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 13.9. klo 18.
Olet lämpimästi tervetullut!

Hei!
NYT on tilaisuus päästä tutustumaan PORTAAN koulun
museokoulutilaan, joka sijaitsee ns. alakoulurakennuksen ullakolla.
Siis la 4.9.2021 klo 11–15 välillä voit tulla paikalle, jossa opastamassa
"vanha opettaja". Suositellaan maskia, vaikka kyseessä onkin kylmä
ullakkotila. Otathan huomioon myös, että tilaan johtavat melko jyrkät
rappuset.
Koulu ei ole itsestäänselvyys, se on hyvä muistaa tänä
oppivelvollisuuslain 100-vuotisvuonna.
Lämpimästi tervetuloa!
T: tilaisuuden vastuuhenkilö "vanha opettaja"
Portaan kouluväen tukemana

KESKENERÄISTEN TÖIDEN NÄYTTELY
su 26.9.2021 Portaan kylätalolla klo 12.00–17.00
Näyttelyn kokoaminen alkaa!
Kaikenlaisia keskeneräisiä töitä kaivataan mahdollisimman monipuolisen näyttelyn kokoamiseksi:
- käsitöitä – pöytälaatikkotuotoksia - korjattavia esineitä - valokuvia remonttiprojekteista - taideteoksia
– jne – jne – jne –
Töitä vastaanottavat Tuija Kurikka, Kappelintie 9, puh: 040-5563464 ja Raija Hovila, Portaantie 837,
puh: 050-5739085 syyskuun alusta 22.9. asti. Voit tuoda näyttelyyn työsi myös SUORAAN KYLÄTALOLLE
pe 24.9. klo 15–18.00.
Tilaisuuden aikana lyhyitä esityksiä ja kahvipöytä katettuna teeman mukaisesti.
Arpoja.

Vapaa pääsy.

Ps. Koronaohjeita noudatetaan näyttelyn aikana.

WWW.PORRAS.NET

KOTIJUMPPA alkaa ti 28.9.2021
Paikka: Mannin vintti, Portaantie 837
Kello: 10.00–11.00
Päivä: tiistaisin
Vertaisohjaaja: Raija Hovila
Tavoite: mielen, nivelten ja lihasten virkistystä

SYYSKUUN AUKIOLOT:
MA-PE 10-17
LA 10-15

TERVETULOA!
Kyläyhdistys kiittää alakoulurakennuksen kattotalkoisiin
osallistuneita, sekä huoltojoukkoja!
Kiitokset myös Kirppiskierroksen liikenteenohjaajille!
PERHEKERHO LIESJÄRVELLÄ
Keskiviikkoisin klo 10–12 Liesjärven kylätalolla, Liesjärventie 758.
Lapsiperheiden kokoontuminen leikin ja kahvittelun merkeissä. Kehitellään syksyn mittaan
myös jotain muutakin ohjelmaa.
Tervetuloa!
Perhekerhosta voi kysellä Heliltä (050 340 7944) tai Annikselta (045 7876 1546)

Haluatko mainostaa tai ilmoittaa jostain tulevasta tapahtumasta seuraavassa kylätiedotteessa? Ota yhteyttä Sini
Vesanummeen viimeistään pe 24.9.2021 klo 20 joko puhelimitse p. 0505734122 tai sähköpostilla
sini.t.syrjala@gmail.com.
Lokakuun tiedote ilmestyy ke 29.9. Jollet saa tiedotetta ajallaan, ole yhteydessä Siniin (mieluiten viestillä).
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