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KYLÄTALO JÄLLEEN KÄYTETTÄVISSÄ

Liesjärven kylätalon harrastetilat ovat taas käytettävissä 1.6.2020 
alkaen. Toukokuun viimeisellä viikolla tiloissa on suoritettu kevätsiivous.

Harrastetilojen käyttäjien tulee huomioida, että tiloissa ei ole 
säännöllistä siivousta vaan jokainen huolehtii omalta osaltaan 

siisteydestä ja hygieniasta tiloissa. Seuraamme korona-tilannetta ja 
tiedotamme tarvittaessa muutoksista.

KOKOUSKUTSU

Liesjärven Metsästysseura ry:n 
vuosi-/talvikokous pidetään lauantaina 
6.6.2020 alkaen kello 12.00. 
Paikka: seuran Maja, Liesjärventie 1008, 
Liesjärvi. Kokouksessa käsitellään 
sääntöjen määräämät asiat.

Lisäksi päätetään majan korjaustöiden 
jatkamisesta, talkooehdoista, sekä 
otetaan vastaan sitovat ilmoittautumiset 
ensi kauden hirvi- ja peurajahteihin.

Hallitus

Apua kyläläisille
Korona-virus jyllää ja aiheuttaa nyt 
monenlaista huolta ja päänvaivaa, varsinkin kun 
välimatkat ovat meillä pitkiä. Jos tarvitset apua jossakin 
päivittäisessä asiassa, askareessa tai esim. kaupassa 
käymisessä, voit ilmoittaa avun tarpeesi meille.
Liesjärven kyläyhdistys järjestää apua sitä tarvitseville. 
Voit ilmoittaa avuntarpeesi liesjarvi.info@gmail.com 
tai puhelimitse Taito Syrjälälle 040 021 9511.
Otamme myös vastaan ilmoittautumisia innokkailta ja 
kykeneviltä auttajilta!

OLLAAN YHTEYKSISSÄ

Nyt kesän kynnyksellä jaamme Läpyskän jokaiseen 
Liesjärven postilaatikkoon. Muistathan, että Läpyskä
sekä muut ajankohtaiset asiat löydät myös internetistä.

Seuraa tiedotteita:
www.liesjarvi.�
Facebookissa: Luonnollisesti Liesjärvi
Instagramissa: luonnollisestiliesjarvi

Liesjärven kyläyhdistyksen tavoitat: 
Johtokunnan tavoitat: liesjarvi.info@gmail.com
Läpyskään tulevat tekstit: liesjarvilapyska@gmail.com

Kesätorille pääsee tänäkin vuonna!
Kauden avaus lauantaina 13.6.2020 klo 18 alkaen. 
Muuten tori on aina perjantaisin 26.6.-7.8.2020 

klo 18 alkaen. Liesjärven kylätalon kentällä. 

Myyntipaikat ovat vapaasti valittavissa ja kaikille myyjille ilmaiset. 
Paikat täyttyvät saapumisjärjestyksessä.

Kyläyhdistyksen kahvila on auki. Tänä kesänä kahvilassa on 
mahdollista maksaa kortilla.

Kesätorille järjestetään käsienpesumahdollisuus. 
Suosittelemme käsipesua kaikille torille saapuville.
Noudatetaan torilla muutoinkin koronaan liittyviä 

ohjeistuksia.

Tervetuloa kahvittelemaan ja käymään kauppaa!

LIESJÄRVEN KYLÄJUHLAT

Liesjärven kyläjuhlat on peruttu kesältä 2020. Emme 
valitettavasti pysty järjestämään kyläjuhlaa koronaan liittyvät 
ohjeistukset huomioiden. Toivottavasti pääsemme juhlimaan 
yhdessä kesällä 2021.

LUOVUUTTA LUONNOSTA 
-KESÄLEIRI NUORILLE

Liesjärven upeassa luonnossa opetellaan muun muassa 
luontovalokuvausta ja taiteen tekemistä erilaisista
materiaaleista asiantuntevassa ohjauksessa. Leiripaikkana on 
Liesjärven rannalla luonnon helmassa sijaitseva Eräkeskus 
Metsäkouluntie.

Leiri on suunnattu 10-15-vuotiaille.
Leirin ajankohta 3.8.2020 klo 09-5.8.2020 klo 18.
Leirin hinta on 60e.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen: 
www.liesjarvi.�/kesaleiri-2020/

Talkoot kylätalolla 27.-28.6.2020

Kesäkuun viimeisenä viikonloppuna lauantaina ja 
sunnuntaina klo 9 alkaen toivotaan talkooväkeä
saapuvaksi kylätalolle.

Tuona viikonloppuna on tarkoitus saada 
ulkovuoriremontista valmiiksi toinen pääty. Tässä 
työssä useammat käsiparit ovat tarpeen, jotta työ on 
ripeää ja henkilönostimien vuokra-aika jää lyhyeksi. 
Mitään erityisosaamista ei talkoolaisilla tarvitse olla. 
Mikäli esimerkiksi lautojen kantaminen tai kahvin 
keittäminen onnistuu, niin varmasti voit olla avuksi 
työssä.

Talkooväelle luvassa tietenkin ruokaa ja juomaa.
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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 18.6. sähköpostitse 
liesjarvilapyska@gmail.com

Läpyskään voi myös lähettää omia 
tekstejänsä ja muita vanhoja tarinoita. 

Ne julkaistaan veloituksetta, jos täytettä kaivataan.

Liesjärven Kyläyhdistys vuokraa klapikonetta kyläläisille ja 
mökkiläisille. Vuokra 10 € / vrk. 

Vuokrausta hoitaa Jussi Kannisto, puh. 040 668 2240.

M a a n r a k e n n u s t a
T A M M E L A N

0400 219 511
info@konekaivuu.fi

kauttamme myös 
PipeLife jätevesijärjestelmät

KONEKAIVUU OY

Hämeentie 11, 30100 Forssa. Puh. 010 231 7530

Liesjärven alueelle on halukkaita tulijoita,
oletpa myymässä tai ostamassa, ota yhteys!

Yrityksemme tuntee 
seudun ja tietää hintatason.

Yhteyshenkilönä 
Mikko Ryyppö, LKV 

050 4660 432 tai 
mikko.ryyppo@kodikkaasti.�

Venetsialaiset Liesjärvellä elokuussa

Kyläyhdistys järjestää kesäkauden päättäjäiset 
Liesjärvellä lauantaina 29.8.2020. Venetsialaisten 
tunnelmaa luovat vesi, tuli sekä hyvä ruoka ja juoma.

Tapahtuman järjestelyissä huomioidaan korona
-rajoitukset ja siten osallistujamäärä tulee olemaan
rajallinen.

Liput tulevat myyntiin heinäkuussa. 
Seuraa tiedotuksiamme!

Avoimet kylät -päivä 13. kesäkuuta toteutetaan tänä vuonna 
koronatilanteen vuoksi turvallisesti verkossa. Avoimet kylät 
verkossa -päivä on vuoden 2020 suurin kylätapahtuma.

Päivän toteutuksessa kylät julkaisevat verkossa esimerkiksi 
videon ulkoilureiteistä ja retkeilykohteista, kuvagallerian 
vanhoista kuvista, kyläkolumnin, kylähistoriikin lyhennelmän 
tai vaikkapa podcastin kylän elämästä. 

Tapahtumapäivänä avoimetkylat.fi-sivustolle julkaistaan 
Suomen kartta, josta pääsee linkkien avulla tutustumaan 
kylien tuottamaan sisältöön. Päivän julkaisuissa käytetään 
tunnistetta #avoimetkylät. 

Käykää siis 13.6. tutustumassa kyliin ympäri Suomen. 
Löytyyhän sieltä toki Liesjärvikin ja meidän kyläläisten 
tuottamaa sisältöä!


