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HAUSSA SEURAAVA KYLÄAVUSTAJA

Liesjärven kyläyhdistys hakee Tripla-hankkeen kautta 
kyläavustajatoiminnalle jatkajaa.

Pääasialliset työtehtävät:Pääasialliset työtehtävät: Kyläyhdistyksen harrastetilojen 
ym. siivous, mahdollisesti 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.

Lue lisää: wwLue lisää: www.liesjarvi.fi/ajankohtaista/

Digi-apua ja kyläkahvit kylätalolla
Tiistaina 19.10.2021 klo 17.30 alkaen. 

Hämeen kylien it-tuki Riku pitää lyhyen infon 
puhelimeen ladattavasta puhelimeen ladattavasta 112-sovelluksesta ja tämän 
jälkeen auttaa käytännössä lataamaan sovelluksen 
puhelimeen ja neuvoo sen käytössä. Klinikalla voi 
kysyä apua myös muihin tietoteknisiin asioihin, 
puhelimen, tabletin tai läppärin käyttöön.

Samaan aikaan kyläkahvit. Tervetuloa!



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.

Syysterveisiä metsästäjiltä

Suomen Riistakeskus on maa- ja metsätalousministeriön alainen laitos, jonka tehtävänä on edistää kestävää 
riistataloutta ja tukea mm. riistanhoitoyhdistysten kautta metsästysseurojen toimintaa. Riistakeskuksen tehtävät 
on määritelty riistahallintoa koskevassa laissa. Yksi sen tärkeimmistä ja maakuntiin parhaiten näkyvistä ja 
kuuluvista tehtävistä on hirvien- ja valkohäntäpeurojen pyyntilupa-asioista päättäminen. Tänä vuonna
erityisesti valkohäntäpeura-asiat ovat olleet laajasti esillä.

Yleisesti on tiedossa, että valkohäntäpeurakanta on kasvanut pitkään. Yleisesti on tiedossa, että valkohäntäpeurakanta on kasvanut pitkään. Vuoden takaisen kantaennusteen 
vastaisesti peurakanta on edelleen kasvanut ennätyksellisistä kaatomääristä huolimatta. Riistakeskus ja alan 
järjestöt ovat kannustaneet pyyntilupamäärien nostoon peurakannan tihentymäalueilla, johon Forssan seutukin
kuuluu. Vaikka valkohäntäpeura on arvokas ja hieno riistaeläin, tihentymäalueilla peurakantaa on leikattava 
puutarha-, maa- ja metsätalouden vahinkojen- ja tieliikenteen onnettomuuksien vuoksi.

Me metsästäjät pyrimme nyt 1.9. lukien tehostetusti pienentämään valkohäntäpeurojen määrää. Uutena 
viranomaisten hyväksymänä keinona kokeillaan vuoden mittaisella poikkeusluvalla keinovalojen ja yötähtäinten viranomaisten hyväksymänä keinona kokeillaan vuoden mittaisella poikkeusluvalla keinovalojen ja yötähtäinten 
käyttöä ko. lupaa hakeneissa metsästysseuroissa. Myös Liesjärven Metsästysseura on hyväksytty mukaan 
tähän kokeiluun. Näitä uusia pyyntitekniikoita voi käyttää vain vahtimismetsästyksessä metsästyksenjohtajan 
ennalta hyväksymässä paikassa.

Hirveä metsästetään vakiintunein menetelmin 9.10. alkaen. Liesjärvellä hirveä pyydetään lähinnä hirvikoiria 
apuna käyttäen. Hirvien pyyntilupamäärät vähenivät Liesjärvellä, sillä seuramme halusi oma-aloitteisesti 
pienentää pyyntilupamäärää.

TTeurasjätteet jätetään metsään luonnon kiertokulkuun. Nahat ja luut käsitellään seuran Majalla, 
Liesjärventie 1108. LMS pyrkii jatkossa siihen, että kaikki käyttökelpoinen aines saadaan hyötykäyttöön. Siis, jos 
joku haluaa koirille luita tai vaikka peurannahkoja, niin niitä on mahdollisuus saada ihan ilmaiseksi ilmoittamalla 
nimensä Heli Halosella olevalle jonotuslistalle. Heli ilmoittaa halukkaille, milloin luita ja nahkoja on saatavilla. 
Ota mukaasi jätesäkki ja laita luut ym. siihen. Helin tavoittaa: heli.k.halonen@gmail.com ja 050 340 7944.

Ovatko haitalliset pienpedot, kuten villiminkit, näädät, supikoirat tai mäyrät ongelmana kotona tai mökilläsi? 
Jos ovat, niin ota yhteys seuramme jäseneen. Me pyrimme auttamaan myös näissä asioissa.Jos ovat, niin ota yhteys seuramme jäseneen. Me pyrimme auttamaan myös näissä asioissa.

Kun liikumme metsässä sienestämässä, marjastamassa tai muuten vaan, niin aina on hyvä pukeutua värikkäisiin 
vaatteisiin.

Hyvää syksyä kaikille! LMS

 2                                             Läpyskä nro 283


