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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 4.11.2019 klo 17.30. Olet lämpimästi tervetullut! 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Haluatko mainostaa tai ilmoittaa jostain tulevasta tapahtumasta seuraavassa kylätiedotteessa? Ota yhteyttä Amanda 
Ketolaan viimeistään 22.11.2019 joko puhelimitse p. 0453572155 tai sähköpostilla ketola.amanda@gmail.com 

Koululaisten ja vanhempainkerhon 

joulumyyjäiset  

lauantaina 30.11. klo 11-14 Portaan kylätalolla.  

Tarjolla myös mummujen keittämää riisipuuroa!  

Vapaaehtoinen puuroraha. 

Tule aistimaan joulun tunnelmaa ja tekemään  

hyviä löytöjä! 

 

Portaan-Ojaisten päiväpiiri kylätalolla 
12.11. klo 10.30. Mukana Sari 
Tenhami. Ateria + kahvimaksu 5e. 
Tervetuloa! 

Tule syyskokoukseen ja 
mukaan kyläyhdistyksen 
toimintaan! 
Tervetuloa kylätalolle maanantaina 
4.11. klo 18.00! Tule juomaan kuppi 
kahvia, miettimään kyläyhdistyksen 
tulevaa toimintaa ja kokoustamaan 
rennossa porukassa! Kyläyhdistyksen 
hallitus kaipaa myös kipeästi uusia 
jäseniä mukaan, eli jos yhteisöllinen 
kylätoiminta ja Portaan rento 
kyläyhdistystoiminta kiinnostaa, 
toivotamme kaikki lämpimästi 
tervetulleiksi mukaan!  

 
 

 
 
 
 

Hurjaa halloweenia! 
Lauantaina 2.11. klo 18 alkaen Portaan kylätalolla koko kylän pöytäjuhlat! Tuo bravuurisi 
yhteiseen nyyttäripöytään ja pukeudu halutessasi naamiaisasuun! Luvassa musiikkia, karaokea 
ja ennen kaikkea yhdessäoloa! Liput 10€/kpl Härkäpostista tai Lehtisen Mikolta, tuotto menee 
kylätalon ylläpitoon ja kyläyhdistyksen toimintaan. Tervetuloa! 
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Patinaputiikissa paljon kaunista ja 
kivaa jouluun! 

16.11. kaikki joulutavarat -20% !  
(ei wanhat tavarat) 

Marraskuun aukioloajat: 
ke-to klo 11-17 & la-su klo 11-15 
Putiikki auki myös Pyhäinpäivänä 

ja Isänpäivänä 

23.11. liike on suljettu  
(Patinaputiikki on mukana Parolan aseman 

joulutapahtumassa) 

Tervetuloa tunnelmoimaan! 

Liikunnan iloa myös talviaikaan – 
jumpat kutsuvat mukaan! 

• KKI-jumppa torstaisin 
3.10.2019 klo 18.30. Tule 
mukaan monipuoliseen 
jumppaan Portaan koululle! 
Vetäjä Merja Syrjälä, p. 050 
5458 122  

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

 

Portaan-Ojaisten diakoniapiiri on 
perinteisesti muistanut kaikkia 70 
vuotta täyttäneitä ja sitä 
vanhempia joulutervehdyksellä 
(Joululehti ja -kortti). Ikävä kyllä 
kiristyneistä tietosuoja-asetuksista 
johtuen emme saa enää vuoden 
aikana 70 vuotta täyttäneiden 
yhteystietoja tai nimiä 
tietoomme. Pyydämme 
ottamaan yhteyttä Palomäen 
Kaijaan p. 0503833388, jotta 
saisitte joulutervehdyksen 
edelleen! Pahoittelemme 
tilannetta!  

Isänpäiväksi, jouluksi 

• Portaan Kylässä –dvd 
• Miehen tie –sarjan uusin 

”Politiikka vie miestä”, myös muut 
• Virpi Pekkalan suunnittelemat 

joulupostimerkit ja -kortit 
• Postin kaikki palvelut 

TERVETULOA! 
 

Portaanraitti 1 
MA – PE 9 – 17, LA 10 – 15 

 

Portaanraitti 1 jouluisissa 
tunnelmissa 

lauantaina 16.11. klo 10-15! 

Joululauluja by Milla Malin 
 


