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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 5.3.2018 klo 18.00. Olet lämpimästi tervetullut! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Haluatko mainostaa tai ilmoittaa jostain tulevasta tapahtumasta seuraavassa kylätiedotteessa? Ota yhteyttä 

Amanda Virtaseen viimeistään 23.3.2018 joko puhelimitse p. 0453572155 tai sähköpostilla 

virtanen.amanda@gmail.com 

Toiminnallinen maaliskuu ja Portaan superviikonloppu: 

Ensin Lammaspeltohiihdot päiväkoti-ikäisille ja alakoululaisille lauantaina 10.3. klo 14.00. 

Latuihin voi tulla tutustumaan jo aikaisemmin. Ilmoittautuminen mahdollista  
klo 13.15 alkaen. Paikkana kylänrannan läheisyydessä oleva pelto (koululta  
Suomaantietä eteenpäin, tienhaarasta vasemmalle). Autot kannattaa jättää koulun  
parkkipaikalle. 

Kaikki palkitaan! Makkaranpaistoa sekä lämmintä mehua tarjolla. 

Tervetuloa mukaan viettämään mukavaa talvipäivää! 
Huom: Säävaraus - eli jos ei ole enää lunta tai jos on yli 15 astetta pakkasta,  
emme voi hiihtää. Lisätietoa Sirpalta puh: 045 640 9529 

Hiihtoja tukemassa Portaan-Ojaisten kyläyhdistys ry ja Portaan VPK. 

 

Ja samana viikonloppuna kuin hiihdot, on myös "Kevään korvalla" koko perheen 

puuhapäivä sunnuntaina 11.3. klo 12-14 Portaan kylätalolla!  
 

Ulkona lumivuori, sisältä löytyy arvontaa ja lapsille oma puuhanurkka. Myynnissä myös kunnon 
ruoka, eli hernekeittoa lisukkeineen ja tietysti kahvia ja täytettyjä pikkupullia! Tervetuloa 
kaikenikäiset koko perheen puuhapäivään! 

 
 
 
Liesjärven ja Portaan-Ojaisten kyläyhdistysten yhteinen tontti/myytävien talojen markkinointipäivä 
Eräkeskuksella sunnuntaina 4.3.2018 klo 13! 
 
 
 
Hiivaleipää leivotaan seuraavan kerran keskiviikkona 21.3. Yleisön pyynnöstä myös muutama  
kauraleipä ja sämpylöitä. Ostamaan voi tulla taas aikavälillä klo 15.00-17.30. Ja paikka on kylätalo. 
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KYLÄLEHTI PORTAALAINEN 

ilmestyy tuttuun tapaan toukokuussa, ja aineistoa kootaan täysillä! 

Toivomme lehteen kirjoituksia ja kaikenlaisia tarinoita kyläläisiltä. Näitä on jo tullutkin, mutta lisää mahtuu 

vielä! Aineistojen 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. 

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  

• Teatterikerho 3-6 luokan ikäisille torstaisin 

klo 14.15- 15.30. Vetäjänä Tammelan 

kunnan nuorisotyöntekijä Marko Simi 

Kylätalon vuokraushintoja on maltillisesti 

tarkistettu kylätalon kohonneiden 

kustannusten takia. Uudet hinnat löytyvät 

osoitteesta www.porras.net ja ovat voimassa 

1.5.2018 alkaen (hinnankorotus ei koske jo 

varattuja varauksia). 

Portaan-Ojaisten kyläyhdistyksen 

sääntömääräinen kevätkokous 

9.4. klo 19.00 Portaan kylätalolla! 

Hyvää pääsiäistä 

ja ihanaa alkavaa 

kevättä kaikille! 


