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Portaan-Ojaisten kyläyhdistys ry 
Kyläyhdistyksen kokoukset ovat avoimia kaikille, niin kylällä vakituisesti asuville, kuin kesäasukkaillekin! Tule paikalle 

ideoimaan toimintaa, tai muuten vaan osallistumaan keskusteluun. Portaan-Ojaisten kyläyhdistyksen hallituksen seuraava 
kokous on Portaan kylätalolla maanantaina 3.7.2017 klo 18.00. Olet lämpimästi tervetullut! 

Portaan unikeontori 30.7.2017 klo 10-14 
Kylän vuoden 2017 unikeko julistetaan klo 12.00......Kukahan? 

Portaan unikeontori on koko perheen iloinen kesätapahtuma. Luvassa ainakin torimyyntiä, 
arpajaiset, lounas sisällä klo 11-14 kotiruokateemalla sopuhintaan, pihakahvilassa myynnissä 
kahvilatuotteita. Lisäksi myös mikättimen tunnistamista, luomukeppiheppa esterata lapsille ja 
lapsenmielisille (voit ottaa oman keppihevosen mukaan!), sekä pari yllätysohjelmaa! Torilla on 
paikalla myös Fanni Kurkikangas kertomassa vieraslajikasveista, niiden haitoista ja torjunnasta.   

Kansliapäällikkö emeritus Erkki Virtanen tuo tervehdyksen torikansalle. 

Torimyyntipaikkoja voi varata Härkäpostista.  

Lämpimästi tervetuloa! 

 
 

Jokiristeily 9.7.2017 klo 10-14.00  
Paikka: Portaan joki, lähtö Nahkurinverstaan rannasta jatkuen kohti Kuivajärveä, josta paluu takaisin 
Nahkurinverstaalle. Risteilymaksu 5 € aikuiset, alle 15 -vuotiaat 2€ ja alle kouluikäiset ilmaiseksi. Yhteen matkaan 
kuluu aikaa n. tunti. 
 
Järjestäjät ovat varanneet muutamia turvaliivejä lapsille. Lapset ovat oman huoltajan vastuulla matkan aikana. Jos 
omistat veneliivin, ota mukaan. Samoin varustaudu sateen varalle. Nahkurinverstaalla on brunssi klo 10-14 ja 
kahvio auki. Varaudu tarvittaessa odottelemaan lähtöä, koska 
veneitä rajallinen määrä. 
 
Tule rauhoittumaan kauniin jokimaiseman ja veden äärelle! 

 
 Haluatko mainostaa tai ilmoittaa jostain tulevasta tapahtumasta seuraavassa kylätiedotteessa? Ota yhteyttä Amanda 

Virtaseen viimeistään 21.7.2017 joko puhelimitse p. 0453572155 tai sähköpostilla virtanen.amanda@gmail.com 
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Ennakkotietoa Elokuulle: 
Tammelan Kirppiskierros tulee taas! 
Lauantaina 19.8. on vuorossa Etelä-Tammela ja su 
20.8. Pohjois-Tammela. 

Jos haluat tulla myymään Patinaputiikin / 
Härkäpostin pihalle, ilmoittaudu 4.8. mennessä 
Patinaputiikkiin tai puhelimitse Veinin Jaanalle  
p. 0500-517 412. 
Myyntipaikat eivät maksa mitään, mutta myyjä 
sitoutuu olemaan paikalla koko tapahtuman keston 
ajan klo 10-16. 

Myös kaikki laulu-, soitto-, lausunta- ym. esitykset 
sekä pop up-kahvilat ym. ovat tervetulleita! 
 

            Veneenomistajat!  
Kylänrannassa on 12 paikkaa vapaana 
20€ vuosihintaan. Lista vapaista paikoista 
on Härkäpostilla, samoin tilisiirrot 
maksamiseen. Maksu koskee jokaista, 
jonka vene on kylänrannassa; toimi heti, 
jos olet unohtanut hakea tilisiirron. Kiitos! 

Heinäkuun puuhaa on heinän teko, 

kukas on sankari? - No, unikeko! 

Kun Jaakko on heittänyt kylmän kiven, 

uimisen iloja on enää hiven. 

Hyvää heinäkuuta! 


