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Kuutamokävely
Torstaina 29.4. klo 18.00.

Lähtö Eräkeskukselta. Kävellään Peukalolammin 
laavulle. Jos haluat kävellä lyhemmän reitin, voit ajaa 

kansallispuiston parkkipaikalle (Sikomäki tai 
Peukalolamminkangas) ja kävellä sieltä omatoimisesti Peukalolamminkangas) ja kävellä sieltä omatoimisesti 

laavulle odottamaan. 

Laavulla tehdään tulet. Omat makkarat ja muut eväät 
mukaan. Tervetuloa kävelemään yhdessä!

OLLAAN YHTEYKSISSÄ

Muistathan, että Läpyskä sekä muut ajankohtaiset 
asiat löydät myös internetistä.

Seuraa tiedotteita:
www.liesjarvi.fi
facebookissa: Luonnollisesti Liesjärvi
instagramissa: luonnollisestiliesjarviinstagramissa: luonnollisestiliesjarvi

Liesjärven kyläyhdistyksen tavoitat:
Kyläyhdistyksen johtokunta: liesjarvi.info@gmail.com
Läpyskän aineistot: liesjarvilapyska@gmail.com

H yvää pääsiäistä!

Apua kyläläisille
Korona-rajoitusten noudattaminen ja karanteenit voivat 
aiheuttaa 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 

kkyläyhdistykselle.
 

liesjarvi.info@gmail.com tai
 puhelimitse Taito Syrjälälle 040 021 9511. 

Otamme myös vastaan ilmoittautumisia innokkailta ja 
kykeneviltä auttajilta!

Pihatalkoot kylätalolla
Liesjärven kylätalolla pihatalkoot to 22.4. klo 17.30. 

Haravoidaan ja muutenkin huolletaan kylätalon 
piha-alueita kesää varten. Voit tuoda oman haravan tai 
muita tarpeellisia työvälineitä. Huomioimme turvavälit 
ja hygienian talkoissa.

TTarjolla talkoomakkarat ja kahvia. 
Talkoosauna klo 20 alkaen, 
terveysturvallisuus huomioiden. 
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Läpyskä ilmestyy jokaisen kuukauden viimeisinä päivinä 
(mikä aineistoa tulee)

ja löytyy netistä www.liesjarvi.fi, sekä kylätalon 
ilmoitustaulun Läpyskä postilaatikosta. 

Jakeluongelmista yhteydenotot: 040 415 2216 / Moona

Valmiit aineistot VIIMEISTÄÄN joka kuukauden 
22 päivä sähköpostitse liesjarvilapyska@gmail.com.

Läpyskään voi myös lähettää omia Läpyskään voi myös lähettää omia 
tekstejänsä ja muita vanhoja tarinoita. 

Ne julkaistaan veloituksetta, jos täytettä kaivataan.

KYLÄAVUSTAJA
Liesjärven kyläyhdistys on saanut LounaPlussan Tripla 
hankkeen kautta uuden työntekijän. Annika Laitinen 
aloittaa työt 1.4.2021.  Hän toimii kylätalon 
huoltotehtävissä ja kyläavustajana.  

Kyläläiset ja vapaa-ajan asukkaat voivat käyttää 
kyläavukyläavustajan palveluita hintaan Liesjärven kylän 
alueella 10e / työtunti (huom. ei oikeuta 
kotitalousvähennykseen).

Annika voi auttaa muun muassa:
- haravoinnissa
- nurmikon leikkuussa
- kasvien istuttamisessa
-- kodin siivouksessa
- ruoanlaitossa ja leivonnassa
- ostosten noutamisessa Tammelan lähikaupoista

Työvaraukset suoraan Annikalta 
arkisin klo 12-17 p. 046 884 2487.

Kesätöitä nuorille!

Liesjärven kyläyhdistys ry tarjoaa kahdelle nuorelle 
töitä kesällä 2021. (työpaikkojen kuvaukset alempana)

Toinen työntekijä palkataan OP-lounaismaan avustuk-
sella ja toinen Tammelan kunnan avustuksella. 

Molempien työntekijöiden kokonaistyöaika on kaksi 
viikkoa, mutta jakautuu kesän ajalle tarpeen ja 
sopimuksen mukaan. Molempien työntekijöiden 
palkka kahdelta viikolta on 400 e. 

Palkattavan nuoren tulee täyttää 15 vuotta vuonna 
2021, eikä hän saa olla yli 18-vuotias kesätöissä 
ollessaan. 

TTyöpaikkoja haetaan lähettämällä työhakemus 
sähköpostitse osoitteeseen liesjarvi.info@gmail.com. 
Lisätietoja voi kysyä Heli Haloselta p. 0503407944. 
Haastattelemme hakijoita viikoilla 16 ja 17. 

TYÖNTEKIJÄ 1 (OP-Lounaismaa), 
hae paikkaa 18.4.2021 mennessä

Kesätorin kahvilapalveluista sekä kylätalon 
siisteydestä huolehtiminen. Kyläjuhlien järjestelyyn siisteydestä huolehtiminen. Kyläjuhlien järjestelyyn 
osallistuminen. Töitä on enimmäkseen 
perjantai-iltaisin ja lauantaisin. Edellytämme 
sosiaalisuutta, reippautta, oma-aloitteisuutta ja 
leipomistaitoa.

TYÖNTEKIJÄ 2 (Tammelan kunta), 
hae paikkaa 11.4.2021 mennessä
Remonttiapulaisena toimiminen kylätalon Remonttiapulaisena toimiminen kylätalon 
kunnostustöissä. Työ sisältää mm. lautojen maalausta 
ja ulkovuorilaudoituksen purkutöitä. Edellytämme 
reippautta, oma-aloitteisuutta ja kykyä fyysiseen 
työhön. 

HUOM!
TTyöntekijä voi työllistyä kesän aikana vain yhteen 
saman tahon tukemaan työpaikkaan.


