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Kreikkalaiset iltamat 
Lauantaina 24.9. klo 19 -> 

Tervetuloa kreikkalaisiin pöytäjuhliin kylätalolle! Luvassa mm. Jannen vetämää karaokea, 
kreikkalaista tunnelmaa, mukavaa yhdessäoloa ja yhteinen Kreikkalaisaiheinen 
nyyttäripöytä!  

Liput etukäteen Härkäpostista tai Patinaputiikista niiden aukioloaikoina. Liput 10€ / kpl. 

Psst..! Tässä muutamia vinkkejä yhteisen nyyttäripöydän tuomisiin, jos kreikkalainen ruoka ei ole 
entuudestaan tuttua: Kreikkalainen salaatti, briam eli paistetut kasvikset, tzatziki kastike, moussaka, liha ja 
etenkin vuohi- ja lammasruuat, erilaiset merenelävät, fetajuusto ja oliivit eri käyttötarkoituksissa, erilaiset 
hedelmät kuten eri melonit, viikunat ja viinirypäleet… Loihditaan yhteistuumin upea kreikkalainen 
juhlapöytä! 

 

Portaan-Ojaisten kyläyhdistys ry 
 

KYLÄLLÄ TAPAHTUU SYYSKUUSSA 
 

 

Portaan-Ojaisten kyläyhdistyksen hallituksen seuraava kokous on Portaan kylätalolla torstaina 13.9.2016 
klo 17.30. Muistattehan, että kaikki saavat osallistua kokouksiin! Tervetuloa!  

Haluatko mainostaa tai ilmoittaa jostain tulevasta tapahtumasta seuraavassa kylätiedotteessa? Ota yhteyttä Amanda 
Virtaseen viimeistään 26.9.2016 joko puhelimitse p. 0453572155 tai sähköpostilla virtanen.amanda@gmail.com 

Syksy on tullut ja kerhot 
jatkuvat jälleen! 

4H-kerhot lapsille: 

• Eräkerho tiistaisin klo 17.30 kylätalolla 
• Askartelukerho keskiviikkoisin klo 17.00 kylätalolla 

Huom! Askartelukerho kokoontuu ensimmäisen kerran 
keskiviikkona 21.9. 

• Yleis-/kokkikerho torstaisin klo 17.30 kylätalolla 

Kysy tarvittaessa lisätietoja ohjaaja Jonna Saloselta  
p. 0456991030! 

Tammelan seurakunta 
järjestää messun kylätalolla 
sunnuntaina 4.9. klo 13.  

Mukana Juhani Routasalo, Yrjö 
Niemi, Evi Kant, Heli Heikkilä, 
Seppo Kujala ja Maija-Stiina 
Rahkonen.  

Kirkkokahvit, lämpimästi 
tervetuloa! 
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Hoi kaikki parketin partaveitset ja 
muut tanssin ystävät! Portaassa 
alkaa lavatanssikurssi!  

Fortuksen lavatanssikurssi Portaan kylätalolla 

tiistaisin 6.9.2016 alkaen, klo 19-21. Tanssin 

pyörteitä on luvassa yhteensä 5 kertaa. 

Lajeina fox, tango, valssi, fusku, ehkä vähän 

latinorytmejäkin. Liikkeelle lähdetään alkeista. 

Ohjaajina toimivat Tuula ja Antti Orttenvuori. 

Hinta kurssille on 8€/kerta tai 30€/koko 

kurssi. Ensimmäinen kerta on ilmainen.  
 

Ei ennakko-ilmoittautumista, riittää kun tulet 

paikan päälle tiistaina 6.9!  

Ennakkotietoa lokakuulle! 
7.10. KOULULAISTEN syksyn perinteinen 
paperinkeräyspäivä: lavakontti koululla. Papereita 
voi tuoda suoraan lavalle tai soittaa p. 050 5739085 
(Raija Hovila), jos tarvitsee papereiden hakemista 
kotoa.  

Ihanaa syksynaikaa kaikille! 
   
   

  

Nautitaan luonnon alkavasta  
   

  
värikirjosta ja kirpakoista 

  aamuista!  


