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 7.8.2017 klo 18.00. Olet lämpimästi tervetullut!

Unikeontoriin on enää muutama yö!
Unikeontori sunnuntaina 30.7. klo 10-14. Portaan kylätalolla!
Lounas klo 11-14 teemalla "Leipä tiellä pitää": seisovassa pöydässä on kolme
keittoa, leivät, juomat, kotijuusto sekä jälkiruoka! Ulkona on tarjolla
kotikahvion herkkuja ja lättyjä.
Ohjelmassa mm. unikeon julistus klo 12, emerituskansliapäällikkö Erkki
Virtasen tervehdys torikansalle, sekä "paljastus" sisällä klo 12.30. Luvassa
myös musiikkia, toria ja toritunnelmaa, mikätin, arpoja! Vieraslajiasiantuntija
paikalla ja tietysti LUOMUKEPPIHEVOSESTERATA!
Tervetuloa ja tuokaa aurinkoa mukananne, ainakin pikkuisen!

Elokuun iltapäivän konsertti –
kansainvälinen Suomi

Paljon kysyt Porras -

Elokuun iltapäivän konsertti – kansainvälinen Suomi,
sunnuntaina 13.8.2017 klo 14.00 Portaan Syrjälän
pihassa! Sateen sattuessa konsertti
pidetään Portaan kylätalolla.

täällä taas!

Konsertissa on buffetti. Ohjelma 15 €

klo 11, 13 ja 15. Lähtö

opaskierrokset ovat
Opaskierrokselle pääset
mukaan lauantaina 19.8.
Nahkurinverstaan

Järj. Portaan-ojaisten kyläyhdistys ja
Tammelan kunta

pihasta. Oppaana Seppo
Kujala.

Haluatko mainostaa tai ilmoittaa jostain tulevasta tapahtumasta seuraavassa kylätiedotteessa? Ota yhteyttä Amanda
Virtaseen viimeistään 25.8.2017 joko puhelimitse p. 0453572155 tai sähköpostilla virtanen.amanda@gmail.com
WWW.PORRAS.NET

Ethän ole unohtanut Tammelan Kirppiskierrosta la 19.8. klo 10-16?
Myyjiä mahtuu vielä Patinaputiikin ja Härkäpostin edustalle! Paikka ei maksa mitään, mutta myyjä sitoutuu
olemaan paikalla koko tapahtuman ajan.
Tapahtuma on jo perinne ja se on kerännyt huikean määrän osallistuja! Nyt jos koska ne ylimääräiset tavarat
(perinteiset kirppistavarat, autotalliroina, perintöromppeet jne) kannattaa kerätä kokoon ja tulla myymään! Myös
leivonnaiset ja kädentaitajien työt käyvät hyvin.
Pihan ulkoreunus on autopaikkoja eli ns. peräkonttimyyntiä. Pihan sisäosaan laitetaan vilttejä maahan tai tuodaan
omat pöydät, joille tavarat levitetään. Ilmoittaudu siis pian, viimeistään 11.8. Veinin Jaanalle, p. 0500-517 412.
Kirppiskierros on kaksipäiväinen, sunnuntaina 20.8. on vuorossa Pohjois-Tammela, mutta täällä Portaassa
kirppistellään siis lauantaina.

Tervetuloa mukaan tekemään mukavaa markkinatunnelmaa!

Antoisaa uutta opiskeluvuotta kaikille
koulunsa aloittaville ja jatkaville!
Muistattehan kaikki, että koululaiset ovat erittäin iloisia
kaikesta koulun paperinkeräyspisteeseen toimitetusta
paperista! Jos sinulta löytyy siis keräyspaperia, vie se koulun
paperinkeräyspisteeseen. Muistattehan, että pahvit eivät
kuulu paperinkeräykseen. Kiitos!

WWW.PORRAS.NET

