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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 5.8.2019 klo 18.00. Olet lämpimästi tervetullut! 

 

UNIKEONTORI  
Sunnuntaina 28.7.2019 klo 10-14 Portaan kylätalolla! 
 
Portaan unikeontori on iloinen koko perheen tapahtuma, jossa on luvassa hyvää 
mieltä toritunnelmineen, pika-arpoja, lapsille luovaa puuhaa, lounas sisällä klo 11-
14 sekä ulkona koko ajan lättyjä ja kahvia kotileipomuksineen. Lounaan teemana 
on tänä vuonna "Laitumelta ja sen vierestä"- 
 
Tämän vuoden mikätin on ollut vuosikymmeniä hyllyn perällä ja päässyt taas 
tositoimiin. Tule katsomaan, mikä se mahtaa olla? Vuoden 2019 unikeko 
kastellaan perinteisesti VPK:mme toimesta klo 12. Kuka lienee Portaan unikeko 
tänävuonna?? 
 
Ilmaisen myyntipaikan tapahtumasta voit varata Härkäpostista p. 03-4343066!   
Lämpimästi tervetuloa viettämään mukavaa päivää Portaan kylätalolle! 

Joella ja kylänrannassa tapahtuu! 
 
Turpoonjoki kutsuu uimaan, kellumaan! 
Sunnuntaina 7.7 klo 12.00 lähtö Pikkusillalta. Uidaan 
Kylärantaan, n. 1 km. Älä anna matkan hirvittää, on 
myötävirtaa. Nautitaan kesästä, kauniista maisemista, 
puhtaasta vedestä ja tuodaan elämää (liian) hiljaiseen 
jokeen. Ei ole kilpailu, ei oteta aikaa. Voi käyttää 
erinäisiä kelluntavälineita, esim uimapatja tai 
vaaleanpunainen flamingo. Vaate-eväskassit kuljetetaan 
maaliin odottamaan, varaa lämpimiä vaatteita. 
Tavoitteena 5 osallistujaa. Voi myös tulla kannustamaan. 
Tervetuloa. Järjestäjä H Kankuri 

Haluatko mainostaa tai ilmoittaa jostain tulevasta tapahtumasta seuraavassa kylätiedotteessa? Ota yhteyttä Henna 
Björkholmiin viimeistään 26.7.2019 joko puhelimitse p. 0403022058 tai sähköpostilla henna.bjorkholm@gmail.com. 
Henna toimii Amandan tuuraajana elokuun tiedotteen osalta!  

Kylämme 
yrittäjä: 
Mikäli haluat myydä tai 
esitellä tuotteitasi 
unikeontorilla su 28.7, 
voit varata 
pöydän/pöydät 
Härkäpostista. Tänä 
vuonna paikat ovat 
ilmaisia, mutta varaus 
on silti hyvä tehdä 
etukäteen! 
 

Osakaskunta järjestää yleiset 
onkikilpailut kylänrannassa 
la 13.7. klo 17:00! 
Tervetuloa! 
 

Veneenomistajat!  
Kylänrannassa on vuokrattavana 

venepaikkoja 20€ vuosihintaan. Lista 
vapaista paikoista on Härkäpostilla, samoin 

tilisiirrot maksamiseen. Maksu koskee 
jokaista, jonka vene on kylänrannassa; toimi 

heti, jos olet unohtanut hakea tilisiirron. 
Kiitos! 
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Paljon tavaraa odottaa uutta kotia! 

KESÄINEN TORI PIHAPIIRISSÄ 
PORTAANRAITTI 32, PORRAS 
La 13.7. klo 9.00-15.00, su 14.7. klo 9.00 – 12.00 

MM: 
- PERÄMOOTTORI Johnson 
- OMPELUKONE Husqvarna 
- VALAISIMIA 
- ASTIOITA Arabia, Riihimäki ym. 
- VUODEVAATTEITA 
- TEKSTIILEJÄ  
- NAISTEN VAATTEITA ym. 

KÄVELYMATKA HÄRKÄPOSTISTA n. 250 m.  

PORTAANRAITILLE EI AUTOJA TYÖKONEIDEN VUOKSI. 

TERVETULOA PORUKALLA KIRPPISTUNNELMIIN! 

Sadesäällä ? 
                         sisällä ! 

 

MELONTARETKI KAHVEILLA 
TURPOONJOELLE! 
Vuosi sitten Portaan kylämelonta oli loppuunmyyty. Nyt 
uusi tilaisuus tiistaina 23.7. klo 18.00 alkaen 
Nahkurinverstaalta ja samaan paikkaan palataan. Melotaan 
kaksipaikkaisilla avokanooteilla. Retki kestää n. 2 tuntia. 
Hinta 35 €/hlö, lapset lisäistuimella 10 €/hlö. Hintaan 
sisältyy kanootti varusteineen, opastus ja kahvit ennen 
melontaa. Vaatetus säänmukainen, juomapullon voi ottaa 
mukaan. Osallistujalla tulee olla perusuimataito. 

Paikkoja rajoitetusti. Lisätiedot ja ilmoittautumiset 
Erärenki Jouni Palén, p. 050 5454722 
tai erarenki@gmail.com 

 ENNAKKOTIETOA ELOKUULLE 

TULOSSA 3.Turpoonjoen siistiminen. Sunnuntaina 
4.8 klo 12 alkaen Pikkusillalta. Siistitään rantoja 
sillan molemminpuolin tavoitteena "leveämpi" 
joki ja kauniimpi ympäristö. Onhan kyseessä 
Portaan paraatipaikka! Kesto n 4 t. Uimavarustus 
& sopivat jalkineet mukaan. Tervetuloa tekemään 
yhteistä hyvää ja vesikuntoilemaan. H Kankuri, 
Mäkikylä 

 


