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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 lokakuun 
kokous oli Portaan kylätalolla jo ti 1.10.2019. Marraskuun kokouksesta tiedotetaan seuraavassa tiedotteessa! Olet 

lämpimästi tervetullut! 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Haluatko mainostaa tai ilmoittaa jostain tulevasta tapahtumasta seuraavassa kylätiedotteessa? Ota yhteyttä Amanda 
Ketolaan viimeistään 25.10.2019 joko puhelimitse p. 0453572155 tai sähköpostilla ketola.amanda@gmail.com 

Raparperivaahdon korjattu versio! 
500 g raparperipaloja 
1 dl appelsiinimehua 
1 dl sokeria 

Kuori raparperi ja paloittele se kattilaan ja mittaa mukaan sokeri ja 
puristettu appelsiininmehu voi käyttää myös valmista 
appelsiinituoremehua. Keitä viitisen minuuttia, jäähdytä kylmäksi. 

Vaahto 
1 prk vispikermaa (2,5dl) 
1 rkl vaniljasokeria 
½ dl sokeria 
2,5 dl turkkilaista jogurttia (250g) 
 
Vaahdota kerma, sokeri ja vaniljasokeri, lisää jogurtti sekä 
raparperisose. 

Varttuneen väen KOTIJUMPPA alkaa 
1.10. Mannin vintissä (Portaantie 837) 
jatkuen tiistaisin klo 9.30-10.30. 
Tervetuloa vetreyttämään kroppaa ja 
mieltä. Vertaisvetäjänä Raija Hovila 

 

POLKUPYÖRÄRETKI "KOSKIKIERROS" myllytarinoineen  

Kuuden kosken koskikierros tapahtuu lauantaina 5.10.2019. Lähtö 
Härkäpostin/Patinaputiikin edestä, Portaanraitti 1 klo 10.00. Matka 
taittuu polkupyörillä hiekkateitä, pikitietä ja osin nurmettunutta tietä 
pitkin. Pysähdymme ja jalkaudumme jokaisen kohteen kohdalla. 
Retken arvioitu kesto kolme (3) tuntia sisältäen tauot. Ota halutessasi 
omat eväät/vettä, viimeisessä kohteessa odottavat nuotiomakkarat 
(kyläyhdistys tarjoaa). Säänmukainen varustus ja vettä kestävät 
jalkineet, sade ei haittaa retken toteutumista, lumisateen sattuessa 
voimme harkita. 

TERVETULOA tutustumaan lähiympäristöömme uudesta 
näkökulmasta. 

T: Kirsi, Raija ja kyläyhdistys 

KKI-jumppa aloitus to 3.10.2019 klo 
18.30 Portaan koululla! Vetäjä Merja 
Syrjälä, p. 050 5458 122  

Luvassa kuminauhaa, kahvakuulaa, 
painotanko- ja puukeppijumppaa, 
venyttelyä ja rentoutumista, 
tennis/faskiapallot. Loka- ja 
marraskuu. Itsenäisyyspv on pe 
6.12.19, silloin to-iltana 5.12. ei 
jumppaa. 

PORTAAN KOULUN 
väki kiittää kaikkia Teitä, 
jotka vuosikymmenien 
aikana olette toimittaneet 
paperia koulun 
jätepaperivarastoon 
oppilaiden hyväksi. 

Nyt paperien 
vastaanottaminen kuitenkin 
loppuu ja liiteri sulkeutuu 
30.9.2019 eteenpäin. 
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ENNAKKOTIETOA MARRASKUULLE  
On aika kurkistaa jo jouluun! Koululaisten ja 
vanhempainkerhon joulumyyjäiset sekä 
mummujen keittämää riisipuuroa lauantaina 
30.11. klo 11-14 Portaan kylätalolla.  

TURPOON JOELLA on tapahtunut myös: 

Turpoonjokea on syyskuussa siistitty ja poistettu rehevää ruohoa 
yläjuoksun osalta pitkä pätkä. Siellähän joki oli paikoin melkein tukossa. 
Kiitos Portaan Osakaskunnalle kaikkien kylän asujien puolesta. 

METALLI-JA LASINKERÄYS ovat jo siirtyneet kesällä Suomaantielle 
koulun parkkipaikkaa vastapäätä ja sinne odotamme myös 
jätepaperiastian siirtymistä jahka siitä vastaava toimija sen hoitaa. 

Paritanssikurssit alkoivat taas tiistaina 
17.09.2019 Portaan kylätalolla 
Portaanraitti 12. 
 
Tänä syksynä klo 19.00-20.00 alkeet. 
Alkeet lähtee aivan perusteista eikä vaadi 
ennakkoon osaamista. Tunnilla 
vapaaehtoinen parinvaihto, joten et 
tarvitse paria. Alkeisryhmään voi tulla 
kertaamaan ja verestämään kenties 
tauolla ollutta harrastusta. 
 
Klo 20.00-21.00. alkeisjatko/jatko, 
syvennetään tekniikkaa ja opetellaan 
hieman vaativampia kuvioita. Tunnilla 
vapaaehtoinen parinvaihto.  
 
Hinta 5e /tunti tai 8e/kaksi tuntia. 
 
Alkuun opetusta on viisi kertaa ja voimme 
pohtia jatkoa, jos intoa riittää. 
Kysy lisää Jaanalta  
laulaja61@windowslive.com tai 
soittamalla 0405737307 (ei tekstareita, 
kiitos) 


