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Fysioterapeutti Liesjärvellä!

Fysioterapeutin luento / ohjaus on 12.12.2022 klo 18.
Ensisijaisesti senioreille, mutta muutkin ovat 
tervetulleita. Maksu osallistuja määrän mukaan, 
kunta maksaa puolet kustannuksista. 

Sitova ilmoittautuminen Erjalle p. 050 517 4438.

Tervetuloa ja tuo kaveri / naapuri mukana!Tervetuloa ja tuo kaveri / naapuri mukana!

Tammelan seurakunnan tilaisuudet 
kylätalolla sunnuntaina 4.12.2022 

klo 13 Kirkko kylässä
klo 14 Kauneimmat joululaulut

Joulukahvit tarjoaa Liesjärven kyläyhdistys ry

Uuden Vuoden vastaanoo
Torstaina 31.12.2022 klo 19 alkaen 
Liesjärven kylätalon kentällä 

(Liesjärventie 758)

- Vuoden kyläläisen palkitseminen
- Tarjolla glögiä ja makkaraa

- Ilotulitus klo 21- Ilotulitus klo 21



 2                                             Läpyskä nro 297

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.

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

Liesjärven kyläyhdistys on organisoinut joulumielisten 
kyläläisten avulla kaikkien käytettävissä olevan 
joulukalenterin.
 
Kalenterin luukut aukeavat suunnistamalla Liesjärven 
kylällä oikeaan osoitteeseen. Jokaiselle joulun 
odotuksen päivälle on kylällä oma suunnistuskohteensa. odotuksen päivälle on kylällä oma suunnistuskohteensa. 
Kohteesta löytyy jouluisen asetelman lisäksi 
päivän kirjain ja päivän qr-koodi. Qr-koodit luetaan 
älypuhelimella ja niiden avulla avautuu jouluisia 
internetsivuja tai Liesjärven toimijoista kertovia sivuja. 
Qr-koodin lukeminen onnistuu yleensä älypuhelimen 
kameralla tai sovelluksella. 

Päivän kirjaimet kannattaa kirjoittaa muistiin. Päivän kirjaimet kannattaa kirjoittaa muistiin. 
Kahdestakymmenestä neljästä kirjaimesta muodostuu 
jouluinen lausahdus. Kaikkien tämän joulusanoman 
ratkaisseiden kesken arvotaan uudenvuodenaattona 
uudenvuoden ÄMPÄRI.  Mikäli haluat osallistua 
arvontaan, kirjoita kalenterin joulusanoma, 
oma nimesi ja puhelinnumerosi paperille ja jätä se 
Läpyskän postilaatikkoon kylätalon risteykseen. Läpyskän postilaatikkoon kylätalon risteykseen. 

Tärkeintä on kuitenkin, että joulukalenterin käyttäjät 
nauttivat Liesjärven luonnosta ja jouluasetelmista! 
Kaikki kalenterin luukut ovat auki ja bongattavissa koko 
joulukuun ajan 1.-31.12.2022. 

Juanr 2022

Luukkujen osoitteet:

1. Knuutilantie 155
2. Juuriniementie 334
3. Juuriniementie 146
4. Pujotöyrääntie 42
5. Juuriniementie 78
6. Juuriniementie 86. Juuriniementie 8
7. Liesjärventie 595
8. Liesjärventie 585
9. Liesjärventie 578
10. Suojoentie 775 
11. Mäntylänkujan ja 
  Metsäkouluntien risteys
12. Metsäkouluntie 60, Eräkeskus12. Metsäkouluntie 60, Eräkeskus
13. Karkaustie 5
14. Karkaustie 1
15. Liesjärventie 758, Kylätalon kenttä
16. Riimalantie 278
17. Lintumaantie 86
18. Lintumaantie 219
19. Syrjäläntie 919. Syrjäläntie 9
20. Syrjäläntie 201
21. Syrjäläntie 246
22. Liesjärventien ja Kilttihaantien risteys
23. Liesjärventie 1036
24. Liesjärventien ja Joensuuntien risteys


