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LIESJÄRVEN KYLÄTALOLLA TAPAHTUU:

MAANANTAISIN

SENIORIJUMPPA klo 9.30-10.30
(Huom! 5.8. alkaen) 

KUNNAN KUNTOJUMPPA
Alkaa syyskuussa 2.9. klo 18.30-19.30

“Elokuussa riihet ja varstat paukkuu,
kaislikossa linnut ui ja koirat haukkuu.”

Urho Vähä-Herttuan kokoamia 
sanaparsia vuoden 2011 Läpysköihin.

K�ät�i
Perjantaisin 7.6.-9.8. välisen ajan klo 18-19 

Liesjärven kylätalon kentällä (Liesjärventie 758) 
Myyntipaikka on maksuton,

tervetuloa ostamaan ja myymään!

Liesjärven kylätalon kentällä (Liesjärventie 758) 

Kesätorille kaivataan mansikoiden ja vihannesten myyjiä!

Kylätalon uuden keittiön avajaiset 
Ravintolapäivänä 8.8. klo 18. 

Kyläläisten tekemä herkullinen päivällinen, jonka 
toteuttamisessa on suosittu lähiruokia.

Porsaan lihakastike, Anttilan uudet perunat, 
maitojuusto, rosollia & kerma, tuoresalaattia, 

salaatinkastike, kananmunat, 
Kotinisun ruisleipä & hiivaleipä.

Jälkiruuaksi kahvia & mustikkapiirakkaa.

Hinta: Aikuiset 10€, Lapset 4-10v 5€

Paikalla myös kahvio, jossa myynnissä 
mm. mustikkapiirakkaa.

Liesjärven Metsästysseuran kesäkokous
su 4.8.2019 alkaen kello 12.00

Kokous pidetään seuran majalla,
Liesjärventie 1008, Liesjärvi. 
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 10. §:ssä 
mainitut asiat ja päätetään lopullisesta 
hirvieläinmetsästyksen osallistumismaksusta.

Kesätyöntekijämme Iida 
teki haastatteluja Kyläjuhlissa:

Nimi: Taito Syrjälä
Mistä päin olet tullut: Kotoa
Mikä on juhlissa parasta: Pyttipannu, tuttujen 
tapaaminen ja hyvä porukka. 
Monesko kerta Liesjärven kyläjuhlissa: 21
Mikä on kesässä parasta: Ei ole lunta.
Onko ideaa tai parannettavaa kyläjuhliin: Ei ole.

Nimi: Raija von Bell
Mistä päin olet tullut: Liesjärveltä kotoa
Mikä on juhlissa parasta: Fiilis
Monesko kerta Liesjärven kyläjuhlissa: 3 tai 4
Mikä on kesässä parasta: Lapsenlapset, aurinko ja järvi.
Onko ideaa tai parannettavaa kyläjuhliin: Ihan hyvät 
ja perinteitä säilyvät. 

Nimi: Marita Karjusilta
Mistä päin olet tullut: Forssasta
Mikä on juhlissa parasta: Ironinen henki
Monesko kerta Liesjärven kyläjuhlissa: Lähes joka 
kerta.
Mikä on kesässä parasta: Loma, lämpö, uiminen ja  
saunominen.
Onko ideaa tai parannettavaa kyläjuhliin: En osaa 
sanoa ehkä lisää ohjelmaa.

Nimi: Milla Malin
Mistä päin olet tullut: Tammelasta
Mikä on juhlissa parasta: Vanhojen tuttujen 
tapaaminen.
Monesko kerta Liesjärven kyläjuhlissa: En tiedä en ole 
laskenut.
Mikä on kesässä parasta: Tapahtumat ja Tammela.
Onko ideaa tai parannettavaa kyläjuhliin: En keksi

Nimi: Matti Paavilainen
Mistä päin olet tullut: Forssasta
Mikä on juhlissa parasta: Ihmiset, hyvä meininki ja 
mukava porukka joka vuosi.
Monesko kerta Liesjärven kyläjuhlissa: 8
Mikä on kesässä parasta: Luonto ja aurinko tietenkin.
Onko ideaa tai parannettavaa kyläjuhliin: Ehkä tota 
toimivaa kaava ei kannata rikkoa. 

Nimi: Toivo Kivijärvi
Mistä päin olet tullut: Ihan tosta läheltä.
Mikä on juhlissa parasta: Hyvä �ilis
Monesko kerta Liesjärven kyläjuhlissa: Se on vaikee 
sanoo joka kerta oon ollu.
Mikä on kesässä parasta: Hyvä tanssimusiikki
Onko ideaa tai parannettavaa kyläjuhliin: Ei ole
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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 18.8. 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.�

Kiitos kaikille tänä vuonna 
kyläjuhlissa käyneille 

sekä talkoolaisille! 
Nähdään taas ensi 

vuonna!

Elotori 

la 3.8. klo 10-13 Lounasravintola Loukun pihalla 
 Myyntipaikka-arpa 5 €

Varaukset: Marja-Leena p. 0400 359 977…

Tule myymään, ostamaan, nauttimaan, 
ihastelemaan tarjontaa ja juttelemaan tuttujen 

ja tuntemattomien kanssa.

Arvontaa myyjien kesken!
Pika-arpoja (voiton saa heti) myytävänä!

Elotoriväen iloksi Lounasravintola Loukussa: 
Grillipihvi 10 € kello 11-14 välisenä aikana

Lämpimästi tervetuloa!

Järj: Kärkölän kylätoimikunta


