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KYLÄTALO SULJETTU

Liesjärven kylätalo on suljettu ja harrastustoiminta
keskeytetty huhtikuun loppuun saakka. Jatkosta
ilmoitetaan Facebookissa ja www.liesjarvi.fi -sivulla.

APUA KYLÄLÄISILLE
Korona-virus jyllää ja aiheuttaa nyt
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 meille.
Liesjärven kyläyhdistys järjestää apua sitä tarvitseville.
Voit ilmoittaa avuntarpeesi liesjarvi.info@gmail.com
tai puhelimitse Taito Syrjälälle 040 021 9511.
Otamme myös vastaan ilmoittautumisia innokkailta ja
kykeneviltä auttajilta!
Liesjärven kyläyhdistys lainaa kyläläisille kylätalolla
olevia kuntoiluvälineitä.
Lainaan on mahdollista saada kahvakuulia (2-16 kg), käsipainoja (2-5 kg),
levypainoja (5-20 kg) ja pumppi-settejä.
Välineet lainataan siinä järjestyksessä, jossa pyynnöt lainaamisesta saapuvat
sähköpostiin. Kuitenkin kylätalon kuntosalin käyttäjät ja jumpissa kävijät ovat
etusijalla, jos pyyntöjä tulee paljon. Sähköpostinne ja siihen antamamme
vastaus ovat sopimus välineiden lainasta ja niiden palauttamisesta.
Yhdelle lainaajalle voidaan luovuttaa 3 eri välinettä (käsipainopari on yksi
väline, pumppi-setti on yksi väline, kahvakuula on yksi väline jne.).
Välineet lainataan nyt huhtikuun alkaessa yli kaksi viikkoa käyttämättä
olleesta kylätalosta. Niitä ei puhdisteta ennen luovuttamista. Lainaaja vastaa
itse puhdistamisesta ennen kuin alkaa käyttää välineitä.
Välineiden käyttö tapahtuu käyttäjän omalla vastuulla. Lainauksen aikana
rikkoontuneen välineen lainaaja korvaa kyläyhdistykselle.

Lainaaminen tapahtuu seuraavalla tavalla:
1. Lähetä osoitteeseen liesjarvi.info@gmail.com sähköposti, jossa
kerrot, mitä haluat lainata. Tee tämä lauantaihin 4.4. klo 18 mennessä.
2. Nouda toivomasi välineet (tai ne mitä oli saatavilla) kylätalon
pihasta sunnuntaina 5.4. klo 16-17 välisenä aikana. Sinulle kerätään
välineet pihalle valmiiksi noudettavaksi.
3. Pidä välineitä lainassa niin kauan, kunnes niiden
palautusajankohdasta on lähetetty sinulle viesti. Palautus tapahtuu
sitten, kun kylätalon tilat on mahdollista ottaa jälleen kuntoilijoiden
käyttöön.
4. Palauta välineet ilmoitettuna ajankohtana kylätalon pihaan
PUHDISTETTUNA.
Tällä käytännöllä vältämme turhia käyntejä kylätalolla. Välineiden lainasta
maksetaan 10e koko jaksolta. Kertyneellä rahalla
desinﬁoidaan palautetut välineet ja tehostetaan kylätalon siivousta, kun
tilojen käyttö on mahdollista aloittaa. Lasku tulee sähköpostiin.

KEVÄT JA KESÄ
Elämme nyt epävarmoja aikoja, ja tilanteet muuttuvat
nopeasti. Kevään ja kesän tapahtumat ovat nyt kaikki
vielä kovin avoinna, emmekä vielä tiedä mihin saakka
rajoitukset ja toimet korona-viruksen vuoksi jatkuvat.
Ilmoittelemme kaikesta aktiivisesti sitä mukaa kun tietoa
on. Ilmoittelua teemme ilmoitustaululla,
nettisivuillamme, Facebook-sivullamme sekä läpyskän
välityksellä. Seuraathan siis aktiivisesti eri kanavia,
pysyäksesi ajan tasalla!
KYLÄYHDISTYKSEN KEVÄTKOKOUS
Liesjärven kyläyhdistyksen kevätkokous siirtyy vallitsevan
korona-tilanteen vuoksi pidettäväksi 8.4.2020 klo 18.00.
Kokous pidetään etäyhteyksillä, Microsoft Teams- palvelulla.
Ilmoittautumiset kokoukseen viimeistään 6.4.2020 klo 18.00
mennessä sähköpostilla heli.k.halonen@gmail.com. Avustamme
yhteyksien kanssa. Yhteys kokoukseen avataan jo 17.45 jotta
ehdimme hyvin tarkastaa yhteyksien toimivuuden jaopastamme
tarvittaessa niiden kanssa. Otattehan rohkeasti yhteyttä Heliin
asian tiimoilta.
DIGI-PAJA
Myös Digi-paja on toistaiseksi tauolla. Etäopastuksen
mahdollisuutta selvitellään Digi-Welhon kanssa.

Kyläyhdistyksen johtokunnan terveiset
Elämme melko nopeasti edenneen korona-viruksen
aiheuttaman poikkeustilan keskellä. Olemme nyt
pakotetut karsimaan elämästämme monia merkityksellisiä
asioita ja rajoittamaan kanssakäymistä myös kaikkein
tärkeimpien ihmisten kanssa. Onneksi käytössämme ovat
nykyaikaiset tietoliikenneyhteydet, joiden avulla
kaukanakin olevat ihmiset ovat hetken aivan lähellä.
Liesjärven luonto on monille nyt entistä oleellisempi
päivän piristäjä ja voimaantumisen lähde. Siitä on
mahdollista nauttia myös valokuvien ja videoiden avulla,
kun liikkumista ruuhkaisimmasta Suomesta tänne
Hämeeseen on hetkellisesti rajoitettu.
Yhteisöllisyys näyttää monissa paikoissa vahvistuneen,
vaikka ihmisillä on pyrkimys pysytellä fyysisesti erossa
toisistaan. Toimitaan me myös täällä omalla kylällä
hyvässä yhteishengessä. Pyydetään apua ja ollaan
auttajina, kukin vuorollamme.
Liesjärven kyläyhdistyksen johtokunta toivottaa kaikille
kyläläisille ja kylän vapaa-ajanasukkaille
kärsivällisyyttä ja voimia arkeenne.
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KESÄTÖIHIN LIESJÄRVEN
KYLÄYHDISTYKSELLE

OP Lounaismaa tarjoaa tänä vuonna tuen yhteensä
sadan nuoren työllistämiseksi Salon, Someron,
Forssan ja Tammelan alueen yleishyödyllisissä
yhdistyksissä. Liesjärven kyläyhdistys ry on yksi näistä.
Liesjärven kyläyhdistys etsii yhtä nuorta kesätyöhön.
Työntekijän tulee saavuttaa 15 vuoden ikä viimeistään
vuoden 2020 loppuun mennessä. Työntekijä ei saa
täyttää 18 vuotta kesätyössä ollessaan.
Kesätyötä tulee hakea viimeistään 19.4.2020
lähettämällä hakemus sähköpostitse osoitteeseen
heli.k.halonen@gmail.com.
Kesätyöntekijä tulee toimimaan yhdistyksen
kesätapahtumien valmistelussa sekä tapahtumissa
erilaisissa tehtävissä kuten lipunmyynnissä, buffetissa,
ohjelman järjestelyssä ja siivouksessa. Lisäksi tehtäviin
kuuluu kylätalon ylläpitoon ja siisteyteen liittyvät työt.
Työ jaksottuu tapahtumapäiville ja niiden valmisteluun,
pääsääntöisesti kesän perjantait ja lauantait.
Työntekijä tekee kesän aikana noin kahden viikon
työtunnit.
Kesätyöntekijän tehtävänkuva selkiytyy, kun kevät
etenee ja saamme tietoa siitä, minkälaisia tapahtumia
kesän aikana Suomessa on mahdollista järjestää.
Odotamme kesätyöntekijältä asiakaspalveluhalukkuutta ja oma-aloitteisuutta sekä kykyä toimia
osittain itsenäisesti kesäkahvilassa.
Lisätietoja Heliltä 050 340 7944

Liesjärven Kyläyhdistys
vuokraa klapikonetta
kyläläisille ja mökkiläisille.
Vuokra 10 € / vrk.
Vuokrausta hoitaa
Jussi Kannisto,
puh. 040 668 2240.

Maanrakennusta
TAM M E LAN
KONEKAIVUU OY
0400 219 511
info@konekaivuu.fi
kauttamme myös
PipeLife jätevesijärjestelmät

Liesjärven alueelle on halukkaita tulijoita,
oletpa myymässä tai ostamassa, ota yhteys!
Yrityksemme tuntee
seudun ja tietää hintatason.
Yhteyshenkilönä
Mikko Ryyppö, LKV
050 4660 432 tai
mikko.ryyppo@kodikkaasti.fi

Hämeentie 11, 30100 Forssa. Puh. 010 231 7530

Liesjärven
pohjoisrannalle
ajautunut kuvan
mukainen laiturin
ponttooni, tunnistatko
omaksesi?
Jorma
puh. 050 3843815

Läpyskä ilmestyy jokaisen kuukauden viimeisinä päivinä
(mikä aineistoa tulee)
ja löytyy netistä www.liesjarvi.fi, sekä entisen koulun
kierrätyspisteen päädystä. Jakeluongelmista
yhteydenotot: 040 415 2216 / Moona
Valmiit aineistot VIIMEISTÄÄN 18.4. sähköpostitse
liesjarvilapyska@gmail.com
Läpyskään voi myös lähettää omia
tekstejänsä ja muita vanhoja tarinoita.
Ne julkaistaan veloituksetta, jos täytettä kaivataan.

