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Syksyn harrastukset:

- Seniorijumppa jatkuu syyskuussa.
- Kuntojumppa on syyskaudella keskiviikkoisin. 

Ensimmäinen jumppa 2.9.2020 klo 18:30.
- Koululaisten kerho jatkuu syyskuussa.
- Pelikerho jatkuu ja on kerran kuussa.

Kirppiskierros kylätalon kentällä 15.8.2020

Lauantaina 15.8.2020 klo 10-16 Tammelan 
kirppiskierros vie myös Liesjärven kylätalon kentälle. 
Tervetuloa myymään tai tekemään 
kirppislöytöjä. 

Kesätorin kahvio palvelee koko päivän ajan. 
Myös korttimaksu onnistuu.

Myyntipaikan varaukset liesjarvi.info@gmail.com tai 
Heliltä p. 0503407944 viestillä tai soittamalla.

Kesätori
Kesän viimeinen tori 7.8.2020 klo 18 alkaen. 

Liesjärven kylätalon kentällä. 
Tervetuloa ostamaan ja myymään!

Talkoot kylätalolla 8.-9.8.2020

Elokuun 8. ja 9. päivä lauantaina ja sunnuntaina klo 09 
alkaen toivotaan talkooväkeä saapuvaksi kylätalolle.

Kylätalolla on uutta pintaa jo paljon, mutta 
ulkovuoriremontti jatkuu vielä. Useat 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 ollaavuksi työssä.

Talkooväelle luvassa tietenkin ruokaa ja juomaa.

Oikaisu ja pahoittelut
Hämeen ammattikorkeakoulun kestävän kehityksen 
opiskelijoitten tekemässä Liesjärven katsaus 2020 
-projektityössä on valitettavasti ohitettu kokonaan Liesjärven 
Osakaskunnan osuus Liesjärven suojelutyössä. Liesjärven 
katsauksesta ei esimerkiksi käy ilmi, että vuonna 2018 tehty 
koekalastus suoritettiin kokonaan Osakaskunnan toimesta ja 
kustantamana. Myös Osakaskunnan kautta suoritetut 
vesikasvien niitot ovat jääneet katsauksessa mainitsematta.
Liesjärven katsaus 2020 tuli suojeluyhdistyksen käyttöön 
valmiina kokonaisuutena. Opiskelijatyö oli alunperin 
suunniteltu tehtäväksi kenttätyönä, jolloin asukkaiden 
haastatteluissa olisi Osakaskunnan osuus varmasti tullut esiin. 
Koronan takia opiskelu muuttui etätyöksi, ja teksti syntyi 
enimmäkseen arkistoja tutkimalla. Olemme Liesjärven 
suojelu ry:ssä pahoillamme tästä tilanteesta.
Meillä on Osakaskunnan kanssa yhteinen tavoite ja päämäärä. 
Sekä Osakaskunta että Liesjärven suojelu ry tekevät työtä 
pitääkseen kauniin kansallispuistojärvemme kirkkaana, 
terveenä ja kalaisana myös tulevina aikoina. Yhteistyössä työ 
sujuu ja tuottaa tulosta. Toivomme, että tästä tapahtumasta 
huolimatta yhteistyö voisi jatkua ja entisestään lisääntyä.

Ulla Simola, Liesjärven suojelu ry:n puheenjohtaja

PELIKERHO 7.8.2020
Lasten pelikerho kylätalolla kesätorin ajan 
klo 18 alkaen. Ohjaaja Tero Kosunen.

Liesjärven Metsästysseura ry:n kesäkokous 
sunnuntaina 9.8.2020 alkaen kello 14.00.
Paikka: LMS:n Maja, Liesjärventie 1008, 
Liesjärvi. Kokouksessa käsitellään sääntöjen 
10. §:ssä mainitut asiat ja päätetään 
hyväksytäänkö yksi jälki-ilmoittautuja hirvi- ja 
peurajahtiin.

HÄTÄENSIAPUKOULUTUS

Sunnuntaina 23.8.2020 klo 10-18 kylätalolla. 
Kouluttajana toimii Tea Jaakkola.

Koulutus on avoin ja maksuton Liesjärven 
kyläläisille ja vapaa-ajanasukkaille. Kaksikymmentä 
ensimmäistä ilmoittautujaa mahtuu koulutukseen.

Koulutuksessa keskitytään henkeä pelastavaan 
ensiapuun eli siihen, miten vakavassa tilassa olevaa 
potilasta autetaan ennen ensihoidon saapumista. 
Jokainen ensiavun osaaja lisää turvallisuutta 
lähipiirissä ja on kultaakin kalliimpi hädän tullen.

Kyläyhdistys järjestää koulutuksen yhteistyössä 
Liesjärven osakaskunnan kanssa.

Ilmoittautumiset liesjarvi.info@gmail.com tai 
puhelimitse Helille p. 0503407944




