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Fysioterapeutti Liesjärvellä!

Fysioterapeutin luento / ohjaus on nyt 
kertaluontoisesti saatavilla Liesjärvelle. 
Ensisijaisesti senioreille, mutta jos tilaa on, niin 
kaikille, mukaan sopii n. 20 osanottajaa. 
Jos halukkaita on esim. 15, on oma maksuosuus 8€, Jos halukkaita on esim. 15, on oma maksuosuus 8€, 
kunta maksaa puolet kustannuksista. 

Sitova ilmoittautuminen viimeistään 6.11.22 
mennessä Erjalle p. 050 517 4438.

Toteutus on maanantai-ilta, talo vapaana, 
28.11., 5.12. tai 12.12. Tapahtuma kestää 60min.

Tervetuloa ja tuo kaveri / naapuri mukana!



 2                                             Läpyskä nro 296

Läpyskä ilmestyy jokaisen kuukauden viimeisinä päivinä 
(mikäli aineistoa tulee). Netistä www.liesjarvi.fi, sekä 
kylätalon ilmoitustaulun Läpyskä postilaatikosta. 

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

Luita koirille!

Metsästyskausi on käynnissä. Liesjärven 
metsästysseura tarjoaa peurojen ja hirvien luita 
koiranomistajille. Näin seura vähentää jätteen määrää ja 
suurempi osa saaliista saadaan hyötykäyttöön. 
Luita on tarjolla silloin, kun saalista on saatu. 

Mikäli haluat, että sinulle ilmoitetaan tarjolla olevista luista, Mikäli haluat, että sinulle ilmoitetaan tarjolla olevista luista, 
niin laita viestiä Helille p. 050 340 7944.

Vuokrataan asunto!
Liesjärven kylätalolla 1.11.2022 alkaen.

Kolmio n. 120 m² 
Vuokra 640 e/kk + sähkö + vesi 15e/hlö/kk.

Vuokranantajana Liesjärven kyläydistys ry
Yhteydenotot: Tero Kosunen 040 090 8480

Kärkölän perinteiset joulumyyjäiset 
la 19.11.2022 klo 10-13

Kärkölän kylätoimikunta järjestää Kärkölän 
Kylätalolla os. Kärköläntie 1387, Pusula.

Tilaisuuteen on mahdollista lunastaa 
myyntipaikka-arpa 10 €/ paikka. Maksuun sisältyy myyntipaikka-arpa 10 €/ paikka. Maksuun sisältyy 

kahvi ja pulla tai torttu. 

Varaa paikkasi ajoissa!
Varaukset: Marja-Leena Syrjälä p. 0400 359977 
tai sposti: marjaleena.syrjala@gmail.com

Lämpimästi tervetuloa!

KYLÄRENKI

Matti Toivanen aloitti Liesjärven kyläyhdistyksen 
kylärenkinä syyskuun alussa. Hän toimii kylätalon 
huoltotehtävissä ja kyläavustajana. Kyläläiset ja 
vapaa-ajan asukkaat voivat käyttää kylärengin 
palveluita Liesjärven kylän alueella hintaan
10e / työtunti 10e / työtunti 
(huom. ei oikeuta kotitalousvähennykseen).

Matti voi auttaa kyläläisiä muun muassa:
- pihatöissä
- kodin siivouksessa
- ruoanlaitossa ja leivonnassa
- ostosten noutamisessa Tammelan lähikaupoista

TTyövaraukset suoraan Matilta arkisin 
klo 09-16 p. 046 884 2487

Tammelan seurakunnan tilaisuudet 
kylätalolla sunnuntaina 4.12.2022 

klo 13 Kirkko kylässä
klo 14 Kauneimmat joululaulut

Joulukahvit tarjoaa Liesjärven kyläyhdistys

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


