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“Silloin kun Antista talvi alkaa
niin Vapun päivänä se loppuu.”
Urho Vähä-Herttuan kokoamia
sanaparsia vuoden 2011 Läpysköihin.

LIESJÄRVEN KYLÄTALOLLA TAPAHTUU:
MAANANTAISIN
SENIORIJUMPPA klo 9.30-10.30
KUNNAN KUNTOJUMPPA
2.9.-9.12. klo 18.30-19.30
Helppoa, kaikille sopivaa, vaihtelevaa jumppaa.
Iloinen mieli mukaan ja kokeilemaan! Ohjaaja
neuvoo tarvittaessa liikkeisiin eri vaihtoehdon.
Kausi maksaa 20 e. Kertamaksu on 2 e.
Ensimmäisen kerran saa kokeilla ilmaiseksi.
Ohjaajana Laura Iso-Herttua
KESKIVIIKKOSIN
MONITOIMIKERHO 1.-6. luokkalaisille
Liesjärven kylätalolla klo 17.00-18.30.
- Kerhossa askarrellaan, leikitään, leivotaan ja
pelaillaan erilaisia pelejä. TULE MUKAAN!
Kerhon ohjaajat:
Iida Enberg puh. 040 1931772
Roosa Aaltonen puh. 045 6616948
Tammelan SRK
TORSTAINA
21.11. klo 14 SENIOREIDEN TAPAAMINEN
JOULUKALENTERI 2019
Tarkoitus olisi kylällä järjestää oma
joulukalenteri. Ilmoittaudu vapaaehtoiseksi
koristamaan tienhaarasi tai ovenpielesi joulun
tunnelmaan. Vapaaehtoisten kesken arvomme
päivittäin avattavat luukut. Luukut ilmoitetaan
joulukuun Läpyskässä. Ilmoittaudu mukaan
joko sähköpostitse liesjarvilapyska@gmail.com
tai viestillä Sarille 040 962 2493.

Keppihevosharrastus
Keppihevoset on urheilullinen harrastus johon kuuluu
keppareiden teko, ratsastaminen ja niiden hoitaminen.
Keppareilla on varusteet ja joskus myös oma talli. Kepparit
voi asua myös huoneessa, ja niille voi sinne rakentaa oman
nurkkauksen johon ne saa järjestykseen. Harrastajat voivat
pitää omia kisoja ja leirejä, joiden ohjelman voi itse tehdä
mieleisekseen. Myös monet aktiiviharrastajat järjestävät
yleisiä leirejä ja valmennuksia, joihin voi ilmoittautua
kaikki halukkaat harrastajat. Keppareilla harrastetaan
samoja lajeja kuin hevosillakin, koulu-, este-,
lännen- ja kenttäratsastusta, maastoillaan ja käydään
näyttelyissä. Keppareilla on myös omia valtakunnallisia
tapahtumia, jotka keräävät yhteen suuren joukon
harrastelijoita, kuten SM-kisat jotka järjestää skhh ry eli
suomen keppihevosharrastajat ry. Tapahtumassa on paljon
kilpailuja eri lajeissa, myyjiä, jotka myyvät itse tekemiään
hevosia ja niiden kaikkia mahdollisia varusteita, sekä
suuri määrä harrastajia katsomossa ja tekemässä tarpeellisia
hankintoja omille hevosilleen. Katsojille on myös
järjestetty muuta ohjelmaa. Skhh ry järjestää vuosittain
myös keppariristeilyn ja keppihevosten kadunvaltauksen.
Kirjoittaja on itsekin aktiivinen keppihevosharrastaja ja
tallinpitäjä kylältä, joka on tahollaan järjestänyt kilpailuja
ja leirejä, ja osallistunut omilla hevosillaan monenlaisiin
tapahtumiin. Touhuja hevosteni kanssa voit seurata
Instagramissa: kht.stormy_house.
Ronja Aaltonen

2

Läpyskä nro 260

Kuutamokävely to 21.11. lähtö klo 18.30 osoitteesta
Lintumaantie 46, lähdössä jouluglögi tarjoilu.
Pysähdys Kolmen tien risteyksessä,
omat makkarat ja eväät mukaan.
Kyläyhdistyksen kokous ti 12.11. klo 18.30.
Uusia Luonnollisesti Liesjärvi
t-paitoja myytävänä.
Logo hihassa, tekninen paita,
saatavilla mustana ja oranssina.
Hinta: 20€
Paidan voit tilata sähköpostitse
liesjarvilapyska@gmail.com.

Kohtaa naapurisi nappinaapuri.fi
Kyseessä on uudehko naapurustojen sosiaalinen
media, jonka tarkoitus on "lisätä oikeita
kohtaamisia toisiaan lähellä asuvien välille. Se
on tarkoitettu naapuriapuun, tutustumiseen,
keikkatöihin ja jakamistalouden edistämiseen".

NUOHOUSLIIKE SALMI
Petri Savin 050 4096120
Kai Salmi 0400 819562

Maanrakennusta
Koululaisten ja vanhempainkerhon joulumyyjäiset
lauantaina 30.11. klo 11-14 Portaan kylätalolla.
Tarjolla myös mummujen keittämää riisipuuroa!
Vapaaehtoinen puuroraha.
Tule aistimaan joulun tunnelmaa
ja tekemään hyviä löytöjä!

Perinteiset JOULUMYYJÄISET
Lauantaina 23.11.2019 klo 10-13
Kärkölän Kylätalolla
Kärköläntie 1387
03850 Pusula
Voit varata myyntipaikka-arvan omien tuotteidesi
myyntiin 10 €:lla, (sis.kahvin ja tortun; paikkoja
rajoitetusti; myös ulkopaikkoja voi varata).
Tule tekemään mukavia joululahjahankintoja tai
vain jutustelemaan, kiertelemään, katsomaan ja
nauttimaan iloisesta joulunalustunnelmasta...
Buffetti ja arpoja..
Lisätietoja ja paikka-arvat: Marja-Leena Syrjälä:
p. 0400 359 977 / marjaleena.syrjala@gmail.com
www.pusulankarkola.net
www.facebook.com/groups/karkolankylayhteiso
Järj: Kärkölän kylätoimikunta
Tuotto Kylätalon remonttiin

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

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

Hämeentie 11, 30100 Forssa. Puh. 010 231 7530

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 18.11. sähköpostitse
liesjarvilapyska@gmail.com
Läpyskään voi myös lähettää omia
tekstejänsä ja muita vanhoja tarinoita.
Ne julkaistaan veloituksetta, jos täytettä kaivataan.

