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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.com

KYLÄAVUSTAJA
Annika Laitinen toimii kylätalon huoltotehtävissä ja 
kyläavustajana.  

Kyläläiset ja vapaa-ajan asukkaat voivat käyttää 
kyläavustajan palveluita Liesjärven kylän alueella hintaan 
10e / työtunti (huom. ei oikeuta kotitalousvähennykseen). 

AnniAnnika voi auttaa kyläläisiä muun muassa:
- haravoinnissa
- nurmikon leikkuussa
- kasvien istuttamisessa
- kodin siivouksessa
- ruoanlaitossa ja leivonnassa
- ostosten noutamisessa Tammelan lähikaupoista

TTyövaraukset suoraan Annikalta arkisin 
klo 12-17 p. 046 884 2487

Apua kyläläisille
Korona-rajoitusten noudattaminen ja karanteenit voivat 
aiheuttaa 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 

kkyläyhdistykselle.
 

liesjarvi.info@gmail.com tai
 puhelimitse Taito Syrjälälle 040 021 9511. 

Otamme myös vastaan ilmoittautumisia innokkailta ja 
kykeneviltä auttajilta!
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Valmiit aineistot VIIMEISTÄÄN joka kuukauden 
22 päivä sähköpostitse liesjarvilapyska@gmail.com.

Heippa vaan kaikille!
Minä olen uusi kyläavustaja Annika Laitinen.
Olen 6:n täysi-ikäisen lapsen äiti ja 4:n lapsenlapsen 
muori. Muutimme Liesjärvelle kesällä 2011 ja olemme 
vviihtyneet todella hyvin. Muutamana iltana viikolla käyn 
Tammelassa Rauhaniemen kesäteatterin harjoituksissa ja 
Odotamme kovasti, että saamme ensi-iltaan näytelmän 
"Kahen akan loukussa". Puutarhatyöt olen aloitellut omalla 
pihalla ja odotan innolla miten kasvit tänä vuonna kasvaa. 
Sain ilokseni aloittaa Liesjärven yhdistyksen 
kkyläavustajana Huhtikuun alussa. Ensimmäinen kuukausi 
on kulunut kuin siivillä.

Aloitin työt kylätalolla ja nyt on kuntosali siivottu ja 
desinoitu käyttäjiä varten. Siinä siivotessa alkoi kunto 
nousemaan pikkuhiljaa itselläkin, ainakin oletan näin, kun 
löytyi uusia lihaksia joita särki ympäri kroppaa 
ensimensimmäisen viikon jälkeen. Pikku hiljaa olen siivoillut 
myös muita tiloja ja ihaillut samalla kylätaloa, jossa 
historia huokuu joka paikassa. Mietin millaisia tarinoita 
nämä rakenteet voisivat kertoa jos osaisivat puhua...

Kirjat löytyy nyt suunnilleen aakkos järjestyksessä. 
SuSuomalaiset kirjailijat kuntosalin puolella ja muut eteisen 
puolella. Kirjoja lajitellessa olen myös saanut tutustua 
moniin uusiin kirjoihin ja kun aikaa taas on, aijon lainata 
muutaman. Tauoilla on ollut ihana istuskella 
auringonpaisteessa rappusilla ja seurata kurkipariskunnan 
touhuja pellolla.

Ensimmäiset kyläläisten tilaamat siivouksetkin olen 
kkalenteriin saanut ja tehnytkin osan. On mukavaa päästä 
tutustumaan uusiin ihmisiin ja nähdä Liesjärveä 
muualtakin kuin Liesjärventieltä. Kovasti odotan, että te 
kyläläiset ja vapaa-ajan asukkaat soittaisitte minulle ja 
tarjoaisitte lisää työtä, kalenteri on aika tyhjä vielä.

Oikein ihanaa alkanutta kevättä!
T. Annika puh. 044 523 4851


