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 4.2.2019 klo 18.00. Olet lämpimästi tervetullut!

Kyläyhdistyksen hallitus vuodelle 2019 on valittu!
Puheenjohtajana vuonna 2019 toimii Mikko Lehtinen, varapuheenjohtajana Katja Sihvonen ja sihteerinä
Ella Aaltonen. Muut hallituksen jäsenet ovat Marika Lehtinen, Olavi Kari sekä Veli-Matti Pura.
Tiedotevastaava Amanda Ketola.

Harrastukset kylällä kutsuvat!
•

Jumppa torstaisin klo 18.30
alkaen Portaan koululla. Vetäjänä
Merja Syrjälä, p. 050 54 58 122

•

Koiraharrastajien yhteistreenit
keskiviikkoisin Saaren koulun
kentällä klo 18. Harjoitellaan
koirakon tarpeen mukaan asioita.
Hinta 5e/kk/osallistuja. Kysy lisää
ja ilmoita itsesi mukaan
treeniryhmään: Amanda Ketola,
p. 0453572155

Kylälehti PORTAALAINEN
on jo vuosia ilmestynyt toukokuussa. Lehden
tekeminen on yksi kyläyhdistyksen suurimmista
projekteista vuosittain.
Vuoden 2019 lehden osalta kyläyhdistyksen hallitus
pyytää apua kaikilta kyläläisiltä! Jotta lehti saadaan
ilmestymään tänäkin vuonna, tarvitaan
toimituskuntaan auttavia käsiä.
Seuraaviin asioihin tarvitaan apua:
- lehden taitto
- mainosten kerääjiä (4-5 hlöä)
- lehteen kirjoittajia
- yhteyshenkilö koulun kanssa
Ensimmäinen kokous lehden synnyttämiseksi on
sunnuntaina 3.2. klo 15.00 kylätalolla.
Tervetuloa mukaan! Me kaikki haluamme, että
kylälehti ilmestyy tänäkin vuonna!
Se on mahdollista vain, jos kokoon
saadaan riittävä määrä
toimituskuntaa.

Haluatko mainostaa tai ilmoittaa jostain tulevasta tapahtumasta seuraavassa kylätiedotteessa? Ota yhteyttä Amanda
Ketolaan viimeistään 22.2.2019 joko puhelimitse p. 0453572155 tai sähköpostilla ketola.amanda@gmail.com
WWW.PORRAS.NET

Ennakkotietoa maaliskuulle!
Tiistaina 5.3. kunnanjohtaja on paikalla Portaan
kylätalolla kuntakierroksen merkeissä.
Keskustelutilaisuus järjestetään yhdessä
Hamk:n kanssa klo 17.30-19.30. Tilaisuus on
avoin kaikille, ja koskee etenkin PortaanOjaisten ja Pääjärven asukkaita.
Keskustelutilaisuudessa on kahvitarjoilu.
Tervetuloa!

Maaliskuussa vietetään myös laskiaista!
Laskiaissunnuntaina 3.3. klo 12-14 järjestetään jälleen perinteinen laskiaistapahtuma Portaan kylätalolla!
Luvassa on ainakin soppalounas ja ohjelmaa lapsille. Lue lisää maaliskuun tiedotteesta!

Portaan-Ojaisten kyläyhdistys
ry löytyy nyt myös sivuna
Facebookista! Käy tykkäämässä
sivusta ja seuraa
kyläyhdistyksen tiedotusta
myös sitä kautta!

WWW.PORRAS.NET

