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www.liesjarvi.fi www.liesjarvi.fi

LIESJÄRVEN KYLÄTALOLLA:

MAANANTAISIN

SENIORIJUMPPA klo 9.30-10.30

DIGI-PAJA JA KYLÄKAHVIT
Digipaja maanantaina 7.9.2020 klo 17:30-18:30. 
Digi- Velho Jarkko Lindholm auttaa erilaisten
tietoteknisten ongelmien kanssa. Ota mukaan 
älypuhelin, tabletti, läppäri tai muu laitteesi. Palvelu 
on ilmainen ja saatavilla kylätalolla joka kuukauden 
ensimmäinen maanantai.

Digipajan yhteydessä kyläkahvit. Tervetuloa!

KESKIVIIKKOSIN

KUNTOJUMPPA 2.9.2020 alkaen klo 18.30-19.30.
Lihaskuntojumppaa. Ohjaaja neuvoo tarvittaessa 
vaihtoehtoiset liikkeet. 

Kausimaksu 20 e. 
Kertamaksu 2e. 
Ohjaajana Heli Halonen

TORSTAINA

17.9. klo 14.00 SENIOREIDEN TAPAAMINEN
Kahvimaksu 1€. Tervetuloa!

LAUANTAINA

LASTEN PELIKERHO kylätalolla lauantaina 
19.9.2020 klo 15-17 alkaen. Ohjaaja Tero Kosunen.

KOULULAISTEN KERHO on toistaiseksi tauolla. 

KYLÄYHDISTYKSEN KUUKAUSIPALAVERI

Liesjärven kyläyhdistyksen kuukausipalaveri 
kylätalolla 21.9.2020 klo 19 alkaen. 
Tervetuloa mukaan toimintaan.

Syksyn toiminta

Korona-viruksen huomioiminen kaikessa 
harrastustoiminnassa on edelleen erityisen tärkeää.

Harrastetilojen käyttäjien tulee huomioida, että tiloissa 
ei ole säännöllistä siivousta vaan jokainen huolehtii 
omalta osaltaan siisteydestä ja hygieniasta tiloissa.

Harrastuksissa ja muissa kokoontumisissa pidämme 
turvavälit ja noudatamme muutenkin 
korona-ohjeistuksia.

Seuraamme korona-tilannetta ja tiedotamme tarvittaessa 
muutoksista.

Talkoolaisten illanvietto

Liesjärven kyläyhdistys kiittää kaikkia kyläyhdistyksen 
toiminnan järjestämiseen ja talkoisiin viime talven ja

kuluneen kesän aikana osallistuneita. 
Olette lämpimästi tervetulleet illanviettoon lauantaina 

26.9.2020 klo 18 alkaen.

Iltaa vietetään Karin luona Joensuun tilalla syöden, 
juoden ja saunoen.

Ilmoittautumiset viimeistään keskiviikkona 23.9.2020 
liesjarvi.info@gmail.com tai Helille p. 050 340 7944.

Talkoot kylätalolla 12.-13.9.2020

Syyskuun 12. ja 13. päivä lauantaina ja sunnuntaina 
klo 09 alkaen toivotaan talkooväkeä saapuvaksi
kylätalolle.

Kylätalolla on ahkeroitu kesän kuluessa useaan 
otteeseen talkoolaisten toimesta. Nyt pyritään 
pääsemään ulkovuoren korjauksessa sopivaan kohtaan 
ennen talven koittamista.

Mitään erityisosaamista ei talkoolaisilla tarvitse olla. 
Mikäli esimerkiksi lautojen kantaminen tai kahvin
keittäminen onnistuu, niin varmasti voit olla avuksi 
työssä.

Talkooväelle luvassa tietenkin ruokaa ja juomaa.

Kylätalon kirjasto
Liesjärven kylätalon kirjasto kiittää kaikkia kirjoja 
lahjoittaneita. Kirjaston hyllyt ovat nyt aivan täynnä.
Emme voi vastaanottaa enää yhtään kirjalahjoituksia.

PELIKERHO 7.8.2020
Lasten pelikerho kylätalolla kesätorin ajan 
klo 18 alkaen. Ohjaaja Tero Kosunen.

OLLAAN YHTEYKSISSÄ

Muistathan, että Läpyskä sekä muut ajankohtaiset 
asiat löydät myös internetistä.

Seuraa tiedotteita:

www.liesjarvi.fi
facebookissa: Luonnollisesti Liesjärvi
instagramissa: luonnollisestiliesjarvi
Liesjärven kyläyhdistyksen tavoitat:
Kyläyhdistyksen johtokunta: liesjarvi.info@gmail.com
Läpyskän aineistot: liesjarvilapyska@gmail.coom
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Liesjärven Kyläyhdistys vuokraa klapikonetta kyläläisille ja 
mökkiläisille. Vuokra 10 € / vrk. 

Vuokrausta hoitaa Jussi Kannisto, puh. 040 668 2240.
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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 18.9. sähköpostitse 
liesjarvilapyska@gmail.com

Läpyskään voi myös lähettää omia 
tekstejänsä ja muita vanhoja tarinoita. 

Ne julkaistaan veloituksetta, jos täytettä kaivataan.

M a a n r a k e n n u s t a
T A M M E L A N

0400 219 511
info@konekaivuu.fi

kauttamme myös 
PipeLife jätevesijärjestelmät

KONEKAIVUU OY

Hämeentie 11, 30100 Forssa. Puh. 010 231 7530

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.�

Kiitos Venetsialaisten järjestäjille hienosta 
illasta ja kiitos Kokille maittavista tarjottavista.

T. Mukana olleet

PEKONI-KANTTARELLIPIIRAKKA

Pohja:

Ensin: Aseta uuni 200 asteeseen.

- 100g voita tai margariinia
- 2,5 dl vehnäjauhoja
- 1 kanamuna
- 2 rkl ruokakermaa

1. Vatkaa muna huoneenlämpöisen voin joukkon.
2. Sekoita joukkoon ruokakerma ja jauhot.
3. Taputtele taikina halkaisijaltaan 
n. 28cm:n piirakkavuokaan.
4. Esipaista piirakkapohjaa 8 minuuttia.

Täyte: (valmistetaan kahdessa osassa)

- 170 g pekonia
- 1 iso punasipuli
- puolikas nippu ruohosipulia
- 250 g tuoreita kanttarelleja

1. Pilko pekoni ja paista se pannulla oman maun 
mukaan rapeaksi tai jätä hiukan pehmeäksi.
2. Siirrä pekonit pannulta toiseen astiaan.
3. Poista suurin osa rasvasta pannulta ja paista 
pilkotut sipulit sekä sienet pekonin rasvassa.
4. Kun neste on haihtunut sienistä ja olet paistellut 
täytettä  n. 10 minuuttia levitä se piirakkapohjalle.

Lisäksi

- 2 kananmunaa
- 1 purkki kermaviiliä (200 g)
- ripaus pippuria
- ripaus suolaa
- n. 1 dl juustoraastetta (itse käytin emmental musta-
leimaa)

1. Sekoita keskenään kermaviili ja kananmunat.
2. Lisää mausteet.
3. Kaada seos vuokaan täytteen päälle tasaisesti.
4. Ripota juustoraastetta päälle makusi mukaan.
5. Laita piirakka uuniin ja anna sen paistua alatasolla 
30-40 minuuttia.

Lähde: www.anninuunissa.fi/pekoni-kanttarelli-piirakka/


