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APUA KYLÄLÄISILLE

Jos koronarajoitukset hankaloittavat arkea ja 
tarvitset apua, voit ilmoittaa avun tarpeesi 

kyläyhdistykselle. 
liesjarvi.info@gmail.com tai puhelimitse 

Taito Syrjälälle 040 021 9511. 

KYLÄAVUSTAJA

Annika Laitinen toimii kylätalon huoltotehtävissä ja 
kyläavustajana syyskuun loppuun saakka.  

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

Annika voi auttaa kyläläisiä muun muassa:Annika 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

Talkoolaisten illanvietto

Liesjärven kyläyhdistys kiittää kaikkia kyläyhdistyksen 
toiminnan järjestämiseen ja talkoisiin viime talven ja 
kuluneen kesän aikana osallistuneita. Olette 
lämpimästi tervetulleet illanviettoon lauantaina 

25.9.2020 klo 18 alkaen.

Iltaa vietetään meidän omalla kylätalolla syöden, Iltaa vietetään meidän omalla kylätalolla syöden, 
juoden ja saunoen. 

Ilmoittautumiset viimeistään tiistaina 21.9.2021 
liesjarvi.info@gmail.com tai Helille p. 050 340 7944. 
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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.

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 tavoitat: 

liesjarvi.info@gmail.com 
Läpyskään tulevat tekstit: 
liesjarvilapyska@gmail.com

HAUSSA SEURAAVA KYLÄAVUSTAJA

Liesjärven kyläyhdistys hakee Tripla-hankkeen 
kautta kyläavustajatoiminnalle jatkajaa.

Tehtävänimike: Kyläavustaja

Pääasialliset työtehtävät: Kyläyhdistyksen 
harrastetilojen ym. siivous, mahdollisesti 
kyläkahvilan tai vastaavan järjestäminen kyläkahvilan tai vastaavan järjestäminen 
säännöllisesti, yhdistyksen tapahtumien 
järjestämisessä avustaminen. Lisäksi asiakkaiden 
luona tilaustyöt kuten kodin siivoukset, leipomiset, 
puutarhatyöt jne. Työtehtäviä on mahdollista 
kehittää valitun henkilön osaamisen mukaisesti.

Hakijalta odotamme:Hakijalta odotamme: Haussa on oma-aloitteinen, 
ja erilaisten ihmisten kanssa toimeentuleva 
henkilö. Oman auton käyttömahdollisuus.

Muuta: Palkattavan henkilön tulee yhdistykseen 
palkattaessa olla 100 %:n palkkatuen piirissä (24 
kk työttömyyttä viimeisen 28 kk:n aikana)

Työpaikan sijainti: Tammela, Liesjärvi

TTyö alkaa: 1.10.2021 alkaen tai heti sopivan 
henkilön löydyttyä.

Työaika: 25 h/viikko

Työn kesto: 6 kk + mahdollinen jatko

Lisätiedot ja yhteydenotot: 
tarja.salko-simola@triplahanke.fi. 
puh. 050 361 9395
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