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LIESJÄRVEN KYLÄTALOLLA TAPAHTUU:

MAANANTAISIN
SENIORIJUMPPA klo 9.30-10.30

KUNNAN KUNTOJUMPPA klo 18.30-19.30 
Helppoa, kaikille sopivaa, vaihtelevaa 
jumppaa. Iloinen mieli mukaan ja 
kokeilemaan!  Ohjaaja neuvoo tarvittaessa 
liikkeisiin eri vaihtoehdon. 

Syksyn jäljellä olevat jumpat:
29.10. STEP JA LIHASKUNTO
5.11. 
12.11. PUMP
19.11.
26.11. KEHONHUOLTO
3.12
10.12. TOIVE KERTA

Kevätkausi maksaa 20 e (14 jumppaa). 
Kertamaksu on 2 e. 
Ensimmäisen kerran saa kokeilla ilmaiseksi.
Ohjaajana Laura Iso-Herttua

TIISTAISIN
KOULULAISTEN KERHO klo 18-19 
Alakoululaisille suunnattu kerho. Luvassa 
liikkumista, leikkiä, askartelua, elokuvia... 
Ohjelma raken- tuu kerholaisten toiveiden 
mukaan. Ohjaajana Iida Enberg.

TORSTAINA
15.11. SENIOREIDEN TAPAAMINEN 
klo 14.00  

Ennakkotieto:
Lounas Eräkeskuksessa 12.12. klo 12.00

Joulumyyjäiset
su 25.11. klo 12–16 

Eräkeskus Metsäkouluntiellä

Tervetuloa ostamaan ja
 myymään joulu- ja lahjatavaroita!

Varaa ilmainen myyntipaikka 
Sarilta 040 962 2493.

Eräkeskus Metsäkouluntiellä
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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 18.11. sähköpostitse 
liesjarvilapyska@gmail.com

Läpyskään voi myös lähettää omia tekstejänsä ja muita 
vanhoja tarinoita. 

Ne julkaistaan veloituksetta, jos täytettä kaivataan.

Aimo Jaakkolan keräämiä Forssan Lehden vanhoja lehtileikkeitä.

Tammelan Liesjärvi pirteä ja 
kuulu metsämiesten kylä
(tekstin alku viime kuun Läpyskässä)

TUNNETTUA SEUTUA
Vaikka Liesjärvi onkin ollut syrjäinen paikkakunta, se on 
silti laajalti tunnettu. Onhan siellä Liesjärven valtionpuis-
to, jonka järeä puusto on kaikkialla arvostettua tavaraa. 
Tämän hoitoalueen mainetta ovat edelleen kasvattaneet 
siitä rauhoitettu Korteniemen kansallispuisto, jossa vielä 
saa erinomaisen käsityksen, minkälaista Etelä-Suomen 
ikihongikko on ollut, sekä hoitoalueen keskukseksi 
rakennettu jyhkeä Herttuan honkapirtti. Ja nyt viimeksi 
sinne on saatu maamme ajanmukaisin ja kaunein 
metsäkoulu. Edelleen Liesjärvellä on kylämuseo, jonka 
lehtemme edellisessä numerossa esittelimme ja josta 
kyläläiset hyvällä syyllä voivat ylpeillä. Varsinaista 
‘kyläpäätä’ Liesjärvellä ei ole, ellei sellaisena voida pitää 
Rautasen (nyk. Vihervaara) kaupan tienoota, jossa on 
kylän ainoa ‘teollisuuslaitoskin’, nimittäinRantasen saha 
ja mylly, jonka yhteydessä on vielä pärehöyläkin. Toinen 
‘keskus’ on sitten Örnin kaupan vaiheilla. Mutta asutusta 
on myös etäällä valtatiestä, sillä kylän alue on laaja. 
Yksinäisiä taloja tai pieniä taloryhmiä on siellä täällä 
kätköisten korpijärvien rannoilla tai korkeilla kumpareil-
la, kuten Lintumaankulmalla, Kivijärvellä, Kyynärällä jne. 
Vaikka Liesjärven eteläsyrjää nyt halkoo Helsingin-Porin 
pikatiekin, kylä silti on edelleen todellista metsäseutua, 
jossa vielä on säilynyt erämaan rauha ja kauneus.

METSÄKOULUSTA HYÖTYÄ JA HAITTAA
Mitä sitten on metsäkoulu tuonut Liesjärvelle tullessaan? 
Kyläläiset myöntävät, että elämä on vilkastunut. Ehkä 
parhaiten huomaa puhelin- ja linja-autoliikenteen 
kasvussa, mutta myös kauppa on saanut siitä jonkin 
verran virikettä. Kulttuurielämän saama panos on 
toistaiseksi ollut vähäinen, mutta vastahan koulu on ollut 
toiminnassa runsaan puolivuotta.

 Mutta toinenkin sivu lehdessä on. Kyläläiset 
väittävät myös,


