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LIESJÄRVEN KYLÄTALOLLA TAPAHTUU:
MAANANTAISIN
SENIORIJUMPPA klo 9.30-10.30
KUNNAN KUNTOJUMPPA klo 18.30-19.30
Helppoa, kaikille sopivaa, vaihtelevaa
jumppaa. Iloinen mieli mukaan ja
kokeilemaan! Ohjaaja neuvoo tarvittaessa
liikkeisiin eri vaihtoehdon.
Syksyn jumpat:
3.9.
10.9. KEHON PAINO TREENI
17.9.
24.9. KAHVAKUULA
1.10.
8.10. KIERTOHARJOITTELU
15.10. SYYSLOMA EI JUMPPAA
22.10.
29.10. STEP JA LIHASKUNTO
5.11.
12.11. PUMP
19.11.
26.11. KEHONHUOLTO
3.12
10.12. TOIVE KERTA
Kevätkausi maksaa 20 e (14 jumppaa).
Kertamaksu on 2 e.
Ensimmäisen kerran saa kokeilla ilmaiseksi.
Ohjaajana Laura Iso-Herttua

TIISTAISIN
KOULULAISTEN KERHO klo 18-19
Alakoululaisille suunnattu kerho kokoontuu
tiistaisin 4.9.2018 alkaen. Luvassa liikkumista,
leikkiä, askartelua, elokuvia… Ohjelma rakentuu kerholaisten toiveiden mukaan. Ohjaajana
Iida Enberg.
TORSTAINA
20.9. SENIOREIDEN TAPAAMINEN
klo 14.00 (kahvimaksu 1 €/hlö) Tervetuloa!
PERJANTAINA
Koko perheelle sopiva leffailta 28.9. klo 18.30.
Tarjolla pientä naposteltavaa.

Kylätalon siivoustalkoot & Kettumäen
pururadan siistiminen pe 7.9. klo 18.
Talkoolaisille kahvia tarjolla.
Talkooväen saunailta la 8.9.
klo 17 alkaen Honkapirtillä.
Kaikki kylän talkoissa vuoden aikan olleet,
lämpimästi tervetuloa!
Ilmoittaudu mahdollisimman pian
liesjarvilapyska@gmail.com tai Sarille puh. 040 962 2493

Kylätoimikunnan kokous 25.10. klo 18
(jatkuen syyskokouksella) Kylätalolla.
KIITOS HIENOSTA KESÄSTÄ
Päättymässä olevan kesän aikana Liesjärvellä päästiin
mukaan monenlaiseen toimintaan. Kyläyhdistys järjesti
ohjelmaa Avoimet kylät-päivänä. Kesätorilla tavattiin
perjantaisin. Kyläjuhlille kokoonnuttiin isolla porukalla
viettämään ikimuistoista iltaa. Jumppaajat saivat ohjattua liikuntaa kylätalon kentällä. Lisäksi paikallisten
yrittäjien tapahtumat ja tempaukset toivat vilinää ja
vilskettä kylällemme. Lämmin kesä sää jatkui läpi koko
kesän. Näin upea Liesjärven luonto pääsi näyttämään
parhaita puoliaan sekä paikallisille että vierailijoille.
Kyläyhdistys haluaa kiittää kaikkia kyläjuhliin ja
muihin tapahtumiin osallistuneita. Erityiskiitos
kuuluu teille aktiiviset kyläläiset, jotka olitte mukana
auttamassa erilaisissa järjestelyissä.
On aika suunnata katseet syksyyn. Iltojen pimetessä ja
ilmojen viilentyessä Liesjärvellä aktiivinen toiminta
jatkuu. Kylätalolla voi osallistua elokuvailtoihin kerran
kuussa ja joka maanantaina viikko alkaa reippaasti
jumpalla. Koululaisten kerho kokoontuu tiistaisin.
Talven lähestyessä järjestetään kuutamokävely. Jouluista
ohjelmaa on luvassa ennen vuodenvaihteen juhlasesonkia.
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Läpyskä nro 246
On syksy niin ihmeellinen,
minä kaikkea ymmärrä en.
Miten vihreä maa
värin uuden nyt saa,
linnut lentävät merien taa?

Joulumyyjäiset

su 25.11. klo 12–16
Eräkeskus Metsäkouluntiellä

Mihin siilit ja etanat käy?
Niitä syksyllä missään ei näy.
Mihin pois katoaa,
missä siilien maa,
mullan allako ne asustaa?

Tervetuloa ostamaan ja
myymään joulu- ja lahjatavaroita!
Varaa ilmainen myyntipaikka
Sarilta 040 962 2493.

Kuka vaahterat kauniiksi saa,
värit muuttaa ne,
nyt punertaa?
Kuka pensselillään lehdet käy värjäämään?
Missä maalarin tuon kotimaa?

Maanrakennusta

Miten kypsyvät puolukat nuo,
mistä karpalot päälleen saa suo?
Mikä punertumaan
saapi marjat ja maan?
Syksyn ihmeitä kaikki on vaan.

TAM M E LAN
KONEKAIVUU OY
0400 219 511
info@konekaivuu.fi

On syksy niin ihmeellinen,
minä kaikkea ymmärrä en.
Miten muutoksen saa
koko kesäinen maa?
Värit hehkuvat nyt loistossaan.

kauttamme myös
PipeLife jätevesijärjestelmät
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Juhani Konola

MATCH SHOW
Tammelan ratsastajat ry järjestää Match Shown
koirille 5.9.2018 Liesjärven vanhalla kyläkoululla.
Ilmoittautuminen alkaa klo 17.30, kehät klo 18.00.
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Ilmoittautuminen 7e, kaikki luokat.
Noudatamme Suomen Kennelliiton rokotusmääräyksiä, ei poikkeuksia.
Palkintoja ovat sponsoroineet mm. Biofarm,
Hurrikaani ja Hankkija, Forssa. Sijoittuneille
esinepalkintojen lisäksi ruusukkeet ja pokaalit.
Kaikille ilmoittautuneille osallistujalahja.
Paikalla herkullinen puffa, josta voit ostaa pientä
syötävää ja juotavaa.
Tapahtuman tuotto käytetään ratsastusseuran
toiminnan tukemiseen.
Tervetuloa!

Yrityksemme tuntee
seudun ja tietää hintatason.

CM

MY

Luokat:
Pienet koirat
Isot koirat
Pennut
Junior handler (6-18 vuotiaat lapset)

Liesjärven alueelle on halukkaita tulijoita,
oletpa myymässä tai ostamassa, ota yhteys!
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Yhteyshenkilönä
Matti Ryyppö 0500 480 582 tai
matti.ryyppo@kodikkaasti.fi

K

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

