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 9.4.2018 klo 17.30. Olet lämpimästi tervetullut!

Portaan-Ojaisten kyläyhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous 9.4. klo 19.00 Portaan kylätalolla. Olet
lämpimästi tervetullut osallistumaan kevätkokoukseen! Muistattehan, että myös hallituksen kokoukset
ovat avoimia, ja niihin saa aina tulla mukaan ideoimaan toimintaa ja kertomaan terveisiä hallitukselle!

Tiistaitupa 10.4. klo 9.30 alkaen. Lounas klo 11.00 Portaan
kylätalolla.

Kimppakävelyt odottavat pientä ja suurta kulkijaa tiistaisin!
Ensimmäinen kävely 10.4. klo 17.30 Härkäpostin edestä
lähtien. Tervetuloa mukaan haukkaamaan happea ja
kävelemään porukalla! Lenkkien kestot noin tunnista
puoleentoista/kerta.

ETSINTÄKUULUTUS!
Löytyykö sinulta kaappien kätköistä
vanhoja PORTAALAINEN lehtiä? Jos
kyllä, ja olet valmis luopumaan
niistä, ilmoitatko Raijalle puh.
0505739085. Muutamia vuosia
puuttuu.

Harrastukset kylällä kutsuvat!
•

Lauantaina 28.4. Tammelan kunta järjestää

opastetun kulttuurikävelyn
liittyen kevään 1918 tapahtumiin Tervalammilla ja Portaassa.
klo 12.00 Kokoontuminen Tervalammin talolla
(10 km Portaasta Vojakkalan suuntaan)
klo 13.00 Siirrytään Portaan Nahkurinverstaalle,
jossa mahdollisuus ostaa kahvia + makea tai suolainen
klo 13.45 Lähdetään Porras-kierrokselle
klo 15.30 Kierros päättyy kylän keskustaan klo 15.30.
Kierroksella oppaina toimivat Eliisa Lintukorpi ja Seppo Kujala.
Kierroksen tarjoaa Tammelan kunnan kulttuuritoimi.

•

•

Talvikauden ikäihmisten
"kotijumppa" on loppunut ja
siirrytään ulkoliikuntaan.
Tervetuloa mukaan
kimppakävelyille tiistaisin!
Jumppa torstaisin klo 18.30
alkaen Portaan koululla.
Vetäjänä Merja Syrjälä
Teatterikerho 3-6 luokan
ikäisille torstaisin klo 14.1515.30. Vetäjänä Tammelan
kunnan nuorisotyöntekijä
Marko Simi

Haluatko mainostaa tai ilmoittaa jostain tulevasta tapahtumasta seuraavassa kylätiedotteessa? Ota yhteyttä Amanda
Virtaseen viimeistään 20.4.2018 joko puhelimitse p. 0453572155 tai sähköpostilla virtanen.amanda@gmail.com
WWW.PORRAS.NET

Portaan päiväkodin puolesta
Alueen vanhemmat tekevät töitä Portaan päiväkodin
säilyttämiseksi. Kiitos jo kaikille teille, jotka olette
antaneet tukenne ja osallistuneet vetoomuksen
tekemiseen tavalla tai toisella. Vetoomus esiteltiin
kunnantalolla perjantaina 23.3, mutta työ ei suinkaan
lopu tähän. ”Portaan päiväkodin säilyttämisen puolesta”
-nimilistaan kerätään edelleen nimiä, olethan yhteydessä
joko Amanda Virtaseen tai Henna Björkholmiin, mikäli
haluat nimesi vetoomuslistalle.
Olemme perustaneet asian tiimoilta nettisivun, jotta
esityksemme olisi helposti kaikkien nähtävillä,
luettavissa ja jaettavissa. Sivut löydät osoitteesta:
https://portaan-paivakodin-puolesta.webnode.fi
Terveisin,
Henna Björkholm (p. 0401915155)
Amanda Virtanen (p. 0453572155)
ja kaikki muut projektissa mukana olevat

Mielitkö veneilemään, mutta veneelle ei
ole paikkaa? Ei hätää, sillä Portaan
kylänrannassa on vuokrattavana
venepaikkoja hintaan 20e/vuosi
huhtikuusta alkaen! Varaa oma
venepaikkasi Härkäpostista ja nouda
vuoden 2018 tilisiirto!

Ennakkotietoa
toukokuulle:
Vaikka ulkona ei ihan vielä siltä näytäkään, kesä
hiipii kohti hurjaa vauhtia! Perinteisten
vappujuhlien sijaan päätettiin järjestää ”Kesän
kynnyksellä” pöytäjuhlat! Kaikki kynnelle
kykenevät siis kesän kynnykselle 5.5.2018. klo 18
alkaen! Juhlat ovat nyyttärit, joten tuothan
mukanasi jotain purtavaa yhteiseen
nyyttäripöytään! Liput 10e/kpl.

Kevään aukioloajat:
keskiviikko klo 11-18
lauantai klo 11-16
Joustan mielelläni aukioloissa,
soita rohkeasti 0500-517 412/Jaana
Myynnissä paljon uutta kivaa,
mm. ekologisia pyykkietikoita!
Tervetuloa!
ps. Pihakirppis tulossa la 19.5.!
Nettikauppa www.patinaputiikki.fi
WWW.PORRAS.NET

