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“Sitä kuusta kuuleminen, minkä juurella asunto.
Loppiaisena alkaa härkäviikot ja rekileivät.”
Urho Vähä-Herttuan kokoamia
sanaparsia vuoden 2011 Läpysköihin.

LIESJÄRVEN KYLÄTALOLLA TAPAHTUU:
MAANANTAISIN

UUDEN VUODEN
VASTAANOTTO
31.12. klo 19 alkaen Kylätalon kentällä
(Liesjärventie 758).

Tarjolla glögiä ja makkaraa, ilotulitus klo 21.
Valitaan myös vuoden 2018 kyläläinen. Tervetuloa!

SENIORIJUMPPA klo 9.30-10.30

Liesjärven historiaa

KUNNAN KUNTOJUMPPA jatkuu 14.1.2019
klo 18.30-19.30

Liesjärvellä on nyt kokoonnuttu 3 kertaa
muistelemaan menneitä Wahren Opiston
Kyläkeskiviikon tiimoilta. Osallistujia on ollut ihan
kiitettävästi 13-20 hlö/kerta. Muisteluita on ollut
laidasta laitaan, mutta varsinaisesta kaukaisesta
historiasta on tiedossa enää tosi vähän. Nyt on
tarkoitus tehdä yhteenveto ja siihen on tervetulleita
kaikki muistissa olevat tapahtumat/asiat. Jos muistat
tai tiedät jonkun, joka muistaa sattumuksia ja
tapahtumia vuosien takaa, niin ota yhteyttä.
Wahren Opiston puolesta on paikalla ollut Eliisa
Lintukorpi ja Tammelan kylien puolesta Seppo
Kujala. Jos haluat kertoa menneistä,
niin ota yhteyttä vaikka tämän tekstin kirjoittajaan,
Erja Ihamäki 050 517 4438.

Helppoa, kaikille sopivaa, vaihtelevaa
jumppaa. Iloinen mieli mukaan ja
kokeilemaan! Ohjaaja neuvoo tarvittaessa
liikkeisiin eri vaihtoehdon.
Kausi maksaa 20 e (14 jumppaa).
Kertamaksu on 2 e.
Ensimmäisen kerran saa kokeilla ilmaiseksi.
Ohjaajana Laura Iso-Herttua
TIISTAISIN
MONITOIMI KERHO jatkuu 8.1.2019
klo 17.30-19.00
Alakoululaisille suunnattu kerho. Luvassa
liikkumista, leikkiä, askartelua, elokuvia...
Ohjelma rakentuu kerholaisten toiveiden
mukaan. Ohjaajana Iida Enberg ja Katariina
Kaunisto.
TORSTAINA
17.1. klo 14.00 SENIOREIDEN TAPAAMINEN
Yllätysbingo - tervetuloa!
Kyläyhdistyksen kokous
ma 7.1. klo 18.30 Kylätalolla. Tervetuloa!

Hyvää Uutta Vuotta liesjärveläisille!
Liesjärven Suojelu ry

Kyläyhdistys kiittää vuonna 2018 Läpyskässä
mainostaneita, toiminnan järjestelyihin
osallistuneita sekä tapahtumissa mukana olleita.
Onnellista Uutta Vuotta 2019!
Toivottaa Liesjärven Kyläyhdistys ry
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Ennen vanhaan tapahtunutta: Aimo Jaakkolan keräämiä vanhoja lehtileikkeitä.

Liesjärven sähkövalo

Mainosta tai ilmoita Sinäkin Läpyskässä!

-Forssan Lehdelle Väinö Korpijärvi-

Tänne Liesjärven metsäseudulle, jossa kurki
luikkaa suolla ja vielä viime vuosisadan loppukymmenillä
karhu vihelteli korvessa - niin, tännekkin saatiin sähkövalo. Alkoi uusi vaihe paikkakunnan kehityshistoriassa. Oli
se jo aikoinaan suuri hyppäys, kun päreestä siirryttiin
öljyyn, mutta eiköhän tämä viimeinen ollut ainakin yhtä
pitkä harppaus kehityksen tiellä. - Jo useita vuosia on tuo
Kolsingin sähkölinja kulkenut tuolla metsien läpi, mutta
ylpeästi se on sivuuttanut täkäläiset talot ja muut asuinsijat. Me liesjärveläiset tiesimme, että salaperäinen voima
asuu noissa kirkkaissa langoissa ja me tutkimme sydän
kurkussa noita peloittavia uhkaaseja: »Varokaa! Hengenvaarallinen!» Nuo kaksi tuimaa sanaa panivat sydämen
pamppailemaan, ja marjamies suuntasi vaistomaisesti
askeleensa etäämmälle turman paikasta. Mutta me
tiesimme myös, että tuo langassa asuva ihmeellinen
voima saisi kummat aikaan, jos se vain poikkeaisi
ohikukiessaan sisälle pirttiin. Häikäisevä valo täyttäisi
huoneen, ja vinhasti lähtisi pyörimään huimaratas
puimakoneessa tai muissa ratasrakkineissa. Mutta ohi
vain paineli tuo salaperäinen voima, vaikka omia
miehiämme oli ollut sille aikoinaan tietä tekemässä ja
omista metsistämme oli mokomalle saatu pylväätkin,
joiden nokkaan nuo vaaralliset langat kiinnitettiin,
etteivät pääsisi tipahtelemaan maan kamaralle. Siinä
tapauksessa olisikin syntynyt pahanlainen käry kanervanummella, jos olisi siinä silloin ehkä mennyt elikon tai
ihmisen henki, jos ken olisi sattunut mokomiin lankohin
takertumaan.
Me aloimme juitenkin vähitellen tottua siihen,
ettei meidän käsiämme ensinkään lämmitetty noilla
nykyisen ajan suurilla keksinnöillä. Lakkasimme
näkemästä untakin tuosta verrattomasta hyvästä, josta
muu maailma sai nauttia hieman meidänkin ansiostamme. Ostelimme vain uskollisesti öljyä kaupoista,
puhdistelimme tuikkujamme, hankimme vielä sellaisiakin
laitoksia, joita täällä päin kutsutaan kaasareiksi. Se vasta
olikin huippusaavutus öljylampputeollisuuden alalla tuo
kaasari. Polttoainetta siinä ei sitten kulunut nimeksikään
- pikemmin tuli lisää - ja kuitenkin se paloi kihisten kuin
vesi kiukaalla mutta valaisten, että silmiä häikäisi. - »Hui,
hai!» sanoimme koko Kolsingin linjalle. Kun sitten joku
suuren maailman sähköllinen tuli tänne kylissä käymään,
silloin me hieman rykäisten silmäilimme kaasariamme ja
sanoimme noin vain ajatuksissamme: »Näin sitä täällä
jyllätään!» Pumppasimme muutaman kerran ilmaa
ihmelampun sisuksiin ja jälleen rykäisimme. - Olimme
näkevinämme hienoista vahingoniloa noiden parempiosaisten kasvoilla ja kuulimme heidän sanovan: »Mitä te
Liesjärven moukat sähköllä tekisittekään! Polttakaa te
vain kaasareita ja muita öljyvehkeitänne!» - Ja poltimmehan me emmekä muita kadehtineet.
Jatkuu helmikuun Läpsykässä...

Voit myös osallistua Läpyskän kustannuksiin
kannatusmaksuilla.
Ilmoitushinnat Läpyskässä:
Mainokset 0,17€ / pmm
Kannatusmaksut tilinro FI60 5025 2040 0056 01.
Ilmoitukset osoitteeseen
liesjarvilapyska@gmail.com

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

K

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

