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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 keskiviikkona 3.10.2018 klo 18.00. Olet lämpimästi tervetullut! 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Haluatko mainostaa tai ilmoittaa jostain tulevasta tapahtumasta seuraavassa kylätiedotteessa? Ota yhteyttä Amanda 
Ketolaan viimeistään 26.10.2018 joko puhelimitse p. 0453572155 tai sähköpostilla ketola.amanda@gmail.com 

Portaan-Ojaisten kyläyhdistys täyttää 30-vuotta tänä 
vuonna. Juhlinta tapahtuu arkisissa työn merkeissä. 
Tervetuloa syyskokoukseen keskiviikkona 7.11. klo 
19.00 päättämään yhdistyksen tulevasta toiminnasta 
ja juomaan täytekakkukahvit! 

 
 

 
 
 
 

Portaan VPK järjestää lauantaina 13.10.2018 
klo 11-14 palotallilla palosammuttimien 
tarkastuksen hintaan 5 €/kpl. Maksu käteinen. 
Mahdollisuus myös uuden sammuttimen 
hankkimiseen. Tartu tilaisuuteen! 
 

Syksy on saapunut ja 
harrastukset kylällä kutsuvat 

mukaan! 

• Jumppa Portaan koululla  
torstaisin klo 18.30! Vetäjänä 
Merja Syrjälä  
p. 0505458122 

• 4-H kerho torstaisin  
klo 17.30-19.00 Portaan 
kylätalolla. Ohjaajina Roosa 
Aaltonen ja Helkky Kaunisto, 
aikuisena paikalla Tia 
Serjovaara 

Kierros Kiljamon ympäri ja nousu luontotorniin! 
 
Lähdetään yhdessä kierrokselle Kiljamon ympäri Torronsuolle! Kierros Kiljamon ympäri on 
helppokulkuinen 1,5km mittainen polku, jonka suo-osuudet on pitkostettu. Kiivetään myös 
Kiljamon luontotorniin katsomaan syksyistä suomaisemaa ja paistetaan eväitä tornin lähellä 
olevalla tulentekopaikalla. Tämä on myös pienille lapsille sopiva retki ja matkaa taitetaan 
pienimpien kulkijoiden tahdissa, ihastellen suopursuja ja ihmetellen luontoa. Koirat ovat 
tervetulleita mukaan, ja ne on pidettävä kytkettyinä koko retken ajan. 
 
Lähtö Kiljamon pysäköintialueelta (Somerontie 732, Tammela) sunnuntaina 14.10. klo 10.30! Omat eväät 
mukaan, mikäli mielit nauttia lounasta luonnon helmassa!  
 
Soittele, jos sinulla on kysyttävää tai et löydä kokoontumispaikalle! p. 0453572155 
 
Mukaan retkelle kutsuvat Amanda ja pieni kulkija Kasper! 
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Hei kyläläiset! 

Tervetuloa keittolounaalle ja kakkukahville  
la 13.10.2018 klo 12.30-15.30 Portaan kylätalolle. 

Kahvin jälkeen tanssihaluisille cha-cha ja jive-kurssi klo 16-18. 

Juha Siitonen ja Helena Turunen 

Ilmoittautumiset 7.10.2018 mennessä.  juha.siitonen@optistock.fi p. 050-5533710   
Ei kukkia eikä lahjoja. Halutessasi voit tukea lasten ja nuorten urheiluharrastuksia FI61 5025 0260 9373 13 
 
Olet myös tervetullut kuntoilemaan samalla viikolla ja vauhdittamaan Juhaa uudelle vuosikymmenelle! 
Su 7.10  Järven ympärijuoksu (Kaukjärven kierros 14km) (pyöräily)  klo 10.00-11.30 Tammelan liikuntakeskus 
Ma 8.10 Bodypump (10€)      klo 15.30-17.00 Kutomon VK fysio, Forssa 
Ti   9.10  Tanssitreenit Jaana Jokinen (8€)    klo 18.30-20.30 Portaan kylätalo  
Ke 10.10 Turpoon pyörä(juoksu)lenkki     klo 8.30-9.15      lähtö: Portaan Härkäposti 
To 11.10 Pilates / Minttu Siitonen     klo 18.30-19.30 Portaan koulu  
Pe 12.10 Lavatanssit ja tanssikurssi (16€) /Sari&Jari Aaltonen  klo 19.15-1.00 Esakallio, Somero 
La 13.10 Keittolounas, tanssikurssi cha-cha, jive/Susa Matson  klo 12.30-15.30, 16-18 Portaan kylätalo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ennakkotietoa 
marraskuulle! 

 
Koululaisten disco perjantaina 2.11.!  
 
 
 
 
Halloweenjuhlat  
aikuisille lauantaina  
3.11. klo 18 alkaen  
pöytäjuhlana.  
Ruokapuoli nyyttäriperiaatteella. 
Lippuja ainakin Lehtisen Mikolta ja 
Härkäpostista hintaan 10 €/ kpl. 
 
 
Laita myös kalenteriin lauantai 24.11. 
jolloin kylätalolla on  
koululaisten myyjäiset ja  
mummojen keittämää  
ihanaa joulupuuroa 
sekahedelmäkeittoineen. 
 

 


