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Läpyskä nro 241

Lopen Wanhat Automobiilit ry

Osta nyt itsellesi

Liesjärven koulu
1911-2010
luokkakuvia -kirja

Olemme Lopen Wanhat Automobiilit ry, jonka
perinteisiin kuuluu wappuajelu, nyt jo 24. kerran.
Kokoonnumme Vappuaamuna jossain päin Loppea, ja
nautimme simat ja munkit , yleensä suurella joukolla,
viime vuonna 300 munkkia teki kauppansa. Pari sataa
henkeä on ollut aina, olipa sää mikä tahansa, ja onhan
sitä ollut, lumisadetta ja auringonpaistetta! Aamulla on
ollut paikalla reilusti vanhoja autoja , joista suurin osa
jatkaa myös itse ajelulle (viime vuonna n.60 autoa ja
moottoripyörät päälle, ajelulle on lähti n. 40 autokuntaa).
Ajelun kohde on ollut lähiseudun, tai miksei joskus
pidemmänkin matkan päässä oleva lounaspaikka ja
lisäksi olemme pysähtyneet jossain mielenkiintoisessä
tutustumiskohteessa.
Tänä vuonna kokoonnumme Vojakkalan kylässä,
Vojakkalan tanssilavalla. Siitä suuntaamme Liesjärvelle
Eräkeskukseen, nauttimaan lounasta (aloitamme siellä
klo 11 yksityistilaisuutena). Matkaan lähdemme
Vojakkalasta klo 10 pintaan, reittimme kulkee Portaan
kautta. Matkaa jatkamme Eräkeskukselta n. klo 13,
suuntana Mustiala, jossa tutustumme maatalousmuseon
tiloihin sekä nautimme vielä iltapäiväkahvit Wanhalla
Viljamakasiinilla (kahvila on sielläkin auki yleisöllekin).
Automme ovat siis näytillä Eräkeskuksen pihalla reilun
parin tunnin ajan, Eräkeskuksen vappulounasta pääsee
nauttimaan klo 12 alkaen.

Hinta 100€
Tuotto Liesjärven
koululaisten hyväksi.

Tilaa omasi Taimilta:
taimi.syrjala@gmail.com
puh. 040-0473467

Maanrakennusta
TAM M E LAN
KONEKAIVUU OY
0400 219 511
info@konekaivuu.fi
kauttamme myös
PipeLife jätevesijärjestelmät
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Liesjärven alueelle on halukkaita tulijoita,
oletpa myymässä tai ostamassa, ota yhteys!
Yrityksemme tuntee
seudun ja tietää hintatason.
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Portaan ja Liesjärven alueen vanhemmat toimivat aktiivisesti
Portaan päiväkodin säilyttämiseksi. Kiitos teille kaikille, jotka
olette osoittaneet tukenne ja osallistuneet tavalla tai toisella.
Vetoomus päiväkodin puolesta esiteltiin perjantaina
23.3.2018 kunnanjohtajalle, hallituksen puheenjohtajalle ja
muille kiinnostuneille päättäjille.
Vetoomukseen ja sen tiivistelmään voitte tutustua Portaan
päiväkodin puolesta laatimillamme nettisivulla. Seuraamme
asian etenemistä ja päivitämme sivuja. Päivitämme edelleen
myös "Portaan päiväkodin säilyttämisen puolesta" nimilistaa.
Mikäli haluat osoittaa tukesi antamalla nimesi listalle, olethan
yhteydessä allekirjoittaneisiin.
https://portaan-paivakodin-puolesta.webnode.fi/
Terveisin,
Heli Halonen (0503407944)
Amanda Virtanen (0453572155)
Henna Björkholm (0401915155)
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Yhteyshenkilönä
Matti Ryyppö 0500 480 582 tai
matti.ryyppo@kodikkaasti.fi
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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 18.4. sähköpostitse
liesjarvilapyska@gmail.com
Läpyskään voi myös lähettää omia tekstejänsä ja muita
vanhoja tarinoita.
Ne julkaistaan veloituksetta, jos täytettä kaivataan.

