
  Toukokuu 2020  Luonnollisesti - Liesjärvi  Liesjärven kylän tiedotuslehti nro 266

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

Kyläkahvit 20.5.2020 klo 18 alkaen!
Ota saataville mieluisaa juomaa ja avaa tietokone / puhelin / 
tabletti. Tavataan Zoomissa, jutellaan niitä ja näitä. Voit ladata 
Zoomin laitteellesi etukäteen tai klikata kahveille tullessasi alla 
olevaa linkkiä. https://us04web.zoom.us/j/6865696730?p-
wd=QU9GSFpVdlFEb1o1SEdKeVVqU2FxZz09

Päästäksesi kahville sinun täytyy kirjoittaa alla oleva ID ja 
salasana. Kun olet ne kirjoittanut, odota hetki hyväksyntää.
Meeting ID: 686 569 6730
Password: 4FnFb0

(Linkin löydät Luonnollisesti Liesjärvi facebookista ja www.liesjarvi.fi/ajankohtaista/ )

KYLÄTALO SULJETTU
Kylätalon kokous- ja harrastetilat ovat Korona-tilanteen 
takia suljettu ainakin toukokuun loppuun saakka.
Tiloihin käynti vain huolto- ja korjaustöiden tekijöille.

APUA KYLÄLÄISILLE
Korona-virus jyllää ja aiheuttaa nyt 
monenlaista huolta ja päänvaivaa, varsinkin kun 
välimatkat ovat meillä pitkiä. Jos tarvitset apua jossakin 
päivittäisessä asiassa, askareessa tai esim. kaupassa 
käymisessä, voit ilmoittaa avun tarpeesi meille.
Liesjärven kyläyhdistys järjestää apua sitä tarvitseville. 
Voit ilmoittaa avuntarpeesi liesjarvi.info@gmail.com 
tai puhelimitse Taito Syrjälälle 040 021 9511.
Otamme myös vastaan ilmoittautumisia innokkailta ja 
kykeneviltä auttajilta!

OLLAAN YHTEYKSISSÄ

Elämme nyt epävarmoja aikoja, ja tilanteet muuttuvat 
nopeasti. Kesän tapahtumat ovat nyt kaikki vielä
avoinna, emmekä vielä tiedä mihin saakka erilaiset 
rajoitukset korona-viruksen vuoksi jatkuvat. Ilmoit- 
telemme kaikesta aktiivisesti sitä mukaa kun tietoa on.

Tiedotamme:
www.liesjarvi.�/ajankohtaista/
Facebookissa: Luonnollisesti Liesjärvi
Instagramissa: luonnollisestiliesjarvi
Kyläyhdistyksen tavoitat: liesjarvi.info@gmail.com
Läpyskään tulevat tekstit: liesjarvilapyska@gmail.com

KAIKISSA KESÄN TAPAHTUMISSA 
KORONA-VARAUS

Seuraa ilmoittelua!

Kesätori Liesjärven kylätalon kentällä.
Kauden avaus on lauantaina 13.6.2020.
Muuten tori on aina perjantaisin 26.6.-7.8.2020.
Torilla tavataan aina klo 18 alkaen. Kyläyhdistyksen 
kahvila on auki. Myyntipaikat ovat vapaasti 
valittavissa ja kaikille myyjille ilmaiset. Tervetuloa 
kahvittelemaan ja käymään kauppaa!

Liesjärven kyläjuhlat lauantaina 25.7.2020 
Eräkeskus Metsäkouluntiellä. Kyläjuhlan suunnittelu 
on huimassa vauhdissa. Luvassa vähän uutta, vähän 
vanhaa, kepeää juhlamieltä sekä kaunis kesäyö.

Luontokuvaus- ja taideleiri 10-15-vuotiaille.
Kolmepäiväistä leiriä suunnitellaan elokuun 
ensimmäiselle viikolle. Leirillä opetellaan 
aktiivisten harrastajien johdolla luontokuvausta sekä 
toteutetaan muita luontoon liittyviä
taideprojekteja. Leiri järjestetään Eräkeskus 
Metsäkouluntiellä, missä ruokaillaan, yövytään, 
toteutetaan kuvaus- ja taideprojektit sekä vietetään 
vapaa-aikaa leiri-isosten johdolla. Mikäli kiinnostuit 
leiristä, niin laita sähköpostia 
liesjarvi.info@gmail.com. Olemme sinuun 
yhteydessä heti,kun leirin toteutuminen varmistuu.

Avoimet kylät -päivä 13. kesäkuuta toteutetaan tänä 
vuonna koronatilanteen vuoksi turvallisesti verkossa. 
Avoimet kylät verkossa -päivä on vuoden 2020 suurin 
kylätapahtuma.

Avoimet Kylät verkossa -päivä toteutetaan 13. 
kesäkuuta. Päivän toteutuksessa kylät julkaisevat 
verkossa esimerkiksi videon ulkoilureiteistä ja 
retkeilykohteista, kuvagallerian vanhoista kuvista, 
kyläkolumnin, kylähistoriikin lyhennelmän tai vaikkapa 
podcastin kylän elämästä. 

Tapahtumapäivänä avoimetkylat.fi-sivustolle julkaistaan 
Suomen kartta, josta pääsee linkkien avulla tutustumaan 
kylien tuottamaan sisältöön. Päivän julkaisuissa 
käytetään 
tunnistetta #avoimetkylät. 

Käykää siis 13.6. tutustumassa kyliin ympäri Suomen. 
Löytyyhän sieltä toki Liesjärvikin ja meidän kyläläisten 
tuottamaa sisältöä!

Kesäkauden aikana Liesjärven Kyläyhdistyksella on 
töissä Tripla hankkeen kautta saatu työntekijä, jonka 
päätehtävänä on kylätalon ulkovuoriremontti. Lisäksi 
kesällä osuuspankin avulla työllistetty nuori, jonka 
tehtävät muotoutuvat sen mukaan, mitä toimintaa 
kesällä voidaan järjestää. Toivotamme työntekijöille 
menestystä tehtäviinsä!
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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 18.5. sähköpostitse 
liesjarvilapyska@gmail.com

Läpyskään voi myös lähettää omia 
tekstejänsä ja muita vanhoja tarinoita. 

Ne julkaistaan veloituksetta, jos täytettä kaivataan.

Liesjärven Kyläyhdistys vuokraa klapikonetta 
kyläläisille ja mökkiläisille. Vuokra 10 € / vrk. 

Vuokrausta hoitaa Jussi Kannisto, puh. 040 668 2240.

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

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.�

Toukokuu
Luonnossa toukokuu on kasvun ja virkoamisen 
aikaa. Linnut laulavat ja maa on tuore. Toukokuun 
nimi tulee toukotöistä joilla valmisteltiin uusi sato: 
kynnettiin, äestettiin ja kylvettiin. Muita 
kansanomaisia nimiä toukokuulla ovat sulamakuu, 
mahlakuu ja kyntökuu.

Uuden kuun syntymisen jälkeistä aikaa pidettiin 
suotuisimpana hetkenä kevätkylvöille ja 
kuunkierron viimeistä päivää huonoimpana. 
Kynnöt sen sijaan kannatti tehdä loppukuusta, 
jotta rikkaruohot häviäisivät helpommin.

Ensimmäistä vakallista kylväessä isännällä oli 
tapana ottaa lakki päästä ja siunata maa ja vakka. 
Kun miehet tulivat pelloilta hevosineen kotiin, 
toivotettiin:

»Kasvakoon kaura,
onnistukoon ohra!
Menestykööt miehet
ja vauristukoot varsat!”

Tuo siemen pohjoisesta,
totta kesänä kaunihina,
touvon saat todellisen,
sarastakin savisesta,
tilastakin viluisesta!»

Toukotöiden alkua juhlistettiin kylän kaikissa 
taloissa samaan aikaan isäntien sopimuksen 
mukaan. Touonalkajaissa jokainen talo asetti 
vuorollaan juhlaruokaa tarjolle ja kylänväki kiersi 
taloissa syömässä.Touonalkajaisten ruokiin 
kuuluivat syksyllä tai jouluna leivotut kylvöleivät, 
jotka edustivat sadon jatkuvuutta. Kylvöleivät 
keitettiin maidossa vieraiden nautittaviksi.

Eri lajikkeiden perinteiset kylvöajat on tallennettu 
moniin sananparsiin. Seuraavassa 
eteläsuomalaisessa runossa mainittu kymmenes 
viikko on ensimmäinen Jyrin päivän jälkeinen 
viikko, yhdeksäs sitä seuraava viikko ja niin 
edelleen.

»Kyntömiehen kylvöajat ovat tiedossa totiset:
Kymmenes on kydön kylvö, yhdeksäs on kasken kylvö,
kahdeksas on pellon pano, seitsemäs on pavun teko,
kuudes viikko kuitu viikko, viides viikko ohra viikko,
neljäs on tattarin teko, kolmas kaalin, lantun aika;
toinen viikko on tou’on päätös, kun nauris on napattu 
maahan!»

Kirjoittaja: Anssi Alhonen.
(https://www.taivaannaula.org/perinne/kansanperinteen-py-
hat/toukokuu/)


