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LIESJÄRVEN KYLÄTALOLLA TAPAHTUU:
MAANANTAISIN
SENIORIJUMPPA klo 9.30-10.30
KUNNAN KUNTOJUMPPA klo 18.30-19.30
Kylätalolla on mahdollisuus kuntoliikuntaan
maanantaisin klo 18:30 alkaen.
Parittomien viikkojen maanantaina on ohjattua
lihaskuntojumppaa. Helppoja liikkeitä, joita voi
tehdä oman kunnon mukaan.
Ohjaajana Heli Halonen.
Parillisten viikkojen maanantaina ohjaajalla voi tulla
aikataulumuutoksia. Lähtökohta on, että ohjattua
jumppaa on tarjolla. Mikäli ohjaaja on estynyt,
jumppaajilla on kuitenkin pääsy kuntosalille
omatoimiharjoitteluun klo 18:30.
3.2.2020
10.2.2020
17.2.2020
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23.3.2020

jumppa tai kuntosali
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jumppa tai kuntosali
HIIHTOLOMA
jumppa tai kuntosali
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30.3.2020
6.4.2020
13.4.2020
20.4.2020
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Kevätkauden hinta on 15e. Kertamaksu 2e.
Yhden kerran voi käydä kokeilemassa maksutta.
KESKIVIIKKOSIN
MONITOIMIKERHO
1.-6. luokkalaisille klo 17.00-18.30.
- Kerhossa askarrellaan, leikitään, leivotaan ja pelaillaan erilaisia pelejä. TULE MUKAAN!
Kerhon ohjaajat: Iida Enberg puh. 040 1931772
Roosa Aaltonen puh. 045 6616948 Tammelan SRK
TORSTAINA
20.2. klo 14 SENIOREIDEN TAPAAMINEN
Seniorikerho 11 vuotta - BINGO!
SUNNUNTAINA
PELIKERHO
22.2. klo 17-19 eskari ikäisestä vaari ikään asti,
lautapeleistä videopeleihin,
ohjaajana Tero Kosunen.

Liesjärven kinkerit
Sunnuntaina 2. helmikuuta 2020 klo 15.00
Liesjärven kylätalolla. Tervetuloa!
Kuutamokävely 9.2., lähtö klo 17.00
Eräkeskukselta. Kävellään peukalolammin
laavulle, jossa makkaranuotio. Omat makkarat ja
muut eväät mukaan. Mikäli haluat kävellä
lyhemmän matkan, voit ajaa Sikomäen
pysäköintipaikalle ja kävellä siitä Peukalolammille.
Tervetuloa kävelemään yhdessä!
Liesjärven Kyläyhdistys ry:n kuukausipalaveri
12.2.2020 klo 18.30 kylätalolla. Tervetuloa!

ILVES- REITTILENKKI

la 22.2. klo 14
Kokoontuminen kylätalolle.
Reitin pituus noin 5 km.
Tervetuloa kaikki innokkaat
retkeilijät mukaan!
Kyläyhdistys järjestää yhteistyössä
Keppana Kellarin kanssa laskiaisriehan
23.2.2020 klo 11-14 Keppana Kellarissa.
Tapahtuman ohjelma tarkentuu ja julkaistaan
myöhemmin, säätilanteen mukaan.
Tapahtuman toteutumisella säävaraus,
joten seuraathan tiedoittelua!
Liesjärven kyläyhdistys ry:n sääntömääräinen
kevätkokous kylätalolla 25.3.2020
kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Valto Mattila kiittää Liesjärven Kyläyhdistystä
saamastaan huomionosoituksesta ja upeista
lahjoista, sekä muita onnitteluista.

Perhekerho
Portaan kylätalolla joka toinen maanantai klo 10-12.
3.2. 17.2. 2.3. 16.3.
Tervetuloa tutustumaan muihin paikallisiin
lapsiperheisiin ja viettämään aikaa yhdessä. Kerho on
avoin kaikille alle kouluikäisille lapsille ja heidän vanhemmilleen. Tarjolla kahvia, halutessasi voit ottaa omat
eväät.
Lisätietoja 0505734122/Sini Syrjälä
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Ennen vanhaan tapahtunutta n. 1930-40 luvulta: Aimo Jaakkolan keräämiä vanhoja lehtileikkeitä.

Yhtä ja toista Liesjärveltä osa 2

Niinpä tunnettu tervanpolttaja Vihtori Sillanpää harvoin
sulatteli oman miilunsa, vaan jätti sen valvonnan joko
Kuuselan Kallen tai Lehtimäen Vihtorin pohjille, vietiin
säkkeihin lastattuina Forssaan sikäläisten seppien ahjoissa
hehkuteltaviksi. Tällainen hiili olikin halutumpaa ja
lämpöarvoltaan parempaa kuin se tuote, mitä saatiin
varsinaisista hiilimiiluista. Sellaisiakin savusi siellä täällä.
Kun tervamiilun raaka-aineeksi oli saatava tervaskantoja,
kelpasi hiilimiiluun mikä puutahansa. Ne ladottiin kartion
muotoiseen kasaan, peitettiin mujulla, sytytettiin ja annettiin vitkalleen hautua, kunnes kaikki puut olivat tasaisesti
hiiltyneet. Mutta siinäpä kysyttiinkin ammattitaitoa, että
osasi paistaa puita tarpeeksi, ettei joutunut miilua purettaessa tekemisiin raakojen hiilien kanssa. Ne olivatkin eri
miehiä, jotka pystyivät tekemään täysin hyviä hiiliä.
Tunnetuja hiilimestareita olivat mm. Lehtimäen miehet.
Tervan- ja hiilenpoltto on jo miltei historiaa, sillä
nykyiset työkustannukset ja tuotteista saatu hinta eivät
enää ole verrannollisia. – Muistojen joukkoon on myös
jäänyt se ansiomuoto, jota aikoinaan nimitettiin >leveranssiksi>. Nykyiselle sukupolvelle tuo sanonta lienee peräti
tuntematon, mutta ennen sellainen hinkintatapa näytteli
paikkakunnalla hyvinkin huomattavaa osaa. – Näin menetteli silloinen hevosmies: Hän hankki itselleen oikeuden
koota valtion metsistä kuivia puita, joko pystyssä olevia tai
maapuita. Ne hän hakkasi haloiksi, ajoi hevosellaan
rantaan ja myi Forssa-yhtiölle. Monella paikkakuntalaisella
oli niihin aikoihin uittoväylien varsilla pitkiäkin halkopinoja, ja niistäpä sitten lähtikin rahaa huomattavasti enemmän
kuin toisarvoisista töistä. Ne olivat, sen ajan hevosmiehet,
kuin pikku metsänomistajia. Puista oli tietysti maksettava
korvaus valtiolle, mutta muu leveranssihomma sitten
tapahtuikin täysin itsenäisesti. Molemmat hyötyivät: valtion
metsät puhdistuivat, ja rahaa tuli paikkakunnalle samalla
kuin tuollainen hankintatapa oli asianomaiselle mieluista,
eräänlaista liiketoimintaa, jossa sai työskennellä kuin
konsanaan omassa työssä. Nykyään on valtion metsien
hoito sikäli muuttunut, ettei tämän tapaista levereerausta
enää ainakaan täällä päin tunneta.
Liesjärvi oli aikoinaan oikea metsätyömiesten
savotta. Tänne kerääntyi talvisin sekä jalka- että hevosmiestä verrattain kaukaisiltakin seuduilta. Niitä oli Loimaalta
ja Metsämaalta, oli Ypäjältä ja Humppilasta, Somerolta ja
Somerniemeltä sekä luonnollisesti monista Tammelan
kylistä. Metsissä sihisi saha ja kalkkui kirves. Tukit kuorittiin ja ajettiin >laanille>, lahden poukamiin ja jokivarsiin.
Siellä häärivät pomot mittakeppeineen ja jokainen määrän
päähän kuljetettu tukki merkittiin vahakantisiin kirjoihin,
joitten mukaan ajopalkat määräytyivät. Viikon kahden
kuluttua oli titipäivä, ja silloinpa sitten taas moni ajuri tai
muu tukkimies työnsi setelitukon lompuukiinsa kuin
heiniä täysinäiseen latoon. Maksettiin sitten kortteeti sekä
muona, keitto ja kahvi emännälle, ja niin jouti mies vaikka
lähtemään kotiinsa täydentämään sekä omia että hevosen
syötäviä. Maanantaiaamuna hän oli jälleen valmis jatkamaan työtään, kunnes kaato kokonaan loppui tai kevät
karkoitti metsien miehet kotitanhuville.

KIRSTI VIHERVAARAN MUISTOLLE
Liesjärven pitkäaikainen kauppias Kirsti Vihervaara kuoli
16.marraskuuta 2019. Hän oli 94-vuotias.
Kirsti syntyi Liesjärvellä 11.2.1925. Isä oli Martti Molenius ja
äiti Margit os. Rautanen. Perheeseen kuului viisi sisarusta:
Kerttu, Kirsti, Kaarina, Kyllikki ja Kalevi sekä kauppias
Kalle Rautanen, joka oli Margitin eno.
Jokainen Moleniuksen tytär oli Rautasen kaupassa
vuorollaan apulaisena.
Kirsti kävi kotiteollisuuskoulun Urjalassa ja sen jälkeen hän
toimi kudonnan neuvojana Pohjanmaalla ja Pusulassa.
Muutaman vuoden hän oli Nummella kaupan hoitajana.
Rautasen kaupan hoitajaksi Kirsti palasi 1956. Hän hoiti
kaupan ohella navettatyöt, sairaan äidin ja muut taloustyöt.
Vuonna 1959 helluntaina avioitui Kauko Vihervaaran kanssa,
joka oli taksikuski.
Heti samana kesänä alettiin rakentaa uutta kauppaa.
Jouko syntyi 1960 ja Jaana 1962.
Lasten syntymän jälkeen kaupassa oli aina apulainen. Suurin
osa kylän tytöistä on ollut Rautasen kaupassa töissä, osa
kesäapulaisina, Varsinkin sukulaistytöt saivat kaupassa
tuntumaa työelämään.
Rautasen kauppa oli hyvän kaupan maineessa. Tavarat ja
palvelu oli hyvää. Tavaravalikoima oli laaja entisajan
kyläkauppojen tapaan; rautanouloista apulantoihin,
lyhyttavaroihin, vaatteisiin, jalkineisiin, bensiiniin. Lisäksi
kaupassa toimi puhelinkeskus, posti ja veikkaus. Tavaroiden
kotiinkuljetuksen hoiti Kauko ja myöhemmin Jouko
Kauppa oli kylän keskus
Kansakoulu, metsäkoulu ja kesäasukkaat toivat runsaasti
asiakkaita. Metsäkoulun tultua kylälle tarvittiin posti ja se
rakennettiin kaupan yhteyteen. Postiaseman nimeksi tuli
Vistinkoski ja myös kauppa muutti nimensä Vistinkosken
kaupaksi
Kauko-puolison kuoltua Kirstin ote kaupanpidosta
herpaantui. Kirsti ja Jouko muuttivat Tammelaan,
Tammikartanoon. Viimeiset viisi vuotta Kirsti oli Ruisluodossa, jossa hän oli hybin tyytyväinen hoitoon ja elettyyn
elämään. Lapsuus ja isän opetukset palasivat mieleen.
Jaanan perhe oli tärkeä ja varsinkin pojat Pasi, Juha ja Timo
olivat rakkaita.
Muistamme kiitollisina Kirstin 70 vuoden täyspäiväistä ja
uhrautuvaa elämäntyötä Liesjärven Kylässä.
Terttu Vihervaara
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
Läpyskään voi myös lähettää omia
tekstejänsä ja muita vanhoja tarinoita.
Ne julkaistaan veloituksetta, jos täytettä kaivataan.

