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Läpyskä nro 233

Liesjärven Tervajuhlat 29.7.2017

Osta nyt itsellesi

Liesjärven koulu
1911-2010
luokkakuvia -kirja

Kunnanjohtaja Kalle Larsson ja Liesjärven kyläyhdistyksen
sekä Liesjärven työväenyhdistyksen puheenjohtaja Taito
Syrjälä saivat kunnian avata Tervajuhlat sytyttämällä
tervamiilun.
Kun tervamiilu oltiin saatu syttymään oli vuorossa Kallen
avajaispuhe. Puheessaan Kalle puhui kunnan imagon
tärkeydestä, ja siitä, kuinka sitä aiotaan Tammelassa
kehittää. Tähänastisia askelmerkkejä imagokehityksessä on
ollut päätös pitää kunnantalo avoinna koko kesän, sekä
PR-Sissien palkkaaminen erilaisten aktiviteettien
esiinnostamiseksi. "Imagotappioihin ei yhdelläkään kunnalla
ole varaa, joten täytyy ottaa mallia toimivista ratkaisuista,
olla valmis palvelemaan ja mennä eteen päin! Kylien
tapahtumat, talkoot - se sydän jolla näitä tapahtumia
järjestetään - ne on se materiaali, jota kunta voi nostaa esiin.
Ne on sitä, millä PR-Sissit voi kertoa, mitä kaikkea täällä
tapahtuu. Kiitos teille siitä, että jaksatte järjestää!",
Kalle summasi puheessaan.

Hinta 100€
Tuotto Liesjärven
koululaisten hyväksi.

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

Maanrakennusta
TAM M E LAN
KONEKAIVUU OY

Myös Liesjärven vahvin kilpailu saatiin järjestettyä ja
vahvimman tittelin tänä vuonna vei Mika Kuitunen, toiseksi
tuli Juuso Siikonen. Kenttäpelien tikanheitossa
ensimmäiseksi tuli Taito Syrjälä ja kettingin heiton
vei Jouko Meri.

0400 219 511
info@konekaivuu.fi

Perinteiseen tapaan sää suosi kyläjuhlia. Yleisöä tanssitti
Tanssiorkesteri Ajomies, olut ja pyttipannu tekivät
kauppansa, samoin arvat.

kauttamme myös
PipeLife jätevesijärjestelmät

Tervaa tuli n. 200l. Tervaa voi tiedustella Taitolta
puh. 040 021 9511. Hinta 15€/l.

Onko sinulla Liesjärvellä myynnissä tai
vuokrattavana taloa / mökkiä?
Läpyskä.ai 1 15.3.2017
13:05:28 nettisivuille?
Haluatko
tiedot
Ota yhteyttä liesjarvilapyska@gmail.com

Tervamiilua poltettiin 2 vrk ja polttoa valvoi koko ajan
vähintään pari henkilöä.
Liesjärven kyläyhdistys sekä Liesjärven työväenyhdistys
kiittävät kaikkia talkoolaisia, kävijöitä, Liesjärven vahvin
kilpailuun osallistuneita, arpapalkintojen lahjoittajia ym.
Liesjärven Tervajuhlien toteutuksesta.
Talkoolaisille jäjestämme illanvieton, infoa tulossa
seuraavassa Läpyskässä.

Liesjärven alueelle on halukkaita tulijoita,
oletpa myymässä tai ostamassa, ota yhteys!
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Yrityksemme tuntee
seudun ja tietää hintatason.
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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 23.8. sähköpostitse
liesjarvilapyska@gmail.com

Kuvat: Moona Mäntyvaara

Läpyskään voi myös lähettää omia tekstejänsä ja muita vanhoja tarinoita.
Ne julkaistaan veloituksetta, jos täytettä kaivataan.

