Oripään kunnan
Tiedotuslehti 2/2020

ORIPÄÄN KOULU
Lukuvuonna 2020-2021 koulussa on kirjoilla oppilaita yhteensä 104. Henkilökunta on
uusiutunut: Sanna Kiertonen opettaa kolmatta luokkaa. Tiina Tammi on virkavapaalla elokuun
lopusta eteenpäin, ja Terhi Haapaniemi sijaistaa häntä kakkosluokassa. Opettajat tavoittaa
parhaiten välituntisin 10.00-10.15, 11.00-11.45 tai 12.30-12.45. Henkilökunnan yhteystiedot
löytyvät kunnan sivuilta kohdasta Yhteystiedot.

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

ORIPÄÄN VARHAISKASVATUKSEN VANHEMPAINYHDISTYS
Kevään osalta useampi lapsiperheille suunnattu tapahtuma, kuten teatterimatka, Kevätpörinät ja vappudisco, jäi
valitettavasti Koronan vuoksi toteutumatta.
Toivottavasti tilanne sallii paluun normaaliin viimeistään syksyllä. Tulevista tapahtumista tiedotammekin
ilmoitustauluilla sekä sosiaalisen median kanavilla.
Uusi toimintakausi alkaa elokuun alussa ja toivotamme tervetulleeksi uusia vanhempia ideoineen mukaan toimintaan!
Toivotamme onnea koulutielle eskarin päättäneille sekä aurinkoista kesää!
Yhteystiedot: puheenjohtaja Suvi Lähteenmäki 0407741287
oripaanvvy@gmail.com
Facebookissa: Oripään Varhaiskasvatuksen Vanhempainyhdistys

ORIPÄÄN RESERVIALIUPSEERIT RY
Kevätkokous Lähteentuvalla 12.6. klo 18.
Varaa mukaan varusteet ulkoiluun ja saunomiseen. Kahvitarjoilu.
Yhteystiedot: Puheenjohtaja Mikko Kulmanen 050 5724607 mikko.kulmanen@hotmail.fi
Sihteeri: Suvi Lähteenmäki 040 7741287, suvi.lahteenmaki@hotmail.com

MLL ORIPÄÄN PAIKALLISYHDISTYS
Vuokraamme Pyhäjärven rannalla olevaa mökkiä seuraavasti:
Oripään MLL:n jäsenet
Hinta muilta

50 €/vrk
65 €/vrk

Vuokra-aika alkaa klo 16 ja päättyy klo 12. Varauksen peruminen on tehtävä viikkoa ennen, myöhemmin
peruutetuista perimme puolet vuokrahinnasta. Mahdollinen siivousmaksu 80 €. Tiedustelut ja varaukset:
Johanna Kreivilä 050 410 7765.
Kuvia mökiltä löydät Facebookista sivuiltamme: MLL Oripään yhdistys
Kesäkuussa treffaamme yhdessä Oripään kunnan kanssa keskustan leikkipuistossa keskiviikkoisin klo 10-12.
Tarjolla virvokkeita ja pientä naposteltavaa.
Syksyllä jatkuu Peuhu-tunnit liikuntahallilla yhdessä perhepäivähoitajien kanssa torstaisin klo 9.30-11.00.
Yhteystiedot: Puheenjohtaja Terhi Solla, 050 547 1795, terhi_solla@hotmail.com
Facebookissa: MLL Oripään yhdistys

ORIPÄÄN ELÄKELIITTO
Kettinginheitto parittomien viikkojen ke klo 17.00 seurakuntatalon pihalla.
Parillisina viikkoina Pihatreffit klo 14.00, seuraa järjestöpalstoja.
Suunnitteilla retki Pöytyän Museopappilaan heinäkuussa.

Loistokari-Risteily ti 25.8. Höyrylaiva Ukko-Pekalla. Risteily-isäntänä Förin Äijä Markku Heikkilä. Loistokarilla
savukalakeitto ja kahvit. Risteilyn jälkeen 1,5 tuntia ostosaikaa Turun keskustassa. Hinta 59,00 €. Ilmoittautua
voit Railille puh. 040-5211022.
Sylvi ja Huru-Ukot pe 4.9. Kangasala-Talolla. Vieraana maalaislääkäri Tapani Kiminkinen. Näytös alkaa klo
19.00. Hinta 55,00 €. Ilmoittautua voi Railille.

Tiedotuslehden 3/2020 suunniteltu ilmestymisaika on lokakuussa.
Materiaalit lehteen tulee jättää 30.9.2020 mennessä sähköpostitse
osoitteeseen tiedotuslehti@oripaa.fi tai materiaalin voi jättää kirjallisena
sosiaalitoimen siniseen postilaatikkoon osoitteessa Yläneentie 2.

ORIPÄÄN VARHAISKASVATUS
Moikka!
Olen Suvi Ollilainen, varhaiskasvatuksen opettaja ja sosionomi. Aloitin varhaiskasvatuksen vastuuhenkilön
viransijaisena 27.4.2020. Minut tavoittaa numerosta 050 432 8188 tai sähköpostitse suvi.ollilainen@oripaa.fi.
Pikkuhiljaa tulemme tutuiksi! Ottakaa yhteyttä, kun teillä on mitä tahansa asiaa varhaiskasvatukseen,
esiopetukseen ja niiden järjestämiseen liittyen.
Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen ajankohtaisia asioita voit seurata sivustolla oripaa.fi → Varhaiskasvatus ja
Tiedotteet.
Varhaiskasvatus Oripäässä:
* Oripään kunnan palveluksessa työskentelee 2 kotona työtä tekevää kunnallista perhepäivähoitajaa.
* Päiväkoti Kultasiipi toimii 1–5 -vuotiaiden lasten päiväkotina. Kultasiipi toimii perhepäivähoidon
varahoitopaikkana ja siellä järjestetään tarvittava vuorohoito.
* Nallenkolossa toimii esikoulu sekä esikoulua täydentävä varhaiskasvatus.
Varhaiskasvatukseen tulevan postin toimitus:
Kunnanviraston muutettua toimitetaan varhaiskasvatukseen saapuva asiakasposti toistaiseksi suoraan
Kultasiiven päiväkodille sen aukioloaikoina tai muutoin virastotalon seinässä olevaan postilaatikkoon, jossa
lukee Kunnanvirasto.
Varhaiskasvatuspaikkojen haku:
Hoitopaikkoja voi hakea läpi vuoden. Hakemus tulee jättää viimeistään 4 kuukautta ennen lapsen hoidon
tarvetta kunnanvirastolle tai päiväkodille. Mikäli hoidontarve 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. Vuorohoitoa
tarvitsevien kanssa tehdään vuorohoitosopimus.
Lisätietoja saa varhaiskasvatuksen vastuuhenkilöltä 050 432 8188, hakulomakkeita päiväkodista tai
osoitteesta www.oripaa.fi → lomakkeet.
Tällä hetkellä varhaiskasvatuksessa olevien perheiden ei tarvitse hakea hoitopaikkaa syksyksi. Ainoastaan, jos
paikka on irtisanottu tai toivoo muutosta nykyiseen hoitopaikkaan, tulee hakemus täyttää ja toimittaa
Kunnanviraston postilaatikkoon tai päiväkotiin.

VAPAA-AIKATOIMI TIEDOTTAA
NUORISOTILA NOSE AVOINNA 1.6. – 30.6.2020
Turuntie 1, vanhan Pinellan tiloissa.
8

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.

Kesä-NOSE:lla voit esimerkiksi syödä omia eväitä, pelata mm.
biljardia, jutella kavereiden tai ohjaajan kanssa tai vain olla.
Välillä leivotaan, kisaillaan, visaillaan tai vaikka askarrellaan.
Voimme myös tehdä retkiä lähimaastoon.
Käsiä pestään ahkerasti ja turvavälit huomioidaan!
Ajankohtaiset tiedot NOSE:n aukioloista ja tapahtumista löydät NOSE:n Facebook-, Instagram- ja snapchattileiltä.

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, puh. 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!

KESÄN TAPAHTUMIA
SAVISEUTU LIIKKUU -KAMPANJAT
Saviseutu liikkuu on nyt myös facebookissa!
Saviseutu pyöräilee -kampanja 1.4.–31.8. Osallistu tiukkaan kuntien
väliseen pyöräilykilpailuun. Osallistuneiden kesken arvotaan palkintoja,
mm. lahjakortteja liikuntatoimen hallinnoimiin tiloihin! Merkkaa
suorituksesi kuntolaatikoista löytyviin vihkoihin. Järjestää: Auran, Pöytyän,
Loimaan, Koski Tl:n, Marttilan ja Oripään liikuntapalvelut.
Saviseutu liikkuu – kampanjat käyttävät sähköistä kirjautumista! Linkki pyöräilyn kirjaamiseen:
https://oripaa.fi/asukkaalle/sivistystoimi/vapaa-aikatoimi/liikuntapalvelut/saviseutu-liikkuu/
Kampanja-ajat:
1.1.–30.4. Saviseutu hiihtää, kirjaukset kunnan internetsivuilta tai kirjastosta saataviin lomakkeisiin tai
sähköisenä kirjauksena.
1.5.–31.8. Saviseutu pyöräilee, kirjaukset kuntolaatikoissa oleviin vihkoihin tai sähköiseen kirjaukseen.
1.9.–31.12. Saviseutu kävelee, kirjaukset kunnan internetsivuilla tai kirjastosta saataviin lomakkeisiin tai
sähköisenä kirjauksena.
KUNNANMESTARUUSKILPAILUT
Yleisurheilun avoimet kunnanmestaruuskilpailut pidetään 18.8.2020, jos rajoitukset sen sallivat.
Maastojuoksun avoimet kunnanmestaruuskilpailut pidetään 22.9.2020, jos rajoitukset sen sallivat.
UIMAKOULU
Uinninopetusta ei tänä vuonna pystytä järjestämään kunnan toimesta. Vesihovin uimakouluista löytyy
tarkempaa tietoa osoitteesta vesihovi.fi.
PERHEKAHVILA
GOES
TO
LEIKKIPUISTO
Keskustan leikkipuistossa kokoonnumme kesäkuun ajan joka keskiviikko klo
10 – 12. Päivämäärät ovat 3.6, 10.6, 17.6 ja 24.6. Leikkiä ja yhdessäoloa
turvavälit huomioiden! Yhteistyössä MLL Oripää ja Oripään vapaa-aikatoimi

BINGO
Kahvitarjoilu, vapaaehtoinen maksu! Bingo jatkuu taas syksyllä 4.9. alkaen joka kuun ensimmäinen perjantai
Palvelutalolla, jos rajoitukset eivät jatku!

KirpputOrin ja Messin kuulumisia
Kuten kaikki tiedämme, tänä vuonna on hiljaiseloa vietetty joka suunnalla, niin maalla, merellä kuin ilmassakin.
Vähitellen on jo luvassa toimintojen vapautumista, nähtäväksi jää, onko se pysyvää vai tilapäistä.
Tätä kirjoittaessa on KirpputOri ollut kiinni reilun parin kuukauden ajan. Myöskään kuntouttavan työtoiminnan
saralla ei ole paljoa tapahtunut. Emme siis mekään pääse kehumaan aikaansaannoksillamme, ohjelmaa ei ole
voitu viedä läpi suunnitellusti. Aurajokivarsikirppisralli-tapahtumakin siirrettiin, yritämme uudelleen
loppukesän aikana.
Mutta emme heitä kirvestä kaivoon, pyrimme normalisoimaan tilanteen niin pian ja niin hyvin kuin
mahdollista. KirpputOri avataan 1.6. alkaen ja toimimme kuten aiemminkin, samoilla aukioloajoilla.
Myyntipaikkoja löytyy ja viikonloppuihin otetaan mieluusti innokkaita päivystäjiä.
Kesäkuun toisella viikolla, 8. - 14.6., vietämme Poikkeustilan Purkajaisviikkoa. Ennestäänkin edulliset hintamme
pistetään puoliksi. (Huom. Ei koske kaikkia asiakkaiden myynnissä olevia tuotteita). Purkajaisviikolla myymme
joinakin päivinä uunituoreita leivonnaisia, päivistä ilmoitamme lähempänä. Kannattaa siis tulla poikkeamaan!
Koronakevään aikana on kuitenkin ollut jonkinlaista toimintaa. Huoliluuria on päivystetty, erilaisia huolia onkin
yritetty ratkoa parhaamme mukaan. Ruoka-avun tarve on ollut nousussa ja Arjen apu on ollut onnekas
saadessaan yhteistyön toimimaan niin hyvin K-Market Orippään kanssa. Lämmin kiitos siitä!
Kuntouttavan tukikohdan ja KirpputOrin yhteydessä vanhalla munapakkaamolla olevaa entistä
puhdistamorakennustakin on kevään mittaan saneerattu. Tätä kirjoittaessa kohde on vielä kesken, mutta
tarkoituksena on saada rakennukseen mahdutettua Nikkarinurkka ja Äijäkirppis. Tulevaisuus näyttää, miten
homma etenee, ilmoittelemme tilanteesta.
Edellä mainittu Aurajokivarsikirppisralli on tarkoitus järjestää myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana,
todennäköisesti samaan aikaan Suuren Siivouspäivän kanssa. Suuri Siivouspäiväkin siis siirtyi loppukesään,
tämänkin toteutumisesta ilmoitellaan.
Jos mahdollista, yritämme myös viritellä jotakin viime kesänä erinomaisen palautteen saaneen Usko Kemppi tapahtuman jatkoksi. Kaikki riippuu nyt tämän epidemian etenemisestä, mutta tässäkin pidämme lippua
korkealla, eikä hyvää suunnitelmaa jätetä toteuttamatta ihan helposti.
Jäteaseman avoimien ovien päiväkin järjestetään, keväältä sekin jäi nyt pois.
Tapahtumista ja suunnitelmista ilmoitellaan niin ilmoitustauluilla, facebookissa kuin Auranmaan Viikkolehden
Tervemenoa-palstallakin, kannattaa silmäillä.

KirpputOrilta löytyy paljon kaikenlaista, tervetuloa ostoksille! Paikkavarauksia otamme vastaan, samaten
lahjoitustavaraa. Huomioithan, että tuot ehjää ja puhdasta tavaraa, sellaista, jota olisit itsekin valmis
käyttämään. Meidän toimitilamme on hyvin rajallinen ja pyrimme pitämään sen siistinä ja viihtyisänä.
Pieniä kokouksia ja muita tapahtumia on myös mahdollista järjestää Messissä, lisätietoja allekirjoittaneelta.
Istumapaikkoja on n. kolmellekymmenelle, mutta ajankohtaiset koronarajoitukset tulee ottaa huomioon.
Kesäterveisin, Maire Järnström, kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja
044 762 5311 maire.jarnstrom@oripaa.fi
Salamäentie 135, 32500 Oripää

ORIPÄÄN KIRJASTO
Kirjasto muutti keväällä uusiin tiloihin K-market Oripään rakennukseen. Uusi osoite on Rasinkuja 2
(sisäänkäynti Shellin puoleisesta nurkasta). Muut yhteystiedot ovat ennallaan, eli puhelinnumero on 0400
215 582 ja sähköpostiosoite kirjasto@oripaa.fi.
Kirjaston palvelut
Kirjastossa voi tehdä paljon muutakin kuin lainata kirjoja. Paikallislehtiä, aikakauslehtiä ja Turun Sanomia voi
lukea kirjastossa, ja kotiin voi lainata elokuvia ja äänikirjoja.
Kirjasto välittää kaukolainoja tieteellisistä kirjastoista ja muista yleisistä kirjastoista. Kirjastossa voi ladata
kuntosaliavaimensa tai sopia museovierailusta.
Kirjastossa voi myös tulostaa tai ottaa kopioita. Yksi mustavalkoinen A4-kokoinen tuloste tai kopio maksaa
0,20 €. Kirjaston ulko-oven tuntumassa on palautuslaatikko, johon palautukset voi jättää, kun kirjasto on
kiinni.
KIRJASTON KESÄAUKIOLOAJAT 1.6.-9.8.2020
Maanantai klo 12-17
Tiistai klo 12-17
Keskiviikko suljettu
Torstai klo 14-19
Perjantai klo 10-15
Arkipyhien aattoina klo 10-15
Poikkeukset aukioloajoissa
Torstai 18.6. klo 10-15 (juhannusaaton aatto)
Perjantai 19.6. suljettu (juhannusaatto)
KIRJASTO ON SULJETTU 6.-19.7.2020.

KIRJASTON AUKIOLOAJAT 10.8.2020 ALKAEN
Maanantai klo 12.30-19.30
Tiistai klo 11-17
Keskiviikko suljettu
Torstai klo 12.30-18.30
Perjantai klo 11-17
Arkipyhien aattoina klo 10-15
Poikkeuksia kirjaston aukioloajoissa
Perjantai 30.10. klo 10-15 (pyhäinpäivän aatto)
KIRJASTON AVAJAISET 3.8. KLO 14
Oripään uutta kirjastoa juhlitaan maanantaina 3.8. klo 14. Kansanedustaja
Annika Saarikko pitää avajaispuheen. Minna ja Kari Tuomiston tekemä
Mäkitalon pienoismalli on esillä kirjastossa elo-syyskuussa. Pienoismalli on
taidokkaasti tehty pienikokoinen Mäkitalon päärakennus kasvimaineen,
ihmisineen ja ajoneuvoineen. Kahvitarjoilu. Tervetuloa mukaan!
ORIPÄÄN HISTORIATEOS OSALLISTUU VUODEN KOTISEUTUTEOS -KILPAILUUN
Oripään historiateos, Sanna Luukkosen kirjoittama Pieni mutta vahva – Oripään
kunnan 150-vuotishistoria on mukana Vuoden kotiseututeos -kilpailussa.
Palkintoraadin asiantuntijajäsen, turkulainen perinteentutkija ja tietokirjailija Lassi Saressalo toteaa kirjaarvostelussaan Kotiseutuliiton www-sivuilla, että ”Oripää tuntuu selviävän – kunta säilyy omillansa, sen
ihmiset elävät, muodostavat yhteisöjä, jotka tulevat ja menevät. - - Mutta Oripää-valssi (sanoittanut Annikki
Kylläinen ja säveltänyt Kalevi Tavi) toivottavasti kajahtaa vieläkin.” Vuoden kotiseututeos -kilpailun voittaja
palkitaan Turun kirjamessuilla lokakuussa.
Pieni mutta vahva -kirjaa myydään Oripään kirjastossa, ja sen hinta on 60
euroa.
KELOVAARA-LUKUPIIRI – ILMOITTAUDU MUKAAN
Oripääläinen taiteilija Viljo Syrjämä kirjoitti ja kuvitti Kelovaara-nimisen
romaanin vain 16-vuotiaana. Erähenkisessä teoksessa seurataan nelihenkisen
perheen vaiheita, raivataan peltoa ja metsästetään Kainuun erämaassa.
Oripään kirjasto järjestää elo-syyskuussa lukupiirin, jossa luetaan Kelovaarakirja ja vaihdetaan ajatuksia siitä. Mikäli koronaviruksen aiheuttamat
rajoitukset ovat elo-syyskuussa vielä voimassa, lukupiiri toteutetaan etänä.
Kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan lukumatkalle Kainuun korpiin! Ilmoittautumiset heinäkuun
loppuun mennessä Oripään kirjastoon puh. 0400 215 582 tai kirjasto@oripaa.fi

MUSEOT – PIKAMATKALLE ITALIAAN TAI LÄHIHISTORIAAN
Italia on lähempänä kuin arvaatkaan, nimittäin taiteilija Viljo Syrjämän ateljeekoti Villa Villessä! Tähän
viehättävään, San Marcon luostari esikuvana rakennettuun taloon pääsee tutustumaan 7.6.-16.8.
kesäsunnuntaisin klo 14-17 tai sopimuksen mukaan muina aikoina. Osoite on Yläneentie 15, Oripää.
Tiedustelut kirjastosta puh. 0400 215 582.
Kotiseutumuseo Kivimakasiiniin on koottu talonpoikaisesineistöä. Kivimakasiinissa on myös Säästöpankilta
tulleita pankkitoimintaan liittyviä esineitä, kuten kaksi vanhaa kaunista kassakaappia ja kauppamuseo, jossa
pääsee entisajan sekatavarakaupan tunnelmaan. Kivimakasiini on avoinna 7.6.-16.8. kesäsunnuntaisin klo 1214 tai sopimuksen mukaan. Osoite on Yläneentie 3, Oripää.

ORIPÄÄN VESAN KESÄTOIMINTAA 2020
HARJOITUKSET
Yleisurheilua urheilukentällä tiistaina ja torstaina klo 18.30

KILPAILUT
Kilpailuja pidetään tilanteen mukaan noudattaen valtiovallan ja terveydenhoitoviranomaisten ohjeita.

ALUSTAVASTI SUUNNITELTUJA TAPAHTUMIA
18.8.

Avoimet Oripään kunnan yleisurheilumestaruuskilpailut urheilukentällä klo 18

1.9.

Cooperin testi urheilukentällä klo 18

15.9.

Ratakymppi urheilukentällä klo 18

22.9.

Avoimet Oripään kunnan maastojuoksumestaruuskilpailut vapaa-ajankeskuksessa klo 18

TIETOJA ORIPÄÄN VESAN TAPAHTUMISTA
Oripään Vesan kilpailuista ja harjoituksista ilmoitetaan Vesan kotisivuilla, paikallislehtien
seuratoimintapalstalla ja ilmoitustauluilla.

oripaanvesa.profiili.fi

ORIPÄÄN URHEILIJAT
Jalkapalloharjoitukset urheilukentällä seuraavasti:
Maanantai klo 17:00-19:00 07-08 syntyneet, Janne Paju
Maanantai klo 17:30-19:00 Naiset, Kirsi Rissanen
Maanantai klo 19:00-20:30 Miehet, Santeri Kössi
Keskiviikko klo 17:00-18:00 09-11 syntyneet, Lasse Kuusela
Keskiviikko klo 17:00-18:00 12-14 syntyneet, Petteri Lindqvist
Keskiviikko klo 18:00-20:00 07-08 syntyneet, Janne Paju
Keskiviikko klo 18:30-20:00 Naiset, Kirsi Rissanen
Pelit urheilukentällä:
PÄIVÄ KLO

SARJA

KOTI

VIERAS

12.6. 18:00 P12 Nelonen OU

- KaaNa

13.6. 13:00 Naisten 8v8 OU

- MäKi-Mimmit

31.7. 18:00 P12 Nelonen OU

- KaaPo/P12/H

7.8. 18:00 Naisten 8v8 OU

- LLuja Muijat

8.8. 13:00 P12 Nelonen OU

- TuNL/08 sininen

14.8. 18:00 P12 Nelonen OU

- ÅIFK/gulsvart

21.8. 18:00 Naisten 8v8 OU

- FC Jazz Leidit

28.8. 18:00 P12 Nelonen OU

- TPK Keltainen

11.9. 18:00 P12 Nelonen OU

- MynPa

12.9. 13:00 Naisten 8v8 OU

- FC Rauma/äMMät

25.9. 18:00 P12 Nelonen OU

- TuKV

Ampumajuoksu, Oripään Urheilijat
Harjoitukset Kangastuvalla keskiviikkoisin klo 18:30-20:00

