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LIESJÄRVEN KYLÄTALOLLA TAPAHTUU:

MAANANTAISIN

SENIORIJUMPPA klo 9.30-10.30 

KUNNAN KUNTOJUMPPA 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 (14 jumppaa). 
Kertamaksu on 2 e. 
Ensimmäisen kerran saa kokeilla ilmaiseksi.
Ohjaajana Laura Iso-Herttua

TIISTAISIN

MONITOIMI KERHO  klo 17.30-19.00
Alakoululaisille suunnattu kerho. Luvassa 
liikkumista, leikkiä, askartelua, elokuvia... 
Ohjelma rakentuu kerholaisten toiveiden 
mukaan. Ohjaajana Iida Enberg ja Katariina 
Kaunisto.

TORSTAINA

21.3. klo 14.00 SENIOREIDEN TAPAAMINEN

Tervetuloa!

Liesjärven Kyläyhdistyksen sääntömääräinen 
kevätkokous to 28.3. klo 19.00 Kylätalolla,
vauvarahan lahjoittaminen, kahvitarjoilu. 

Tervetuloa!

“Kertun aurinko lämmittää suojaiseen
paikkaan, on se maistiaisia tulevasta kesästä.”

Urho Vähä-Herttuan kokoamia 
sanaparsia vuoden 2011 Läpysköihin.

KUUTAMOKÄVELY  
Lähtö Knuutilan pihalta 

21.3. klo 18.30, omat eväät mukaan.

Liesjärven Laskiaisrieha 
lauantaina 2.3.2019 

klo 12-16 Eräkeskuksella

Ohjelmassa:
- mäenlaskua
- napakelkka

- lumikenkäilyä
- rekiajelua SH-mestari Silvolan Hemmingin kyydissä

- makkaranpaistoa

Eräkeskuksella:
- hernekeittoa soppatykistä

- kahvia & laskiaispullia
- lättyjä

- lounas noutopöydästä

LIESJÄRVEN OSAKASKUNNAN (ja kalastuskunnan)

Vuosikokous sunnuntaina  10.3.2019 klo 15:00
Liesjärven kylätalolla (Liesjärventie 758, 31350 Liesjärvi)
Kokouksessa käsitellään osakaskunnan säännöissä 
määrätyt varsinaiselle kokoukselle kuuluvat asiat.
Kokouksesta laadittu tarkistettu pöytäkirja on nähtävänä 
www.liesjärvi.fi/15

Tervetuloa!
Hoitokunta

Mainosta tai ilmoita Sinäkin Läpyskässä!

Voit myös osallistua Läpyskän kustannuksiin 
kannatusmaksuilla.

Ilmoitushinnat Läpyskässä:
Mainokset 0,17€ / pmm

Kannatusmaksut tilinro FI60 5025 2040 0056 01.

Ilmoitukset osoitteeseen liesjarvilapyska@gmail.com
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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

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 18.3. sähköpostitse 
liesjarvilapyska@gmail.com

Raamatunlukuhaaste kaikille Tammelan kylille

Torron kappeli juhlii vuoden päästä 50-vuotista 
olemassaoloaan, jonka kunniaksi Torron kylältä 
heitetään haaste kaikille muille Tammelan kylille: 
Lukea Raamatun Uusi testamentti läpi vuodessa 
alkaen Johanneksen evankeliumista edeten 
Apostolien tekojen ja kirjeiden kautta Ut:n 
viimeiseen kirjaan Johanneksen Ilmestykseen. Jos 
kotona ei ole Raamattua, sellainen löytyy sähköisenä 
versiona internetistä tai saat kirjan Tammelan 
seurakunnasta kirkkoherran omistuksella. Haaste 
koskee kaikenikäisiä, kirkkoon kuuluvia ja 
kuulumattomia tammelalaisia. Kylien asukaslukuun 
suhteutetun kilpailun tulos julkistetaan Torron kappelin 
juhlan aikaan marraskuun alussa 2019. Haasteen 
suoritettuasi ilmoitat tästä ja mistä kylästä olet 
viimeistään viikkoa ennen juhlapäivää 
seurakuntatoimistoon (p. 040-804 9550 tai 
tammelan.seurakunta@evl.fi). Voittajakylän haasteen 
suorittaneille on luvassa palkinto kotiin kannettuna. 
Lähde mukaan lukutalkoisiin – oman kyläsi kunniankin 
puolesta!

Ennen vanhaan tapahtunutta: Aimo Jaakkolan keräämiä vanhoja lehtileikkeitä.

Liesjärven sähkövalo 3/3
-Forssan Lehdelle Väinö Korpijärvi-

Sillä eräänä talvisena päivänä nähtiin miesten kiipeilevän 
pylväissä, joiden väliin nyt kirkas kuparilanka kiristyi. 
Muutaman ajan kuluttua langan päät olivat seinissä, ja 
tuo näkymätön voima, joka tähän asti oli hirmuvauhdilla 
ohittanut paikkakunnan, oli nyt ohjattu kaukaisiin 
salomökkeihin, talleihin ja navettoihin. Eikä enää muuta 
puuttunut kuin kevyt kosketus ovipielessä olevaan 
laitteeseen, heti leimahti häikäisevä valo, joka ei ritissyt 
eikä rätissyt, vaan paistoi kuin täysi kuu tuoden samalla-
viestin avarasta maailmasta, jonka suureen verkostoon 
kaukainen korpiseutu nyt oli yhtynyt.
 Kuinka tekikään vanha Istukas-Pekka, kun 
lamppu aikoinaan tuotiin taloon? Hän otti jakkaran 
toiseen käteensä, päreen toiseen ja meni saunaan päreen 
valossa paikkaamaan kenkiään. Me emme kait lähde 
hänen tavallaan öljylamppuinemme saunaan, mutta se 
me myönnämme, että vanhasta, hyvästä ystävästä 
eroaminen on aina jonkun verran haikeata. Sellainen 
ystävä ja välttämätön väline on meille ollut lamppu. Sen 
valossa olemme oppineet lukemaan, sen valossaon isä 
veistänyt kirvesvartta, äitivainaa kehrännyt sukkalankaa 
ja helkytellyt kanganpuita. Siksi on mielessämme eron 
hetkellä kaihoisa tunne, kun me nyt saatamme monivuo-
tisen ystävämme sinne ullakon loukkoon, sinne missä 
pärepihti jo on vuosikymmeniä katsellut öljylampun 
valta-aikaa ja viettänyt vanhuuden-lepoa. Ja joskus, kun 
öljyn tuttu käry lenahtaa aistimiimme, me jälleen 
saamme kosketuksen tuohon vanhaan hyvään 
ystäväämme, joka aikoinaan mainiosti täytti tehtävänsä 
ja jätti jälkeensä mieluisan muiston.

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.�

Pääsiäismyyjäiset la 13.4.2019 klo 10-13

Pusulan Kärkölän Kylätalolla (Kärköläntie 1387; 03850 Pusula)
 
Voit varata myyntipaikka-arvan 10€:lla omien tuotteidesi 
myyntiin (tuotto itsellesi); arvan hintaan sisältyy kahvi ja 
pulla. 
 
Tule tekemään mukavia pääsiäishankintoja tai vain 
jutustelemaan, kiertelemään, katsomaan ja nauttimaan 
kevään tunnelmasta
Bu�etti ja arpoja

Lisätietoja ja paikka-arvat: Marja-Leena Syrjälä:
p. 0400 359977 /marjaleena.syrjala @gmail.com
 
Lämpimästi tervetuloa!
Järj: Kärkölän kyläyhteisö ry


