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Portaan-Ojaisten kyläyhdistys ry 
Kyläyhdistyksen hallitus käsittelee kylän asioita tarpeen mukaan, mutta varsinaisia kokouksia ei järjestetä poikkeusaikana.  

Jos sinulla on asiaa, kysyttävää tai ehdotuksia kylän asioihin liittyen, ota yhteyttä sihteeri Ella Aaltoseen sähköpostilla 
porras.ojainen@gmail.com. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Haluatko mainostaa tai ilmoittaa jostain tulevasta tapahtumasta seuraavassa kylätiedotteessa? Ota yhteyttä  

Amanda Ketolaan viimeistään 22.5.2020 joko puhelimitse p. 0453572155 tai sähköpostilla ketola.amanda@gmail.com 

TYHJÄ 
 

TUNNISTATKO PAIKANNIMIÄ? 
Netti on täynnä erilaisia tenttejä, että olet hyvä, jos tiedät näistä puolet. Tässä Portaan-Ojaisten ja lähikylien 
paikannimiä, joista osa löytyy kartasta samalla nimellä, osa on vakiintunut paikannimeksi ”kansan suussa”. 

Olet taitava, jos tunnistat näistä puolet ja vielä osaat kertoa, missä sijaitsee. Mitään palkintoa ei ole luvassa ja 
oikeista vastauksista voi keskustella muiden kylän ihmisten kanssa. Nimet ovat aivan satunnaisessa 
järjestyksessä. 

Kutterviikki, Kaisan kallio, Majamäen harju, Karjusilta, Pillilä, Litinkoski, Orjahirttenmäki, Naistenketo, 
Hattumaakari, Papuahonmäki, Vaivia, Kikkari, Räkkämäki, Miekkainnokka, Porsunoja, Kurjelinmäki, Raanpää, 
Kukonmälvä, Riihikangas, Ripakkasilta, Kiviportti, Himmainmäki, Porrassyrjä, Sepänpaja, Rimpisuo, Ilmetynjoki, 
Annamaijanlähde, Annamaijan suo, Vistinkoski, Vormistonmäki, Innonkannonsuo, Harakkasalo, Suojokihaara, 
Pernunmäki, Koskimiehen haka, Riihitarha, Mäkikylä, Monninkoski, Nummilankulma, Talosen mutka, Turpoo, 
Tiehaara, Hyypiönkallio, Pyymäki, Kyynärharju, Riukunen, Palokoski, Huuvala, Kappelipelto...... 

Luetteloa voisi jatkaa ja toivottavasti joku tekeekin sen. 

Haastattelemalla kokoon saatu helmikuussa 2020/ Raija H. 

Kylälehti Portaalainen  

jaetaan tuttuun tapaan alueen 

postilaatikoihin toukokuun alkupuolella! 

Lisäkappaleita voi lunastaa  

Härkäpostista. Mukavia  

lukuhetkiä! 

 

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  

2020 tilisiirto! 
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Patinaputiikki on auki toukokuussa 
lauantaisin klo 11-15. 

Huom! Avaan ovet mielelläni pyynnöstä 
myös muina ajankohtina.  

Soita 0500-517 412! 

Kiitos, kun tuet pienyrittäjää <3 
TERVETULOA! 

Jaana 

 

Kahviotuotteet mukaan 

elintarvikkeita, 
panimotuotteita, jokioisten 

leivän ja markun pakarin 
tuotteita 

vapusta alkaen jäätelöitä! 

posti: pakkaustuotteita, 
kortteja, adresseja 

nestekaasu 

AUKIOLOAJAT TOISTAISEKSI: 
MA – PE 11 – 17  

JA  LA 10 – 14 

Tervetuloa! 

KIITOS KUN TUET PAIKALLISTA 

 

Keväiset orvokkiterveiset Niemelän 

Puutarhalta! Meiltä kauniit kesäkukat ja 

amppelit! 

Tervetuloa! 

Hernehuhdantie 275 

puh. 050 365 2430 

Jumppa päättyi ennen aikojaan koronaviruksen 
takia maaliskuussa 2020. Siispä kiitän kaikkia 

lämpimästi jumpalle osallistumisesta! Jatkosta 
ei vielä tietoa…seurataan tilannetta, ilmoituksia 

ja saa soittaa ja kysellä numerosta  
050 5458 122 

terv. Merja T. Syrjälä 

*** KUTSU ***  
 

Kutsumme Portaan alueen asukkaita 
kanssamme erilaiselle Vappumarssille 

(roskakävelylle) pe 1.5.2020. Keräämme 
teiden pientareilta sinne kerääntyneitä 

roskia mukaan ottamiimme pusseihin, jotka 
lopuksi viemme roskiksiin. Aloitamme 

alueiden jaolla klo 13 
Härkäpostin/Patinaputiikin edestä. 

Mahdolliset ennakkovaraukset ja kyselyt 
puh 050-5662095 (Veikko). Pidämme 

tilanteen edellyttämät riittävät etäisyydet 
naapurikeräilijöihin.  

Lumetonta keliä toivoen, R ja V Hovila 

Oikein iloista ja riemukasta vappua 
kaikille!  

”Västäräkki matkoiltansa, 
kertoilee jo juttujansa. 

Lintukodin kuistilla, 
iloinen on tunnelma. 

Laulut kauas kantautuu, 
onkohan jo toukokuu?” 


