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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 maanantaina 11.3.2019 klo 18.00. Olet lämpimästi tervetullut! 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

LASKIAINEN PORTAASSA 
Laskiaissunnuntaina 3.3. klo 12-14 järjestetään jälleen perinteinen laskiaistapahtuma Portaan kylätalolla! 

Luvassa on ainakin soppalounas edullisesti ja ohjelmaa lapsille. Sään salliessa paikalla on myös 
koiravaljakko kyyditsemässä laskiaisen viettäjiä! Osallistu myös arvontaan, päävoittona lampaantalja!  

Tervetuloa pieneen iloiseen koko perheen tapahtumaan Portaan kylätalolle!  
Nähdään laskiaisena! 

 

Kutsumme Tammelan kylien asukkaita kokeilutyöpajaan maanantaina 4.3. klo 17.30-20.00 Portaan 

kylätalolle, jossa suunnittelemme kylillä toteutettavia älykkäitä palvelukokeiluja. Palveluilla pyritään 
helpottamaan kyläläisten liikkumista sekä naapuriavun antamista ja saamista. 

HAMKin ja Laurean yhteishanke Kyliltä kasvukäytävälle on pitänyt Portaan kylätalolla kolme ideointityöpajaa, 
joiden pohjalta on syntynyt kaksi kokeiluideaa liittyen älykkään liikkumisen palveluihin. Nyt vuorossa on 
työpaja, jossa ideat muutetaan käytännön kokeilusuunnitelmaksi. Kokeilut toteutetaan maalis-huhtikuussa. 

Nyt jos koskaan pääset vaikuttamaan! 
 
 

Tammelan kunnan ja HAMKin opiskelijoiden kyläkierros tiistaina 5.3. klo 17.30-19.00 Portaan kylätalolla! 

Tammelan kunta ja HAMK:n opiskelijat lähtevät kyläkierrokselle kuulemaan palautettasi kunnan nykyisestä 
toiminnasta sekä hakemaan kehittämisideoita kunnan vetovoiman vahvistamiseksi. 
 
HAMK:n opiskelijat vastaavat tapaamisten vetämisestä ja palautteen sekä kehittämisideoiden keräämisestä. 
Kyläkierroksen aikana kerättyjä ideoita, palautteita ja  
keskusteluja käytetään kunnan strategian päivittämiseen  
kehittämisohjelmien osalta. Kehittämisohjelmat linjaavat  
kunnan kehittämistoimia tulevina vuosina ja kunnan  
valtuusto vastaa niiden hyväksymisestä toukokuussa 2019. 
 
Tervetuloa mukaan vaikuttamaan kuntasi kehittämiseen!  
Kyläkierrokset järjestää Tammelan kunta.  
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Haluatko mainostaa tai ilmoittaa jostain tulevasta 
tapahtumasta seuraavassa kylätiedotteessa? Ota 
yhteyttä Amanda Ketolaan viimeistään 22.3.2019 
joko puhelimitse p. 0453572155 tai sähköpostilla 
ketola.amanda@gmail.com 

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 

Onko sinulla kuvia, tarinoita tai muita juttuja Portaan 

kylästä, jotka haluaisit kylälehteen? Sattuuko sinulla 
olemaan kuvia viimevuoden tapahtumista? Jos sinulla on 

ideoita, kuvia tai juttuja, toimita aineistoa lehteen 
sähköisessä muodossa sähköpostiin 

porras.ojainen@gmail.com tai paperiversiona Kahvio 
Härkäpostiin 29.3. mennessä! Kiitos jo etukäteen! 

Portaan-Ojaisten kyläyhdistys ry:n sääntömääräinen 

kevätkokous on Portaan kylätalolla maanantaina 

1.4.2019 klo 19.00. Tervetuloa! 

Kylätalon lattiat kiiltävät pesun ja vahauksen jäljiltä! 
Suuret kiitokset talkoolaisille Marita T., Minna N., Mikko 

L. ja Markku S. tekemästänne isosta työstä kylätalon 
lattioiden eteen! 

 

Tiistaina 12.3.2019 päiväpiiri klo 10.30 
kylätalolla! Huomaa ennakkotiedosta 

poikkeava päivämäärä! 

 

 
Uudet aukioloajat: 

Ke – to     klo 11-17 
La – su     klo 11-15 

 
Joustan mahdollisuuksien 

mukaan aukioloissa, 
pirauta 0500-517 412/Jaana 

 
Tervetuloa! 

 
Portaanraitti 1, 31340 Porras 

www.patinaputiikki.fi 
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