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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, turvavälit huomioiden. Portaan-Ojaisten kyläyhdistyksen 
hallituksen seuraava kokous on Portaan kylätalolla maanantaina 8.6.2020 klo 18.30. Olet lämpimästi tervetullut! 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

KUUKAUSITIEDOTE 

ilmestyy jälleen elokuussa. Kyläyhdistys tiedottaa 
siihen asti Facebookissa ja kylän ilmoitustaululla 
Härkäpostilla. Portaan-Ojaisten kyläyhdistyksen 

hallitus toivottaa mukavaa ja rauhallista kesää kaikille 
vakituisista ja vapaa-ajan asukkaista vieraileviin tähtiin 

ja pikaisesti pistäytyviin! 

 

Veneenomistajat!  
Kylänrannassa on vuokrattavana 

venepaikkoja 20€ vuosihintaan. Lista 
vapaista paikoista on Härkäpostilla, 

samoin tilisiirrot maksamiseen. Maksu 
koskee jokaista, jonka vene on 

kylänrannassa; hae oma tilisiirtosi 
Härkäpostista, kiitos! 

Haluatko mainostaa tai ilmoittaa jostain tulevasta 
tapahtumasta seuraavassa kylätiedotteessa? Ota yhteyttä  
Amanda Ketolaan viimeistään 24.7.2020 joko puhelimitse 

p. 0453572155 tai sähköpostilla 
ketola.amanda@gmail.com 

     Tammelan kirjasto-auto ja 

kulttuuripalvelut järjestävät Kesän 

korkkaus tapahtuman Portaan 

Härkäpostilla keskiviikkona 10.6. 

Haitarimusiikkiesitys klo 14.30 – 

15.00. Tapahtumassa ilmainen 

kahvitarjoilu, jonka tarjoavat 

kirjasto ja kulttuuripalvelut.  

 
Patinaputiikki on auki 

kesäkuussa  
Ke klo 11-17   & 

La klo 11-15. 
Huom! Avaan ovet mielelläni pyynnöstä 

myös muina ajankohtina.  
Soita 0500-517 412! 

Kiitos, kun tuet pienyrittäjää <3 
TERVETULOA! 

Jaana 
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Pikkuinen Kievarin Kirnun tiedote: 

Miltä tuntuisi kalastaa pilkkimällä 
lohikaloja leppoisasti ravintolan 
sisätiloissa takkatulen lämmössä 
suojassa tuulelta ja tuiskulta? 
Entäpä jos kattoterassilla olisi 
laavu, takka ja grillikeittiö? 
Etsitkö uutta ja erilaista juhlien, 
kokousten, saunailtojen yms. 
pitopaikkaa? 
Oletko nähnyt uusiutuvaa 
energiaa tuottavaa 
pienvesivoimakonetta? 
Etsitkö erilaista rentoutumis- ja 
tutustumispaikkaa lomamatkasi 
varrelle? 
Oletko koskaan tutustunut kalan 
elinkaareen? 
Meillä nämä ovat Turpoon kosken 
matkailutilalla ja minä olen Jorma 
Pura matkailutilan isäntä ja 
Kirnun grillikeittiön kokki!!! 

Avaamme seutukunnan 
erikoisimmat aurinkoterassit 
Kirnun katolla ruokailun ystäville 
keskiviikkona 3.6. alkaen klo 
12.00.  

Kirnun pääsääntöiset aukiolot 
kesä- ja heinäkuussa ovat 
seuraavat: Ma ja ti suljettuna, ke-
la 12-20 ja su 12-19. Muutoksista 
ilmoitamme facessa 
kievarinkirnu.com, koska on 
päiviä, jolloin paikka on jo varattu 
yksityisiin tilaisuuksiin max 50 
henkilöä. 

Tervetuloa tutustumaan 
paikkaamme ja nauttimaan 
ruuistamme, juomistamme ja 
palveluistamme toivottaa 
kokkijorma ja Sari 0405517025, 
www.pura.fi 

 

ELINTARVIKKEITA, VIRVOKKEITA, JÄÄTELÖÄ, 
PANIMOTUOTTEITA 

NESTEKAASU 

KAIKKI POSTIN PALVELUT, KORTIT JA 
ADRESSIT; UUSIA POSTIMERKKEJÄ 3.6.: 

SAAT VANHAAN HINTAAN 11.6. ASTI 

pyydysmerkit porras, kuivajärvi ja liesjärvi 

TERVETULOA! 

Portaanraitti 1, PORRAS 
MA – PE 10 – 17, LA 10 – 14 

www.porras.net 

 
Lämpimät onnittelut 
kaikille koulunsa 
päättäneille ja 
valmistuneille! 

 

Kylälehti Portaalainen on jaettu 
talkoovoimin kaikille vakituisesti 

Portaassa asuville, sekä 
vakituisille kesäasukkaille. Mikäli 
jäit jostain syystä ilman lehteä, 
voit hakea omasi Härkäpostista. 

Myös lisäkappaleita voi ostaa 
Härkäpostista hintaan 3e/kpl. 

 

 


