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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:
1.10.
8.10. KIERTOHARJOITTELU
15.10. SYYSLOMA EI JUMPPAA
22.10.
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
18.10. SENIOREIDEN TAPAAMINEN
klo 14.00 Tervetuloa!
Koko perheelle sopiva leffailta 18.10. klo
18.30. Tarjolla pientä naposteltavaa.
Kylätoimikunnan kokous 25.10. klo 18
Kylätalolla, jatkuen syyskokouksella,
kahvitarjoilu. Tervetuloa!

www.liesjarvi.fi

Kuutamokävely ke 24.10. klo 18.30.
Lähtö Kylätalolta.
Omat eväät mukaan.

Louna-Rogaining 27.10.2018
Lounais-Hämeen Rasti järjesti Louna-Rogaining
pistesuunnistuskisan ensimmäisen kerran syksyllä 2017.
Heti ensimmäisellä kerralla saimme yli 200 osallistujaa
ja kilpailun jälkeen todella hyvää palautetta. Niinpä
kertaluontoiseksi suunniteltu kilpailu saa jatkoa ja
tulemme järjestämään Louna-Rogainingin uudelleen
27.10.2018.
Kilpailualueena toimii suurelta osin Liesjärven
kansallispuisto, joten liikuntaelämyksen lisäksi
tarjolla on myös luontoelämys. Kilpailukeskuksena
toimii Eräkeskus Metsäkoulutie. Rogaining-kisa
tapahtuu jalkaisin 1-5 hengen joukkueilla kolmen tai
kuuden tunnin sarjoissa.
Aikataulu
10:00 Karttojen jako joukkueille/kilpailijoille
11:00 Yhteislähtö molemmat sarjat
14:00 Kolmen tunnin kisa-aika loppuu ja maali suljetaan
14:10 3h sarjan osalta
17:00 Kuuden tunnin kisa-aika loppuu ja maali suljetaan
17:10 6h sarjan osalta
Maasto ja kartta
Kilpailualueena toimii Liesjärven kansallispuisto
lähialueineen. Käytettävä kartta on maanmittauslaitoksen maastokartta mittakaavalla 1:20 000. Kartta on A3
kokoinen.
Lisätietoa kilpailusta Lounais-Hämeen Rastin sivuilta
https://www.lhr.fi/ ja tapahtuman facebook -sivulta
https://web.facebook.com/events/2039067106333323/
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Aimo Jaakkolan keräämiä Forssan Lehden vanhoja lehtileikkeitä.

Tammelan Liesjärvi pirteä ja
kuulu metsämiesten kylä

Tammelan Liesjärveä on pidetty syrjäisenä korpikylänä ja
ehkä se joidenkin ajatuksissa väikyy vielä´ nytkin
sellaisena. Eikä ihme, sillä vielä ennen sotia oli tervanpoltto siellä merkittävä elinkeino ja vanhat muistavat
vielä malminnostonkin huomattavana leivän leventäjänä.
Niinikään Liesjärven syrjäisyyttä oli omiaan korostamaan
siellä harrastettu pontikankeitto, sillä onhan tuon virvoitusjuoman valmistus aina tapahtunut mahdollisimman
piiloisissa paikoissa. Mutta tällä hetkellä Liesjärvi ei enää
ole rintamaista erillään oleva kulmakunta vaan vilkas
nykyaikainen kylä, jolla on omat kulttuuriharrastuksensa.
- Kun minä tulin Liesjärvelle opettajaksi, ei tänne
ollut edes linja-autoyhteyttä, kertoi meille opettaja Sulo
Tanninen. - Niinpä otin Forssasta `pirssiauton`, joten
tulin perille kuin suuri herra. Mutta enpä ottanut toista
kertaa, sillä kyyti maksoi 125 mk, kun taas opettajan
rahapalkka siihen aikaan oli 1.100 mk kuukaudessa,
joten se oli kallista lystiä. Tässä koulussa oli silloin vain
kaksi luokkahuonetta ja alakoulua käytiin vain yksi
lukukausi vuodessa, sillä se toimi kahdessa paikassa.
Kylässa oli silloin vain neljä puhelinta, joista kaksi virkapuhelimia, postinkulku oli perin hidasta ja lähimmän
linja-autotien varteen oli matkaa seitsemän kilometriä.
Tervamiilut kytivät joka puolella, sillä oppilaitteni avustamana suorittamani laskennan tuloksena totesin täällä
olleen 90 miilua, joista 60 oli vielä käytössä. Viimeksi
täällä polttivat tervaa Vihtori Sillanpää ja Oskari
Iso-Herttua, mutta heitdänkin miilunsa ovat jo ajat sitten
sammuneet, luultavasti iäksi, sillä viimeisen miilun
polttamisesta on kulunut jo monta vuotta. Kalastuskin
antoi särpimen monelle perheelle ja antaa vieläkin,
joskaan sitä ei enää harjoiteta ammattimaisesti, kuten
vielä muutama vuosikymmen sitten, maksoihan Jocklinin
pappa mökkinsä vuokrankin mukuilla. Myös korpirojuja
viljeltiin runsaasti ja pirtuaikana tämä kylä oli oikea
trokarien etappipaikka. Nyt täällä ei enää kukaan pontikkaa keitä ja liesjärviläiset ovat yhtä lainkuuliaisia ja
kunnollisia kansalaisia kuin minkä muun kylän asukkaat
tahansa. Kyläämme halkovaa tietä liikennöi päivittäin
seitsemän linja-autoa kumpaankin suuntaan ja viikonvaihteessa useampikin, posti saadaan joka päivä, puhelin ja
televisio ovat täällä yhtä yleisiä kuin rintamaillakin ja
vain kaikkein syrjäisimmät tilat ovat enää
sähköistämättä, koska tuollainen toimenpide tulisi
pitkien etäisyyksien ja harvan asutuksen takia liian
kalliiksi. Täällä on lisäksi verrattain vilkkaasti toimivan
nuorisoseura, jonka esimiehenä toimii tunnustuksen
ansaitsevasti mv. Sulo Bister ja myös paikallinen
työväenyhdistyksen toiminta on piristynyt. Tästä on hyvä
osoituksena mm. se, että yhdistys suoritti talossaan viime
kesänä perusteellisen korjauksen. Se oli nimittäin päässyt
niin pahoin rappeutumaan, että esim. sen lämmittäminen kiellettiin.Urheilutoimintakin on metsäkoulun ansiosta saanut uutta tuulta purjeisiin ja tietenkin noin suuri
oppilaitos on muutenkin vilkastuttanut paikkakunnan
elämää. Kansakoulu on nyt kolmiopettajainen ja koulutalo on ajanmukaisessa kunnossa, kertoili op. Tanninen.
Jatkuu ensi kuun Läpyskässä...

Joulumyyjäiset

su 25.11. klo 12–16
Eräkeskus Metsäkouluntiellä
Tervetuloa ostamaan ja
myymään joulu- ja lahjatavaroita!
Varaa ilmainen myyntipaikka
Sarilta 040 962 2493.

Maanrakennusta
TAM M E LAN
KONEKAIVUU OY
0400 219 511
info@konekaivuu.fi
kauttamme myös
PipeLife jätevesijärjestelmät
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Liesjärven alueelle on halukkaita tulijoita,
oletpa myymässä tai ostamassa, ota yhteys!

C

M

Y

Yrityksemme tuntee
seudun ja tietää hintatason.
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Yhteyshenkilönä
Matti Ryyppö 0500 480 582 tai
matti.ryyppo@kodikkaasti.fi
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Hämeentie 11, 30100 Forssa. Puh. 010 231 7530

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 18.10. sähköpostitse
liesjarvilapyska@gmail.com
Läpyskään voi myös lähettää omia tekstejänsä ja muita
vanhoja tarinoita.
Ne julkaistaan veloituksetta, jos täytettä kaivataan.

