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Liesjärven koulu 
  

luokkakuvia -kirja

Liesjärven koulu
  

luokkakuvia -kirjaluokkakuvia -kirja
1911-2010 

Hinta 100€
Tuo�o Liesjärven 

koululaisten hyväksi.

Osta nyt itsellesi

Tilaa omasi Taimilta: 
taimi.syrjala@gmail.com

puh. 040-0473467

Hämeentie 11, 30100 Forssa. Puh. 010 231 7530

Liesjärven alueelle on halukkaita tulijoita,
oletpa myymässä tai ostamassa, ota yhteys!

Yrityksemme tuntee 
seudun ja tietää hintatason.

Yhteyshenkilönä 
Matti Ryyppö 0500 480 582 tai 

matti.ryyppo@kodikkaasti.�
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M a a n r a k e n n u s t a
T A M M E L A N

0400 219 511
info@konekaivuu.fi

kauttamme myös 
PipeLife jätevesijärjestelmät

KONEKAIVUU OY

Läpyskä ilmestyy jokaisen kuukauden viimeisinä päivinä 
(mikä aineistoa tulee)

ja löytyy netistä www.liesjarvi.fi, sekä entisen koulun 
kierrätyspisteen päädystä. Jakeluongelmista 

yhteydenotot: 040 415 2216 / Moona

Valmiit aineistot VIIMEISTÄÄN 18.6. sähköpostitse 
liesjarvilapyska@gmail.com

Läpyskään voi myös lähettää omia tekstejänsä ja muita 
vanhoja tarinoita. 

Ne julkaistaan veloituksetta, jos täytettä kaivataan.

Uutena kesätyöntekijänä kylällä aloittaa Iida. Iidan tulet 
tapaamaan sekä kylätorilla että kyläjuhlissa. Saatta olla, että 
hän haluaa haastatellakin sinua kesätorin aikana. Tervetuloa 
Iida mukaan  kylän toimintaan!

Olen Iida Enberg. Olen kohta 15 vuotias. Käyn koulua 
Tammelan koulukeskuksessa. Asun Liesjärvellä. En harrasta 
mitään, mutta tykkään valokuvata. Omistan kissan ja pidän 
eläimistä.

Juhannuslaulu.
Hoi pelimanni, harmonikka
käy railakkaasti soittamaan!
Bie lavalle nyt, poika, likkaa,
kun käydään juhannusta tanssimaan!

Hoi pelimanni, soita, soita!
Maan uhrisavut kohoaa,
ja ilon kirkkaan kipunoita
nyt kokkostulet sineen sinkoaa.

Ui poutapilvet taivahalla.
On suvi nyt, on juhannus. 
Ja minne katsot, kaikkialla
käy kukintahan nuori rakkaus.

Te nähkää, totisesti mulla 
on kevättä nyt täynnä pää.
Ei ihme, vaikka vastaan tulla
vois lehdossa mua nymfi seppelpää.

Sua, Suomen suvi, tahdon kiittää, 
kun katson kauneutta maan.
Se kaikki sielulleni riittää
voi riemun hurmaan, keväthuumaan.

     Sulo Tanninen

Poutapäivä.
Valkeat pumpulipilvet 
tauvahan sineä soutaa,
hehkuva päivä lupaa
heleää heinäpoutaa.

Maisevat valossa kylpee,
aurinko tultansa valaa.
Kaukana sininen patsas:
jossakin metsä palaa...

Taivas on tulinen pätsi...
tuoksuvat apilapellot,
päivänkakkarat paistaa,
siintävät sinikellot.

Helisee hilpeä nauru
niityllä, haravat huiskaa.
Rukojen takana kaksi
rakkaita sanoja kuiskaa.

     Sulo Tanninen


