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Portaan-Ojaisten kyläyhdistys ry 
 

KYLÄLLÄ TAPAHTUU HEINÄKUUSSA 
 

 

Portaan-Ojaisten kyläyhdistyksen hallituksen seuraava kokous Portaan kylätalolla tiistaina 5.7.2016 
klo 17.30. Tervetuloa! 

Haluatko mainostaa tai ilmoittaa jostain tulevasta tapahtumasta seuraavassa kylätiedotteessa? Ota yhteyttä Amanda 
Virtaseen viimeistään 25.7.2016 joko puhelimitse p. 0453572155 tai sähköpostilla virtanen.amanda@gmail.com 

HUOMIO KYLÄNRANNAN 

VENEILIJÄT  !  
Hae oma vuoden 2016 tilisiirtosi 
Härkäpostista mahdollisimman 
pian! Venepaikkojen 
numerojärjestys on käännetty, 
joten jos veneesi on ollut talven 
rannassa, tai olet jo vienyt veneesi 
sinne, tarkista uusi numerosi ja 
nouda tilisiirtosi mahdollisimman 
pian! Kiitos! 

PORTAAN UNIKEONTORI  
SUNNUNTAINA 31.7. KELLO 10-14! 
Kukakohan on vuoden unikeko..? 

Portaan unikeontori on iloinen kokoperheen tapahtuma, jossa on luvassa mm. iloista mieltä 
ja toritunnelmaa, arpajaiset, lounas kylätalolla, kesäistä musisointia, kahvia sekä pientä 
makeaa ja suolaista purtavaa. 

Tule tunnistamaan myös kylän latoja, ehkäpä tunnistat myös sen, joka ei kuulu joukkoon?  

Myyntipaikan tapahtumaan voit varata Härkäpostista, yksi pöytä 10e ja kaksi pöytää 15e.  

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA! 
 

 

 

 

 

Pyöräretki Luontokeskukseen 
yhteislauluiltaan 7.7.2016! 

Lähtö Härkäpostin ja 
Patinaputiikin edestä klo 

17.30.  

HUOM! Huomioliivit päälle! 

Lopuksi poljemme myös 
kotiin. 

            

On ilo huomata, että  
Portaassa toimii vielä 
vanha kunnon ryhmä- ja 
talkoohenki! 

Kyläyhdistys haluaa 
kiittää erikseen heitä, 
jotka ovat osallistuneet 
ja osallistuvat kylän 
tapahtumiin ja niiden 
järjestämiseen.  

ISO KIITOS,  
meille 
kaikille!  
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Portaan kesäkerho myös 

Heinäkuussa! 
  

Kesäkerho jatkuu läpi kesän kylätalolla 
keskiviikkoisin klo 10-12. Kerho 

kokoontuu kerran viikossa ja viimeinen 
kerhokerta on 10.8.2016.  

Kerho on tarkoitettu 6-10- vuotiaille 
lapsille. Ohjelmassa monenlaista 

toimintaa sisällä ja ulkona. Kerho on 
maksuton. 

Lisätietoja ohjaajalta Jonna Lehtiseltä p. 
0400 39 77 40 

Järj. Portaan Ojaisten kyläyhdistys ja 
Tammelan nuorisopalvelut 

 

 
 

Heinäkuussa ovet auki joka päivä! 

ma-ti klo 11-17 
ke-to klo 11-18 

pe 11-17 
la-su 11-15 

Otamme wanhaa tavaraa myös 
provisiomyyntiin, tarjoa! 

 
www. patinaputiikki.fi 

www.facebook.com/Patinaputiikki 

Tervetuloa! 
 

t. Jaana ja Amanda 
 

 

 

NAHKURINVERSTAS 
  

Avoinna 1.6.-14.8.  
ke-la 11-17 ja su 10-15 * 

  
*   Suljettu poikkeuksellisesti su 10.7. ja la  6.8. 

 
• Museo, kahvia, jäätelöä jne. 
• Ke-la buffetlounas 11-15 

• Sunnuntaibrunssi 3.7. 10-12  ja  
17.7. alkaen 10-14 
• Nyt myös C-oikeudet 

 
Tarkemmat tiedot: 

www.nahkurinverstas.fi tai 
www.facebook.com/nahkurinverstas. 

 
Tervetuloa! 

  

Portaaan Nahkurinverstas 
Kappelintie 26, Porras 

040 767 5928  

http://www.facebook.com/Patinaputiikki

