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Läpyskä nro 230

Liesjärven kyläjuhlat

Osta nyt itsellesi

Liesjärven koulu
1911-2010
luokkakuvia -kirja

29.7.2017 Liesjärven työväentalolla klo 18-01

Ohjelmassa mm: Tervamiilun sytyttäminen, arpajaiset,
olutteltta, tanssiorkesteri, kenttäpelejä, buffet
Liput 10€, alle 15v. ilmaiseksi.

Hinta 100€
Tuotto Liesjärven
koululaisten hyväksi.

Lämpimästi tervetuloa viettämään
hauskaa kesäiltaa kanssamme!

LEMSAJÄRVEN LINJURISSA, Sulo Tanninen
(Loppuosa runosta)

Niin matka jatkui, ja kilometrit ne taakse vierivät
verkkaisesti. On ihme, kuinka ne kumit kesti, kun
tunkiolle ne tuomittiin jo kauan sitten. Mut
paikkaamalla on sentään vuodesta toiseen päästyy.
Jos vanha rukki ei siinä säästyn, niin aina kuitenkin
kuljettiin.
Niin mentiin. - Vaikka on kelinrikko, se sisukkaasti
vain eespäin jatkaa, ja savivelliä pyörät vatkaa. Mut
vauhti vaimeni kerrassaan, kun vaunu vaappuen
puuroon painui. - Pois kaikki vaunusta, muu ei auta,
tai nielee linjurin liejuhauta! - Nyt kaikki vaunua
nostamaan!
Kun siinä touhuttiin, tunti, kaksi, nyt “painonnostossa”
sinnikkäässä kuin hullunmyllyssä, hiki päässä, taas
päästiin retkeä jatkamaa. Yks missi itki jo nailoneitaan.
Mut vielä hullummin oli laita, kun ratkes Jussilta paras
paita, eräs Matti manaili
housujaan.
Ja niinpä lastinsa markkinoille toi “oksaonnikka”,
kiitos Jussin ja häkäpöntönja pilkepussin. Kun tultiin
perille kauppalaan, niin kohta kiirehti kukin teilleen:
ken osuuskassaan, ken ostoksille, ken Alkoon vilahti
viinaksille, ken hevoskauppoja katsomaan.
ERÄKESKUKSELLA TOUKOKUUSSA:
Arkisin noutopöytä ja kyläkauppa
avoinna klo 9-14
Viikonloppuna noutopöytä ja kyläkauppa
avoinna klo 9-15
Vappubuffet ma 1.5. klo 11-15 20€
Äitienpäivän juhlalounas su 14.5.
klo 10.30-13 ja 13.30-15.30
Aikuinen 29€,
9-15v 10€, 4-8v 5€, 0-3v maksutta
Pöytävaraukset Heikki 040 513 2098,
keittiö 046 681 5773
tai erakeskus.liesjarvi@gmail.com
Lisätietoja nettisivuilta www.metsakouluntie.com
tai Facebookista.

Tilaa omasi Taimilta:
taimi.syrjala@gmail.com
puh. 040-0473467
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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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Yhteyshenkilönä
Matti Ryyppö 0500 480 582 tai
matti.ryyppo@kodikkaasti.fi
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Hämeentie 11, 30100 Forssa. Puh. 010 231 7530

Maanrakennusta
TAM M E LAN
KONEKAIVUU OY
0400 219 511
info@konekaivuu.fi
kauttamme myös
PipeLife jätevesijärjestelmät
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 23.5. sähköpostitse
liesjarvilapyska@gmail.com
Läpyskään voi myös lähettää omia tekstejänsä ja muita
vanhoja tarinoita. Ne julkaistaan veloituksetta,
jos täytettä kaivataan.

