
 

 

Portaan-Ojaisten kyläyhdistys ry 

Kyläyhdistyksen kokoukset ovat avoimia kaikille, niin kylällä vakituisesti asuville, kuin kesäasukkaillekin! Tule paikalle 
ideoimaan toimintaa, tai muuten vaan osallistumaan keskusteluun.  

Kyläyhdistyksen hallituksen helmikuun kokous pidetään kylätalolla maanantaina 15.2.2021 klo 18.00. Tervetuloa! 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Syrjälään viimeistään pe 26.2.2021  klo 20 joko puhelimitse p. 0505734122 tai sähköpostilla sini.t.syrjala@gmail.com 

Kyläyhdistys toivottaa 

kaikille: 

Hyvää Runebergin päivää (pe 5.2.) 

Lumista Laskiaista 

(laskiaissunnuntai 14.2. ja 

laskiaistiistai 16.2.)  

Kylän yhteistä laskiaistapahtumaa 

ei järjestetä, mutta onneksi tänä 

vuonna saattaa päästä kuitenkin 

pulkkamäkeen! 

Rakkaudentäyteistä Ystävänpäivää 

14.2. 

Rentouttavaa hiihtolomaa 

koululaisille viikolla 9 

Portaan-Ojaisen kyläyhdistys ry:n hallitus vuodelle 2021 on valittu!  

Puheenjohtaja Katja Syrjälä, varapuheenjohtaja Sini Syrjälä ja sihteeri Jaana Alanko. Muut 

hallituksen jäsenet ovat Henna Pura, Martti Pura, Sirpa Rauhala ja Jaana Veini.  

Kylälehti Portaalainen  

ilmestyy taas toukokuussa. Lehden tekeminen on yksi 

kyläyhdistyksen suurimmista projekteista vuosittain. Se 

on ilmestynyt jo lähes 30 kertaa! 

Toivomme lehteen kirjoituksia ja kaikenlaisia tarinoita 

kyläläisiltä. Materiaalit tulee toimittaa 28.3. 

mennessä sähköpostilla porras.ojainen@gmail.com 

 

Lehtityöryhmä kokoontuu ensimmäisen kerran 

helmikuussa ja mukaan mahtuu. 

Eli jos sinulla on intoa juttujen tekoon,  

ideoita lehden sisältöön tai aikaa myydä mainoksia,  

ota yhteyttä! 

t. Jaana, Jaana, Sini ja Henna  

Lisätiedot: Sini Syrjälä puh. 0505734122 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Aukioloajat helmi-maaliskuussa: 

ke klo 11-17 

la klo 11-15 

Huom! Huom! Talvilomaviikoilla 8 ja 9 on 

putiikki auki myös: 

Ti    klo 11-17 

To    klo 11-17 

Joustan aukioloissa mahdollisuuksien 

mukaan, pirauta 0500-517 412/Jaana 

Tervetuloa! 

Portaanraitti 1, 31340 Porras 

www.patinaputiikki.fi 

 

 

 

Kirjastoauto Ilves Portaassa 

Keskiviikkoisin (10.2. ja 24.2.) 
Kts. aikataulu: louna.finna.fi 
 
Torstaisin (4.2. ja 18.2.) 
klo 10–13 Portaan koulu 

Tervetuloa Jaanan läksiäis- ja Sarin aloittajaiskahveille la 30.1. 

Päivän tarjouksena Markun Pakarin reikäleipä vain 1,50€/kpl. 

 

Jaana kiittää asiakkaitaan, yhteistyökumppaneitaan ja kesätyöntekijöitään kuluneista liki  

17 vuodesta ja Sari toivottaa nykyiset ja uudet asiakkaat lämpimästi tervetulleiksi. 

 

Toiminta jatkuu normaalisti, postin muutoksista huolimatta. 

 

AVOINNA ARK. 10-17, LA 10-14 

Tulethan vain terveenä. 

TERVETULOA! 

Portaanraitti 1, 31340 PORRAS 

 

Yrittäjä vaihtuu  

1.2.2021! 


