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“Ilmat vaihtelee, pakkanen pyryn perästä ja
pahailma pakkasesta.
Jos ei Paavalina pauku ja kynttilänä kylmää
tulee kylmä kesäkuu”
Urho Vähä-Herttuan kokoamia
sanaparsia vuoden 2011 Läpysköihin.

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.
Kausi maksaa 20 e (14 jumppaa).
Kertamaksu on 2 e.
Ensimmäisen kerran saa kokeilla ilmaiseksi.
Ohjaajana Laura Iso-Herttua

KUUTAMOKÄVELY ti 19.2.
lähtö Metsästysmajalta
klo 18.30, omat eväät mukaan.

Liesjärven Laskiaisrieha
lauanataina 2.3.2019
klo 12-16 Eräkeskuksella

Ohjelmassa:
- mäenlaskua
- napakelkka
- lumikenkäilyä
- rekiajelua SH-mestari Silvolan Hemmingin kyydissä
- makkaranpaistoa
Eräkeskuksella:
- hernekeittoa soppatykistä
- kahvia & laskiaispullia
- lättyjä
- lounas noutopöydästä

TIISTAISIN
MONITOIMI KERHO 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
21.2. klo 14.00 SENIOREIDEN TAPAAMINEN
(kahvimaksu 1€)
SUNNUNTAINA
17.2. klo 15.00 LUKUSET
Tervetuloa!
Kyläyhdistyksen kokous
ma 18.2. klo 19.30 Kylätalolla. Tervetuloa!

KOKOUSKUTSU
Liesjärven Metsästysseura ry:n
vuosi-/talvikokous pidetään seuran
majalla, Liesjärventie 1008, Liesjärvi
sunnuntaina 10.2.2019 alkaen kello
12.00. Kokouksessa käsitellään
sääntöjen määräämät asiat.
Lisäksi päätetään majan korjaustöiden
jatkamisesta, talkooehdoista, sekä
otetaan vastaan sitovat ilmoittautumiset
ensi kauden hirvi- ja peurajahteihin.
Hallitus
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Ennen vanhaan tapahtunutta: Aimo Jaakkolan keräämiä vanhoja lehtileikkeitä.

Liesjärven sähkövalo 2/3
-Forssan Lehdelle Väinö Korpijärvi-

Mutta kerran sitten kuului kummaa kohinaa, kun
Forssan Lehdestä saatiin lukea hämmästyttävä uutinen:
»Liesjärvi sähköistetään.» - »Ettäkö mitä tehdään?» me
kysyimme ja luimme toisen kerran tuon jymyuutisen ja
nyt kovalla äänellä, että sen kuuli koko pirttikunta.
Epäilimme kuitenkin sen todenperäisyyttä ja arvelimme,
että ei meitä niin vain petetä. Mistä nyt saataisiin sellaiset rahat kuin tuollaiseen yritykseen tarvittaisiin? Ei,
hyvät herrat, kyllä mekin toki sen verran ymmärrämme!
Ja entistä sisukkaammin me työnsimme henkeä rakkaaseen kaasarimme. Mutta annas olla! Kun me kuulimme,
että itse Ukko Kruunu on pannut näppinsä peliin ja
Tammelan kunta tehnyt jalomielisen lahjoituksen meidän
hyväksemme, jopa katsoimme kaihoisin silmäyksin
vanhaan lamppuumme, joka niin hyvinä kuin huoinakin
aikoina on ollut meille verraton ja luotettava apulainen
pimeyttä vastaan taistellessa. Joko meidän sittenkin on
luovuttava hyvästä ystävästämme ja siirrettävä se
ullakolle romujen joukkoon, jossa entinen pärepihti jo oli
käyttämättä lojunut vuosikymmeniä. Ja vaikka olimmekin olleet kaikinpuolin tyytyväisiä lamppuumme liiatenkin sen viimeiseen muodonvaihdokseen, kaasariin, niin
sittenkin meihin meni ylpeyden ja itserakkauden paholainen. Rupesimme kallistamaan korviamme tuohon
houkuttelevaan tarjoukseen, koska näet emme tahtoneet
olla muita huonompia. Ja eräänä åäivänä panimme
omakätisen nimikirjoituksemme paperin alle ja sitouduimme liittymään tuohon yritykseen.
Ja siitä se sitten lähti pyörimään tuo sähköhanke.
Pylväitä raahattiin pelloille ja metsiin eikä aikaakaan,
kun sivukulkijat näkivät sen kumman, että siellä täällä
vilahteli pylväitä suorissa riveissä. Nyt jo tyhmempikin
käsitti, että Liesjärvelle puuhataan sähkövaloa. - Mutta
sitten teki tekoset. Viisaat puhuivat lisensseistä, valuutoista ja muista sellaisista, joista me tavalliset metsäkulmalaiset emme paljonkaan ymmärtäneet. Se vain ymmärrettiin, ettei kuparilankaa, joka kuulemma on välttämätöntä
tavaraa sähköistämisessä, olekaan saatavana. Paljon sitä
tehdään - nuo viisaat yhä kertoivat - omassa maassa,
mutta sitä ei liikene tarpeeksi, sitä tarvitaan parempiin
tarkoituksiin. Ja niin jäivät nuo pylväät paljaiksi kuukausimääriksi. Tehtiin kuitenkin varmuuden vuoksi sisävalmistuksia, että kaikki olisi kunnossa, kun tuo lanka vihdoin
saataisiin. Mutta se pysyi yhä meren takana, sillä me ja
koko Tammelan Sähkö oli sotkeutuneet `mertaan`, josta
etsi ulospääsyä moni meitä viisaampi. Ja pääsiväthän ne
ulos nuo meitä viisaammat, joskin kärsä riseisena, mutta
me pojat ihan ehein nahoin. Tehtiin uudet tilaukset,
mutta tällä kertaa luotettavammalta taholta, ja seuraus
oli, että lanka tuli entistä edullisemmin ehdoin eikä itse
sähköhanke ajautunutkaan karille, kuten moni niskavillojaan haravoiden jo ehti luulla.
Viimeinen osa maaliskuun Läpyskässä...

Raamatunlukuhaaste kaikille Tammelan kylille
Torron kappeli juhlii vuoden päästä 50-vuotista
olemassaoloaan, jonka kunniaksi Torron kylältä
heitetään haaste kaikille muille Tammelan kylille:
Lukea Raamatun Uusi testamentti läpi vuodessa
alkaen Johanneksen evankeliumista edeten
Apostolien tekojen ja kirjeiden kautta Ut:n
viimeiseen kirjaan Johanneksen Ilmestykseen. Jos
kotona ei ole Raamattua, sellainen löytyy sähköisenä
versiona internetistä tai saat kirjan Tammelan
seurakunnasta kirkkoherran omistuksella. Haaste
koskee kaikenikäisiä, kirkkoon kuuluvia ja
kuulumattomia tammelalaisia. Kylien asukaslukuun
suhteutetun kilpailun tulos julkistetaan Torron kappelin
juhlan aikaan marraskuun alussa 2019. Haasteen
suoritettuasi ilmoitat tästä ja mistä kylästä olet
viimeistään viikkoa ennen juhlapäivää
seurakuntatoimistoon (p. 040-804 9550 tai
tammelan.seurakunta@evl.fi). Voittajakylän haasteen
suorittaneille on luvassa palkinto kotiin kannettuna.
Lähde mukaan lukutalkoisiin – oman kyläsi kunniankin
puolesta!
Mainosta tai ilmoita Sinäkin Läpyskässä!
Voit myös osallistua Läpyskän kustannuksiin
kannatusmaksuilla.
Ilmoitushinnat Läpyskässä:
Mainokset 0,17€ / pmm
Kannatusmaksut tilinro FI60 5025 2040 0056 01.
Ilmoitukset osoitteeseen liesjarvilapyska@gmail.com

Liesjärven alueelle on halukkaita tulijoita,
oletpa myymässä tai ostamassa, ota yhteys!
Yrityksemme tuntee
seudun ja tietää hintatason.
Yhteyshenkilönä
Mikko Ryyppö, LKV
050 4660 432 tai
mikko.ryyppo@kodikkaasti.fi

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 18.2. sähköpostitse
liesjarvilapyska@gmail.com

