jotka tilaavat
kirjan ja maksavat sen kirjastoon 29.11. mennessä, kirjan hinta on vain 60 euroa. Ennakkotilaajat
saavat noutaa kirjansa kirjastosta jo 5.12. Tiedustelut kirjastosta puh. 0400 215 582.
Halloween-tapahtuma koulun vintillä tiistaina 29.10. klo 12.45-13.45
Mininuokkarilaiset ja muut kiinnostuneet pääsevät tiistaina 29.10. klo 12.45-13.45 koulun vintille
kummitustunnelmiin. Luvassa on haamumetsästystä ja kummitusjuttuja. Tule mukaan, jos uskallat!
Tapahtuman järjestävät yhteistyössä kulttuuri- ja vapaa-aikatoimet.
Teatteriretki Turun kaupunginteatterin Amélie-musikaaliin 25.10. klo 19 esitykseen

Oripään, Auran ja Pöytyän yhteisen teatteriretken kohteena on tänä syksynä Amélie-musikaali Turun
kaupunginteatterissa. Amélie on riemukas musikaali, joka vie katsojan maailman romanttisimpaan
kaupunkiin, Pariisiin. Retki suuntautuu perjantaina 25.10. klo 19 alkavaan esitykseen.
Teatteriretken hinta on 60 euroa, ja siihen sisältyy teatterilippu sekä kuljetus. Eläkeläiset pääsevät
mukaan 57 eurolla.
Ilmoittautumiset viimeistään 13.9. kirjasto@oripaa.fi, puh. 0400 215 582 tai www.oripaa >
ilmoittautumislinkki Ajankohtaista -palstalla

Sora-Sanni ja Vesi-Vihtori
Kuka on kunnostautunut talkoolaisena, aktiivisena auttajana tai muuten vain puuhakkaana
kuntalaisena? Äänestä häntä tämän vuoden Sora-Sanniksi tai Vesi-Vihtoriksi.
Palauta alla oleva lipuke täytettynä 22.11.2019 mennessä osoitteeseen Oripään kunnan
sivistyslautakunta, Koulutie 2, 32500 Oripää tai lähetä vastaavat tiedot sähköpostilla osoitteeseen
kirjasto@oripaa.fi. Äänestyslipukkeita saa kirjastosta, jonne niitä voi myös palauttaa. Kuoreen
merkintä (sähköpostin otsikoksi) ”Sora-Sanni ja Vesi-Vihtori”. Kaikkien äänestäneiden kesken
arvotaan yllätyspalkintoja.
Sora-Sannit ja Vesi-Vihtorit valitsemisvuosineen
2004: Marja Leena Lehtelä ja Tero Kuosa
2005: Päivi Kössi ja Jukka Heinonen
2006: Mari Suomalainen ja Pertti Liinoja
2007: Minna Nenonen ja Osmo Isotalo
2008: Kirsti Läylönen ja Rauno Siltanen
2009: Irma Nikkola ja Pertti Nenonen
2010: Anja Salo ja Jorma Mäkelä
2011: Mirja Tiiri ja Jari-Matti Autere
2012: Sirpa Saarento ja Jari Hamppula
2013: Sanna Kiertonen ja Janne Paju
2014: Eeva Korpela ja Mikko Kivilä
2015: Tuula Rintala ja Jouko Tuomisto
2016: Krista Tuomisto ja Jukka Isotalo
2017: Airi Toivola ja Rauno Mäentausta
2018: Suvi Lähteenmäki ja Hannu Kylliäinen
Ehdotukseni Sora-Sanniksi:
Nimi: _______________________________________________________________________
Perustelut: ___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Ehdotuksen teki: ______________________________________________________________
Ehdotukseni Vesi-Vihtoriksi:
Nimi: _________________________________________________________________________
Perustelut: ____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Ehdotuksen teki: ________________________________________________________________

Joulunavaus Osuuspankin edustalla 1.12. klo 16
Mitäpä olisi ensimmäinen adventti Oripäässä ilman perinteistä joulunavausta, jossa keskustan
jouluvalot sytytetään, glögin tuoksu leijailee ilmassa, lapset saavat taskunsa täyteen
suklaakonvehteja ja uusi Sora-Sanni sekä Vesi-Vihtori palkitaan karvalakeilla ja kunniakirjoilla.
Joulunavaustapahtuma järjestetään Oripään Osuuspankin edessä ensimmäisenä adventtisunnuntaina
1.12. klo 16. Joulupukki vierailee tapahtumassa, ja lapset pääsevät poniajelulle. Järjestelyistä vastaa
Lions Club Oripää yhdessä kulttuuritoimen kanssa.
Tervetuloa mukaan!
Itsenäisyyspäivän vietto 6.12:
Suomi 102 vuotta, Oripää 150 vuotta
Itsenäisyyspäivän ohjelmassa on jumalanpalvelus, kunniakäynnit
sankarihaudoilla ja juhla. Suomen itsenäisyyden lisäksi tänä vuonna
juhlitaan 150-vuotiasta Oripäätä. Tarkemmat tiedot kunnan wwwsivuilla ja paikallislehdissä.

ORIPÄÄ-SEURA
Oripään kotiseutuyhdistys Oripää-seura ry on vireä 8-vuotias järjestö. Toimintamme keskipisteessä
on kotiseutumme viihtyvyys.
Osallistuimme puistokirkon järjestelyihin Syrjämän ateljeekodin pihalla yhdessä seurakunnan kanssa
18.8.
Olemme mukana Oripään joulupuodin avajaisissa sunnuntaina 1.12.
Oripää-seuran johtokuntaan kuuluvat puheenjohtaja Hannele Rouhiainen, sihteeri Mari Kujanpää,
Maija Kiertonen, Marja Leena Lehtelä, Jorma Mäkelä, Matti Prusila ja Jouko Tuomisto. Lisätietoja
seuran toiminnasta saa Mari Kujanpäältä (puh. 0400 215 582 kirjasto). Facebookista meidät löytää
nimellä Oripää-seura.
Ehdit vielä maksaa vuoden 2019 jäsenmaksun, eli 10 euroa Oripää-seuran tilille OP Oripää
FI865 309 165 001 2029. Voit osallistua taitojesi, aikasi ja innostuksesi mukaan kotiseutuhenkisten
tapahtumien järjestämiseen.

MESSIN KUULUMISIA
KirpputOri on ollut toiminnassa tätä kirjoittaessa reilut 7 kuukautta. Suuri ja näkyvä mainos on saatu pellolle ja
se onkin tuonut mukavasti asiakkaita, jotka pääosin ovat Kantatien 41 kulkijoita. Oman kylän väkeäkin käy
jonkin verran, kiitos siitä, mutta kuitenkin vähänlaisesti siihen nähden, että KirpputOri on auki joka päivä. Liian
vähäistä aukioloaikaahan valiteltiin kirppiksen alkutaipaleella. Olkaa siis kaikki tervetulleita, ei matka meille niin
pitkä ole, koskapa ohikulkijatkin paikalle löytävät. Viikonloppukirppispäivystäjiä otamme myös kiitollisina
vastaan lisää.
Muistattehan, että yhdistykset voivat kokoontua Messin tiloissa esim. kokousasioissa mukavasti ja edullisesti.
Kannattaa kysellä asiaa joko paikanpäällä tai ohjaajalta. Tiloihin mahtuu mukavasti maksimissaan n. 30
kokoustajaa.
Jäteaseman syksyinen lauantain aukiolo toteutetaan jälleen 28.9. klo 10 – 14. Jäteasemalle voi tuoda
elektroniikkaromut, isot sähkölaitteet ja ongelmajätteet. Paikan osoite on Jouhijoentie 80. Tässä
muistutan, että kuntouttavalla työtoiminnalla ei ole mahdollisuutta ottaa hävitettäväksi tai hävitykseen
toimitettavaksi esim. sohvia tai muita isoja huonekaluja, asia, josta kysytään meiltä aina aika ajoin.
Kuljetukseen soveltuvia ajoneuvoja meillä ei ole.
Oripään Arjen apu ry ja Auranmaan Riihiharmonikat toteuttivat yhdessä Oripäässä syntyneen Usko Kempin
(syntyjään Hurmerinta) muistoksi järjestetyn tapahtuman ”Usko Kemppi – tuhansien laulujen mies”.
Tapahtuma pidettiin Messin piha-alueella 11.8. Epävakaisesta säästä huolimatta konsertti keräsi yli 200
kävijää, joista jälleen suurin osa muualta kuin Oripäästä. Meillä oli lämminhenkinen tilaisuus, sopu antoi sijaa
telttakatoksen ja sateenvarjojen alla. Olimme saaneet Oripään Yrittäjiltä esiintymislavan orkesterille ja
telttakatoksen yleisölle. Tilaisuus sai niin hyvän vastaanoton, että pyrimme järjestämään vastaavan jossain
muodossa myös ensi vuonna.
Oripään Arjen apu ry on pystynyt auttamaan kuntalaisia monin tavoin, erityisesti hävikkiruoka- ja
avustusleipäjakelu ovat olleet kysyttyjä ja tarpeen. Tänä päivänä kun kriisi voi iskeä nopeastikin, eikä se aina
kysy, onko taloudessa siihen varauduttu. Mielellämme otamme edelleen vastaan niin jäseniä, kannatus- kuin
yhteisöjäseniäkin. KirpputOrilla on myyviä paikkoja vapaana todella edullisesti. Otamme myös kiitollisina
vastaan lahjoituksia, tuothan tavaraa ja vaatteita, jotka ovat siistejä ja käyttökuntoisia, sellaisia, joita kuntonsa
puolesta olisit itsekin valmis kirpparilta ostamaan. KirpputOrin tuotto menee erilaiseen auttamiseen
kokonaisuudessaan. Isoille esineille meillä ei valitettavasti ole tilaa, esim. huonekaluista voi ottaa kuvan ja
tuoda sen hinta- ja yhteystiedoin KirpputOrin kassalle. Tai vaikka laittaa sähköpostiin.

KirpputOrin aukioloajat:

ma ja ke
ti ja to
pe
la ja su

9 – 14
9 – 17
9 – 12
12 – 15

Oripään Arjen apu ry (Y-2977256-5), Oripään Op FI 92 5309 0220 0367 57
Henkilöjäsenmaksu 5 €, yhteisöjäsenmaksu 30 €, vapaaehtoisen kannatusmaksun voi itse määrätä.
Kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja
Maire Järnström
p. 044 762 5311
maire.jarnstrom@oripaa.fi

LATVA-MAKKARKOSKEN KYLÄTOIMIKUNTA
Syyskuu:
22.9. Patikkaretki Sydänojalla klo 13. Omat eväät. Kaikki on
tervetulleita mukaan.
Lokakuu:
Su 20.10. klo 14.00 alkaen retki Ville laavulle. Omat eväät mukaan. Ville keittää nokipannukahvit.
Tervetuloa! Ei tarvitse olla kyläläinen, kaikki on tervetulleita. Tule rohkeasti käymään. Lähtö on
Latvan kentältä tai sopimuksen mukaan matkan varrelta. Ville Auramaa puh. 050 3764 957.
Marraskuu:
Retki Suolle Linnanlaavulle su 3.11. klo 13.00. Omat eväät mukaan. Kaikki rohkeasti mukaan
ihailemaan suota. Tiedustelut Ville Auramaa puh. 050 3764 957.
Joulukuu:
Yksi tapahtuma vielä luonnossa, on yllätys vielä. Ajankohta on vielä avoin.
Rohkeasti mukaan vaan, ei tarvitse olla kyläläinen. Tervetuloa kaikki mukaan vauvasta vaariin. Myös
omat lemmikit saa tuoda mukaan.

ORIPÄÄN VESA – 90 VUOTTA ORIPÄÄLÄISTÄ URHEILUA
Syksyn toimintaa 2019
27.8.
29.8.
10.9.
17.9.
19.9.
24.9.
28.9.
5.10.
13.10.
26.10.
25.11.
9.12.
21.12.

Oripään Vesa 90 vuotta yleisurheilukilpailut urheilukentällä klo 18
Cooperin testi urheilukentällä klo 19
Pitkät ratamatkat urheilukentällä klo 18
Maastojuoksukilpailut vapaa-ajankeskuksessa klo 18
Ratakymppi urheilukentällä klo 18
Maastojuoksukilpailut vapaa-ajankeskuksessa klo 18
Maantiejuoksuviesti Vesa-Nousu Virttaa
RL-maastojuoksukilpailut Virttaa
Ulkoilupäivä vapaa-ajankeskuksessa klo 12-15, järj. Oripään Urheilijat ja Oripään Vesa
Voimanostokilpailut kuntosalilla klo 15
Vauhdittomien hyppyjen kilpailut liikuntahallilla klo 17
Yleisurheilukilpailut liikuntahallilla klo 17
Voimanostokilpailut kuntosalilla klo 15

Säännöllinen toiminta
Yleisurheiluharjoitukset urheilukentällä syyskuun loppuun tiistaisin ja torstaisin klo 18
Painonnostoharjoitukset kuntosalilla 11.10. alkaen perjantaisin klo 18
Yleisurheiluharjoitukset liikuntahallilla 4.11. alkaen maanantaisin klo 17
www.oripaanvesa.profiili.fi

ORIPÄÄN URHEILIJAT
Talvella palloilulajien harjoitukset liikuntahallilla:
Nettisivuilta, Facebookista, Instagramista ja ryhmän vetäjiltä saat tarvittavat tiedot.
Salibandy
Miehet, B- ja E- ja F-pojat pelaavat liiton sarjoissa
Miehillä alkaa toinen kausi 3-divisioonassa, turnaukset Oripään Liikuntahallilla 12.1.2020 ja 7.3.2020
- Miehet Lasse Pietilä, Juuso Mikkonen
- B-juniorit (03-syntyneet), Janne Paju
- E-juniorit (08-09), Janne Paju
- F-juniorit (10-11) Lasse Kuusela
- Pallokerho (12-14) järjestetään jos löytyy vetäjä
- Kuntosähly Miehet 30+, Lasse Kuusela
Lentopallo
Miehet 2-sarja, Naiset maakuntasarja, nuorten sarjoissa F-,E, D-,C-, B- ikäiset.
- F-ikäiset 7-8v, Manu Muhonen
- E-ikäiset 9-10v, Antti Kelkka
- D-ikäiset 11-12v(pojat), Matti Kulmanen
- D-ikäiset 11-12v(tytöt), Anu Pajula
- C/B-tytöt 13-16v, Anne-Mari Kaarto
- Naiset, Anne-Mari Kaarto
- Miehet ja kuntolentopallo, Sami Salminen
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!
sähköposti: oripaanu@gmail.com instgram/twitter: @oripaanu web: oripaanurheilijat.net

Jätevesi-info keskiviikkona 25.9.2019 klo 18
Asetuksessa talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla on määritelty jätevesien
puhdistusvaatimukset. Asia on erityisen ajankohtainen kiinteistöille, jotka sijaitsevat pohjavesialueella tai
korkeintaan 100 m päässä rannasta, sillä niiden osalta puhdistusvaatimukset on saavutettava 31.10.2019
mennessä. 100 metrin etäisyys mitataan sellaisen rakennuksen seinästä, jossa syntyy jätevesiä, järven, joen,
puron tai lammen vesirajaan.
Etelä-Satakunnan ympäristötoimisto järjestää yhteistyössä Valonian jätevesineuvojien kanssa jätevesi-infon
Oripään kunnantalolla keskiviikkona 25.9.2019 klo 18 alkaen. Tilaisuus on suunnattu ranta- ja
pohjavesialueiden kiinteistönomistajille. Tilaisuudessa käydään läpi jätevesien puhdistamisvelvollisuutta
koskeva lainsäädäntö ja kerrotaan erilaisista puhdistusmenetelmistä. Tilaisuudessa kahvitarjoilu. Tervetuloa!

MUUTOKSIA YMPÄRISTÖNSUOJELUTEHTÄVIEN HOIDOSSA
Etelä-Satakunnan ympäristötoimiston viranhaltijat ovat aloittaneet Oripään kunnan ympäristönsuojelutehtävien
hoitamisen 1.5.2019. Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimii Oripään tekninen lautakunta, jonne
isommat ympäristönsuojeluasiat entiseen tapaan valmistellaan päätöksen tekoa varten.
Etelä-Satakunnan ympäristötoimisto hoitaa ympäristönsuojelutehtäviä myös Euran, Huittisten ja Säkylän
kunnissa. Ympäristötoimiston pääasiallinen toimipaikka on Säkylän kunnanvirastolla osoitteessa Rantatie 268,
27800 Säkylä ja sivutoimipaikka Huittisten kaupungintalolla, osoitteessa Risto Rytin katu 36, 32700 Huittinen.
Tarvittaessa ja sopimuksesta viranhaltijat ovat tavattavissa myös Oripään kunnanvirastolla.
Kuntalaisten käytössä on neljän ympäristönsuojeluviranhaltijan työpanos ja ammattitaito:

Ympäristöpäällikkö Jukka Reko, p. 044 3302 492, jukka.reko@sakyla.fi












Ympäristöluvat ja rekisteröinti (teollisuus, energiantuotanto, jakeluasemat)
Vesitalousasiat, mm. ojitusasiat ja vesirakentamisen neuvonta
Meluilmoitukset ja ulkomeluasiat
Ympäristönsuojeluviranomaisen lausunnot
Ilmoitukset koeluonteisesta toiminnasta
Ympäristötutkimukset ja – projektit
Ilmansuojelu
Luonnonsuojelun asiat
Leirintäalueasiat
Ympäristövaikutusten arviointi (YVA)
Poikkeustilanteet

Ympäristöylitarkastaja Johanna Thessler p. 044 7307 423, johanna.thessler@sakyla.fi








Ympäristöluvat ja ilmoitusmenettelyt (eläinsuojat, jätteen kierrätys ja käsittely)
Rekisteröinti (murskausasemat)
Maa-ainesluvat ja maa-ainesten oton valvonta
Jätehuollon valvonta (mm. roskaamisasiat)
Maasto- ja vesiliikenne; mm. kilpailut ja harjoitukset
Romuajoneuvot ja ajoneuvojen siirto
Ympäristön pilaantumisen valvonta (mm. lannan patterointi-ilmoitukset)

Ympäristötarkastaja Ulrika Nordblom p. 0447203594, ulrika.nordblom@sakyla.fi





Vesihuollon valvonta, kiinteistökohtainen jätevesien käsittely viemäriverkoston toiminta-alueen
ulkopuolella
Vesihuoltolaitosten viemäriin ja vesijohtoon liittymisvelvollisuusasiat
Ympäristölupavelvollisten laitosten tarkastukset ja muut tarkastukset
Ympäristön pilaantumisen valvonta

Ympäristötarkastaja Sari Koivusaari p. 050 3809 103, sari.koivusaari@sakyla



Ympäristölupavelvollisten eläinsuojien valvonta ensisijaisesti Huittisissa
Jätehuollon valvonta

Lisätietoja Etelä-Satakunnan ympäristötoimiston nettisivuilta kohdasta ympäristönsuojelu
https://www.sakyla.fi/ymparisto/ymparistonsuojelu/

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
050 311 4737
044 7625 332
050 4328 188
044 7625 322
0400 863 190
050 4328 189
044 7625 324

Oripään koulu
Sivistysjohtaja Mika Virtanen 5. luokka
Opettaja Ville Jaakkola 3. luokka
Opettaja Terhi Haapaniemi 1. luokka
Opettaja Hanna Lamminen 2. luokka
Opettaja Ilona Marttila 4. lk
Opettaja Tiina Tammi 6. luokka
Erityisluokanopettaja Maria Lähdemäki
Erityisopettaja Lotta Viskari
Aamu- ja iltapäivätoiminta
Kouluterveydenhoitaja, puh.aika ma-ke ja pe 8.00-8.30
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
Ympäristöylitarkastaja Johanna Thessler

Tekninen toimi

Palvelutalo
(osasto@oripaa.fi)
Muistiyksikkö Kangaskoti
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
Perhetyöntekijä 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 7307 423

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 Tiina Kuikka

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

0400 215 582

Kirjasto
Kirjastonjohtaja Mari Kujanpää

050 5728 053
044 7625 312
044 7625 300

vt. kunnanjohtaja Kati Rekola
Taloussihteeri Irmeli Isotalo
Toimistosihteeri Tarja Jumppanen

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

