
Tammikuu 2022      Luonnollisesti - Liesjärvi  Liesjärven kylän tiedotuslehti nro 286



KORONA-VIRUS

Korona-virukseen liittyvät ohjeistukset voivat 
muuttua nopeastikin, seuraathan 

tiedotteitamme. 

Korona-viruksen huomioiminen kaikessa 
harrastustoiminnassa on edelleen erityisen tärkeää. 

KKylätalon harrastetilojen käyttäjien tulee 
huomioida, että tiloissa ei ole säännöllistä siivousta 

vaan jokainen huolehtii omalta 
osaltaan siisteydestä ja hygieniasta tiloissa. 

Kuntosalin käyttö vain yksitellen tai 
perhekunnittain ainakin 12.1.2022 saakka. 
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LIESJÄRVEN KYLÄYHDISTYKSEN TERVEISET
 

Kiitämme kaikkia kyläläisiä ja vapaa-ajan asukkaita 
kuluneesta vuodesta. Korona-viruksen tuomista 
vaikeuksista huolimatta olemme saaneet kokoontua vaikeuksista huolimatta olemme saaneet kokoontua 
monissa eri yhteyksissä, niin juhlassa kuin työssä. Kun 
jokainen on tehnyt jotain, olemme saaneet yhdessä 
paljon aikaan. Suuri saavutus oli ulkovuoriremontin 
valmistuminen. 

Kylällämme oli vuonna 2021 monta viikoittaista Kylällämme oli vuonna 2021 monta viikoittaista 
harrastetta. Kiitokset kaikille näissä eri kerhoissa ja 
harrastuksissa käyneille ja vapaaehtoisille ohjaajille. 
Te mahdollistatte tärkeiden harrastusten jatkumisen 
myös tulevaisuudessa. Harrastaminen kodin lähellä on 
meille monille tärkeää, vaikka menoja ja meininkiä 
löytyy myös Liesjärven ulkopuolelta. Kyläyhdistys pyrkii 
tukemaan kyläläisten harraste- ja kerhotoimintaa tukemaan kyläläisten harraste- ja kerhotoimintaa 
tarjoamalla tiloja ja välineitä ryhmien käyttöön.

Korona-pandemian jatkuminen edelleen tuottaa 
epävarmuutta tulevan vuoden harrasteisiin ja 
tapahtumiin. Pyrimme noudattamaan viranomaisten 
terveysturvallisuusohjeita. Aina kun tilanne sallii terveysturvallisuusohjeita. Aina kun tilanne sallii 
kokoonnutaan, harrastetaan ja järjestetään tapahtumia. 
Yhdistyksen tahtotila on edistää kyläläisten ja kylän 
yhdistysten yhteistoimintaa sekä luoda positiivista 
me-henkeä kylällemme. 

Kyläyhdistyksen johtokunta toivottaa kaikille 
Läpyskän lukijoille paljon onnea ja menestystä 
uuteen vuoteen 2022!uuteen vuoteen 2022!

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.

Toivotamme kaikille liesjärveläisille oikein 
hyvää uutta vuotta 2022!

50-vuotisjuhlavuottaan viettävä 
Liesjärven Suojelu ry.

OLLAAN YHTEYKSISSÄ

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

Seuraa tiedotteita:
www.liesjarvi.

Facebookissa: Luonnollisesti Liesjärvi
InstInstagramissa: luonnollisestiliesjarvi

Liesjärven kyläyhdistyksen tavoitat:
Kyläyhdistyksen johtokunnan tavoitat: 

liesjarvi.info@gmail.com 
Läpyskään tulevat tekstit: 
liesjarvilapyska@gmail.com


