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 6.8.2018 klo 18.00. Olet lämpimästi tervetullut!

Muistattehan, että sunnuntaina on

Unikeontori!
Unikeontori!
Ota siis suunnaksi Portaan kylätalo sunnuntaina 29.7. klo 10-14!
Portaan unikeontori on iloinen koko perheen tapahtuma, jossa on luvassa hyvää mieltä ja toritunnelmaa,
arpajaiset, lounas kylätalolla 11-14, kahvia, lättyjä ja kotileivonnaisia. Tule tutustumaan myös vanhoihin
Portaalainen lehtiin lukunurkkauksessa sekä käsityönäyttelyyn, jossa on esillä omalta kylältä löydettyjä vuoden
käsityöksikin valittuja töitä!
Lapsille maksutonta ongintaa teemalla ”Mitä mereen ei kuulu?”
Myös tänä vuonna arvuutellaan mikätintä! Arvaatko, mikä se on?
Vielä ehdit varaamaan myös myyntipaikan tapahtumaan! Varaukset
Härkäpostista; yksi pöytä 10€ ja kaksi pöytää 15€.

Entäs se UNIKEKO?!
Kuka kastellaan klo
12 VPK:mme
toimesta?

Lämpimästi tervetuloa viettämään mukavaa päivää Portaan kylätalolle!
Myös Dokumenttielokuvaa "Portaan kylässä" on myös myynnissä unikeontorilla. (Hinta 20€/kpl)

Kaislikossa suhisee
toden teolla sunnuntaina 5.8.2018 klo 13.00 alkaen!
Kyseessä on talkootapahtuma kaikille kylämme halki kulkevan joen kunnosta
kiinnostuneille! Tavoitteena on siistiä jokea kortteista ja muista kasveista.
Varustaudu suojaamalla jalkasi ja tarvittaessa pääsi (kuuma)! Jos löytyy
kumivene, ota mukaan. Tapahtuman kesto on noin kuusi tuntia, joten
jokainen ehtii kantamaan oman kortensa kekoon joen hyväksi! Tavataan
Syrjälän Riihitarhassa klo 13.
Kyläyhdistys hoitaa paikalle jotain pientä purtavaa.
Tässä on ainutlaatuinen tilaisuus kokea uusi
kuntoilumuoto, eikä sadekaan haittaa, koska
kastuu joka tapauksessa!
WWW.PORRAS.NET

Nyt on myös hyvä aika
kitkeä jättipalsamit pois,
ennen kun siemenet
poksahtaa! Jättipalsami
kuuluu haitallisten
vieraslajien listaan. Se
leviää voimakkaasti
erityisesti vesistöjen
lähellä ja syrjäyttää
alkuperäistä lajistoa.
Kasvijätteet hävitetään
polttojätteen mukana!

Haluatko mainostaa tai ilmoittaa jostain tulevasta tapahtumasta seuraavassa kylätiedotteessa? Ota yhteyttä Amanda
Ketolaan viimeistään 24.8.2018 joko puhelimitse p. 0453572155 tai sähköpostilla ketola.amanda@gmail.com

Elokuussa voi ihastella myös
taidetta:
•

•

MARJATTA ÖRNin TAIDENÄYTTELY
1.-17.8.2018
Tammelan kunnantalon näyttelytilassa
viraston aukioloaikana. Näyttelyn
teema: TIE - JOKI - HARJU mielenmaisemani Portaassa, jota
useimmat näyttelyssä olevat työt
kuvaavat. -Tervetuloa!

Jo perinteeksi muodostunut

Elokuun musiikkitapahtuma
toteutetaan tänä vuonna yhteislaulun merkeissä!
Yhteislaulua pääset laulamaan ja kuuntelemaan
keskiviikkona 22.8.2018 klo 18!
Tällä kertaa paikkana on Nahkurinverstaan piha.
Sateen sattuessa yhteislauluilta pidetään sisällä. Paikan
päällä on mahdollisuus ostaa kahvia!

ITE-taidenäyttely Mäkikylän Karjaa
9.8 alkaen Kellarimäentie 16:ssa
kylätien varrella. Aina auki. Ilmainen.
Tervetuloa. HK

Tammelan Kirppiskierros 18.-19.8.
Portaassa kirppistellään la 18.8.,
paikka Härkäpostin / Patinaputiikin
piha. Myynti omalta pöydältä tai
auton perästä, myyntipaikat
maksuttomia. Ilmoittautua ehtii
15.8. saakka Veinin Jaanalle,
p. 0500-517412

HUOMIO, HUOMIO! Jos tiedät
jotain Portaan kylärannassa
paikoilla nro 12-13 olevasta
veneestä, ota pikaisesti yhteyttä
kyläyhdistyksen puheenjohtaja
Raija Hovila, puh. 050-5739085.
Venepaikkaa ei ole varattu/
maksettu ja vene näyttää
käyttämättömältä. Vene
siirretään pois rannasta, ellei
yhteydenottoa tule keneltäkään
5.8.2018 mennessä.
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