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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 12.6.2019 klo 18.00. Olet lämpimästi tervetullut! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Haluatko mainostaa tai ilmoittaa jostain tulevasta tapahtumasta seuraavassa kylätiedotteessa? Ota yhteyttä Amanda 
Ketolaan viimeistään 28.6.2019 joko puhelimitse p. 0453572155 tai sähköpostilla ketola.amanda@gmail.com 

Teatterimatka  

Ypäjän musiikkiteatteriin maailmankuuluun West Side Story -musikaaliin lauantaina 6.7.2019! 
 
Näytös alkaa klo 16. 24 paikkaa ilmoittautumisjärjestyksessä,  
yhteiskuljetus. Lipun hinta 24€/hlö, kyläyhdistys tarjoaa bussimatkan!  
Lisätietoja ja sitovat ilmoittautumiset Härkäpostiin viimeistään 6.6!  
 
Tervetuloa mukaan musiikkiteatterimatkalle! 
 
 

- Pa si tullen Portaan Taidekävelylle 
juhannusaattona. Lähtö klo 16.00 
Kylätalolta. Edelfelt - Pentti & Pirkko 
Hammarberg - Salomaa & Portaan 
Akatemia - Mäkikylän Karjaa - 
Naistenkedon ITE-ympäristötaide - 
Leppäsen Galleria Jokitörmä. Portaanraitilta 
Kellarimäentien kautta Huuvantielle, 
kantatietä Kappelintielle ja takaisin. Matka 
n 2,5 km. Opastettu taidekävely päättyy 
Kylätalon lipunnostoon klo 18.00. Marita 
tarjoaa raparperi- ja voikukkasimaa. Kaikki 
lämpimästi tervetuloa. H Kankuri - 

Vuosi on kulunut elokuvan  

"Portaan Kylässä" ensi-illasta! 
Tervetuloa katsomaan yhdessä dokumenttielokuva 
kylästämme isolta näytöltä keskiviikkona 5.6.2019 
klo 18.15 alkaen. Elokuvan kesto on 70 min. 
Kahvia tarjolla 17.30 alkaen ja voi juoda vielä 
esityksen loputtuakin. Halutessasi vapaaehtoinen 
kahviraha. T. Kyläyhdistys 

Ainakin 25 ihmistä otti osaa kylätalon ja kylän tienvarsien siivoustalkoisiin, suuri kiitos teille kaikille! Tienvarsien 
siivousurakan helpottamiseksi ei kannata odottaa taas seuraavaan kevääseen ennen siivoamista; roskaa tulee 

jatkuvasti ja sitä voi aina lenkkeillessä keräillä pois kauniin kylämme tienvarsilta ja luonnosta! 
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Ennakkotietoa heinäkuulle! 
 
VALMISTAUDU TURPOONJOEN UINTIIN. 

Sunnuntaina 7.7 lähdetään klo 12.00 Pikkusillalta. 

Uidaan kylänrantaan, matka n 1 km. Nautitaan 

kauniista joesta ja veden puhtaudesta. Ei ole 

kilpailu, ei oteta aikaa, voi levätä matkalla. Asu 

vapaa, kelluntavälineet ok. Voit myös osallistua 

kannustamalla lähdössä ja vastaanottamalla 

maalissa. Kaikki tervetuloa. Järjestäjä H Kankuri, 

vuoden 2018 ainoa uimari- kuis 2019??? 

Unikeontorin tilanne on 

vielä avoinna! 

Muistathan seurata 

unikeontorin tiedotusta 

kylän ilmoitustaululta 

tai facebookista! 

 

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! 

Paljon onnea 
valmistuneille,  
sekä rentouttavaa  
ja hyvää kesää kaikille! 
Tervetuloa myös kaikki 
kesäasukkaat, ihanaa 
nähdä taas! 


