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 8.1.2018 klo 18.00. Olet lämpimästi tervetullut!

Raketit raikaa,
ripaus taikaa,
Hyvää Uutta Vuotta,
tulevaa aikaa!

Palataan vielä hetkeksi joulun tunnelmaan kauneimpien joululaulujen lauluhetken parissa. Tule
laulamaan kanttori Evi Kantin säestyksellä kauneimpia joululauluja kylätalolle la 6.1.2018 klo 17.00!
Laulutuokion jälkeen voit siirtyä katsomaan loppiaistulien loistoa!

Tehdään myös yhdessä

HÄRKÄTIEN
LOPPIAISTULISTA
entistäkin upeammat tänä vuonna! Tuhannet ulkotulet, jäälyhdyt, jätkänkynttilät ja muut tulet
tuovat valoa pimeään loppiaisena Härkätiellä. Härkätie on valaistu aina Turusta
Hämeenlinnaan saakka!
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. Tulet
alkavat syttyä klo 16 alkaen!

WWW.PORRAS.NET

Haluatko mainostaa tai ilmoittaa jostain tulevasta tapahtumasta seuraavassa kylätiedotteessa?
Ota yhteyttä Amanda Virtaseen viimeistään 26.1.2018 joko puhelimitse p. 0453572155 tai
sähköpostilla virtanen.amanda@gmail.com

Hiivaleipää leivotaan taas (+ muutama
kaurakin) kylätalolla torstaina 18.1.
Lämpimiä leipiä voi tulla ostamaan klo 1517.30 hintaan 1.50€/kpl
"Leivo leipäs alkukuusta, pese pyykkis
loppukuusta"

Hämeen kylistä Portaan kylätalo on valittu
yhdeksi pilottikohteeksi tavoitteena saada
lisää käyttöä kylätaloille. SEURAAVA
PILOTTITILAISUUS Portaan osalta on 7.2. klo
18.00 kylätalolla kahvin höystämänä.
Toivomme kaikkien kylämme ja kylätalomme
tulevaisuudesta kiinnostuneiden saapuvan
paikalle löytämään jotain uutta, ehkä
säilyttämään jotain vanhaakin. Joskus on hyvä
pysähtyä ihan vaan miettimään.

AVOIN TYÖPAJA "Kylien erityisyydet
esille ja digi-muotoon retkeilijöitä
varten" kylätalolla ke 17.1.2018 klo 18.
Työpajassa kerätään yhteen tietoa
Portaan ja lähikylien palveluista,
nähtävyyksistä, historiasta ja
tapahtumista. Tietoja tullaan
käyttämään retkeilijöille ja matkailijoille
suunnattavassa retkeily- ja
pyöräilyreittien markkinoinnissa sekä
mm. digitaalisessa karttasovelluksessa,
joita kehitetään Hämeen
ammattikorkeakoulun DigiTrailhankkeessa.
Tilaisuuden järjestävät DigiTrailhanke/HAMK ja Omalta Kylältä
Hämeessä/Hämeen Kylät ry.
Tervetuloa mukaan kaikki aiheesta
kiinnostuneet!

Harrastukset kylällä kutsuvat!

WWW.PORRAS.NET

•

Ikäihmisten "kotijumppa"
tiistaisin kylätalolla klo 9.3010.30. Jumppa jatkuu 16.1.
Vetäjänä Raija Hovila

•

Jumppa torstaisin klo 18.30
alkaen Portaan koululla. Jumppa
jatkuu 11.1. Vetäjänä Merja
Syrjälä

