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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 6.11.2017 klo 17.30. Olet lämpimästi tervetullut! 

 

Halloweenjuhlat! 
lauantaina 4.11. klo 18 alkaen Portaan kylätalolla! 
Liput (10e) etukäteen Härkäpostista tai Lehtisen Mikolta. Halloweenjuhlia vietetään tälläkertaa  

nyyttäreiden merkeissä, joten tuothan tullessasi jotain purtavaa yhteiseen nyyttäripöytään. 

Luvassa karaokea, tanssia, yhdessä viihtymistä...  

Olethan paikalla! 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

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.  

Harrastukset kylällä kutsuvat! 

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

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

PORTAAN KOULULAISTEN 
JOULUMYYJÄISET 
lauantaina 25.11.2017 klo 10-13 
Portaan kylätalolla, Portaanraitti 12, 31340 Porras 
- Myyjäistarjontaa 
- Mummujen keittämää riisipuuroa (vapaaehtoinen 
puuroraha) 
- Jouluista tunnelmaa 
 
Mukana jouluisissa tunnelmissa myös: 
- Kahvio Härkäposti  
(Portaanraitti 1) klo 10-14 
- Patiinaputiikki pukeutunut jouluasuun 
(Portaanraitti 1) klo 11-15.00 
- Syrjälän lammastilan tilamyymälä, 
(Portaanraitti 20) klo 10-13.00 
 
Jouluisesti tervetuloa! 
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Haluatko mainostaa tai ilmoittaa jostain tulevasta tapahtumasta seuraavassa kylätiedotteessa? Ota yhteyttä Amanda 
Virtaseen viimeistään 24.11.2017 joko puhelimitse p. 0453572155 tai sähköpostilla virtanen.amanda@gmail.com 

Vipinää ja vilskettä kylällä! 
HÄTÄENSIAPUKOULUTUS 22.11.2017 klo 17.30-21.00. 
Ilmoittaudu Raija puh. 050-5739085. Kurssilaisen 
maksettavaksi jää vain 12 €, koska kyläyhdistys maksaa 
puolet kurssimaksusta. Muutama paikka vielä vapaana. 
NYT KANNATTAA HAKEA VALMIUKSIA TOIMIA.  
Paikka: Portaan kylätalo, kouluttajana SPR:N JARI 
LÄHDE. 
 

Seuraavan kerran kylätalolla leivotaan hiivaleipää ja 
kauraleipää 16.11. Leipiä voi tulla ostamaan klo 15-
17.30 hintaan 1,50e/kpl. 

 
 
 
ASTU PIMEÄÄN-kävelyretki. Lähtö perjantaina 10.11 
klo 18.00 paarilta. Reitti: Portaanraitti-Kellarimäentie-
Huuvantie-Härkätie-Hernehuhdantie-Rekolantie-
Portaanraitti-paari. Matka n 4 km. Kulkija, ole rohkea ja 
astu pimeään. Se saattaa yllättää! Muista 
säänmukainen, näkyvä vaatetus ja valo.  
Koollekutsuja H Kankuri, Mäkikylä.  
Ps. Reitin varrella asuvat- olisi hienoa,  
jos laitatte lyhtyjä ja valoa  
reippailijoiden iloksi! :-)  
Kaikenikäiset tervetuloa, myös koirat.  
Voit liittyä joukkoon myös matkan  
varrelta. 
 
Huutokauppa kylätalolla su 12.11. klo 13,  
näyttö 11.30 alkaen. 

 

Varttuneen väen karaoketanssit ti 28.11.  
klo 15 - 17 kylätalolla, tervetuloa! 

Porras kylädokumentti valmistuu!   

Useita vuosia Portaan-Ojaisten 
kyläyhdistyksessä olemme keskustelleet vanhan 
historiamme tallentamisesta. Vuosien varrella 
on kertynyt melkoinen määrä erilaista 
materiaalia kylämme arkistoon. Kolmisen 
vuotta sitten käynnistimme hankkeen, jota 
monet tahot ovat tukeneet. 

Nyt olemme tässä työssä loppusuoralla. Suomi 
100-vuotta juhlavuoden päättyessä 
käytössämme on Dokumentti kylästämme. 

Kymmeniä kyläläisiä on eri yhteyksissä kuvattu 
ja haastateltu. Heistä monet ovat jo 
edesmenneitä. 

Konkreettisia lisätietoja joulukuun tiedotteessa.  

 

  

SS-Tiimi käytettävissä Portaan kylätalossa 
juhlaruokailun ja tarjoilun järjestelyyn. 
Sirpa Rauhala ja Sirkka Syrjälä (os. Hokka) 
p. 0500 108 248 

Onnittelut ja suuret kiitokset 
toiminnastanne kylän 

vanhukselle, eli VPK:LLE! 


