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Läpyskä nro 232

Osta nyt itsellesi

Tervasjuhlien muistoja osa 2

Liesjärven koulu
1911-2010
luokkakuvia -kirja

Sitten kuvaus tervamiilun rakenteesta ja polttamisesta.
Maahan on kaivettu suppilomainen kuoppa, jonka
pohjalta johtaa putki talteenottopaikalle. Kuopan
pohjalla on pellit, jota pitkin terva valuu keskelle jätetyn
aukon kautta putkeen. Ennen käytettiin peltien sijasta
tuohta. Putken yläpuolelle on säleiden päälle asetettu
napakivi, joka estää putken tukkeutumisen. Napakiven
päällä on napapuu, joka painaa napakiveä. Miilun
vajoamisen voi todeta napapuusta.

Hinta 100€
Tuotto Liesjärven
koululaisten hyväksi.

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

Napakiven ympärille on ladottu särökset säteittäin ohut
pää keskustaa kohden. Näin tervakin valuu keskustaa
kohden. Särökset on tiivistetty puunuijalla hakkaamalla.
Ladotun kummun päälle on kasattu turvetta ja maata,
jotta kytevä tuli ei saisi happea. Palamisen on
tapahduttava vain kytemällä, muuten tervakin palaa ja
putkesta tulee vain savua. Avotulta käytetään vain
sytytyshetkellä, jolloin miilun liepeiltä sytytetään tuli.
Liepeet peitetään nopeasti syttymisen jälkeen.

Maanrakennusta
TAM M E LAN
KONEKAIVUU OY
0400 219 511
info@konekaivuu.fi

Vastaavina mestareina Liesjärven miilun poltossa
toimivat Pentti ja Kalevi Lintumaa, Matti Syrjälä,
Matti Nummenpää ja Raimo Vikman.

kauttamme myös
PipeLife jätevesijärjestelmät

Onko sinulla Liesjärvellä myynnissä tai
vuokrattavana taloa / mökkiä?
Läpyskä.ai 1 15.3.2017
13:05:28 nettisivuille?
Haluatko
tiedot
Ota yhteyttä liesjarvilapyska@gmail.com

Tervalla on monta käyttötarkoitusta. Metsämuseo
luettelee niistä seuraavat: * saunaan tervantuoksua,
ihonärsytyksiin, flunssaan, ilmanraikastajana, suksen
pohjiin, pahan anopin (tai vastaavan) pehmittämiseen:
tervaa ja höyheniä. Museon myyntilistalla ovat kynttilät,
saippuat, saunan-löylytipat.
Tervan käyttötarpeesta kertoo myös seuraava
huolellisuuteen kehottava sananlasku:
“Mitä teet, tee tervan kanssa”.
Läpyskä syyskuu 1998

Liesjärven alueelle on halukkaita tulijoita,
oletpa myymässä tai ostamassa, ota yhteys!
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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 23.6. sähköpostitse
liesjarvilapyska@gmail.com
Läpyskään voi myös lähettää omia tekstejänsä ja muita vanhoja tarinoita.
Ne julkaistaan veloituksetta, jos täytettä kaivataan.

