Oripään kunnan
Tiedotuslehti 3/2020
Syyskuvia
Syksy, ole tervetullut
nyt koivut keltakultaa
loistaa auringossa,
pihlajat on pelkkää purppuraa
ja vaahterassa
ruskalehdet vilkuttaa.
Ruusupensas kantaa kypsää
marjahedelmää.
Oi syksy, vielä pitkään meitä
viihdyttämään jää.
-Runokirja Villiruusut:
-Anja Kaipiainen-

Kannen suunnittelu: Elli Huhtala

Hei kuntalaiset.
Olen Heli Kaskiluoto, Oripään kunnan uusi sosiaalijohtaja. Työt aloitan
12.10.2020, ja toimipisteeni sijaitsee Yläneentie 2:ssa, pankin kiinteistön
yläkerrassa. Tärkeimpiä työtehtäviäni on huolehtia siitä, että kuntalaiset
saavat oikea-aikaisia ja laadukkaita sosiaali- ja terveyspalveluita näille
asetettujen budjettien raameissa. Tärkeää on myös säilyttää palvelut
kuntalaisille lähipalveluina ja saada kunnan toiveet ja tarpeet kuuluviin
käynnissä olevissa sote-maakuntavalmisteluissa. Poikkihallinnollinen
yhteistyö oman kunnan sisällä on myös suuri voimavara, joka tulee säilyttää.
Koulutukseltani olen sosiaalityöntekijä ja hallinto-oikeuden juristin tutkinnosta puuttuu enää tutkintotodistus.
Työkokemukseni olen hankkinut sosiaali- ja terveyspalveluiden eri tehtävistä yli 10 vuoden aikana. Pääpaino on
ollut sosiaalityössä ja hallinnollisissa tehtävissä. Oikeudellisten ongelmien ratkaisemisen koen erityisen
mielekkäänä. Oripäähän siirryin naapurikunnasta Loimaalta, jossa toimin sosiaalityön johtajana vajaan 4 vuoden
ajan.
Sosiaalijohtajan työn lisäksi minulla on muita tärkeitä tehtäviä ison perheen äitinä, ystävänä ja oman kotikuntani
Humppilan urheiluseuran aktiivisena toimijana. Liikunta ja kuntoilu ovat sydäntäni lähellä, ja tulevaisuudessa
minut varmasti tapaakin työpäivän jälkeen Oripään kuntorappusilta tai Harjureitiltä. Minut on helppo puhua
lenkkikaveriksi, mutta matkavauhti pidetään maltillisena.
Syksyisin terveisin,
Heli Kaskiluoto

ORIPÄÄN KIRJASTO KERTOJA
Kirjasto muutti keväällä uusiin tiloihin K-market Orippään rakennukseen.
Uusi osoite on Rasinkuja 2, Oripää. Tervetuloa tutustumaan kirjastoon ja sen palveluihin!
Kirjaston aukioloajat
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
Poikkeukset kirjaston aukioloajoissa:
perjantai 30.10. klo 10-15 (pyhäinpäivän aatto)
torstai 24.12. suljettu (jouluaatto)
perjantai 25.12. suljettu (joulupäivä)
torstai 31.12. suljettu (uudenvuodenaatto)
perjantai 1.1. suljettu (uudenvuodenpäivä)
tiistai 5.1. klo 10-15 (loppiaisaatto)

Kirjasyksyn lukuvinkkejä
Käännetyn kaunokirjallisuuden puolella italialaisen Elena Ferranten uutuus Aikuisten valheellinen elämä lienee
kirjasyksyn odotetuimpia teoksia. Kirja alkutilanne luo heti odotuksia jännitteisestä tarinasta: 12-vuotiaan
Giovannan isä sanoo tytärtään rumaksi ja muuttaa myöhemmin pois kotoa.
Syksyllä ilmestyy monia kiinnostavia elämäkertoja, kuten Tero Pitkämäestä kertova Keihäsmies - Tero
Pitkämäen elämä ja Matti Nykästä käsittelevä Matin maailma - äärimmäisyyksien ihminen ja urheilija Matti
Nykänen. Ji Seong-Ho kertoo teoksessa Pako jonka piti olla mahdoton: kainalosauvojen varassa vapauteen
Pohjois-Koreasta, miten hän taivalsi miltei 10 000 kilometriä kainalosauvojen varassa Etelä-Koreaan. Hän pääsi
pois kotimaansa nälänhädästä ja auttaa nykyään muita Pohjois-Koreasta paenneita.
Monissa kirjasyksyn uutuuksissa käsitellään hyvinvointia. Bloggari Eeva Kolu kertoo teoksesssaan Korkeintaan
vähän väsynyt, miten hän koki kolme burn outia ja selvisi niistä. Ravitsemusterapeutti Pirjo Saarnian kirjassa
Suuri ravintohuijaus pureudutaan mediassa usein esitettyihin terveysväittämiin.
Dekkareiden ystävillä on tänä syksynä valinnanvaraa: Mari Jungstedt, Ilkka Remes, Lina Bengsdotter sekä monet
muut pidetyt jännityskirjailijat julkaisevat tänä syksynä uudet teokset. Romantiikasta pitävät voivat poimia
kirjaston hyllystä vaikkapa Jojo Moyesin, Beth Morreyn ja Jenny Colganin uutuudet.
Tatu ja Patu -sarjan uusimmassa teoksessa Tatu ja Patu - kovaa menoa kiskoilla Outolan veljekset ovat
ensimmäistä kertaa junassa. Matkajännitystä ja kommelluksia riittää ennen kuin Tatu ja Patu pääsevät Simosedän luo Hääppölään. Eläinhoitola Pehmo ja pumpulirutto -kirjassa pehmoeläimillä leviää herkästi tarttuva
tauti. Onneksi hoitolaa pyörittävät lapset eivät jää toimettomaksi, vaan he eristävät sairaat lelut, varustautuvat
suojaimilla ja keksivät lopulta lääkkeen pumpuliruttoa vastaan. Helppolukuisen ja oivaltavasti kuvitetun kirjan
avulla voi jutella lapsen kanssa koronaviruksesta.
Kirjaston tietotekniset palvelut
Kirjaston asiakastietokone on kaikkien käytössä
ilman ajanvarausta. Asiakaskoneella voi tulostaa
hintaan 0,20 €/sivu. Mustavalkoiset A4-kokoiset
kopiot maksavat myös 0,20 €/sivu.

KULTTUURITOIMI
Teatteriretki: Nokia – yritystarina ylitse muiden
Turun kaupunginteatterissa 24.11. klo 19
Oripään, Auran ja Pöytyän yhteisen teatteriretken kohteena on tänä syksynä Nokia – yritystarina ylitse muiden
-näytelmä Turun kaupunginteatterissa. Liikemaailma on harvinainen teatteriesityksen aihe, mutta Nokian tarina
menestyksineen ja tappioineen on suomalaisessa yrityselämässä ainutlaatuinen. Teatteriretki suuntautuu
esityksen ennakkonäytökseen tiistaina 24.11. klo 19.
Teatteriretken hinta on 53 euroa, ja siihen sisältyy teatterilippu sekä kuljetus. Eläkeläiset pääsevät mukaan 52
eurolla, koululaiset ja opiskelijat taas 33 eurolla. Kuljetuksen aikataulu ja esityksen kesto ilmoitetaan
myöhemmin teatterikirjeessä.
Ilmoittautumiset viimeistään 20.10. kirjasto@oripaa.fi puh. 0400 215 582 tai www.oripaa.fi > ilmoittautumislinkki
Ajankohtaista -palstalla.

Sora-Sanni ja Vesi-Vihtori
Kuka on ahkeroinut talkoissa, keksinyt loistavia ideoita Oripään hyväksi tai ollut muuten vain toimelias
kuntalainen? Äänestä häntä tämän vuoden Sora-Sanniksi tai Vesi-Vihtoriksi.
Palauta alla oleva lipuke täytettynä 23.11.2020 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
2019: Merja Markula ja Ville Auramaa

Ehdotukseni Sora-Sanniksi:
Nimi: _______________________________________________________________________
Perustelut: ___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Ehdotuksen teki: ______________________________________________________________

Ehdotukseni Vesi-Vihtoriksi:
Nimi: _________________________________________________________________________
Perustelut: ____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Ehdotuksen teki: ________________________________________________________________

Joulunavaus sunnuntaina 29.11. klo 16 Osuuspankin pihalla
Mikäli koronatilanne sen sallii, ensimmäisenä adventtisunnuntaina 29.11.
klo 16 vietetään perinteistä joulunavaustapahtumaa. Tästä joulu alkaa:
keskustan jouluvalojen syttyminen, joulupukki, kunnanjohtajan puhe,
glögi ja possu, poniajelu, tänä vuonna syntyneiden vauvojen muistaminen,
uuden Sora-Sannin ja Vesi-Vihtorin palkitseminen. Tervetuloa virittymään
joulutunnelmaan!
Tapahtuman järjestää Lions Club Oripää yhdessä kulttuuritoimen kanssa.
Tapahtumassa noudatetaan viranomaisten antamia suosituksia.
Itsenäisyyspäivän vietto sunnuntaina 6.12.
Itsenäisyyspäivän juhlaohjelmaan kuuluvat perinteisesti jumalanpalvelus, seppeleenlasku sankarihaudoille ja
juhla. Tarkemmat tiedot itsenäisyyspäivän viettämisestä tänä vuonna ilmoitetaan myöhemmin
paikallislehdissä ja kunnan www-sivuilla.

ORIPÄÄ-SEURA
Oripään kotiseutuyhdistys Oripää-seura ry ei järjestänyt kesällä 2020 Oripään kotiseutupäiviä koronatilanteen
vuoksi. Tarkoituksena on pitää yhdistyksen vuosikokous keväällä 2021, mikäli se on mahdollista
koronatilanteen ja viranomaisten antamien suositusten rajoissa.
Oripää-seuran johtokuntaan kuuluvat puheenjohtaja Hannele Rouhiainen, sihteeri Mari Kujanpää, Maija
Kiertonen, Tuulikki Lankinen, Jorma Mäkelä, Matti Prusila ja Jouko Tuomisto. Lisätietoja seuran toiminnasta saa
Mari Kujanpäältä (puh. 0400 215 582 kirjasto). Facebookista meidät löytää nimellä Oripää-seura. Kaikki
johtokunnan jäseniä voi lähestyä tapahtumatoiveiden kanssa!

VARHAISKASVATUKSEN VANHEMPAINYHDISTYS
Vanhempainyhdistyksen tehtävänä on koota vanhemmat yhteen ja toimia lasten
hyväksi! Hallituksen väki on osittain vaihtunut ja elokuussa alkaneella kaudella
hallituksessa jatkaa Päivi Isotalo, Johanna Kreivilä ja Suvi Lähteenmäki sekä uusina
jäseninä Mari Lindholm, Johanna Pajula sekä Niina Jalonen. Tervetuloa mukaan
toimintaamme silloin kun se sinulle sopii!
Ajankohtaisista asioista tiedotamme mm. Facebook-sivuillamme.
Ota yhteyttä oripaanvvy@gmail.com tai 0407741287/Suvi

ORIPÄÄN VARHAISKASVATUS
Varhaiskasvatuksen vastuuhenkilön sijaisen tavoittaa numerosta 050 432 8188 tai sähköpostitse
suvi.ollilainen(at)oripaa.fi. Ottakaa yhteyttä, kun teillä on mitä tahansa asiaa varhaiskasvatukseen,
esiopetukseen ja niiden järjestämiseen liittyen. Varhaiskasvatuksen ajankohtaisista asioista tiedotamme
sähköpostitse, ryhmien omissa sähköisissä tiedotusryhmissä sekä sivustolla oripaa.fi → Varhaiskasvatus.
Toimintavuoden 2020–21 teemana varhaiskasvatuksessa on luonto. Pihapiirit, läheiset metsät ja maisemat,
vuodenajat, eläimet ja luonto kaikkineen inspiroi meitä tutkimaan ja oppimaan, leikkimään, aistimaan,
ihmettelemään ja olemaan. Saattaapa jotain konkreettista havaitusta, keksitystä ja opitusta muotoutua myös
päiväkotien ikkunaruutuihin vanhempien ja ohikulkijoiden riemuksi! Tutut pienryhmät mahdollistavat jokaisen
lapsen kuulluksi ja nähdyksi tulemisen päivittäisessä toiminnassa.
Yhteistyön mahdollisuudet yhteistyökumppaniemme kanssa on ymmärrettävistä syistä osin uudessa vaiheessa,
mutta pyrimme löytämään luovia mahdollisuuksia ja otamme ideat ilolla vastaan!
Varhaiskasvatukseen tulevan postin toimitus:
Varhaiskasvatukseen saapuva asiakasposti pyydetään toimittamaan suoraan vastuuhenkilölle nimettynä
Kultasiiven päiväkodille sen aukioloaikoina tai muutoin virastotalon seinässä olevaan postilaatikkoon
(Varhaiskasvatus).
Varhaiskasvatusyksiköt:
* Oripään kunnan palveluksessa
kunnallista perhepäivähoitajaa.

työskentelee

toimintakaudella

kolme

kotona

työtä

tekevää

* Päiväkoti Kultasiipi toimii 1–5 -vuotiaiden lasten päiväkotina. Kultasiipi on perhepäivähoidon varahoitopaikka
ja siellä järjestetään tarvittava vuorohoito.
* Nallenkolossa tarjotaan esiopetusta ja täydentävää varhaiskasvatusta.
Varhaiskasvatuspaikat:
Paikkoja 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 paikkaa haettava niin pian kuin mahdollista, kuitenkin
viimeistään 2 viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee varhaiskasvatuspaikan. Vuorohoitoa tarvitsevien kanssa
tehdään vuorohoitosopimus. Lisätietoja saa varhaiskasvatuksen vastuuhenkilöltä 050 432 8188,
hakulomakkeita päiväkodista tai osoitteesta www.oripaa.fi → lomakkeet, josta löydätte myös
varhaiskasvatusta koskevat muut lomakkeet. Ottakaa yhteyttä vastuuhenkilöön ja / tai toimistosihteeriin
esimerkiksi varhaiskasvatuspaikan, perhekoon tai
tulotietojen muutoksissa.

VAPAA-AIKATOIMI
Yhdistykset, muistakaa päivittää yhteystietonne!
Yhteystietomuutokset voi ilmoittaa suoraan vapaa-aikatoimistoon.

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.

NUORISOKAHVILA AVATAAN VANHASSA KIRJASTOSSA SYKSYN AIKANA!
Nuorisokahvilassa leivotaan, kisaillaan, pelataan, askarrellaan, kuunnellaan musiikkia, yms. Myymme myös
välipalaa ja pieniä herkkuja. Tiistaisin Mini-Nosen järjestämme seurakunnan kanssa. Askartelua, leikkejä,
leivontaa yms. Torstaisin kaikille nuokkari-ikäisille 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 30.10, 27.11. ja 18.12.

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.
Vaikuttajaryhmään etsitään uusia jäseniä! Ilmoittautuminen linkkiin:
https://link.webropolsurveys.com/S/23FF07DB12F18D94 tai Tiinalle puh 040 1977 293.

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
Tänä vuonna Saviseutu ei voinut hiihtää, joten aloitimme Saviseutu pyöräilee -kampanjan jo 1.4.2020.
Saviseutu pyöräilee -kampanja päättyi 31.9. 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.

Kuntosali
Kuntosaliavaimia myydään kirjastossa. Yli 65-vuotiaille oripääläisille
eläkeläisille kuntosali on maksuton. Kuntosalilla on suihkepulloja, joissa on
pesuainetta, sekä käsipapereita. Toivomme että kaikki puhdistaisivat laitteet
käyttönsä jälkeen. Vapaa-aikaohjaaja puhdistaa laitteet kaksi kertaa viikossa.

Varttuneen väen jumppa
Helppoa perusliikuntaa palvelutalon alakerrassa (Turuntie 8) maanantaisin 28.9. alkaen klo 15–16.00. Ohjaajana
Mirja Tiiri. Tänä vuonna osallistumismaksu on 10 €. Uudet ja vanhat tervetuloa!

Circuit-treeni kuntosalilla
Yhteisen alkulämmittelyn jälkeen kiertoharjoittelua kuntosalilaitteilla. Torstaisin 17.9. – 3.12.2020 klo 18–19
Oripään kuntosalissa. Kuntosali on tällöin suljettuna muilta. Liikkeet kohdistuvat eri puolille 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 €. Keväällä kurssin maksaneille alennus
(30 €) uuden kurssin hinnasta. Ilmoittautumiset fitap.pt@gmail.com tai soittona/viestinä numeroon 0407400235. Ryhmään mahtuu kaksitoista henkilöä ja ryhmä toteutuu, jos osallistujia vähintään viisi. Ohjaajana
Anna-Kaarina Pihajoki FitAP Personal Training.

Bingo
Joka kuukauden ensimmäisenä perjantaina pelataan bingoa uudessa Nuorisokahvilassa, heti kun voimme sen aukaista. Pelipäivät syksyllä: 6.11. / 4.12.
Vapaaehtoinen maksu, kahvitarjoilu. Kaikenikäiset tervetuloa pelaamaan!

Sunnuntaina 18.10.2020 klo 10 –
ULKOILUTAPAHTUMA Kangastuvalla.
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järjestetään

koko

perheen

Ohjelmassa on poniratsastusta klo 11 – 13, luontoaiheinen rastirata sekä
porrasjuoksutesti klo 12 -13. Tarjolla on mehua ja kahvia sekä Pöytyän Pöllöt
paistavat muurinpohjalettuja 2 €/kpl. Tervetuloa koko perhe!
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LIIKUNTATARJONTAA ORIPÄÄSSÄ SYKSY 2020 - KEVÄT 2021

Liikuntatarjontaa Oripäässä syksy 2020 – kevät 2021

Kylän laidalta
Nyt edullisesti roskiskatoksia
hintaan 150 €/kpl.
Lounas
Tervetuloa ruokailemaan tiistaisin 20.10. ja 3.11. klo 11 –
13 Messiin, hinta 1 € työttömiltä, opiskelijoilta ym. sekä
pieneläkeläisiltä, muut 5 €/hlö. Yhteistyössä SPR Oripään
osasto.
Ruoka-apu
Ruoka-apua saatavissa keskiviikkoisin klo 9 -12. Hätätilanteissa ota yhteyttä Maireen 044 762 5311.
Ruoka-apu on tarkoitettu taloudellisessa ahdingossa oleville, pienituloisille, työttömille, pieneläkeläisille sekä
yllättävään kriisiin joutuneille.
Messin kuulumisia
Erikoinen vuosi 2020 alkaa kääntyä lopuilleen, ja on aika silmäillä niin mennyttä kuin tulevaakin. Paljon oli
suunnitelmia, jotka korona vei mennessään. Ystävänpäivän Etkot ehdimme kuitenkin viettää ennen ovien
sulkeutumista. Kesää vastaanotimme toiveikkain mielin, ja keväällä pitämättä jäänyt Aurajokivarsikirppisralli
saatiin järjestettyä elokuussa. Järjestelyt ensikertalaiselta sujuivat yllättävän mallikkaasti ja saimme oppia
seuraavaa kertaa varten. Oripääläisten osanotto oli aivan mahtavaa, kiitos siitä! Sekä myyjiä, että asiakkaita tuli
todella laajalta alueelta. Myytävää tavaraa oli laidasta laitaan, hinnat olivat varsin kohtuullisia ja jokaiselle löytyi
jotakin. Saimme tapahtumasta paljon hyvää mieltä ja positiivista palautetta. Sääkin suosi meitä, ja purtavaa
löytyi kirppispisteiltä varmasti jokaiseen makuun. Messissä oli tarjolla keittolounas.
Koronatilanteen salliessa tarjoamme joulukahvit yhteislaulujen kera myöhemmin syksyllä.
Oripään Arjen apu ry on saanut tänä vuonna palkatuksi toisen henkilön palkkatuella. Palkkatuki on tarkoitettu
henkilölle, jolla on takanaan pitkä työttömyysjakso ja palkkatukea henkilö voi saada tällä hetkellä
täysimääräisenä enintään yhden vuoden ajan. Yhdistys on näin saanut työllistettyä toimintansa aikana kolme
eri henkilöä. Jatkossa pyrimme edelleen työllistämään henkilöitä mielekkääseen tekemiseen, katkaisemaan
työttömyyden, helpottamaan henkilöiden taloudellista tilannetta ja siirtymään joko opiskelemaan tai
työelämään. Pyrimme järjestämään yhteisöllistä tekemistä myös yksinäisille, vajaakuntoisille ym.
Tapaamisiin KirpputOrilla ja Messissä!
Oripään Arjen apu ry
Salamäentie 135
32500 Oripää

ELÄKELIITON ORIPÄÄN YHDISTYS
Parittomien viikkojen ke Kerho. Paikka vaihtelee, seuraa järjestöpalstoja.
Parillisten viikkojen keskiviikkoisin Boccia Liikuntahallilla klo 14.30.
Kävelyt kuukauden ensimmäinen maanantai. Mukana Seurakunta ja SPR.
Yhdessä Yläneen yhdistyksen kanssa matka Turun Kaupunginteatteriin, näytelmänä Cabaret-Musikaali.
Hinta n. 55-60 €. Ilmoittaudu 12.10. mennessä Railille puh. 040-5211022.
Ke 4.11. klo 13 Eläkeliiton 40-v juhlakerho Seurakuntatalolla. Juhlapuhujana Titti Mustakallio.
Ilmoittaudu ajoissa, koronatilanteen takia voidaan ottaa vain rajoitettu määrä.
Lisää tapahtumia tulossa, seuraa järjestöpalstoja.

MYLLYKYLÄN KYLÄYHDISTYS
Sauna lämpiää torstaisin klo 18–21, saunamaksu 4 €, sisältää korppukahvit.
Kymppikortti 40 € + yksi käynti ilmaiseksi.
Täyden kymppikortin palauttaneiden kesken arvontaa joulukuussa.
Lähteentupaa vuokrataan 60 €/vrk.
Huom! 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

ORIPÄÄN VPK
Hälytysosaston harjoitukset keskiviikkoisin klo 18.00.
Nuoriso-osaston harjoitukset tiistaisin klo 18.00.
Puheenjohtaja Toni Lehto puh. 040 8248 792
Palokunnan päällikkö Marko Suisto puh. 045 1639 980

ORIPÄÄN VESAN SYYSTOIMINTAA 2020
18.10.

Ulkoilutapahtuma pidetään vapaa-ajankeskuksessa klo 10-14.
Järj. Oripään kunta, Oripään Urheilijat, Oripään Vesa

7.11.

Voimanostokilpailut kuntosalilla klo 15

30.11.

Vauhdittomien hyppyjen kilpailut liikuntahallilla klo 17

12.12.

Voimanostokilpailut kuntosalilla klo 15

14.12.

Yleisurheilun hallikilpailut liikuntahallilla klo 17

SÄÄNNÖLLINEN TOIMINTA
Yleisurheiluharjoitukset liikuntahallilla
* Maanantaisin 9.11. lähtien klo 17-19
* Perjantaisin 13.11. lähtien klo 20-21.30
Painonnostoharjoitukset kuntosalilla
* Perjantaisin 13.11. lähtien klo 18-19

KORONAVIRUKSEN takia kilpailu- ja harjoitustoimintaan saattaa tulla muutoksia ja tilanteen mukaan
noudatetaan valtiovallan ja terveydenhoitoviranomaisten suosituksia ja määräyksiä.
TIETOJA ORIPÄÄN VESAN TAPAHTUMISTA
Oripään Vesan kilpailuista ja harjoituksista ilmoitetaan Vesan kotisivuilla, paikallislehtien
seuratoimintapalstalla ja ilmoitustauluilla.
www.oripaanvesa.profiili.fi

Vuoden 2021 tiedotuslehtien materiaalien viimeiset jättöpäivät
Lehti 1/2021
Lehti 2/2021
Lehti 3/2021

materiaalit viimeistään 15.1.2021
materiaalit viimeistään 15.4.2021
materiaalit viimeistään 15.8.2021

Materiaalin voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen: tiedotuslehti@oripaa.fi
tai tuoda kirjallisena Osuuspankin päädyssä olevaan siniseen postilaatikkoon
(osoite Yläneentie 2).

KirpputOri torjuu alkavaa kaamosta kirjoilla!
Meillä on lukemattomia lukemattomia kirjoja, jotka haluamme tarjota
kaikkien saataville.
Jaamme kirjoja talviajan alkamisesta 25.10. alkaen isänpäivään 8.11. saakka
tai niin kauan, kuin luettavaa riittää.
Tule ja hae omasi KirpputOrilta, ei maksa mitään! Tervetuloa!
ma ja ke
ti ja to
pe
la ja su

9 – 14
9 – 17
9 – 12
12 – 15

MLL ORIPÄÄN PAIKALLISYHDISTYS
LOPPUVUODEN 2020 TOIMINTAA:
❖ PEUHU Oripään liikuntahallilla torstaisin klo 9.30–11
Peuhussa vapaata leikkiä ja temmellystä oman aikuisen kanssa, ei
ohjattua toimintaa. Käytössä erilaisia välineitä: isoja ja pieniä
palloja, keiloja, trampoliini ja patja, pehmeät rakennuspalikat ym.
❖ PERHESÄHLY 3–6-v. lapsille ja aikuisille Oripään liikuntahallilla
joka toinen sunnuntai klo 17–18. Salin toisella puolella samaan
aikaan peuhu oman aikuisen seurassa. Yhteistyössä Oripään
Urheilijat ja MLL Oripää.
❖ Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous ma 16.11.2020 klo 19, kahvitarjoilu!
❖ Joulunajan ohjelmat tarkentuvat myöhemmin koronatilanteen mukaan.

JÄSENYYS:
Yhdistyksen jäsenmaksu 25 €/vuosi (aikuiselta, lasten
jäsenyys maksuton). Valtakunnallisten jäsenetujen
lisäksi löytyy paikallisia jäsenetuja, joita tarjoavat
Shell Oripää, parturi-kampaamo Annukka, parturikampaamo Pääasia sekä Sportia Loimaa. Liittyä voit
osoitteessa www.mll.fi

Kaipaamme lisää vapaaehtoisia mukaan
toimintaan, ota rohkeasti yhteyttä! Voit
olla mukana päättämässä ja ideoimassa
tai tulla muuten avuksi tapahtumien
järjestämiseen.

Lisätietoja antavat:
puheenjohtaja Terhi Solla puh. 050 547 1795, terhi_solla@hotmail.com
sihteeri/jäsenvastaava Tiina Mäkilä puh. 040 596 5157, tiina.h.makila@gmail.com

ORIPÄÄN URHEILIJAT
Talvella palloilulajien harjoitukset liikuntahallilla: nettisivuilta, Facebookista,
Instagramista ja ryhmän vetäjiltä saat tarvittavat tiedot.
Salibandy Miehet, B- ja D- ja E-juniorit pelaavat liiton sarjoissa.
Miehet 3-divisioonassa: Kotiturnaus 9.1.2021 ja yksittäinen peli OU - MuKi
27.2.2021 klo 16:00
Junioreiden turnaukset: seuraa ilmoituksia.
- Miehet Lasse Pietilä, Juuso Mikkonen
- B-juniorit (03-syntyneet), Janne Paju
- D-juniorit (08-09), Janne Paju
- E-juniorit (10-11) Jussi-Pekka Paju
- Pallokerho (12-14) Petteri Lindqvist
- Perhesähly Niina ja Teemu Jalonen
- Kuntosähly Miehet 30+, Lasse Kuusela
- Lentopallo Miehet 2-sarja, F-,E, D-,C- ikäiset.
Miesten kotipelit klo 13:00
La 24.10.2020 OU-VaLePa
La 31.10.2020 OU-TamRy
Su 8.11.2020 OU-Loimu 2
La 5.12.2020 OU-Loimu 1
Su 10.1.2021 OU-NarPa
Su 24.1.2021 OU-TEAM WINCLEAN
La 30.1.2021 OU-TamRy
La 20.2.2021 OU-VaLePa
La 6.3.2021 OU-Loimu 2
Junioreiden turnaukset: seuraa ilmoituksia.
- F/E-ikäiset 7-10v, Oona Salminen
- D-ikäiset 11-12v (pojat), Matti Kulmanen
- D-ikäiset 11-12v (tytöt), Antti Kelkka
- C-tytöt 13-16v, Anu Pajula
- 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 2020: Yksittäin: 7-15 -vuotiaat
15 €/hlö yli 15-vuotiaat 20 €/hlö, Perhemaksut: 3-4 hlö 30 €, 5 hlö tai enemmän 50 €. 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

