
TAPAHTUMIA POHJOIS-KURUSSA 2017

* Perjantai 10.2. klo 18 perinteiset Potkukelkkojen kokoontumisajot
Pohjois-Kurun kylistä yhteiseen illanviettoon Kyläkauppa JussiMattiin, 

Itä-Aureentie 1060. 
Lisätietoja tapahtuman ideoijalta Kaarlo Karttilalta puhelin 0400285994. 
Riuttasilta yhteislähtö Kaarlo Karttilan luota (Riuttasentie 562) klo 18 kohti
Itä-Auretta. -Muista kylistä kelkkailevat sopivat yhteislähtöajat ja kokoontumis-
paikat keskenään. 
Sää ei ole vielä ollut esteenä kokoontumiselle, mutta otetaan se kuitenkin 
huomioon.   

* Keskiviikko 19.4. klo 18 Aureen Pelimannien kevätkonsertti 
JussiMatissa. Myös pianonsoittonryhmän oppilaat esiintyvät. Konsertin johtaa 
dir.mus Irene Juselius. Kakkukahvitarjoilu vapaaehtoismaksulla sekä arpajaiset. 

* Lauantai 10.6. klo 10-14 valtakunnallinen Avoimet Kylät -t apahtuma 
on osa Suomen 100vuotisjuhlavuoden tapahtumia. Itä-Aureen urheilukentäntien 
vihkiminen. JussiMatin pihapiirissä musiikkia, kesätori, arpajaiset, baari avoinna. 
Poniratsastusta. 100 vuotta Pohjois-Kurua -kirjan julkistaminen, paikalla myös 
artikkelin kirjoittajia. Irma Hakalan taidenäyttelyn avajaiset. Yhteinen 
Aurejärvemme ry:n kuulumisia. 
Aurejärven kirkko Itä-Aureentie 1020, avoinna klo 10-17. 

* Lauantai 1.7. klo 10-17 Pohjois-Kurun kyläkirppissuunnistus. 
Yhteyshenkilö Tarja Riskilä puhelin 0405855843 tai ttriskila@gmail.com 
Kartta kohteineen ilmestyy lähempänä ajankohtaa.
Aurejärven kirkko avoinna klo 10-17.

* Lauantai 29.7. klo 11 Paikallishistoriapäivä JussiMatissa, aiheena
siirtolaisuus Pohjois-Amerikkaan. Vetäjänä FM Marjo Heikkilä. Paikalla myös 
siirtolaisten jälkeläisiä. Ilmoittautumiset 25.7. mennessä, taistelijantalo@gmail.com 
tai puhelin 0503657230 Anne-Maija. 
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* Korpi Soi musiikkitapahtuma elokuussa JussiMatissa. Elina Riitijoki, Julia 
Riitijoki ja Samu Joutsi musisoivat. Tarkempi ajankohta selviää myöhemmin. 

 
* Lauantai 7.10. Auresterfest musiikkitapahtuma JussiMatissa. 
Alkamisajankohta selviää myöhemmin.

* Luontoretki Kohde ja ajankohta selviävät myöhemmin. 

* Maisemanhoitotalkoita Kohteet ja päivämäärät selviävät 
myöhemmin.

* Kylien yhteinen pikkujoulu Riuttasilla. Päivämäärä ja juhlien 
pitopaikka selviävät myöhemmin.

* Vanhojen valokuvien keräys jatkuu. Yhdistys vastaanottaa 
valokuvia uusista ja vanhoista tapahtumista eri kylistä, maisemista, 
rakennuksista ja ihmisistä yhdistyksen kuva-arkistoon. Valokuvia otetaan 
vastaan JussiMatissa. Voit myös skannata kuvat ja lähettää 
taistelijantalo@gmail.com sähköpostiosoitteeseen. 

Tapahtumista tiedotetaan Kyläkauppa JussiMatissa, Kurun Lehdessä, 
www.pohjoiskuru.fi sekä Taistelijan talo-palveluyhdistyksen facebooksivulla. 
 
Pohjois-Kurun kylien (Itä-Aure, Länsi-Aure, Luode, Kallionkylä ja 
Riuttanen) yhteinen kyläyhdistys hakee rahoitusta eri lähteistä. Resurssien 
mukaan kehitellään erilaisia projekteja kylien kehittämiseksi ja kylien 
yhteistoiminnan koordinoimiseksi. Kylistä löytyvää eri alojen 
asiantuntemusta ja talkooapua tarvitaan, koska kylien hyvinvoinnin 
kehittäminen on kaikkien kyläläisten yhteinen asia. 

Yhdistyksen teettämiä tuotteita t-paitoja, lippiksiä, adresseja ja Aurejärvi 
karttoja saatavana Kyläkauppa JussiMatista tai tilaamalla 
taistelijantalo@gmail.com tai puhelin 0503657230. 

LIITY Taistelijan talo-palveluyhdistys ry:n JÄSENEKSI!
Maksamalla Pohjois-Kurun yhteisen kyläyhdistyksen henkilöjäsenmaksun 10,-
euroa, yritys/yhteisöjäsenmaksun 50,- euroa tai ainaisjäsenmaksun 150,- euroa
VIITTEELLÄ 1009 yhdistyksen tilille FI1551900520034710 tai Kyläkauppa
JussiMatissa käteisellä. Voit myös antaa yhdistykselle haluamasi suuruisen muun
kannatusmaksun. Jäsenenä saat yhdistyksen tuotteita ja julkaisuja edullisemmin.
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