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LIESJÄRVEN KYLÄTALOLLA TAPAHTUU:

MAANANTAISIN

SENIORIJUMPPA klo 9.30-10.30

KUNNAN KUNTOJUMPPA 
2.9.-9.12. 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. Kertamaksu on 2 e.
Ensimmäisen kerran saa kokeilla ilmaiseksi. 
Ohjaajana Laura Iso-Herttua

KESKIVIIKKOSIN

MONITOIMIKERHO 1.-6. luokkalaisille 
Liesjärven kylätalolla klo 17.00-18.30.
- Kerhossa askarrellaan, leikitään, leivotaan ja 
pelaillaan erilaisia pelejä. TULE MUKAAN!

Kerhon ohjaajat: 
Iida Enberg puh. 040 1931772
Roosa Aaltonen puh. 045 6616948 
Tammelan SRK

TORSTAINA

19.9. klo 14 SENIOREIDEN TAPAAMINEN

“Sitten sen kuulee kun näkee sanoi Uuno,
kun Martilta kuulumisia kyseli.”

Urho Vähä-Herttuan kokoamia 
sanaparsia vuoden 2011 Läpysköihin.

Kirkko kylässä -messu

Sunnuntaina 1.9.2019 klo 13.00, 
Liesjärven kylätalolla. Kirkkokahvit.

Tervetuloa!

IMH-Tekniikka

Ilkka Harjunen puh. 0453434654

imhtekniikka@gmail.com niitättää väylän Pillistöstä 
pohjoiseen. Urakoitsijan aikataulusta ei ole vielä 
tietoa, mutta jos aikaa on voi niitättää omia rantoja.
Alustavasti on sovittu että tämänvuoden niitto 
toteutetaan syyskuun toisella viikolla.
Asiasta kiinnostuneet voivat otta yhteyttä minuun 
rauno.karjusilta@gmail.com

Yhteisestä kesästä kiittäen 

Kesätorilla ollaan tavattu perjantaisin. Monta hienoa käsityötä 
nähty ja ehkä hankittukin ja virvokkeita nautittu sekä 

kuulumisia vaihdeltu.

Perinteistä kyläjuhlaa vietettiin tanssimusiikin, pihapelien ja 
arpajaisten sekä pärekoppien valmistuksen merkeissä, eikä 

unohdeta kylän vahvimpien taistoa!

Ravintola päivää 8.8. juhlistettiin kylätalon uuden keittiön 
avajaisten merkeissä. Herkullisen aterian loihtivat touhukkaat 

emännät ja tyytyväisiä asiakkaita kävi runsaasti.

Kyläyhdistykseltä suuret kiitokset kaikille sekä talkoolaisille 
että osallistujille!

     kuva: Erja Ihamäki

Talkooporukan illanvietto Reijalla & Taitolla 
lauantaina 21.9. klo 17 alkaen. Tulkaahan porukalla 

saunomaan, uimaan, syömään sekä rupattelemaan. 

Ilmoittaudu Sarille 040 962 2493.

Tervetuloa!
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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 
(mikäli 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

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.�

Kohtaa naapurisi
nappinaapuri.fi

Kyseessä on uudehko naapurustojen sosiaalinen 
media, jonka tarkoitus on "lisätä oikeita 

kohtaamisia toisiaan lähellä asuvien välille. Se 
on tarkoitettu naapuriapuun, tutustumiseen, 

keikkatöihin ja jakamistalouden edistämiseen". 

Aronia-omenapiirakka

Pohja:

2 munaa
1,5 dl sokeria

100 g sulaa voita(marg.)
1 dl maitoa

3 dl vehnäjauhoja
1tl leivinjauhetta

1 tl vanilijasokeria

Pinnalle:

aronimarjoja
omenaa

Sekoita munat ja sokeri. 
Lisää joukkoon sula voi ja maito.

 Lisää lopuksi kuivat aineet. Sekoita. 
Voitele halkasijaltaan n. 28 cm piirakkavuoka.

Lisää marjat ja omenat. Marjojen päälle sokeria 
ja omenoiden päälle kanelia ja sokeria.
Paista 200 asteessa noin puoli tuntia.

Tarjoile vanilijakastikkeen kanssa.

Lähde: www.kotikokki.net/reseptit/nayta/81000/Aronia-omenapiirakka/

Korteniemessä vietetään kulttuuriympäristöpäivää 
su 8.9. klo 11-17. Kulttuuriympäristöpäivänä tilalla 
pääsee oppimaan biohiilen valmistamista ja 
korjaamaan tilan satoa riihipuinnin merkeissä. 
Riihessä kuivattu mustakaura puidaan varsoilla 
päivän aikana. Vilja myös viskuroidaan 
käsikäyttöisellä viskurilla. Työhön ovat 
tervetulleita kaikki halukkaat, ennakkotaitoja ei 
tarvita, tilan väki opastaa.  

Päivän ajan tuvassa on myytävänä keittoa, kahvia 
ja leivonnaisia.

MYYDÄÄN POLTTOPUITA

Petri puh. 040 071 5590


