Oripään kunnan
Tiedotuslehti 3/2021

Syysaamu puistossa
Puiston puissa
huura heijuu
verkkaisesti
lehti leijuu,
kunnes siilin
piikkiin tarttuu,
kesän taakka
jälleen karttuu.
-Tuomo LahdelmaKannen suunnittelu: Laura Lehtonen

Kunnanjohtajan kuulumisia
Kesän lämpötilat alkavat olla muistona mielessä ja kohti syksyä mennään. Yli
vuoden jatkunut koronaepidemia on edelleen vallalla, ja nyt puhutaan sen neljännestä aallosta. Varsinais-Suomessa koronassa on huolestuttavaa se, että kesän
aikana useita rokottamattomia nuoria aikuisia on joutunut sairaalahoitoon koronan
takia. Onkin tärkeää, että nuoret aikuiset, 1980- ja 90-luvuilla syntyneet, ottaisivat
koronarokotteen. Rokote on ainoa tie ulos tästä epidemiasta.
Epidemiasta huolimatta Villi Ori -tapahtuma pystyttiin kuitenkin järjestämään ja
jälleen Oripää näytti, että talkootyöllä voidaan saada aikaan vaikka mitä. Kiitos
kaikille mukana olleille! Oli hienoa nähdä vanhoja harrasteautoja ja mopoja kaupan pihalla.
Aika pihalla on oltu, sillä Oripään terveysaseman palveluiden jatkuvuus ja erityisesti lääkäripalvelut ovat olleet huolenamme jo pitkään, ja lääkärin ovi on ollut
kiinni. Syyskuusta alkaen paikalla on Loimaan ostolääkäri, ja tästä voimme olla
tyytyväisiä. Tosin lääkärin työsopimus päättyy vuoden loppupuolella. Loimaan
hyvinvointilautakunta on aloittanut Oripään terveysaseman palvelujen kilpailutuksen ja tarkoituksena on saada lähipalvelut toimimaan uuden toimijan kanssa.
Saamme vielä tämän vuoden aikana tietää, kenen kanssa voimme asioida. Pidetään omasta terveysasemasta huolta, vaikka SOTE on kovasti tulossa.
SOTEen liittyen hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa käyttää aluevaltuusto, jonka jäsenet ja varajäsenet valitaan aluevaaleilla. Ensimmäisten aluevaalien vaalipäivä on sunnuntai 23.1.2022. Kunnanhallitus vahvistaa vaalipaikan, mutta oletan
sen olevan Oripään kirjasto, josta saimme jo kokemusta kuntavaaleissa. Emme
vielä tiedä keitä on vaaleissa ehdokkaina, mutta olisihan se hienoa, jos saisimme
isommalla alueella oman yhteisen ehdokkaan ajamaan ja puolustamaan myös
Oripään asioita. Edustaja voisi löytyä kantatie 41:n varrelta.
Kantatie 41:tä koristaa Oripään mainostaulu, joka on sään armoilla menettänyt
alkuperäisen kauneutensa. Samoin Krapurannassa kunnan mainostaulu on haalistunut. Millaisen mainostaulun laitamme tienvarrelle? Olisiko sinulla antaa asiassa
vinkki? Jätä vinkkisi Oripään kirjastoon tai sähköpostilla Oripään kunnanvirastolle osoitteella kirjaamo@oripaa.fi Samassa yhteydessä voi antaa muutakin pa-

lautetta ja kehittämisehdotuksia esim. kunnan toiminnasta ja näkyvyydestä. Yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan pieni palkinto.
TimoTolppanen
kunnanjohtaja
26.8.2021
Toivoa surun keskelle
Hanna Ekola vieraana
SANO SURUASI RAKKAUDEKSI -illassa
Oripään seurakuntatalolla ti 12.10.2021 klo
18
Läheisen kuolema on yksi elämän syvimpiä
kokemuksia. Kun menetämme viereltämme
rakastamamme ihmisen, elämä muuttuu kertaheitolla toisenlaiseksi kuin ennen. Surun voima yllättää ja surun läpikäymiseen tarvitaan
paljon aikaa. Mielessä on monia kysymyksiä.
Miten tästä eteenpäin? Mistä löytyisi toivoa
surun keskelle? Miten kohdata suru niin, että
se voisi jonain päivänä muuttua elämän voimavaraksi?
Muuan muassa näistä aiheista kuullaan ajatuksia, runoja ja lauluja Oripään seurakuntatalolla
tiistaina 12.10.2021 klo 18 alkavassa SANO
SURUASI RAKKAUDEKSI -illassa, joka on
tarkoitettu kaikille, joita suru on kohdannut
omakohtaisesti, jotka elävät läheisensä menettäneen rinnalla tai joita muuten vain
ajatukset surusta ja toivosta kiinnostavat. Vierailijaksi tilaisuuteen saapuu laulajakirjailija, TM Hanna Ekola, joka on itsekin menettänyt viisi läheistään ja kirjoittanut aiheesta useita surua, selviytymistä ja toivoa käsittelevää kirjaa, mm. Sano
suruasi rakkaudeksi, Otan osaa suruusi ja Sanoja surusta ja toivosta. Näitä kirjoja
on myös mahdollista illan aikana hankkia itselleen. Tilaisuudessa noudatetaan
voimassa olevia ohjeistuksia turvaväleistä, maskeista, käsihygieniasta jne.

KYLÄN LAIDALTA
Messin ja KirpputOrin kuulumisia
Koulut ovat jälleen alkaneet ja kesä auttamattomasti ohi. Tapahtumien osalta
tämäkin vuosi on ollut valitettavan hiljainen, kaikki ovat varovaisia, niin järjestäjät kuin kävijätkin. Tätä kirjoittaessa on kuntouttavan työtoiminnan ja Oripään
Arjen apu ry:n osalta tulossa kesän toinen isompi juttu, Aurajokivarsikirppisralli.
Viime vuonna saimme hyvän vastaanoton ja väen liikkeelle, nyt toivomme hyvää
säätä, jotta saamme jälleen kävijöitä. Myyntipaikoista, tavaroista ja tuotteista se ei
ainakaan ole kiinni.
Villi ori -tapahtumaan osallistuimme pihakirppiksen ja huutokaupan muodossa.
Huutokauppa oli ensimmäinen laatuaan, tästä on hyvä jatkaa toistekin, oppia saatiin runsaasti. Kävijöitä oli mukavasti tapahtuman aikaan meilläkin, kiitos kaikille, niin kävijöille, myyjille, talkoolaisille ja kiitettävästi asiaan vihkiytyneille kuntouttavan työtoiminnan ihmisillekin!
Erkkilän Jesse on tuttu monelle kyläläiselle. Kesäkuun pesti kunnalla toi tunnettuutta lisää monin verroin. Nyt Jesse on työssäoppimassa KirpputOrilla, varsinaisena tavoitteena saada nuoriso tutustumaan ja sitoutumaan paremmin kirpputoreihin ja kierrätykseen. Tämä onkin luonteva jatke Carunan rahoittamaan kuntalaisten ilmastotekojen ja kierrätyksen teemaan. Jesse kehittää KirpputOrin markkinointia ja näkyvyyttä.
Korona-aikana – ja usein muutenkin – ihmiset ovat vailla kuulijaa ja juttukaveria.
Tähän tarpeeseen ollaan nyt vastaamassa, kun diakoniatyöntekijä Marja Seppälä
on tavattavissa Messissä kerran kuukaudessa parin tunnin ajan, alkaen tiistaina
7.9. klo 10 – 12. Aika on lyhyt pitemmille keskusteluille, mutta ehtii kuitenkin
vaihtaa muutaman ajatuksen ja vaikkapa varata ajan pitemmälle tapaamiselle
toisaalla. Tavoitteena on tehdä tästä toistuva tapahtuma aina kuukauden ensimmäisenä tiistaina.
KirpputOri on saatu pidettyä auki normaalisti joka päivä. Paikkavarauksia otetaan
vastaan ja myös lahjoitustavaraa. Muistathan, että lahjoitat vain ehjää ja puhdasta,
pieni pöly ei haittaa, likaiset ovat hankalampia. Tuothan sellaista, jota itsekin
olisit valmis kirppikseltä ostamaan ja siitä rahaa maksamaan. Rikkinäisille tavaroille on omat paikkansa, meillä ei sellaisia paikkoja ole.

Kirppispaikkojen hinnat ovat edelleen todella edulliset, hylly 20 €/4 viikkoa, rekki 10 €/4 viikkoa ja 3-tasohylly 30 €/4 viikkoa. Äijäkirppiskin on avoinna ainakin
pakkaskeleihin saakka, sinne saa myös tuoda tavaraa myyntiin.
Kiitoksen sana on nyt paikallaan. Meitä on kohdannut uskomaton onni vapaaehtoisten muodossa ja viikonloppujen aukiolo on täysin heidän ansiotaan. Siispä iso
kiitos heille kaikille! Vapaaehtoisten joukkoon on mahdollista päästä niin halutessaan ottamalla yhteyttä allekirjoittaneeseen.
Aukioloajathan ovat:
Ma ja ke
ti ja to
pe
la ja su

9 – 14
9 – 17
9 – 12
12 – 15

Mukavaa syksyn jatkoa, tavataan Messissä ja KirpputOrilla!
Maire Järnström, kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja
044 762 5311, maire.jarnstrom@oripaa.fi

ORIPÄÄN KOULU
Lukuvuosi 2021-2022 on käynnistynyt. Koulussa on kirjoilla yhteensä 99 oppilasta. Henkilökunta on uusiutunut: Tiina Tammi on
lukuvuoden virkavapaalla, ja Terhi Saarijoki sijaistaa häntä kolmosluokassa. Erityisluokanopettaja Maria Lähdemäen sijaista etsitään.
Kirsi Rissanen toimii koulunkäyntiohjaajana pienryhmässä osapäiväisesti. 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 (+ paljon muuta) ovat kunnan nettisivuilla.
Luokkien sivuilla julkaistaan mm. lukujärjestykset.

MLL ORIPÄÄN PAIKALLISYHDISTYS

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

LOPPUVUODEN 2021 TOIMINTAA:
PEUHU Oripään liikuntahallilla keskiviikkoisin 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
alkaa jälleen syyskuussa. Salin toisella puolella samaan aikaan peuhu oman aikuisen seurassa. Yhteistyössä Oripään Urheilijat ja MLL Oripää.
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, parturi-kampaamo Pääasia, Sportia Loimaa
sekä Kauneuskeskus Ben & Bonita. Liittyä voit osoitteessa www.mll.fi
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 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 tarkoitetulle levylle
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

Yhdistys täyttää 60 vuotta vuonna 2022. Vuoden mittaan järjestetään useita erilaisia tapahtumia, kuten esimerkiksi Reserviläisurheiluliiton Frisbeegolfin SM-kisat.
Yhteystiedot: puheenjohtaja Mikko Kulmanen
050 572 4607
Sihteeri Suvi Lähteenmäki 0407741287
Seuraa meitä Facebookissa!

PIANOTUNTEJA KAIKENIKÄISILLE ORIPÄÄSSÄ JA ETÄNÄ
Ilmoittaudu: www.annanmuskari.fi
Tiedustelut (WhatsApp) 041 50 23 111
Maria Selinummi

SPR ORIPÄÄN OSASTON TOIMINTAA
Nälkäpäiväkeräys 23-25.9, keräyslippaita on apteekissa, K-marketissa ja Shellillä.
K-marketin pihalla on myös kerääjiä lippaineen, ja siellä myydään Oripään kakkoa keräyksen hyväksi.
Verenluovutus on SRK-talolla keskiviikkona 6.10 klo 14-18, ajanvaraus netissä.
Tarjolla on kahvia ja voileipiä. Tervetuloa!

ORIPÄÄN KIRJASTO KERTOJA
Kirjasto palvelee neljänä arkipäivänä viikossa K-market Orippään naapurissa.
Kirjasto sai kesän aikana käyttöönsä lisää tilaa kaupparakennuksen nurkasta. Uudessa osassa on historiateoksia sekä elämäkertoja ja lukupaikkoja.
Tervetuloa tutustumaan kirjastoon ja sen valikoimiin!
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 5.11. klo 10-15 (pyhäinpäivän aatto)
Maanantai 6.12. suljettu (itsenäisyyspäivä)
Torstai 23.12. suljettu (jouluaaton aatto)
Perjantai 24.12. suljettu (jouluaatto)
Perjantai 31.12. suljettu (uudenvuoden aatto)
Torstai 6.1. suljettu (loppiainen)
Kirjaston tietotekniset palvelut
Kirjaston asiakastietokone on käytettävissä ilman ajanvarausta. Asiakaskoneella
voi tulostaa hintaan 0,20 €/sivu. Mustavalkoiset A4-kokoiset kopiot maksavat
myös 0,20 €/sivu.

Lukupiiri Kirjallisuuskammari
Oripään kirjaston Kirjallisuuskammari -lukupiiri palaa vihdoin koronatauolta mikäli epidemiatilanne sen sallii. Kirjallisuuskammarissa rupatellaan kuukauden
kirjasta ja sen herättämistä ajatuksista. Kokoontumisajankohdat ja käsiteltävät
kirjat ovat
torstai 30.9. klo 11 Paula Hahtolan Aita
torstai 28.10. klo 11 Elina Kilkun Täydellinen näytelmä
torstai 25.11. klo 11 Roope Lipastin Aviotärähdys
Kokoonnumme kirjastossa. Tervetuloa mukaan!
KULTTUURITOIMI
Valokuvakilpailun ”Kevät kotiseudulla” tulokset
Kulttuuritoimi järjesti alkukesästä valokuvakilpailun, jonka aiheena oli ”Kevät
kotiseudulla”. Kilpailuun osallistui 40 toinen toistaan viehättävämpää keväistä
valokuvaa. Kilpailun tuomaristolla (Jorma Mäkelä, Mirja Tiiri ja Mari Kujanpää)
oli haastava tehtävä kuvien arvioinnissa; kaikki kisaan lähetetyt kuvat olivat nimittäin onnistuneita ja valokuvauksellisia.
Lasten sarjan voittajaksi valittiin vasta 5-vuotiaan Elena Pajulan ottama kuva,
jossa tupasvillat kukkivat koivikossa. Aikuisten sarjan voitti Henna Anttila, jonka
herkässä kuvassa tyttö istuu valkovuokkometsässä. Onnittelut voittajille!
Kaikilla kiinnostuneilla on vielä tilaisuus äänestää yleisön suosikkikuvaa. Kilpailun kuusi parasta kuvaa ovat nähtävillä kirjastossa, ja niistä voi äänestää omaa
suosikkiaan syyskuun loppuun asti. Yleisöäänestyksen voittaja palkitaan lahjakortilla.

Valokuvakilpailu ”Syystunnelmia Oripäässä”
Oripään kunnan kulttuuritoimi järjestää valokuvakilpailun, jonka aiheena on
”Syystunnelmia Oripäässä”.
Kilpailu on avoin kaikille. 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 kirjaston sähköpostiosoitteeseen kirjasto@oripaa.fi. Kilpailu päättyy 15.11, 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 voittajan, ja lisäksi yleisö saa valita lempikuvansa.
Kuusi kilpailun parasta kuvaa tulee esille kirjastoon, ja kaikki kiinnostuneet saavat äänestää suosikkiaan. Tuomariston valitsema voittaja sekä yleisön suosikki
palkitaan lahjakorteilla. Kilpailun tuomaristoon kuuluvat Tiina Kuikka 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.
P.S. Yllättävän moni kevään valokuvakilpailun kuvista oli otettu Myllylähteen
ympäristössä. Eittämättä keväinen Myllylähde on vehreä ja viehättävä, mutta
varmasti Oripäässä on muitakin kauniita paikkoja. Ehkä tämän valokuvakilpailun
kuvissa ruska hehkuu Latvalla, puolukat punoittavat Tanskilassa tai Juvankoskella hypitään iloisesti kuralätäköissä…

Joulunavaus sunnuntaina 28.11. klo 16 Osuuspankin edessä
Mikäli koronatilanne sen sallii, ensimmäisenä adventtisunnuntaina 28.11. klo 16
vietetään perinteistä joulunavaustapahtumaa. Tästä joulu alkaa: keskustan jouluvalojen syttyminen, joulupukki, kunnanjohtajan puhe, tuttujen tapaaminen, kaiuttimista kaikuvat joululaulut, 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 yleisötilaisuuksista antamia suosituksia.

Itsenäisyyspäivän vietto sunnuntaina 6.12.
Itsenäisyyspäivän juhlaohjelmaan kuuluvat jumalanpalvelus, seppeleenlasku sankarihaudoille ja juhla. Tarkemmat tiedot itsenäisyyspäivän viettämisestä paikkoineen ja kellonaikoineen ilmoitetaan myöhemmin paikallislehdissä ja kunnan
www-sivuilla.

ORIPÄÄN MUSEOT VILLA VILLE JA KIVIMAKASIINI
Villa Villessä voi vierailla vielä tänä syksynä
Suunnittelitko koko kesän käyntiä taiteilija Syrjämän ateljeekoti Villa Villessä,
mutta se jäi suunnitelmaksi? Tai haluaisitko käydä vieraiden kanssa katsomassa
Oripään erikoisinta taloa?
Se onnistuu vielä tänä syksynä, koska Syrjämän ateljeekoti on avoinna tilauksesta
pienillekin ryhmille. Soita kirjastoon puh. 0400 215 582, niin sovitaan museokäynnistä.

Lahjoita tai lainaa vanhoja leluja Kivimakasiinin lelunäyttelyyn
Kotiseutumuseo Kivimakasiinista on kesän aikana avattu yksi viljasiilo lisää, jotta
museoesineille saadaan enemmän tilaa. Avattuun siiloon tulee ensi kesänä leikkikalujen näyttely. Esille tulee ainakin Mikko Syrjämän polkuauto. Jos sinulla on
tallessa vanhoja nukenvaunuja, pikkuautoja, nalleja tai muita leluja, jotka voisit
lainata tai lahjoittaa lelunäyttelyyn, ota yhteyttä kirjastoon.

SORA-SANNI JA VESI-VIHTORI

Sora-Sannin ja Vesi-Vihtorin valtakausi päättyy ensimmäisenä adventtisunnuntaina, ja uusien kunniakuntalaisten on aika aloittaa tehtävänsä. Vaikuta SoraSannin ja Vesi-Vihtorin valintaan äänestämällä ahkeria ja aktiivisia kuntalaisia.
Palauta tässä lehdessä oleva lipuke täytettynä 22.11.2021 mennessä osoitteeseen
Oripään kunnan sivistyslautakunta, Koulutie 2, 32500 Oripää tai lähetä vastaavat
tiedot sähköpostilla kirjastoon 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-Sanni ja Vesi-Vihtori palkitaan perinteisesti karvalakeilla ja kunniakirjoilla.
Koronavuoden 2020 Sanni ja Vihtori eli Maire Järnström ja Kalle Lähde saivat
myös karvalakin kanssa yhteen sopivat kasvomaskit.

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
2020: Maire Järnström ja Kalle Lähde

Ehdotukseni Sora-Sanniksi:
Nimi:
_________________________________________________________________
Perustelut:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Ehdotuksen teki:
______________________________________________________________

Ehdotukseni Vesi-Vihtoriksi:
Nimi:
_________________________________________________________________
Perustelut:
_________________________________________________________________
________________________________________________________________
Ehdotuksen teki:
________________________________________________________________

ORIPÄÄ-SEURA – kotiseudun asialla
Oripää-seuran johtokunnan kokoonpano on uudistunut. Jouko Tuomisto toimii
yhdistyksen puheenjohtajana, Irmeli Isotalo rahastonhoitajana ja Mari Kujanpää
sihteerinä. Lisäksi johtokuntaan kuuluvat Sanna Kiertonen, Tuulikki Lankinen,
Kalle Lähde, Jorma Mäkelä ja Matti Prusila.
Yhdistyksemme tavoitteena on tehdä Oripäästä entistäkin viihtyisämpi järjestämällä erilaisia tapahtumia ja edistämällä kotiseututietoisuutta. Kiinnostuksen kohteenamme on erityisesti kulttuuri ja historia.
Olemme jakaneet kesän aikana Oripää-seuran jäsenmaksulappuja postilaatikoihin
eri puolilla kuntaa. Kiitos jäseneksi liittyneille! Kaikki kiinnostuneet voivat edelleen liittyä yhdistyksemme jäseneksi maksamalla 10 euroa tilille FI 865 309 165
001 2029.
Kaikki johtokunnan jäseniä voi lähestyä kotiseutuasioissa. Otamme ilomielin
vastaan tapahtumaideat ja muut toiveet.

KONSERTTI: Tomi Paldanius Okra-talossa sunnuntaina 10.10. klo 14
Tervetuloa kuuntelemaan kitaristi Tomi Paldaniusta
Okra-taloon sunnuntaina 10.10. klo 14. Konsertissa
kuullaan vanhojen klassikoiden lisäksi laaja kattaus
Tomi Paldaniuksen uusia kitarasovituksia.
Tule hakemaan kitaramusiikista iloa pimenevään
syksyyn! Konserttiin on pääsymaksu, ja sen järjestää
Oripää-seura.

ORIPÄÄN VESAN SYYSTOIMINTAA 2021
Kilpailut ja muut tapahtumat
7.9.
Pitkät ratamatkat urheilukentällä klo 18
21.9.
Maastojuoksukilpailut vapaa-ajankeskuksessa klo 18
28.9.
Maastojuoksukilpailut vapaa-ajankeskuksessa klo 18
5.10.
Oripään kunnan maastojuoksumestaruuskilpailut vapaaajankeskuksessa klo 18
17.10.
Patikkapäivä klo 10-13, lähtö Kangastuvalta
17.10.
Testijuoksu klo 12 kuntoportailla
23.10.
Voimanostokilpailut kuntosalilla klo 15
29.11.
Vauhdittomien hyppyjen kilpailut liikuntahallilla klo 17
13.12.
Yleisurheilun hallikilpailut liikuntahallilla klo 17
18.12.
Voimanostokilpailut kuntosalilla klo 15
Yleisurheiluharjoitukset urheilukentällä
* Tiistaisin klo 18 syyskuun loppuun asti
* Torstaisin klo 18 syyskuun loppuun asti
Yleisurheiluharjoitukset liikuntahallilla
* Maanantaisin 8.11. lähtien klo 17-19
* Perjantaisin 12.11. lähtien klo 20-21.30
Painonnostoharjoitukset kuntosalilla
* Perjantaisin 12.11. lähtien klo 19-20
Koronaviruksen takia kilpailu- ja harjoitustoimintaan saattaa tulla muutoksia ja
tilanteen mukaan noudatetaan viranomaisten antamia määräyksiä ja suosituksia.
Tietoja Oripään Vesan toiminnasta saa myös Vesan kotisivuilta, paikallislehtien
seuratoimintapalstoilta ja ilmoitustauluilta.
oripaanvesa.fi

VAPAA-AIKATOIMI
Yhdistykset, muistakaa päivittää yhteystietonne!
Yhteystietomuutokset voi ilmoittaa suoraan vapaa-aikatoimistoon.
Oripään vapaa-aikatoimen tapahtumia voit seurata kunnan tapahtumakalenterista
https://oripaantapahtumat.fi/, kunnan https://www.facebook.com/ -sivuilta sekä
kunnan instagram-tililtä https://www.instagram.com/oripaan_menot/ . Käy myös
tutustumassa vapaa-aika-, nuoriso- ja liikuntapalveluihin osoitteessa
https://oripaa.fi/
NUORISOKAHVILA VANHASSA KIRJASTOSSA (KOULUTIE 2)!
Nuorisokahvilassa leivotaan, kisaillaan, pelataan, askarrellaan, kuunnellaan musiikkia, yms. Tiistaisin järjestämme Mini-Nosen seurakunnan kanssa. Torstaisin
pidetään kaikille nuokkari-ikäisille yhteinen liikuntahallivuoro klo 16–17.00.
Noudatamme voimassa olevia koronasäädöksiä!
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 1.10, 29.10,
26.11 ja 17.12.

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 opiskelutai 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 ansaitsevaa henkilöä vapaa-aikaohjaajalle osoitteeseen 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 aloitimme Saviseutu pyöräilee kampanjan jo 1.4.2021. Hiihto jatkui
normaalisti 30.4.2021 asti. Hiihtokampanjassa palkittiin Ville Auramaa, eniten
hiihdettyjä kilometrejä 1195 km. Lisäksi arvottiin kaksi lohdutuspalkinnon saajaa:
Johanna Nieminen ja Tarja Liinoja. Onnittelut kaikille jokaisesta hiihdetystä kilometristä!

Saviseutu pyöräilee -kampanja päättyy 30.9.2021 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 1.9.2021–31.12.2021 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 käsipapereita sekä suihkepulloja, joissa
on pesuainetta. Toivomme että kaikki puhdistaisivat laitteet käytön jälkeen.
Varttuneen väen jumppa
Helppoa perusliikuntaa palvelutalon alakerrassa (Turuntie 8) maanantaisin 13.9.
alkaen klo 15–16.00. Ohjaajana Mirja Tiiri. Tänä syksynä ei maksua. Uudet ja
vanhat tervetuloa!
Bingo
Joka kuukauden ensimmäisenä perjantaina pelataan bingoa Nuorisokahvilassa.
Noudatamme koronasuosituksia. Tulethan terveenä ja kaikilla vahva maskisuositus. Pelipäivät syksyllä: 3.9, 1.10, 5.11 ja 3.12. Peli alkaa klo 12.30. Vapaaehtoinen maksu, kahvitarjoilu. Kaikenikäiset tervetuloa pelaamaan!
Tehojumppa
Camillan tehojumppa jatkuu liikuntahallissa sunnuntaisin klo 19-20. Hinta on 5
€/kerta tai kymppikortti 40 €. Noudatamme koronarajoituksia! Ethän tule edes
lievästi sairaana.

Patikkapäivä
Sunnuntaina 17.10. klo 10-13 patikoidaan Polvarin polku porukassa. Lähtö Kangastuvalta. Tarjolla kahvia ja mehua! Jokainen voi liikkua omaan tahtiinsa. Noudatamme koronarajoituksia. Tulethan terveenä! Patikoinnin järjestää Oripään
Urheilijat, Oripään Vesa ja Oripään liikuntatoimi.

ORIPÄÄN URHEILIJAT
Talvella palloilulajien harjoitukset liikuntahallilla. Nettisivuilta, Facebookista,
Instagramista ja ryhmän vetäjiltä saat tarvittavat tiedot.

Salibandy
Miehet, P21- ja P15- ja P12-juniorit pelaavat liiton sarjoissa
Miehet 3-divisioonassa: Kotiturnaus 25.9.2021 ja 9.1.2022
Junioreiden turnaukset: seuraa ilmoituksia.
- Miehet, Lasse Pietilä
- P21-juniorit (03-syntyneet), Janne Paju
- P15-juniorit (07-09), Janne Paju
- P12-juniorit (10-11), Jussi-Pekka Paju
- P10 pallokerho (12-14), Petteri Lindqvist

- Perhesähly, Teemu Jalonen
- Kuntosähly Miehet 30+, Lasse Kuusela

Lentopallo
Miehet 2-sarja, Juniorijoukkueet tulee sen mukaan paljonko harrastajia.
- D-ikäiset 11-12 v, Matti Kulmanen, Antti Kelkka
- Miehet ja kuntolentopallo, Sami Salminen

Harjoitusottelu Oripään Liikuntahallilla:
Hurrikaani - VaLePa torstaina 16.9.2021 klo 18:00,
vapaaehtoinen sisäänpääsymaksu, Buffetti palvelee
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: 34 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

MYLLYKYLÄN KYLÄYHDISTYS
Sauna lämpiää torstaisin klo 18–21, saunamaksu 4 €, sisältää korppukahvit.
Kymppikortti 40 € + yksi käynti ilmaiseksi.
Täyden kymppikortin palauttaneiden kesken arvontaa joulukuussa.
Ethän saavu saunomaan sairaana, noudatetaan asianmukaisesti
turvavälejä ja käsihygieniaa.
Lähteentupaa vuokrataan 60 €/vrk.
Varaukset vain puhelimitse puh. 040 350 3316.

Tervetuloa!
Puheenjohtaja Katri Lähde 040 864 9578
Sihteeri Teemu Jalonen 045 118 1303
myllykylan.kylayhdistys@gmail.com
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Oripään Vesa

P10 17-18.30
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Oripään Vesa

LC Oripää
klo 18-20.00

klo 17.00-18.00

Hatha-jooga

To 16.55 - 18.25

klo 19.30 - 21.00

OU Salibandy Miehet

klo 18.30-19.30

OU Salibandy P21

F-E juniorit 17-18

klo 18.00-19.30

Yleisurheilu klo 17.00

18.00 - 19.30

C juniorit

OU Lentopallo OU Lentopallo OU Salibandy P15
18.00-19.30

D-juniorit

-19.00

OU Salibandy P15
OU Lentopallo
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15:00
15:30
16:00
16:30
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17:30
18:00
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19:30
20:00
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Ma 18.00-19.00

Tuolijumppa

Ma klo 15-16

Tanssiksi

klo 20.00-21.30

20:30
21:00
21:30
22:00
Koulun juhlasali:

Kuntosali:

Palvelutalo:

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

Kirjasto
Kirjastonjohtaja Mari Kujanpää

Perhepäivähoitajat
Pirjo Kauppinen

0400 215 582

044 7625 331

ORIPÄÄN KUNNAN PUHELINLUETTELO

Hallintotoimisto
050 3297 757
044 7625 312
044 7625 300

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

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

050 4328 188
044 7625 322

040 7472 276
050 311 4737
044 7625 332

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

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
Vapaa-aikaohjaaja Tiina Kuikka

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

vs. Varhaiskasvatuksen vastuuhenkilö Suvi Ollilainen
Toimistosihteeri Satu Rintala

050 4328 189

Sivistystoimi

Esikoulu Nallenkolo
esikoulu@oripaa.fi
Lastentarhanopettaja

044 7625 324

0400 863 190

Päiväkoti Kultasiipi ja perhepäivähoidon varahoito

