Oripään kunnan
Tiedotuslehti 2/2021

Kannen suunnittelu: Laura Lehtonen

Hyvät tiedotuslehden lukijat,
Onpa ollut erikoinen vuosi, sillä korona on aiheuttanut ja tulee aiheuttamaan meille haastavia tilanteita, joihin
ei ole valmiita vastauksia. Välillä tunteet voivat lämmetä ja kunnan työntekijät joutua ikävään välikäteen tulkitessaan suosituksia, säännöksiä ja rajoituksia. Tämä tilanne ei ole ollut yli vuoteen normaali, ja minulla onkin
pyyntö ja toive kuntalaisille. Toivon, että muistatte, että kunnan henkilöstö tekee parhaansa näissä poikkeusoloissa. Esitän vielä pyynnön vastuullisesta toiminnasta, jota epidemian voittaminen vaatii meiltä kaikilta.
Vuoden 2021 kuntavaalit lähestyvät ja varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina 13.6. Toki ennakkoon voi käydä
kirjastolla äänestämässä. Kunnan hyvä johtaminen perustuu vaaleilla valittujen luottamushenkilöiden ja kunnan
viranhaltijajohdon vastuulliseen toimintaan sekä toimivaan yhteistyöhön ja työnjakoon. Luottamushenkilöiden
rooli kunnan johtamisessa ja päätöksenteossa on keskeinen. Heidän ymmärryksensä työhyvinvointijohtamisesta
osana strategista johtamista on tärkeää. Kun organisaatio huolehtii henkilöstönsä hyvinvoinnista ja työn sujuvuudesta, huolehtii se samalla mahdollisuudesta selviytyä tehtävistään menestyksekkäästi. Henkilöstön hyvinvoinnista huolehtiminen ja siihen panostaminen ovatkin organisaatiolta strateginen valinta, johon poliittinen
johto omalla päätöksenteollaan ja toiminnallaan voi vaikuttaa.
Yhteistyö ja luottamus takaa onnistumisen. Varmistakaamme, että poliittinen ja operatiivinen johtaminen toimivat saumattomasti yhteen. Lisätkäämme päättäjien ja viranhaltijoiden vuoropuhelua asioiden valmistelussa
asiantuntijoiden ja toimialajohtajien kanssa. On selvää, että pelkät lait ja ohjeistukset eivät riitä, vaan tarvitaan
sellaista johtamisen kulttuuria, joka luo edellytykset luottamukseen perustuvalle yhteistyölle.
Oripään kunta teki vuoden 2020 ennusteeseen nähden hyvän tilinpäätöksen. Emme ole enää kriisikunta. Kunnan tilinpäätös osoittaa, että olemme ns. vedenpinnan yläpuolella. Tuleva vuosi 2021 onkin investointien suunnitelmavuosi, jotta voimme tehdä tarvittavat investoinnit järkevällä ajanjaksolla. On tehtävä päätöksiä siitä,
mikä on Oripään kunnan tehtävä tämän päivän yhteiskunnassa ja millä resursseilla. Huolehditaan nykyisistä,
mutta erityisesti tulevaisuuden tarpeista. Varmistetaan, että taloutemme on myös pitkällä aikavälillä kestävällä
pohjalla.
Jokainen kuntaan perustettu yritys, oli se pienempi tai suurempi, on kunnan kasvoja kohentava toimenpide niin
taloudellisesti, sosiaalisesti kuin henkisesti. Vahva yritystoiminta takaa meille monipuolisemmat palvelut ja
voimaantumisen tunteen ja kokemuksen. Mitä laajempi, monialaisempi ja näyttävämpi kunnan yritystoiminta
on, sitä varmemmin voimme olla ylpeitä kunnastamme.
Kuntalaisen hyvinvointi on kuntien tärkein tavoite, joka on kirjattu kuntalain 1 §:ään. Hyvinvointi merkitsee
jokaiselle kuntalaiselle erilaisia asioita. Kuntien laaja tehtäväkenttä takaa kuitenkin monipuolisen alustan, jossa
asukkaiden hyvinvointia edistetään. Kunnat tuottavat asukkailleen palveluita aina koulutuksesta puhtaaseen
juomaveteen.
Positiivinen ja kunnan hyvät yritys- ja toimintaominaisuudet ja mahdollisuudet reippaasti ja rehellisesti esiin
tuova puhe antaa kunnasta yritystoimintaankin houkuttelevan kuvan sekä itselle että kunnan rajojen ulkopuolella olevalle lukijalle. Jokainen kuntalainen onkin kuntansa mainoshenkilö ja mannekiini.
Hyvää ja lämmintä kevättä kaikille!
Timo Tolppanen
kunnanjohtaja
Oripään kunta
12.4.2021
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10 hyvää syytä mennä metsään
Kuntosali ja liikuntahalli ovat olleet viikkoja suljettuna koronan vuoksi. Onneksi yksi tärkeä virkistys- ja kuntoilupaikka on pysynyt koko ajan auki, nimittäin metsä. Tässä tekstissä kerrotaan 10 hyvää syytä, joiden vuoksi
kannattaa lähteä metsään.
1. Verenpaine ja syke
Metsässä kulkeminen laskee tutkimusten mukaan nopeasti verenpainetta ja sydämen sykettä.
2. Mieliala
Metsällä on mielialaa tyynnyttävä vaikutus. Lisäksi metsä nopeuttaa stressistä palautumista.
3. Uni
Reipas liikkuminen metsässä takaa hyvät yöunet.
4. Tasapaino
Epätasaisessa maastossa liikkuminen haastaa kehoa aivan toisella tavalla kuin tasamaalla käveleminen.
5. Muisti
Metsässä oleskelulla on myönteinen vaikutus muistiin ja oppimiseen.
6. Hiljaisuus
Korona-arjen keskellä saattaa tehdä mieli huutaa Irinan laulun sanoin ”mä haluun olla yksin, mä haluun
olla hiljaa”. Hiljaiseen metsään on hyvä paeta rauhoittumaan.
7. Parasta hyötyliikuntaa
Metsässä kulkeminen on monipuolisempaa kuin vaikka kuntosaliharjoittelu. Lisäksi raikas ilma tehostaa liikunnan vaikutusta.
8. Helppous
Metsään pääsee helposti ja nopeasti eikä sinne tarvitse mennä tiettyyn aikaan.
9. Mikrobit
Jatkuvalla sisätiloissa oleskelulla on kielteisiä vaikutuksia ihmisten mikrobikantaan. Metsässä erilaisia
mikrobeja on joka puolella, mikä monipuolistaa luonnossa liikkujan mikrobikantaa. Metsämarjojen ja sienien mikrobit ehkäisevät muun muassa tulehduksellisia suolistosairauksia ja parantavat vastustuskykyä.
10. Kymmenes syy voisi olla vaikkapa uuden harrastuksen aloittaminen. Suunnistus on laji, jossa voi haastaa kuntoaan sekä järkeään. Oripäänkankaalla pääsee etsimään rastilippuja kaksi kertaa tänä vuonna.
Rasti 88 järjestää omatoimirastit 7.6.2021 Oripäänkankaalla. Loimaan Jankko pitää torstaina 16.9. klo
17-18.30 viikkorastit Oripäänkankaalla.

Piirros: Liinus
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Rastikalenteri 2021
Päivä
5.4.
12.4.
19.4.
26.4.
3.5.
10.5.
17.5.
24.5.
31.5.
7.6.
14.6.
21.6.
28.6.
5.7.
12.7.
19.7.
26.7.
2.8.
9.8.
16.8.
23.8.
30.8.
6.9.
13.9.
20.9.
27.9.

Paikka
Marttila
Aura
Yläne
Koski
Aura
Yläne
Tarvasjoki
Yläne
Marttila
Oripää
Yläne
Tarvasjoki
Pöytyä
Marttila
Mellilä
Aura
Pöytyä
Koski
Aura
Oripää
Yläne
Pöytyä
Koski
Yläne
Yläne
Pöytyä

Piirros: Reea
Kartta / opaslinkki
Tiipilä
Pitkäniitty, pohjoinen
Koulukeskus
Hevonlinna
Palokalliot
AKM-21 maasto
Tarvashovi
Ristisuo
Onnenperänrahka
Oripäänkangas
Korkeakoski
Kuusrahka
Isosuo / Kolkkinen
Palainen
Haarukangas
Puho
Kolkkinen
Purhaanmammanmäki
Pitkäniitty, etelä
Oripäänharju
Ristisuo
Vaarunkallio
Hevonlinna
Pahnaanmaa
Korkiakoskenvuori
Haukkavuori

Seura
Rasti 88
AuVa
YlKi
Rasti 88
AuVa
Rasti 88
Rasti 88
YlKi
Rasti 88
Rasti 88
YlKi
Rasti 88
Rasti 88
Rasti 88
Rasti 88
AuVa
Rasti 88
Rasti 88
AuVa
Rasti 88
YlKi
Rasti 88
Rasti 88
YlKi
Rasti 88
Rasti 88

Yhteyshenkilöt
Aura, AuVa Katri Prusila 050-367 2325
Koski, Rasti 88 Antti Virtanen 050-4871908
Marttila, Rasti 88 Minna Seppänen 040-583 8198
Loimaa, (Mellilä) Rasti 88 Juha Sinkkonen 0400-544 434
Oripää, Rasti 88 Irmeli Isotalo 045-6327201
Pöytyä, Rasti 88 Ilkka Nokka 040-1842530
Pöytyä, (Yläne) Rasti 88 Juha Sinkkonen 0400-544 434
Pöytyä, (Yläne) YlKi Jussi Salminen 050-4624791
Tarvasjoki, Rasti 88 Timo Jaarinen 0500-782403
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Sosiaali- ja terveyspalvelujen toimialan kuulumisia
Kevät on jo pitkällä ja viime vuosi on saatu tilinpäätösvaiheeseen. Sosiaali- ja terveyspalveluiden osalta pysyimme talousarviossa, vaikka vuosi olikin monelta osin ennakoimaton. Covid-19 pandemia alkoi keväällä
2020 jatkuen edelleen. Poikkeusolot ovat tuoneet uusia ja vaihtoehtoisia toimintatapoja, mutta myös ennakoimattomia menoja, kuten suojavarusteiden räjähdysmäinen kasvu, tehostettu siivous ja sijais- ja etäjärjestelyt.
Koronasta huolimatta sosiaali- ja terveyspalveluissa on työskennelty täydellä teholla. Viime vuoden lopussa
päivitimme sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen sopimusta Loimaan kaupungin kanssa ja sen
seurauksena Oripään kunnan avoterveydenhuollon palveluja ollaan kilpailuttamassa kuluvan kevään aikana.
Tällä toimenpiteellä pyritään säilyttämään ja osin jopa parantamaan Oripään avoterveydenhuollon palvelut laadukkaana lähipalveluna.
Loppuvuoden ja kuluvan kevään aikana olemme myös päivittäneet eri sosiaalipalveluiden osalta ohjeistuksia ja
soveltamisohjeita. Tällä turvaamme kuntalaisille yhdenvertaisen kohtelun sekä päivitetyt selkeät hakuohjeet.
Palveluiden saatavuutta on pyritty myös parantamaan, osa lomakkeista löytyy Oripään kunnan kotisivuista.
Kunnan koronatiedottaminen on sosiaali- ja terveyspalveluiden vastuulla ja olemme pyrkineet parhaamme mukaan pitämään kuntalaiset ajan tasalla pandemian tilanteesta. Tässä on tehty tiivistä yhteistyötä paikallislehtien
kanssa.
Varsinais-Suomen alueen sotevalmistelu jatkuu taustalla. Hallitus esittää hyvinvointialueiden perustamista sekä
sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisen uudistamista. Ehdotuksen mukaiset hyvinvointialueet perustettaisiin mahdollisimman pian lakien hyväksymisen ja vahvistamisen jälkeen. Lait tulisivat voimaan porrastetusti, osa heinäkuussa 2021 ja viimeiset tammikuussa 2023. Kokonaisuuden voimaantulo vaatii
vielä eduskunnan hyväksynnän. Hallitus on antanut esityksensä eduskunnalle viime vuoden joulukuussa. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri on valmis aloittamaan yhdessä kuntien kanssa vapaaehtoisen sote-valmistelun.
Asiasta päätti sairaanhoitopiirin hallitus kokouksessaan hiljattain. Sairaanhoitopiiri jatkaa ja laajentaa aihetta
koskevia keskusteluita kuntien kanssa. Myös asiakas- ja potilastietojärjestelmien yhtenäistäminen etenee.
Maaliskuussa koronavirus kuritti kuntaamme muutaman viikon ajan melko rajusti. Pienen väkilukumme vuoksi
ilmaantuvuuslukumme oli aivan omaa luokkaansa. Ketterä kuntamme reagoi kuitenkin tilanteeseen nopeasti ja
nyt näyttäisi siltä, että tilanne on rauhoittumassa. Olemme toiveikkaita, että rajoituksia voidaan ruveta asteittain
purkamaan. Moni kuntalainen odottaa kuumeisesti mm. kuntosalin ja liikuntahallin avautumista.
Rokotuksista tiedottaminen on ollut viranomaisille melkoinen taidelaji. Rokotuksista ei ole voitu tiedottaa ennakkoon, vaan vasta, kun on varmasti tiedossa mitä ryhmää/ryhmiä on mahdollista rokottaa seuraavalla viikolla. Rokotuksiin liittyvä tieto ja tilanteet ovat olleet kevään kuluessa erittäin muuttuvia. Tähän ovat vaikuttaneet
mm. valtakunnalliset ja sairaanhoitopiirin päätökset, kulloinkin saatavat rokotusmäärät, joista tiedotetaan henkilökuntaa lyhyellä varoajalla sekä paikallinen rokotusten eteneminen. Rokotusten saatavuusongelmista huolimatta kuntalaisten rokottaminen etenee ja toiveissa on, että kesän aikana valtaosa halukkaista olisi saanut rokotteen.
Haluan kiittää teitä kuntalaisia siitä, että olemme selättäneet ainakin tämänkertaisen korona-aallon. Olette jaksaneet noudattaa välillä tiukkojakin rajoituksia ja kyläkaupassa asioidessani on ollut ilo huomata, että maskisuositusta on noudatettu kiitettävästi. Iso kiitos myös soten henkilökunta! Te olette jaksaneet työskennellä
poikkeusoloissa jo yli vuoden päivät. Olette kaikki tehneet työtä isolla sydämellä kuntamme hyväksi.
Valoa ja lämpöä kohden yhteistyöterveisin Heli Kaskiluoto, sosiaalijohtaja
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KUNTAVAALIT 2021
Vuoden 2021 kuntavaalien vaalipäivä on sunnuntai 13.6.2021. Varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikka on
Oripään kirjasto, jonka osoite on Rasinkuja 2 (K-marketin rakennus).
Ennakkoäänestyksen ajanjakso on 26.5. – 8.6.2021, ja Oripäässä ennakkoäänestyspaikkana on kirjasto (Rasinkuja 2, K-marketin rakennus). Ulkomailla ennakkoäänestysjakso on 2. – 5.6.2021.
Ennakkoäänestyspaikka on avoinna
26.5.2021 keskiviikko 13-16
27.5.2021 torstai 13-16
28.5.2021 perjantai 13-15
29.5.2021 lauantai 11-13
30.5.2021 sunnuntai 11-13
31.5.2021 maanantai 13-16
01.6.2021 tiistai 13-16
02.6.2021 keskiviikko 13-16
03.6.2021 torstai 13-16
04.6.2021 perjantai 13-15
05.6.2021 lauantai 11-13
06.6.2021 sunnuntai 11-13
07.6.2021 maanantai 13-16
08.6.2021 tiistai klo 13-20
Vaalipäivänä 13.6. äänestyspaikka on avoinna klo 9-20.

SPR Oripään osasto tiedottaa:
Verenluovutus seurakuntatalolla tiistaina 8. kesäkuuta klo 14-18. Varaa aika sähköisesti. Tarjolla totuttuun tapaan kahvia ja hyviä voileipiä.
Kesällä tavataan Mummokahvilassa, mikäli koronatilanne sallii. Seuratkaa ilmoittelua lehdessä.

Piirros: Kaisla
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Oripään reservialiupseerit ry

Oripään Reservialiupseerit ry on rakennuttanut laavun Kangastuvan läheisyyteen. Laavu on kaikkien käytettävissä. Kunnioitathan vieraillessasi seuraavia ohjeita:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

laavu on tarkoitettu yleiseen virkistyskäyttöön
sopu sijaa antaa - kaikki ovat laavulle tervetulleita
tulenteko on sallittu vain sille tarkoitetulla levyllä
älä tee tulta metsäpalovaroituksen aikana tai kovalla tuulella
älä jätä tulta yksin
käytä valmiita polttopuita, älä revi tuohta elävistä puista
älä roskaa ympäristöä
älä piirrä tai kaiverra laavun runkoon, äläkä kiipeile katolla
laavulla voi myös yöpyä

Kevätkokous ja laavun ympäristön siivoustalkoot perjantaina 7.5. klo 17 alkaen. Kokous aloitetaan klo 19. Tervetuloa!

Yhteystiedot: puheenjohtaja Mikko Kulmanen 050 572 4607

Seuraa meitä Facebookissa!

Kuntavaalit lähestyvät
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Keräsimme ehdokkailta vastauksia muutamaan kysymykseen. Valitettavasti emme saaneet vastauksia kaikilta.
Puoluekantaa emme julkaise vain henkilökohtaiset mielipiteet. Toimitus päätti julkaista nämä vastaukset satunnaisessa järjestyksessä.
KYSYMYKSET
1.
2.
3.
4.
5.

Kuka olet, mitä teet ja mistä tulet?
Suurin haaveesi?
Mitä haluaisit tehdä kunnan hyväksi?
Mitä kunta voisi tehdä sinun hyväksesi?
Kehu itseäsi. Miksi juuri sinut pitäisi valita kunnanvaltuutetuksi?

1. Olen Anne Lintumaa ja olen syntyperäinen Oripääläinen ja jalat pysyvät nyt ja aina vahvasti Oripään maaperällä. Toimin tällä hetkellä määräaikaisena esiopettajana Oripään kunnassa, jossa toimin myös varhaiskasvatuksen vastuuhenkilön varahenkilönä.
2. Suurin haaveeni on elää elämäni loppuun itsenäisessä kunnassamme hyvien ja kattavien palveluiden avulla ja
pysyä terveenä. Tietenkin toinen haaveeni on saada pysyvä työpaikka eläkepäiviin asti.
3. Työssäni Oripään kunnan varhaiskasvatuksessa ja kunnan palveluksessa haluan kehittää työni puitteissa Oripään varhaiskasvatusta sekä siellä pedagogista toimintaa. Lapsien ja nuorten sekä heidän perheidensä tukeminen kasvatustilanteissa on lähellä sydäntäni.
Haluan olla kehittämässä myös erityislasten ja heidän perheidensä toimintaa mahdollisuuksien mukaan.
Työyhteisön kehittäminen on tärkeää, että kunnassa olisi motivoitunut, osaava ja työkykyinen henkilöstö. Kunnan tuloksellinen palvelutuotanto perustuu hyvin pitkälle henkilöstön oikeaan mitoitukseen, vahvaan osaamiseen sekä motivaatioon.
4. Säilyttää ja kehittää kunnan palveluita, että täällä olisi hyvä minun sekä muiden kuntalaisten asua ja elää
raikkaan veden, vehreiden peltojen, niittyjen keskellä sekä tietenkään unohtamatta upeita sora-alueitamme.
5. Tunnen, että jokaisella ihmisellä on tarkoituksensa tuoda jotain hyvää omaan ja toisten ihmisten elämään.
Olen aina halunnut kehittää omaa osaamistani ja opetellut uusia asioita. Haluan tuoda esille kuntalaisten asioita.
Luottamus ja yhteistyötaidot ovat kantavia pilareita
Olen omasta mielestäni hyvä kuuntelija. Kuuntelemisen taito, aito läsnäolo sekä hyvät neuvottelu- ja vuorovaikutustaidot ovat vahva perusta eri toimintojen sujuvuudelle sekä asioiden kehittämiselle. Tulee mieleeni sanonta ”Asiat riitelevät eivät ihmiset” Keskustelemalla ja neuvottelemalla asiat etenevät. Lapset ja nuoret kasvavat
aikuisiksi ja toivon, että nämä nuoret jäisivät kuntaamme, heille tulee rakentaa ehjä lapsuus ja nuoruus. Ennaltaehkäisevää työtä niin lasten, nuorten kuin myös ikääntyvien osalta tulisi kunnassamme kehittää ja haluan olla
osa tätä mahdollisuutta. Kuntaamme tulisi valita niitä päättäjiä, jotka ovat lähinnä jokapäiväistä arkeamme ja
aidosti kiinnostuneita kuntamme asioista.
1. Tervehdys kaikille, olen Anne-Mari Kaarto 48v. Perheeseeni kuuluu avopuoliso, 17- ja 19 -vuotiaat lapset.
Koulutukseltani olen sairaanhoitaja. Työskentelen hygieniahoitajana VSSHP:ssä. Kotoisin olen naapurikunnasta (Yläneeltä), mutta asunut Oripäässä jo lähes 20v. Mukana kunnallispolitiikassa olen ollut yli 12 vuotta.
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2. Tällä hetkellä koronapandemiasta eroon pääseminen, ja paluu normaaliin.
3. Hyviä päätöksiä, jotta kunta pysyisi jatkossakin itsenäisenä, veto- ja elinvoimaisena kuntana.
4. Antamalla itsestään positiivisen/myönteisen kuvan niin asuin- kuin yrityskuntana ja työnantajana, jossa vallitsee hyvä ME-henki.
5. Valitsemalla minut saat kokokemusta kunnalliseen päätöksentekoon, uskallusta ottaa vaikeitakin asioita esille ja kuntalaisten mielipiteiden esille tuomista päätöksenteon tueksi.

1. Olen Annika Saarikko, 37-vuotias kahden pojan äiti, vaimo, kansanedustaja ja Keskustan puheenjohtaja.
Olen syntynyt Oripäässä ja palannut kotikulmille asumaan viime syksynä.
2. Saada viettää tasapainoista ja onnellista elämää Tanskilan kylällä peltomaiseman keskellä, nähdä lastemme
kasvavan ja kokea aina rakkautta. Rakentaa työlläni koko Suomea niin, että ihmiset kokevat oikeudenmukaisuutta ja saavat työtä.
3. Haluan, että Oripää pitää nykyistä vielä parempaa huolta ikäihmisten palveluista ja hyvästä kotihoidosta.
Haluan, että kunta on tunnettu lapsi-ja perhemyönteisyydestä. Kunnan vahvan pohjan rakentaa yrittäjät ja
maanviljelijät. Oripäällä pitää olla tavoitteita; lisää asukkaita, säilyä itsenäisenä. Sijaintimme vuoksi meillä on
mahdollisuus ottaa hyöty irti ihmisten mielenmaiseman muutoksesta ja kaipuusta väljemmille vesille.
4. Työssäkäyvänä ja terveenä ihmisenä koen olevani kuntalainen, jonka tehtävä on juuri nyt enemmän antaa
kuin saada. Päättäjänä pitää myös ajatella kuntaa laajemmin kuin oman elämän kautta. Kunnan pitää toimia
ennen kaikkea lasten ja nuorten, ikäihmisten ja apua tarvitsevien hyväksi.
5. Monipuolinen kokemukseni valtakunnanpolitiikasta on antanut hyvän pohjan erilaisten asioiden, päätösten ja
ihmisten asioiden hoitamiselle sekä yhteistyölle. Keskustan arvoja on tärkeää edistää myös paikallisella tasolla.
Kotiseutuni on minulle tärkeä – maaseutu on Suomen sydän.

1. Olen Asmo Mikkola 8-lapsisen perheen isä ja ylpeä Oripääläinen. Olen Autosähköalan ammattilainen sekä
Yrittäjä monilla aloilla. Olen syntynyt ja asunut Suomen Turus, mutta muuttanut Oripäähän 1998 ja olen ollut
tyytyväinen valintaani.
2. Kirkas, valoisa sekä puhdas tulevaisuus lapsille, nuorille ja tietysti meille kaikille.
Tietysti itsenäinen, lämminhenkinen, kaikki huomioiva Oripää palveluilla.
3. Haluan antaa itsestäni kaiken ihmeellisen, itsenäisen, kauniin, yhteisen Oripään hyväksi. Lasten, sekä nuorten harrastuksia tukemalla ja tietysti luomalla yhteishenkeä sekä voimaa.
4. Olen saanut asua ja käyttää kuntamme palveluja ollen niihin pääosin tyytyväinen. Kunnan on kuitenkin panostettava lupa-asioiden ym. muiden käytäntöjen pitämiseen mahdollisimman itsenäisenä, jotta ne palvelisivat
kuntalaisia mahdollisimman yksilöllisesti ja ilman byrokratiaa. Se on pienen kunnan vetovoimaisuuden prioriteeteistä kärkisijoilla.
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5. Olen rehellinen, kaikkensa antava, ihmiset tasapuolisesti huomioiva, asioihin paneutuva sekä lämminsydäminen, monessa mukana ollut, kokenut Isä Meidän Oripäästä. Kokemusta on aikaisemmin jo mm. teknisen lautakunnan jäsenenä useilta vuosilta.

1. Esa Kalsi 69v. eläkeläinen. Harrastan hiihtoa, pyöräilyä ja kasvimaan hoitoa.
KYSYMYKSET
2. Rakentaa savusauna.
1.
2.
3.
4.

Kuka olet, mitä teet ja mistä tulet?
Suurin haaveesi?
Mitä haluaisit tehdä kunnan hyväksi?
Mitä kunta voisi tehdä sinun hyväksesi?
5. Kehu itseäsi. Miksi juuri sinut pitäisi
valita kunnanvaltuutetuksi?

3. Hyvinvointia tasapuolisesti
4. Pitää terveyspalvelut hyvänä.
5. Tulen hyvin toimeen erilaisten ihmisten kanssa.

1.
Janne Paju, kolmen lapsen isä. Suunnittelen sähköjä ja harrastan liikuntaa ja sen järjestämistä.
Opiskelemassa ja töissä on tullut asuttua Porissa ja Turussa, muuten Oripäässä.
2. Tällä hetkellä se, että tilanne normalisoituisi ja sitten “päästään porukalla pelaamaan”.
3. Järjestää erilaisia tapahtumia ja liikunnallista toimintaa.
4. Olla aktiivisesti mukana järjestämässä toimintaa ja olevan myönteisessä yhteistyössä kunnan kehittämisestä
kiinnostuneiden kanssa.
5. Aktiivisesti mukana järjestämässä toimintaa ja kiinnostunut toimintojen kehittämisestä pidemmällä aikavälillä kuin vaalien edeltävät kuukaudet.

1. Olen Julia Isotalo,18.v. Oripäästä. Opiskelen Huittisissa Lauttakylän lukiossa.
2. Suurin haaveeni on se, että Oripää pysyisi itsenäisenä kuntana ja maaseutu olisi elinvoimainen paikka elää
ja asua.
3. Haluaisin, että opiskelemaan lähteneet nuoret haluaisivat palata kuntaamme takaisin asumaan ja elämään
opiskeluiden loputtua. Olisi myös hienoa, että Oripäässä yritystoiminta pysyisi ja laajenisi, sekä sitä kautta
saisimme lisää työpaikkoja ja asukkaita kuntaamme.
4. Toivoisin, että kunta olisi aktiivinen ja pitäisi huolta siitä, että Oripäässä pysyisi palvelut toiminnassa, sekä
jokaiselle kunnassa asuvalle iästä riippumatta olisi jotakin mieleistä tekemistä.
5. Olen sosiaalinen ja positiivinen nuori ja toivoisin, että kunnassamme saataisiin myös nuorten ääni kuuluviin.
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1. Olen Kirsi Pukkila 48-vuotias Lähihoitaja. Tällä hetkellä olen opintovapaalla ja opiskelen perustason ensihoitajaksi. Olen syntynyt Oripäässä mutta asunut välillä muuallakin.
2. Saada koulu loppuun. Elää hyvää ja onnellista elämää. Seurata lasten ja lastenlasten pärjäämistä ja kehittymistä.
3. Että täällä olisi kaikilla hyvä olla ja viihtyisää. Nuorille jokin kokoontumispaikka missä voisi aikaa viettää.
4. Minä viihdyn hyvin täällä Oripäässä pienessä ja rauhallisessa kunnassa.
5. Olen iloinen ja sosiaalinen. Omaan hyvän huumorintajun mutta osaan olla tarvittaessa myös vakava.

1. Kyllikki Kalsi 75v, eläkeläinen. Harrastan kutomista ja maalaamista
2. Saa keskeneräiset käsityöt ja maalaukset valmiiksi.
3. Tehdä hyviä ja oikeudenmukaisia päätöksiä joiden takana on hyvä seistä.
4. Pysyä pienenä itsenäisenä kuntana.
5. Kokemus kunnallispolitiikassa ja hyvä ihmistuntemus.

1. Miia Koivusaari, 29 vuotta. Lähihoitaja, tällä hetkellä työskentelen varhaiskasvatuksessa. Koulutettu hieroja, toimin siis yrittäjänä päätyöni lisäksi.
2. Tällä hetkellä yksi on jo toteutumassa, nimittäin kodin rakentaminen. Toinen on elää onnellisena siinä kodissa.
3. Tehdä päätöksiä sydämellä ja järjellä kunnan, sekä kuntalaisten hyväksi.
4. 5. Olen ollut yhden kauden valtuustossa ja haluaisin siellä mieluusti jatkaa.
Olen mahtava kuuntelija ja suun soittaminen hyvänä hetkiä taitoni.

1. Pekka Markula, metallityöntekijä. Kotona Oripäässä olen asunut reilu 40 vuotta.
2. Ainahan niitä haaveita on. Tiedä sitten mikä on suurin.
3. Säilyttää Oripään itsenäisenä.
4. Pitää palvelut vähintäänkin nykyisellä tasolla.
5. Kiinnostaa kuntalaisten ja kunnan hyvinvointi. Haluan tuoda esiin kuntalaisten ja omia mielipiteitä.
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1. Olen syntyperäinen oripääläinen Pertti Liinoja nykyisin eläkkeellä oleva maanviljelijä. Koulutukseltani
olen koneinsinööri ja olen toiminut muutamia vuosia opettajana peruskoulussa, ammattikoulussa ja kansalaisopistossa. Urheilu on myös kuulunut elämääni ja kilpaurheilukauden jälkeen olen ollut nuorten valmentajana
ja monissa muissa tehtävissä urheiluseura Oripään Vesan toiminnassa harrastaen lisäksi kuntourheilua.
2. Pitkään kunnanvaltuustossa toimineena toivon, että päätöksenteko pysyy lähellä kuntalaisia ja että hyvinvointipalvelut tuotetaan jatkossakin pääosin julkisen vallan toimesta, jolloin palvelut ovat tasapuolisesti kaikkien saatavilla. Itsenäinen Oripää palvelee osaltaan näitä tavoitteita.
3. Haluaisin olla tekemässä päätöksiä, joiden ansiosta Oripäässä turvataan ja kehitetään kunnan tarjoamia palveluja ihmiselämän kaikissa vaiheissa. Kunnasta tehdään entistä parempi paikka asua, tehdä työtä ja harrastaa.
Haluan edelleen olla mukana urheilutoiminnassa luomassa kuntalaisille mahdollisuuksia harrastaa kunto- tai
kilpaurheilua.
4. Tarjota turvaa tuottamalla hyvät ja toimivat peruspalvelut.
5. Olen toiminut Oripään kunnan useissa lautakunnissa, hallituksessa ja valtuustossa kuudella eri vuosikymmenellä ja lisäksi olen ollut kunnanhallituksen puheenjohtajana kahteen eri otteeseen yhteensä kuusi vuotta.
Tällä hetkellä olen jäsenenä kunnanvaltuustossa ja kunnanhallituksessa sekä varajäsenenä sosiaali- ja sivistyslautakunnassa. Olen osallistunut säännöllisesti Oripään eri toimielimien kokouksiin ja ottanut rohkeasti kantaa
esillä oleviin asioihin sekä tarpeen vaatiessa tehnyt esityksiä ja aloitteita.

1. Santeri Salmi, musiikki-, video- ja mediatuottaja,
yrittäjä/freelancer ja autoharrastaja. Ammatiltani olen
yhdistelmäajoneuvonkuljettaja eli kansankielellä:
rekkakuski.
2. Menestyä ja onnistua siinä missä olen hyvä ja mistä
tykkään jotta lapseni voisivat saada paremman tulevaisuuden.

KYSYMYKSET
1.
2.
3.
4.

Kuka olet, mitä teet ja mistä tulet?
Suurin haaveesi?
Mitä haluaisit tehdä kunnan hyväksi?
Mitä kunta voisi tehdä sinun hyväksesi?
5. Kehu itseäsi. Miksi juuri sinut pitäisi
valita kunnanvaltuutetuksi?

3. Panostaa maalaisjärjen säilymiseen, palveluihin ja
oman kunnan hyvinvointiin
4. Teiden huolto ja kunnossapito olisi kiva mutta panostus nuoriin, lapsiin ja palveluihin on mielestäni tärkein koska pieni kunta ei pysy pystyssä jollei ihmisillä ole mitään syytä jäädä tänne.
5. Tarmokasta työtä, rehellisyyttä sekä 100% selkärankaa ja määrätietoisuutta.
1. Tarmo Kankare Orippäästä, eläkeläinen jolla on sattaa lajia. Varmaan tullut sieltä, mistä kaikki muutkin.
2. Henkilötasolla ei ole suuria haaveita mutta pieniä paljon.
3. Haluaisin kunnan säilyvän itsenäisenä ja päätösvaltaisena. Säilyttää ja mahdollisesti parantaa lasten, nuorten ja kaikkien kuntalaisten viihtyvyyttä ja hyvinvointia. Pitää kunnan liikunta- ja ulkoilumahdollisuudet
mahdollisimman monipuolisena
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4. Säilyttää ja järjestää hyvät sairaanhoito ja vanhuspalvelut
5. Kuuntelen kuntalaisilta tulevaa asiallista palautetta. Puutun epäkohtiin ja yritän mahdollisuuksieni mukaa
korjata niitä.

1. Ville Auramaa, 64 vuotta. Asun Oripään Makkarkosken kylässä. Eläkeläinen
2. Lähteä Kanadaan ja Australiaan patikoimaan.
3. Täällä on hyvät ulkoilumaastot. Retkeilyä, kävelyä, pyöräilyä ja uintia Myllylähteessä sekä lentokenttä. Vielä
on hyvät tonttimaat rakentamiseen.
4. Pitää täällä terveyspalvelut ja koulun. Huolehtia kiinteistöt ja rivitalot kuntoon.
5. Olen luotettava, paneudun hoitamaan kunnan asioita kaikkien etujen mukaan.

1. Minä olen Kulmasen Matti. Olen upseeri ja sivutoiminen yrittäjä. Teen kaikkea mitä ehdin, perheeni ja kuntalaisten eteen. Asun onnellisesti perheeni kanssa Oripään Uitonmäessä.
2. Elää elämää ja rakentaa tulevaisuutta positiivisessa hengessä.
3. Kaikkea mitä tähänkin asti. Olla aito orippääläinen. Orippääläisellä arvomaailmalla.
4. Keskustellaan asioista avoimesti ja pidetään asiat asioina. Perusasiat pitää olla kunnossa, jotta kaikilla ihmisillä on hyvä olla. Tehdään ja päätetään ”yhdessä”
5. Ihmisten hyvinvointi on minulle tärkeää. Minulla on laaja näkemys eri asioista ja pidän maalaisjärjen aina
pohjana päätöksenteossa. En lähde hoitamaan asioita ns. takki auki.
1. Eveliina Salmi Oripäästä, kotona kolmen lapsen äiti ja töissä siistijä.
2. Perhe ja ihana työ.
3.Panostaa varhaiskasvatukseen, sosiaalityöhön, vanhustenpalveluun, sekä koulutukseen.
4. Panostaa tienhuoltoon ja varhaiskasvatukseen.
5. Olen rehellinen ja pidän lupaukseni.
1. Maarit Salama, koulunkäynninohjaaja. Vuonna 2004 oripääläistynyt keski-suomalainen
2. Oma perhe
3. Sellaisia päätöksiä, jotka edesauttaa kuntaa tarjoamaan laadukkaita peruspalveluja.
4. Säilyttää laadukkaan varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vanhuspalvelut sekä mahdollistaa monipuoliset
liikuntamahdollisuudet.
5. Olen kokonaisvaltaisesti ihmisten puolella lapsuudesta vanhuuteen laadusta tinkimättä.
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PÖYTYÄN SEURAKUNTA
Viime vuosi on ollut vaikea monin tavoin ja olemme joutuneet muuttamaan suunnitelmiamme moneen kertaan
ja pettymäänkin. Kevään myötä saamme toivoa uudesta, kun luonto herää talviunesta ja krookukset kukkivat ja
linnut rakentavat pesiään kovalla kiireellä. Elämme pääsiäisen jälkeistä ilon, valon ja toivon aikaa. Rokotukset
etenevät ja on toivoa palaamisesta elämään, jossa saamme tavata toisiamme ja kokoontua yhteen nauramaan ja
halaamaan.
Kesäaikana on mahdollista pistäytyä hiljentymässä Oripään kirkossa työntekijän ollessa paikalla.
Ota rohkeasti yhteyttä suntio Kirsiin tai meihin muihin!
Kesäillan musiikkihetket
23.6. klo 19 Oripään kirkko
4.7. klo 19 Syrjämän taiteilijakoti
18.8. klo 19 Oripään kirkko
EU-ruokaa on tulossa kevään aikana, jos tarvitset niin ota yhteyttä diakonissa Marja Seppälään p. 0445220088.
Kesän hauskin telttaleiri LOISKIS!
Loiskis-leiri on Lasten ja Nuorten Keskus ry.n, Suomen Lähetysseuran ja Turun Arkkihiippakunnan seurakuntien yhteinen telttaleiri Loimaan Kalikassa Yläneellä 27.-30.7.2021.
Leirille ovat tervetulleita kaikki 8-14-vuotiaat. Leirin hinta on 50e. Leirille saavutaan ja sieltä lähdetään omin
kyydein. Jokainen leiriläinen saa ennen leiriä leirikirjeen, jossa on varusteluettelo sekä tietoa leirin ohjelmasta.
Ilmoittaudu mukaan Katrina palvelun kautta http://bit.ly/loiskis2021
Lisätietoja leiristä voit kysellä Teijalta.
Oripään kirkkoalueella teitä palvelevat:
Petri Thurén, pappi p. 044 7911 006
Marja Seppälä, diakonissa p. 044 522 00 88
Johannes Perko, kanttori p. 040 861 7800
Raija Kärri, lastenohjaaja p. 040 5899 600
Kirsi Arola, suntio p. 044 0851 234
Teija Haakana, nuorisotyönohjaaja p. 050 571 2532 (alakouluikäiset, Patikkaripari)
Susanna Holopainen, vs. nuorisotyönohjaaja p. 040 750 8014 (nuoret, rippikoulu)
sähköpostit etunimi.sukunimi@evl.fi
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ORIPÄÄN KIRJASTO KERTOJA
Kirjasto palvelee neljänä arkipäivänä viikossa K-market Orippään naapurissa. Tervetuloa tutustumaan kirjastoon ja sen valikoimiin!
Kirjaston aukioloajat 6.6.2021 saakka ja 9.8.2021 lähtien
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
Kirjaston kesäaukioloajat 7.6.-8.8.2021
Maanantai klo 12-17
Tiistai klo 12-17
Keskiviikko suljettu
Torstai klo 14-19
Perjantai klo 10-15
Arkipyhien aattoina klo 10-15
Poikkeukset kirjaston aukioloajoissa:
perjantai 30.4. klo 10-15 (vappuaatto)
torstai 13.5. suljettu (helatorstai)
torstai 24.6. klo 10-15 (juhannusaaton aatto)
perjantai 25.6. suljettu (juhannusaatto)

Piirros: Enna

KIRJASTON KESÄSULKU: KIRJASTO ON SULJETTU 12.-25.7.

Poimintoja kesän ja syksyn uutuuskirjoista: historiaa, elämäkertoja ja paljon muuta
Anna-Liisa Haavikon kirjoittama elämäkerta Kaari – kirjailija Kaari Utrion elämä on taatusti kiinnostavaa
luettavaa. Kaari Utrio on tunnettu historiallisten romaanien ja tietokirjojen kirjoittaja, mutta elämäkerrasta selviää millainen hän on ihmisenä ja mikä sai hänet ryhtymään kirjailijaksi.
Joe Bidenin Lupaa minulle, isä on Yhdysvaltain 46. presidentin koskettava muistelma elämänsä vaikeimmasta
vuodesta. Tuona vuonna hänen poikansa kamppaili hengestään ja menehtyi.
Jari Tervon syyskuussa ilmestyvällä romaanilla on runollinen nimi: Pääskyt talvehtivat järvenpohjassa. Kirjan
päähenkilö on Mikael Agricola.
Rosa Liksomin syksyllä julkaistavassa Väylä- kirjassa eletään syyskuuta 1944. Tuhannet ihmiset pakenevat
Lapin sotaa kodeistaan. Tapahtumien keskipisteessä on kotitilansa karjaa kuljettava tyttö.
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Maalaisromantiikasta pitävien kannattaa tarttua Anu Joenpolven uutuuskirjaan Poutaa ja perunankukkia. Kirjassa raivataan puutarhaa mummon mökillä ja tavataan vilkkusilmäinen nuori isäntä sekä muita persoonallisia
kyläläisiä. Niin ikään maalaismaisemiin sijoittuva Jylhäsalmi-sarja jatkuu viidennellä osalla Riihikuivaa satoa
Jylhäsalmella.
Suomen historiasta kerrotaan myös Lotta-Sofia Saahkon kirjassa Kahvia ja karjalanpiirakoita. Lotta-Sofia
Saahko on tullut tunnetuksi Lotan ja papan koronalauluista.
Hauskan Tatu ja Patu -kuvakirjasarjan sankarit suuntaavat tällä kertaa kesäleirille. Luvassa on kommelluksia ja
väärinkäsityksiä, kuten Outolan veljesten seurassa on tapana. Mauri Kunnaksen kirjassa Kuka kaappasi auringon seikkaillaan Kalevalan mailla. Pitkän linjan lastenkirjailijan kynänjälki on aina yhtä taidokas, ja kuvissa on
lukemattomia kiehtovia yksityiskohtia.
Pienille lukijoille on tarjolla myös vakavaa luettavaa. Riina Katajavuoren kirja Oravien sota kertoo lukutavasta
riippuen joko oravaveljesten taistelusta tai Suomen sisällissodasta vuonna 1918. Kirjan päähenkilöitä ovat oravaveljekset Valtteri ja Pekka, ja veljesten kahakka käynnistyy, kun Pekan kotipuun kävyt on syöty loppuun.

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
Piirros: Jari
Kaatuneitten muistopäivä 16.5.
Toukokuun kolmantena sunnuntaina vietetään kaatuneiden muistopäivää. Jumalanpalveluksen jälkeen tehdään
kunniakäynnit sankarihaudoille koronatilanteen sallimalla tavalla.
ORIPÄÄN MUSEOT VILLA VILLE JA KIVIMAKASIINI
Taiteilija Viljo Syrjämän ateljeekoti Villa Ville on avoinna 6.6.–15.8.2021 sunnuntaisin klo 14–17. Viljo Syrjämän ehkä kiinnostavin taideteos on ateljeekoti, jonka hän rakensi perheelleen esikuvanaan italialainen San
Marcon luostari. Talossa on lisäksi paljon muuta katseltavaa, kuten upeat puuovet ja lukemattomat taulut.
Oripään kotiseutumuseo Kivimakasiini on avoinna 6.6.–15.8.2021 sunnuntaisin klo 12–14. Kivimakasiinissa on
aitoa menneen ajan tunnelmaa: Oripään Säästöpankista saadut kassakaapit ja muu pankkiesineistö sekä Äären
kauppamuseo ovat nostalgisia tuulahduksia menneiltä vuosikymmeniltä.
Syrjämän ateljeekoti ja Kivimakasiini ovat tilauksesta auki pienillekin ryhmille. Tervetuloa tutustumaan paikallishistoriaan!

16

VALOKUVAKILPAILU ”Kevät kotiseudulla”
Oripään kunta järjestää valokuvakilpailun, jonka aiheena on ”Kevät kotiseudulla”.
Kilpailu on avoin kaikille. Kilpailussa on kaksi sarjaa, joista toinen on lapsille (alle 18-vuotiaille) ja toinen aikuisille.
Valokuvat toimitetaan kirjastoon paperisina tai sähköisinä, ja niiden mukaan laitetaan kuvaajan nimi sekä yhteystiedot. Paperikuvat voi tuoda tai lähettää osoitteeseen Oripään kirjasto, Rasinkuja 2, 32500 Oripää. Digitaaliset kuvat lähetetään osoitteeseen kirjasto@oripaa.fi. Kilpailu päättyy 18.6, ja siihen voi osallistua useammalla
kuin yhdellä kuvalla.
Kuvaajalla on oltava täydet tekijänoikeudet kuvaan, joten jos kuvassa on ihmisiä, heiltä on pyydettävä lupa
kuvan käyttämiseen.
Kilpailun tuomaristo valitsee sarjojen voittajat. Kuusi kilpailun parasta kuvaa ovat esillä kirjastossa, ja kaikki
kiinnostuneet saavat äänestää suosikkiaan. Sarjojen parhaat sekä yleisön suosikki palkitaan lahjakorteilla. Kilpailun tuomaristoon kuuluvat Mirja Tiiri, Jorma Mäkelä ja Mari Kujanpää. Alkuperäiset paperikuvat voi noutaa
kirjastosta kisan päättymisen jälkeen.
Oripään kunta varaa itselleen oikeuden käyttää kilpailuun osallistuvia kuvia kunnan nettisivuilla ja muussa
viestinnässä sekä markkinoinnissa. Kuvan käyttämisestä ei makseta erillistä palkkiota.
Lisätietoja kilpailusta saa kirjastosta puh. 0400 215 582.

Vuokraa myyntikoju!
Kirjaston ja K-marketin pihalla olevat myyntikojut ovat vapaasti kaikkien vuokrattavissa.
Niiden hinta on 10 €/päivä. Tiedustelut ja varaukset kirjastosta puh. 0400 215 582.

Seuraava kunnan tiedotuslehti ilmestyy syyskuun alussa. Sen materiaalit lähetetään osoitteeseen kirjasto@oripaa.fi viimeistään 13.8. Aineistot voi myös tuoda kunnantalolle tai kirjastoon.
ORIPÄÄ-SEURA
Oripää-seuran vuosikokous pidetään torstaina 27.5. klo 18 kunnantalon valtuustosalissa, ja sen järjestelyissä
noudatetaan viranomaisten antamia rajoituksia ja suosituksia.
Oripää-seuran johtokuntaan kuuluvat vuosikokoukseen asti 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 kotiseutuasioissa!
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ELÄKELIITON ORIPÄÄN YHDISTYS
Keväiset terveiset yhdistykseltä, tänään keikutteli jo västäräkki oraspellolla!
Kokoontumisia emme ole voineet aloittaa koronarajoitusten vuoksi! Toivomme kuitenkin, että kerhotoimintaa
pystyisimme kevään kuluessa ja viimeistään kesällä toteuttamaan!
Matkoja suunniteltu yhteistyössä Eläkeliiton Yläneen yhdistyksen kanssa:
21.7. klo 14 ”Korpelan kujanjuoksu” Piirin kesäteatteri Tampereella
3.8. klo 18 ”Diandra kesäisenä päivänä” -konsertti Ypäjän Musiikkiteatteri
8.8. klo 14 ”Herra Satumaa ja laulava Taksikuski” Someron Esakallio
21.8. klo 14 ”Puhelinlangat laulaa” -musiikkinäytelmä Ypäjän Musiikkiteatteri
Matkavastaavat: Raili Kantola ja Aila Nieminen
Oripään yhdistys tiedottaa matkoista ja kokoontumisista Loimaan lehden ja Auranmaan Viikkolehden
JÄRJESTÖPALSTALLA
Kortteja ja adresseja myyvät Raili Kantola ja Sointu Suonpää.

ORIPÄÄN KOULU JA RIIHIKOSKEN YHTENÄISKOULU
Elokuussa alkavasta lukuvuodesta lähtien kaikkien oripääläisten yläkouluoppilaiden
lähikoulu on Riihikosken yhtenäiskoulu.
Oripään koulun lukuvuoden työajat ovat kunnan kotisivuilla.
pe 14.5.
la 5.6. klo 9.00
ke 11.8. klo 8.25

Vapaapäivä Oripään koulussa
Lukuvuoden päätöstilaisuus, todistustenjako
Syyslukukausi käynnistyy Oripään koulussa

KOULUKULJETUS
Koulukuljetusaikataulut valmistuvat elokuun alussa. Koulukuljetukset tulevat ulottumaan Virttaalle uusien
oppilaiden myötä. Reitit suunnitellaan kesän aikana. Yksityiskohtaiset kuljetusperiaatteet ynnä muuta tietoa
löytyy kunnan nettisivuilla. Lisätietoja Oripään koulun kuljetuksista saa rehtorilta ja taksilta elokuun alusta
alkaen.
KIITOKSET
Kiitos kaikille niille, jotka osallistuitte lukuvuoden aikana koulun tilaisuuksiin tai muuten tuitte koulun
toimintaa!
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Kylän laidalta: Messin ja KirpputOrin kuulumisia
Vuosi 2021 on edennyt jo pitkälle ja kuten kaikki tiedämme, melko hiljaista eloa viettäen. Tapahtumia ei ole
voitu järjestää enempää meillä kuin muuallakaan. Korona-aika on aiheuttanut pientä järjestelyä myös kuntouttavan toiminnassa, olemme pyrkineet järjestelemään toimintoja niin, ettei liikaa väkeä ole
ollut koolla yhtaikaa. Näillä toimilla on onnistuttu pitämään myös KirpputOri avoinna normaalisti koko talven. Kävijöitä on onneksi päätynyt meille mukavasti, vaikka moni kirppis onkin joutunut sulkemaan ovensa.
Osa tilapäisesti, valitettavan suuri osa myös lopullisesti. Myytävää tavaraa meillä on runsaasti ja edullisesta
hinnoittelusta johtuen vaihtuvuuskin on ihan mukavaa. Lahjoitustavaraa olemme saaneet runsaasti, kiitos siitä
kaikille lahjoittajille. Edelleen otamme vastaan lahjoituksia, kunhan saamme ehjää ja puhdasta tavaraa. Siis
sellaista, jota lahjoittaja itsekin olisi halukas kirpputorilta käyttöönsä ostamaan. Rikkinäiselle ja likaiselle tavaralle on omat paikkansa, mutta meillä ei ole käytössä sellaisia.
Kirjojakin on sekä lähtenyt, että tullut paljon. Edelleen lahjoitamme kirjat, meiltä saa siis luettavaa maksutta
niin paljon kuin mieluisia opuksia hyllystä löytyy.
Myyntipaikkoja kannattaa kysellä edelleen, hinnat ovat entisellään: hyllypaikka 20 €/4 viikkoa, rekki 10 €/4
viikkoa. 3-tasohylly 30 €/4
viikkoa.
Varsin
edullista laittaa
tarpeettomat
tavarat
kiertoon.
Oletko halukas osallistumaan pieniin talkoisiin? Tarkoituksemme on saada Äijäkirppis auki kesäksi ja tarvitsisimme vähän miesvoimaa avuksemme sitä toteuttamaan. Ota yhteyttä ja kerro, millainen ajankohta
sopisi. Viime vuonna teimme roskiskatoksia myyntiin (kuva alla) ja mielellämme jatkaisimme samalla kaavalla
tänäkin kesänä. Jos koet olevasi halukas neuvomaan ja auttamaan alkuun katosten teossa, kerro siitäkin meille.
Yhteystiedot tämän sivun alareunassa.
Aurajokivarsikirppisrallitapahtuma sai viime vuonna mainion vastaanoton, väkeä riitti kylällä ja myyntikohteissa mukavasti. Tapahtumasta pyritään tekemään jokavuotinen perinne ja ellei mitään erityisen yllättävää estettä
tule, kirppisralli pidetään elokuun viimeisenä lauantaina, 28.8. Tiedustelut ja ilmoittautumiset Mona Joenperälle, puh. 040 8114 711, sähköposti monsku76@gmail.com
Usko Kemppiäkään emme ole unohtaneet. Toivomme, että voisimme lopulta toteuttaa jatkokonsertin jossain
vaiheessa loppukesää. Miten ja missä, jää vielä nähtäväksi. Laulut eivät kuitenkaan hetkessä lopu.

Viime vuoden satoa.

Messi ja KirpputOri
Maire Järnström
kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja
puh. 044 762 5311 maire.jarnstrom@oripaa.fi
Salamäentie 135, ent. munapakkaamo
32500 Oripää
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VAPAA-AIKATOIMI TIEDOTTAA
Kesällä Nose toimii pop-up nuokkarina. Ilmoitukset tulevat instaan sekä facebookiin.
Ajankohtaiset tiedot NOSE:n aukioloista ja tapahtumista löydät NOSE:n Facebook-, Instagram- ja snapchat-tileiltä.

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 hallinoimiin 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.
20

UIMAKOULU
Uinninopetusta ei tänä vuonna pystytä järjestämään kunnan toimesta. Vesihovin uimakouluista löytyy tarkempaa tietoa osoitteesta vesihovi.fi.
LIIKUNTAHALLIN VUOROT SYKSY 2021 – KEVÄT 2022
Vuorot ovat haettavissa perjantaihin 4.6. mennessä kirjastosta tai netistä saatavalla lomakkeella. Kaikki vakiovuoron haluavat hakevat vuoronsa tässä haussa, syksyllä vuoroja ei enää jaeta! Lisätietoja vapaa-aikaohjaajalta.
PÖYTYÄ – ORIPÄÄ HAASTEPYÖRÄILY
Järjestetään viikolla 19, lisätietoja facebookissa sekä vapaa-aikaohjaajalta kun tämä on ajankohtainen. Viime
vuonna voitimme tämän mutta miten käy tänä vuonna?

MYLLYKYLÄN KYLÄYHDISTYS

Torstaisauna on toistaiseksi suljettu.
Lähteentupaa voi vuokrata yksityiseen käyttöön 60 €/vrk,
varaukset vain puhelimitse p. 040 350 3316

Myllylähteen pitkospuilla voi käydä ihastelemassa kevään
saapumista ja muistathan myös frisbeegolfradan (kartta Lähteentuvan pihalla)!

Tervetuloa!
Puheenjohtaja Katri Lähde 040 864 9578
Sihteeri Teemu Jalonen 045 118 1303
myllykylan.kylayhdistys@gmail.com
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LUONTOBINGO
Lapsille, lapsenmielisille ja aikuisille. Etsikää ruudukoista asiat.
Käpy

Silmu

Jotain mikä tuoksuu

Lehti puussa

hyvälle

Leskenlehti

Jotain eläimestä

Jotain S-kirjaimella

Kastemato

Kanto

Jotain, mikä kasvaa

Männynneulanen

Jotain pehmeää

Koivu

Puun kolo

maan alla

Jotain mikä ei
kuulu

Näkö- tai kuulo-

luontoon

havainto talitiaisesta

Etsi kaikki bingon kohdat ja voit tarjota itsellesi jäätelön palkinnoksi. Muista laittaa roskasi roskikseen!

Kunnan varikolla, osoitteessa Jouhijoentie 10, otetaan
puutarhajätettä vastaan lauantaina 15.5.2021 klo 11.00 – 17.00.
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MÖKKIVUOKRAT 2021
Yhdistyksemme vuokraa Pyhäjärven rannalla Säkylässä olevaa mökkiä. Kesälle löytyy vielä muutamia vapaita
päiviä. Mökissä on sisävessa, juokseva vesi ja majoitustilaa kahdessa kerroksessa jopa 20-30:lle henkilölle.
Pyhäjärven rannalla olevaa mökkiä vuokrataan seuraavasti:
Oripään MLL:n jäsenet: 60 e/vrk
Hinta muilta: 75 e/vrk
Juhannus (to-su): 300 e/jäsenet, 375 e/muut
Vuokra-aika alkaa klo 16 ja päättyy klo 12. Varauksen peruminen on tehtäväviikkoa ennen. Myöhemmin peruutetuista perimme puolet vuokrahinnasta.
Mahdollinen siivousmaksu 80 euroa.
Tiedustelut ja varaukset: Merja Lehtonen 040 0804 038, merja.lehtonen3@gmail.com
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Oripään Urheilijat
Kevään/Kesän harjoitus- ja kilpailutoiminta aloitetaan kun koronarajoitukset ja muut olosuhteet sen sallivat.

Jalkapallo, Oripään Urheilijat
Jalkapalloharjoitukset urheilukentällä seuraavasti:

aloitusajanjohdat touko-kesäkuu, varmista vetäjältä
Maanantai klo 19:00-20:30 Miehet, Santeri Kössi
Keskiviikko klo 17:00-18:00 09-11 syntyneet, Jussi-Pekka Paju
Keskiviikko klo 17:00-18:00 12-14 syntyneet, Petteri Lindqvist
Sunnuntai klo 15:00-16:00 perhefutis, Teemu Jalonen
muita ryhmiä toiveiden mukaan!

Frisbeegolf, Oripään Urheilijat / FGS Gorilla
Viikkokisat Oripään OKRA-radalla keskiviikkoisin klo 18:30, ilmottautumiset https://discgolfmetrix.com/ ,
hakusanalla oripää löydät kilpailut

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 2021: Yksittäin: 7-15 -vuotiaat 15 €/hlö yli 15-vuotiaat 20€/hlö, Perhemaksut: 2-4 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 @oripaanu @ou_biathlon @fgs_gorilla web: oripaanurheilijat.net
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Etsi astronautille reitti alukseensa.
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Yhdistä pisteet ja väritä
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TESTAUSSELOSTE
Talousvesitutkimus
30.3.2021

21-1685
#1

1 (2)

Oripään kunta
Tekninen lautakunta
PL 17
32501 ORIPÄÄ
Tilausnro 253556 (WORIPÄÄ/4), saapunut 22.3.2021, näytteet otettu 22.3.2021 (8:20)
Näytteenottaja: Minna Mäkipää

NÄYTTEET
Lab.nro

Näytteen kuvaus

3437

Oripään Vesi Oy, Kangastie 26 (jatkuva tarkkailu)

MÄÄRITYSTULOKSET / NÄYTTEET
Määritys

Yksikkö

Ammonium, NH4 *
Mangaani, Mn *
Rauta, Fe *
Koliformiset bakteerit *
Escherichia coli *
pH (25 °C) *
Sähkönjohtavuus (25 °C) *
Sameus *
Väri *

mg/l
µg/l
µg/l

Haju
Maku

pmy/100 ml
pmy/100 ml

µS/cm
FNU
mg/l Pt

3437
<0,004
<1
<2
0
0
8,5
100
<0,1
<1

STM 1352
«0,50 (b)
«50 (b)
«200 (b)
<1 (b)
<1 (a)
«9,5, »6,5 (b)

«2500 (b)

Hajuton
Mauton

Merkintöjen selityksiä: P = määritys kesken, E = ei tehty, ~ = noin, < = pienempi kuin, « = pienempi tai yhtäsuuri kuin, > = suurempi kuin, » =
suurempi tai yhtäsuuri kuin.
STM 1352 = Sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista * -merkityt
analyysit ovat akkreditoituja. (a)=laatuvaatimus, (b)=laatutavoite, (N)=näytteenottajan havainto.

LAUSUNTO
Veden tutkitut ominaisuudet täyttivät Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 1352/2015 laatuvaatimukset ja tavoitteet.

Laura Lehtniemi ympäristöinsinööri
(02) 274 0201

TIEDOKSI
Liedon kunta/Ympäristöterveydenhuolto/ymparistoterveydenhuolto@lieto.fi
Oripään kunta
Oripään kunta/minna.makipaa@oripaa.fi
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ORIPÄÄN VESAN KESÄTOIMINTAA
18.5
Kunnan maastojuoksumestaruuskilpailut vapaa-ajankeskuksessa klo 18
25.5
Cooperin testi urheilukentällä klo 20
8.6.
Yleisurheilukilpailut urheilukentällä klo 18.30
15.6.
Ratatonnit urheilukentällä klo 19.30
19.6.
Voimanostokilpailut kuntosalilla klo 15
28.-29.6. Seuraottelu Varsinais-Suomen pohjoislohko
6.7.
Moniottelukilpailut urheilukentällä klo 18.30
18.7.
Orihölkkä Myllykylän Lähteentuvalla klo 12
27.7.
Yleisurheilukilpailut urheilukentällä klo 18.30
3.8.
Kävelykilpailut urheilukentällä klo 19.
10.-11.8. Seuraottelu Varsinais-Suomen pohjoislohko
17.8.
Kunnan yleisurheilumestaruuskilpailut urheilukentällä klo 18
24.8.
Yleisurheilukilpailut urheilukentällä klo 18
31.8.
Cooperin testi urheilukentällä klo 18
7.9.
Pitkät ratamatkat urheilukentällä klo 18
11.9.
Kylien välinen maastojuoksuviesti vapaa-ajankeskuksessa klo 14
14.9.
Ratakymppi urheilukentällä klo 18
21.9.
Maastojuoksukilpailut vapaa-ajankeskuksessa klo 18
28.9.
Maastojuoksukilpailut vapaa-ajankeskuksessa klo 18
VARSINAIS-SUOMEN YLEISURHEILUN PM-KILPAILUJA
16.5.
P/T9-15 pm-maastojuoksukilpailut Kaarina
27.5.
M/N ja M/N17 pm-kilpailut Turku
13.7.
T9-15 pm-ottelut Salo
15.7.
P9-15 pm-ottelut Naantali
20.7.
M/N ja M/N17 pm-kilpailut Raisio
31.7.-1.8. P/T9-15 pm-kilpailut Turku
17.8.
P/T9-11 pm-viestit Mynämäki
18.8.
P/T13-15 pm-viestit Laitila
7.9.
Pm-ratakävelyt Laitila
26.9.
P/T9-13 pm-ottelukilpailut Laitila
ORIHÖLKKÄ
XXX Orihölkkä pidetään 18.7.2021 klo 12. Ilmoittautumiset ja lähtöpaikka ovat Myllykylän Lähteentuvalla.
Järjestelyistä vastaavat Myllykylän Kyläyhdistys, Oripään Urheilijat ja Oripään Vesa

SÄÄNNÖLLINEN TOIMINTA
YLEISURHEILUHARJOITUKSIA urheilukentällä
Tiistaisin, torstaisin ja sunnuntaisin klo 18.30; touko-, kesä- ja heinäkuussa
Tiistaisin ja torstaisin klo 18.00; elo- ja syyskuussa
KORONAVIRUS-EPIDEMIAN takia noudatetaan valtiovallan ja terveysviranomaisten ohjeita ja määräyksiä.
Tapahtumia voidaan myös joutua perumaan tai siirtämään.
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TIETOJA Oripään Vesan toiminnasta saa myös seuran kotisivuilta, paikallislehtien seuratoiminta-palstoilta sekä
ilmoitustauluilta tai voi tiedustella Pertti Liinojalta puh. 0400 641 953.
www.oripaanvesa.fi

Painokuvia voikukista – tai muistakin kukista
Pirteän keltaiset voikukat ilmestyvät nurmikoille ja seinien vierustoille aikaisin keväällä. Voikukan kukkia ja
lehtiä voi käyttää askartelussa.

Tarvikkeet:
voikukan kukkia tai lehtiä (tai muita kasveja)
sormiväriä
kartonkia
pala pesusientä tai rättiä

Voikukan kukinto kastetaan keltaiseen sormiväriin. Sen jälkeen kukinto painetaan kartongille.
Voikukan lehtiin tuputetaan vihreää väriä esimerkiksi pesusienen palalla. Lehti painetaan kartongille.
Lopuksi voi piirtää kartongille painettuihin kuviin varret.
Samaa ideaa voi soveltaa muihinkin kasveihin, mutta pienten lasten kanssa ei kannata käyttää myrkyllisiä kasveja.

Piirros: Ellen
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Ekaluokkalaisten kevätpiirustuksia
Oripään koulun ekaluokkalaisten piirroksia on koottu tälle sivulle sekä lehden muille sivuille.

Piirros: Alex

Piirros: Iiris

Piirros: Cristoffer

Piirros: Viljami
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Oripään kunta, Rasinkuja 2 / Yläneentie 2, 32500 Oripää
044 7625 300
Fax
(02) 7661 446
www.oripaa.fi
kirjaamo@oripaa.fi
Henkilöstön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@oripaa.fi

Kirjasto
Kirjastonjohtaja Mari Kujanpää

Perhepäivähoitajat
Pirjo Kauppinen
Seija Suoranta

0400 215 582

044 7625 331
044 7600 072

ORIPÄÄN KUNNAN PUHELINLUETTELO

Hallintotoimisto
050 3297 757
044 7625 312
044 7625 300

sosiaalitoimisto@oripaa.fi
Sosiaalijohtaja Heli Kaskiluoto
Sosiaaliohjaaja Moonica Juhala-Nuutila
Ma. perhetyöntekijä Niina Seppänen
Toimistosihteeri Satu Rintala
Messi, Maire Järnström

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

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 313
044 7625 338
044 7625 326

044 7625 327

044 7625 328
050 5246 734
050 464 0764

Rakennusmestari Aki Vuorinen
Tekninen sihteeri Minna Mäkipää
Tekninen päivystys, kiinteistönhoitaja Eetu Paloniitty
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)
Muistihoitaja (torstaisin klo 12-15)

Sosiaalitoimi

040 1977 293

Kunnanjohtaja Timo Tolppanen
Taloussihteeri Irmeli Isotalo
Toimistosihteeri Tarja Salminen

02 7611 150
050 5213 214
029 4352 641

Vapaa-aikatoimi
Ma. vapaa-aikaohjaaja Tiina Kuikka

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

040 7726 459
044 7625 307
044 7625 308
044 7625 305
044 7625 306
044 7625 318
044 7625 319

Sivistystoimi
Oripään koulu
Sivistysjohtaja Mika Virtanen
Opettaja Ville Jaakkola
Opettaja Sanna Kiertonen
Opettaja Hanna Lamminen
Opettaja Ilona Marttila
Opettaja Terhi Saarijoki
Erityisluokanopettaja Maria Lähdemäki

050 4328 188
044 7625 322

040 7472 276
050 311 4737
044 7625 332

vs. Varhaiskasvatuksen vastuuhenkilö Suvi Ollilainen
Toimistosihteeri Satu Rintala

050 4328 189

Aamu- ja iltapäivätoiminta
Kouluterveydenhoitaja, puh.aika ma-ke ja pe 8.00-8.30
Oripään koulun keittiö

Esikoulu Nallenkolo
esikoulu@oripaa.fi
Lastentarhanopettaja

044 7625 324

0400 863 190

Päiväkoti Kultasiipi ja perhepäivähoidon varahoito
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