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Talkoot kylätalolla 18.-19.7.2020
Heinäkuun 18. ja 19. päivä lauantaina ja sunnuntaina
klo 09 alkaen toivotaan talkooväkeä saapuvaksi
kylätalolle.
Kylätalolla on uutta pintaa jo paljon, mutta ulkovuoriremontti jatkuu vielä. Useat käsiparit ovat tarpeen,
jotta työ on ripeää ja henkilönostimien vuokra-aika jää
lyhyeksi. Mitään erityisosaamista ei talkoolaisilla
tarvitse olla. Mikäli esimerkiksi lautojen kantaminen
tai kahvin keittäminen onnistuu, niin varmasti voit
olla avuksi työssä.
Talkooväelle luvassa tietenkin ruokaa ja juomaa.

Venetsialaiset Liesjärvellä elokuussa
Kesäkauden päättäjäiset Liesjärvellä Eräkeskus
Metsäkouluntiellä. Lauantaina 29.8.2020 klo 18 alkaen.
Venetsialaisten tunnelmaa luovat vesi, tuli sekä hyvä ruoka
ja juoma.

www.liesjarvi.fi

Kesätori
Perjantaisin 26.6.-7.8.2020 klo 18 alkaen.
Liesjärven kylätalon kentällä.
Myyntipaikat ovat vapaasti valittavissa ja kaikille myyjille ilmaiset.
Paikat täyttyvät saapumisjärjestyksessä.
Kyläyhdistyksen kahvila on auki. Tänä kesänä kahvilassa on
mahdollista maksaa kortilla.
Kesätorille järjestetään käsienpesumahdollisuus.
Suosittelemme käsipesua kaikille torille saapuville.
Noudatetaan torilla muutoinkin koronaan liittyviä
ohjeistuksia.
Tervetuloa kahvittelemaan ja käymään kauppaa!

KYLÄTALON KIRJASTO
Liesjärven kylätalon kirjasto kiittää kaikkia kirjoja
lahjoittaneita. Kirjaston hyllyt ovat nyt aivan täynnä.
Emme voi vastaanottaa enää yhtään kirjalahjoituksia.
Liesjärven suojelu ry:n vuosikokous pidetään
Liesjärven Eräkeskuksessa lauantaina 25.7.2020
kello 14. Kokouksessa käsitellään sääntöjen
määräämät asiat. Tervetuloa jäsenet ja kaikki
suojelutoiminnasta kiinnostuneet!
Liesjärven suojelu ry:n hallitus

Makiat mansikat poimittuna
sekä myös itse poimien.
Härketie 1787, Porras
040 550 8077

Juhlan hinta on 25 e / henkilö. Hintaan sisältyy kolmen
ruokalajin illallinen. Eräkeskuksen baari on auki ja sieltä
on mahdollista ostaa mieluisia juomia. Illan kohokohta on
Fire Ladyn tuli-show.
Koska ohjelma jatkuu myöhään ja anniskelualue on
avoinna, juhla on suunnattu täysi-ikäisille.
Ennakkoon ilmoittautumalla varmistat paikkasi. Ilmoittautua voit osoitteessa www.liesjarvi.fi/venetsialaiset-2020/
Ilmoittautumisen jälkeen näet maksuohjeet. Maksamalla
vahvistat ilmoittautumisesi. Voit myös maksaa juhlan
kesätorin kahvioon, jolloin kahvilaan ilmoitetaan
yhteystiedot ja ruokavaliot.
Eräkeskus majoittaa väsyneet juhlijat Venetsialaisten
jälkeen. Lisätietoja majoituksesta:
www.liesjarvi.fi/ajankohtaista/

LIESJÄRVEN KYLÄJUHLAT
Liesjärven kyläjuhlat on peruttu kesältä 2020.

Läpyskä ilmestyy jokaisen kuukauden viimeisinä päivinä
(mikäli aineistoa tulee) ja löytyy netistä www.liesjarvi.fi,
Liesjärven kylätalon ilmoitustaulun postilaatikosta.
Jakeluongelmista yhteydenotot: 040 415 2216 / Moona
Valmiit aineistot VIIMEISTÄÄN 18.7.
sähköpostitse liesjarvilapyska@gmail.com
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