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Liesjärven kylätalolla tapahtuu:

Talkooillanvietto
23.9. klo 16 Syrjälässä

Ilmoittautumiset 15.9. mennessä 
liesjarvilapyska@gmail.com 

tai Sarille puh. 040 962 2493
Ota mukaan sauna kamat!

MAANANTAISIN

SENIORIJUMPPA
klo 10-11
Kevätkauden viimeiset 7. ja 14.5.!

KUNNAN KUNTOJUMPPA
klo 18.30-19.30 

Tässä kevään jäljellä olevat jumppapäivät:

(30.4.2018 ei jumppaa, vapun aatto)
7.5.    14.5.

Kevätkausi maksaa 20 e (15 jumppaa). 
Kertamaksu on 2 e. 
Ensimmäisen kerran saa kokeilla ilmaiseksi.

TORSTAINA

17.5. SENIOREIDEN TAPAAMINEN klo 14

PERJANTAISIN

klo 18-19 koululaisten yhdessäoloa. 
Kerhon touhuja suunnitellaan kerholaisten 
mielenkiinnon mukaan.
Vetäjänä Hanna Hietala.

Siivoustalkoot pe 11.5. 
alkaen klo 16 kylätalolla

Siivotaan pihalla sekä kylätalon sisällä. 
Oma harava mukaan!

Kyläyhdistyksen kokous klo 18, 
talkoiden lomassa.

MUSTI RUN – 
KOKO PERHEEN POLKUJUOKSUTAPAHTUMA

Helatorstaina 10.5.2018 klo 10-15 
Lähtö: Eräkeskus Metsäkouluntieltä
Lähtöaika: Liukuva lähtö klo 10-12. Ei ajanottoa.

Musti Run kutsuu poluille perheet koirineen. Poluilla 
juoksentelu on parasta niin koirille kuin ihmislapsille ja 
aikuisille. Liike ja luonto tuottavat elämäniloa ja terveyttä 
meille kaikille. Tämä tapahtuma on kunnianosoitus kaiken 
ikäisten ihmisten liikuttajille ja hyvän mielen 
tuojille – koirille ja luonnolle!

Musti Run -reitit
7 km Reitti kulkee metsäpoluilla ja pitkoksilla. 2 km 
Helppokulkuinen latupohja, joka soveltuu lastenrattaillekin. 
Huom! 2 km:n reitillä jyrkkä, lyhyt nousu. Voit kiertää 
molemmat reitit tai vain toisen.

Tapahtuma-alue
Koirayhdistysten näytöksiä, rotuyhdistysten koirien 
rapsuttela, työpajoja, joissa askarrellaan mm. 
Koiruuksia-leluja ja Survival-talutushihnoja), kaverikoiria. 
Alueella myösahvila ja ravintolapalveluita. 7 km reitin 
varrella laavukahvio + letunpaistoa.

Ilmoittaudu tästä: https://www.lyyti.in/Musti_Run_1324
Ennakkoilmoittautuminen toivottavaa osallistujamäärän 
kartoittamiseksi.
Jos osallistut YLE:n Mennään Metsään yhteislenkille klo 11, 
ilmoittaudu myös tänne https://yle.fi/urheilu/3-10158562

Juokseminen ja kävely sallittu. Tuo mukaan oma koira tai 
tule nauttimaan koirien iloisesta seurasta.

Korteniemessä on lisäksi  tapahtuman ajan lasten ja 
perheiden rata, jossa voi kokeilla perinteisiä liikuntalajeja, 
kuten saappaanheittoa, köydenvetoa ja ruutuhyppelyä.

Osallistuminen maksuton!

Kesätori
Ensimmäinen kesätori 

Avoimet Kylät -päivän yhteydessä 
la 9.6. alkaen klo 15.

Jatkossa perjantaisin 15.6.-3.8. välisen ajan 
klo 18 alkaen (ei 22.6. juhannusaattona) 

Liesjärven kylätalon kentällä (Liesjärventie 758).

Myyntipaikka on ilmainen! 
Tervetuloa ostamaan ja myymään!

Liesjärven Kyläjuhlat
28.7.2018 

klo 18-01 Liesjärven LTY:n talolla

Ohjelmassa:
 “tislaus” työnäytös, avajaispuhe, arpajaiset, 
�e Belmonts cover band, olutteltta, bu�et 

(pyttipannua & vohveleita ym.), 
Liesjärven vahvin kilpailu

Liput 10€, alle 15v. ilmaiseksi
Liesjärventie 606, Liesjärvi


