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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 9.1.2019 klo 18.00. Olet lämpimästi tervetullut! 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Loppiaisena palataan myös vielä hetkeksi joulun tunnelmaan Portaan 
kylätalolla! Lauletaan siis yhdessä kauneimpia joululauluja 6.1.2019 
kylätalolla klo 16.00 alkaen, jonka jälkeen voi ihastella loppiaistulia ja 
piipahtaa vaikka glögille Patinaputiikkiin ja makkaralle Härkäpostin ja 
Patinaputiikin parkkipaikalle! Järj. diakoniapiiri yhdessä seurakunnan kanssa. 

 

 

 

 

Haluatko mainostaa tai ilmoittaa jostain tulevasta tapahtumasta seuraavassa kylätiedotteessa? Ota yhteyttä Amanda 
Ketolaan viimeistään 25.1.2019 joko puhelimitse p. 0453572155 tai sähköpostilla ketola.amanda@gmail.com 

HÄRKÄTIEN LOPPIAISTULET 

syttyvät tänäkin vuonna perinteisesti!  
 

Tuhannet ulkotulet, jäälyhdyt, jätkänkynttilät ja muut tulet tuovat valoa pimeään loppiaisena Härkätiellä. 
Härkätie on valaistu aina Turusta Hämeenlinnaan saakka! 

 Kyläyhdistys hankkii ulkotulia ja etenkin luonnon tulia Portaan kohdalle kuten aiempinakin vuosina. Tänä 
vuonna pyritään vähentämään turhaa roskaa ja panostetaan perinteisten ulkotulien rinnalle paljon 

luonnontulia, mutta se ei yksin riitä tekemään upeaa valoloistoa, jollaisen toki haluamme Portaaseen!  

Tehdään siis jälleen yksi hieno loppiastulimeri kylälle yhdessä! Kyläyhdistys tarjoaa makkaraa kyläläisille, jotka 
laittavat tulia Härkätien varteen. Makkaraa toki muillekin vapaaehtoinen maksu -periaatteella. Makkarat 
paistuvat Härkäpostin ja Patinaputiikin parkkialueella. Kyläyhdistyksen tarjoaman glögin tarjoilee Jaana 

Patinaputiikissa sisällä. Tulet alkavat syttyä klo 16 alkaen! 
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Harrastukset kylällä kutsuvat! 

• Jumppa torstaisin klo 18.30 
alkaen Portaan koululla. Jumppa 
jatkuu 17.1.2019. Vetäjänä Merja 
Syrjälä, p. 050 54 58 122 

Kyläyhdistyksen vuodelle 2019 valitun 
hallituksen järjestäytymiskokous on         
keskiviikkona 9.1. klo 18  
     Portaan kylätalolla! 

Muuta puuhaa tammikuussa! 
 

• Portaan-Ojaisten diakoniapiirin 
tiistaitupa ti 8.1.2019 Portaan 
kylätalolla klo 9.30 alkaen. 
Lounas 5 €. Tervetuloa! 

 
• Kuntoilu on aina hyväksi! 

Tiistaina 8.1.2019 klo 19-21 
kylätalolla levytanssit.  

 

Hyvää kuluvaa vuotta 2019! 

Tammikuussa Patinaputiikki on auki  

ainoastaan sunnuntaisin klo 11-15. 

Poikkeuksena Loppiainen, jolloin 

putiikin ovet ovat auki klo 16-20. 

Loput joulutavarat –30% ja kaikki 

muut uudet tuotteet (sisustustavarat, 

kynttilät, saunatuotteet, 

pyykkietikat, kortit jne) –10%. 

Tervetuloa sunnuntaiostoksille! 


