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LIESJÄRVEN OSAKASKUNNAN
VUOSIKOKOUS

LIESJÄRVEN KYLÄTALOLLA TAPAHTUU:
MAANANTAISIN
SENIORIJUMPPA klo 9.30-10.30
KUNNAN KUNTOJUMPPA klo 18.30-19.30
Kylätalolla on mahdollisuus kuntoliikuntaan
maanantaisin klo 18:30 alkaen.
Parittomien viikkojen maanantaina on ohjattua
lihaskuntojumppaa. Helppoja liikkeitä, joita voi
tehdä oman kunnon mukaan.
Ohjaajana Heli Halonen.

Sunnuntaina 15.3.2020 klo 15:00 Paikka: Sali 836
(Liesjärventie 836, 31350 Liesjärvi)
Kokouksessa käsitellään osakaskunnan säännöissä
määrätyt varsinaiselle kokoukselle kuuluvat asiat ja
saapuneet avustushakemukset. Kokouksesta laadittu
tarkistettu pöytäkirja on nähtävänä
https://www.liesjarvi.fi/liesjarven-osakaskunta/
Tervetuloa, Hoitokunta
KOKOUSKUTSU
Liesjärven Metsästysseura ry:n
vuosi-/talvikokous pidetään sunnuntaina
22.3.2020 alkaen kello 12.00.
Paikka: Sali 836, Liesjärventie 836
Kokouksessa käsitellään sääntöjen
määräämät asiat.

Parillisten viikkojen maanantaina ohjaajalla voi tulla
aikataulumuutoksia. Lähtökohta on, että ohjattua
jumppaa on tarjolla. Mikäli ohjaaja on estynyt,
jumppaajilla on kuitenkin pääsy kuntosalille
omatoimiharjoitteluun klo 18:30.
2.3.2020
9.3.2020
16.3.2020
23.3.2020
30.3.2020
6.4.2020
13.4.2020

jumppa tai kuntosali
jumppa
jumppa tai kuntosali
jumppa
jumppa tai kuntosali
jumppa
PÄÄSIÄINEN

20.4.2020
27.4.2020
4.5.2020
11.5.2020
18.5.2020

jumppa
jumppa tai kuntosali
jumppa
jumppa tai kuntosali
jumppa

Kevätkauden hinta on 15e. Kertamaksu 2e.
Yhden kerran voi käydä kokeilemassa maksutta.
KESKIVIIKKOSIN

Lisäksi päätetään majan korjaustöiden
jatkamisesta, talkooehdoista, sekä
otetaan vastaan sitovat ilmoittautumiset
ensi kauden hirvi- ja peurajahteihin.
Hallitus
Liesjärven kyläyhdistys ry:n sääntömääräinen
kevätkokous kylätalolla 25.3.2020
kahvitarjoilu. Tervetuloa!

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

ILVES- REITTILENKKI

la 14.3. klo 14
Kokoontuminen kylätalolle.
Reitin pituus noin 5 km.
Tervetuloa kaikki innokkaat
retkeilijät mukaan!

Kerhon ohjaajat: Iida Enberg puh. 040 1931772
Roosa Aaltonen puh. 045 6616948 Tammelan SRK
TORSTAINA
19.3. klo 14 SENIOREIDEN TAPAAMINEN
Kiitos kaikille Bingo-palkintoja lahjoittaneille!
SUNNUNTAINA
PELIKERHO
15.3. klo 17-19 eskari ikäisestä vaari ikään asti,
lautapeleistä videopeleihin,
ohjaajana Tero Kosunen puh. 040 090 8480.

Perhekerho
Portaan kylätalolla joka toinen maanantai klo 10-12.
2.3. 16.3.
Tervetuloa tutustumaan muihin paikallisiin
avoin kaikille alle kouluikäisille lapsille ja heidän vanhemeväät.
Lisätietoja 0505734122/Sini Syrjälä
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Kuutamokävely 8.3.2020 klo 17 alkaen
Lähtö Santamäen vanhalta urheilukentältä.
Mahdollista kävellä Ilvesreitin (lyhyempi) tai
Niittupiirintien (pidempi) kautta kolmen tien
risteykseen nuotiopaikalle. Omat makkarat ja
muut eväät mukaan.Tervetuloa!

Digipaja ja kyläkahvit 5.3.2020 klo 17-19
Digi- Velho Jarkko Lindholm auttaa erilaisten
tietoteknisten ongelmien kanssa. Ota mukaan
älypuhelin, tabletti, läppäri tai muu laitteesi. Palvelu
on ilmainen ja saatavilla kylätalolla joka kuukauden
ensimmäinen torstai. Ensimmäisen digipajan
yhteydessä kyläkahvit! Tervetuloa!

Ilmoitushinnat Läpyskässä:
Mainokset 0,17€ / pmm
Ilmoitukset osoitteeseen
liesjarvilapyska@gmail.com
Kinkerikirkko Kärkölän Kylätalolla su 1.3.
klo 12.00. Luukkonen ja Jurmu.
Kahvitarjoilu
Lämpimästi tervetuloa!

Maanrakennusta

Liesjärvellä 6.2.2020
Jaana Kekki
(Koulun uusi asukas, joka
tykästyi ensisilmäyksellä...)

TAM M E LAN
KONEKAIVUU OY

Tukevasti mäellä seisoo koulu
perustuksiin
satavuotisisin.
Oli juhannus tai joulu,
vakaasti kiertää sitä
päivä. - Taivaanrannassa nytkin
talvinen valonhäivä...

0400 219 511
info@konekaivuu.fi
kauttamme myös
PipeLife jätevesijärjestelmät

...vaan vinttipesässä
uudisasukkaan
mieli on jo kesässä.
Koti on uusi ja soma,
ihan kuin oma.
Arvontaa voin tekijöitä:
pitkiä päiviä töitä
he urakoivat, loivat
vanhasta uutta,
valoa ja toimivuutta.
Muodonmuutos on huikea,
ilme ansaitusti muikea!
Kuutta miestä ahkeraa
kylän keskus kiittää saa.

Mainosta tai ilmoita Sinäkin Läpyskässä!

Tulevassa siintää ajatus vieno:
- Tehdään koulusta hieno!
Tuttu juttu, näin se käy,
loppua ei töille näy.
Liittää voinen työni mukaan.
Sitä kieltäne ei kukaan?
Riittää kunto, vaik´ ikä painaa;
lainaa ovat vuodet vain.
Onneks´ juuret maalta sain.

Koko kylä ahertaa.
Talkoilla se aikaan saa.
Isännät ja emännät kaiken taitaa, “Työ raatajan riemulla palkitsee
ja tekijän terveydellä.”
yhteen hiileen puhaltaa.
Sen tiesi jo Eino Leino,
se on elämän oppi ja keino,
ja sopii kaikille varmaan.
Voi raukkoja kaupungin harmaan.
Uskon vanhaan, hyvään aikaan.
Tämä on paluuta entiseen taikaan.
Silti muistan, puuhaan muuta,
joskus sivuun luistan:
kiire on pahasta,
ei kaikkea voi ottaa
selkänahasta.
Polut mielen elvyttää,
hellatuli lämmittää,
sauna sielun ylentää...
Maalaiskuosiin kuuluu maltti.
Liesjärvi – kauneus on valtti!

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

Hämeentie 11, 30100 Forssa. Puh. 010 231 7530

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 18.3. sähköpostitse
liesjarvilapyska@gmail.com
Läpyskään voi myös lähettää omia
tekstejänsä ja muita vanhoja tarinoita.
Ne julkaistaan veloituksetta, jos täytettä kaivataan.

