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

“Ihminen on oman onnensa seppä. 
Pajat vaan on niin erilaisia.”

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!

  Li�jä�en 
    K�äjuhlat

27.7.2018 klo 18-01 
Liesjärven Työväentalolla

Ohjelmassa:
- pärekorien valmistusta

- orkesteri Ajomies
- avajaispuhe
- arpajaiset 

- kenttäpelejä
- olutteltta

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

Avoimet Kylät -päivät lauantaina 8.6.

Yhteinen luontoretki 
Peukaloisen laavulle

Yhteislähtö klo 10 Eräkeskukselta.
Laavulla myynnissä lettuja ja makkaraa.

Klo 10 alkaen Eräkeskuksella
Liesjärven Suojelu ry tarjoaa tilaisuudessa infoa 

jätevesiasioista, Rinnansuosta, 
Vanajavesi-keskuksesta ja Loimijoen 

vesiviestihankkeesta.

Liesjärven kylätalon kentällä (Liesjärventie 758) 

SENIORIKERHOJEN KESÄRETKI 

"Portaan mäkikylä tutuksi"
to 6.6. klo 13.45 Lähtö LTY-talolta Portaan kylätalolle.
Klo 14.00 Opastettu kierros mäkikylässä Seppo Kujalan 
johdolla (maksu: 3€/hlö). 
Luvassa leppoisaa kävelyä, pikkupätkin ja pysähdellen.
Säävaraus: Poutasää, sateessa emme kävele! Tervetuloa!

Liesjärven Metsästysseura ry:n hirvipeijaisia 
vietetään seuran majalla, Liesjärventie 1008 

lauantaina 8.6.2019 alkaen kello 18.00.

Kaikki metsästysmaansa vuokranneet maanomistajat, 
kyläläiset ym. yhteistyökumppanit 

ja ystävät ovat tervetulleita. 

Tarjolla on makoisaa hirvikeittoa, 
hyviä peurapalvivoileipiä, kahvit, 

piristäviä virvokkeita jne.

Tervetuloa!

Kesäjumppa 24.6. alkaen 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

Liesjärven talotoimikunta tiedottaa: 
Kylätalon jumppasali ja kokoustila eivät ole kesäkuun 
alussa käytettävissä normaalisti remontin takia.

Kesätorille tulossa myyntiin Luonnollisesti 
Liesjärvi patakintaita ja pipoja.



Monitoimi kerhon ohjaajat kiittävät 
kerhossa käyneitä ja toivottavat 

hauskaa kesää kaikille!
Terveisin: Iida ja Katariina
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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 18.6. sähköpostitse 
liesjarvilapyska@gmail.com

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.�

Käy tutustumassa kylän 
uudistettuihin nettisivuihin:

www.liesjarvi.fi

Liesjärven Kyläyhdistys 
vuokraa klapikonetta 

kyläläisille ja mökkiläisille. 
Vuokra 10 € / vrk. 
Vuokrausta hoitaa 

Jussi Kannisto, 
puh. 040 668 2240.

Kyläyhdistys on asettanut kylätalon asioita hoitamaan 
uuden talotoimikunnan. Kylätaloa koskevissa asioissa 
olkaa yhteydessä toimikunnan jäseniin. Mikäli ette 
tavoita ensin tavoittelemaanne henkilöä ja asia on 
kiireellinen, niin ottakaa yhteyttä muihin toimikunnan 
jäseniin.

Harri Lindroth 
p. 0400 441 904 harri.lindroth@gmail.com
Lämmitys, vedet ym. kiinteistötekniikkaan 
kuuluvat asiat

Heli Halonen 
p. 050 340 7944 heli.k.halonen@gmail.com
Vuokranmaksu, kokoustilojen varaukset, avaimet

Juha Kannisto 
p. 040 668 2240 juha.kannisto@protonmail.com
Meneillään olevat ja tulevat remontit

Taito Syrjälä 
p. 0400 219 511 taito.syrjala@tammela.�

Kärkölän kesätapahtuma 
su 9.6.2019 klo 12-15

Ohjelmassa mm:
- Köydenveto Salkolan kanssa

- Saarijärvi-Saloveden vesienhoitoyhdistys 
esittäytyy

- Muutama kirppispaikka-arpa; 
voit varata omien tuotteidesi myyntiin á 5€, 

puh: 040 035 9977/ Marja-Leena

Buffetti, arpoja, yms.
Vapaa pääsy!

Lämpimästi tervetuloa!
Järj. Kärkölän kylätoimikunta

Arjen apua NappiNaapurista!

Harrastuskavereita, ruokakassien kuljetukset, 
ruokapiirit, opi ja opeta muita, kimppakyyti, 

asiointiapua, tutustu kyläläisiin, lastenhoitoa, 
kyläyhdistyksen palvelut, varamummot, apuja 

pihatöissä, teknistä tukea, lemmikkien hoitoapua 
tätä kaikkea on NappiNaapuri.

1. Mene osoitteeseen nappinaapuri.�
2. Rekisteröisy ja kirjaudu

3. Anna ja pyysä apua

Lisätietoja osoitteista:
 www.kodinpaikka.� ja www.nappinaapuri.�


