Portaan-Ojaisten kyläyhdistys ry

Portaan-Ojaisten kyläyhdistyksen syyskokous maanantaina 22.11. klo 19.00 kylätalolla.
Kokous on avoin kaikille kyläläisille! Kokouksessa valitaan hallitukseen uudet jäsenet seuraavalle
vuodelle. Tervetuloa mukaan kylätoimintaan!
Kyläyhdistyksen hallituksen seuraava kokous on Portaan kylätalolla maanantaina 22.11.2020 klo 18.00.

JOULUTREFFIT – joulun avaus Portaassa
su 21.11. klo 12–17
Patinaputiikki ja kahvio Härkäposti virittäytyvät jouluun.
Putiikki on täynnä ihania joulutavaroita - uusia ja vanhoja.
Tapahtumapäivänä kaikki uudet joulutuotteet -20 %!
Härkäpostin kahvipöytä on katettu jouluherkuilla ja samalla ostat
niitä myös kotiin viemisiksi kuten myös joulun kortit ja merkitkin.
Jouluista haitarimusiikkia, Riitta Koivisto.
Huom! Pihalla ilmaisia myyntipaikkoja kädentaitajille, leipureille,
vanhan tavaran myyjille. Kaikkea jouluista! Oma myyntipöytä,
teltta tms. mukaan. Ilmoittauduthan Jaanalle, p. 0500-517 412.

Koululaisten ja
vanhempainkerhon
joulumyyjäiset
lauantaina 27.11. klo 11–14
Portaan kylätalolla.
Tarjolla myös mummujen
keittämää riisipuuroa!
Vapaaehtoinen puuroraha.
Tule aistimaan joulun
tunnelmaa ja tekemään
hyviä löytöjä!

Sydämellisesti tervetuloa!
Jaana, Sari & Mira

Halloween-pöytäjuhlat
Perjantaina 5.11. klo 20 alkaen
Portaan kylätalolla, Portaanraitti 12
Liput 15 €, Härkäpostista
Tervetuloa! Portaan-Ojaisten kyläyhdistys
WWW.PORRAS.NET

Trashville esiintyy klo 22
Täytä pöytäsi omilla herkuilla ja
tule joraamaan!
Vain ennakkolipun lunastaneille!

Patinaputiikissa nyt paljon kaunista
ja kivaa jouluun!

Loppuvuoden aukioloajat:
ke klo 11–17
la klo 11–15
su klo 11–15

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

sunnuntaista 21.11. alk. jouluun saakka!

PYHÄINPÄIVÄNÄ 6.11. SULJETTU

Putiikki on auki myös Pyhäinpäivänä

TERVETULOA!

Huom! 4.–5.12. liike on suljettu
(Patinaputiikki on mukana Wanhan ajan
joulumarkkinoilla Kaukjärvellä)

Tervetuloa tunnelmoimaan!
Portaan kirkonpaikan tutkimus
Tammelan Portaan kirkonpaikan tutkimus on monitieteinen projekti, jossa etsitään kadonnutta kirkonpaikkaa sekä
arkistojen kätköistä että maastossa arkeologisin tutkimuksin. Kesällä tehtiin tähän liittyen kaivauksia Kappelinpellolla.
Päivitys 17.10.2021 projektin Facebook-sivulta (Tammelan Portaan kirkon tutkimukset):
”Kylmenneen sään ja vähenevän valon vuoksi Kappelinpellon kaivausten jatko on päätetty siirtää ensi kesään.
Metallinetsijät Pekka Fabritius ja Sami Stenholm ovat kuitenkin vielä ahkeroineet Portaan kylän ympäristössä pyrkien
jäljittämään alueen vanhempaa historiaa. Tällä viikolla nousikin maasta merkittävä lisä Tammelan ja Kuivajärven
ympäristön rautakauteen: Pieni, tasavartinen solki, joka voidaan muotonsa perusteella ajoittaa 600–700-luvuille. Löytö
on Tammelasta ensimmäinen laatuaan, ja myös ensimmäinen varmasti rautakautinen löytö Porras-Ojanen alueelta.”

Haluatko mainostaa tai ilmoittaa jostain tulevasta tapahtumasta seuraavassa kylätiedotteessa? Ota yhteyttä Sini
Vesanummeen viimeistään pe 26.11.2021 klo 20 joko puhelimitse p. 0505734122 tai sähköpostilla
sini.t.syrjala@gmail.com. HUOM! Tammikuussa ei julkaista kylätiedotetta, joten ilmoitathan tammikuun tapahtumista
jo joulukuun tiedotteessa!
Joulukuun tiedote ilmestyy ke 1.12. Jollet saa tiedotetta ajallaan, ole yhteydessä Siniin (mieluiten viestillä).
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