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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 4.6.2018 klo 18.00. Olet lämpimästi tervetullut! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

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

Virtaseen viimeistään 21.6.2018 joko puhelimitse p. 0453572155 tai sähköpostilla virtanen.amanda@gmail.com 

Koululaisten paperinkeräys jatkuu koko 

ajan. Papereille löytyy varastopaikka 

koulun pihaliiterin liukuovien takaa, 

kunnes oppilaat tyhjentävät varaston 
taas syyskuussa siirtolavalle. 

Paperinkeräyspisteelle voi siis tuoda 

paperia jatkuvasti ympäri vuoden. 

Opastettu kyläkierros liittyen "Avoimet kylät" 

tapahtumiin Hämeessä lauantaina 9.6.2018 klo 13.00 

alkaen. Kokoontuminen ja lähtö Portaan kylätalolla 

(Portaanraitti 12) josta opas Seppo Kujala vie meidät 

tarinoiden kera tutustumaan Porras-kierrokselle. Kierros 

päättyy kylätalolle, jossa kahvit. Sateen sattuessa kierros 

kuvien kera kylätalolla sisällä. Arvioitu kesto 2 tuntia. 

Vapaaehtoinen opas/kahvimaksu kyläyhdistyksen 

hyväksi. 

Tervetuloa läheltä ja kaukaa. 

 

Tammelan 4H-kerho järjestää Portaan koulun oppilaille 

kesäleirin Portaan kylätalolla 4.6.-8.6. Leiri on päiväleiri 

ja se toteutuu, jos ilmoittautuneita tulee vähintään 8. 

Tiedote leiristä on jaettu koulun kautta oppilaiden 

mukana koteihin. 

 

PORTAAN KYLÄSSÄ - dokumenttielokuvan ensi-ilta  

keskiviikkona 27.6.2018 Portaan kylätalolla! Illan aluksi 

kahvitarjoilu klo 18.00 alkaen. Elokuva alkaa klo 18.45 ja 

sen kesto on 70 minuuttia. Vapaaehtoinen kahviraha.  

DVD:n myyntihinta on 20 €/ kpl. Melkoisella 

todennäköisyydellä niitä on jo myynnissä ensi-illassa, 

ihan varmasti unikeontorilla.  

Elokuva on hieno muisto Portaan kylästä itsellesi, 

lahjaksi tai vaikka tuliaisiksi. 

Iso kiitos kaikille Portaalainen lehden 

aikaansaamiseen! ERITYISKIITOS Kaisa 

Niiraselle arvokkaasta talkoopanoksesta 
lehden taiton osalta. 

Portaalainen lehteä on vielä mahdollista 

lunastaa Härkäpostista. 

 

Nilkat ovat kovilla palotallin 

sivuvarastossa, joka toimii 

kyläyhdistyksen varastona. Siivoustalkoot 
siellä ke 6.6.2018 klo 18.00 alkaen. 

Tervetuloa mukaan, ties mitä löytyy! 

 

Muistathan ehdottaa mieleistäsi uutta 
vuoden 2018 unikekoa! Jätä ehdotus 

perusteluineen 15.6. mennessä Raijalle 

postilaatikkoon (Portaantie 837) tai s-
postilla (mummu.hovila@gmail.com) 

Raija toimittaa ne edelleen tämän 

vuoden valintaraadille (=kolme edellistä 

unikekoa) 
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Pahoittelemme etukäteen 

juhannushäistämme 22.6. aiheutuvaa 
Äänekästä musisointia. 

T: Vesa Pura ja Tiina Halonen 
 

ONNEA 

uusille ylioppilaille ja ammattiin 

valmistuville. Koululaisille hyvää, 

antoisaa kesälomaa. Syksyllä Portaassa 

jatkuvat hoito, eskari ja koulu. 

 

 

Aukiolot kesäkuussa: 

ti-pe klo 11-17 

la klo 11-15 

sekä su 24.6. klo 11-15 

 
Huom! 

pe 1.6. suljettu 

ma 4.6. - ti 5.6. suljettu 

pe 22.6. – la 23.6. suljettu 

 

Joustan mahdollisuuksien mukaan 

aukioloissa, pirauta 0500-517 412/Jaana 

 

Tervetuloa vanhan tavaran maailmaan! 

 

NAHKURINVERSTAS 

  
Avoinna 6.6. - 12.8.  

  
Tarkemmat aukioloajat ym. netistä: 

nahkurinverstas.fi tai 

facebook.com/nahkurinverstas 
   

Museo 
Kahvia, leivonnaisia, jäätelöä  

Lounasbuffet / brunssi  
Anniskeluoikeudet 

  
Tervetuloa! 

  
Portaan Nahkurinverstas 

Kappelintie 26, Porras     p. 040 767 5928  
 

Mielitkö veneilemään, mutta veneelle ei 

ole paikkaa? Ei hätää, sillä Portaan 

kylänrannassa on vuokrattavana 

venepaikkoja hintaan 20e/vuosi! Varaa 

oma venepaikkasi Härkäpostista ja nouda 

vuoden 2018 tilisiirto! 


