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Kuutamokävely
Maanantaina 30.11.2020 klo 18 kuutamokävely 

joulukalenterin 1. luukulle Knuutilaan. 
Lähtö Santamäen kentältä.

Matkan varrella sytytellään tulet ja syödään eväitä. 
Omat makkarat ja muut eväät mukaan.

Digi-paja ja kyläkahvit kylätalolla

Digipaja:
- marraskuussa maanantaina 2.11.2020 klo 17:30-18:30.
- joulukuussa tiistaina 1.12.2020 klo 17:30-18:30.

Digi- Velho Jarkko Lindholm auttaa erilaisten tietoteknisten 
ongelmien kanssa. Ota mukaan älypuhelin,
tabletti, läppäri tai muu laitteesi. Palvelu on ilmainen.tabletti, läppäri tai muu laitteesi. Palvelu on ilmainen.

Samaan aikaan Digi-pajan kanssa kyläkahvit. Tervetuloa!
KORONA-VIRUS

Korona-viruksen huomioiminen kaikessa 
harrastustoiminnassa on edelleen erityisen tärkeää.

Kylätalon harrastetilojen käyttäjien tulee huomioida, 
että tiloissa ei ole säännöllistä siivousta vaan jokainen
huolehtii omalta osaltaan siisteydestä ja hygieniasta 
tiloissa.tiloissa.

Harrastuksissa ja muissa kokoontumisissa pidämme 
turvavälit ja noudatamme muutenkin THL:n 
korona ohjeistuksia. Maskin käyttö on suositeltavaa 
sisätiloissa silloin, kun turvavälejä ei voida pitää.

Seuraamme korona-tilannetta ja tiedotamme 
tarvittaessa muutoksista.

Kyläyhdistyksen syyskokous

Maanantaina 9.11.2020 klo 19 alkaen Liesjärven 
kyläyhdistys ry syyskokous Liesjärven kylätalolla.
Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kahvitarjoilu. 

Tervetuloa!

JOULUKALENTERI 2020

Liesjärvellä päästään jo toista kertaa odottelemaan 
joulua tunnelmallisen joulukalenterin luukkuja
ihastellen. Luukut löytyvät suunnistaen kylällä eri 

kohteisiin.

IIlmoittaudu vapaaehtoiseksi koristamaan 
tienhaarasi tai ovenpielesi joulun tunnelmaan 

16.11.2020 mennessä.

Ilmoittaudu mukaan joko sähköpostitse 
liesjarvi.info@gmail.com tai 
viestillä Hannalle 050 913 5106.

Kaikkien luukkujen sijainti julkaistaan 
jjoulukuun Läpyskässä.

OLLAAN YHTEYKSISSÄ

Muistathan, että Läpyskä sekä muut ajankohtaiset 
asiat löydät myös internetistä.

Seuraa tiedotteita:
www.liesjarvi.fi
facebookissa: Luonnollisesti Liesjärvi
instagramissa: luonnollisestiliesjarviinstagramissa: luonnollisestiliesjarvi
Liesjärven kyläyhdistyksen tavoitat:
Kyläyhdistyksen johtokunta: liesjarvi.info@gmail.com
Läpyskän aineistot: liesjarvilapyska@gmail.coom



Vuokrataan asunto Liesjärven kylätalolla 
1.2.2021 alkaen. Kaksio n. 60m2. + 

parveke ja porraskäytävä. Vuokra 520€ /kk + 
sähkö + vesi 15e/hlö/kk. 

Lisätiedot Heli Halonen 0503407944

 2                                             Läpyskä nro 272

Läpyskä ilmestyy jokaisen kuukauden viimeisinä päivinä 
(mikä aineistoa tulee)

ja löytyy netistä www.liesjarvi.fi, sekä kylätalon 
ilmoitustaulun Läpyskä postilaatikosta. 

Jakeluongelmista yhteydenotot: 040 415 2216 / Moona

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

Läpyskään voi myös lähettää omia Läpyskään voi myös lähettää omia 
tekstejänsä ja muita vanhoja tarinoita. 

Ne julkaistaan veloituksetta, jos täytettä kaivataan.

METSÄSTYSSEURAN TÄRKEÄ TEHTÄVÄ

LiesLiesjärven Metsästysseura ry. on jo yli 40-vuoden ajan ollut 
yhtenä aktiivisena toimijana ja yhdyssiteenä Liesjärvellä. 
Seuraan kuuluu yli 70 jäsentä, joista noin puolet metsästää. 
Muut jäsenet haluavat olla muuten vaan seurassa mukana. 
Siis osa jäsenistä haluaa pelkällä jäsenyydellään varmistaa 
sen, että metsästysseura säilyy myös tulevaisuudessa 
kylällämme ja tekee sille kuuluvaa tärkeää tehtävää 
metsä- metsä- ja viljelystuhojen ehkäisijänä, kolarien- ja 
puutarhavahinkojen pienentäjänä. Joskin seuraan 
kannattaa kuulua ihan jo siitäkin syystä, että LMS omistaa 
seuran Majan tontteineen sekä ampumaradan Herttuantien 
varrella.

SeuSeuran jäsenvalintakriteerinä on yhteys Liesjärven kylään 
tavalla tai toisella. Mikä ilahduttavinta, niin tällaisia 
yhteyksiä on löytynyt, sillä seuraamme on liittynyt viime 
vuosina uusia nuoria jäseniä.

Metsästysseuran toiminta rakennusten ja radan 
ylläpitoineen, lupamaksuineen jne. vaatii vuosittain satoja 
tunteja talkootyötä ja tietysti myös silkkaa rahaa, jota 
tarvitaan tarvitaan korjaustarvike- ja laitehankintoihin. Viimeisen 
kolmen vuoden aikana on tehty poikkeuksellisen paljon 
talkootöitä, sillä Majaan on tehty suurehko peruskorjaus ja 
ampumaradan laitteita on myös uudistettu. Seuran Maja 
alkaa olla nyt tarkoituksenmukaisessa kunnossa, mutta ensi 
kesänä on tehtävä ampumaradalle ainakin rakennusten
perusparannustöitä.

JJotta seuran jäsenten ja metsästäjien kustannukset eivät 
nousisi liian korkeiksi ja että erityisesti kylän nuorilla olisi 
mahdollisuus harrastaa metsästystä, olemme järjestäneet 
parin viime metsästyskauden aikana yhtenä viikonloppuna 
peuranmetsästyksen vierasjahdin. Vierasjahdin 
järjestäminen vaatii työtä, mutta sen avulla saamme 
seuseurallemme ja koko Liesjärven kylälle tärkeää ja täysin 
ulkopuolista tuottoa. Näistä vierasjahdeista hyötyy moni 
metsästäjäperhe alhaisempina osallistumis- ja 
jäsenmaksuina. Hyödyn saa siten lähes koko kylä. Tällainen 
toiminta ehkäisee lisäksi osaltaan maaseudun autioitumista 
ja lisää Liesjärven tunnettuutta. Mikäli vierasjahteja 
jatketaan, niin vieraiden hyödyntämistä voitaisiin 
olennaisesti lisolennaisesti lisätä tarjoamalla heille aktiivisemmin mm. 
majoituspalveluja omalta kylältämme.

Kannattaa myös huomioida, että jos esim. tämän vuoden 60 
peuranpyyntilupaa ei käytettäisi mahdollisimman tarkoin 
vierasjahtilaisten ja omien metsästäjien toimesta, niin pelti 
rytisisi Liesjärven teillä vielä useammin kuin nyt. Viime 
vuosina Liesjärvellä on tapahtunut vuosittain 
puolisenkymmepuolisenkymmentä hirvieläinkolaria.

LMS kiittää kaikkia maanomistajia ja metsästäjiä hyvästä ja 
tärkeästä yhteistyöstä kotikylämme ja sen asukkaiden 
hyväksi. Kiitoksena yhteistyöstämme järjestämme jälleen 
ensi vuonna hirvipeijaiset. Jaamme myös aika-ajoin 
säilykelihapurkkeja metsästysmaiden vuokraajille.

LMS Hallitus


