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 4.12.2017 klo 18.00. Olet lämpimästi tervetullut!

Joulu kolkuttelee jo ovella ja
kylällä on yhteistä joulunajan
ohjelmaa!
Koulun, eskarin ja hoidon perinteinen

joulujuhla kylätalolla ke 13.12.2017 klo 18.00.

Luvassa jouluista ohjelmaa, piparia, glögiä, jouluinen
vieras kaukaa pohjoisesta ja tietysti iloista yhdessäoloa.
Tervetuloa kylien väet, oppilaiden lähijoukot ja tietysti itse
koulutalon väki!

Joulurauhan julistus Portaan Peuran hirvimiesten laavulla
(Mustalammintie 10) keskiviikkona 22.12. klo 18.00.
Tarjolla makkaraa ja mehua. Hirvimiesten lisäksi
tapahtumassa mukana seurakunta ja kyläyhdistys. Srk:sta
kirkkoherra Juha Koivulahti.

Kauneimpien joululaulujen lauluhetki kylätalolla la
6.1.2018 klo 17.00 siivittää loppiaistuliin. Tule laulamaan
kanttori Evi Kantin säestyksellä. Laulutuokion jälkeen voit
siirtyä katsomaan loppiaistulia.
Tehdään myös yhdessä HÄRKÄTIEN

ASTU PIMEÄÄN-kävelyretki nro 2.
Lähtö perjantaina 1.12 klo 18.00 paarilta.
Aloitamme Portaanraitilta, ylitämme pikkusillan,
kuljemme jokivartta Kellarimäentien ja
Kolisevantien kautta Huuvantielle,
käännymme vasemmalle Järvenkurkuntielle,
jatkamme Uudensillantien risteykseen,
lähdemme takaisin Huuvantielle, käännymme
oikealle Kellarimäentielle, ylitämme pikkusillan ja
palaamme Portaanraittia pitkin takaisin paarille.
Voit liittyä joukkoon myös matkan varrelta.
Matkan pituus on n 4 km. Reitti on osittain
katuvalaistu, kuljetaan tasaista kylätietä eikä
ole mainittavaa liikennettä.
Vanhat ja uudet kaikenikäiset, -kuntoiset kulkijat
tule rohkeasti mukaan ja astu pimeään! Myös
koirat ovat tervetulleita! Muistetaan
säänmukainen, näkyvä vaatetus ja
valo. Tervetuloa mukaan! Koollekutsuja H
Kankuri & Jeri Mäkikylästä
PS. Edelleen arvostamme, jos reitin varrella
asuvat laittavat lyhtyjä ja valoa omaksi
ja reippailijoiden iloksi! :-)

LOPPIAISTULISTA entistäkin upeammat

tammikuussa! Kyläyhdistys hankkii ulkotulia Portaan kohdalle kuten aiempinakin vuosina,
mutta se ei yksin riitä tekemään upeaa valoloistoa, jollaisen toki haluamme Portaaseen!
Kyläyhdistys tarjoaa makkaraa kyläläisille, jotka laittavat tulia Härkätien varteen. Makkaraa toki
muillekin vapaaehtoinen maksuperiaatteella. Makkarat paistuvat Härkäpostin parkkialueella.
Haluatko mainostaa tai ilmoittaa jostain tulevasta tapahtumasta seuraavassa kylätiedotteessa? Ota yhteyttä Amanda
Virtaseen viimeistään 29.12.2017 joko puhelimitse p. 0453572155 tai sähköpostilla virtanen.amanda@gmail.com
WWW.PORRAS.NET

Syyskokouksessa valittiin kyläyhdistyksen
hallitus vuodelle 2018! Kokoonpano:
Mikko Lehtinen, Katja Sihvonen, Johanna PeltoHuikko, Amanda Virtanen, Pertti Vehmas, Marika
Lehtinen, Ella Aaltonen, Veli-Matti Pura, Olavi Kari
ja Raija Hovila.
Hallitus järjestäytyy tammikuun kokouksessa.

Harrastukset kylällä ovat joulutauolla
•
•

Ikäihmisten jumppa joulutauolla, jatkuu
16.1.2018 klo 9.30.
Torstain jumppa Portaan koululla on myös
joulutauolla. Jatkuu torstaina 11.1. klo
18.30 Vetäjänä Merja Syrjälä

Rauhallista
joulunaikaa koko
kylälle ja hyvää lomaa
kaikille koululaisille.
Hyvää uutta vuotta,
unohtamatta 100
vuotiasta Suomea!
ONNEA!

Tervetuloa jouluisille
ostoksille!
Puoti auki 17.12. asti seuraavasti:
ke-pe klo 11-17
la-su klo 11-15
Huom! Suljettu ke 6.12. sekä
su 10.12., jolloin löydät meidät
Joulumyyjäisistä Auran Pirtiltä!
Tammikuussa putiikki on auki vain
Loppiaisena la 6.1. klo 15-20.
KIITOS KULUNEESTA VUODESTA!
RAUHAISAA JOULUN AIKAA &
KAIKKEA HYVÄÄ VUODELLA 2018!
T. Jaana
Joustan aukioloissa mahdollisuuksien
mukaan, pirauta 0500-517 412/Jaana
Nettikauppa www.patinaputiikki.fi
auki koko ajan.
www.facebook.com/Patinaputiikki

WWW.PORRAS.NET

