Portaan-Ojaisten kyläyhdistys ry

Portaan kylätalon 30-vuotisjuhla
Sunnuntaina 15.5.2022 klo 14 alkaen
Puheita
Musiikkia
Vapaa sana
Kakkukahvit
tervetuloa!
Teatterimatka su 19.6.

Vuonna 85
Ypäjän musiikkiteatterissa
Vappubileet

Lähtö klo 14.30 Härkäpostin ja Patinaputiikin edestä
Liput 30 € sis. linja-autokuljetuksen ja
väliaikatarjoilun

lauantaina 30.4. klo 19 alkaen
Portaan kylätalolla, Portaanraitti 12
Liput 10 €, Härkäpostista

Sitovat ilmoittautumiset Härkäpostiin to 19.5.
mennessä

Karaoke

järj. Kyläyhdistys

Täytä pöytäsi omilla herkuilla ja tule
ottamaan kevät vastaan laulaen ja tanssien!

Portaan-Ojaisten kyläyhdistyksen hallituksen seuraava
kokous on keskiviikkona 18.5.2022 klo 18 kylätalolla.

Ei naamiaiset, mutta asu vapaa!

Kokous on avoin kaikille kyläläisille. Tervetuloa!

Liput vain ennakkoon!

Asialistalla mm.

Tervetuloa!
Portaan-Ojaisten kyläyhdistys ry

•
•

Unikeontorin valmistelut
Ohjelmaa Tammelan hyvinvointiviikolle elokuussa?

Jos sinulla on ideoita toimintaan tai haluat ilmoittautua
talkoolaiseksi kesän tapahtumiin, muttet pääse kokoukseen,
voit
ottaa
yhteyttä
sihteeri
Jaana
Alankoon
porras.ojainen@gmail.com.

WWW.PORRAS.NET

Aukioloajat:
Ke klo 11–17
La klo 11–15

Poikkeukset:
Vappuaattona suljettu
Hauskaa Wappua!

TERVETULOA!
Muistathan, että joustan aukioloissa!
Soita 0500-517 412/Jaana
Portaanraitti 1, 31340 Porras
www.patinaputiikki.fi

PERINTEINEN PIHAKIRPPIS la 21.5. klo 10–15
Patinaputiikin ja Kahvio Härkäpostin pihalla.
Myynti takakontista tai oma pöytä/rekki mukaan.
Varaa oma, ilmainen paikkasi Jaanalta
Patinaputiikista!
IKKUNOIDEN PESUPÄIVÄ kylätalolla ma 2.5.2021 klo 10.00
alkaen. Pitkin päivää voi liittyä talkoojoukkoon. Ota mukaan omat
tutut pesuvälineesi. Tarjolla totta kai myös talkookahvit!

Venepaikat
Kyläyhdistyksellä on kylärannassa vuokrattavia venepaikkoja.
Vuokra on 20 € vuodessa. Hae nyt tilisiirtosi vuoden 2022 vuokraa
varten Härkäpostista!
Paikoista on kova kysyntä ja 15.6. mennessä lunastamattomat
paikat vapautuvat uusille veneilijöille.
Ennakkotietona kesäkuulle:

Kylälehti Portaalainen

Kulttuurikävely lauantaina 11.6.2022 klo 12.00 Härkäpostin
edestä ja noin klo 13.00 esitetään dokumentti Tervalammin
taistelu 1918 Portaan kylätalolla. Molemmat ovat maksuttomia.
Tilaisuudessa puhvetti kyläyhdistyksen hyväksi. Tervetuloa!

jaetaan talkoovoimin kyläläisten postilaatikoihin
toukokuussa. Lisäkappaleita voi lunastaa
Härkäpostista hintaan 3 € / kpl.

Haluatko mainostaa tai ilmoittaa jostain tulevasta tapahtumasta seuraavassa kylätiedotteessa? Ota yhteyttä Sini Vesanummeen
viimeistään ti 24.5.2022 klo 20 joko puhelimitse p. 0505734122 tai sähköpostilla sini.vesanummi@gmail.com.
Kesäkuun tiedote ilmestyy ke 1.6.2022. Jollet saa tiedotetta ajallaan tai haluat antaa muuta palautetta tiedotteesta, ole yhteydessä
Siniin (mieluiten viestillä).

WWW.PORRAS.NET

