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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

Syyskausi 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 rakentuu 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!

Joulupukki paikalla klo 13-14

Varaa ilmainen myyntipaikka 
Sarilta 040 962 2493.

Lauantaiaamun kävely 17.11. 
Lähtö klo 9 Kyynärharjun parkkipaikalta matka 
noin 4 km tai 8 km. Omat eväät mukaan.

Kyläkahvit torstaina kylätalolla 
 15.11. klo 18.30 - tarjolla kahvia.

Kaikki kyläläiset tervetuloa!

Esittelyssä uudet kyläläiset Aila ja Harri.

Aila ja Harri Lindroth,eläköitymisen ja kohtu-
ullisen kokoisen mökkiremontin myötä, lähti 
kunnolla lapasesta, muutimme pari vuotta sitten 
Mäntylänkujalle. Kiitos tiukkojen määräysten 
tulkintojen olemme ns. ”kaksoiskuntalaisia” eli 
asumme täällä ja kotimme on Paimiossa, missä 
kaksi tytärtämmekin edelleen asuvat. Kuppikun-
tamme harrastuksista Aila vastaa sen verran 
tehokkaasti, jumppa lavis jooga kutominen yms., 
että itselleni riittää mainiosti tällainen 
epämääräinen haahuilu. Vaikka maallemuutto ei 
näin kaupunkilaispojalle ihan se ykkösjuttu ollut-
kaan, niin olemme viihtyneet kuitenkin oikein 
hyvin. Hommaa tosin on loiventanut, mukavien 
kyläläisten lisäksi, vuodesta -83 alkanut mökkeily 
sekä se että Aila on täältä kotoisin. Mielestämme 
parasta täällä on puhdas luonto ja tietysti itse 
järvi, kaipaisin tänne myös jonkin sortin polt-
toainemyyntiä, se kun tuppaa loppumaan aina 
väärään aikaan ja lähimmälle mittarille on reip-
paasti matkaa.
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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, että heille ei riitä siinä määrin metsätöitä 
kuin aikaisemmin. Nimenomaan kesäaikana suoritettavia 
metsänhoitotöitä ei ole riittänyt paikalliselle väestölle 
nimeksikään, sillä tällaiset työt tekevät nyt pääasiassa 
koulun oppilaat opettajiensa johdolla. Tämän vuoksi 
monet ovat joutuneet hakemaan kesäansionsa muilta 
paikkakunnilta. Ja suuri osa seudun nuorista naisista on 
kautta aikojen joutunut lähtemään työhön asutuskeskuk-
siin, koska paikkakunnalla maatalouden lisäksi on ollut 
vain metsätöitä. Mutta näinhän on asianlaita monessa 
muussa kylässä. Tilanne ei kuitenkaan ole Liesjärvellä 
mitenkään huonontunut, sillä ainakin päätien varrella 
kehitys näyttää olevan voimakasta. Kylässä on nyt kolme 
ajanmukaista kauppaa ja uusia tyylikkäitä rakennuksia 
on vastikään valmistunut tai parhaillaan valmistumassa 
sinne tänne. Varmaan Liesjärven kuuluisa kantahahmo, 
maineikas eränkävijä ja pyssyseppä Aleksanteri Rautanen 
hieroisi silmiään, jos hän nyt pääsisi kotikyläänsä 
katselemaan.

UUDEN VUODEN VASTAANOTTO 
31.12. klo 19 alkaen Kylätalon kentällä 

(Liesjärventie 758).
Tarjolla glögiä ja makkaraa, ilotulitus klo 21

Korteniemen Joulurauha
Korteniemen perinnetilalla hiljennytään joulun 
viettoon keskiviikkona 19.12.2018 klo 18 alkaen. 
Ulkona nuotion loisteessa pidettävän hartauden 
jälkeen lauletaan yhdessä tuttuja joululauluja. 
Tuvassa sytytetään kuusen kynttilät ja tarjotaan 
joulukahvit. Oma lyhty mukaan ja lämpimät vaatteet 
päälle.

Tervetuloa joulurauhaan! 
Tilaisuuteen on vapaa pääsy.


