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Unikeontorille on sovittu ajankohdaksi 28.7, vaan nyt puuttuvat enää tapahtuman toteuttajat! 
Todellista yhteishenkeä ja talkoovoimia tarvitaan kipeästi, jotta Portaan suurin vuosittainen 
tapahtuma on mahdollista toteuttaa. Nyt tilanne on se, että ilman sitoutuneita talkoolaisia 

tapahtuma jää toteuttamatta…  

SIISPÄ! Sitovat talkooväen ilmoittautumiset Mikolle 0400956189 tai 
porras.ojainen@gmail.com. viimeistään 27.5, jolloin on ensimmäinen palaveri  

kylätalolla klo 18.00.  

Talkooväkeä tarvitaan ainakin kahvion letunpaistajat, teltan pystytys ja pöytien 
järjestäminen, toripaikat, arpajaiset, lasten leikit, tori-isäntä… Jokainen voi varmasti 

auttaa omalla tavallaan ja tekemistä riittää kaikille!  

Maanantaina 6.5. klo 17.00 alkaen kylätalon pihan 
harjaus ja pesu talkoovoimin! Otathan oman 
harjan mukaan! 

Samalla vietetään kyläraittien ja tienvarsien 
siivouspäivää! Tienvarsia sopii siistiä myös muina 
ajankohtina ja palkaksi hyvän mielen lisäksi voi 
tulla talkookahveille kylätalolle maanantaina 6.5. 
klo 18 eteenpäin! 

 

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 siivouspäivän yhteydessä vapaamuotoisesti ma 6.5.19 klo 18.00. Olet lämpimästi tervetullut! 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
Haluatko mainostaa tai ilmoittaa jostain tulevasta tapahtumasta seuraavassa kylätiedotteessa? Ota yhteyttä Amanda 
Ketolaan viimeistään 24.5.2019 joko puhelimitse p. 0453572155 tai sähköpostilla ketola.amanda@gmail.com 

Muistathan VAPPUJUHLAT! 
Lauantaina 27.4.2019 klo 18 alkaen 

Portaan kylätalolla! 
 

Tule viettämään iloista iltaa yhdessä kyläläisten kanssa karaoken, hyvän musiikin ja perinteisen pöytäjuhlan 
merkeissä!  

 
 

 

Kylälehti Portaalainen 
valmistuu tänäkin vuonna! 
Löydät oman Portaalaisen 

postilaatikostasi toukokuun 
alussa. Lisäkappaleet 3e/kpl 

Härkäpostista.  
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Aukioloajat: 
Ke – to     klo 11-17 
La – su     klo 11-15 

Huom! Äitienpäivänä su 12.5. 
suljettu! 

 
Joustan mahdollisuuksien 

mukaan aukioloissa, 
pirauta 0500-517 412/Jaana 

 

Tervetuloa! 
 

Portaanraitti 1, 31340 Porras 
www.patinaputiikki.fi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mielitkö veneilemään, mutta 
veneelle ei ole paikkaa? Ei 
hätää, sillä Portaan 
kylänrannassa on 
vuokrattavana venepaikkoja 
hintaan 20e/vuosi! Varaa oma 
venepaikkasi Härkäpostista ja 
nouda vuoden 2019 tilisiirto! 

Harrastukset ovat jääneet kesätauolle! 

• Kevään 2019 jumpat on jumpattu. 
Kiitän kaikkia jumpalla käyneitä! 
Hyvää Pääsiäistä ja Wappuva! T. 
Merja T. Syrjälä 

• Mannin vinttijumppa jäi kesälomalle 
23.4. Syksyllä jatketaan 1.10. alkaen. 
T. Raija Hovila 

Koulun vanhempainkerho 
järjestää metallinkeräyksen! 

Lava on Portaan koululla 
toukokuun ajan. 

Muistattehan, että Porras 
dokumentti on edelleen 

myynnissä Härkäpostissa, 
Patinaputiikissa ja 

Nahkurinverstaalla hintaan  
20e / kpl! 

PIHAKIRPPIS PORTAASSA 
lauantaina 25.5.2019 klo 10-15 

 

Keväinen pihakirppis Kahvio Härkäpostin ja 
Patinaputiikin edessä.  

Ilmaiset paikat! 

Tarjolla tavaraa laidasta laitaan: Wanhaa tavaraa, 
antiikkia, leluja, vaatteita, astioita, rompetorikamaa ja 

käsitöitä. 

Vaikka kirppispaikat ovat ilmaisia, ilmoittautua täytyy! 
Eli pirauta Jaanalle Patinaputiikkiin, p. 0500-517 412 ja 
varmista myyntipaikkasi. Huom! Oma pöytä mukaan 

tai myynti suoraan auton peräkontista. 

Tervetuloa! 

Järj. Kahvio Härkäposti ja Patinaputiikki 

 


