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Useiden eri myyjien varastojen aarteet kaupan. Lisäksi 
Liesjärven kyläyhdistyksen kahvilassa myynnissä mm. 

grillimakkaraa ja muurinpohjalettuja.

Katettuja, maksuttomia myyntipaikkoja on vielä vapaana. 
Varaukset Heliltä 050 340 7944 tai 
heli.k.halonen@gmail.com.

Muut LiesjäMuut Liesjärven Kirppiskierroksen kohteet:

Pihakirppis Eerola Taloustavaraa, työkaluja, vaatteita, 
koriste-esineitä, kirjoja, puuhiiliä ja klapia pienissä säkeissä. 
Kahvio ja muurinpohjalettuja. Soukontie 22, Liesjärvi.

Mopomuseo Eräkeskuksen piharakennuksessa oleva pieni 
erikoismuseo. Metsäkouluntie 60, Liesjärvi.

KnuuKnuutilan Navetta Myynnissä kirppistavaraa, myös muita 
myyjiä. Mukana menossa Manskun Kakun ja Knuutilan 
Navetan yhteinen kahvila. Knuutilantie 155, Liesjärvi.

Harjun Kuusipeurat Poikkea kuusipeuraburgereille ja 
kahville sekä tutustumaan kuusipeuratarhaan. 
Liesjärventie 836, Liesjärvi.

PPihakirppis Summanen Kirpputoritavaraa mm. astioita, 
vanhoja pitsejä, pöytäliinoja, leluja, vaatteita ym. sekalaista 
tavaraa. Liesjärventie 580, Liesjärvi.

Pihakirppis Rantanen Kirpputoritavraa menneiltä 
vuosikymmeniltä. Sisätilassa myös huonekaluja ja 
käyttöesineitä. Liesjärventie 578, Liesjärvi.

Mäkelän pihakirppis Myytävänä huonekaluja, astioita, 
kattiloitakattiloita, lasitavaraa, koriste-esineitä, vaatteita sekä 
kaikenlaista rompetta ja roinaa. Vohvelikahvila, myös 
gluteeniton. Liesjärventie 309, Porras.

Muut Kirppiskierroksen kohteet: www.tammela./ajan-
kohtaista/tammelan-kirpppiskierros-kartat-valmiina

Tammelan 
Kirppiskierros

21.8.2021 Tammelan kirppiskierros 
Etelä-Tammelassa klo 10-12. 
Tervetuloa kirppiskierroksella 
Liesjärven kylätalon kentälle. 

PERHEKERHO

Keskiviikkona 25.8.2021 klo 10-12 aloitellaan 
peperhekerhon toimintaa Liesjärven kylätalolla. Tarkoitus 
olisi kokoontua viikoittain jonakin arkipäivänä leikin ja 
kahvittelun merkeissä. Tervetuloa alle kouluikäiset lapset 
ja heidän vanhemmat suunnittelemaan yhdessä syksyn 
tapaamisia.

Terveisin, Heli & Annis

Rantaan ajelehtinut laiturin päätyosa 
ponttooneilla 4 x 4 m . Saa noutaa. 

Palonokantie 37.

Löytynyt RANNEKELLO työväentalon pihalta. Kelloa voi tiedustella 
Taimilta, puh. 040 047 3467.

Jumppa-asiaa
Jumppa on elokuun tauolla. 

Syksyllä jumppa jatkuu, jos osallistujia löytyy. 
Teemme jumppaan liittyvän kyselyn nettisivuilla 
www.liesjarvi.fi. Vastaathan, jos olet kiinnostunut 

ryhmäliikunnasta omalla kylällä.

VALOKUVANÄYTTELY Liesjärven työväentalolla 
sunnuntaina 29. elokuuta 2021 klo 14 - 16. 

Simo Syrjälä on koonnut näyttelyn valokuvausta Simo Syrjälä on koonnut näyttelyn valokuvausta 
harrastaneen Unto Syrjälän aineistosta. Unto kuvasi 
aikanaan paljon mm. luontoa, mutta näyttelyssä 
nähdään pääasiassa paikallisia henkilöitä. Unton 
omin sanoin, hän ”otti kuvia aina, kun oli ihmisiä 
koolla”. Näyttelystä voi ostaa Simon kokoaman 

valokuvakirjan.

VVapaa pääsy, TERVETULOA!

Liesjärven kesätori
Kesän viimeinen tori perjantaina 6.8. klo 18

Tervetuloa myymään ja ostamaan. Myyntipaikka on 
ilmainen, ei ennakkoilmoittautumista. 

Kyläyhdistyksen kahviossa aina maistuvat 
leivonnaiset ja makkaraa.

Liesjärven kylätalon kentällä, Liesjärven kylätalon kentällä, 
Liesjärventie 758
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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.

KIITOKSET KYLÄJUHLAAN OSALLISTUNEILLE!
Korona on pitkään rajoittanut toimintaamme monella 

osa-alueella. Upeaa, että nyt pääsimme jatkamaan kyläjuhlan 
perinnettä ja siltä osin vahvistamaan yhteisöllisyyttä kylällä. 
Liesjärven kyläyhdistys ja Liesjärven työväenyhdistys kiittävät 

juhlan vieraita, järjestelyihin osallistuneita sekä 
aarpajaispalkintojen luovuttajia.

Kiitämme yhteistyöstä arpajaispalkintojen luovuttajia:

Terveyskauppa Helokki
Nissen Forssa

Silmäasema Forssa
Jokioisten leipä
Satulinna

AAntin konditoria
Venesilta

Suomalainen kirjakauppa Forssa
K-Rauta Forssa
Värisilmä Forssa
Vanha Apteekki
Intersport Forssa
LLeather Heaven
Konekoski oy
Lintusyrjä
Masapa oy

Lounais-Hämeen Pirtti
K-Supermarket Vihti

Makuliha
KKievarin Kirnu

Tammelan Konekaivuu
Palmin puutarha
Jaakkolan puutarha
Hankkija Forssa

Mainostoimisto MAK Media
Pizza Pirssi
OOnninen

Suomen Luonnonvalokuvaajat
SLV ry

Knuutilan Navetta
Manskun Kakku

Leppälehdon puutarha

KORONA-VIRUS

Kylätalon harrastetilojen käyttäjien tulee 
huomioida, että tiloissa ei ole säännöllistä siivousta 
vaan jokainen huolehtii omalta osaltaan 
siisteydestä ja hygieniasta tiloissa.

Kaikessa toiminnassa tulee muistaa edelleen turvavälit, Kaikessa toiminnassa tulee muistaa edelleen turvavälit, 
maskit ja hyvä hygienia!

Koronaviruksen myötä asiat voivat muuttua 
nopeastikin, seuraathan tiedotteitamme. 

OLLAAN YHTEYKSISSÄ

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

Seuraa tiedotteita:
www.liesjarvi.

Facebookissa: Luonnollisesti Liesjärvi
InstInstagramissa: luonnollisestiliesjarvi

Liesjärven kyläyhdistyksen tavoitat:
Kyläyhdistyksen johtokunnan tavoitat: 

liesjarvi.info@gmail.com 
Läpyskään tulevat tekstit: 
liesjarvilapyska@gmail.com

APUA KYLÄLÄISILLE

Jos koronarajoitukset hankaloittavat arkea ja 
tarvitset apua, voit ilmoittaa avun tarpeesi 

kyläyhdistykselle. 
liesjarvi.info@gmail.com tai puhelimitse 

Taito Syrjälälle 040 021 9511. 


