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Tasapainokoulu
Keskiviikkoisin 25.1.-29.3.2023 klo 13.15-14.15
kylätalolla.

Kohderyhmä vähintään 65 vuotta täyttäneet.
Ryhmässä harjoitellaan tasapainoa monipuolisesti 
erilaisten tehtävien avulla. Ensimmäisellä ja viimeisellä erilaisten tehtävien avulla. Ensimmäisellä ja viimeisellä 
kerralla testaukset = 2 fyssaria paikalla.
Ohjaajana Sara Markkula Terveystalo Ote Fysiolta.
Kertamaksu 4e.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset p. 050 338 9691



 2                                             Läpyskä nro 298
Liesjärven alueen kirkkaat vedet -hankkeen 
suunnitteluvaiheen valmistuminen

Liesjärven Suojelu ry:ssä olemme saattamassa päätökseen 
kaksivuotisen Hämeen ELY-keskuksen tukeman hankkeen 
suunnitteluvaiheen. Kokemäenjoen vesistön 
vesiensuojeluyhdistyksen (KVVY:n) vesiasiantuntijat ovat 
tutkineet karttojen ja maastokäyntien avulla kokotutkineet karttojen ja maastokäyntien avulla koko
Liesjärven sekä Kyynärän valuma-alueen. Vesiensuojelun 
kannalta parhaita toteuttamiskelpoisia maastokohteita ovat 
yhdessä etsineet KVVY:n asiantuntijat, hankeohjaaja Martti 
Järvinen, eri alojen asiantuntijat sekä tutkittavan kohteen 
maanomistajat.

Nyt työn valmistuttua meillä on käytettävissä valmiita 
toimenpide-ehdotuksia, jotka voidaan hankkeen seuraavissa toimenpide-ehdotuksia, jotka voidaan hankkeen seuraavissa 
vaiheissa panna täytäntöön maanomistajien ja rahoittajien 
toimesta heidän niin päättäessään. 
(Lisätietoa: liesjarvensuojelury.fi)

Liesjärven Suojelu ry:n hallitus kiittää kaikkia hanketyössä Liesjärven Suojelu ry:n hallitus kiittää kaikkia hanketyössä 
mukana olleita tahoja; KVVY:n Janne Pulkkaa, hankkeeseen 
osallistuneita maanomistajia, Someron yhteismetsän, 
Metsäkeskuksen sekä Metsähallituksen asiantuntijoita sekä 
kaikkia talkoolaisia, jotka vaivojaan säästämättä ovat 
osallistuneet suunnittelun maastotutkimuksiin. Yhdistyksen osallistuneet suunnittelun maastotutkimuksiin. Yhdistyksen 
hallitus lausuu erityiskiitoksen projektimme ohjaajalle ins. 
Martti Järviselle.

TOIVOTAMME KAIKILLE LIESJÄRVELÄISILLE OIKEIN 
HYVÄÄ UUTTA VUOTTA!

Liesjärven Suojelu ry:n hallitus

“LÄPYSKÄ”
Läpyskä on Liesjärven kylä ilmoituslehtinen, joka 
ilmestyy jokaisen kuukauden vaihteessa. Läpyskä on 
luettavissa netistä www.liesjarvi.fi, sekä paperisen 
version löydät kylätalon ilmoitustaulun Läpyskä 
postilaatikosta. 

Julkaisemme myös mielellään kylään liittyviä kirjoituksia Julkaisemme myös mielellään kylään liittyviä kirjoituksia 
yms.

Valmiit aineistot viimeistään viisi päivää ennen 
kuukauden vaihtumista sähköpostitse 
liesjarvilapyska@gmail.com.

Juanr
Kiitos kaikille kalenterin luukkujen tekijöille. 
Kauniit asetelmat loivat joulutunnelmaa kylälle 
ja luukkujen etsiminen tuotti ulkoilun iloa. 

LIESJÄRVEN KYLÄYHDISTYKSEN 
JOHTOKUNTA 

Liesjärven kyläyhdistyksen syyskokouksessa 
valitut toimihenkilöt vuodelle 2023:

Puheenjohtaja: Taito Syrjälä
Johtokunnan jäsenet: Matti Niittymäki, 
Hanna Hietala, Kari Wallgren, Katja Lauren-Ahola, Hanna Hietala, Kari Wallgren, Katja Lauren-Ahola, 
Heli Halonen ja Matti Törmäkangas

Kaikki kyläläiset ja mökkiläiset ovat lämpimästi 
tervetulleita osallistumaan kuukausipalavereihin 
sekä kehittämään kylän toimintaa.

TALOTOIMIKUNTA

Talotoimikunta hoitaa Liesjärven kylätalon asioita Talotoimikunta hoitaa Liesjärven kylätalon asioita 
eli toimii asukkaille vuokranantajan edustajana 
sekä huolehtii talon kunnosta. Talotoimikunnan 
kokoonpano on muuttunut kuluvan vuoden 
aikana. 

Talotoimikunnan jäsenet: Tero Kosunen, 
Taito Syrjälä, Juha Kannisto ja Mika Trygg

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

Hannun metsätyöt 
041 449 7280

Apupalvelut Petri
040 071 5590


