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 2.7.2018 klo 18.00. Olet lämpimästi tervetullut!

Unikeontori
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?”
Tämän vuoden mikätin on pieni, mutta erittäin vaikea tunnistaa!
Myyntipaikan tapahtumaan voit varata 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!

Heinäkuussa riittää paljon muutakin puuhaa!
•

Uinti kylärantaan su 1.7. Lähtö klo 12 pikkusillalta. On myötävirtaan, siis helppo. Kävellen takaisin.
Pakkaa pyyhe, vaatteet ja eväät mahdollisimman pieneen (kulkee polkupyörällä). Voit myös osallistua
ei-moottoroidulla kulkuneuvolla. Tervetuloa! -Hanski Mäkikylästä

•

Pyöräily Saaren kansanpuistoon su 8.7. Lähtö pikkusillalta klo 15. Tanilantien kautta uimapaikalle,
missä voi pulahtaa. Sitten näkötornille, missä pidetään kahvipiknik tornin juurella kaunista maisemaa
ihaillen. Omat juotavat, syötävät mukaan. Jos haluat käydä näkötornissa, muista sisäänpääsymaksu.
Voit tulla myös autolla. Sää ei ole este, korkeintaan hidaste. Tervetuloa! -Hanski Mäkikylästä

•

Kesän hiivaleipäpäivä ti 10.7. Voit tulla ostamaan kylätalolta lämpimäisiä klo 15.00-17.30. Myydään
niin kauan kuin riittää. Myynnissä myös dokumenttielokuvan "Portaan kylässä" DVD hintaan 20€/kpl

Haluatko mainostaa tai ilmoittaa jostain tulevasta tapahtumasta seuraavassa kylätiedotteessa? Ota yhteyttä Amanda
Virtaseen viimeistään 20.7.2018 joko puhelimitse p. 0453572155 tai sähköpostilla virtanen.amanda@gmail.com
WWW.PORRAS.NET

Ennakkotietoa elokuulle:
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
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!
Ps. Tammelassa tapahtuu-lehtisessä
virheellinen aika.

Melontaretki kahveilla Turpoonjoelle!
Portaan kylämelonta keskiviikkona 25.7. klo 18 alkaen
Nahkurinverstaalta ja samaan paikkaan palataan.
Melotaan kaksipaikkaisilla avokanooteilla. Retki kestää
n. 2 tuntia. Hinta 30€/hlö, lapset lisäistuimella 8€/hlö.
Hintaan sisältyy kanootti varusteineen, opastus ja
kahvit ennen melontaa. Vaatetus säänmukainen,
juomapullon voi halutessaan ottaa mukaan.
Osallistujalla tulee olla perusuimataito.
Paikkoja rajoitetusti. Lisätiedot ja ilmoittautumiset
Erärenki Jouni Palén
p. 050 5454722 tai
erarenki@gmail.com

Onkikilpailut la 21.7. klo 16-18 kylärannassa
Turpoonjoella! Osallistumismaksu 5€ alle 16ja yli 65-vuotiaat, 10€ muut. Myös palkintoja.
Huom! varustuksena saappaat ja pitkä onki.
Järj. Portaan osakaskunta

Aukiolot heinäkuussa:
ti-pe klo 11-17
la klo 11-15
sekä su 29.7. klo 11-15
Joustan mahdollisuuksien mukaan
aukioloissa, pirauta 0500517 412/Jaana

Tervetuloa vanhan tavaran
sisustusputiikkiin!
Portaanraitti 1, 31340 Porras
verkkokauppa osoitteessa:
www.patinaputiikki.fi
WWW.PORRAS.NET

