Liitsolan ja Oriniemen kylät

Tervetuloa
Pohjoisseudulle!

Vapaa-ajantalo eli Vapari on ympäri vuoden vuokrattavana juhliin, kokouksiin ja illanviettoihin.
2000-luvun alussa kunnostetussa rakennuksessa on tilat 150 henkilölle. Talon varustuksiin kuuluvat mm. minikeittiö ja sauna. Vuokra sopimuksen mukaan.

Yhteystiedot
Pohjoisseudun Toimintayhdistys ry.
Vapari: Oriniementie 25, 31810 Oriniemi
p. 046 536 3654
www.facebook.com/pohjoisseuduntoimintayhdistys

Tampere
Sastamala

Huittinen

Punkalaidun

Urjala
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Tule mukaan toimintaan!
Esitä ideasi kylän
elävöittämiseksi!
pohjoisseutu@gmail.com

”Koska täällä on
vain niin mukavaa!”

Pohjoisseuduksi kutsutaan Punkalaitumen pohjoisen puolen kyliä Liitsolaa ja
Oriniemeä. Alue on maamme vanhimpia maatalousseutuja: pellot vuorottelevat
metsien kanssa ja niiden keskeltä pilkottavat mäet, kalliot ja kauan sitten rakennetut
talonpoikaistalot. Maisemaa hallitsee myös Punkalaitumenjoki. Alueella on jonkin
verran maatiloja, kuten lihakarjaa ja marjatiloja sekä maatilamajoitusta.

Olemme yhdessä päättäneet toteuttaa seuraavat asiat:






Alueen sydän on Oriniemellä sijaitseva alakoulu, jossa on 70-80 oppilasta. Samassa
pihapiirissä sijaitsee myös Vapaa-ajantalo eli Vapari, joka on Pohjoisseudun
Toimintayhdistyksen talkoovoimin koulun vanhasta ulkorakennuksesta kunnostama
monikäyttöinen tila mm. kudonta-asemalle, kokoustamiseen ja liikuntaan.

Käsityökahvilatoiminnan käynnistäminen
Miesten peli-ilta
Turvallisuusteeman ylläpitäminen
Opasteet Konatun kellarille
Tiedotuksen kehittäminen

Seudun käyntikohteita ovat mm. Konatun kellari (lohkareluola), Seinäkallio
Sammakkajärvellä sekä useat laavut (Aukka, Lylysmäki, Mustankorpi ja Tuisku).
Toimintayhdistyksen lisäksi alueen aktiivisimpia seuroja ovat Pohjoinen
maamiesseura, Oriniemen Martat sekä Metsästysseura Haukka.

Pohjoisseudulla on paljon tapahtumia ja toimintaa:









Talvitapahtuma
Ystävänpäivän tanssit (helmikuun puoliväli)
Kudonta-aseman kevätnäyttely (maalis-huhtikuu)
Suomen lasten metsäretkipäivä (toukokuu)
Tuolijumpat Vaparilla (tiistaisin kesän ajan)
Lasten tapahtuma Vaparilla (kesäkuu)
Liitsolan kirppislenkki (heinäkuu)
Yhteislauluilta Vaparilla (elo-syyskuu)

Pohjoisseudun kyläesitteen laatimisessa ovat olleet kuvin
ja sanoin mukana myös koulun oppilaat:

Mikä mielestäsi on parasta Pohjoisseudun kylissä?










Kun koulu on lähellä
Kaverit ja maisemat
Hyvä yhteishenki
Paljon traktoreita kylänraitilla
Kiva koulu ja joki, jossa voi nähdä majavia
On rauhallista ja kuulee luonnon ääniä
Turvallisuus kun voi olla ulkona ihan milloin vaan
Koulu, koulun piha sekä sen laitteet sekä Vapari
Koska täällä on vain niin mukavaa!

