JULKINEN TIEDOTE
ORIPÄÄN KUNTA
KOULUTIE 2
32500 ORIPÄÄ

Oripään kunnan
Tiedotuslehti 1/2020

” En tarvitse mitään niin paljon kuin hunajaa… ”,
sanoi Puh katsoessaan Nasua,
”…paitsi sinua, ystäväni.”
– A. A. Milne –

Muista Ystävää 14.2.2020

Hyvät Orippään kuntalaiset ja Tiedotuslehden lukijat!
Sain luettavakseni Oripään kunnan Tiedotuslehden numeron 3/2019. Olin todella tyytyväinen kuinka
paljon tietoa lehdessä oli eri tapahtumista ja aukioloajoista. Lisäksi lehti ei ollut pelkästään kunnan
tiedotuslehti, vaan myös yhdistykset ja kirkko olivat mukana tiedottamassa. Näin sen pitää ollakin.
Pidetään huolta siitä, että kunnassa on jatkossakin tapahtumia, yhteistyötä ja sitä kautta elämää.
Aloitin Oripään kunnanjohtajan tehtävissä 7.1.2020 ja päätin kirjoittaa muutaman sanan
esittäytymisen näkökulmasta. Nimeni on Timo Tolppanen ja olen syntynyt Heinolassa. Äitini syntyi
Karjalankannaksen Suomenlahden puoleisella rannikolla entisessä Suomen kunnassa nimeltään
Uusikirkko. Uudenkirkon naapurikuntia olivat Kuolemajärvi, Muolaa, Kanneljärvi, Kivennapa ja
Terijoki. Tältä alueelta on tietääkseni lähdetty evakkoon myös Oripään seudulle. Isäni syntyi EteläPohjanmaalla Seinäjoella. Voidaan todeta, että kun karjalainen ja pohjanmaalainen yhdistetään, niin
tässä on sitten tulos.
Niin kuin tiedämme, että kunnanvaltuusto on kunnan ylintä päätösvaltaa käyttävä elin ja se valitsee
itselleen kunnanhallituksen. Kunnanhallitus valvoo kunnan etua, edustaa kuntaa ja käyttää sen
puhevaltaa.
Kunnanjohtajana toimin kunnanhallituksen alaisuudessa. Miksi halusin tuoda tämän esille? Siksi, että
valtuusto ja hallitus ovat meidän kaikkien tärkeitä yhteistyökumppaneita, joiden kanssa lautakunnat ja
kunnan kaikki yksiköt työntekijöineen rakentavat yhdessä tätä kuntaa positiivisesti ja näkyväksi.
Mainitsin alussa tärkeät Oripään yhdistykset. Sen rinnalla ovat myös Oripään yritykset ja täällä
toimivat muut yrittäjät. Kiitos, kun toimitte Oripäässä. Yrityksen tärkeimpiin tehtäviin kuuluu
asiakashankinta. Ilman asiakkaita ei ole myyntiä, ja ilman myyntiä ei ole yritystä. Kunnan
näkökulmasta yritykset luovat mm. työpaikkoja ja siten
kuntaan tulee uusia asukkaita. Meidän on yhdessä yrittäjien
ja kaikkien kuntalaisten kanssa turvattava nykyisten
yrittäjien pysyminen ja uusien yrittäjien tuleminen kuntaan.
Elinvoimainen kunta on positiivisesti näkyvä.
Lähden toiminnassani siitä, että kunnassa on omia
kuntalaisten tarvitsemia lähipalveluja. Toki täytyy olla
realisti, että osa palveluista hankitaan naapurikunnista tai
esim. erikoissairaanhoidon palvelut sieltä mistä nykyisinkin.
Osa palveluista tuotetaan itse ja osa ostetaan. Tärkeintä
on, että pidämme toisistamme huolta ja Oripään kaltaisen
talkoohengen voimissaan. Silloin me pärjäämme!
Toivotan oikein hyvää alkanutta vuotta 2020 kaikille!
Oripään Shellillä kuulemaani toteamusta jatkaen. –
Seuraavaksi se onkin sitten juhannus – Näinhän se on
aikaisemminkin mennyt, mutta tehdään yhdessä siinäkin
välissä tästä kunnasta aina vain parempi paikka asua.

Timo Tolppanen
kunnanjohtaja
Oripään kunta

ORIPÄÄN KOULU
Kouluun ilmoittautuminen
Vuonna 2013 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
1.8.2020 alkavalle kaudelle, tulee hakemus
olla jätettynä maaliskuun loppuun mennessä.
Hakulomakkeita ja lisätietoja saa 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 2 kotona työtä tekevää kunnallista
perhepäivähoitajaa
* Päiväkoti Kultasiipi toimii 1-5-vuotiaiden lasten päiväkotina. Siellä tarjotaan vuorohoitoa,
ja päiväkoti toimii perhepäivähoidon varahoitopaikkana
* Nallenkolossa toimii esikoulu, esikoulua täydentävä varhaiskasvatus sekä 5-vuotiaiden
varhaiskasvatus

ESIOPETUKSEEN OSALLISTUVIEN (v. 2014 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 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.
8.4. Kevätpörinät liikuntahallilla
- ohjelmassa Temppurata, satutuokio, ongintaa, askartelua ja ehkäpä paikalle saadaan myös ihan
oikea pääsiäispupu!
Keväällä myös tulossa teatteriretki.
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.
Löydät meidät myös Facebookista!

ORIPÄÄN URHEILIJAT
B-poikien salibandy kotiturnaus 1.3.2020,
OU pelaa klo 10:00 ja 18:00.
Miesten salibandy kotiturnaus 7.3.2020,
OU pelaa klo 10:00 ja 17:30.
E1-poikien salibandy kotiturnaus 21.3.2020,
OU pelaa klo 11:00 ja 17.00.

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 9.4. klo 10-15 (kiirastorstai)
perjantai 10.4. suljettu (pitkäperjantai)
maanantai 13.4. suljettu (2. pääsiäispäivä)
torstai 30.4. klo 10-15 (vappuaatto)
perjantai 1.5. suljettu (vapunpäivä)
torstai 21.5. suljettu (helatorstai)

Poimintoja kevään uutuuksista kirjastossa
Yksi kevään kiinnostavimmista uutuuskirjoista on Antti Röngän ja Petri Tammisen kirjeromaani Silloin
tällöin onnellinen: pelosta, kirjoittamisesta ja kirjoittamisen pelosta. Kun juuri esikoisromaaninsa
julkaissut Rönkä kirjoittaa isälleen, niin ikään kirjailijana menestyneelle Tammiselle isä-poikasuhteesta, kirjoittamisesta ja elämästä, ja Tamminen vastaa pojalleen, lopputulos ei voi olla muuta kuin
tenhoava.
Suosittu Katajamäki -kirjasarja jatkuu huhtikuussa. Sarjan 15. osan nimi on Arkea ja juhlaa
Katajamäellä, ja siinä katajamäkeläisiä huolestuttaa, kumpi kahdesta ostajaehdokkaasta saa
haltuunsa autiotilan.
Vaikuttavan Napoli-sarjan kirjoittaneelta Elena Ferrantelta julkaistaan keväällä
suomentamaton teos Tyttären varjo. Kirjassa käsitellään täydellisen äitiyden myyttiä.

aiemmin

Elokuvien puolella kirjastoon on tilattu Batmanin arkkivihollisesta kertova elokuva Joker sekä
brittikirjailija J. R. R. Tolkienia käsittelevä elokuva Tolkien. Lapsille on tilattu elokuvat Angry Birds Movie
2, Dora: kadonnut kaupunki ja Pokémon Detective Pikachu.

KIRJASTOSSA TAPAHTUU
Näyttelyt
Kirjastossa on helmikuussa esillä Anneli Ylistalon tekemiä neuleita ja maaliskuussa seurakunnan
kerholaisten askarteluja. Tälle keväälle ei toistaiseksi ole muita näyttelyvarauksia, joten kaikki
kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä kirjastoon ja sopia oman näyttelyn tuomisesta.

Enemmän irti älylaitteesta -kurssi kirjastossa 15.-29.4. keskiviikkoisin klo 14-16.15
Kirjastossa järjestetään 15.-29.4. keskiviikkoisin klo 14-16.15 Enemmän irti älylaitteesta -kurssi.
Kouluttajana toimii Elmeri Ylitalo. Kurssi on osallistujille maksuton. Opetuksen ja ohjauksen toteuttaa
kansalais- ja työväenopistojen yhteinen Digitaidot tarjottimelle -hanke, jota rahoittaa Opetushallitus.
Ilmoittaudu, ota oma älylaite mukaan akku täyteen ladattuna ja tule kurssille!
Ilmoittautuminen Auranlaakson kansalaisopistoon puh. 040 6722 969.
Lisätietoja: Minna Kuusisto, puh. 050 316 7707

Kirjallisuuskammari
Kirjallisuuskammari on kaikille kiinnostuneille avoin lukupiiri, jossa luetaan joka kuukausi jokin kirja ja
vaihdetaan ajatuksia siitä kahvikupin ääressä.
Kevään kirjat ja kokoontumiskerrat ovat
keskiviikko 5.2. klo 13/ Shaffer: Kirjallinen piiri perunankuoripaistoksen ystäville
keskiviikko 4.3. klo 13/ Ferrante: Hylkäämisen päivät
keskiviikko 1.4. klo 13/ Hännikäinen: Parhaassa iässä
keskiviikko 13.5. klo 13/ Hahtola: Aita
Vapaa pääsy. Tervetuloa mukaan!

Vauvalorutuokiot kevättalvella
Kirjastossa järjestetään kevättalvella kaksi vauvalorutuokiota. Ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin
kunnan tapahtumakalenterissa ja kirjaston Facebook-sivuilla.

KULTTUURITOIMI

Oripään historiateos Pieni mutta vahva – Oripään kunnan 150-vuotishistoria
Joulukuussa 2019 julkistettu Oripään historiateos, historioitsija
Sanna Luukkosen kirjoittama teos Pieni mutta vahva – Oripään
kunnan 150-vuotishistoria on 650-sivuinen, tuhti mutta
kiinnostava lukupaketti, jossa kerrotaan niin kunnallispolitiikasta
kuin ihmiskohtaloistakin. Kirjassa on myös runsaasti kuvia
oripääläisistä rakennuksista (esimerkiksi vanha Säästöpankki ja
pappila) ja ihmisistä.
Suuret kiitokset kaikille niille, jotka auttoivat teoksen
kirjoittamisessa kertomalla menneistä ajoista tai lainaamalla
valokuviaan!
Kirjaa myydään Oripään kirjastossa, ja sen hinta on 60 € (käteistai pankkikorttimaksu). Lisätietoja saa kirjastosta puh. 0400
215 582.

Lunttan Kaapo -luento keskiviikkona 25.3. klo 18 valtuustosalissa
Mestaus oli Suomessa yleinen rangaistus 1600-luvulta 1800-luvulle. Suomen viimeinen mestaus
toteutettiin Pieksämäellä vuonna 1825. Mestaus oli aikanaan suuri show, ja jopa koululaiset saivat
vapaata, jotta pääsivät katsomaan mestausta. Lunttan Kaapo oli yksi viimeisistä Varsinais-Suomessa
mestatuista. Hänen kaulansa katkaistiin vuonna 1824 Oripäässä.
Lunttan Kaapo -luennolla Oripään historiaan perehtynyt FM Sami Männistö kertoo Lunttan Kaaposta.
Lisäksi katsotaan yhdessä oripääläisten vuonna 2001 esittämä Lunttan Kaapo -näytelmä.

Kansallinen veteraanipäivä 27.4.
Kansallista veteraanipäivää vietetään maanantaina 27.4. Oripäässä veteraanipäivän viettoon kuuluu
kunniakäynti Veteraanikivellä sekä juhla. Tarkemmat tiedot ilmoitetaan myöhemmin paikallislehdissä
ja kunnan nettisivuilla.

ORIPÄÄ-SEURA
Oripään kotiseutuyhdistys Oripää-seura ry toimii kotiseutumme hyväksi. Olet tervetullut
järjestämiimme tapahtumiin ja yhdistyksemme jäseneksi. Tule mukaan tekemään Oripäästä
entistäkin viihtyisämpi!
Pidämme vuosikokouksen torstaina 5.3. klo 18.30 Oripään kunnantalon kahvihuoneessa.
Tarjoamme kahvia Lunttan Kaapo -luennon osallistujille keskiviikkona 25.3. klo 18 valtuustosalissa.
Järjestämme heinäkuussa Oripään kotiseutupäivät kunnan kulttuuritoimen kanssa. Juuri nyt on oikea
aika lähestyä meitä kotiseutupäiviin liittyvien toiveiden kanssa. Millaista ohjelmaa toivot
kotiseutupäiville? Luentoja, näyttelyitä vai jotain ihan muuta?
Oripää-seuran puheenjohtajana toimii Hannele Rouhiainen ja sihteerinä Mari Kujanpää.
Yhteydenotot puh. 0400 215 582 tai mari.kujanpaa@oripaa.fi.

LATVAN-MAKKARKOSKEN KYLÄTOIMIKUNTA
Kevään virkistyspäivä Villen laavulla la 11.4. klo 11.00.
Kahvitarjoilu, omat makkarat mukaan. Tervetuloa!
Otetaan vastaan tyhjiä mehukanistereita askartelua varten.
Ota yhteys Villeen puh. 050 3764 957, kiitos!

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 2.1.–31.5.2020
Turuntie 1, vanha Pinella
MAANANTAI

klo 16.00 – 20.00 /7. lk – 17 v.

TIISTAI

klo 12.30 – 15.30 / 3. lk – 6. lk
klo 15.30 – 17.30 / 7. lk
klo 18.00 – 20.00 / 7. lk – 17 v.

TORSTAI

klo 12.30 – 15.30 / 3. lk – 6. lk
klo 17.00 – 20.00 / 7. lk – 17 v.

Kuun viimeinen
PERJANTAI

klo 18.00 – 22.00 / 7. lk – 17 v.

NUORISOTILA ON KIINNI HIIHTOLOMAVIIKOLLA (VKO 8)
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.
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.
Anu Haapanen, p. 050 536 4604
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 (3.1. / 7.2. / 6.3. / 3.4. / 8.5.) klo 12 alkaen. Bingo pidetään
vanhan ravintolan tiloissa, osoitteessa Turuntie 1, joka toimii nuokkarina. Vapaaehtoinen kahvimaksu.
Kaikenikäiset tervetuloa!
CIRCUIT-TREENI KUNTOSALILLA
Yhteisen alkulämmittelyn jälkeen kiertoharjoittelua kuntosalilaitteilla. Torstaisin alkaen 30.1.2020 klo
18–19 Oripään kuntosalissa 12 kertaa. 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) 65
€. 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.
KOKO PERHEEN LIIKUNTAPÄIVÄ
Kangastuvalla 23.2.2020 klo 10 alkaen. Lumihartaus klo 10 alkaen, jonka jälkeen lapset pääsevät
kisailemaan
Hippo-kisailua,
laji
sään
mukaan
ja
tarkentuu
lähempänä,
seuraa
www.facebook.com/OPOripaa. Poniajelua sekä muuta sään mukaista ohjelmaa. Kahvi- ja
mehutarjoilu. Järjestäjinä Oripään Osuuspankki, Oripään Urheilijat, Pöytyän srk, Oripään MLL ja
Oripään vapaa-aikatoimi.
KUNTOSALIA SENIOREILLE
Pta Ville Jaakkola pitää ohjaustunnit seniori-ikäisille liikkujille, joille kuntosali ei ole kauhean tuttu tai
jos onkin, niin haluaa vain kerrata oikeat otteet. Päivät ovat torstaina 5.3.2020 ja 19.3.2020 klo 15.30
– 17.00. Kuntosali on tällöin suljettu muilta. Hinta on 7 € kerta. Tervetuloa!
AVOIMET KUNNANMESTARUUSHIIHDOT
Lauantaina 15.2. perinteinen tyyli, ilmoittautuminen klo 11.30 alkaen.
Lauantaina 29.2. vapaa tyyli, ilmoittautuminen klo 11.30 alkaen.
Kilpailut ovat avoimet kaikille, Kangastuvalla. Pakkasraja -15 astetta, lumivaraus. Sarjat vauvasta
vaariin. Mehutarjoilu. Samassa yhteydessä kisataan Oripään Urheilijoiden mestaruudet. Tiedustelut
Ville Auramaa puh. 050 376 4957.

AVOIMET PUULAAKIHIIHDOT
Avoimet puulaakihiihdot hiihdetään sunnuntaina 22.3. Kangastuvalla klo 11 alkaen. Hiihdetään 4
osuutta, joista yksi on perinteisellä tyylillä ja loput 3 vapaalla tyylillä. Neljä hiihtäjää joukkueessa, voi
olla miehiä ja naisia sekaisin joukkueessa. Tiedustelut Ville Auramaa puh. 050 376 4957.
NAISTEN PÄIVÄ 8.3.2020
Liikuntahallilla pidetään naisten päivän jumppa. Lisätietoja myöhemmin erillisellä tiedotteella.
HEI ME LEIKITÄÄN!
Lähdetään leikkimään keskustan leikkipuistoon koko perheen voimin perjantaina 22.5. klo 10.00 –
12.00, tarjolla kahvia ja pientä purtavaa. Järjestävät Oripään Mll ja Oripään vapaa-aikatoimi.

HIIHTOLOMALLA TAPAHTUU
PERJANTAI 14.2.
Mini-yönuokkari
Yönuokkari 3.-6. luokkalaisille 14. – 15.2.2020 nuorisotilassa.
Yönuokkari alkaa perjantaina klo 18.00 ja päättyy lauantaina klo
09.00. Yönuokkarissa sitoudutaan olemaan koko sen ajan.
Ohjelmassa mm. leffoja, kisoja, yöpalaa ja mahdollisesti unta.
Mukaasi tarvitset: yöpuku, makuualusta tai patja, makuupussi tai
peitto, tyyny, pesuvälineet, henkilökohtaiset lääkkeet ja muuta
tarpeelliseksi katsomaasi.
MAANANTAI 17.2.
Lasketteluretki Himokselle
Yhteistyössä Pöytyän liikuntatoimen kanssa. Lisätietoja
myöhemmin!
TORSTAI 20.2.
Matka DUUDSON ACTIVITY PARKKIIN
Lähde viettämään mukavaa lomapäivää Duudson Activity Parkkiin Seinäjoen
uuteen Ideaparkkiin. Mukaan voit lähteä koko perheen voimin tai kaveriporukalla.
Alle 13-vuotiaat vain huoltajan seurassa. Pöytyän, Auran ja Oripään kuntien nuorisotoimet
mukana matkassa.
MATKAN HINTA JA SISÄLTÖ
Matkan hinta lapsi 1-6 v. ja aikuiset 40 €/hlö, koululaiset ja opiskelijat 55 €/hlö,
sisältää kuljetuksen, sisäänpääsylipun sekä retkipakettiruokailun pizza-tortilla buffetin
Duudson Activity Parkissa.
AJOREITIT JA AIKATAULUT
Kyrö, tori klo 8.30
Auran yhtenäiskoulu klo 8.45
Riihikoski, Kisariihi klo 9.00
Oripää, Kivimakasiini klo 9.15
Saapuminen Seinäjoelle, Duudson Activity Parkkiin noin klo 13.00.
Paluulähtö klo 18.30. Paluu samaa reittiä takaisin Kyröön klo 22.30 mennessä.

ILMOITTAUTUMINEN JA LISÄTIEDOT
Trampoliinialueella edellytetään käytettävän liukuestepohjaisia trampoliinisukkia turvallisuussyistä
TUKESin suositusten mukaisesti.
Ilmoittautuminen HelleWiin (www.kuntapalvelut.fi/poytya)
Lisätiedot: Anna-Leena Ranto, p. 0400 780 646 tai Tiina Kuikka puh. 040 1977 293
Matka toteutetaan, kun lähtijöitä on 25 henkilöä.
SUNNUNTAI 23.2.
Koko perheen Ulkoilupäivä
Lumikirkko ja Hippo-hiihtokisat sekä ulkoilua koko perheelle vapaa-ajankeskuksella. Tapahtuma
alkaa lumikirkolla ja jatkuu Hippokisoilla sekä pulkkailulla. Yhteistyössä Oripään kunta, Pöytyän
seurakunta, Oripään Osuuspankki ja Oripään Urheilijat.

…KEVÄÄN TAPAHTUMIA
MAANANTAI 9.3.
Kuutamohiihto/Kuutamokävely
Maanantaina 9.3. klo 19 alkaen vapaa-ajankeskuksella. Mehu- ja makkaratarjoilu. Lumen puuttuessa
matka taivalletaan kävellen. Yhteistyössä Oripään kunta ja Oripään Urheilijat.
Vko 20 PÖYTYÄ-ORIPÄÄ HAASTEPYÖRÄILY
Perinteinen Pöytyä-Oripää haastepyöräily viikolla 20.
LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMEN VUOSIAVUSTUKSET
Haettavissa 1.3.–17.4.2020. Lähetä vapaamuotoinen hakemus, jossa liitteenä edellisen vuoden
tilinpäätös, toimintakertomus ja talousarvio. Hakemukset osoitetaan sivistyslautakunnalle ja voidaan
toimittaa vapaa-aikaohjaajalle kunnantalolle tai sähköpostilla tiina.kuikka@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
tiina.kuikka@oripaa.fi, 28.2.2020 mennessä.

SAVISEUTU LIIKKUU -KAMPANJAT
Saviseutu pyöräilee -kampanjan palkinnot on arvottu. Kilometrejä kertyi yhteensä 9250 km, kiitos
kaikille kampanjaan osallistuneille!
•
•
•

•

Eniten pyöräiltyjä kilometrejä (1000 km) Esko Mäki, juomapullo
Pertti Liinoja, pipo
Sirpa Tamminen, pipo
Rauno Tamminen, pipo

Palkinnot saa noutaa kirjastosta aukioloaikoina.
Saviseutu kävelee -kampanja 1.9.2019-31.12.2019 käveltiin viime syksyn aikana. Kävellyt kilometrit
voi ilmoittaa vapaa-aikatoimeen tammikuun loppuun mennessä. Osallistujien kesken arvotaan
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 vapaaaikatoimistoon tai kirjastoon 31.5. mennessä. Saviseutu liikkuu on lanseerannut käyttöön myös
sähköisen kirjauksen! Linkki lomakkeeseen löytyy kunnan nettisivuilta.

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 keskiviikkona 19.2.2020 klo 14 - 18 Oripään
seurakuntatalolla
Muista ottaa henkilöllisyystodistus mukaasi! Tervetuloa!
Jo yksikin luovutus auttaa.
P.S. Seuraava luovutusmahdollisuus Oripäässä on 8.6.2020

Kylän laidalta: KirpputOrin ja Messin kuulumisia
Kuntouttavan työtoiminnan Messi sai jatkokauden jälleen tälle vuodelle, josta olemme erittäin
kiitollisia. Työmme tuottaa siis tulosta, Oripään Arjen apu ry sai jo toisen työttömän palkkatuetulle
sopimukselle ja suoraan koko vuodeksi! Toivomme suuntauksen jatkuvan ja samalla keinolla
työttömänä olevien henkilöiden listan lyhenevän entisestään. Olemme myös pystyneet auttamaan
monia avuntarpeessa olevia mm. ruoka-avulla ja näin tuomaan helpotusta kovaan arkeen.
Viime vuonna järjestimme useita erilaisia tilaisuuksia, jotka saivat väen mukavasti liikkeelle. Oli
Ystävänpäivää, Laskiaisriehaa, Papusoppaa ja pannaria, pihakirppistä, Usko Kemppi -konserttia,
joululauluja... Tänäkin vuonna pyrimme myös saamaan kuntalaiset osallistumaan, joten tulemme
järjestämään jotain uusia juttuja pitkin vuotta. Tiedotamme niistä lähemmin tapahtumien edellä.
KirpputOri täytti tammikuun alussa jo vuoden, aika kuluu siis todella nopsaan! Olemme kiitollisia
lahjoittajille ja paikkojen vuokraajille, tavaraa on ollut ja on edelleen runsaasti. Aukioloajat ovat
entisellään, ma ja ke 9 – 14, ti ja to 9 – 17, pe 9 – 12 sekä la ja su 12 – 15. Viikonloppuisin KirpputOri
on toiminut vapaaehtoisten voimin ja olemmekin olleet todella onnekkaita saadessamme hyvän
joukon vapaaehtoisia päivystäjiä. Lisää ilmoittautujia otamme toki mukaan rinkiin. Paikkojen vuokrat
ovat edulliset, kannattaa siis laittaa tarpeettomiksi käyneet tavarat kiertoon. Toiselle tarpeeton voi olla
toisen aarre. Otamme vastaan edelleen myös lahjoituksia, tuothan ehjää ja puhdasta tavaraa,
sellaista, jota olisit itsekin valmis ostamaan ja käyttämään.
KirpputOrin 1-vuotissynttäreitä juhlistamme helmikuussa Ystävänpäivän tienoilla, teema ja
päivämäärä tarkentuvat pikapuoliin ja niistä ilmoittelemme kyllä.
Messi on myös käytettävissä edullisesti pieniin tilaisuuksiin, kuten kokouksiin tai vaikka koulutuksiin
ja käsityöpiireihin. Kysy lisää.
Oripään Arjen apu ry päätti ensimmäisessä syyskokouksessaan pitää yhdistyksen jäsenmaksut
ennallaan, toivotamme myös uudet jäsenet tervetulleiksi mukaan kannattamaan toimintaamme.

Saajan
tilinumero
Mottagarens
kontonummer
Saaja
Mottagare

IBAN

BIC

FI92 5309 0220 0367 57

Henkilöjäsenmaksu 5,00 €
Yhteisöjäsenmaksu 30,00 €

Oripään Arjen apu ry

Vapaaehtoinen kannatusmaksu ______ €

TILISIIRTO.
GIRERING

Maksajan
nimi ja
osoite
Betalarens
namn och
adress

Allekirjoitus
Underskrift

Tililtä nro
Från konto nr

Viitenumero
Ref. nr
Eräpäivä
Förfallodag

Euro

Maksu välitetään saajalle maksujenvälityksen
ehtojen mukaisesti ja vain maksajan ilmoittaman
tilinumeron perusteella.
Betalningen förmedlas till mottagaren enligt villkoren
för betalningsförmedling och endast till det
kontonummer som betalaren angivit.

DIAKONIATYÖ ORIPÄÄN KIRKKOALUEELLA
Uusi Toivo arkilounaat Oripään srk-talolla klo 11.00 - 12.30 tiistaisin 28.1., 25.2., 24.3. ja 28.4.
Lounasmaksu 5 €, työttömät 1 €.
Sukkapiiri kokoontuu maanantaisin Oripään srk-talolla klo 13.00
3.2., 2.3., 23.3. ja 27.4.
Lähteellä – Naisten aamukahvit Oripään srk-talolla klo 9.30-11.30 lauantaina
21.3.
Luopumisen kysymykset naisen elämässä, puhujavieraana Anneli Roozbehan,
Auran seurakunnan diakoniatyöntekijä. Aamu alkaa yhteisellä aamupalalla klo 9.30.
Munkkimyyjäiset Oripään srk-talolla Yhteisvastuukeräyksen hyväksi torstaina 30.4 klo 14.00.

LÄHETYSTYÖ
Hernekeittolounas
Yläneen srk-talolla su 8.3.
Jumalanpalveluksen päätyttyä.
Lounas tarjolla klo 13 asti. Tuotto Itä-Aasian
työn hyväksi Lähetysyhdistys Kylväjän kautta.

Lähetyslounas Riihikosken
srk-kodilla su 5.4. klo 11.30-13.00.
Lounaan yhteydessä tietoa Kansanlähetyksen
työstä lähetyskentillä, mukana Ari Malmi.

MLL ORIPÄÄN PAIKALLISYHDISTYS
ALKUVUODEN 2020 TAPAHTUMIA:
Vauvatapaaminen (2019 syntyneet) 25.2.2020, lisätietoa tulossa

23.2.2020 MLL mukana koko perheen Lumikirkko-tapahtumassa
Kangastuvalla. Kelien mukaan säähän sopivaa puuhaa ja yhdessäoloa.
24.2.2020 Ruutujen lumo -mediakasvatustilaisuus vanhempainiltana ala-asteikäisten vanhemmille
Oripään koululla klo 18–19.30. Maksuton tilaisuus.
8.3.2020

Naistenpäivän liikunta- ja hyvinvointipäivä naisille liikuntahallilla, lapsiparkki! Lisätietoa
lähempänä.

8.4.2020

Perinteiset Kevätpörinät liikuntahallilla, lisätietoa lähempänä.

17.4.2020 Perhekahvila uudella Nosella (entinen ravintola K-Marketin vieressä) klo 10–12.
Ohjelmassa askartelua, leikkiä ja jutustelua. Maksuton keittotarjoilu.
Vappudisco vappuviikolla, lisätietoa lähempänä.
15.5.2020 Perhekahvila leikkikentällä pizzerian takana klo 10–12 (säävaraus)

Peuhu liikuntahallilla aina torstaisin klo 9–11. Peuhussa
vapaata temmellystä oman aikuisen kanssa, ei ohjattua
toimintaa. TERVETULOA MUKAAN!

MÖKIN VUOKRAUS:
Yhdistyksellä on Säkylässä Pyhäjärven rannalla mökki, jota on mahdollista vuokrata kesäisin.
Hinnasto kesällä 2020:
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 €
Tiedustelut ja varaukset: Johanna Kreivilä, puh. 050 410 7765.

JÄSENYYS:
Yhdistyksen jäsenmaksu 25 € / vuosi (aikuiselta, lasten jäsenyys maksuton). Valtakunnallisten
jäsenetujen lisäksi löytyy 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 tai s-posti: tiina.h.makila@gmail.com.
Liittyä voit osoitteessa: https://www.mll.fi/tue-tyotamme/liity-jaseneksi/

ORIPÄÄN KOTIHOITO kiittää asiakkaidensa puolesta lämpimästi
SPR:n Oripään osastoa heidän saamistaan joululahjoista!

ELÄKELIITON ORIPÄÄN YHDISTYS

Kerho parittomilla viikoilla ke klo 13 Nosessa (K-Marketin talo)
Boccia parillisilla viikoilla ke klo 14.30- 16.30 Liikuntahalli
Pelikerho (korttipelejä) Seuraa järjestöpalstoja.
To 12.3. Helsinki-päivä, Oodi ja Rahamuseo hinta 65,00 €
Pe 22.5. Lehmiranta Pasi Kauniston konsertti. Menomatkalla kahvit Kalliolaakson Linnassa, lounas,
konsertti, päivätanssit ja kuljetus 61,00 €
Ke 15.7. Eläkeliiton Kesäteatteri "Korpelan kujanjuoksu" Tampereen Komediateatterissa.
Ilmoittaudu matkoille Railille puh. 040 521 1022.
Kortteja ja adresseja myynnissä Raililla ja Sointulla.
Lisää tapahtumia tulossa, seuraa järjestöpalstoja.

MYLLYKYLÄN KYLÄYHDISTYS
Sauna lämpiää torstaisin klo 18–21, saunamaksu 4 €, sisältää korppukahvit.
Tai kymppikortti 40 € + yksi käynti ilmaiseksi.
Täyden kymppikortin palauttaneiden kesken arvontaa joulukuussa.
Lähteentupaa vuokrataan 60 €/vrk.
Huom! Uuden varustelun ansiosta tupa toimii mainiosti myös kokoustilana.
Varaukset vain puhelimitse puh. 040 350 3316.
Tervetuloa!
Puheenjohtaja Katri Lähde 040 864 9578
Sihteeri Anna-Leena Mäkelä 044 564 7840
myllykylan.kylayhdistys@gmail.com

KEIHÄSKOSKEN MARTAT
Luulitko lampaanvalmistuksen kestävän aina ikuisuuksia, ja tämä estää sinua käyttämästä sitä
nopeassa arkiruoanvalmistuksessa? Lammas taipuu myös nopeaan valmistukseen, etkä silti tarvitse
sitä kalleinta filettä, vaikka sekin on toki nopeaa valmistaa – sopivaa esim. vaivattomiin juhliin! Tällä
kurssilla valmistetaan lasten ja aikuistenkin suosikkiruokia: ihanat lammastortillat, supernopea
lammasspagetti, kiinalaistyyppistä lammaswokkia ja lammashampparit. Tämän kurssin jälkeen lähdet
taatusti lähitilalle lammaskaupoille – ja onneksi sitä saa jo suoraan useiden kauppojen hyllystä tai
pakastimesta. Muista suosia kotimaista – siitä puuttuu villasukan maku, johon edelleen törmää
ulkomaalaista pakastemöhkälettä valmistaessa, ja tuet lähiyrittäjän työtä. Pikaruokaa lampaastakurssi pidetään Yläneen yhtenäiskoulun kotitalousluokassa to 5.3. klo 18. Kurssin hinta jäsen 10 €,
ei-jäsen 15 €. Ilmoittautumiset Sanna Mattila 0407663637 keihaskoskenmartat@gmail.com
Kaipaatko ideoita arkiruokiin? Lounais-Suomen Martoista Pia Niemonen ohjaa meidät edullisen ja
maukkaan arkiruoan lumoihin 31.3.2020 klo 18 Paimenenmäessä (Tourulantie 466 Yläne). Kurssin
hinta 10 € jäsen, 15 € ei-jäsen. Ilmoittaudu mukaan! Sanna Mattila, 0407663637
keihaskoskenmartat@gmail.com
Tulossa pääsiäisen korvilla koko perheen ulkoilupäivä, jossa ohjelmassa tehtäviä ulkoilmassa sekä
hulvaton munajahti! Lisäksi tulossa myös puutarharetki touko-kesäkuun aikana, jossa pääsemme
taas ihastelemaan kukkaloistoa.
Keihäskosken Martoilla on vuokrattavana kahvi- ja ruokailuastiasto 100 hengelle. Astiat ovat
kätevästi kuljetuslaatikoissa.
Seuraa ilmoitteluamme sosiaalisesta mediasta ja nettisivuilta
www.keihaskoskenmartat.com

ORIPÄÄN VESAN TOIMINTAA TALVIKAUDELLA 2020
3.2.
24.2.
29.2.
20.3.
13.4.
21.4.
25.4.
28.4.

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

Yleisurheilun pm-hallikilpailuja
26.1.
2.2.
8.-9.2.
29.2.1.3.
14.3.

P/T11-15 pm-halliviestit Turku
M/N, M/N17, P/T15 pm-hallikilpailut Turku
M/N, M/N17, P/T15 pm-hallikilpailut Turku
P/T9-13 pm-hallikilpailut Turku
P/T9-13 pm-halliottelut Turku

Säännöllinen toiminta
Yleisurheiluharjoitukset liikuntahallilla
* Maanantaisin klo 17
* Perjantaisin klo 20
Painonnostoharjoitukset kuntosalilla
* Perjantaisin klo 18
Toukokuussa alkavat yleisurheiluharjoitukset urheilukentällä
* Tiistaisin klo 18.30
* Torstaisin klo 18.30
* Sunnuntaisin klo 18.30

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

materiaalit viimeistään 15.4.2020
materiaalit viimeistään 15.8.2020

Materiaalin voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen:
tiedotuslehti@oripaa.fi tai tuoda kirjallisena kunnanvirastolle.
Kunnan tiedotuslehteä ei säästösyistä jaeta enää automaattisesti jokaiseen oripääläiseen
kotitalouteen. Tiedotuslehti ilmestyy sähköisenä versiona kunnan internetsivuille. Tulostettuja
tiedotuslehtiä on jaossa mm. kirjastossa, palvelutalolla, Messissä ja Osuuspankissa.

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

503 297 757
044 7625 312
044 7625 300

Kunnanjohtaja Timo Tolppanen
Taloussihteeri Irmeli Isotalo
Toimistosihteeri Tarja Jumppanen

Hallintotoimisto

044 7625 331
044 7600 072

Perhepäivähoitajat
Pirjo Kauppinen
Seija Suoranta

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

ORIPÄÄN KUNNAN PUHELINLUETTELO

