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 7.5.2018 klo 18.00. Olet lämpimästi tervetullut!

”Kesän kynnyksellä” PÖYTÄJUHLAT!
Kaikki kynnelle kykenevät siis kesän kynnykselle, Portaan
kylätalolle, lauantaina 5.5.2018. klo 18 alkaen! Juhlat ovat
nyyttärit, joten tuothan mukanasi jotain purtavaa yhteiseen
nyyttäripöytään! Lippuja Lehtisen Mikolta tai Härkäpostista
10e/kpl. Tule viettämään yhdessä iltaa laulun ja muusikin
kera – karaokea unohtamatta!

Siivoustalkoita:
Tiistaina 8.5. kylän teiden varret vapaaksi roskista, sekä
kylätalon pihan siivous. Roskapusseja saa kylätalon pihalta klo
16.30 alkaen (omankin saa ottaa kotoa), oma katuharja
pihanharjaukseen hyvä ottaa mukaan. Siivous alkaa klo 17.00.
Kylätalolla tarjolla talkookahvia klo 17-19.30.
Ja keskiviikkona 9.5. pestään talkoilla kylätalon
ikkunat. Mummut aloittavat jo klo 11.00, mutta
mukaan ehtii pitkin päivää aina iltaan asti. Otahan
omat siivousvälineet mukaan. Luvassa tehokasta
liikuntaa, puhdasta jälkeä ja iloisia talkoolaisia, sekä
kahvia ja pientä purtavaa osallistujille!

Kimppaliikunta toukokuussa:
Ti 8.5. tienvarsisiivoukseen osallistumista
Pe 11.5. Astu valoon - kävelyretki
Ti 15.5. lähtö Mannin pihalta klo 17.30
Ti 22.5. polkupyöräretki Portaan korkeimmalle paikalle, lähtö
Härkäpostin edestä klo 17.30
Ti 29.5. lähtö Härkäpostin edestä peruslenkille klo 17.30

Harrastukset kylällä kutsuvat!
•

•

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

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!

Kylälehti Portaalainen
ilmestyy toukokuussa! Lehti jaetaan
talkoovoimin kaikkiin kyliemme
(Porras-Ojainen-Pääjärvi)
postilaatikoihin.
Jos lehteä ei kuulu, otathan yhteyttä
Raijaan, puh. 050-573085.

Haluatko mainostaa tai ilmoittaa jostain tulevasta tapahtumasta seuraavassa kylätiedotteessa? Ota yhteyttä Amanda
Virtaseen viimeistään 25.5.2018 joko puhelimitse p. 0453572155 tai sähköpostilla virtanen.amanda@gmail.com
WWW.PORRAS.NET

ASTU VALOON-kävelyretki

Vuoden 2018 unikeon valinta lähestyy!

Lähtö perjantaina 11.5 klo 18 Portaanraitti 1:stä
(Härkäposti, Patinaputiikki).

Kuka voisi olla seuraava unikeko? Jos Sinulla on mielessäsi
hyviä ehdotuksia perusteluineen, jätä halutessasi
ehdotuksesi Raijalle postilaatikkoon (Portaantie 837) tai
sähköpostiin (mummu.hovila@gmail.com) 15.6.
mennessä. Raija toimittaa ne edelleen tämän vuoden
valintaraadille (= kolme edellistä unikekoa eli P. Väre, M.
Pura ja J. Siitonen)

Reitti kulkee Portaanraittia kohti pikkusiltaa ja
Nahkurinverstasta. Mäkikylässä kävelemme
Kellarimäentien päähän. Huuvantien jälkeen
ylitämme Härkätien ja jatkamme
Hernehuhdantietä Rekolantielle. Reitti päättyy
paarille. Pituus n 4 km.
Kaikki tervetulleita, jopa koirat. Voit liittyä
joukkoon myös matkan varrelta.

Koulun
vanhempainkerho
järjestää
metallinkeräyksen!
Lava on Portaan
koululla
toukokuun ajan.

Koollekutsuja H Kankuri ja Jeri-koira Mäkikylästä
Ps. Olisi hienoa, jos pihoja olisi koristeltu
kevätkukilla. ;)

PORTAAN PIHAKIRPPIS
la 19.5. klo 10-15
Patinaputiikin ja Härkäpostin pihassa!
Oma pöytä mukaan tai myynti suoraan
auton peräkontista!
Paikan hinta 5 € (sis. kahvin Härkäpostista)
Ilmoittautumiset Patinaputiikkiin tai
p. 0500-517 412/Jaana
Tervetuloa myymään & ostamaan!

Portaanraitti 1, 31340 Porras

Avoinna toukokuussa:
Ke klo 11-18
La klo 11-16
Verkkokauppa osoitteessa
www.patinaputiikki.fi
Huom! La 19.5. pihakirppis klo 10-15
Tervetuloa!
WWW.PORRAS.NET

Portaan kyläyhdistys ry:n
hallitus tukee Portaan
äitejä ja heidän arvokasta
panostaan kylän hyväksi.
Vielä kerran, suurkiitos
Portaan ja Liesjärven
äideille kannanotosta
päiväkodin puolesta!

