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Läpyskä nro 239
Uudistamme www.liesjarvi.fi -nettisivut!

Osta nyt itsellesi

Mikäli haluat muokata yrityksesi / yhdistyksen
tekstejä lähetä ne osoitteeseen
liesjarvilapyska@gmail.com viimeistään 28.2.

Liesjärven koulu
1911-2010
luokkakuvia -kirja

Myös uudet yrittäjät Liesjärveltä ja
lähiseuduilta, voitte ilmoittaa tietonne sivuille.

Hinta 100€
Tuotto Liesjärven
koululaisten hyväksi.

KALEVALAN PÄIVÄ 28.2.
Mieleni minun tekevi, aivoni ajattelevi
lähteäni laulamahan, saa’ani sanelemahan…
Noilla sanoilla alkaa Kalevala,
joka on Suomen kansalliseepos.

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

Elias Lönnrot (s. 9.4.1802 - k.19.3.1884) keräsi
materiaalia Kalevalaan 15 vuoden ajan tekemällä
paljain jaloin, kontti selässä keruumatkoja mm. eri
puolille Karjalaa ja Kainuuta. Savupirttien hämärässä
hän kuunteli runolaulajia, tallensi heidän runonsa,
tarinansa ja elämänohjeensa ja kokosi niistä
yhtenäisen teoksen vuonna 1835. Uusi, laajempi
Kalevala, jollaisena se tunnetaan tänä päivänä,
ilmestyi vuonna 1849. Kanteletar, joka sisältää
laulurunoja, ilmestyi vuosina 1840 - 41. Lönnrot
keräsi matkoillaan myös Suomen kansan
sananlaskuja, arvoituksia ja loitsurunoja.
Kalevalan päivää vietetään 28.2., sillä tuona päivänä
vuonna 1835 Elias Lönnrot allekirjoitti Kalevalan
ensimmäisen painoksen esipuheen. Yleiseksi
liputuspäiväksi Kalevalan päivä alkoi vakiintua
1920-luvulla, ja almanakassa on päivä merkitty
liputuspäiväluetteloon vuodesta 1952 alkaen.

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!
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Vuodesta 1978 alkaen Kalevalan päivä on ollut
virallinen liputuspäivä. Kalevalan päivää vietetään
myös suomalaisen kulttuurin päivänä. Kalevala on
tunnetusti innoittanut suomalaisia taiteilijoita
taidemaalareista kirjailijoihin musiikin sekä tanssin
tekijöihin.
Kalevalan päivään ei liity minkäänlaisia
ruokaperinteitä, mutta päivää voi mainiosti juhlistaa
kotimaisista raaka-aineista valmistetulla aterialla.
Päivän kunniaksi kannattaa myös tehdä kulttuuriteko
itselleen ja tutustua Kalevalaan, jos se on jostain
syystä jäänyt lukematta.
Lähde: http://www.kaikkijuhlista.fi/juhlista/kalenterijuhlat/kalevalan-päivä

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

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

