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 3.9.2018 klo 18.00. Olet lämpimästi tervetullut!

Palataan hetkeksi vähän menneisiin Portaan unikeontorille!
Vilinää ja vilskettä riitti, kun ihana väenpaljous valtasi Portaan kylätalon!
Unikeko vuonna 2018 on Hillevi Jaakkola! Onnea!
Mikätin oli vanhan ajan ryijyneula/tuftausneula eli koristaja.
Kiitos vielä kaikille talkoolaisille unikeontoripäivän onnistuneesta läpiviennistä.
Teitä oli kaiken kaikkiaan 27 eri tehtävissä!

Tervetuloa liikkumaan ja tanssimaan!
Tiistaina 4.9. klo 19-21 kylätalolla alkaa lavatanssikurssi.
Ohjaajana toimii Jaana Jokinen. Aiempaa tanssikokemusta et
tarvitse, sillä opetus on suunnattu sekä vasta-alkajille että jo
jonkun verran tanssineillekin. Omaa pariakaan ei tarvita, koska
tunneilla on jatkuva parinvaihto. Halutessaan voi kuitenkin
tanssia myös oman parin kanssa.

Syksy on saapunut ja
harrastukset alkavat taas!
•

Jumppa Portaan koululla
alkaa torstaina 30.9.
klo 18.30! Vetäjänä
Merja Syrjälä
p. 0505458122

Kurssi on syyskauden mittainen, alustavasti 10
kerran kurssi. Hinta on 8 e/hlö/kerta. Syksyn
aikana käydään läpi mm. foksia, tangoa,
humppaa, fuskua, rumbaa, valssia ja buggia.
Ilmoittautumisia ei tarvita, riittää kun tulet
paikalle tiistaina 4. syyskuuta.

Haluatko mainostaa tai ilmoittaa jostain tulevasta tapahtumasta seuraavassa kylätiedotteessa? Ota yhteyttä Amanda
Ketolaan viimeistään 21.9.2018 joko puhelimitse p. 0453572155 tai sähköpostilla ketola.amanda@gmail.com
WWW.PORRAS.NET

”Tervetuloa syksy ja puolukan puna,
koivupuun kirjolehti!
Tatteja täynnä on metsän juna,
tuulten juoksu luoksesi ehti.
Vielä tuntuu kosketus kesän,
vaikka syksy jo rakensikin pesän.”

Portaan koulutalo viettää
syntymäpäiviä!
29.8.1898 klo 10.00 oli vaatimaton koulun
vihkiäisjuhla opetustyön alkamisen yhteydessä.
Onnittelut lienevät 120-vuotiaalle paikallaan!
Myös 29.8.2018 koulun väki keskittyy
opetustyöhön.

Ihanaa syksyn alkua kaikille! Koululaisille
tsemppiä uuteen lukukauteen, sekä
oppimisen iloa!
Koululla olevan jätepaperivaraston syksyinen
lastaus/tyhjennyspäivä tapahtuu koululaisten
toimesta perjantaina 28.9! Tuttuun tapaan
siirtolava on silloin koulun pihalla ja sinne voi
tuoda myös suoraan jätepaperia
tyhjennyspäivän ajan!

Koululaiset kiittävät
kevään metalliromun
keräykseen osallistuneita!

Onko leffailta vielä pitämättä?
Muistathan, että dokumenttielokuvaa
"Portaan kylässä" voi ostaa seuraavista
paikoista aukioloaikoina: Kahvio
Härkäposti, Patinaputiikki, Portaan
Nahkurinverstas ja Tammelan kunnan
info. Hinta 20 €/kpl.
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