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LIESJÄRVEN KYLÄTALOLLA TAPAHTUU:

MAANANTAISIN

SENIORIJUMPPA 13.1. alkaen klo 9.30-10.30

KUNNAN KUNTOJUMPPA 
13.1. alkaen klo 18.30-19.30 
joka toinen maanantai (parittomat viikot)

Lihaskuntojumppaa. Ohjaaja neuvoo 
tarvittaessa vaihtoehtoiset liikkeet. 
Kertamaksu 2e. Ohjaajana Heli Halonen

KESKIVIIKKOSIN

MONITOIMIKERHO 15.1. alkaen
1.-6. luokkalaisille klo 17.00-18.30.
- Kerhossa askarrellaan, leikitään, leivotaan ja 
pelaillaan erilaisia pelejä. TULE MUKAAN!

Kerhon ohjaajat: 
Iida Enberg puh. 040 1931772
Roosa Aaltonen puh. 045 6616948 
Tammelan SRK

TORSTAINA

16.1. klo 14 SENIOREIDEN TAPAAMINEN

SUNNUNTAISIN 

PELIKERHO  
19.1. alkaen klo 17-19 eskari ikäisestä vaari 
ikään asti, lautapeleistä videopeleihin, 
ohjaajana Tero Kosunen.

Liesjärven Kyläyhdistys ry:n kuukausipalaveri
kylätalolla ke 8.1. klo 18.30.

Tervetuloa!

ILVES- REITTILENKKI 
la 18.1. klo 14

Kokoontuminen kylätalolle. 
Reitin pituus noin 5 km. 

Tervetuloa kaikki innokkaat 
retkeilijät mukaan!

Kyläyhdistys kiittää kaikkia toiminnassa mukana 
olleita kyläläisiä ja mökkiläisiä. Tänä vuonna erityisen 

LÄMMIN KIITOS kaikille joulukalenterin luukkujen 
toteuttajille. Toivotaan, että tästä kalenterista tulisi 

kylällä perinne.

Kiitos myös Läpyskässä ilmoittaneille. Mahdollistitte 
Läpyskän ilmestymisen! Ja juttuja toivotaan 

Läpyskään entistä enemmän. Ne voi lähettää entiseen 
tapaan osoitteeseen: liesjarvilapyska@gmail.com.

Hauskaa ja Onnellista Uutta Vuotta kaikille!

Ennen vanhaan tapahtunutta n. 1930-40 luvulta:
 Aimo Jaakkolan keräämiä vanhoja lehtileikkeitä.

Yhtä ja toista Liesjärveltä

 Mikä oli Liesjärvi viitisenkymmentä vuotta 
sitten? – Kaukainen Tammelan takamaa, josta johti 
suureen maailmaan vain kapeahko, monien veräjien 
rasittama tiepahanen. Suuret valtion metsät täällä 
silloinkin humisivat, ja harva oli asutus. Mutta elettiin 
kuitenkin, joskin niukat olivat eväsvarat. Kruunun 
torpparit viljelivät kivisiä peltotilkkujaan ja veivät 
Forssan torille tuotteitaan myytäväksi. Eivät nuo 
viemiset tosin olleet moninaisia: perunakuorma 
useinkin ainut myyntiartikkeli, mistä heltisi jokunen 
markka. Oli tosin joskus kuormassa kesäiseen aikaan 
jokunen voipyttykin, jonka sisältö joutui torilla tarkan 
arvostelun kohteeksi. Nirsuja näet olivat silloiset 
Forssan ruokarouvat. Ei nillle vain kelvannutkaan voi 
kuin voi, vaan jos tuo pyttytuote tuntui hivenenkin 
vanhan makuiselta, se jätettiin armotta ostamatta. 
Pieni nokan nosto vain, ja siihen jäit pyttyinesi 
ruokarouvan kääntäessä selkänsä ja lähtiessä toisen 
kuorman luo sormin ronkkimaan vuorostaan siinä 
olevia pyttyjä. Kärryn rasvaksi sait joskut kelpuuttaa 
voisi, jos et onnistunut myymään sitä leipuripuotiin 
pullan höysteeksi. Ja kuitenkin se oli omistajalleen 
kullan arvoista tuotetta, monista maitotipoista suurel-
la vaivalla kermoitettua ja mäntäkirnussa jyskytettyä.
 – Oli niissä kuormissa joskus myös kudunaikaista 
lahnaa ja haukea sekä syksyllä lohenarvoista muikkua 
sekä sen kuulua mätiä, jonka johdosta myyjäkin sai 
vuorollaan nostaa leukaansa, sillä kovin oli mäti 
haluttua ja ylen hyvässä maineessa. Tyhjää saikin 
nieleskellä mätipurkin vieressä tavallinen 
sarkatakkinen kansalainen, sillä peräti voin 
hinnassa oli muikunmäti.  – Entä sitten ne...
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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

Mainosta tai ilmoita Sinäkin Läpyskässä!

Voit myös osallistua Läpyskän kustannuksiin 
kannatusmaksuilla.

Ilmoitushinnat Läpyskässä:
Mainokset 0,17€ / pmm

Kannatusmaksut tilinro FI60 5025 2040 0056 01.

Ilmoitukset osoitteeseen 
liesjarvilapyska@gmail.com

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 
Mikko Ryyppö, LKV 

050 4660 432 tai 
mikko.ryyppo@kodikkaasti.�

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 18.1. sähköpostitse 
liesjarvilapyska@gmail.com

Läpyskään voi myös lähettää omia 
tekstejänsä ja muita vanhoja tarinoita. 

Ne julkaistaan veloituksetta, jos täytettä kaivataan.

...marjakopat, joita syyskesällä oli jokaisen lies-
järveläisen kuormassa? Niistäkin heltisi markka 
poikineen – niin, että kyllä täälläkin – tosin Fors-
san ansiosta – sillon osattiin erottaa kuparikolikko 
hopeasta, jopa joskus joku merkitsevästi 
rykäisikin, kun tunsi painavanlaisen rahapussin 
pyllistelevän oikeassa housun taskussa.
  Mutta tämä kaikki oli sittenkin vain 
sellaista – sanoisinko pikkunäpertelyä, josta 
kerääntyi pussiin etupäässä kovia kolikoita. Mutta 
tulipa sentään joskus asiaa povitaskuunkin, jossa 
maata lojotti suurikokoinen, nahkainen 
´lompuuki´, remmeillä kiinni kurottuna. Ja 
siihenpä joutuivatkin ne sen aan arvokkaimmat ja 
halutuimmat rahat, setelit, jotka kullan vastik-
keina, usein ylen huonokuntoisina kiertelivät 
maailmalla ja eksyivät aina silloin tällöin tänne 
metsäkulmillekin. Tosin oli sellaisiakin aikoja, 
jolloin setelikato näillä main oli jotensakin 
täydellinen. Kerrankin kierteli paikkakunnalla 
vain eräs vaivainen viisimarkkanen. Se tuli mat-
koillaan yhä surkeampaan kuntoon, kunnes 
´Pransu´puotiinsa tavaraa hakiessaan kiikutti sen 
Forssaan, josta se kenties aikoinaan opastettiin 
siihen tuliseen pätsiin, jossa aikakauden 
raihnaiset paperirahat muutettiin tuhkaksksi. 
Mutta tämä setelihistoria oli sittenkin poikkeus. 
Kyllä tänne usein eksyi sileitäkin seteleitä, 
milteipä painokoneen jäljiltä kuumina ja nimellis-
arvoltaan suurempia kuin tuo äskeinen viisimark-
kanen. Miten niitä saatiin, on luku  sinänsä.
 Viime kirjoituksessani puhuin malminnos-
tosta, nyt on sopivaa valottaa sitä tai niitä tulo-
lähteitä, joita tarjosivat kruunun suuret metsät. 
Eltettiin varsinaista terva- ja hiilikulttuurin aikaa. 
Kymmenet miilut suitsuttivat raikasta, 
hyväntuoksuista savuaan kesäiseen ilmaan – ja 
tynnyrit ja nelikot täyttyivät ruskealla tervalla, jota 
sitten kuljetettiin kaukaisiin merenrantapitäjiin, 
aina Turkuun ja Helsinkiin saakka. Se oli tuo 
tervanpoltto vaativaa työtä. Siihen pystyi vain 
harva mies. Ehkei tuo konsti sittenkään ollut 
niinkään erikoista, mutta kun tervamiilu kätki 
mustan pintansa alle verrattain suuria taloudelli-
sia arvoja, kuukausien raskaan työn tulokset, tiesi 
sen juoksuttaminen tervaksi siksi suurta riskiä, 
että se mieluummin sälytettiin luotettavan 
ammattimiehen hartioille. 
    Jatkuu helmikuussa...


