
Villi Ori -tapahtuma Oripäässä 9.-10.7.2021  

Perjantai 9.7.2021  

- klo 9-15 Oripään kirkko avoinna, Yläneentie 21  

- klo 10-15 peräkonttikirppis, Arjen apu, Salamäentie 135 

- klo 13 kuplafutisottelu Oripään kunnan viranhaltijat - luottamushenkilöt, Urheilukenttä, 

Loimaantie 138    

- klo 11-15 kanootti, sup-laudat ja soutuveneet käytettävissä, Myllylähde, Myllylähteentie 2 

- koko päivän lampaat ja pitkospuut, Myllylähde, Myllylähteentie 2 

- klo 14 musiikkituokio Oripään kirkossa, Yläneentie 21 

- koko päivän tehtäväpolku lapsiperheille Oripään kirkon ympäristössä, Yläneentie 21  

- klo 11-15 vanhat autot näytteillä, K-marketin piha, Rasinkuja 2  

- klo 14-17 kotiseutumuseo Kivimakasiini avoinna, Yläneentie 3 

- klo 14-17 Syrjämän ateljeekoti Villa Ville avoinna, Yläneentie 15 

- klo 16-17 metsäjooga, Kangastuvan maasto, Kangastuvantie 39 

- klo 17.30-18.30 metsäjooga, Kangastuvan maasto, Kangastuvantie 39 

- klo 10-17 taide- ja käsityönäyttely, vanha rautakauppa, Turuntie 7  

- klo 12-16 nokipannukahvit, Harjureitin sekä Toimintaloman alueen esittely ja kolme fat 

bikea käytössä (muina aikoina sopimuksen mukaan puh. 0400 595 898), Toimintaloma, 

Toimintalomantie 2 

- klo 18-21 laavukahvila, myynnissä mm. lettuja, kahvia ja makkaraa Kangastuvan laavulla, 

Kangastuvantie 39 

- klo 19-23 tanssit, Mikko Mäkeläinen ja Myrskylyhty, liput 15 €, Wanha Kanala, Oripääntie 

1120 

 

Lauantai 10.7.2021  

- klo 12-15 Oripään kirkko avoinna, Yläneentie 21 

- koko päivän tehtäväpolku lapsiperheille kirkon ympäristössä, Yläneentie 21 

- klo 10 kotiseutukävely, lähtö Oripään koululta (kunnantalon vieressä), Turuntie 33 

- klo 10-13 polkutraktorirata, kepparirata (ota oma keppari mukaan), kasvomaalauksia, 

buffetti, esittelyssä lasten crossimopoja, kunnantalon piha, Koulutie 2 
- klo 10-15 peräkonttikirppis, Arjen apu, Salamäentie 135 

- klo 10-17 taide- ja käsityönäyttely, vanha rautakauppa, Turuntie 7 

- klo 12 huutokauppa, Arjen apu, Salamäentie 135  

- klo 10 nurmikkojumppa, kunnantalon nurmikko, Koulutie 2 

- klo 10-15 uikkarisauna, uintia, pienille lapsille lämmitetty uima-allas, Krapuranta, 

Korvenkulmantie 44 

- klo 10-18 takakonttikirppis, Krapuranta, Korvenkulmantie 44 

- klo 12-16 nokipannukahvit, Harjureitin sekä Toimintaloman alueen esittely ja kolme fat 

bikea käytössä (muina aikoina sopimuksen mukaan puh. 0400 595 898), Toimintaloma, 

Toimintalomantie 2 



- klo 14 musiikkituokio Oripään kirkossa, Yläneentie 21 
- klo 14-17 kotiseutumuseo Kivimakasiini avoinna, Yläneentie 3 

- klo 14-17 Syrjämän ateljeekoti Villa Ville avoinna, Yläneentie 15 

- koko päivän lampaat ja pitkospuut, Myllylähde, Myllylähteentie 2 

- klo 11-15 tonttiesittely sähköavusteisten fatbike-pyörien avustuksella Uitonmäessä, 

opastus Leppämäentieltä 

- klo 11-15 lapsille ampumakoulutusta air soft -aseella, Uitonmäki, opastus Leppämäentieltä 

- klo 11-15 vanhat mopot esillä, K-marketin piha, Rasinkuja 2 

- klo 11-15 Pappa-Tunturien kiihdytysajot, K-marketin piha, Rasinkuja 2  

- klo 11-13 Toivon Tori, Wanha Kanala, Oripääntie 1120 

- klo 11-14 opastusta frisbeegolfin alkeissa 15 min välein, Oripään Urheilijat. Paikalla buffetti, 

josta saa juotavaa ja pientä purtavaa. Kangastuvan frisbeegolfkenttä, Kangastuvantie 39 

- klo 10-15 lentokentän avoimet ovet, kone-esittelyä, Oripään lentokenttä, Hirvikoskentie 

300 

- klo 15-17 ohjelmaa lentokentällä, Hirvikoskentie 300 

- klo 10-17 taide- ja käsityönäyttely, vanha rautakauppa, Turuntie 7  

- klo 16 Polvarin polkujuoksu, lähtö Kangastuvalta. Juoksijoita ohjaa Erkki Halkivaha ja 

kävelijöitä Ville Auramaa. Rantasauna lämpimänä liikkujille. Kangastupa, Kangastuvantie 39 

 

 

Kahvia, makkaraa, lounasta  

- kahvila-ravintola, lounasta perjantaina ja lauantaina klo 11-13, Wanha Kanala 

- kahvila kansalaisopiston tiloissa, perjantaina klo 12-14, lauantaina klo 10.30-13 

- jäätelöä ja kahvia, Krapuranta (vain lauantaina) 

- kahvia ja pullaa, leivonnaisia myynnissä myös mukaan, vanha rautakauppa, perjantaina ja 

lauantaina klo 10-17 

- kahvia ja mehua Syrjämän ateljeekodin pihassa perjantaina ja lauantaina klo 12-18 

- makkaraa, kahvia, limsaa, pullaa, grillausmahdollisuus, lentokenttä (vain lauantaina) 

- perjantaina klo 18-21 laavukahvila, myynnissä mm. lettuja, kahvia ja makkaraa 

Kangastuvan laavulla 

- lauantaina klo 11-14 buffetti, josta saa juotavaa ja pientä purtavaa, Kangastupa  

- lauantaina klo 10-13 buffetti kunnantalon pihalla 

- Oripään ravintola pizzeria 

- Oripään Shell  

- Torilla tavataan, ruokaa, juomaa ja karaokea, Kivimakasiinin vieressä, perjantaina klo 18-01 

ja lauantaina klo 12-01 

 

WC:t  

- Kangastupa  

- seurakunnan huoltorakennus  

- kirjasto (perjantai klo 10-15)  



- K-marketin piha  

 

Ensiapu ja infopiste K-marketin pihakojussa perjantaina klo 10-17 ja lauantaina klo 

10-16 

Palauta täytetty käyntipassi infopisteelle viimeistään lauantaina klo 16, niin 

osallistut arvontaan! 

 

Tiedustelut ja löytötavarat  

 
Tiina Kuikka puh. 040 1977 293 

Mari Kujanpää puh. 0400 215 582  

 

 


