
 

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 2.12.2019 klo 18.00. Olet lämpimästi tervetullut! 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Haluatko mainostaa tai ilmoittaa jostain tulevasta tapahtumasta seuraavassa kylätiedotteessa? Ota yhteyttä Amanda 
Ketolaan viimeistään 24.1.2020 joko puhelimitse p. 0453572155 tai sähköpostilla ketola.amanda@gmail.com 

Portaan 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!  

Terveisin kouluväki kumppaneineen 

 

Portaan koulutalon väen ja 
kylän yhdessä rakentama 

joulujuhla  

keskiviikkona 11.12. klo 18.00 
Portaan kylätalolla. 
Tervetuloa! 

Ennakkotietoa ensivuoden alkuun:  

Loppiaistulet maanantaina 6.1.2020 

Kyläyhdistys grillaa makkaraa Härkäpostin ja 
Patinaputiikin pihalla illan hämärtyessä klo 16 
aikaan, ja valaisee ulkotulin Turkukujan sekä 
Härkätietä Portaan kylän kohdilla. Kyläyhdistys 
toivoo asukkaiden levittävän omatoimisesti 
ulkotulia pääväylien varrelle. Tehdään upea 
valoloisto pimeyteen, suositaan luonnontulia ja 
siivotaan jälkemme! 

Huom! Seuraava tiedote ilmestyy vasta 29.1.2020. Kyläyhdistys toivottaa rauhaisaa Joulua ja 

onnellista Uutta Vuotta kaikille, palataan kylän asioihin helmikuun tiedotteessa! 

Perinteinen 
JOULURAUHANJULISTUS  

Portaan Peuran laavulla, 
Mustalammintiellä  
sunnuntaina 22.12. klo 18.00.  
Järjestäjinä Portaan Peura, 
kyläyhdistys ja seurakunta.  

Tervetuloa julistamaan joulurauha 
ja nauttimaan upeasta tunnelmasta! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Syksyn viimeinen torstain jumppakerta on 
to 28.11.19 ja jatkamme 16.1.2020 klo 
18.30 Portaan koululla. Terveisin, Merja T 
Syrjälä 
Kiitos kuluneesta syksystä ja yhteistyöstä! 
Hyvää Joulua jokaiselle ja Onnea ja Hyvää 
Uutta Vuotta 2020! 
 

Tammikuussa tapahtuu paljon muutakin 
Loppiaistulien lisäksi!  

• Loppiaisena kerran vielä yhteislaulua 
kauneimpien joululaulujen merkeissä 
Portaan kylätalolla klo 16.00. 
Järjestäjinä diakoniapiiri ja seurakunta 
 

• HULA-HULA MARATON-VIESTI 
sunnuntaina 12.1.20 Portaan 
kylätalolla klo 14-16.10. Vanteen 
tarkoitus pyöriä koko ajan, pyörittäjä 
vaihtuu lennossa niin, että kaikki 
halukkaat voivat osallistua. Vanteet 
varattu. Ota haaste vastaan t: 
unikeko 
Ps. Yleisöä toivotaan myös paikalle. 
 

• Tanssikurssi jatkuu tiistaisin kylätalolla 
14.1.2020 Klo: 19.00  

 

Paperinkeräyspiste siirtynyt metalli- ja 
lasipyttyjen viereen Suomaantielle. Vielä 
kun saataisiin muovi! 
 

NAHKURINVERSTAS 

Tervetuloa joulunajan tapahtumiin: 

  
❤ Joulunavaus 1.12.2019 klo 13-16 

Jouluinen kahvibuffet 12€ 
Myynnissä villasukkia, leivonnaisia ja joulu-
makeisia, Lounais-Hämeen Joulu -lehtiä ym.  

  
❤Pikkujouluillallinen 5.12.2019 klo 18 alkaen 

Pikkujoulumenu 35 € sis. mm. silliä, graavilohta, 
juustoja, salaatteja, palvilammasta, kalkkunaa ym.  

Varaathan paikkasi etukäteen! 

  
Joululounas 18.12.2019 klo 11-15 

Perinteinen jouluateria 33 € 
Varaathan paikkasi etukäteen! 

  
❤ Joulukonsertti 20.12.2019 loppuunmyyty 

  
❤Loppiaistulitapahtuma 6.1.2020 

  
Lisätietoja  

www.nahkurinverstas.fi/joulunaika.html tai 
www.facebook.com/nahkurinverstas 

 p. 040 7675928, info@nahkurinverstas.fi 
 

KIITTÄÄ ASIAKKAITAAN 
KULUNEESTA VUODESTA 

JA 

TOIVOTTAA KAIKILLE HYVÄÄ 
JOULUNAIKAA & ONNEA 

UUDELLE VUODELLE 2020 

Joulukuun aukiolot: 
ke-to klo 11-17 & la-su klo 11-15 

 
6.-8.12. sekä 23.12.-31.12. liike 

suljettu. 
Kiitos kuluneesta vuodesta, 

Hyvää Joulua & Onnellista Uutta 
Vuotta! 

 
Tammikuussa putiikki on auki  
sunnuntaisin klo 11-15 sekä 

Loppiaisena klo 16-20 
(LoppiaisALE!) 


