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Syksyn toiminta

Korona-viruksen huomioiminen kaikessa 
harrastustoiminnassa on edelleen erityisen tärkeää.

Kylätalon harrastetilojen käyttäjien tulee huomioida, 
että tiloissa ei ole säännöllistä siivousta vaan jokainen

huolehtii omalta osaltaan siisteydestä 
jja hygieniasta tiloissa.

Harrastuksissa ja muissa kokoontumisissa pidämme 
turvavälit ja noudatamme muutenkin 

korona-ohjeistuksia.

Seuraamme korona-tilannetta ja tiedotamme 
tarvittaessa muutoksista.

KYLÄYHDISTYKSEN KUUKAUSIPALAVERI
Liesjärven kyläyhdistyksen kuukausipalaveri 
kylätalolla 12.10.2020 klo 19:00 alkaen.

Tervetuloa mukaan toimintaan.

KYLÄTALON KUNTOSALI
Kylätalolla on pieni kuntosali. Varusteet ovat perustasoa.
Kuntosali on käytettävissä päivittäin 08-21. 
(yksityistilaisuuksien aikana ei ole käytettävissä).
Kuntosalin käyttäjiltä peritään vuosimaksu 50 e. 
Loppuvuosi uusille kuntoilijoille 25 e.
AAvainten lunastukset ja lisätiedot Heliltä p. 050 340 7944.

OLLAAN YHTEYKSISSÄ

Muistathan, että Läpyskä sekä muut ajankohtaiset asiat 
löydät myös internetistä.

Seuraa tiedotteita:
www.liesjarvi.fi
facebookissa: Luonnollisesti Liesjärvi
instagramissa: luonnollisestiliesjarviinstagramissa: luonnollisestiliesjarvi
Liesjärven kyläyhdistyksen tavoitat:
Kyläyhdistyksen johtokunta: liesjarvi.info@gmail.com
Läpyskän aineistot: liesjarvilapyska@gmail.coom

Kylätalon kirjasto
Liesjärven kylätalon kirjasto kiittää kaikkia kirjoja 
lahjoittaneita. Kirjaston hyllyt ovat nyt aivan täynnä.
Emme voi vastaanottaa enää yhtään kirjalahjoituksia.



Lokakuun nimi tulee loasta, loskasta. Kuun luonteesta 
kertovat vanhat nimitykset lokakuu, likakuu ja 
ruojakuu. Tämäkin kuukausi on Suomessa säilyttänyt 
omakantaisen nimensä, toisin kuin monissa muissa 
Euroopan maissa. Lokakuun puoliväliin ajoittuvat 
»talviyöt», jotka aloittavat vanhassa vuodenkierrossa 
vuoden talvipuoliskon.

LoLokakuussa öiden pituus ja pimeys alkavat todella 
tuntua. Sumut ja pilvet pimentävät päivää entisestään. 
Sateet tuovat rapaa ja lokaa teille. Savolais-
hämäläisessä kansanrunossa lokakuuta kuvaillaan 
seuraavasti:

»Lokakuu ei ole joka kuu:
Päivät pienet pilvelliset,
yyöt pitkät ja pimeät.
Halla hanhen siiven alla,
talvi joutsenen takana»

Lokakuun vaihtelevia säitä pidettiin syyskuun 
vastakohtana. Sateista syyskuuta vastaisi kuiva lokakuu, 
kuivaa märkä; kylmää syyskuuta leuto lokakuu ja leutoa 
kylmä. Luonnon merkeistä ennustettiin myös 
ssydäntalven säitä. Jos lokakuussa on ikkunat jäässä, 
tammikuussa sataa vettä.

Vanhan kansan vuodenkierto noudattaa vanhaa 
pohjoismaista vuoden jakoa, jossa vuosi jaetaan 
talvipuoleen ja kesäpuoleen. Talven keskikohta on 
Heikin päivän tienoilla tammikuun puolivälissä ja 
kkeskikesä heinäkuun puolivälissä. Vuosi jakautuu siis 
kaikkiaan neljään osaan.

Lokakuun 14. päivä eli »talvipäivä» aloittaa vuoden 
talvipuoliskon. Vanhoissa kalenterisauvoissa sitä 
kuvastaa lehdetön puu, ensimmäisen talvipäivän 
merkki. Talvipuoliskon päättää huhtikuun 14. eli 
»suvipäivä». 

TTalvipäivän tienoilla olevia 13., 14. ja 15. päivän 
lokakuisia öitä on kutsuttu »talviöiksi». Niiden 
vastaparina ovat huhtikuun puolivälin kolme 
»suviyötä». Talviöitä kuvataan suomalaisissa 
kalenterisauvoissa kolmella viirulla.

Talvipäivän aikoihin, maan alkaessa jäätyä, ihmisten 
työt keskittyivät asuinpihalle ja tupaan. Toisaalta 
tätähyiltiin riistamaille ja metsähakkioille. Talvipäivänä 
Hämeessä myös ennustettiin sian sisälmyksistä tulevan 
talven säätä.

Lähde Taivaannaulan perinnekalenteri
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Läpyskä ilmestyy jokaisen kuukauden viimeisinä päivinä 
(mikä aineistoa tulee)

ja löytyy netistä www.liesjarvi.fi, sekä kylätalon 
ilmoitustaulun Läpyskä postilaatikosta. 

Jakeluongelmista yhteydenotot: 040 415 2216 / Moona

Valmiit aineistot VIIMEISTÄÄN joka kuukauden 
22 päivä sähköpostitse liesjarvilapyska@gmail.com.

Läpyskään voi myös lähettää omia Läpyskään voi myös lähettää omia 
tekstejänsä ja muita vanhoja tarinoita. 

Ne julkaistaan veloituksetta, jos täytettä kaivataan.


