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Oripään kunnan 
Tiedotuslehti 1/2023  
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”Vie mennessäs, tuo tullessas, tee ollessas!” 

On se jälleen todettava, että suomalaisiin sananlaskuihin on tiivistynyt pitkän ajan 

kuluessa hioutunutta viisautta. Tosin moni meistä käyttää sananlaskuja pysähty-

mättä koskaan miettimään, mitä ihmettä ne oikeastaan tarkoittavat.  

Välillä tuntuukin, että mennään ihan ”pää kolmantena jalkana”. Somekulttuuri suo-

rastaan vaatii sitä vauhtia ja asioiden ympärille jäävä tärkeä suunnittelu jää puoli-

tiehen, kunhan vaan tehdään, niin hyvä tulee? Ei tule! Lisäksi saattaa jokin tieto 

”lähteä lapasesta”. Sen korjaaminen tai muuttaminen onkin vaikeampi juttu ja voi 

tulla turhat ”tulen tai tupen rapinat”. Täytyy myös muistaa, että ”ei asiat tappele-

malla selviä”. 

Vuosi vaihtui ja ”aina se eteenpäin on, kun takaapäin tuupataan”. Meille on tullut 

kunnassa melkoinen investointivuosi ja jokaisella riittää sen ääressä tekemistä. 

”Rahalla saa ja hevosella pääsee” mutta onko meillä yhteiseen suuntaan meneviä 

hevosia? ” Omillaan on hyvä elää” mutta on se ”apu kärväsenki apu”. Meidän lap-

semme ja nuoret seuraavat kuinka me viemme kunnan investointiasioita sekä muita 

asioita yhdessä eteenpäin. ”Minkä nuarena oppii, sen vanhana taitaa.” Olemme 

heille esimerkkejä.  

”Tulee häiriö hyvälle, viisaallekkin vahinko”, joten eiköhän Oripää tästäkin selviä. 

Meillä on komea liikuntahalli ja tulevaisuudessa uusi keskusta-alue. ”On vähäkin 

tyhjää parempi” ja lapsilla tilaa leikkiä. Nyt on tehty tilapäisiä ratkaisuja, mutta kat-

seet eteenpäin ja pitkän ajan suunnittelulle. ”Parempi on hyvä päivä eessä kuin ta-

kana.” Lähdetään tutkimaan ja selvittämään ja tehdään valtuustossa asioihin pää-

tökset, joilla on samanlaisia positiivisia vaikutuksia kuntalaisiin kuin liikuntahallilla. 

Pitää tehdä joskus toisin kuin ”ko pesee ja paikkaa, kestää mont aikkaa” mutta aikaa 

myöten täytyy tehdä jo uusia arvovalintoja.  

”Hyvin uskallettu on puoliksi voitettu!” 

Timo Tolppanen 

kunnanjohtaja 
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Eduskuntavaalit toimitetaan huhtikuussa 2023. Varsinainen vaalipäivä on 

sunnuntai 2.4.2023. 

Ennakkoäänestys toimitetaan 22. - 28.3.2023. 

 

Vaalien ennakkoäänestyspaikkana sekä varsinaisen vaalipäivän äänestyspaik-

kana toimii Oripään kirjasto. 

Ennakkoäänestyspaikka on avoinna 22.3.-28.3.2023 välisenä aikana seuraa-

vasti:  

Ke-to klo 13-16,  

pe 13-15,  

la-su 11-13, 

ma 13-16 ja ti 13-20. 

 

Vaalipäivänä 2.4.2023 äänestyspaikka on avoinna klo 9-20. 

EDUSKUNTAVAALIT 2023 
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KUNNAN ILMOITUKSET 

ORIPÄÄN KOULU 

 

Kouluun ilmoittautuminen 

 

Vuonna 2016 syntyneet oripääläiset ilmoitetaan kouluun ensisijaisesti sähköisesti 

osoitteessa www.oripaa.fi > Lomakkeet > Kouluun ilmoittautuminen  helmikuun 

aikana. Lomakkeessa kysytään mm. lapsen henkilötunnusta ja koulumatkan pi-

tuutta. Toissijaisena vaihtoehtona koululta saa paperisen ilmoittautumislomak-

keen.  

Aamu- ja iltapäiväkerhoon ilmoittaudutaan myöhemmin keväällä. 

 

Työajoista ja lomista 

Viikko 8 on talvilomaa. Helatorstain jälkeinen perjantai 19.5. on vapaapäivä. Lu-

kuvuoden päätöspäivä on lauantai 3.6.2023. Elokuussa alkavan uuden lukuvuo-

den työajat ovat kunnan kotisivuilla. Koulu tiedottaa -osiossa on ajankohtaista 

tietoa kouluun liittyvistä asioista. Tiedotamme ensisijaisesti Wilman kautta. 
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ORIPÄÄN KIRJASTO KERTOJA 

 

Kirjasto palvelee neljänä arkipäivänä viikossa K-market Orippään ja Shellin välissä.  

 

Tervetuloa kirjastoon lainaamaan ja palauttamaan kirjoja tai vaikkapa lukemaan 

paikallislehtiä! Kirjaston palveluihin kuuluu myös kuntosalikausien myyminen.  

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:  

torstai 6.4. klo 10-15 (kiirastorstai) 

perjantai 7.4. suljettu (pitkäperjantai) 

maanantai 10.4. suljettu (2. pääsiäispäivä) 

torstai 18.5. suljettu (helatorstai) 

perjantai 19.5. suljettu (helatorstain jälkeinen perjantai) 

HUOM! Jos katsot kirjaston aukioloajat internetistä, käy aina kunnan www-sivuilla, 

koska Googlen näyttämät aukioloajat saattavat olla virheelliset.  

 

Kirjaston näyttelyt: helmikuussa huovuttamalla tehtyjä käsitöitä  

Kirjaston tietokirjaosastolla on helmikuussa esillä huovutettuja käsitöitä. Kaikki kiin-

nostuneet voivat tuoda omat käsityönsä kuukaudeksi kirjastoon! 

Kirjaston tietokirjaosaston vuokraaminen  

 

Kirjaston tietokirjaosastoa vuokrataan hintaan 11 euroa/tunti.  
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Kirjallisuuskammari  

 

Kirjojen ystävät kokoontuvat joka kuukauden ensimmäinen keskiviikko klo 13 kirjas-

toon. Tapaamisissa vaihdetaan ajatuksia kuukauden kirjasta ja hieman muustakin 

kahvikupin äärellä. Mukaan voi tulla, vaikka ei olisi lukenut kirjaa.  

Kevään kirjat ja kokoontumis-

ajat ovat  

keskiviikko 1.3.2023, Martti-

nen: Säntilliset vieraat  

keskiviikko 5.4.2022, Waller: 

Hiljaiset sillat  

keskiviikko 3.5.2023, Timonen: 

Kesäinen illuusioni 

Tervetuloa Kirjallisuuskamma-

riin uudet ja vanhat kirjallisuu-

den ystävät! 

Poimintoja kirjakevään tarjonnasta  

 

Psykologi Maaret Kallion runokirja Saatan sinut unille tarjoaa taatusti miellyttäviä ja 

rauhoittavia hetkiä lapsiperheiden iltatoimiin. Levollisessa unirunokirjassa on Kati 

Vuorennon herkkä kuvitus.  

Maalaisromantiikkaa ja juurevia ihmishahmoja sisältävä Jylhäsalmi-sarja jatkuu huh-

tikuussa. Uutuuskirjan nimi on Unikoita ja unelmia Jylhäsalmella, ja siinä huhutaan, 

että eräässä Jylhäsalmen autiotalossa kummittelee.  

 

Enni Mustosen rakastettu Syrjästäkatsojan tarinoita -sarja päättyi viime keväänä. 

Mustosen kirjoitustyylistä pitävillä on edelleen luvassa innostavaa historiallista lu-

ettavaa, sillä kirjailijalta ilmestyy huhtikuussa uutuusteos Kasvattitytär. Lisääkin 

lukemista on tulossa, sillä Kasvattityttärestä alkaa uusi Rouvankartanon tarinoita -

kirjasarja.  
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Erikoislääkäri Jarmo Karpakan uutuuskirjalla on mahtipontinen nimi: Eläköön mies! 

Enemmän terveitä vuosia. Teos tarjoaa vertaistukea, vinkkejä ja voimavaroja hyvin-

voinnistaan kiinnostuneille miehille.  

Jos joululahjapaketista tuli ilmafriteerauskeitin eli kansankielellä airfryer, kannattaa 

suunnata kirjaston uutuushyllylle. Helmikuussa ilmestyvässä Airfryer: maukkaam-

paa ja terveellisempää -kirjassa opastetaan airfryerin monipuoliseen käyttöön.  

 

Varsinkin tuoreiden äitien kannattaa tarttua Nordic Fit Mama – äidin hyvinvointi -

kirjaan. Kirjassa käsitellään monipuolisesti äitien hyvinvointia.  

Neulomisesta kiinnostuneet löytävät innostavia sukkaohjeita Jonna Kalliomäen kir-

jasta JonSukat – Villasukkarakkautta: parhaat mallit. Kirjan tekijä Jonna Kalliomäki 

on itseoppinut neuloja, jonka sukista tuli hitti.   

Koiraihmisille voi suositella tammikuussa ilmestyvää Elämän oppitunteja koirilta ja 

ihmisiltä -kirjaa. Kirjan kirjoittaja Renee Alsarraf on ammatiltaan eläinlääkäri, ja hän 

on työskennellyt pieneläinten syöpäklinikalla. Hänestä tuli itse potilas, kun hänellä 

todettiin syöpä. Kirjassa pohditaan syöpää tavanomaisesta poikkeavasta näkökul-

masta, ja muistellaan syöpää sairastaneita lemmikkieläimiä.   

 

KULTTUURITOIMI 

Kansallinen veteraanipäivä 27.4.  

 

Kansallista veteraanipäivää vietetään torstaina 27.4. Veteraanipäivän juhlallisuuk-

siin kuuluu kunniakäynti Veteraanikivellä ja juhla. Tänä vuonna suunnitellaan vete-

raanijuhlan pitämistä illalla. Tarkemmat tiedot ilmoitetaan myöhemmin paikallisleh-

dissä ja kunnan www-sivuilla. 

 

Kaatuneitten muistopäivä 21.5.  

Toukokuun kolmantena sunnuntaina vietetään kaatuneiden muistopäivää. Jumalan-

palveluksen jälkeen tehdään kunniakäynnit sankarihaudoille.  
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MUSEOT 

 

Kotiseutumuseo Kivimakasiiniin on vapaa pääsy tulevana kesänä – ja jatkossakin, 

kunnes hyvinvointilautakunta toisin päättää. Kivimakasiiniin kootaan kesäksi Bar-

bie-näyttely. Jos sinulla on esimerkiksi jumppabarbie tai Barbien auto vuosien 

takaa, se otettaisiin mieluusti lainaksi näyttelyyn.  

 

ORIPÄÄ-SEURA  

 

Oripään kotiseutuyhdistys Oripää-seura ry pitää vuosikokouksen keskiviikkona 

8.3. klo 18 kirjastossa.  

Oripää-seuran johtokuntaan kuuluvat puheenjohtaja Jouko Tuomisto, sihteeri 

Mari Kujanpää, Sanna Kiertonen, Tuulikki Lankinen, Kalle Lähde, Jorma Mäkelä ja 

Matti Prusila. Lisätietoja seuran toiminnasta saa Mari Kujanpäältä (puh. 0400 

215 582 kirjasto). Facebookista meidät löytää nimellä Oripää-seura. Kaikki johto-

kunnan jäseniä voi lähestyä kotiseutuasioissa! 
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Millainen lukija olet, Annika Saarikko?  

 

Valtiovarainministeri Annika Saarikko pitää eniten paperisista kirjoista, mutta on 

totutellut myös äänikirjojen kuuntelemiseen. Saarikko viettäisi autiolla saarella 

aikaa Koskelan Jussin ja muiden Täällä Pohjantähden alla -romaanitrilogian hah-

mojen seurassa.  

 

1.  Onko perheelläsi yhteisiä suosikkikirjoja? 

 

Meillä on 3- ja 8-vuotiaat pojat. Molempien suosikkeja on olleet Miina ja Manu -

kirjat. Nuorempi vaatii iltasaduksi joka ilta vain Miinan ja Manun. Kirjoja sarjassa 

on onneksi paljon! Niitä on ostettu omaksi, lainattu kirjastosta ja kaivettu esiin 

myös mummilan vintiltä minun omat vanhat Miinat ja Manut. Ensimmäiset kirjat 

sieltä 1980-luvulta ovat yhä parhaimpia. 

3. Minkä kirjan tahtoisit lukea seuraa-

vaksi? 

 

Lahjaksi saamani Michelle Obaman 

Valo meissä kaikissa odottaa yöpöydäl-

läni. Viime aikoina olen lukenut myös 

paljon Keskustan vanhaa aatteellista 

kirjallista tuotantoa, muun muassa 

Urho Kekkosen puheita 1950-luvulta. 

Ne ovat yllättävän ja osuvan ajankoh-

taisia edelleen. 

 

4. Oletko enemmän tieto- vai kauno-

kirjallisuuden ystävä? 

Ehdottomasti kaunokirjallisuuden ystävä. Luen käytännössä vain suomalaisten kir-

jailijoiden kirjoja, olen suuri suomen kielen rakastaja. Luen usein kirja-arvosteluja ja 

kerään mielessäni listaa teoksista, joita olisi mukava lukea. Jännäreihin en juuri-

kaan tartu, katson jännitystä mieluummin sarjoina televisiosta. 
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6. Lopuksi oripääläisiä suuresti kiinnostava kysymys: oletko ehtinyt tutustua Ori-

pään historiaa käsittelevään teokseen Pieni mutta vahva – Oripään kunnan 150-

vuotishistoria? 

On poikkeuksellista ja hienoa, että Oripään historiasta on tehty perusteellinen ja 

laaja teos. Arvostan sitä suuresti ja kiitän tekijöitä. Kannesta kanteen en ole teosta 

vielä lukenut, mutta sen aika tulee kyllä. Monta mielenkiintoista yksityiskohtaa jo 

sen sivuilta on tullut vastaan selaillessa!  

Annika Saarikon sähköpostihaastattelu: Mari Kujanpää  

 

AURANLAAKSON KANSALAISOPISTO  

410201 Tähtitiedettä kaikille -luento, Oripään seurakuntatalolla tiistaina 21.2. klo 

18-19.30, opettajana Pasi Nurmi 

Tervetuloa tutustumaan tähtitaivaaseen! Tule kuulemaan mitä ovat mustat aukot, 

eksoplaneetat ja monet muut tähtitieteen jännittävät kohteet. Illan aikana myös 

katsotaan miten tähtitaivaan tähdistöjä ja planeettoja on helppo itse yrittää tunnis-

taa taivaalta. Luento pitää sisällään tähtiin tutustumista sisällä luennolla, ja sään 

salliessa tarkastellaan luennon jälkeen tähtitavasta ulkona. Ennakkoilmoittautumi-

nen luennolle www-osoitteessa opistopalvelut.fi/auranlaakso. Vapaa pääsy. 
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PÖYTYÄN SEURAKUNTA, ORIPÄÄN 

KIRKKOALUE 

Pöytyän seurakunnan väki sinua varten! 

 

Pöytyän seurakunta muodostuu neljästä 

kirkkoalueesta, joita ovat Oripää, Yläne, 

Pöytyä ja Karinainen. Seurakunnan kaikki 

työntekijät työskentelevät kaikilla alueilla, 

vaikka osa työntekijöistä onkin nimetty 

jonkin tietyn alueen omaksi ihmiseksi. 

Seurakunnan työntekijöiden perustehtävä 

on kertoa Raamatun ilosanomaa kaikille 

ihmisille ja kulkea ihmisten rinnalla arjessa 

sekä eteen tulevissa iloissa ja suruissa.  

Pöytyän seurakunnassa työskentelee neljä pappia, kolme diakonia, kolme kantto-

ria, viisi suntiota/seurakuntamestaria, viisi lastenohjaajaa, kaksi nuorisotyönohjaa-

jaa sekä lisäksi kesäisin piha-alueita ja varsinkin hautausmaita hoitaa joukko kausi-

työntekijöitä. Seurakuntatoimistossa Pöytyän kirkon vieressä työskentelee kaksi 

toimistotyöntekijää talouspäällikön kanssa pitäen huolta seurakunnan raha-asioista 

ja tilojen varauksista. 

Kaikkien työntekijöiden yhteystiedot löytyvät seurakunnan kotisivuilta 

www.poytyanseurakunta.fi/yhteystiedot  
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Pöytyän seurakunnan toimintaa Oripään kirkkoalueella 

Iltaperhekahvila yhteistyössä MLL:n kanssa jatkuu 

Kokoontumiset Oripään srk-talolla (osoite Kertuntie 5)  klo 17.30-19 

Torstai 2.2, torstai 16.2, torstai 2.3, tiistai 14.3, torstai 30.3, tiistai 11.4, torstai 

27.4, tiistai 9.5. ja torstai 25.5. 

Illassa mukana seurakunnasta lastenohjaaja ja diakoniatyöntekijä.  

Lisätietoja Pöytyän seurakunnan nettisivuilta. 

 

Treffi-ilta pienten lasten vanhemmille 

Ilta on keskiviikkona 22.3. klo 17-20.00 Oripään seurakuntatalolla. 

Maksuton lastenhoito illan aikana ja iltapala lapsille (puuro, leipä jne.). Ilmoittau-

tuminen iltaan Katrina-linkin kautta. Oripään kunta tarjoaa kuntosalissa ohjauksen 

klo 18-19. Ilmainen ohjaus ja salikortti pitää olla voimassa/maksettu siksi kerraksi. 

 

Maanantai 27.3. klo 18 Oripään srk-talolla Ilta rakkaudelle, jossa vieraina muusik-

koevankelistapariskunta Kaisa ja Timo Tuikkanen Kansan Raamattuseurasta. 

Musiikkia, puhetta rakkaudesta ja parisuhteesta. 

Kahvitarjoilu. Lisätietoja Pöytyän seurakunnan nettisivuilta. 

 

Aamukahvit tarjolla Oripään srk-talolla perjantaina 3.2 .ja 3.3. klo 9.30-10.30. 

Aamulenkille lähtö Oripään srk-talolta maanantaisin 6.2, 6.3, 14.4. ja 8.5. klo 10 

 

Sukkapiiri kokoontuu Srk-talolla maanantaisin klo 13 6.2, 27.2, 20.3, 17.4. 

Sukkapiirille voi myös  lahjoittaa Nalle- ja Seitsemän Veljestä -lankaa. 

 

Yläneen kirkkoalueella 

Keskiviikkona 15.2. klo 18 seurakuntailta aiheesta Ainako anteeksi, vieraana teo-

logi ja kirjailija Anna-Liisa Valtavaara. 

Illassa käsitellään salakavalaa katkeruutta, anteeksiantamattomuuden ja anteeksi-

annon seurauksia. Miten voi erottaa oikean ja väärän syyllisyyden toisistaan. Mitä 

pitäisi antaa itselleen anteeksi. 

Illassa kahvitarjoilu ja mahdollisuus ostaa Anna-Liisa Valtavaaran kirjoja. 
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VAPAA-AIKATOIMI TIEDOTTAA 

Oripään vapaa-aikatoimen tapahtumia voit seurata kunnan tapahtumakalenterista 

oripaantapahtumat.fi, kunnan Facebook-sivuilta sekä kunnan Instagram-tililtä 

@oripaan_kunta. Käy myös tutustumassa vapaa-aika-, nuoriso- ja liikuntapalvelui-

hin osoitteessa oripaa.fi. 

NUORISOKAHVILA NOSE AVOINNA 

Olemme muuttaneet uuteen osoitteeseen Kanikkalankuja 1A3, tervetuloa uudet ja 

vanhat kävijät! 

Voit seurata meitä Facebookissa Nuorisotila NOSE ja Instagramissa ori-

paan_nuorisotila_nose. 

MAANANTAI klo 16.00 – 20.00 7. lk – 17 v. 

TIISTAI  klo 12.30 – 15.30   3. lk – 6. lk  

 klo 16.00 – 20.00 7lk. – 17 v. 

TORSTAI klo 12.30 – 15.30   3. lk – 6. lk 

 klo 15.30 – 16.30  kaikille hallivuoro 

 klo 17.00 – 20.00 7. lk – 17 v. 

Kuun viimeinen  

PERJANTAI klo 18.00 – 22.00 7. lk – 17 v. 

 

 

NOSE:lla voit esimerkiksi tehdä läksyjä, syödä omia eväitä, pelata mm. biljardia, 

jutella kavereiden tai ohjaajan kanssa tai vain olla. Välillä leivotaan, kisaillaan, visail-

laan tai vaikka askarrellaan.  
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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 vapaaehtoi-

suuteen perustuvaa luottamuksellista tukea. 

Loimaan seutukunnan etsivät nuorisotyötekijät tavoitat etsivat@loimaa.fi. Heidät 

löydät myös Facebookista hakusanalla Etsivä nuorisotyöntekijä Loimaa. 

Anu Haapanen, p. 050 536 4604  

Mauri Vainio, p. 050 591 3950  

Mistäs tiedät, nuorten tieto- ja neuvontapiste sijaitsee Loimaan Citynuokkarin ylä-

kerrassa, Asemakatu 5, 32200 Loimaa.  

Neuvontapiste auttaa, kun sinulla on mielessäsi itseäsi askarruttavia asioita, esi-

merkiksi koulutukseen, hyvinvointiin, työelämään, vapaa-aikaan tai vaikka nuoriso-

vaihtoihin liittyviin asioihin. Kaikkea emme suoralta kädeltä tiedä, mutta otetaan 

yhdessä selvää! 

 

KEVÄÄN TAPAHTUMIA… 

BINGO 

Bingoa pelataan joka kuukauden ensimmäinen perjantai (3.2. / 3.3. / 14.4. / 5.5) 

klo 12.30 alkaen. Bingo pidetään palvelutalon alakerrassa kerhohuoneessa, 

osoitteessa Turuntie 8. Suositeltu kahvimaksu 3 €. Kaikenikäiset tervetuloa!  

 

VARTTUNEEN VÄEN JUMPPA 

Helppoa perusliikuntaa palvelutalon alakerrassa (Turuntie 8) maanantaisin klo 15–

16.00. Ohjaajana Mirja Tiiri. Uudet ja vanhat tervetuloa! Ilmoittautumiset ja maksu 

paikan päällä.  
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CIRCUIT-HARJOITTELU KUNTOSALILLA 

Syksyn tehoharjoittelulle jatkoa kuntosalilla torstaisin klo 18-19, ajanjaksolla 26.1-

30.3.2023. Ohjaajana toimii Antti Lankinen. Hinta 60 € koko kurssi tai 7 €/kerta. 

Paikkoja on 12 kpl. Ilmoittautumiset vapaa-aikaohjaajalle tiina.kuikka@oripaa.fi tai 

0401977293. Jos paikat eivät tule jonain kertana täyteen, ilmoitamme siitä kunnan 

Facebook-sivulla, jolloin voit mennä harjoittelemaan kertamaksulla. Etusija jokaisel-

la kerralla on koko kurssimaksun suorittaneilla. 

LOMA-NOSE 

Loma-Nosella jälleen askarrellaan, tehdään ruokaa sekä pelaillaan ja nautitaan ren-

nosta yhdessä olosta! Hiihtolomaviikolla 20.-22.2.2023 klo 10 -15, ennakkoil-

moittautumisia ei tarvita! Lisätietoja vapaa-aikaohjaajalta puh. 040 1977 293 tai 

tiina.kuikka@oripaa.fi 

 

AVOIMET KUNNANMESTARUUSHIIHDOT  

Jos lumitilanne sallii, pidetään 26.2. tai 5.3. alkaen klo 13 vapaa-aikakeskuksen la-

duilla. 

KESIS-LEIRI 12.-16.6. 

Kesis-liikuntaleiri Sauvon Ahtelassa 12.-16.6. 7-14-vuotiaille lapsille. Ilmoittautumi-

nen tapahtuu LiikU:n nettisivujen kautta www.liiku.fi/kesis, leiripaikat täytetään 

ilmoittautumisjärjestyksessä. Kunta kustantaa leiriläisen yhteiskuljetuksen leirille ja 

takaisin. Lisätietoa tulossa myöhemmin. 
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…KEVÄÄN TAPAHTUMIA 

LIIKUNTATOIMEN VUOSIAVUSTUKSET 

Haettavissa 1.3.–14.4.2022. Lähetä vapaamuotoi-

nen hakemus, jossa liitteenä edellisen vuoden tilin-

päätös, toimintakertomus ja talousarvio. Hakemuk-

set osoitetaan hyvinvointilautakunnalle ja voidaan 

toimittaa vapaa-aikaohjaajalle kunnantalolle tai 

sähköpostilla tiina.kuikka@oripaa.fi. 

 

ANSIOITUNEIDEN URHEILIJOIDEN JA MUIDEN VA-

PAA-AIKATOIMIJOIDEN PALKITSEMINEN 

Voit ehdottaa Oripään hyvinvointilautakunnalle 

ansioituneita urheilijoita tai urheilijoita, jotka ovat 

osoittaneet kehittymistä lajissaan. Myös henkilölle, 

joka perustellusti on edistänyt oripääläisten vapaa-

aikatoimintaa, voidaan myöntää tunnustuspalkinto. 

Kulttuuri- ja nuorisotyöhön liittyvässä hakemukses-

sa on lisäksi selvitettävä, mikä tekee henkilön toi-

minnasta erityisen ansioitunutta. Tiedot osoitetaan 

hyvinvointilautakunnalle ja toimitetaan vapaa-

aikaohjaajalle kunnantalolle tai sähköpostilla tii-

na.kuikka@oripaa.fi, 24.2.2022 mennessä. 

TALVILIIKKUJA-KAMPANJA 10.1.-31.3.2023 

Oripää on mukana ympärivuotiseksi muuttuvassa Lounais-Suomen liikuntakampan-

jassa. Ohjeet Talviliikkuja-kampanjaan osallistumisesta löytyvät osoitteesta liiku.fi/

talviliikkuja. 

Liikuntamuotoina ovat hiihto, kävely, sauvakävely, juoksu, lumikenkäily, maasto-

pyöräily, potkukelkkailu, pyöräily, luistelu ja retkiluistelu, eli huonokaan talvi ei siis 

estä liikkumista! 
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Kirjaukset tehdään pääsääntöisesti mobiili- tai nettisovelluksen kautta. Oripäässä on 

käytössä liikuntakortti, joka toimii hyvänä vaihtoehtona, jos mobiilisovelluksen ko-

kee haasteellisena. Kortteja saa kirjastosta. 

Talviliikkuja -kampanja järjestetään yhteistyössä LiikUn sekä kampanjaan osallistu-

vien kuntien liikuntatoimien kanssa. LiikU ja kunnat arpovat kaikkien osallistujien 

kesken palkintoja, joista ilmoitetaan voittajille erikseen. 

Tärkeintä ei ole voitto vaan jalo kil-
pa! 

Pierre de Coubertin  
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YHDISTYKSET ILMOITTAVAT 

ILTAPERHEKAHVILA yhteistyössä Pöytyän seurakunnan kanssa jatkuu keväällä klo 

17.30-19 seurakuntatalolla. Tarjolla aina myös iltapalaa. Tervetuloa tapaamaan 

muita perheitä! 

Perhekahvilapäivät: 2.2 ;14.2; 2.3; 14.3; 30.3; 11.4; 27.4; 9.5; 25.5. 

 

KEVÄTDISCO alle kouluikäisille tulossa! 

 

KEVÄTPÖRINÄT liikuntahallilla 12.4.2023 klo 9.00-11. Ohjelmassa mm temppurata, 

ongintaa, askartelua, satuhetki! 
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Oripään reservialiupseerit ry 

 

Oripään Reservialiupseerit ry täytti viime vuonna 60 vuotta. Vuoden 2001 sääntö-

muutoksen myötä yhdistys muuttui avoimeksi yhdistykseksi ja mukaan toimintaan 

voi liittyä kuka tahansa yli 18-vuotias Suomen kansalainen. Jäseneksi voit liittyä 

osoitteessa https://www.reservilaisliitto.fi/jasenille/liity-jaseneksi/. Jäsenmaksun 

suuruus on 35 euroa. 

Tulevista tapahtumista tiedotamme jäseniä mm. yhdistyksen Whatsapp-ryhmässä. 

Mikäli numerosi puuttuu ryhmästä, voit ilmoittaa siitä sihteerille (Suvi Lähteenmäki 

0407741287). Tapahtumista tiedotetaan myös yhdistyksen Instagram - ja Facebook-

sivuilla, jotka ovat kaikille avoimet. 

Seuraa meitä IG:ssä: oripaanressut 

Seuraa meitä Facebookissa: Oripään Reservialiupseerit ry 

Yhdistys on hankkinut kaukalolle kaksi uutta luistelutukea, mitkä on tarkoitettu 

alle kouluikäisten harjoitteluun.  

Kaipaamme lisää vapaaehtoisia mukaan toimintaan, ota rohkeasti yhteyttä! 

Voit olla mukana päättämässä ja ideoimassa tai tulla muuten avuksi tapahtu-

mien järjestämiseen.  

Tiedotamme ajankohtaisista asioista Oripään MLL:n Facebook- ja Instagram-

tileillä. Ota seurantaan! 

Lisätietoja antavat: puheenjohtaja Terhi Solla puh. 050 547 1795, ter-

hi_solla@hotmail.com, sihteeri Tiina Mäkilä puh. 040 596 5157, tii-

na.h.makila@gmail.com 
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MYLLYKYLÄN KYLÄYHDISTYS RY 
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Eläkeliiton Oripään yhdistys ry 

Katselmus viime vuoteen:  kerhoihin ja pihatreffeille kokoonnuimme yhteensä 

20 kertaa. Pelasimme bocciaa ja heitimme kettinkiä yhteensä 25 kertaa.  Mat-

kasimme viiteen konserttiin, kahteen teatteriin ja treffeille Köyliön seudulle. 

Marraskuussa olimme laivareissulla. 

Kokoontumiset: 

Bocciaa  liikuntahallilla 11.1.23 klo 14:30 alkaen, jatkossa parillisten viikkojen 

keskiviikkoisin. 

Ensimmäiseen kerhoon seurakuntatalolle kokoonnumme 18.1.23. klo 13. 

Kerhotapaamisia jatkamme parittomien viikkojen keskiviikkoisin seurakuntata-

lolla klo 13. 

Pyrimme saamaan vierailijoita puhumaan jäseniämme kiinnostavista asioista. 

Tiedotus: 

Auranmaan Viikkolehden ja Loimaan Lehden seurapalstoilla tiedotamme toi-

minnasta! 

Yhdistyksellämme on myös whatsApp-ryhmä, jossa ilmoitamme 

kaikista matkoista ja muista kokoontumisista. Liittymisestä ryhmään ilmoita 

Aila Niemiselle p. 050 3824927. 

Myynti: 

Adresseja (10 €) ja kortteja (2.50 €) myyvät Raili Kantola p. 040 5211022 ja 

Sointu Suonpää p.050 4908336. 
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Teatterimatkoja: 

La 11.2. Valoa elämään-konsertti Raisiossa Martinsalissa klo18. Aikamiehet ja 

Jyrki Niskanen. Ilmoittautumiset 26.1 mennessä. 

Su 12.3. Unto Mononen -musiikkinäytelmä Aavan meren tuolla puolen Wanhas-

sa Kanalassa klo 15. Ilmoittautumiset helmikuun aikana. 

Yläneen Eläkeliiton kanssa 

La 18.3. Hiljaiset sillat -musiikkinäytelmä Turun Kaupunginteatterissa. Lähtö 

Oripäästä klo 12., Ilmoittautumiset 9.2. mennessä. 

La 29.4. Ilkka Vainion juhlakonsertti Turun Konserttisalissa. Lähtö Oripäästä klo 

17, ilmoittautumiset 30.3. mennessä. 

Lisätietoja ja ilmoittautumiset Aila Nieminen 050 3824927  ja Raili Kantola 040 

5211022 

Puheenjohtaja Aila Nieminen p. 050 3824927 sp. nieminen.aila.a@gmail.com 

Jäsensihteeri Terttu Rantala p. 050 0923722  sp. tertturantala51@gmail.com 

Sihteeri Tiina Ojala p. 045 6188198  sp.  tiina.ojala1@outlook.com 

Oripään Vesa 

Kilpailut ja muut tapahtumat 

6.2. Vauhdittomien hyppyjen kilpailut liikuntahallilla klo 17 

25.2. Voimanostokilpailut kuntosalilla klo 15 

27.2. Yleisurheilun hallikilpailut liikuntahallilla klo 17 

13.3. Yleisurheilun hallikilpailut liikuntahallilla klo 17 

17.4. Maantiejuoksukilpailut liikuntahallilla klo 17 

22.4. Voimanostokilpailut kuntosalilla klo 15 

25.4. Maastojuoksukilpailut vapaa-ajankeskuksessa klo 18 

2.5. Maastojuoksukilpailut vapaa-ajankeskuksessa klo 18 
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Varsinais-Suomen hallikilpailuja 

4.2. Hallitonnit juoksucup Turku 

5.2. P/T15-M/N pm-hallikilpailut Turku 

26.2. P/T9-13 pm-ottelukilpailut Turku 

4.-5.3. P/T9-13 pm-hallikilpailut Turku 

Säännöllinen toiminta 

Yleisurheiluharjoitukset liikuntahallilla 

* Maanantaisin klo 17-19 

* Perjantaisin klo 20-21.30; yli 12-vuotiaille 

Yleisurheiluharjoitukset urheilukentällä 

* Tiistaisin, torstaisin ja sunnuntaisin klo 18.30 

   Harjoitukset alkavat urheilukentällä toukokuun alussa. 

Painonnostoharjoitukset kuntosalilla 

* Perjantaisin klo 19-20 

Tietoja Oripään Vesan toiminnasta saa myös seuran kotisivuilta, paikallislehtien 

seuratoimintapalstalta sekä kaupan ja pankin ilmoitustauluilta. 

oripaanvesa.fi 
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Oripään Urheilijat 

Kevään  palloilulajien harjoitukset liikuntahallilla: Nettisivuilta, Facebookista, In-

stagramista ja ryhmän vetäjiltä saat tarvittavat tiedot. 

Keväällä aloitetaan jalkapallon pelaaminen urheilukentällä, mikäli saadaan tarpeek-

si innokkaita pelaajia. 

Salibandy  

Miehet, P15- ja P13– ja P11-juniorit pelaavat liiton sarjoissa  

Miehet 3-divisioonassa: Kotiturnaus  25.3.2023 

- Miehet Lasse Pietilä, 

- P15-juniorit (07-09), Janne Paju  

- P13-juniorit (10-11), Jussi-Pekka Paju 

- P11-juniorit (12-13), Petteri Lindqvist 

- P/T09-juniorit (14-15), Kirsi Rissanen 

- Perhesähly, Teemu Jalonen 

- Kuntosähly Miehet 30+, Lasse Kuusela  

 

Lentopallo 

- F-ikäiset 7-9 v, Santeri Kössi 

- D-ikäiset 10-12 v, Manu Muhonen 

- C-ikäiset 12-14 v, Antti Kelkka 

- Kuntolentopallo, Janne Kuusinen  

 

Jalkapallo, Oripään Urheilijat 

Jalkapalloharjoitukset urheilukentällä: 

Aloitusajanjohdat touko-kesäkuu, varmista vetäjältä. 

12-14 syntyneet ilmoittautuneet sarjaan (Kirsi Rissanen) 

Muita ryhmiä toiveiden ja pelihalujen mukaan! Mahdolliset harjoituspäivät ma, ke, 

pe.  
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Frisbeegolf, Oripään Urheilijat / FGS Gorilla 

Viikkokisat Oripään OKRA-radalla keskiviikkoisin klo 18:30, ilmoittautumi-

set https://discgolfmetrix.com/ , hakusanalla Oripää löydät kilpailut. Seuraa il-

moittelua uusista tapahtumista. 

PDGA kisoja on tarkoitus järjestää 3 kpl. Seuraa ilmoittelua uusista tapahtumista. 

Puttiharjoituksia keväällä myös liikuntahallilla, seuraa ilmoituksia. 

 

Jäsenmaksut: 

Seuran jäsenet ovat oikeutettuja mm. lunastamaan tilatut pelipaidat ja muut va-

rusteet 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 2023: 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 Säästö-

pankki: FI89 4309 1720 051810 Oripään Osuuspankki: FI83 5309 0250 0437 72 

Oripään Urheilijat kiittää jäsenyydestänne! 

 

sähköposti: oripaanu@gmail.com  

instgram @oripaanu @fgs_gorilla  

web: oripaanurheilijat.net 
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PIMEÄ SEIKKAILU LAPSILLE JA PERHEILLE KIRJASTOSSA TIISTAINA 21.2. KLO 18 –19 

 

Ota otsalamppu tai taskulamppu mukaan ja lähde koko perheen voimin pimeään 

kirjastoon etsimään sinne piilotettuja pehmoleluja ja muita aarteita. Kaikki osallistu-

jat saavat pienen yllätyksen.   

Tarjolla on mehua ja keksejä.  

Tapahtuman järjestävät vapaa-aikatoimi ja kirjasto.  

TEKNINEN TOIMI 

Vesihuolto 

Oripään kunnan vesihuoltolaitoksen liittymisperusteet on tarkistettu ja uudet pe-

rusteet tulivat voimaan 1.1.2023 alkaen. 

Käyttömaksut 1.1.2023 alkaen: 

vesi: 1,00 €/m³ (alv 0 %) 

jätevesi: 2,00 €/m³ (alv 0 %) 

vesi: 1,24 €/m³ (alv 24 %) 

jätevesi: 2,48 €/m³ (alv 24 %) 
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