Portaan-Ojaisten kyläyhdistys ry

Unikeontorikokous to 2.6. klo 18.30 kylätalolla
Unikeontori järjestetään su 31.7. Portaan kylätalolla, mutta kyläyhdistyksen vuoden suurin tapahtuma ei
ilmesty tyhjästä vaan kaipaa tekijöitä! Talkoolaisia tarvitaan suunnitteluun, teltanpystytykseen,
liikenteenohjaukseen, keittiölle, kahvilaan, ohjelman toteutukseen, arpajaisten järjestämiseen jne jne.
Tapahtuman laajuus (/toteutuminen) riippuu täysin mukaan saatavasta joukosta. Tule siis mukaan
suunnittelemaan to 2.6. klo 18.30 tai jollet pääse paikalla, ilmoita osallistumishalukkuutesi jollekin
hallituslaiselle (esim. Sinille 050 573 4122) tai porras.ojainen@gmail.com
Kulttuurikävely ja dokumenttielokuva Projekti 1918: Tervalammin taistelu lauantaina 11.6.2022
Sirpa Rauhalan johdolla lähdetään kulttuurikävelylle la 11.6. klo 12.00 Härkäpostin edestä. Kävely kestää noin
tunnin ja sen jälkeen (noin klo 13.00) Portaan kylätalolla esitetään dokumentti Projekti 1918: Tervalammin
taistelu. Viime vuonna ilmestynyt dokumenttielokuva kertoo vuoden 1918 tapahtumista Forssassa ja
lähikunnissa. Molemmat ovat maksuttomia. Tilaisuudessa puhvetti kyläyhdistyksen hyväksi.
Tervetuloa!
Portaan-Ojaisten kyläyhdistys
Tapahtuma on osa valtakunnallista Avoimet kylät -päivää. avoimetkylat.fi/kylat-kartalla

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.

Portaan-Ojaisten kyläyhdistyksen hallitus on
päättänyt laajentaa kyläyhdistyksen kuva- ja
muuta arkistoa. Onko sinulla valokuvia tai
materiaalia Portaan historiasta?
Voit toimittaa kuvat Pekka Uusitalolle tai
Martti Puralle. Kuvat digitoidaan ja
palautetaan omistajilleen.

Portaan Akatemia -kuvataidekurssi
20.–23.6. Nahkurinverstaalla
Ilmoittautuminen 13.6. mennessä:
paivi.paija@tammela.fi, puh. 050 376 5162
Tammelan kunta, kulttuuripalvelut

Portaan-Ojaisten kyläyhdistyksen hallituksen seuraava
kokous on maanantaina 27.6.2022 klo 18 kylätalolla.
Kokous on avoin kaikille kyläläisille, sekä vakituisille että vapaaajan asukkaille. Tervetuloa!
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

Kyläläiset
Lämmin kiitos
kaikesta avusta ja tuesta
suuren suruni keskellä.
Marita Tulander
Kesäkuun aukiolot
Ma ja Ti 10–17
Ke 10–20
To-La 10–17
Su 11–16

Kylälehti Portaalainen
jaettiin talkoovoimin kyläläisten postilaatikoihin toukokuussa.
Jollet saanut omaasi, voit noutaa sen Härkäpostista.
Lisäkappaleita voi lunastaa Härkäpostista hintaan 3 € / kpl.

Toukokuun kylätiedotteen paperiversio jäi
jakamatta jakelufirman virheen vuoksi. Pahoittelut!

Juhannuksena suljettu
Pe 24.6. - Su 26.6.
Hyvää juhannusta kaikille!

Tiedote jaetaan tammikuuta lukuunottamatta mainospostin
mukana yleensä kuukauden ensimmäisenä keskiviikkona.
Kesän tulevia tapahtumia Portaassa:
-

-

Kulttuurikävely la 16.7. klo 12,
lähtö Härkäpostin ja Patinaputiikin edestä
Portaan Nahkurinverstaan taidekesä
22.–24.7.
Pe 22.7. klo 12 Vivica Bandler -näyttelyn
avajaiset. Portaan kylätalo. Vapaa pääsy.
Paljon ohjelmaa koko viikonlopun, lisätietoja:
nahkurinverstas.fi/taidekesa
Unikeontori su 31.7. Portaan kylätalolla
Tammelan kirppiskierros Portaassa
la 20.8. klo 10–16
Ilmoita oma kirppiskohde tai järjestä kahvilaravintola omalle pihallesi reitin varrelle!
Ilmoitukset 22.6. mennessä vapaaaikasihteeri Päivi Paija puh. 050 376 5162,
paivi.paija@tammela.fi

Matka Ypäjän musiikkiteatteriin
on peruttu.

Haluatko mainostaa tai ilmoittaa jostain tulevasta tapahtumasta seuraavassa kylätiedotteessa? Ota yhteyttä Sini Vesanummeen
viimeistään ti 28.6.2022 klo 20 joko puhelimitse p. 0505734122 tai sähköpostilla sini.vesanummi@gmail.com.
Heinäkuun tiedote ilmestyy ke 6.7.2022. Jollet saa tiedotetta ajallaan tai haluat antaa muuta palautetta tiedotteesta, ole yhteydessä
Siniin.

WWW.PORRAS.NET

