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Läpyskä nro 242

R.I.P
Pertti Tamminen
1949 -2018
Lämmin kiitos myötäelämisestä ja tuesta Pertin
sairauden aikana
ja kiitos teille, jotka olitte mukana,
kun saatoimme hänet viimeiselle matkalleen.
Kiitos kaikille, jotka otitte osaa suruuni.
Anneli

Osta nyt itsellesi

Liesjärven koulu
1911-2010
luokkakuvia -kirja

Hinta 100€
Tuotto Liesjärven
koululaisten hyväksi.

Ennen vanhaan tapahtunut: Aimo Jaakkolan keräämiä
Forssan Lehden vanhoja lehtileikkeitä.
Forssan Lehti 16.12.1948
Raaka murtoyritys toissayönä Tammelan
Liesjärvellä.
Roisto mukiloi uhrejaan puntarilla.
Eilistä vasten yöllä tehtiin Tammelan
Liesjärvellä raaka murtovarkausyritys, mikä kuitenkin
saaliin suheen jäi mitättömäksi.
Klo 1 aikaan yöllä murtauduttiin kauppiaan
asuntoon särkemällä saliin johtavan oven alaosa. Kun
murtautuja ensin oli salissa penkomassa laatikot
sekaisin, hän siirtyi makuukamariin, jossa kauppias
12-vuotiaan poikansa kanssa nukkui. Tällöin kauppias
heräsi ja yritti hälyttää puhelimella apua, mutta silloin
hän sai puntarista päähänsä iskun, minkä
lamaannuttumana tuupertui lattialle. Vielä tässäkin
roisto häntä mukiloi, mutta jätti sitten hänet ja siirtyi
apua huutaneen pojan sängyn luo lyödäkseen myös
poikaa. Tällä välillä kauppias oli toipunut paeten
murtautujan tekemää tietä pitkin ja saapui verissä päin
yöpukimissa läheisen naapurin asunnolle. Naapurien
pukeutuessa poikakin oli päässyt ulos huoneistosta ja
huusi apua. Äidin kutsun kuultuaan hänkin saapui
verissään naapuriin.
Naapurien saavuttua tapahtumapaikalle varas
oli jo häipynyt yön pimeyteen, nähtävästi havaittuaan
olevansa kiinni joutumisen vaarassa. Tätä ennen hän
oli käynyt myös keittiössä. jossa oli kaatanut mm.
vesiämpärin, sekä kauppiaan noin 80-vuotiaan äidin
makuukamarissa jättäen kuitenkin vanhuksen
rauhaan.
Talosta roisto oli vienyt mukanaan vain
puntarin, josta kahva oli jäänyt tapahtumahuoneen
lattialle.
Murtautujan kiinnisaamisesta on toiveita.
Pahoinpitelyn kohteeksi joutuneet tuotiin vielä yöllä
Forssan sairaalaan, jonne he jäivät hoidettavaksi.
Kauppias oli saanut iskuja päähänsä sekä käsivarsiinsa
mutta vammat eivät ole kovin vakavia. Pojalta oli kova
aivokalvo vioittunut ja hän oli saanut kallonmurtuman,
mikä on hengenvaarallinen. Eilen illalla potilaat
kuitenkin voivat hyvin.

Tilaa omasi Taimilta:
taimi.syrjala@gmail.com
puh. 040-0473467

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

