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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 2.10.2017 klo 18.00. Olet lämpimästi tervetullut! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

Portaan-Ojaisten 
kyläyhdistyksen syyskokous 
maanantaina 6.11.2017 klo 
19.00 kylätalolla! Sääntöjen 
määräämät asiat eli valitaan 
hallituksen jäsenet, 
varainhoitaja ja 
toiminnantarkastajat 
seuraavalle vuodelle ja 
käsitellään 
toimintasuunnitelma vuodelle 
2018 sekä kyläsuunnitelma.  

Kutsu 

Portaan VPK 110-Vuotta 

Tervetuloa Portaan kylätalolle 

VPK:n juhlatansseihin 14.10.2017 kello 19.00 

(Asu vapaa) 
 

Ohjelmassa illan aluksi juhlapuheet ja kahvitarjoilu, tanssia Ajomiehen tahtiin, euron pelejä (varaa 1€ 
kolikoita mukaan), kanttiinissa myynnissä makkaraa ja alkoholittomia virvokkeita (kyläyhdistys). 

Ystävällisin terveisin 
Portaan VPK 

 

Lokakuussa tapahtuu! 
• Koululaisten paperivaraston tyhjennyspäivä 6.10. 

koululla. Lava koulun pihalla, jonne voi tuoda suoraankin 
papereita. Apua tarvitessasi yhteys Raija Hovila, puh. 
050 5739085. 
 

• Unikeontorin leipäteemaan seuraa jatkoa: 26.10 
kylätalolla leivotaan hiivaleipää, jota voi tulla ostamaan 
klo 15.00-17.30 välillä hintaan 1,50e/kpl.  
 

• Tammelan kylissä kartoitetaan mahdollisesti 
myytäviä/vuokrattavia asuntoja/tontteja. Jos Sinulla on 
tiedossa Portaan alueen osalta tällaisia, ota yhteyttä 
lokakuun aikana puh. 050-5662095 (V. Hovila) 
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Haluatko mainostaa tai ilmoittaa jostain tulevasta tapahtumasta seuraavassa kylätiedotteessa? Ota yhteyttä Amanda 
Virtaseen viimeistään 27.10.2017 joko puhelimitse p. 0453572155 tai sähköpostilla virtanen.amanda@gmail.com 

Ennakkotietoa marraskuulle! 

• Lauantaina 4.11. pöytäjuhla klo 18.00 
alkaen nyyttäreiden merkeissä kylätalolla. 
Lippuja ennakkoon hintaan 10€ Lehtisen 
Mikolta ja Härkäpostista. Paikalla myös 
Kara ja Åke. Tervetuloa kaikki. 
 

• Portaan VPK:n juhlavuoden innoittamana 
kyläyhdistys järjestää 
hätäensiapukoulutuksen 22.11. klo 17.30-
21.00 kylätalolla. Kyläyhdistys maksaa 
puolet osallistumismaksusta, joten 
kurssilaisen itse maksettavaksi jää 12 €, 
mikäli saadaan 15 osallistujaa. 
Kouluttajana SPR:n Jari Lähde. 
Ilmoittautumiset mahdollisimman 
nopeasti, kurssille kerralla otetaan 15 
henkilöä, alaikärajan ollessa 12-vuotta. Jos 
ilmoittautumisia tulee runsaasti, 
järjestetään toinen samanlainen kurssi 
tammikuussa. NYT KANNATTAA HAKEA 
VALMIUKSIA TOIMIA! 

Harrastukset kylällä kutsuvat! 

• Ikäihmisten "kotijumppa" 
tiistaisin kylätalolla klo 9.30-
10.30.  
Aloitetaan 3.10.  
Jumppaa EI 14.11. 
Vetäjänä Raija Hovila 

• Jumppa torstaisin klo 18.30 
alkaen Portaan koululla. 
Vetäjänä Merja Syrjälä  


