Portaan-Ojaisten kyläyhdistys ry

Portaan-Ojaisten kyläyhdistyksen hallituksen seuraava kokous Portaan kylätalolla
maanantaina 8.5.2017 klo 18.00 Tervetuloa!

Vielä ehdit varmistaa paikkasi VAPPUJUHLISSA!
Osta liput (10e/kpl) etukäteen Härkäpostista tai Lehtisen Mikolta,
ja tule viihtymään vappujuhliin Portaan kylätalolle lauantaina 29.4.
klo 18 alkaen! Tuothan myös mukanasi jotain purtavaa yhteiseen
nyyttäripöytään.

Musiikin ja runon iltapäivä Portaan Nahkurinverstaalla la 27.5.
Satu Sopanen ja Eeva Härö esittävät Suomi 100 -juhlavuoden teemalla runoja, kantelemusiikkia sekä
lauluja luonnosta. Ohjelma alkaa klo 15 ja esityksen kesto on n. 45 minuuttia. Tilaisuuteen on ilmainen
sisäänpääsy.
Lisäksi tapahtuman yhteydessä maksuton opastettu kierros Nahkurinverstaan museossa ohjelman jälkeen
n. klo 16 alkaen.
Kahvibuffet avoinna ennen esityksiä klo 14 alkaen sekä taas esitysten jälkeen klo 17 asti. Myynnissä
suolaisia ja makeita leivonnaisia, kahvia, teetä, virvokkeita ym.
Järjestäjinä Tammelan kunta ja Portaan Nahkurinverstas.

Talkoohenkeä herätellään jälleen!
Kylän tienvarsien siivoustalkoot ti 10.5. klo 17. Kylätalolla
kahvitarjoilu talkoolaisille!
Toukokuussa on myös kylätalon ikkunanpesutalkoot!
Maanantaina 15.5. klo 14 alkaen jatkuen iltaan asti.
Talkoolaisille on tarjolla kiusausta ja kahvia!
Kyse on kylämme viihtyvyydestä, joten toivottavasti
talkooväkeä löytyy ja saadaan siivottua niin kylä kuin
kylätalokin kevätkuntoon!
Otathan omat hanskat ja siivousvälineet mukaan 😊😊
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Porras dokumentin
ennakkoesittely 4.5.2017
klo 18.00 kylätalolla.
Paikalla kuvaaja ja
käsikirjoittaja. Kahvitarjoilu
(vapaaehtoinen kahviraha).

Haluatko mainostaa tai ilmoittaa jostain tulevasta tapahtumasta seuraavassa kylätiedotteessa? Ota yhteyttä Amanda
Virtaseen viimeistään 26.5.2017 joko puhelimitse p. 0453572155 tai sähköpostilla virtanen.amanda@gmail.com

Lähde mukaan Ypäjän Musiikkiteatteriin!
Kyläyhdistys järjestää bussimatkan pe 7.7. klo 19
"Seitsemän veljestä" -näytökseen. Hinta 38€/hlö ja se
sisältää kuljetukset, lipun ja viinerikahvit.
SITOVAT ilmoittautumiset 7.6. mennessä Härkäpostiin, puh
03-434 3066 tai harkaposti@luukku.com
TERVETULOA MUKAAN!

Harrastukset kylällä ovat
jääneet kesätauolle
lukuun ottamatta perhekerhoa, joka jatkaa
edelleen maanantaisin kylätalolla klo 10-13.
Vapaata jutustelua ja yhdessä olemista.
Kyläyhdistys tarjoaa kahvit! Vastuuhenkilö
Amanda Virtanen, p. 045 3572155

Tiistaina 9.5. kyläkävelyn tilalla
pyöräretki Martti Puran
”metsäkirkkoon”. Lähtö Härkäpostin
edestä klo 17.30. Mukaan voi tulla myös
autolla!

Portaan kylänrannassa on vuokrattavana
venepaikkoja hintaan 20e/vuosi. Varaa
pian oma venepaikkasi Härkäpostista ja
nouda vuoden 2017
tilisiirto!
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