Heinäkuu 2019

Luonnollisesti - Liesjärvi

Liesjärven kylän tiedotuslehti nro 256

”Läpyskä”

www.liesjarvi.fi

“Heinät on saatava seipäille
ennen naisten viikkoa.”
Urho Vähä-Herttuan kokoamia
sanaparsia vuoden 2011 Läpysköihin.

Kesätori

Perjantaisin 7.6.-9.8. välisen ajan klo 18-19
(ei 21.6. juhannusaattona)
Liesjärven kylätalon kentällä (Liesjärventie 758)
Myyntipaikka on maksuton,
tervetuloa ostamaan ja myymään!
Kesätorille kaivataan mansikoiden ja vihannesten myyjiä!

Ravintolapäivänä 8.8. klo 18 kylätalolla uuden
keittiön avajaiset. Mahdollista ostaa pientä
purtavaa, kahvia ja virvokkeita kylätalolla.
Menu julkaistaan myöhemmin Facebookissa.

www.liesjarvi.fi

KESÄJUMPPA

Maanantaisin 24.6.-29.7. klo 18.30-19.30
Iso-Herttuoiden pihalla (Herttuantie 29)
Kaikille sopivaa treeniä! Tervetuloa niin naiset
kuin miehetkin sekä kesäasukkaat, kyläläiset ja
kaikki muut.
Jumppa maksaa 2€/krt
Ohjaajana Laura Iso-Herttua
Kyläjuhlien pystytystalkoot to 25.7. klo 18
LTY:n talolla. Tervetuloa talkoilemaan!
Arpajaispalkintoja Kyläjuhliin voi tuoda kesätorille ja
Kyläjuhlien pystytystalkoisiin.
Liesjärven kylätalon uusi sauna vuokrattavissa.
Hinta riippuu varauksen kestosta ja saunojien
määrästä. Tiedustelut Heliltä p. 050 340 7944.

Liesjärven Kyläjuhlat
27.7.2019 klo 18-01

Liesjärven työväentalolla

Ohjelmassa:

- pärekorien valmistusta
- orkesteri Ajomies
- avajaispuhe
- arpajaiset
- olutteltta
- kenttäpelejä
- Liesjärven vahvin kilpailu
Liput 10€, alle 15v. ilmaiseksi
Liesjärventie 606, 31350 Liesjärvi
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Kokous kylätalon kentällä perjantaina 19.7. klo 19
kesätorin jälkeen, aiheena kyläjuhlat.
Tervehdys!
Avoimet kylät-tapahtumapäivä alkoi hyvän sään
merkeissä. Oli hellettä ja auringonpaistetta, mutta oliko
sittenkin liian haastava keli patikoimiseen. Väkeä oli
harvalukuisesti.
Sen sijaan illalla hyvän sään helliessä Liesjärven kylää
väkeä saapui mukavasti hirvipeijaisille. Metsästysseuran
puheennjohtajan vilpittömän lämminhenkinen käsipäivää
tervetulotoivotus ja käteen saatu virvokelasi saivat
tunnelman nousuun. Tuunattu metsästysmaja, telttakatos,
koristelut ja hieno vierasjoukko kyläläisiä, maanomistajia,
lapsia, nuorisoa ja mökkiläisiä tarjosivat hienot puitteet
onnistuneelle illalle. Oiva tilaisuus kylän yhteisöllisyyden
kannalta, samalla mahdollisuus tavata uusia ihmisiä.
Ilta jatkui Valto Mattilan lyhyellä tervetulotoivotuksella.
Kehon ravinnoksi oli tarjolla maukasta keittoa, jossa
sattumina olikin vaihteen vuoksi perunanpalat. Keiton
lisäksi tarjolla oli peuranlihavoileipiä, ruokajuomia ja
kakkukahvit. Eräkeskuksen väelle annetaan kunnon
kiitokset ruokahuollon palvelusta. Riistanhoitoa ja
metsästystä sekä lajien lukumääristä kertovan puheen
jälkeen ilta jatkui palkintojen jaon ja virkistävän boolin
kirvoittavan puheensorinan ja ilonkiljahdusten merkeissä.
Tyytyväisin mielin kiitimme isäntäväkeä hienosta illasta.

Läpyskä nro 256
Pusulan Kärkölän viimeiset Latotanssit
Örnin Ladossa pe 5.7. klo 19-24
(Kärköläntie 1546, 03850 Pusula)

Tule nauttimaan ladon nostalgisesta
tunnelmasta, tapaamaan tuttuja ja
tuntemattomia, tanssimaan ja kuuntelamaan
Perttu Gustafssonin yhtyeen soittoa.
Buffetti, Arpoja
Liput 10€/ aik.
Lämpimästi tervetuloa!
t. Kärkölän Kylätoimikunta

Maanrakennusta
TAM M E LAN
KONEKAIVUU OY
0400 219 511
info@konekaivuu.fi
kauttamme myös
PipeLife jätevesijärjestelmät

Terveisin Terho Jousi

Liesjärven alueelle on halukkaita tulijoita,
oletpa myymässä tai ostamassa, ota yhteys!
Yrityksemme tuntee
seudun ja tietää hintatason.
Yhteyshenkilönä
Mikko Ryyppö, LKV
050 4660 432 tai
mikko.ryyppo@kodikkaasti.fi

Tupasvillat Herttuantien kolmen tien risteyksen lähellä.
Hämeentie 11, 30100 Forssa. Puh. 010 231 7530

Liesjärven Kyläyhdistys
vuokraa klapikonetta
kyläläisille ja mökkiläisille.
Vuokra 10 € / vrk.
Vuokrausta hoitaa
Jussi Kannisto,
puh. 040 668 2240.

Läpyskä ilmestyy jokaisen kuukauden viimeisinä päivinä
(mikä aineistoa tulee)
ja löytyy netistä www.liesjarvi.fi, sekä entisen koulun
kierrätyspisteen päädystä. Jakeluongelmista
yhteydenotot: 040 415 2216 / Moona
Valmiit aineistot VIIMEISTÄÄN 18.7. sähköpostitse
liesjarvilapyska@gmail.com

