
  Huhtikuu 2019  Luonnollisesti - Liesjärvi  Liesjärven kylän tiedotuslehti nro 253

”Läpyskä”
www.liesjarvi.fi www.liesjarvi.fi

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.

KESKIVIIKKONA

HUOM. MUUTTUNUT PÄIVÄ:
17.4. klo 14.00 SENIOREIDEN TAPAAMINEN

Tervetuloa!

Kyläyhdistyksen kokous 5.4. klo 18.30 
Kylätalolla. Kokouksen jälkeen katsotaan uusien 

nettisivujen tekstien päivitystä. Tervetuloa!

Huom! Liesjärven eri yhdistykset, tarkistakaa ja 
päivittäkää nettisivujen tekstit (ja kuvat). 

Päivitettävät tekstit liesjarvilapyska@gmail.com.

“Nyt parret tyhjät on, sanat laitumelle 
laukkaa, uutta ruohoa ne siellä haukkaa.”

Urho Vähä-Herttuan kokoamia 
sanaparsia vuoden 2011 Läpysköihin.

K�ät�i
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!

Avoimet Kylät -päivä lauantaina 8.6.

Yhteinen luontoretki 
Peukaloiselle

Yhteislähtö klo 10 Eräkeskukselta.
Myynnissä lettuja ja makkaraa.

Liesjärven kylätalon kentällä (Liesjärventie 758) 
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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 18.4. sähköpostitse 
liesjarvilapyska@gmail.com

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

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!

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.�

Kärkölän kevättä:

1. Pääsiäismyyjäiset la 13.4. klo 10-13 Kylätalolla.  

Kärkölän pääsiäismyyjäisissä tarjolla mm:
arpojaa, askarteluja, bu�etti, hyvinvointituotteita,
kahvipussikäsitöitä, kirppistavaraa. käsitöitä,
leivonnaisia, mattoja, pääsiäiskoristeita, rottinkitöitä,
sukkia (edullisia!), tuohitöitä, virkattuja verhoja, yms.

Tervetuloa katselemaan, tapaamaan tuttuja ja 
tuntemattomia ja nauttimaan kevään tunnelmasta!

2. Pääsiäisenä su 21.4. klo 14.00 messu Kärkölän kirkossa, 
jonka jälkeen kahvitus Kylätalolla.

3. Vanhojen koululaulujen ilta 16.5. klo 18.00 Kylätalolla; 
laulattajana kanttori Päivikki Jurmu. Yleisö voi tuoda myös 
omia koululaulukirjojaan.

  Li�jä�en 
    K�äjuhlat

27.7.2019 klo 18-01 
Liesjärven Työväentalolla

Ohjelmassa:
- pärekorien valmistusta

- orkesteri Ajomies
- avajaispuhe
- arpajaiset 

- kenttäpelejä
- olutteltta

Liput 10€, alle 15v. ilmaiseksi 
Liesjärventie 606, Liesjärvi


