Portaan-Ojaisten kyläyhdistys ry

Portaan-Ojaisten kyläyhdistyksen syyskokous torstaina 19.11. klo 19.00 kylätalolla.
Tervetuloa mukaan rentoon kylätoimintaan!
Kokouksessa valitaan hallitukseen uudet jäset seuraavalle vuodelle.
Iso osa hallituksesta on erovuorossa ja siksi joukkoon kaivataan uutta verta (myös vanhat aktiivit ovat tervetulleita
tekemään paluun). Voit ilmoittaa halukkuudestasi hallituspestiin esimerkiksi lähettämällä sähköpostia sihteerille:
porras.ojainen@gmail.com.
Kyläyhdistyksen hallituksen seuraava kokous on Portaan kylätalolla torstaina 19.11.2020 klo 18.00.

Hyvää isänpäivää kaikille isille,
faijoille, isoisille, papoille, paapoille,
vaareille, ukeille ja taatoille!

Kun kätesi suuri
tarttuu käteeni pieneen,
miten mahtava tunne,
mikään ei voi mennä pieleen.
Kyläyhdistys päätyi valitettavasti
vallitsevan koronatilanteen vuoksi
perumaan Halloweenjuhlat.
Ostetuista lipuista saat rahat takaisin
Härkäpostista.
Kyläyhdistys toivottaa kaikille tsemppiä
ja jaksamista pimeän syksyn keskelle.
Sytytellään lyhtyjä, juhlitaan etänä ja
pienellä porukalla. Onneksi joulu
valoineen on tulossa ja toivottavasti
viimeistään vappuna päästään taas
tanssimaan koko kylän voimin!

Tiedoksi: Tänä vuonna ei järjestetä perinteisiä koululaisten ja vanhempainyhdistyksen
joulumyyjäisiä kylätalolla.

WWW.PORRAS.NET

Kirjastoauto Ilves
Portaassa
NYT MYYNNISSÄ, ISÄNPÄIVÄKSI,
JOULULAHJAKSI:
MIEHEN TIE -SARJAN VIIMEISIN OSA,
KUNNANJOHTAJA
UUDET JOULUPOSTIMERKIT 4.11.
UUSIA JOULUKORTTEJA VIRPI PEKKALALTA
UUSIA ADRESSEJA HYVÄ VALIKOIMA
Portaanraitti 1, 31340 PORRAS
MA – PE 10 – 17, LA 10 – 14
TULETHAN VAIN TERVEENÄ,

TERVETULOA!

Keskiviikkoisin (11.11. ja 25.11.)
14.35 Härkäposti
15.00 Liesjärventie 309
15.20 Liesjärventie 585
15.55 Lehtimäentie 5
16.55 Lintumaantie 60
17.20 Suojoentie 775
17.40 Suojoentie/Luodontie
18.00 Suojoentie 574
18.20 Suojoentie 475
18.45 Suojoentie 68
19.10 Härkäposti
Torstaisin (5.11. ja 19.11.)
klo 10–13 Portaan koulu

Patinaputiikki on auki
18.11. alkaen
ke klo 11-17
la klo 11-15

ke klo 11-18
la klo 11-15
su klo 11-15

Vanhan tavaran lisäksi myynnissä myös kynttilöitä,
servettejä, käsitöitä, lahja- ja tuliaistuotteita
sekä paljon ihanaa joulutavaraa!

TERVETULOA!

Haluatko mainostaa tai ilmoittaa
jostain tulevasta tapahtumasta
seuraavassa kylätiedotteessa?
Ota yhteyttä Sini Syrjälään
viimeistään pe 27.11.2020 klo 20
joko puhelimitse p. 0505734122 tai
sähköpostilla
sini.t.syrjala@gmail.com
Muistattehan toimittaa aineistot
määräaikaan mennessä! Mikäli
aineistot tulevat myöhässä, ne
voivat jäädä kokonaan pois
tiedotteesta. Kiitos!
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