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Läpyskä nro 240

Ennen vanhaan tapahtunut: Aimo Jaakkolan keräämiä
Forssan Lehden vanhoja lehtileikkeitä.

Kaksi pulloa rojua.

Huomaan, että tästä liesjärveläisen
yksityisyrittelijäisyyden haaraa vastaan harjoittamani
kansallistamiskampanja on kantanut kauniin sadon.
Päivänä muutamana näet tapahtui että Forssan
viinakauppaan astui akka, kassi ja rahat. Akka löi rahat
tiskille, avasi kassin suun ja oman suunsa ja komensi:
- Kaksi pulloa rojua….
- Kuinka? sanoi yhtiön toimitusjohtaja, joka sentään oli
tottunut yhteen jos toiseenkin.
- Kuinka se oli?
- Kaksi pulloa rojua. Meidän puolessa ovat kuulemma
alkaneet keittää rojua rotista, enkä minä ole sellainen likka,
joka ryyppää rottia.
- Kukapa nyt rottia….
- Ei kukaan. Siitäpä syystä me liesjärveläiset olemmekin
julistaneet kaikki yksityiset pontikkatehtaat poikottiin ja
asettuneet kansallistetun korpirojun kannalle. Saanko minä
ne kaksi pulloa….
- Hyvä rouva, taisitte tulla väärään kyökkiin. Teidän puotinne
paikka on jossakin puun alla, ei täällä, jossa on museot ja
muut….
- Millainenkas puoti tämä oikein on! Ei edes rojua! - Akan
äänessä oli peittelemätöntä halveksuntaa.
- Kyllä tämä on eräs alan parhaita puoteja. Meidän
mahdollisuutemme tunnetaan kautta maan. Pääkaupungissakaan ei ole paremmin varustettua puotia kuin tämä….
- Mitenkähän lienee….?
Tunteet on toimitusjohtajallakin. Hän kahmaisi lonkerosta kaksi
pulloa rommia ja pudotti ne akan
kassiin.
-Tässä teille sellaista rojua, että kun
pullot ovat tyhjät, on päänne täpö
täynnä.
- Tämä ei ole sellaista rojua, johon
meillä on totuttu, yritti akka inttää.
- Sellaista rojua ei ole, vaan tällaista.
Mutta pääasia kai on, että päässä on
asia….
- Minun äijäni päässä, meinaan. En
minä itselleni….
No tämä ei enää liikuttanut
johtajaa. Juomaperheen lapset - kirjoitti
kerran eräs kansakoululainen
raittiuskilpakirjoituksessaan - saavat
joskus isän lopettamaan juomisen sekä
myös kovapäiset emännät. Elleivät
tämän liesjärveläisen perheen lapset saa
isänsä lopettamaan juomista, he ehkä
saavat hänet >>lopettamaan kovapäiset
emännät>>, ajatteli johtaja syntisellä
ilolla akan sulkiessa hänen liikkeensä
oven.
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Liesjärven alueelle on halukkaita tulijoita,
oletpa myymässä tai ostamassa, ota yhteys!
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 19.3. sähköpostitse
liesjarvilapyska@gmail.com
Läpyskään voi myös lähettää omia tekstejänsä ja muita
vanhoja tarinoita.
Ne julkaistaan veloituksetta, jos täytettä kaivataan.

Muuta maaseudun rauhaan
Etelä-Tammelaan
Haluaisitko asua kauniin suomalaisen
luonnon ympäröimänä, mutta kuitenkin
päivittäisen matkan
päässä pääkaupunkiseudusta?
Täältä ajat tunnissa kehä III:lle.
Portaan ja Liesjärven kylissä myytävänä
olevia taloja ja tontteja esitellään
kiinnostuneille myyjien toimesta.
Aloitustilaisuus Eräkeskus
Metsäkouluntiellä 4.3.2018 klo 13.
Paikalla on Tammelan kunnanjohtaja
Kalle Larsson keromassa asumisen ja
yrittämisen mahdollisuuksista Tammelassa.
Myytävät ja vuokrattavat kohteet näet täältä:
www.liesjarvi.fi
www.porras.net

