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Joka toinen keskiviikko alkaen 7.6.
KESÄKERHO 8-12 vuotiaille kylätalolla klo 17
Ohjaajana Katri Enberg. Tervetuloa!

HUOM! NUORTEN KERHO
Ma 12.6. klo 18 alkaen siivous- ja remonttitalkoot
kylätalon kokoustilassa. Kaikki tervetulleita ja
varsinkin kylän nuoret. Tehdään yhdessä
kylätalosta viihtyisä kokoontumispaikka.

Kesätori
Ensimmäinen kesätori Avoimet Kylät-päivän
yhteydessä la 10.6. klo 15-17 alkaen.
Jatkossa perjantaisin 16.6.-11.8. välisen ajan
klo 18 alkaen (ei 23.6. juhannusaattona)
Liesjärven kylätalon kentällä (Liesjärventie 758).

Avoimet Kylät-päivä la 10.6. kylätalolla:

Myyntipaikka on ilmainen!
Tervetuloa ostamaan ja myymään!

klo 14 OPINNÄYTETYÖN ESITTELY /
Ympäristöteknologian insinööri (AMK) Annukka Korja:
Liesjärven veden laatu ja vedenlaadun muutokset
1960-2016

Liesjärven kyläjuhlat

klo 15-17
KIRPPUTORI JA ENSIMMÄINEN KESÄTORI
Ilmainen myyntipaikka!
Kylätorin kioski auki. Lapsille mehutarjoilu &
kasvomaalausta.
(Huutokauppa peruttu!)
ERÄKESKUKSELLA:
NOUTOPÖYTÄ klo 11-15
10 € / hlö :
- uunilohi
- lihapata
- perunat / riisi
- salaattibuffet
- höyrystetyt kasvikset
- kiisseli / kahvi / makea piirakka
ANNOSRUUAT klo 15-20
11 € - 13 € / annos
Vielä yhdet TERVASTALKOOT
ti 13.6. klo 18 LTY:n talolla.
Kiitos kaikille tervaksien lahjoittajille.
Kesäjuhlat järjestetään tänä vuonna perinteisenä tervajuhlana
LTY-talolla. Nyt kaivataan siis
kipeästi tervaksia! Kaikki urakalla tekemään tai jos varastosta löytyy
otamme lahjoituksia vastaan. Lisätiedot Taito Syrjälä 040 021 9511

29.7.2017 Liesjärven LTY:n talolla klo 18-01
Ohjelmassa mm:
-tervamiilun sytyttäminen
-olutteltta
-arpajaiset
-tanssiorkesteri Ajomies
-kenttäpelejä
-buffet (pyttipannua & vohveleita ym.)
-Liesjärven vahvin kilpailu

Liesjärven vahvin kilpailuun ennakkoilmoittautumiset
sähköpostiin liesjarvilapyska@gmail.com. Miehille ja
naisille omat sarjat.(Kilpailuun ennakkoonilmoittautuneille ilmainen sisäänpääsy)
Liput 10€, alle 15v. ilmaiseksi.
Lämpimästi tervetuloa viettämään
hauskaa kesäiltaa kanssamme!
LIESJÄRVEN OSAKASKUNNAN
Vuosikokous su 11.6.2017 klo 15 Liesjärven
kylätalolla. Käsitellään sääntömääräiset asiat.
Tervetuloa!
Hoitokunta

TALKOILLAAN HEINÄKUUSSA LIESJÄRVELLÄ
la 22.7. tervamiilun pystytystalkoot alkaen klo 9 LTY:n talolla
to 27.7. kyläjuhlien pystytystalkoot alkaen klo 18
Jos sinulla on kyläjuhliin arpajaispalkintoja, otamme ne
kiitollisina vastaan. Voit tuoda ne kylätorille.

