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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 5.2.2018 klo 18.00. Olet lämpimästi tervetullut! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Haluatko mainostaa tai ilmoittaa jostain tulevasta tapahtumasta seuraavassa kylätiedotteessa? Ota 
yhteyttä Amanda Virtaseen viimeistään 23.2.2018 joko puhelimitse p. 0453572155 tai sähköpostilla 
virtanen.amanda@gmail.com 

Portaan-Ojaisten kyläyhdistys ry:n 
hallituksen järjestäytyminen: 
Puheenjohtaja Raija Hovila 
Varapuheenjohtaja Mikko Lehtinen, 
sihteeri Ella Aaltonen, tiedotevastaava 
Amanda Virtanen  
Muut hallituksen jäsenet: Olavi Kari, 
Katja Sihvonen, Johanna Pelto-Huikko, 
Pertti Vehmas, Marika Lehtinen, Veli-
Matti Pura. 

Hämeen kylistä Portaan kylätalo on valittu yhdeksi 
pilottikohteeksi tavoitteena saada lisää käyttöä 
kylätaloille. Seuraava pilottitilaisuus Portaan osalta on 
keskiviikkona 7.2. klo 18.00 kylätalolla kahvin 
höystämänä. Toivomme kaikkien kylämme ja 
kylätalomme tulevaisuudesta kiinnostuneiden saapuvan 
paikalle löytämään jotain uutta, ideoimaan tulevaa ja 
ehkä kuitenkin säilyttämään jotain vanhaakin. Tämä on 
hieno tilaisuus päästä mukaan miettimään, miten 
kylätaloa voisi hyödyntää enemmän! Tervetuloa koko 
kylän väki! 

 

Sunnuntaina 25.2.2018 klo 12.00 kirkko kylässä Portaan 
kylätalolla! Tilaisuus jatkaa kinkeriperinnettä Portaassa 
ja Ojaisilla. Lastenhoito järjestetty. Tarjolla keittoa ja 
kahvia. Tervetuloa koko perheen voimin! 

 

Laskiaisena kylätalolla on yksityistilaisuus, joten 
laskiaistapahtumaa ei järjestetä tänä vuonna. 
Maaliskuussa on kuitenkin luvassa muuta mukavaa koko 
perheen ohjelmaa! 

Harrastukset kylällä kutsuvat! 

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

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

• UUTTA: kylätalolla alkaa 3-6 
luokan ikäisten teatterikerho 
torstaina 1.2.2018 klo 14.15- 
15.30. Vetäjänä Tammelan 
kunnan nuorisotyöntekijä Marko 
Simi 

Kiitos villasukankutojille!  
Sukkia kertyi 29 kpl ja Portaan diakoniapiiri on jakanut ne 

kyliemme ikäihmisille vuoden 2017 joulukuussa.  
"Minun ystäväni on kuin villasukka, joka talvella 

lämmittää…" 
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Ennakkotietoa 
maaliskuulle! 

 
”Kevään korvalla” - koko perheen 
puuhasunnuntai maaliskuussa! Sunnuntaina 
11.3. Portaan kylätalolla. Pistäkää kalenteriin 
ylös jo nyt ja suunnatkaa kylätalolle 
maaliskuussa! Lisätietoa maaliskuun 
tiedotteessa. 

 

 

Liesjärven ja Portaan-Ojaisten kyläyhdistysten 
yhteinen tontti/myytävien talojen 
markkinointipäivä Eräkeskuksella 
sunnuntaina 4.3.2018 klo 13! 

 

KYLÄLEHTI PORTAALAINEN 

ilmestyy taas  
toukokuussa! Lehden  
toimikuntaan valitut  
henkilöt kokoontuivat  
ensimmäiseen palaveriin  
su 28.1. 

Toivomme lehteen kirjoituksia ja 
kaikenlaisia tarinoita kyläläisiltä. Näiden 
tulisi olla perillä viimeistään 19.3.2018. 

Aineistoa voi toimittaa aiempien vuosien 
tapaan suoraan lehden taittajalle Kaisalle 
sähköpostilla kaisa.niiranen@uplifting.fi tai 
Jaanalle Härkäpostiin. 


