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Pyhäinpäivänä 30.10.2015 Itä-Aureessa

 
TAAS!

Ihmeen nopeasti tämä vuosi tuleekaan loppuunajetuksi. Ajan vauhti vaan kiihtyy kun vanhenee. 
Toimintakyky hidastuu kyllä samaa tahtia. Joku sanoo, että vauhti kiihtyy loppua kohti. Mutta minkä 
loppua; perätikö elämän, niinkutsutun järjen, kylätoiminnan vai tämän lehden?

No – tässä sitä taas kaikesta huolimatta istun ja yritän väsätä helposti luettavaa tekstiä. Ja pyh; en yritä 
mitään, sitä vaan tulee.

-Joskus olisi tosi hyvä kun olisi joku automaattisuodatus, ettei aina kirjoittelisi mitä mielessä on, vaan 
osaisi  ilmaista asiansa tyhjentävästi siten, ettei jäisi tulkinnanvaraa.

Tarinoita.

Niitä tuntuu nyt kaipaavan jokainen alue täällä Suomenniemellä. Ei kuulemma tarvitse olla aina ihan 
tottakaan. Onko kertomus nimeltään tarina ikinä ihan tosi, satu voisi olla parempi sana. Asiasta on 
tehty oikeen hankeasia täällä naapurustossa. Hyvää siinä on ainakin se, että asian parissa toimivat 
saavat palkkaa tarinoiden kokoamisesta. 

Onneksi me olimme jo saaneet valmiiksi Pohjois-Kurun Kulttuurireittiopaan.  

Se oli talkootyön tulos. Mittava sellainen.. Ilman vapaaehtoisia paikanmerkitsijöitä eikä kuvien ottajien 
panosta ei olisi tullut siitäkään yhtään mitään.

Nähtäväksi jää kuinka tämä alue elpyy entisestään kun saamme näille kulmille tarinallistamisella  
matkailuryntäyksen. Nyt pitää sitten kylvää, että on silloin mitä niittää.  Eli kertokaa nyt niitä tarinoita, 
juttuja yms. niitä kokoaville ihmisille!

Tämän kolmannen Pohjois-Kurun vuosijulkaisun nimi muutettiin ”Kotiseutumme Pohjois-Kuru”  
- Itä-Aure, Länsi-Aure, Luode, Riuttanen ja Kallionkylä

Ei niin, että ”Pohjois-Kurun Joulu” – nimessä olisi ollut mitään vikaa. Huomattiin vain, että jouluaihetta 
sivuttiin kuitenkin niin vähissä määrin.

Sisältöä emme muuttaneet. Se kun muuttuu aina toiminnan mukaan. Toiminta? Mitäänhän ei 
tapahtuisi, jos mukana ei olisi kaikkia teitä, jotka osallistutte tapahtumien ideointiin, valmisteluihin, 
osallistujiin ja taitojenne esittelyyn eri tavoin. Ja jälkien siivoukseenkin vielä! Yhteistyötä! Hurraa!

Edelleenkin lehti on kuin Taistelijan Talo Palveluyhdistys ry.n vuosikertomus. Se mitä on julkaisujen 
välillä tapahtunut yhdistyksemme sekä yhteistyökumppaneittemme toimesta ja parhaamme mukaan 
yritämme myös tiedottaa kaikista tulevistakin alueen tapahtumista.  

Tiedottaminen on muuten ihan mystinen juttu.

Vaikka luullaan, että oltaisiin käytetty kaikki mahdolliset keinot, niin joka kerta on tullut vastaan 
jonkun lausumana  ”En tiennyt tällaista olevan” tai että ”En ole kuullutkaan”.  Ei kai siinä auta kun 
yrittää vaan vieläkin enemmän.

Kiitos kaikille teille, jotka olette avustaneet tämänkertaisen julkaisun kokoamisessa.  Vapaaehtoisesti. 
Ja taas sana YHTEISTYÖ -Yhteistyönne on arvokas panos yhdistyksellemme.

Kiitos myös teille, jotka hankitte lehden luettavaksenne. Tuntuu hyvältä, kun käy ilmi, että  olette 
kiinnostuneita kotiseutumme asioista.

Toivomme teidän osallistuvan toimintaamme enenevässä määrin, kaipaamme panostanne myös 
tapahtumiin ja uusia toimintaideoita vastaanotetaan yhdistyksessämme. Sähköpostiin voitte myös 
lähettää palautetta; taistelijantalo@gmail.com. Osoittakaa mielenkiintonne liittymällä jäseniksi, 
jäsenmaksu on toistaiseksi vain 10 € henkilöltä, yritykseltä, yhteisöltä tai yhdistykseltä 50 € ja 
ainaisjäsenmaksu on 150 €. Tilinumero on FI 15 519005 2003 4710, viite 1009.

Muu ohjeistus savolaisittain:

1. Anna kaekkee, vua elä periks.

2. Joka ihteesä luottaa, se kykynsä tuploo.

3. Naara itelles ennenku muut kerkijää.

4. Murheen kantaa yksinnii, vuoan illoon pittää olla kaks.

5. Leoka pystyyn, kun tulloo kova paekka, pyssyypä aenakkii suu kiinni.

Eiköhän näellä evväellä pärjee!

Terveisin

Kaija Kivimäki; puh 0405370290, kaija.kivimaki@gmail.com 
Vastaan kaikista tässä julkaisussa mahdollisesti olevista virheistä. 

Kotiseutumme 
Pohjois-Kuru  2015
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Äidin kanssa kävelemme Joulukirkkoon.  
Matkalla emme ole kaksin vaan kaikki 
kynnelle kykenevät ovat menossa.
Hevospelillä tunnelman mukaisesti 
kulkuset kilkattavat., autojakin on jo 
monta.
Mäellä nyökkäilemme ja vaihdamme 
joulutervehdyksiä; sukulaisia ja tuttuja 
suurin osa.
Kirkossa istumme vasemmalla puolella 
keskikohdalla salia.
Pian kilkahtavat papinkellot.  Ne soitetaan 
kun pappi ehtii portin alle.  
Isäni on suntio, kuten isoisä ennen häntä.  
Minusta isä soittaa kelloja juhlavasti.

Virsinumerot on taululla valmiina.  
Virsikirjat on ajoissa avattu ja virret 
haettu.
Alkukellot soivat ja parvelta alkaa kuulua 
soittoa.  
Kanttori johtaa komealla äänellä veisuuta.
Saarnan aikana on mukava lukea 
kattoparruista Raamatun viisauksia.  Taisin 
osata monta ulkoakin.
Virsiäkin osasin paljon sanojen puolesta, 
mutta minua oli kielletty lujaa laulamasta 
kun sävel saattoi mennä toisin kuin muilla. 
Silti joskus innostuin laulamaan.

JOULUKIRKKO  50-luvun lopulla
-lapsen silmin

Saarnaa kuuntelin tarkkaan. Sen lopussa 
kun tuli ilmoitusasiat ja minun oli määrä 
siirtyä sakaristoon. Oli kolehdin keruun 
aika.
Isä aloitti lehteriltä haaveineen, minä 
kahdella laatikolla edestä molemmin 
puolin. Keskivaiheilla kirkkoa vilkuilen 
ovea; ehtiikö isä ajoissa? Kyllä se tuli 
ajoissa.
Kolehti tuli kerättyä ja rinnakkain 
kävelimme sakastiin. Sieltä kuuntelimme 
liturgiat.
Juhlava tunnelma elävine kynttilöineen 
on aina säilyvä muisto ja vielä pieni 
ylpeys kun sain olla tärkeä henkilö.

   
Mäenpään Kati

V ietimme Itä-Aureessa 35 
joulua. Päällimmäisinä muis-
toina ovat varmaan koulun 

joulujuhlat, kuusijuhliksihan niitä 
kutsuttiin. Varsinkin ensimmäisenä 
vuotenamme oli hämmästys tavaton, 
kun väkeä tuli ja tuli koululle - mistä 
väkeä riittikin niin paljon! Juhli-
maan tuli koko kylä, ei pelkästään 
oppilaiden kotiväki. Muistelen, että 
istuimetkaan eivät aina riittäneet, vaan 
ihmisiä seisoi seinänvierustoilla. Oli 
se mahtavaa!  

Tapaninpäivä 1959. Kovasen Siiri ja 
Jussi olivat kutsuneet meidät kylään. 
Oli aurinkoinen, kirkas pakkaspäivä. 
Jussi ajoi pihaan Peikko-hevonen 
valjastettuna reen eteen. Hän peitteli 
minut, mieheni Eliksen ja 1-vuotiaan 
Jukka-poikamme lämpimiin vällyihin, 
ja sitten matkaan. Ylitimme Tuomi-
ojärven, joka oli paksussa jäässä (!), 
rantojen puut notkuivat auringossa 
kimaltelevan lumen painosta. Oli 
oikein vanhanajan talvipäivä. Perillä 
oli Siiri-emäntä meitä vastassa ja pi-
halla telmivät ainakin Pauli, Hannu, 
Hilkka, Helena ja Heikki, luultavasti 
myös naapurin lapsia. Sisällä pirtissä 
roihusi tuli mahtavan suuressa takas-
sa. Kodikkaissa tunnelmissa vietettiin 
mukava iltapäivä, juotiin hyvät kah-
vit ja varsinkin on mieleeni jäänyt 
Siirin leipoma verrattoman maukas 
hiivaleipä. Niitä leipiä, kuten myös 
hapanleipiä, saimme myöhemmin 
usein nauttia lämpimäisleipinä. Kotiin 
ajettiin sitten illan hämärtyessä. Tämä 
päivä, rekiretki halki lumisen maise-
man ja takkatuli Kovasen pirtissä, on 
aina mielessäni, kun puhutaan oikein 
ihanista talvimuistoista.

Joulu 1984. Hoidimme tänäkin vuon-
na kanttorin hommia, ties monettako 
kertaa. Ensin jouluaamun Jumalan-
palvelus Kurussa kello 7, sitten Au-
rejärven kirkossa kello 9. Sen jälkeen 
kotiin kahville! Joulutortut uuniin 
lämpiämään, piparit pöytään. Tämä 
joulu oli ensimmäinen joulumme 
kahdestaan. Vanhempi poikamme, 
Jukka, päivysti nuorena lääkärinä jou-
luyön Tampereen Keskussairaalassa, 

nuorempi poikamme, Timo vaimonsa 
Päivin kanssa, odotti Helsingissä esi-
koistaan, ensimmäistä lastenlastamme. 
Puhelin soi. Kumpikohan pojista siellä 
toivottaa hyvää joulua? Elis meni 
vastaamaan - Mitä! Tänä aamuna! Ja 
tyttö!!! Olimme pienen tyttövauvan 
mummi ja vaari! Voisiko parempaa 
joululahjaa saada kuin on terve lapsi, 
pieni tyttö meidän poikavaltaiseen su-
kuumme! Onnenkyyneleitä siinä vuo-
datettiin, eikä ajatuksiin enää mitään 
muuta mahtunut kuin pieni lapsenlap-
semme. Vieläkään en herkistymättä 
pysty muistelemaan tuota joulua, 
vaikka aikaa siitä on kulunut jo yli 
30 vuotta ja Liisakin on jo 3-vuotiaan 
Moona-tytön äiti.

Joulu 1992, viimeinen joulumme 
Itä-Aureessa. Vuoden kohokoh-
ta on mielestäni aina ollut koulun 
joulujuhla. Siihen valmistauduttiin 
huolella, oppilaat alkoivat hyvissä 
ajoin kysellä, koska joulunäytelmien 
harjoitteleminen alkaa. Pelonsekaisin 
tuntein odotin tätä joulujuhlaa tun-
tien oman kyynelherkkyyteni. Kaikki 
tuntui ennennäkemättömän kauniilta 
– kyntteliköt ikkunoilla loistivat kau-
niimmin kuin koskaan, joulukuusi, 
oppilaat, juhlaväki - kaikki tuntui niin 
äärettömän rakkaalta. Sitten minun 

Maija-Stina ja Elis olivat opettajina Itä-Aureessa vuodesta 1958 vuoteen 1993.

Itä-Aureen jouluja

piti säestää `Enkeli taivaan´ viimei-
sen kerran. Kyynelet siinä vuotivat, 
nuotit melkein hukkuivat näkyvistä. 
Mielessä takoi: `viimeinen kerta´. 
Onnellisesti sentään päästiin juhla 
loppuun. Monta kertaa olen sitten 
myöhemmin eläkkeellä ollessa saanut 
soittaa tämän virren, mutta koskaan 
se ei ole tuntunut niin ihanalta kuin 
silloin, viimeisessä joulujuhlassamme 
Itä-Aureessa.

Maija-Stina Uotila

Maija-Stina taustalla soittamassa,  
edessä Elis Uotila.

Maija-Stina vasemmalla.  
Kuva Itä-Aureen koulun kuusijuhlasta.
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9.12.2014  
Elina Riitijoen valokuvanäyttely  
Nokian taidetalolla. 

Muiden ihmisten lisäksi näyttelyyn 
tutustui aureslaisten ydinryhmä. 

5.12.2014
Joulumyyjäiset ja pikkujoulut 
Salosella. Illan esiintyjinä ”Ämmät” 
Ruovedeltä, Minna Aronen-Kataja-
mäki ja Merja Kääriäinen, säestä-
jänä Seppo Heikkonen.
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Elina Riitijoen valokuvia Pohjois-Kurusta

Tuomar’oja

Aurejärven 
rannalla

Aurejärven 
kirkko

Kalastusta 
Aurejärvellä

10 11



Itä-Aureen kansaan tutustuessani 
huomasin monilla olevan sana 
hallussaan. Sain mukavan sujuvia 

sähköpostikirjeitä, joita oli helppo 
lukea ja ymmärtää. Kirjoitustyyli 
oli selkeä, mutta silti kiinnostavan 
persoonallinen. Joko aureslaiset 
ovat luonnonlahjakkuuksia tai sitten 
kirjoittamiseen on saatu oiva evästys 
kotoa tai koulusta.

Myös valokuvaaminen näyttää olevan 
monen harrastus. Nykyräpsyttely onkin 
teknillisesti helppoa kännykällä tai 
kameralla. Jatkokäsittelytaitokin näkyy 
olevan hallussa ja ilmeisesti kylän 
atk-opit on otettu käyttöön. Itselleni 
sähköiset kuvat ja niiden välittäminen 
ja kotisivujen laatiminen on hepreaa. 
Tarvitsen aina sukulaisten apua.

Itse valokuvan ottamiseen on hyvä 
muistaa muutama sääntö onpa kädessä 
kuinka hyvä kamera tahansa. Sääntö 
yksi on se, ettei kuvauskohteen takana 
saa olla häikäisevää valoa, ei lamppua, 
ei ikkunaa, ei aurinkoa. Kohde saa 
olla paikallaan, kameramiehen on 
vaihdettava paikkaansa niin, ettei 
tausta häiritse oikeaa kuvauskohdetta. 
Taide- ja luontokuvat ovat toki oma 
juttunsa. Ulkona kannattaa aina ottaa 
kuva niin, että kohde on varjossa eikä 
auringossa kuvaapa kukkia tai ihmisiä. 
Eivätkä kasvot saa olla lippalakin 
lipan alla tai katoksen alla, jos rintaan 
paistaa aurinko. Digikuvauksessa tuo 
asia helposti unohtuu, mutta paperille 
tulostettaessa asian huomaa.

Ihmiset ovat tärkein kuvauskohde, niitä 
kuvia jaksaa katsella vuosienkin päästä. 
Pääsääntö on, ettei samaan kuvaa 
mahdu kolmea ihmistä useampaa. 
Jos räpsii kuvia vaikkapa ristiäisissä, 
voi laatia henkilölistan ja sen avulla 
varmistaa kuva kaikista osallistujista. 
Helppo vinkki on se, että vauvaparka 
kiertää kaikkien sylissä ja aikuinen 
samalla kertoo, mitä lupaa vauvan 
kanssa joskus yhdessä tehdä. Tuollainen 

kuva on mukava muisto kaikille 
osapuolille. Samaa kaavaa voi käyttää 
rippijuhlissa, häissä, ylioppilasjuhlissa, 
syntymäpäivillä... Hautajaisissa 
kuvaaminen on aika turhaa, ne kuvat 
ovat tärkeitä vain ihan lähimmille 
omaisille ja heillekin vain lyhyen aikaa.

Valokuvaajan pitää olla rohkea, 
joskus röyhkeäkin. On uskallettava 
änkeä lähelle kohdetta, jopa kirkossa, 
vaikka pappi kiristelisikin kulmiaan. 
Vain harvoin kuvaamisesta on nykyään 
haittaa. Ennen salamavalot eivät aina 
sopineet.

Itä-Aureen asukkaiden joukossa on 
ihan ammattimaisia kuvaajia, joten 
heidän johdollaan voisi joskus järjestää 
vaikkapa kuvaustapahtuman. Digiaikana 
saa räpsiä halvalla satoja kertoja. 
Kuvaamaan oppii kuvaamalla ja olemalla 
rohkea. Tallenna kuviin missä ja milloin 
kuva on otettu ja keitä siinä näkyvät 
ihmiset ovat.

Mitä – Missä – Milloin

Kun kirjoittaa juttua lehteen, pitää 
mieluiten heti ensimmäisessä lauseessa 
kertoa mitä, missä ja milloin. Lukijan 
pitää saada heti tietää, kannattaako 
juttua lukea sen pidemmälle. Pääosaa 
jutuista luetaan vain yhden tai kahden 
kappaleen verran, siksi jutun sisältämä 
uutinen on oltava heti alussa.

Kirjoituksessa kannattaa aloittaa uusi 
kappale liian usein kuin liian harvakseen. 
Heti, jos uusi lause ei enää liity edellisiin 
lauseisiin, kannattaa painaa enteriä ja 
aloittaa uusi kappale. Niin jutussa pysyy 
ryhti, eikä lukija putoa kärryiltä.

Juttu ei saa olla liian pitkä. Jos 
olet lukenut tätä näin pitkälle, olet 
harvinaisen sinnikäs. Jos kirjoittaa 
paperille pöytäkirjaa, esitettä tai mitä 
vaan, kannattaa kirjoittaa isolla fontilla. 
Lukijalla ei välttämättä ole silmälaseja 
mukanaan.

Koskaan lausetta ei saa aloittaa 
numeroilla. Perusluvut kirjoitetaan 
mieluiten kirjaimilla kuin numeroilla. 
Komparatiivia ei saa käyttää, ellei 
kerro mihin verrattuna jokin asia 
on suurempi, kalliimpi,… Laittaa-
verbiä ei saa käyttää mistään 
muusta kuin syötävän laittamisesta. 
Muu ”laittaminen” on panemista. 
Kaksoispartitiivia ei saa kirjoittaa, vaikka 
puhekielessä sanotaankin helposti 
”ei montaa kertaa”; kuuluu kirjoittaa 
ei monta kertaa. Sana kohdalla on 
vaarallinen. Kuoppa on tiessä mutkan 
kohdalla, mutta ihmisen kohdalla asia 
on toisin.

Näillä perussäännöillä jutuista tulee 
luettavia, eivätkä suomen opettajatkaan 
ärsyynny. Jos pilkut pohdituttavat, 
kannattaa kirjoittaa vain päälauseita. 
Sellaista kirjoitustyyliä sanotaan 
hyryismiksi. Se on tehokasta ja selkeää.

Tärkein sääntö: älä pelkää virheitä, 
tärkeintä on kirjoittaa.

          

Kuva- ja juttuvinkki

Kirjoittaja on Taistelijan talo-palveluyh-
distyksen uusi jäsen, Pekka Kuusela, 
jonka aureslaisiakin sukujuuria käsit-
televä sukupokkari ”Hurskaan taiteen 
suku 1215-2015” julkaistiin 21.9.2015 
Itä-Aureen JussiMatissa. 

Joulu ensimmäinen... 
          AuresJuurisenA

Olen aina ollut ylpeä tamperelaisuudestani, kaikkien isovanhempieni puolelta 1800-luvulta 
alkaen. Olen kirjoittanut kirjoja Tampereen historiasta, tunnen kaupungin, sen tapahtumat, 
sen kadut ja rakennukset, ihmiset, ainakin syntyperäiset tamperelaiset. Kesällä 2015 
minusta tuli ihan yllättäen maalainen, taustaltani. Nyt olenkin ylpeä auresjuuristani.

Kirjoitin kesällä kirjan isäni-isän-isän-
äidin, Matilda Kovasen taustoista. 
Ennestään en edes tiennyt minulla 

olevan tuon nimistä isoisän isoäitiä. Vielä 
vähemmän tiesin kylästä nimeltään Itä-Aure. 
Tai tiesin toki jotakin murusia, vaikken ollut 
koskaan kylässä käynytkään. Isäni kävi van-
hempiensa ja kurulaisen kummisetäni kanssa 
kerran, 1940-luvulla. Heillä oli muistitietoa. 
Esi-mummu oli kertonut anopistaan.

Kun keväällä 2015 ryhdyin tonkimaan juu-
riani, löytyi 1800-luvun perukirja, josta sain 
otteen esi-isiin. Viralliset nimet ja tarkat syn-
nyinajat, mikä on tärkeää tietoa oikean tiedon 
kaivamiseen. Tilta olikin Matilda. Olisihan se 
pitänyt arvata. Hautakiviinkin oli nimiä vään-
netty kurulaissuuhun sopiviksi.

Isäni oli kuollut jo kymmenen vuotta aiem-
min, joten niistä ennakkomurusista Aurejärven 
suuntaan piti takertua omaan takaraivoon. Ke-
sätyöpaikassani monta vuosikymmentä sitten, 
1960-luvulla, Uudessa Kivipainossa oli töissä 
Kauno Kota-aho, isäni kaveri. Kauno oli 
kova kalamies ja minä kova kalapoika, mikä 
johti elämäni toistaiseksi ainoaan Aurejärvi-
tutustumiseen. Kota-aho näytti isälleni ja 
minulle, kuinka Aurejärveen liruvasta purosta 
saalistettiin ämpärikaupalla kutevaa lohikalaa, 
kuoretta. Aureen piikkihampaat olivat alle 
kymmensenttisiä, eikä se ole kalavale. Olim-
me Aurejärven länsirannalla.

Lienee ollut myös 1960-luvulla, kun ku-
rulaisjuurinen kummisetäni neuvoi meille 
lakkapaikan, pienen, helppokulkuisen suon. 
Kurun keskustasta länteen ja Luoteesta jonkun 

matkaa luoteeseen. Paikka löytyi ja pikapikaa 
äitini, isäni, omani ja jopa pikkuveljeni isot 
ämpärit olivat täynnä keltaista herkkua. Ahne 
äitini suunnitteli jo muovikassien hakemista 
auton peräkopista. Siihen ahneuteen löytyi 
lääke: Äiti, takanasi sihisee kyy!  Seuraava-
na vuonna kävin isäni kanssa Itäureentien 
varressa katsomassa lakkojen kypsymistä, 
mutta se ei ollut lakkavuosi. Lakat unohtui-
vat vuosikymmeniksi. Enää en muista suon 
sijaintia, olisiko kuivattu koivikoksi.

Kaupungilla silloin tällöin isäni tapasi 
pikkuserkkunsa Helvi Niinimäen. Heillä 
riitti juteltavaa, minä en kuunnellut. Emme 
käyneet Helvillä kylässä Kaupissa eikä 
leskeksi ja neljän lapsen yksinhuoltajaksi 
jäänyt Helvi ehtinyt meille Kaakinmaalle. 
Sitten 1980-luvun alkupuolella satuimme 
Helvin kanssa samoille asioille ja kuulin 
monenakin päivänä Itä-Aureesta. Karttakir-
jaa en silloinkaan vielä kaivanut esiin.

Seuraavaksi kuulin Pohjois-Kurusta 
1980-luvulla työni puitteissa. Heikki Lam-
min perheenjäseniä oli jopa neljässä polves-
sa. He vuorotellen asuivat C-portaassa, me 
vaimoni kanssa A-portaassa. Kuru kävi ilmi, 
ei sen tarkemmin kylä tai kontu. Sen sijaan 
A-portaassa asui Edith Sormunen, Onnis-
taan leskeksi jäänyt ja nykyasukkaan, Inkeri 
Sormusen äiti. Edith kertoi Itä-Aureesta 
hississä, portaikossa, pihassa, Tammelan-
torilla. Jaksoin kuunnella, mutta kartasta 
en varmistanut, missä tuo takametsien kylä 
mahtoi olla. Nyt tiedän, Juhtimäen kesämö-
kiltämme monta kilometriä pohjoisempana, 
Seitsemisen toisella puolella.

Pekka Kuusela
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Kaakinmaalla tutustuin työni ansios-
ta Uotila-nimiseen herrasväkeen. 
Maija-Stina ja Eelis oli sivistynyt 
aviopari. Heidän sohvallaan 
ja kahvipöydässään kuulin 
elämisestä Itä-Aureessa. 
He tekivät elämäntyön-
sä opettajina kylän 
koulussa ja tunsivat 
kylän kaikki perheet 
ja muistot olivat 
ainoastaan lämpöisiä 
ja tarinat opettavai-
sia. Teki mieli mennä 
itsekin katsomaan, 
kuinka tamperelais-
elämälle oli jossakin 
vaihtoehtomallikin. 
En mennyt. Sen sijaan 
Uotilat menivät vierai-
luille vaimoni työpaikalle 
vanhainkotiin, soittamaan ja 
laulattamaan. Eelis sai hiljai-
simmankin mummun muistele-
maan ääneen. Eelis ja isäni kuolivat 
samana talvena, siitä on nyt kymmenen 
vuotta.

Kun vaiheittain sain kevätkesällä 2015 sukupuuni 
kasvamaan, tuli vastaan itäauresjuurisia tamperelai-
sia, yllätyssukulaisia. Ennestään tästä suvusta elävinä 
jäseninä tiesin vain veljeni ja kaksi pikkuserkkuani. 
Kesällä yllätin monta ennestään tuntematonta tokaise-
malla puhelimessa tai sähköpostilla, että mitä sukulai-
nen! Yksi oli pikku-pikkuserkku Eija Sikström, jolta 
kysyin, oletko Rontin emäntä. Olimme tuttuja koi-
rapuistoista. Eijalla oli Rontti-lassie ja meillä Moro-
pystykorva. Eija on yksi neljästä Helvi Niinimäen 
lapsesta.

Soitin myös Maire Konttiselle Helsinkiin, kesken 
työpäivän. Maire toipui pari tuntia ja illalla sitten 
totesimme todellakin olevamme kinkeliinejä, Maire 
tyttönimeltään ja oma pappani poikavuosiltaan. Mairen 
pappa oli Kalle Kingelin, isäni pappa oli Eeti Kingelin 
ja papat keskenään veljeksiä, Ruoveden poikia, joiden 
äiti oli Itä-Aureesta Tilta Kovanen. Siispä isäni pikku-
serkkuna Maire ei ollut pahoillaan puheluistani, sillä 
Maire taas oli perehtynyt Tiltan miehen, Antti Sehva-
nia Kingelinin juuriin. Minä tiesin Kingelinin-suvusta 
vain isäni kertoman, että 1700-luvun lopulla tänne oli 

Saksasta tullut kaksi Kingelin-
nimistä veljestä. Maire oli niitä 

juuria tutkinut jo Keski-
Euroopasta.

Seuraava uhrini 
sukupuun rakente-

lussa oli Mairen 
tavoin tietoarkku 
Anne Martin-
tytär Kivimäki, 
jonka yllätin 
sähköpostilla. 
Järkytyksestään 
toivuttuaan 
Anne innostui 
Kaija-siskonsa 

kanssa yhteys-
henkilöiksi minun 

ja Itä-Aureen 
väliin. Puuhun 

ilmestyi 1900- ja 
2000-luvuilta noin 

tuhat itäauresjuurista su-
kulaista, eläviä ja kuolleita.

Kun suvun elävän nuorison ni-
miä kertyi, soitin Maija-Stina Uotilalle 

udellakseni lisätietoja Itä-Aureen taloista ja asukkais-
ta. Ystävällisesti Maija-Stina kutsui minut heinäkuun 
iltahartauteen Aurejärven kirkkoon, jossa voisin ky-
sellä sukulaisiltani itseltään ja kierrellä hautausmaalla 
kiviä tarkastelemassa. Tartuin tarjoukseen ja veljeni ja 
vaimojen kanssa hurautimme elämämme ensimmäisen 
kerran Itä-Aureeseen. Kirkolla meitä olivat vastassa 
Maija-Stina ja Sormusen Inkeri. Kirkkokahvituksen 
aikana olimme uusien sukulaisten piirittäminä. Tunne 
oli ikimuistoinen. Voiko noin mukavia ihmisiä olla 
olemassakaan ja vielä sukulaisina.

Anne kirjoitti kylän kotisivuille vierailustamme. 
Minulle alkoi tulvia sähköpostilla tietopaketteja uusilta 
sukulaisilta niin runsaasti, että jo valmiiksi kirjoittama-
ni sukukirja uudistui täysin. Itä-Aure oli ollut vain yksi 
sivulause. Lopulliseen kirjaan siitä tuli ydin. Kirjaa piti 
tulostaa vain yksi kappale, jonka veljeni olisi joskus 
lainannut luettavakseen. Nyt pelkästään JussiMattiin 
tarvittiin uusia lähisukulaisia varten sata kappaletta 
Hurskaan taiteen suku –kirjaa.

Suku on paras, ainakin minun sukuni. On ilo olla tänä 
jouluna auresjuurinen.

 
            Pekka Kuusela
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Bändin jäsenet vasemmalta 
oikealle: James Lascelles, Koop 
Arponen ja Dane Stefaniuk
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4 Pohjois-Kurussa
tapahtunutta

2015

18.1.2015 
Luoteen käsityökahvila keräsi heti alkuun  
15 osallistujaa ja ilo oli ylimmillään.  
Käsityökahvila jatkuu edelleen. 

Joulukonsertin jatkot 
JussiMatissa

Tampereen seudun työväenopiston 
harmonikka- ja pianopiiri jatkuvat 
myös itä aureessa edelleen.  
 
Kevätkaudella oli myös ATK-kurssi, 
joka aloitettiin jo syksyllä 2014 (kuva).

21.12.2014  
Koop Arponen & Flute of Shame 
Hyväntekeväisyys konsertti Ride for a 
lifetime/Aamu Suomen Lasten syöpä-
säätiön hyväksi.  
Paikalla myös Robert Gerritsen, yksi 
idean aluillepanijoista. 
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12.2.2015 JussiMatissa Ylöjärven kylien tapaaminen ja Kantrin leaderinfo.

Sormusentieltä 
Kuvaajana Elina Riitijoki

27.2.2015  

Potkukelkkojen 
kokoontumisajot
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Pohjois-Kurussa
tapahtunutta

2015

18.4.2015 

Aurejärven Pelimannien 
20-vuotisjuhla ja 20-vuotishis-
toriikin julkistaminen. Samalla 
julkistettiin myös nuottivihko 
”Maire Tammenlaakson tun-
nelmia”. Tapahtuma pidettiin 
Kurun Seuratalolla.

Koonnut Aurejärven Pelimannit 2015

Aure järven 
Pe l imannit

vuotta

Vas. Irene Juselius; Harmonikka-
liiton myöntämä kultainen an-
siomerkki, järjestysnumeroltaan 
yhdeksän.
Muut huomioinnit tilaisuudessa:
Katja Rajala, Eva Seppälä, Kati 
Ala-Ristaniemi, Hely Kalliojärvi, 
Jorma Järvenmäki, Juhani  
Soljanlahti ja Erkki Sormunen.  
Takana Kimmo Mattila Suomen 
Harmonikkaliitosta.
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Pohjois-Kurun 
Kruununmetsätorpat

Kruununmetsätorpat syntyvät isojaon 
seurauksena

Kurun pohjoisosien asutus oli 1700-lu-
vun lopulla hyvin harvaa. Talojen luku-
määrä oli pysynyt lähes samana asu-
tuksen alkuajoista, 1500-luvun lopulta 
lähtien, eikä torppiakaan ollut paljon. 
Molemmissa kylissä oli ennen isojakoa 
kuusi taloa: Riuttasilla Luomajärvi, Suu-
tarila, Mäkelä, Vihola, Yli-Minkkinen ja 
Ala-Minkkinen sekä Aureessa Kovanen, 
Sormunen, Hänninen, Pusu, Lannetta 
ja Saksa.  Talojen ja torppien vähäinen 
määrä kertoo siitä, että vaikka Aureen 
ja Riuttasen talot olivat pinta-alaltaan 
varsin suuria, oli niiden peltopinta-ala 
pieni, eivätkä tilat olleet järin rikkaita. 
Toisaalta myös lainsäädäntö oli 1700-lu-
vulla rajoittanut voimakkaasti tilojen 
jakamista ja torppien perustamista.

Isojaon tarkoituksena oli paitsi paran-
taa maanviljelyksen edellytyksiä myös 
tehostaa verotusta. Isojako saatiin 
valmiiksi Aurejärvellä vuonna 1797 
ja Riuttaskorvessa samoihin aikoihin. 
Molemmissa kylissä havaittiin, että ta-
loilla oli ollut aivan liikaa metsämaata 
suhteessa maksettuihin veroihin. Nämä 
kruunun omaisuudeksi siirtyneet liika-
maat käsittivät noin puolet koko Kurun 
pinta-alasta. Ylivoimaisesti suurin osa 
liikamaista sijaitsi Pohjois-Kurussa. 
Kruununmaille perustettiin 1800-luvun 
alussa 1/8-manttaalin suuruisia uudis-
tiloja. Aureen uudistilat olivat Äijälä, 
Pyyninki ja Ainesjärvi ja Riuttasen Suo-
järvi, Niinimäki, Haukijärvi, Pallineva, 
Perivehmas, Leppämäki, Pohjasmäki 
ja Taivaljärvi. Uudistilat pantiin verolle 
vuonna 1836.

Samassa yhteydessä kruununmaille pe-
rustettiin kruunun perintötorppia, jotka 
muistuttivat asemaltaan uudistiloja. 
Aureen perintötorpat olivat Tervajärvi, 

Vesa, Aineslahti, Liikala, Ahvenharju 
ja Järvensivu. Riuttasille perustettiin 
Torkon, Anttilan, Saarijärven ja Raivion 
perintötorpat. Perintötorppia kutsuttiin 
aluksi kruununmetsätorpiksi, mutta ne 
erosivat asemaltaan selvästi myöhem-
mistä, varsinaisista kruununmetsätor-
pista. Perintötorpat olivat suurempia ja 
itsenäisempiä kuin kruununmetsätor-
pat. Osa perintötorpista, uudistiloista ja 
kruununmaalle perustetuista torpista 
oli 1800-luvun alussa merkitty verojää-
käritiloiksi (skatte jägare torp). Vero-
jääkäritiloja perustettiin 1700-1800-lu-
kujen vaihteessa paljon nimenomaan 
nykyisten Kurun, Parkanon ja Kihniön 
harvaan asutuille kruununmaille. Ve-
rojääkäritilat oli vapautettu veroista 
20 vuodeksi vastineeksi siitä, että ne 
lähettivät yhden miehen vuosittain kol-
meksi viikoksi armeijan palvelukseen. 
Verovapaiden vuosien jälkeen verojää-
käritiloista oli tarkoitus tulla tavallisia 
kruununtaloja. Verojääkärijärjestelmä 
ei ehtinyt alkaa toimia kunnolla, sillä 
Suomen sodan jälkeen vuonna 1809 
Suomi liitettiin osaksi Venäjän keisari-
kuntaa. Verojääkäreiden sotapalvelus 
muutettiin velvollisuudeksi työskennellä 
vuosittain kolme viikkoa kruunun töissä, 
kuten siltatyömailla ja koskien perkauk-
sessa. Rippikirjoissa verojääkäritiloiksi 
oli merkitty 13 torppaa ja uudistilaa 
Riuttasilta ja saman verran Aureesta.

Turvattu asema, niukka toimeentulo

Isojaon jälkeen, 1800-luvun ensimmäi-
sellä puoliskolla, uudisasutustoiminta 
jatkui melko vilkkaana Riuttasilla ja 
Aureessa. Tuolloin kruununmaille pe-
rustetut, torpiksi nimitetyt tilat olivat 
enemmän tai vähemmän laittomia. 
Kruununmaiden asutustoiminta sai lail-
liset puitteet vasta 1850-luvulla, jolloin 
perustettiin Metsänhoidon ylihallitus. 
Kruununmetsät jaettiin hoitoalueisiin ja 

tarkastuspiireihin. Pohjois-Kuru kuului 
Aureen hoitoalueeseen. 

Hoitoalueiden tehtäviin kuului saattaa 
villit kruununmetsätorpat sopimusten 
ja verotuksen piiriin. Vuonna 1867 
jokaisen kruununmetsätorpan kanssa 
solmittiin kirjallinen kontrahti. Kont-
rahtin laati paikallinen metsänhoitaja, 
mutta sopimus hyväksyttiin lopullisesti 
Metsähallituksessa. Kurulaisten kruu-
nunmetsätorppien viljelykset tarkas-
tettiin vuosina 1884-1887. Kurulaisissa 
kruununmetsätorpissa oli keskimäärin 
5,5 tynnyrinalaa (1 tynnyrinala = n. 0,5 
hehtaaria) peltoa. Lisäksi niillä oli niit-
tyjä 2,2 ha sekä kytöjä ja suoviljelyksiä. 
Kruununmetsätorpilla oli hiukan vä-
hemmän peltoa, mutta toisaalta enem-
män niittyä kuin kurulaisten talojen 
torpissa keskimäärin. Aureslainen Kaar-
tinaho oli peltoalaltaan (8,3 ha) suurin 
kruununmetsätorppa. 1910-luvun 
lopulla tehdyn katselmuksen mukaan 
keskimääräinen kruununmetsätorppi-
en peltopinta-ala oli 3,8 ha ja niittyjen 
pinta-ala 1,8 ha. 

Kruununmetsätorppien rakennukset 
olivat usein isoja ja jämeriä, sillä niiden 
rakentamiseksi sai ottaa puut valtion 
metsästä. Mainiona esimerkkinä kruu-
nunmetsätorppien rakennuskannasta 
on säilynyt Koveron pihapiiri Seitse-
misessä. Riuttasen Vehkosen asuinra-
kennus oli suuri, ulkomitoiltaan 9 x 22 
metriä. Vehkosen pirtissä oli tupa, pors-
tua ja neljä kamaria. Monissa kruunun-
metsätorpissa oli paljon rakennuksia, 
kuten tuon ajan taloissakin. Esimerkiksi 
Aureen Järvenpäässä oli asuinrakennuk-
sen lisäksi pakari, kaksi navettaa, talli, 
viisi aittaa, sauna, riihi, paja, kärryliiteri, 
kaksi rehulatoa, yhdeksän heinälatoa 
ja kahdeksan niittylatoa. Suuri osa 
kruununmetsätorpista joutui tulemaan 
toimeen paljon vaatimattomammalla 
rakennuskannalla.

Suuri osa Pohjois-Kurun nykyisistä taloista on aikoinaan ollut kruununmetsätorppia. 
Tässä artikkelissa tarkastellaan kruununtorppien historiaa kahdessa maakirjakylässä, 
Aurejärvellä ja Riuttaskorvessa. Riuttaskorpeen eli Riuttasiin kuuluivat 1800-luvulla 
nykyinen Riuttanen ja Luode. Aurejärven kylään eli Aureeseen lukeutuivat nykyisistä 
kylistä Itä-Aure, Länsi-Aure ja Parkanon Aure.

Aure Riuttanen

Ahola Natturi

Vähämustajärvi Pahlanen

Riitijoki Marja-aho

Törmä Eromäki

Frigård Lahdenperä

Isoviita Vierikko

Venesjärvi Jouttijärvi

Rasimäki Hakola

Isomustajärvi Kotamäki

Lehtisalo Torttijärvi

Lamminmäki Jytilä

Särkimäki Vehkonen

Mäenpää Kitunen

Heinäaho Marjamäki

Taka-aho Petäjäjärvi

Kivimäki Leponiemi

Talasmäki Raita-aho

Kaartinaho Talvisilta

Niinimäki Isohuhta

Juusenaho yht. 19

Huhdanpää

Joutsiaho

Rantala

Patomäki

Pohja

Mikkola

Rikala

Jänisniemi

Kuusenaho

Vekara

Uljas

Ahvenlammi

Kivijärvi

Ojajärvi

Majamäki

Talasoja

Järvenpää

yht. 37

Kruununmetsätorpat Aureessa ja Riuttasilla 
1884-1892 rippikirjan mukaan

Kruununmetsätorppien kontrahdit tehtiin valmiiksi painetulle, 
kaksikieliselle lomakkeelle. 
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Joutsiahon kruununmetsätorppa 
lunastettiin itsenäiseksi 
1920-luvun lopulla.

TERVETULOA PAIKALLISHISTORIAPÄIVÄÄN!

Perinteinen Pohjois-Kurun paikallishisto-
riapäivä järjestetään lauantaina 18.6.2016 

klo 11 alkaen JussiMatissa. Päivän teemana 
on sotahistoria ja vetäjänä tuttuun tapaan 

Marjo Heikkilä. Käymme aluksi lyhyesti 
läpi Ruotsin vallan ajan ja autonomian ajan 

sotien vaikutuksen Pohjois-Kuruun.  
Pääpaino on kuitenkin 1900-luvun sodissa: 

sisällissodassa sekä talvi- ja jatkosodassa 
sekä niiden vaikutuksessa kotiseutumme elä-
mään. Osallistujia pyydetään ottamaan mu-
kaan sota-ajan kirjeitä, kortteja, valokuvia,  

puhdetöitä ja muuta esineistöä.

Kruununmetsätorppareilla ei ollut oikeutta 
myydä puita torppansa alueelta, ja kaskea-
mistakin rajoitettiin voimakkaasti. Tämä 
aiheutti runsaasti ristiriitoja alueen metsän-
vartijoiden ja kruununmetsätorppareiden 
välille. Yksi Pohjois-Kurun yleisimpiä rikoksia 
olikin 1800-luvulla ”metsän raiskaami-
nen”. Sillä tarkoitettiin niin plankkupuiden 
kaatamista valtion metsistä kuin luvatonta 
kaskeamistakin.

Kruununmetsätorppareiden leipä ei ollut 
juuri sen leveämpi kuin saman ajan kuru-
laisilla talojen torppareillakaan. Peltoa oli 
vähän, ja lisätienestejä oli pakko hakea 
metsätöistä ja tervanpoltosta. Kruununmet-
sätorppareiden asema oli kuitenkin turva-
tumpi kuin talojen torppareiden. Kontrahti 
tehtiin aina kirjallisena ja kaikille torpille 
saman sisältöisenä. Kruununtorpan vuokra-
aika oli yleisimmin 25 vuotta kerrallaan. Ellei 
kruununtorppari laiminlyönyt torppansa 
hoitoa tai syyllistynyt törkeään rikokseen, oli 
riski joutua pois torpasta olematon. Talojen 
torppien sopimukset olivat sen sijaan usein 
suullisia, eikä häätöön tarvittu sen kum-
mempaa syytä. Tavallisten torppien vuokra-
ehdot olivat runsaine päivätöineen paljon 
ankarammat kuin kruununmetsätorpilla. 
Kruununmetsätorpat maksoivat vuokran-
sa valtiolle rahana tai rukiina. Joskus osan 
vuokrasta saattoi kuitata tekemällä taksvärk-
kiä tietöissä. Osalla kruununmetsätorpista 
oli myös omia mäkitupia.

Kruununmetsätorpat itsenäistyvät

Vuonna 1868 kurulaisista 48 % oli torpparei-
ta ja 5 % kruununmetsätorppareita. Pohjois-
Kurussa kruununmetsätorppareiden osuus 
väestöstä oli huomattavasti suurempi, sillä 
suurin osa pitäjän kruununmetsätorpista 
sijaitsi nimenomaan Aureessa ja Riuttasil-
la. Kurussa oli vuosien 1884-1887 tietojen 

mukaan yhteensä 60 kruununmetsätorppaa. 
Näistä 38 sijaitsi Aureessa ja 14 Riuttasilla. 
Lopuista kolme oli Keihäsjärvellä, kolme 
Juhtimäessä ja yksi Haukkamaalla.

Kruununmetsätorppien ensimmäinen 
itsenäistymisaalto oli vuonna 1893. Tällöin 
28 kurulaista kruununmetsätorpparia käytti 
valtion tarjoamaa mahdollisuutta lunas-
taa torppansa itsenäiseksi tilaksi. Valtio 
oli varsin avokätinen itsenäistyville tiloille 
annettavan metsämaan suhteen: itsenäisty-
neiden tilojen keskimääräinen pinta-ala oli 
peräti 134 hehtaaria. Suurin itsenäistyneistä 
tiloista oli aureslainen Kaartinaho, jonka 
pinta-alaksi tuli 270 ha.

1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa 
perustettiin uusiakin kruununmetsätorppia. 
Vuonna 1917 Kurussa oli 41 kruununmetsä-
torppaa.  Nämä torpat saivat odottaa itse-
näistymistään 1920-luvulle saakka. Vuonna 
1922 säädettiin metsämaiden asuttamislaki, 
jonka nojalla kruununmetsätorppia voitiin 
lähes 30 vuoden odotuksen jälkeen taas 
lunastaa itsenäisiksi. Lunastukset alkoivat 
vuonna 1926, ja vuosien 1926-1927 aikana 
39 kurulaista kruununmetsätorppaa itse-
näistyi. Itsenäistyneistä tiloista 23 sijaitsi 
Aureessa ja 15 Riuttasilla. Tällä toisella 
kierroksella itsenäistyneiden torppien 
keskimääräinen pinta-ala jäi paljon pienem-
mäksi kuin vuoden 1893 kierroksella, vain 
49 hehtaariin.

1800-luku oli Pohjois-Kurussa kruununmet-
sätorppien valta-aikaa. ”Ruununtorpparit” 
raivasivat peltonsa ja rakensivat pirttinsä 
kotiseutumme laajoihin valtion metsiin. 
Monella tilalla on edelleen pystyssä kruu-
nuntorppa-ajan aittoja tai asuinrakennuksia. 
Alueemme kruununmetsätorpissa asui 
reilun sadan vuoden aikana satoja ihmisiä. 
Monen nykykurulaisen juuret juontavatkin 
johonkin kruununmetsätorppaan.

           Kruununmetsätorpan tytär

   Marjo Heikkilä

Lähteet:

Heikkilä, Marjo, Aurejärven kylä natisee liitok-
sissaan. Kurulaisen maakirjakylän hajoaminen 
kulmakunniksi 1859-1925.

Jokipii, Mauno, Kankaanpää, Matti J., Nissilä, 
Viljo, Orkamo, Ilma, Vanhan Ruoveden historia 
1:2.

Koukkula, Tuomo, Kuru, Pohjaslahti, Ruovesi, 
Vilppula ja Virrat isostavihasta 1860-luvulle.

Laitinen, Erkki, Kurun historia 1867-1918.

Laitinen, Erkki, Kurun historia 1819-1985.

Markkola, Pirjo, Ikaalisten entisen emäpitäjän 
historia III. Suuresta Pohjan sodasta pitäjänja-
koon 1721-1852.

Kurun rippikirjat 1777-1909: http://www.
sukuhistoria.fi/
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6.5.2015  
 
Kuru-neuvosto kävi pohjoiskurulaisia 
tapaamassa JussiMatissa ja piti avoi-
men kokouksen.
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19.5.2015  

Posti tiedotti muutoksista 
JussiMatissa.

3.6.2015  

Samuel Schmidt kesätyöntekijä 
teltan pystytystalkoissa, teki kesän 
aikana myös englanninkieliset esittelyt 
kotisivuille.

Kuvassa taaempana yhdistyksen kesä-
työntekijä Samuel Schmidt, jonka kahden 
viikon harjoittelun palkka saatiin Tam-
pereen Seudun Osuuspankilta. - Kurun 
Osuuspankki lahjoitti yhdistykselle 200€, 
joka käytetään osasuorituksena tämän 
julkaisun painatuskuluihin. 

15.5.2015  

Hyvinvointi-ilta JussiMatissa, Auli Keskinen 
ja Katja Katajisto
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5 Moottorisahanäyttely 
Vastamäellä Raitalassa 
Luoteessa

Paavo Pajusen puutöitä

Tarja Riskilän käsityöputiikki 
Luoteessa

Aune Kivioja ja Raija 
Haavisto Länsi-Aureessa

Toritapahtuman työporukkaa

Haitarissa isä ja poika Uusitalot

6.6.2015  

Kyläkirppiskierroksen avajaiset  
ja Avoimet kylät päivä - pohjois-
kurulaisten yhdistysten ja yhtei-
söjen esittelyteltta.

28 29



30 31



Matti pääsi ripille vuonna 1881, ja sa-
maan aikaan Suomessa toimeenpantiin 
yleinen asevelvollisuus vuonna 1878 
säädetyn lain nojalla, ”jota kaikki asian-
omaiset alamaisuudessa noudattakoot”. 
Vuonna 1888 Mattikin sai kehotuksen 
saapua kutsuntoihin, joihin kaikki 
miehet tulivat sinä vuonna, kun he 
täyttivät 22 vuotta.  Autonomian ajan 
asevelvollisuus tuli koskemaan vuosina 
1859 – 1883 syntyneitä, sillä sotaväki 
hajotettiin vuosina 1901 – 1905. Suo-
men Suuriruhtinaskunnan hallitsijana 
oli keisari Aleksanteri III. Hänen isänsä 
keisari Aleksanteri II oli menehtynyt 
salamurhan uhrina vuonna 1881.

Kutsuntapiirit oli jaettu kahdeksaan 
Tarkk’ ampujapataljoonaan ja niiden 
alaisiin 32 reservikomppaniaan. Lisäksi 
oli Suomen Kaarti eli Henkivartioväen 
3. Suomen Tarkk’ ampujapataljoona, 
Suomen kadettikoulu sekä venäläisiä 
sotajoukkoja. Tarkk’ampujapataljoonien 
sijaintipaikka oli läänin pääkaupunki, 
ja niitä oli kahdeksan: Hämeenlinna, 

Kuopio, Mikkeli, Oulu, Turku, Uusi-
maa, Vaasa ja Viipuri. Asepalvelukseen 
valittiin arvalla, ja arpanumerot 1 – 10 
merkitsivät 3-vuotista asepalvelusta. 
Reservissä palveltiin 90 päivää kolmena 
kesänä siten, että ensimmäisenä pal-
veltiin 45, toisena 30 ja kolmantena 15 
päivää.

Kutsunnassa Matin nostaman ar-
van numero oli 6. Palveluspaikak-
si tuli Suomen 7. Hämeenlinnan 
tarkk’ampujapataljoona, jonka aluetta 
kutsuttiin Suomen kasarmeiksi.  Matti 
astui armeijan palvelukseen 1.11.1888 
eli perinteisenä palkollisten kontrahti-
päivänä I komppaniaan numerolla 91.

Alokasaika 

Pataljoonan virkakieli oli ruotsi, komen-
tokieli venäjä ja opetuskielenä käytettiin 
suomea. Alokkaiden tärkeä tavoite oli 
oppia venäläiset komentosanat sekä 
osata vastata yksinkertaisiin venäjänkie-
lisiin kysymyksiin. Luku-, kirjoitus- ja 

laskutaidoissa oli puutteita, koska 
yleistä oppivelvollisuutta ei vielä ol-
lut, ja niissä annettiin opetusta. 

Pataljoonankomentaja piti ankaraa 
kuria tärkeänä mutta määräsi, että 
miehistä oli pidettävä myös isällistä 
huolta ja heille oli kasvatettava siveel-
listä ryhtiä. Kortinpeluu uhkapelinä oli 
kiellettyä. Jos ei ymmärtänyt venäläi-
sen rykmentin upseerin kysymyksiä, 
ei saanut kiroilla, vaan ”noudattaa 
mieluummin hiljaisuutta”.

Äksiiseissä eli harjoituksissa ja muissa 
tilaisuuksissa käytettävät asut oli tark-
kaan määritelty. Parran kasvattaminen 
oli sallittua. Sotilaskoulutuksessa 
harjoitettiin ampumataitoa, jossa saa-
vutettiin erinomainen taso. Pistintais-
telukoulutus mittasi mieskohtaista 
taistelutaitoa. Kesäisin pataljoona oli 
leirillä joko Lappeenrannassa tai Kras-
noje Selossa Venäjällä, missä har-
joituksiin osallistui myös venäläisiä 
rykmenttejä.

Olin siellä Rasnainsalossa
-Matti Mattilan asepalvelus

RITvA KETTuNEN

Isoisäni Matti Mattila syntyi Kivimäen perintöjääkäritilalla Pohjois-Kurussa vuonna 1866 eli 
suurten nälkävuosien aikaan. Matti selviytyi lapsuusajastaan, vaikka nälkä koetteli seutua 

ja koko maata rajusti. Suomi menetti väestöstään noina vuosina kaikkiaan noin 8 % asukas-
luvusta, mutta Satakunnan pohjoisosissa kuolleisuus oli jopa 20 %. 

Matti Mattila tarkk'ampujatovereineen 
kasarmin edessä (Oiva Mattilan arkisto)

13.6.2015 

Paikallishistoripäivä Jussi-
Matissa ja opastettu hau-
tausmaakierros Aurejärven 
hautausmaalla, josta yhdistys 
tuotti painetun oppaan: FM 
Marjo Heikkilä (o.s. Mäkinen) 
Aurejärven hautausmaan 
kierros. Se sisältyy myös 
yhdistyksen julkaisuun ”Opas 
Pohjois-Kurun kylien kulttuuri-
raiteille 2015”.
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Huomionarvoista on, että keskeyttämisiä pataljoo-
nassa oli vähän, koska koulutettavat oli jo valikoi-
tu terveydentilan ja fyysisen kunnon perusteella. 
Voimisteluopetus oli monipuolista ja lisäsi miesten 
voimaa ja jäntevyyttä. Jos miesten polvet nousivat 
marssiessa liikaa, harjoituksia jatkettiin. Talvella 
hiihdettiin ja järjestettiin potkukelkka- ja lumiken-
käkilpailuja, joissa palkintona oli hopealusikka ja 
pieniä rahasummia. 

Paraatit, joilla juhlistettiin keisarillisen perheen kaik-
kia merkkipäiviä, yleisiä juhlapäiviä ja pataljoonan 
omia merkkipäiviä, kuuluivat sotilaskoulutukseen. 
Vuosittain pidettiin paraati maaliskuussa keisarin 
syntymäpäivänä ja keisarin valtaistuimelle nousun 
vuosipäivänä, toukokuussa perintöruhtinaan synty-
mäpäivänä ja keisarin kruunauksen vuosipäivänä, 
syyskuussa keisarin nimipäivänä, marraskuussa 
keisarinnan syntymäpäivänä ja joulukuussa perin-
töruhtinaan nimipäivänä. Keisariperheen kunniaksi 
järjestettyihin tilaisuuksiin osallistujat komennettiin. 
Jumalanpalveluksia, joihin osallistuminen oli vapaa-
ehtoista, oli lähes viikoittain.

 Matin ensimmäiseen palvelusvuoteen mahtuivat 
keisarinnan syntymäpäivän kirkkoparaati, vala-
tilaisuus Hämeenlinnan kirkossa, minkä jälkeen 
järjestettiin myös paraati, ja vielä ennen joulua pe-
rintöruhtinaan nimipäiväparaati kasarmilla. Jouluksi 
myönnettiin lomaa 18 aliupseerille ja 122 miehelle. 
Kasarmille jääville tarjottiin perunatuutinkia ja riisi-
kryynipuuroa.

vuosi 1889

Vuoden alussa kasarmille määrättiin lomakielto 
Hämeenlinnan markkinoiden ajaksi, ja pataljoonasta 
lähetettiin kulkuvartioita kaupungille.  Kesällä pa-
taljoona lähti Janakkalaan kenttäammuntoihin, joita 
harjoitettiin 300 – 800 askeleen etäisyyksillä. Par-
haiten ampuneet saivat myöhemmin rahapalkintoja. 
Pataljoona palasi viiden päivän kuluttua marssien, ja 
irtaimisto palautettiin laivalla.

Loppuvuonna järjestettiin ampumaharjoitukset uu-
della Poltinahon radalla, ja sotaväen ylipäällikkö piti 
katselmuksen. Pataljoona oli leirillä myös Hauhon 
Vitsiälässä, josta marssittiin takaisin kasarmille. 
Kaksipuoleinen taisteluharjoitus, missä harjoiteltiin 
sekä puolustusta että hyökkäystä, järjestettiin Hau-
hon ja eteläisten kylien välillä. 

vuosi 1890

Alkuvuodesta kaksi tarkk’ampujaa joutui kortinpe-
luusta sotaoikeuteen. Toinen sai 6,5 kk vankeutta, 
toisen tuomio oli vain 15 vrk. Juhannuksena patal-
joonassa tarjottiin riisikryynipuuroa ja kotitekoista 
olutta.

Kesällä komentaja Sundman ilmoitti, että hän oli yli 
10 vuotta toiminut pataljoonan päällikkönä:  
”Edistyneen vanhuuteni takia minun täytyy nyt läh-
teä. Pataljoona on tullut minulle rakkaaksi ja annan 
sydämelliset kiitokseni kaikille sen jäsenille. Toivon 
jatkuvaa menestystä pataljoonalle.”

TERvEySOPILLISIA SääNNöKSIä LEIRILLä

• Aksiisin päätyttyä ei saa heti peseytyä vaan ainoastaan pyyhkiä silmät ja kasvot kuivalla pyyhinliinalla + kylmällä 
vedellä, eivät saa ennen kuin jäähtyvät, peseytyä. Telttiä tuuletettakoon joka päivä ja pidettäköön puhtaana sisältä ja 
ulkoa.

• Kun telttikangasta lämpimällä ilmalla nostetaan miehistön siellä ollessa niin pitää tämän tapahtua kaikista neljästä 
kulmasta samalla aikaa ristivedon välttämiseksi.

• Vaatteiden pesua ei sallita niillä paikoilla, joista juomavettä otetaan ja ei myöskään uimalaitureilla. Uimaan saa 
alipäälliköitä ja miehiä päästää ainoastaan komannoissa, jos miesluku ei nouse yli 30 aliupseerin johdolla; suurempia 
komennuskuntia ainoastaan upseerin johdolla.

• Liinavaatteiden pesuun saa miehiä lähettää ainoastaan komannoissa. Hevosia saa uittaa ainoastaan joessa, alipuo-
lella rautatieasemaa vaan ei millään ehdolla järvessä.

• Kuleksivat kauppiaat saavat kaupata tavaroitaan ainoastaan sillä paikalla pataljoonan leirin takana joka on merkitty 
otsakirjoituksella ”Kauppapaikka”. 

Matti lähti 6.7. pataljoonan mukana leirille ”Rasnainsaloon”, kuten hän myöhemmin itse 
kertoi, ja perille saavuttiin kaksi päivää myöhemmin. Matka tehtiin junalla Pietarin kautta eli 
Mattikin pääsi näkemään suurkaupungin loistoa ensimmäisen ja viimeisen kerran elämässään.  

Äksiisit alkoivat heti, ja järjestettiin useita paraateja. Keisari Aleksanteri III vieraili ja tarkasti 
leirin, ja seuraavana päivänä sotaväen komentaja kulki keisarin kanssa leirissä. Komento kuu-
lui: Laulu pitää kuulua kun Hänen Keisarillinen Korkeutensa lähestyy sekä kulkee ohi leiri-
rintaman. Keisari vieraili leirillä vielä kolmasti ja seurasi kunniakseen järjestettyjä paraateja. 
Kerrotaan, että ”Hänen Majesteettinsa keisarinna ajoi avonaisissa vaunuissa ja lempeästi 
nyykäytteli päätään tervehdykseksi”.KRASNOjE SELON LEIRI

Suomen Kaarti osallistui vuosittain Venäjän sotavoimien 
leirille, ja lisäksi vuorovuosina kaksi kahdeksasta Suomen 

tarkk’ampujapataljoonasta. Kesällä 1890 oli Hämeenlinnan ja 8. 
Viipurin Tarkk’ampujapataljoonan vuoro osallistua leirille Kras-
noje Selossa eli Kyyrölässä, joka sijaitsi Pietarin eteläpuolella.

Leirille lähtijät varustettiin mainituilla parseeleilla:

paitoja 4 kpl, saappaita 2 paria, alushousuja 2 paria, kaula-
liinoja 2 kpl, verkahousuja 2 paria, virkatakki nrot II, III, IV, 
sinelliä nrot II ja III,liinapaitoja 3 kpl, virkalakki 1 kpl, sama 

keinoteltuja 1 kpl, jalkariepuja 4 paria, henskeliä 1 pari, vat-
sapeitteitä 1kpl, sänkytarpeita kertamus, kivääri, hihnalla 

1 kpl, pieni kirves kotelolla 1 kpl, sama lapiokotelolla 1 kpl, 
parseelipussi 1 kpl, saapaskotelo 1 kpl, patroonataskuja 2 
kpl, suolivyö soljella 1 kpl, sinelli hihna 1 kpl, kenttäkattila 
1 kpl, vesisäiliö 1 kpl, juomapikari 1 kpl, kenttätelti 1 kpl, 
telttakeppi ja köysi, kokoonkääritty päällystakki ja hihna 

kokoontaitetun päällystakin päiden yhteensitomista varten.

Taisteluharjoitusten lisäksi järjestettiin suuri manööveri Narvan ja Krasnoje Selon välimaas-
tossa. Erotuomarina toimi kenraaliluutnantti Nikolai Bobrikov, jonka Suomen kansa tuli myö-
hemmin hyvin tuntemaan. Sotaharjoitus oli ankara ja olosuhteet vaikeat mutta jälkeenpäin 
pataljoonaa kiitettiin hyvästä suorituksesta, kestävyydestä ja järjestyksestä niin majapaikoilla 
kuin marsseilla.

Kuten yleensä on tunnettua ovat Suomen tarkk’ampujapataljoonat kotimaassaan saawutta-
neet mainiot  tulokset ampumista koskevissa tarkastuksissa. Tätä taitoansa eivät maamme 
asewelvolliset näytä unhottavansa isämaansa ulkopuolellakaan. Selvin todiste siitä ovat ne 
kaksi ampumatarkastusta, jotka täällä ovat pidetyt Hämeen ja Viipurin pataljoonain kans-
sa. Kumpaisessakin koetuksessa olemme saaneet useampia prosentteja yli korkeimman arvo-

sanan, erittäinkin on Hämeen pojat kunnostaneet itsensä. (Suomalainen 21.8.1890)

Matti perheineen Mattilan talon pihalla  
1920-luvun alussa (Oiva Mattilan arkisto)
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vuosi 1891 

Pataljoona lähti kesällä leirille Lappeenrantaan. Pataljoonan vuosipäivänä raittiusseuraan kuuluvat saivat 
kahviannoksen ja muut olutta. Keisari Aleksanteri III vieraili leirillä, jonka päätyttyä kasarmilla järjestettiin 
perintöruhtinaan kotiinpaluun jälkeinen kirkkoparaati. Ruhtinas oli ollut 2 kk matkoilla.

Matti sai kolmen viikon loman syksyllä 1891. Lomalle pääsemiseen vaikutti ikäluokka ja herra pataljoonan-
komentajan arviointi käyttäytymisestä. Matin loman aikana miehistölle annettiin ylimääräinen annos riisryy-
nipuuroa ja olutta Hänen Keisarillisen Korkeutensa korkeana nimipäivänä.

Miehistö luokiteltiin käytöksen ja virkavelvollisuuden täyttämisen perustella, ja 31.10.1891 Matti kotiutettiin 
eli ”siirretään reserviin, joka laissa säädetyn ajan on palvellut vakinaisissa joukoissa”. 

Matin ei koskaan tarvinnut käyttää saamansa hyvää sotilaskoulutusta sotatilanteessa.  Hän tuli kotiin ja avi-
oitui Hilma Aliina Laurilan kanssa vuonna 1896. Hilma oli kotoisin nykyisessä Länsi-Aureessa sijaitsevasta 
Ainesjärven Frigårdin eli Laurilan torpasta. He perustivat Mattilan talon 1900-luvun alussa ja saivat yhdek-
sän lasta, joista isäni oli toiseksi nuorin. Saatuaan poikansa takaisin talvisodasta Matti kuoli lokakuussa 1940. 

Suomeen lähdettäessä miehistölle tarjottiin hernekeittoa Pietarin asemalla ennen junan lähtöä, ja seuraavana 
päivänä saavuttiin Hämeenlinnaan. Keisari lahjoitti myöhemmin äksiisinäytökseen ja manööveriin osallistu-
neille kullekin 50 kopeekkaa.

Lähtöpäivän aamuna saapui paljo Inkerin eukkoja jättä-
mään hyvästi Suomen poikia. Itku silmissä he katselivat 
kun me astua tömistimme rautatien asemaa kohden (Uusi 

Suometar 2.11.1890).

Noin tuhatkuusisataa suomalaista  
soturia oli viime kuluneena kesänä Krasnojeselon  

leirissä harjoittelemassa itseään suuren wenäläisar-
meijan kanssa. Wanhastaan tunnettu Suomalainen 
kunto tuli tälläkin kerralla näkyviin; sillä mitään 
sellaista, joka olisi alentanut mainettamme, ei ta-
pahtunut koko leiri-ajalla. Päinwastoin – warsin-

kin, mitä tulee meihin Hämäläisiin – kiitettiin meitä 
erinomaisen hywästä käytöksestä ja tehtäwien 

kunnollisesta täyttämisestä. Kärsiwällisyys ja kes-
täwyys, nuo esi-isäin wanhat tuntomerkit, eiwät 

näytä puuttuwan nykyiseltäkään sukupolvelta, sen 
huomasimme niissä monissa waikeissa oloissa, joi-
hin jouduimme tällä matkallamme. Walittaminen 
ei ole jokamiehen asia, sen näkyiwät pojat hywin 

muistawan, sillä ilo ja hilpeä mieli oliwat aina 
wallalla, oli asiain laita miten tahansa. Suuresti 

enensi poikain näköpiiriä leiri-ajan loppuun asetettu 
manööveri. Moni sellainen, joka ei ennen ollut liik-
kunut paljon kotipitäjänsäkään ulkopuolelle, sai 

nyt ulkona kotimaastaan katsella wieraan kansan 
tapoja ja laitoksia sekä nähdä suuria sotajoukkoja, 

joista ennen ehkä jonkillaisena taruna oli kuullut 
mainittawan. Mutta ilmaseeen tätä ei saanut nähdä, 
se maksoi waiwaa, waiwaa sellasta, jota useimmat 

eiwät koe elinaikanaankaan.  
(Suomalainen 27.10.1890)

Lähteet:
Historiallinen Sanomalehtiarkisto
Kurun seurakunnan rippikirjat
Kansallisarkisto: Hämeen Pataljoonan eli Suomen 7. Hämeenlinnan tarkk’ampujapataljoonan päiväkäsky-kirjat 
Irja-Liisa Marku: Emil Paavolan asevelvollisuus (Karhiniemen Kyläseura) 
Einar Palmunen: Hämeen Pataljoona eli Suomen 7. Hämeenlinnan tarkk’ampujapataljoona
J. E. O. Screen: Suomalaiset tarkk’ampujat, Suomen vanha sotaväki 1881 – 1901 

Matin 1910 rakentama Mattilan talo  
(tämän kuvan omistaa Matin pojanpojanpoika Matti Mattila) 

Auringonlasku Aurejärvellä 
Kuva: juha Riitijoki
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Duke McDonald, Koop Arponen ja Dane Stefaniuk

4.7.2015 Koop Arponen & Flute of Shame Aurejärven kirkossa ja JussiMatissa.

38 39



12.7.2015  

Aureen Seurahuone Oy:n ja Pohjois-Kurun Metsästäjät ry:n 
välisen lahjakirjan allekirjoitus Seurahuone-tilasta Salosella.

KURUN LEHDESSÄ v. 2015 julkaistu mielipidekirjoitus: 

SEURaHUoNE-TiLa PoHjoiS-KURUN METSÄSTÄjiLLE

Kurun Sanomissa oli 11.10.1945 uutinen otsikolla "Itä-Aureen seuratalo palanut".
Tulipalo oli tuhonnut Itä-Aureen keskustassa maantien varressa sijainneen seuratalon lokakuussa 1945; 
kaksi lasta paloi mukana. 

Vuonna 1928 valmistuneen Aureen Seurahuoneen omisti osakeyhtiö, johon kuului mm. Voimistelu- ja 
Urheiluseura Aureen Junkkarit, Itä-Aureen Maamiesseura ja toistakymmentä yksityishenkilöä. Talo oli 
saatu aikaan suurimmaksi osaksi lahjoituksina kootuista rakennusaineista; silloista rahaa oli hankkeeseen 
käytetty noin 50 000 markkaa, josta summasta talo oli palovakuutettu. - Talossa oli juhlasali näyttämöi-
neen, ravintolahuone, tupakkahuone ja keittiö, joka toimi myös vahtimestarin asuntona. - Eemil ja Auroora 
Kovanen olivat nimellisellä hinnalla luovuttaneet noin hehtaarin kokoisen tontin tähän tarkoitukseen.

Vuoden  1945  murheellisen  tulipalon jälkeen seuratalon tontti metsittyi 70 vuoden ajan eikä kasvaneelle 
puustolle tänä aikana tehty mitään. -Aureen Seurahuone Oy:llä ei tulipalon jälkeen ollut omaa toimintaa. 
Seurat jatkoivat harrastustoimintaansa tulipalon jälkeenkin. -Aureen Junkkarit järjestivät jo seuraavan 
vuoden maaliskuussa seuran isot 25-vuotisjuhlat Hintalan talon mailla ja tuvassa.  

Nyt kuluneena kesänä v. 2015 saatiin päätökseen Seurahuone-metsätilan vuosikausia kestänyt vaiheikas 
selvitysprosessi.  Vuonna 2012  tilalle oli haettu ja saatu lainhuuto Kovasten löytämän alkuperäisen kaup-
pakirjan avulla.  
 
Pohjois-Kurun Metsästäjät ry ottivat lopultakin Seurahuone-metsätilan lahjoituksena vastaan ja lahjakirja 
osapuolten kesken allekirjoitettiin Itä-Aureessa Salosen metsästysmajalla 12.7.2015 julkisen kaupanvahvis-
tajan läsnäollessa. 

Kurun Sanomat oli oikeassa vuonna 1945 arvioidessaan tulipalon seuraamuksia: 
 "Paikkakunnan edistysharrastuksille ja sivistysriennoille koitui talon menetyksestä korvaamaton ja kauan 
tuntuva vahinko". 

Anne-Maija Kivimäki, Itä-Aure
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18.7.2015   Yhdistyksen esittely Kuru-torilla  
kirkonkylässä, yhdistyksen esitteet valmistuivat.
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15.8.2015  
Maisemanhoitotalkoopäivä, ”kohteena” 
Suolahti, Pusuntien maitolaituri ja Itä-
Aureen roskismiljöö. 
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”Kaikki tiet vievät Suutarilaan”
Ulla Kota-aho – Eeva Kota-aho

– näin sukututkija Ari Kaitajärvi on 
todennut muutaman kerran lainaten 
erästä tunnetumpaa sanontaa. 

Niin Arin kuin omankin 
sukututkimusharrastuksemme 
pohjalta voi kohtuudella todeta, että 
Riuttasilla asuvien ja sieltä lähteneiden 
jälkipolvissa edelleen elää runsaasti 
Suutarilan talon asukkaiden jälkeläisiä. 
Heidän esivanhemmissaan löytyy 
yksi tai useampi esivanhempilinja 
Suutarilaan.

Meidän kirjoittajien kiinnostuksesta 
sukututkimukseen voi ”syyttää” 
äitiämme Kyllikki Torkko / Kota-ahoa 
(1917-2015). Hänellä oli tapana 
lapsuudessamme toistella isänsä 
Huugo Torkon kertomaa suvustaan. 
Suutarilan talon alusta Huugo oli 
kertonut lapsilleen seuraavaa tarinaa: 
”Ruotsin kuninkaan äpäräpoika tuotiin 
tänne Kurun sydänmaille, jotta hän 
unohtaisi syntyperänsä, eikä voisi pyrkiä 
Ruotsin kruununperilliseksi. Tämä oli 
tarinan mukaan Suutarilan talon alku.” 
Tämä tarina Suutarilan alusta on elänyt 
ainakin Kuoppamäen torpan kautta 
jatkuneessa suvussa. Kertoja on ollut 
nimenomaan Huugo Torkko ja ilmeisesti 
hänen isänsä Jussi Kuoppamäki / 
Torkko – ei Huugon äiti Vilhelmiina, eikä 
vaimonsa Eriikka, vaikka heillä kaikilla 
on sukujuuri Suutarilassa.

Myös Jussin veljen, Kuoppamäen / 
Mäkisen Matin jälkeläisistä Osmo 
Mäkinen tuntee tämän tarinan (kirje 
14.2.1996): ”Isäni (Viljo Mäkinen) 
kertoi jotain sellaista tarinaa, että 
suvun vaiheisiin olisi liitetty jokin 
lapsi, jonka huhuttiin olleen jopa 
kuningas Kustaa II:n jälkeläinen. Lapsi 
oli toimitettu syrjäisen maakunnan 
syrjäisimmän pitäjän syrjäisimmän kylän 
syrjäisimpään torppaan.”  Myös Matti 
Ketola (puhelu 16.1.1996) oli kuullut 
tämän tarinan Osmo Mäkiseltä. Hänelle 
oli jäänyt mieleen Osmon runollinen 
ilmaisu: ”… Hämeen synkimpään 
korpeen…”

Hieman erilainen tarina on 
välittynyt Kirsti Mäkelältä: eräs 
henkilö oli kertonut tarinan hänelle 
näin: ”Kuninkaantytär oli tuotu 
kasvatettavaksi Suutarilaan/Mäkelään. 
Suutarilan/Mäkelän isäntä oli sitten 
hakenut maksua tästä kuninkaalta. 
Kuningas oli kieltäytynyt. Silloin 
Suutarilan/Mäkelän isäntä oli 
läpsäyttänyt kuningasta poskelle ja 
todennut, ettei tarvitse kuninkaan 
rahoja”.

Sellainenkin seikka elää vanhojen 
perimätietona, että Puntasen 
seudulla erämaassa olisi ollut Ruotsin 
Kuninkaan huvi- tai metsästysmaja. 
(A.P., Puntasen seudussa olisi aiheita 
muinaistutkimuksille. Kurun Sanomat 
nro 9 / 26.2.1970, 2) Olisikohan lukijoilla 
tiedossa muitakin Riuttaskylään, 
sen taloihin tai asukkaisiin liitettyjä  
”kuningastarinoita”? Suutarilan alusta 
on kerrottu toisenlaisiakin tarinoita. On 
kerrottu Mäkelään tulleen asukkaita 
Pirkkalan Villilästä ja toisen tarinan 
mukaan renki ja piika Parkanon 
Iso-Peltomäestä olisivat Mäkelän 
ensimmäiset asukkaat (Peltomäki Tauno 
1956, 5).

Kuten näistä lyhyistä kertomuksista 
voi nähdä: ne toisaalta muuntuvat ja 
toisaalta jähmettyvät lausahduksiksi, 
joita on vaikea todentaa todeksi tai 
väittää vääräksi. Niiden tarkoitukseksi 
voi olettaa mielenkiinnon herättämisen 
jälkipolvissa sukuaan ja esivanhempiaan 
kohtaan – siis tarinoita ja joskus 
ripaus totta. Näitä kertomalla saatiin 
lapset kiinnostumaan suvustaan 
ja muistamaan kerrottua. Nyt 
kirjoitettuina nämä tarinat vaikuttavat 
vähän turhankin lennokkailta  – ja 
kuitenkin ne edelleen virittävät  
mielikuvitusta ja herättävät 
uteliaisuutta.

Löytyykö keinoja tutkia kerrotun 
todenperäisyyttä?  Yksi uusi 
mahdollisuus on selvitellä geneettisen 
sukututkimuksen avulla sukujuuria. 

MITÄ ON gENEETTINEN  
SUKUTUTKIMUS?

Geneettinen sukututkimus eli 
geneettinen genealogia tarkoittaa oman 
tai jonkun muun henkilön sukulaisten 
keskinäisten sukulaisuussuhteiden 
ja suvun vaiheiden tutkimista 
hyödyntämällä DNA-testejä yhdessä 
perinteisen sukututkimuksen ja 
historiallisten lähteiden kanssa. DNA-
jaksoja vertailemalla voidaan arvioida 
mm. yksilöiden sukulaisuussuhteita ja 
viimeisimmän yhteisen esivanhemman 
elinajankohtaa.

Geneettinen sukututkimus on 
nykyaikainen tutkimuksen ala, joka sai 
alkunsa ihmisen genomin eli perimän 
selvittämisen myötä. 2000-luvun 
alkupuolelta alkaen kuluttajat ovat 
voineet teettää DNA-tutkimuksen 
itsestään lähettämällä näytteensä 
tutkittavaksi palveluntarjoajalle ja 
vertaamalla sitten omia testituloksiaan 
muiden testattujen tuloksiin. Näyte 
otetaan kaapimalla limakalvon ainesta 
tikulla posken sisäpinnasta.

Yleisimmät geneettisen 
sukututkimuksen testit ovat 
Y-kromosomista tehtävä Y-DNA-testi 
eli isälinjan tutkimus, mtDNA-testi eli 
äitilinjan tutkimus, sekä autosomaalisen 
DNA:n tutkimus eli n.s. serkkututkimus.

https://fi.wikipedia.org/wiki/
Geneettinen_sukututkimus

https://www.familytreedna.com/
groups/finland/about/background

Haploryhmä on ihmisen perimän 
tyyppi, joka on eri alkuperää olevilla 
väestöryhmillä erilainen.

https://fi.wikipedia.org/wiki/
Haploryhm%C3%A4

25.8.2015  Yhdistyksemme tervasi 
uudestaan Aurejärven kirkon tienhaaran 
maamerkin/ilmoitustaulun (kellotapulin pie-
noismalli) ; tervan ja sudit lupasi Ylöjärven 
seurakunta kustantaa.
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1. Olavi Suutari (Suutarinen) on ensimmäinen nimeltä 
tiedossa oleva Suutarilan isäntä, talonhaltijana 1571-noin 
1599. Olavi on mainittu lautamiehenä 1583. Kuningas 
Kustaa Vaasa – savolaisten voutiensa innoittamana – 
pani toimeen keskiaikaisten erämaiden peruuttamisen 
kruunulle uudisasutustarkoituksiin. Vuoden 1571 
hopeaveroluettelon Riuttamäki mainitaan kolmen 
uudisasukkaan ja yhden itsellisen asuinpaikkana. Heidän 
sukunimiensä Suutari, Kuvainen, Repoinen ja Pitkänen 
perusteella heidän on päätelty olleen todennäköisemmin 
savolaisia kuin erämaapalstojen aiempien omistajien, 
kyröläisten jälkeläisiä. Olavi Suutarisen nykyjälkeläisiä, 
myös mieskantaisia on sukututkimuksen perusteella 
useita elossa.

SuuTARILA - MäKELäSSä LöyTyy  
KOLME ERI ISäNTäLINjAA

Talonhaltijoiden, siis erityisesti isäntien mieskantaisen (isästä poikaan) sukulinjan Y-dnan avulla on mahdollista ainakin 
suurpiirteisellä tavalla saada tukea päätelmille siitä, mistä päin Suutarilan talonhaltijat ovat tulleet.

2. antti Markunpoika (k. noin 1742), koko Suutarilan 
viimeinen yhteinen isäntä 1710-1738 oli tullut vävynä 
isännäksi. Hänen poikansa Jaakko Antinpoika jatkoi 1738 
Suutarila I:n isäntänä. Antti Markunpojan mieskantaisia 
nykyjälkeläisiä löytyy  sukututkimuksen perusteella useita 
elossa.

Antti Markunpojan vanhempia tai taustaa ei ole pystytty 
varmistamaan.  Kirsti Vimpari (2005, 186) on esittänyt, että 
Antti Markunpojan isä olisi Kurun Olkitaipaleen Taipaleen 
talollinen Markku Antinpoika, jonka hän ilmoittaa eläneen 
1595-1695 ja olleen Taipaleen talollinen 1645-1675. 
Aikarajat tekevät tästä epätodennäköisen, eikä Taipaleesen 
ole merkitty Antti nimistä poikaa Markulle.  Erään Antti 
Markunpoika 

 Sikasen tai Siikasen mainitaan Keuruun rk 1702-1707, (5) Ollila -sivulla olevan Ruovedellä, mutta ei ole voitu vahvistaa, että 
kyse olisi hänestä. (Kankaanpää Matti J (toim.) (1988), 48)

Riuttaskorven Suutarin talo jaettiin kahtia vuonna 1737 entisen isännän Antti Markunpojan ja hänen lankonsa sotilas Yrjö 
Heikinpoika Suutarila / Frifeltin (1701-1763) kesken. Yrjö Heikinpojan Suutarila II:sta alettiin nimittää myöhemmin Mäkeläksi. 
Mäkelässä siis säilyi 1738 Suutarilan alkuperäinen mieskantainen talonhaltijalinja.  (Koukkula 1967, 13-14)

3. Juho Erkinpoika Goden (1771- k. noin 1812) myötä Suutarila-Mäkelään tuli 1808 kolmas isäntälinja. Hänen esi-isiensä linjan 
tiedetään johtavan Ruotsista tulleeseen esi-isälinjaan, jonka eräät haarat on aateloitu Godenhielm nimisinä. Vaimonsa Hedvig 
Mikontytär oli Pirkkalan Villilästä kuten mainittiin edellä yhdessä perimätiedossa. Godenhielm –tutkimus on todennut Swenndt 
Godhe nimisen verotalollisen Järpåsin pitäjässä Länsigöötanmaalla Ruotsissa olevan suvun kantaisä, elossa 1564. (Godenhielm 
1934, 15, 88)

Mäkelässä Juho Goden suku jatkui Hedvig-tyttären kautta. Hedvigin Kalle -niminen veli asettui Mäkelän talon Ketolan 
torppariksi (Kota-aho Ulla – Kota-aho Eeva 2015, 266-267, 283). Kalle Juhonpoika Gode / Ketolalla (1805-1874) oli miespuolisia 
jälkeläisiä, joista viimeiset tiedossa olevat ovat syntyneet 1900-luvun alussa. Nykypäivään saakka jälkeläisiä ei tiettävästi ole 
tutkittu. 

Pelkistetty kaavio Suutarila-Mäkelän 
kolmesta isäntälinjasta

Kurun Riuttaskylän Suutarilan ja 
Mäkelän talonhaltijat (Kankaanpää 
Matti J. 1990, 56 muokattuna) 
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MITÄ gENEETTISELLÄ SUKUTUKIMUKSELLA 
VOI SAAdA SELVILLE SUUTARILAN 
ISÄNNISTÄ / RIUTTASKyLÄN ASUKKAISTA?

Ei varmaankaan sitä, onko joku meistä nykyisistä 
tai entisistä riuttaskyläläisistä jonkin Ruotsin 
kuningas-suvun jälkeläinen. Ruotsissahan on 
ollut useampikin kuningassuku.

1. Mutta siihen voisi saada valoa, ovatko 
Olavi Suutarisen jälkeläiset ”savolaisia” tai 
ainakin Y-dnaltaan ”itäistä” N haplotyyppiä 
vai läntisempää eräsijojen entisten 
omistajien jälkeläisten sukua. Perinteisellä 
sukututkimuksella selvitetyn Olavi 
Suutarisen yhden nykyjälkeläisen Y-dna ei  
tietenkään auta todistamaan mitään, koska 
tavanomaiseen sukututkimukseen liittyvät 
omat virhemahdollisuutensa. Tarvitaan ainakin 
kahden, mutta mieluummin useamman Olavi 
Suutarisen suoran patrilineaarisen (eli isästä 
poikaan) miespuolisen jälkeläisen Y-dnan 
tutkimus, joita vertaillaan toisiinsa ja muihin 
tutkittuihin.

2. Jokin käsitys syntyisi Antti Markunpojankin 
juurista: onko hänenkin Y-dnansa tätä itäistä 
supisuomalaista N-tyyppiä vai läntisempää I- tai 
R-tyyppiä tai vielä eksoottisempaa? Löytyisikö 
muista Y-dna-tutkituista lähelle osuvia tuloksia ja 
sitä kautta viitettä, mistä Antti Markunpoika tuli 
Suutarilaan.

3. Olisiko perimätieto Ruotsin kuninkaan 
äpärästä syntynyt vasta Gode-sukuun kuuluvan 
isännän myötä? Juho Erkinpojan isälinjan pitäisi 
perinteisen sukututkimuksen nojalla viedä 
Ruotsiin. Todennköisintä olisi jokin läntinen 
haploryhmä. Olisi myös mielenkiintoista 
geenitiedolla varmistaa, ovatko Gode- suvun 
jälkeläiset samaa haplotyyppiä kuin nykyiset 
Godenhielmit. Tiedossa ei ole, onko Godenhielm 
–suku tehnyt geneettistä genealogiaansa.

Hyvin harvoin geneettisen tutkimuksen avulla 
vielä pääsee siihen, että saisi esim. nimen 1806 
aviottomana syntyneelle esi-isän isälle tai että 
löytäisi edes suvun, johon esi-isänsä kuuluvat. 
Mutta selvyyttä voi saada siihen, kuuluuko hän 
samaan ”itäiseen, suomalaiseen mammutin 
metsästäjien” jälkipolviin kuin 58% suomalaisista 
miehistä eli haplotyyppiin N vai johonkin 
harvinaisempaan haplotyyppiin.

Geneettinen sukututkimus on aika uusi, ja 
vähän vaikeasti ymmärrettävä tieteenala. Se on 
vähitellen lisääntymässä ja tarvitseekin tiettyä 
tutkittua perusjoukkoa ennen kuin vertailu ja 
päätelmien tarkentuminen on mahdollista. 
Kallistakin geneettinen tutkimus on. Siihen liittyy 
myös tietoturvaongelmia, koska periaatteessa 
yhdestä näytteestä on mahdollista selvittää 
perinnöllisiä sairauksia ja muitakin periytyviä 
ominaisuuksia. Samalla se kuitenkin avaa 
kiehtovia väyliä sukujen ja koko ihmiskunnan 
menneisyyteen.
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Godenhielm Bertil 1934, Ätten Godenhielm I. Dess ursprung och öden intill tiden för det stora nordiska krigets slut. Helsingfors 
Söderström & C:o Förlagsaktiebolag. Tammerfors. Tammerfors Handelstryckeri

Kankaanpää Matti J (toim.) (1988), Keuruun vanhimmat rippikirjat. Suomen sukututkimusseura. Suomen sukututkimusseuran 
julkaisuja 41. ISSN 0355-3175, ISBN 951-95152-9-1.
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Kankaanpää Matti J. – Nissilä Viljo – Orkamo Ilma 1990, Vanhan Ruoveden historia I:2 Liiteosa.  Kustantanut Vanhan Ruoveden 
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5.9.2015 Syysmarkkinat JussiMatin pihalla  
– Lauri Schreck – illalla markkinantanssit   
Erkki Sormunen ja Mikko Uusitalo.
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5

Itä-Aureen kesäasukas Pertti Wickström omis-
tamansa Olavi Virran entisen auton kanssa.
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8.9.2015  
Seitsemisen kansallispuiston yhteistyöneuvottelu.

Ensi kesänä tiedossa uutta mukavaa Pohjois-Kurun ky-
lien yhteisen kyläyhdistyksen toiminnassa: Järjestämme 
yhteistyössä Seitsemisen kansallispuiston kanssa opinto-
retken Riuttaskorven virkistysmetsään, oppaina Itä-Aureen 
pitkäaikaiset kesäasukkaat Tellervo ja Heinz, tässä kuvas-
sa Seitsemisen luontokeskuksen pihassa. Kiitos jo etukä-
teen ja tapaamisiin ensi kesänä! 

24.9.2015  
Hurskaan taiteen suku 1215-2015 – 
Pekka Kuuselan kirjan julkistaminen.
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Vasemmalta Pekka Kuusela ja  
veljensä Markku Kuusela

Vasemmalla Pekka Kuusela ja 
oikealla Kyösti Aalto

Oikealta: Pauli Kovanen, Paula Kovanen, 
Pentti Kovanen, Hannu Kovanen, Antti 
Rinnetmäki, Terttu Kukkula, Jorma Lannet-
ta, Marja-Liisa Herrala ja Saija Lannetta

13.9.2015 Yhteinen Aurejärvemme-projekti - 
Auramolla Aureen kyläseuran luona vierailu. 
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Riuttaskorven virkistysmetsä perustet-
tiin Metsähallituksen päätöksellä vuo-
situhannen vaihteessa  Seitsemisen ja 

Helvetinjärven väliselle valtion talousmetsä-
alueelle. Sen tavoitteena oli täydentää kansal-
lispuistojen palveluja ja monipuolistaa alueen 
retkeilytarjontaa. 

Odotukset suosion suhteen eivät ole aivan 
täyttyneet, sillä Riuttaskorvessa vierailee vuo-
sittain vain arviolta parituhatta kävijää. Isom-
mat serkut molemmin puolin edustavat tunne-
tumpaa brändiä, kansallispuistoja, joita kohtaan 
kiinnostus tuntuu vain kasvavan. Riuttaskorpi 
on palveluiltaan ja luonnoltaan puistoja vaa-
timattomampi, mutta kuitenkin tutustumisen 
arvoinen luontokohde, jonka kerran löytäneet 
palaavat sinne aina uudelleen. 

Riuttaskorven metsissä on helppo retkeillä. Lii-
kutaan Pirkanmaan korkeimmilla seuduilla ja met-
sät ovat mäntyvaltaisia. Pitkäkankaan pohjois-ete-
läsuuntainen moreeniharju toimii alueen selkäran-
kana, ja Pitkäkankaan Natura-alue sen sydämenä.  

Riuttaskorven maisemat tarjoavat myös sy-
vempiä tasoja kuin ensi alkuun arvaisikaan. 

Seitsemisen ja Helvetinjärven välisillä val-
tionmailla tehtiin kansalliseen metsäohjelmaan 
liittyen kulttuuriperintöinventointi v. 2012. 
Kuru oli aikoinaan tunnettu metsätyöpitäjä, 
jonne tuli hakkuu- ja ajomiehiä kaukaa maa-
kunnista saakka. Alueen metsien käytön histo-
ria näkyy maisemassa vieläkin monin tavoin, 
mm kämppien ja uittorakenteiden jäänteinä. 
Menneistä elinkeinoista kertovat vanhat terva-
haudat, hiiltämöt, sahat ja myllyt.   

Riuttaskorvessa on hyvä tutustua alueen met-
sien rikkaaseen kulttuuriperintöön. Haukijärven 
pohjoisosassa nykyisen keittokatoksen sijoilla 
oli 1940- ja 50- luvuilla metsäkämppä, jossa 
nukkui enimmillään jopa parikymmentä miestä 
raskaiden metsätyöpäivien jälkeen.  Kämppä-
rakenteet on jo purettu, mutta käytä mielikuvi-
tustasi. Istahda keittokatoksen edustalle ja sulje 
silmäsi. Kuuletko väsyneiden metsätyömiesten 
rupattelun puhdetöiden lomassa.

Riuttaskorpi – retkikohde  
kansallispuistojen kainalossa

Riuttaskorven läpi kulkee vesireitti, 
joka ennen toimi uittoväylänä Puntas-
järvestä alkaen, jatkuen Riuttajärven, 
Kalliojärven, Pitkäjärven, Työtönjär-
ven ja Keihäsjärven kautta Näsijär-
veen saakka. Komea Talvikoski esit-
telee purouiton lisäksi muitakin entisiä 
elinkeinoja. Talvikoskeen rakennettiin 
1920-luvulla raamisaha ja turbiinimyl-
ly, joiden yhteydessä toimi myös päre-
höylä. Muidenkin koskien vesivoimaa 
hyödynnettiin. Tutustu Suutarilankos-
keen, jonka laavulla voi pitää vaikka 
evästauon ja pohtia samalla jalkamyl-
lyn toimintaperiaatetta. Jalkamyllyt 
jauhoivat viljaa lyhyen kevät- ja syys-
tulvan aikana yötä päivää. 

Arjen rankka raadanta leivän tur-
vaamiseksi ei vielä riittänyt. Sodan 
melskeiltä eivät menneinä aikoina 
syrjäseudutkaan säästyneet. Suomen 
sodan synkät muistot jäivät elämään 
myös Riuttaskorven historiaan. Tol-
letien taru ja Matkamiehen näky ovat 
komeita kirjauksia alueen historiasta.  

Tässä oli vain pieni väläys Riut-
taskorven vaiheisiin ja tarinoihin.  
Kannattaa lähteä itse tutustumaan 
Riuttaskorven luontoon ja historiaan. 
Kansallispuistojen kainaloinen on 
helmi, josta paikallisten asukkaiden 
kannattaa olla ylpeä. 

           Tuula Peltonen 
Puistonjohtaja

Seitsemisen kansallispuisto 
www.luontoon.fi/seitseminen

Riuttaskorven virkistysmetsä
www.luontoon.fi/riuttaskorpi
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1

Opas Pohjois-Kurun kylien  
kulttuuriraiteille  2015

Itä-Aure  •  Kallionkylä  •  Luode  •  Länsi-Aure  •  Riuttanen

www.pohjoiskuru.fi     I     Facebook ”Taistelijan talo -palveluyhdistys”    I     Facebook ”Pohjois-Kurun kuvia” 
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5 Opas Pohjois-Kurun kylien kulttuuriraiteille 
2015 sisältää myös Aurejärven hautaus-
maan kierroksen, jonka löytyy myös tästä 
lehdestä. 

2.10.2015   
Urho Riihikosken terveysluento. 
Samana iltana julkistettiin opas 
Pohjois-Kurun kylien kulttuu-
riraiteille. Ilmojen herrakin oli 
mukana. Myrskytuuli katkaisi 
sähköt. Kartta osoitti heti tar-
peellisuutensa, kun vaellamme 
pimeydessä.  
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Vasta sitten, kun ollaan jo aika lähellä tämän 
Seitsemisen ja Helvetinjärven kansallispuistojen 
välissä sijaitsevaa virkistysmetsää, saa kysyjä 
tarkempia tietoja Riuttaskorvesta. Minkälaisia ne 
tiedot ovat, miksi ne innostavat kyselijää ja miksi 
Riuttaskorvessa kannattaa käydä, käy ilmi Tuula 
Peltosen mielenkiintoisesta ja lukemisen arvoisesta 
artikkelista tässä samassa lehdessä.

Me allekirjoittaneet, Itä-Aureen pitkäaikaiset  ke-
sävieraat, olemme innokkaina vaeltajina löytäneet 
Riuttaskorven jo monta vuotta sitten. Ei juuri yhtä-
kään kesää mene ilman makkaranpaistoa Hauki-
järven rantanuotiolla tai pannukahvin nauttimista 
keittokatoksen paksujen hirsien suojassa. Näiden 
kauniiden paikkojen viehätyksestä ovat päässeet 
myös lukuisat vieraamme osalliseksi. Niinpä olem-
me ihmetelleet, miksi vain  kovin harvat ihmiset 
ovat löytäneet  tämän niin arvokkaan luontokohteen.

 
Seitseminen! Helvetinkolu! Riuttaskorpi?? 

Taistelijan talo -palveluyhdistyksen kesäretki  2016

Kun sitten Pohjois-Kurun aktiiviselta kyläyhdis-
tykseltä  tuli ehdotus tehdä ensi vuonna kesäretki 
Riuttaskorpeen, lupauduimme heti oppaiksi, koska 
kovin mielellämme näkisimme, että  Riuttaskorven 
moninaiset retkikohteet tulisivat laajemmalti tun-
netuiksi.

Riuttaskorven virkistysmetsä  tarjoaa vaellusmah-
dollisuuksia ihan jokaiselle halun  ja mahdolli-
suuksien mukaan. Haukijärven ympäri kulkeva 
noin 3 kilometrin rengasreitti on kaunis ja vaihte-
leva. Pohjoisrannalla oleva hirsinen keittokatos, 
jonne matkaa vastapäivään kuljettaessa ei tule kuin 
runsas kilometri, antaa huonollakin ilmalla  mah-
dollisuuden tunnelmalliseen kahvitaukoon. Matkaa 
jatkettaessa ei kestä kauaakaan, kun jo  saavutaan  
kallioiselle rantanuotiolle, joka vuorostaan houkut-
telee perinteiseen makkaranpaistoon. Yksi tämän 
reitin mielenkiintoisimmista kohteista, eteläran-

nalla kohoava lintutorni, on valitettavasti 
vuosien saatossa kärsinyt niin, ettei sinne 
enää voi kiivetä nauttimaan kauniista 
näköalasta yli Pohjois-Kurun. Haavei-
lemme siitä, että jospa kasvava kiinnos-
tus Riuttaskorpea kohtaan vielä voisi 
pelastaa tämän arvokkaan tornin. 

Niille, jotka haluavat tulla tuntemaan 
Riuttaskorpea laajemmalti, tarjoutuu 
kesäretken puitteissa mahdollisuus vael-
taa oppaan seurassa noin 8 kilometrin 
pituinen taipale Talvisillalta Kuttulam-
min ja Suutarilankosken kautta Hauki-
järven keittokatokselle. Tällä retkellä on 
opastus tärkeää, sillä osalla reitistä ovat 
maastomerkit aikojen kuluessa haalis-
tuneet tai osittain vallan kadonneetkin. 
Tarkoituksenamme on ensi kesänä uu-
distaa nämä merkit, mutta kesäretkeen 
mennessä sitä suunnitelmaa emme vielä 
ehdi toteuttaa.

Retkelle haluavien  joukossa on varmaan 
myöskin niitä, joille lyhinkin patikkamat-
ka on liian suuri rasitus. Mutta ei sekään 
estä mukaantuloa. Uskomme, että saamme 
metsähallitukselta luvan kuljettaa nämä 
henkilöt autolla aivan keittokatokselle 
asti. Tänne saapuvat päivän päätteeksi 
kaikki retkeilijät viettämään rattoisaa iltaa 
makkaraa paistellen, kahvia juoden ja hai-
tarimusiikkia kuunnellen. Hyvällä onnella 
voimme ehkä vielä saada luvan lämmittää 
lähellä olevan saunankin ja käydä päivän 
päätteeksi virkistäytymässä Haukijärven 
kirkkaassa vedessä. 

Tapahtuman ajankohta ja muut tarkemmat 
tiedot tullaan myöhemmin ilmoittamaan 
Kurun Lehden muistilistalla että yhdistyk-
sen facebookissa ja pohjoiskuru.fi sivuilla, 
mutta jo nyt toivotamme kaikki lukijat 
sydämellisesti tervetulleiksi elämysretkelle 
Riuttaskorpeen!

Tellervo ja Heinz Schrader 

Onpas merkillinen otsikko kirjoitukselle, ajattelee varmaan moni lukija.  
Mutta eikös olekin niin, että sille, joka Pohjois-Kurussa tiedustelee vaelluskohtei-
ta, ehdotetaan ilman muuta käyntiä Seitsemisessä ja Helvetinkolulla. Mutta Riut-
taskorpi? Mikäs paikka se on? vastaukseksi tällaiseen kysymykseen saa useam-

min päänpudistuksia, olkapään kohotteluja ja uusia kysymyksiä kuin  
täydentäviä vastauksia.
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1. Miltä vuosisadalta lähtien joulurauhan julistus on luettu Turussa?

2. joulukonsertteja järjestetään ympäri maata,  

mikä oli vuoden 2013 esitetyin joululaulu?

a) Arkihuolesi kaikki heitä

b) En etsi valtaa loistoa

c) Tulkoon joulu

3. Ensimmäiset suklaajoulukalenterit tulivat markkinoille  
Saksassa, mutta minä vuonna?

a) 1958

b) 1969

c) 1977

4. Miten mm. radion lastentunti-ohjelmaa vetänyt  
Markus-setä liittyy joulupukkiin?

5. Arvoitus: Neljä tupaa, kymmenen miestä sisässä?

6. Arvoitus: Piimä putoo permantoon, istuu kiinni puoleksi vuotta?

Iso-Mustajärven Urheilijoiden 
perinteisten tapahtumien vuosi

Juhlavuoden jälkeen IMU:n toiminnan kohokohdat ovat vuonna 2015 olleet vakiintuneissa tapahtu-
missa. Pitkäperjantaina Iso-Mustajärvi oli vielä niin vahvassa jäässä, että pilkkikisat saatiin järjestet-

tyä, vaikka elettiinkin jo huhtikuun alkua. Saaliit jäivät tänä vuonna monella melko vaisuiksi, mutta sää 
sentään suosi pilkkijöitä. Sen sijaan heinäkuussa kesäkisapäivänä lämpömittari näytti vain vähän yli kym-
mentä astetta, mutta se ei innokkaita urheilijoita näyttänyt haittaavan. Osallistujia riitti niin lasten kuin 
aikuistenkin sarjoissa aiempien vuosien tapaan. Myös elokuisessa IMU-hölkässä nähtiin sekä tuttuja 
vakiokävijöitä kuin uusiakin kasvoja. On mukava järjestää tapahtumia, jotka kiinnostavat!

Loppuvuoden kohokohta on perinteiset pikkujoulut seuran jäsenille. Tunnelmallisen illan aikana nau-
titaan hyvistä tarjoiluista, musiikista ja yhdessäolosta. Lisäksi jaetaan perinteisten syksyn sarjamaasto-
juoksujen palkinnot ja muut huomionosoitukset. Ja tietysti myös vähän kisaillaan! Viime vuosina jouk-
kueet ovat muun muassa ratkoneet tietokilpailukysymyksiä, tässä niistä muutama myös lehden lukijoille 
pohdittavaksi:

teksti: Elina Järvelä-Reijonen   
Iso-Mustajärven Urheilijat ry:n sihteeri

vastaukset:  

1. 1300-luvulta   

2. b)   

3. a) 

4. Hän kertoi lastentunnilla vuonna 1927, että joulupukki asuu Korvatunturilla. 

5. Kintaat, rukkaset    

6. Lumi

Tietokilpailua IMU:n pikkujouluissa vuonna 2014.           kuva: Timo Reijonen

Imun puheenjohtaja Pekka Petäjäniemi 
oli mukana esittelemässä Iso-Musta-
järven Urheilijoiden toimintaa Avoimet 
Kylät- päivänä 6.6.2015 Pohjois-Kurun 
kyläkirppissuunnistuksen avajaisissa.

Imu-hölkän mitali
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Vanhojen valokuvien keruu jatkuu

Kivimäen kaupan kohdalla Vähä-
Mustajärvi uiton aikaan 1950-luvulla.

Herkooli

Talvisulan silta 70-luvulla

Mauri Rivers (vas) ja Olavi Penttinen (oik.)Keitähän tässä on?

Toivo Hakamäki puhumassa 
Martti Kivimäelle Salosella.

Talvisula

Kivimäen kaupalta Onni Heino, Martti Kivimäki ja Helmi Lang

60 61



Linnea Uusitalon ja Onni 
Äijälän(Kivioja) kihlakuva

Sotaveteraaneja: vas. Vieno Poikelis-
pää, Väinö Rikala, Uuno Kaitaranta ja 
Onni Rintamäki

Korpelan perhettä: Kalle istuu, 
Katri ja Toivo 

Elli Äijälä, Armas Äijälä ja 
Marilyn Pike

Vas, Sakari Veikkola 
ja Martti Kivimäki

Martti Kivimäki vas.  
Matti Riitijoki ja Arvi ÄijäläMiehiä Kiviperältä

Kurulaisia Talvisodan veteraaneja 
Kurun kunnantalossa

Aarne Äijälä ja tytär Arja Amerikasta käymässä

Eturivissä vasemmalta: Alli Kivimäki, Arnold, 
Helmi, Patricia ja Curtis Reed, Pauli Kovanen. 
Takarivissä vasemmalta: Hannu Kovanen, 
Ulla-Maija Korpela, Hilkka ja Aimo Ahonen.
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AUREJÄRVEN HAUTAUSMAAN KIERROS

Kirkko

Pohjois-Kuru oli keskiajalla pirkkalalaisten ja kyröläisten talollisten erämaana. Pysyvän asutuksen seutu sai 
1500-luvun lopulla, jolloin savolaisia uudisasukkaita asettui asumaan Aureeseen ja Riuttasille. Alue pysyi 
melko harvaan asuttuna ja lähimmät kirkot Kurussa, Virroilla ja Parkanossa sijaitsivat pitkän ja hankalan 
matkan takana. Pohjois-Kurusta käytiin yleisesti Kurun kirkon lisäksi myös Parkanon ja Virtain kirkoissa. 
Ensimmäisen kerran ajatus omasta kirkosta esitettiin jo 1800-luvun alussa, mutta rahaa kirkon rakentamiseen 
ei löytynyt. Papit olivat huolissaan siitä, että aureslaiset pääsivät kovin harvoin kirkkoon, eivätkä oikein 
tahtoneet pysyä herran kurissa ja nuhteessa. Papit kävivät muutaman kerran vuodessa pitämässä jumalanpal-
veluksia Pohjois-Kurun taloissa.

Kun Länsi-Aureeseen rakennettiin kansakoulua 1900-luvun alussa, kyläläiset olisivat halunneet, että kou-
lun yhteyteen olisi rakennettu rukoushuone. Tämäkin hanke jäi toteutumatta. Aurejärven kirkkohanke lähti 
etenemään vauhdilla vasta 1920-luvun alussa, kun Aurejärven länsiosien asukkaat olivat tehneet esityksen 
seudun siirtämisestä Kurusta Parkanoon. Kurun seurakunta myönsi rovasti A. M. Nummisen aloitteesta 
Aurejärven kirkon rakentamishankkeeseen rahaa. Kirkon suunnittelijaksi valittiin arkkitehti Oiva Kallio, ja 
rakennuspaikaksi ostettiin Mäenpään talolta Hepolan harju. Kirkon rakentaminen aloitettiin keväällä 1922. 
Rakennustöitä johti kihniöläinen rakennusmestari J. V. Teikari.

Aurejärven kirkko on 24 metriä pitkä ja 11 metriä leveä. Paanuilla päällystetty katto on jyrkkälappeinen ja 
päistä aumattu. Erillinen kellotapuli on sekin päällystetty paanuilla. Kahdeksanjalkaisen tapulin kaksi teräk-
sistä kelloa on valmistettu Lokomon tehtailla Tampereella.

Kirkkoon siirrettiin Kurun kirkosta kappalainen Isak Saleniuksen vuonna 1858 lahjoittama 24-kynttiläinen 
kattokruunu. Vuoteen 1958 saakka alttaritauluna oli kullattu, tähtien ja kullattujen enkeleiden ympäröimä 
risti. Uusi, taiteilija Ilmari Heinosen tekemä alttaritaulu sijoitettiin vanhan päälle. Heinosen kolmiosaisen 
taulun keskellä Jeesus siunaa lasta ja molemmilla sivuilla on enkelihahmot. Katon kannatinparruihin on 
kirjoitettu uskonnollisia elämänohjeita ja tietoja kirkon rakentamisesta.

Aurejärven kirkko peruskorjattiin vuonna 1965, jolloin kirkko sähköistettiin ja lämmitysjärjestelmä uusit-
tiin. Kirkkoon hankittiin urkuharmoni vuonna 1928, ja jo muutamaa vuotta myöhemmin hankittiin suurempi 
harmoni.

Kirkon ja hautausmaan vihkiäisiä vietettiin 5.6.1924 Tampereen piispa Jaakko Gummeruksen johdolla.

Kurussa oli keskusteltu vuosikymmeniä siitä, pitäisikö kirkkoherralle palkata apulainen, joka hoitaisi 
Pohjois-Kurun asioita. Päätöstä ei kuitenkaan tehty, koska pelättiin uuden viran seurakunnalle aiheuttamia 
lisäkustannuksia. Vihdoin vuonna 1946 Kuruun palkattiin kirkkoherran apulainen. Vuonna 1950 apulainen 
muutti asumaan Aurejärven kirkon viereen rakennettuun, arkkitehti Mikael Nordenswanin suunnittelemaan 
pappilaan. Pappilassa asui myös diakonissa 1950- ja 1960-luvuilla. Nykyään pappila on yksityisomistukses-
sa. Rakennus sijaitsee rinteessä kirkon alapuolella.

Vaikka Pohjois-Kuruun sijoitetut papit vaihtuivat tiheään, olivat muut kirkon työntekijät hyvin pitkäaikai-
sia. Itä-Aureen kansakoulun opettaja Juho Poikkeus hoiti 1920-1950-luvuilla kanttorin tehtävät. Opettajat 
Maija-Stina ja Elis Uotila hoitivat säestys- ja laulunjohtotehtäviä 1960-1990-luvuilla. Tämän jälkeen Kurun 
seurakunnan kanttorit ovat toimineet kanttoreina myös Aureessa. Aurejärven kirkon ensimmäiseksi suntioksi 
valittiin Gerhard Mäenpää, joka hoiti virkaansa yli 30 vuotta. Hänen jälkeensä suntiona toimi pitkään Martti 
Mäenpää. Haudankaivajina ovat toimineet Armas Hintala ja Uuno Kaitaranta.

Sankarihaudat

Aurejärven sankarihautoihin on haudattu 22 pohjoiskurulaista sankarivainajaa, joista viisi kuoli talvisodassa 
ja 17 jatkosodassa. Alueen sankarivainajia on haudattu myös Kurun sankarihautoihin, sillä yhteensä poh-
joiskurulaisia kaatui kuutisenkymmentä. Sankarivainajien joukossa on myös yksi lotta, Itä-Aureen koulun 

pitkäaikaisen opettajan tytär Elli Poikkeus. Hän työskenteli sotavankisairaalassa ja sai siellä pilkkukuumetar-
tunnan, johon kuoli. Vuonna 1953 paljastetun sankarivainajien muistomerkin suunnitteli ikaalilaissyntyinen 
yliarkkitehti Bertel Strömmer. Toisen patsaan lahjoitti itäaureslainen sotaveteraani Martti Kivimäki. Kirkossa 
ovat sankarivainajien muistotaulut, jotka siirrettiin kirkkoon, kun Itä- ja Länsi-Aureen koulut lakkautettiin. 
Toisessa taulussa ovat itäaureslaiset ja riuttaslaiset vainajat, toisessa länsiaureslaiset.

Nuorin tänne haudatuista sankarivainajista on 19-vuotiaana Vuoksenrannassa kaatunut sotamies Viljo Haavis-
to. Vanhin kaatuneista on 37-vuotiaana Lökissä surmansa saanut Kalle Anttila. Suurin osa sankarivainajista oli 
nuoria, perheettömiä miehiä. Vain neljällä heistä, Kalle Anttilalla, Urho Rantasella, Yrjö Välimäellä ja Viljo 
Äijälällä  oli lapsia. Sankarivainajien joukossa on kaksi veljessarjaa: riuttaslaisesta Anttilan perheestä kaatui 
kolme poikaa ja itäaureslaisesta Hintalan perheestä kaksi. Pohjoiskurulaisista ensimmäisenä kaatui Vilho Leh-
tihalme 9.2.1940 ja viimeisenä Yrjö Välimäki aselevon solmimisen jälkeen sotasairaalassa 8.9.1944. Kaikki 
olivat sotilasarvoltaan sotamiehiä tai korpraaleita. Talvisodassa Taipaleen taisteluissa kaatuneen Otto Kallio-
mäen ja jatkosodassa suurhyökkäyksen aikaan Kuuterselässä surmansa saaneen Kosti Kota-ahon haudat ovat 
tyhjiä. Heidän ruumiinsa jäivät kentälle tai tuhoutuivat taisteluiden aikana.

Hautausmaa

Nykypäivään säilyneiden hautamuistomerkkien perusteella Aurejärven hautausmaahan on haudattu vajaat 
700 ihmistä. Todellisuudessa hautausmaamme mullissa lepää paljon suurempi joukko vainajia, sillä varsinkin 
alkuvuosikymmeninä monilla haudoilla oli kiven sijaan puinen risti. Ristit maatuivat aikanaan, eikä näistä 
haudoista ole enää merkkinä kuin tyhjä paikka kivien välissä. Tällaisia paikkoja on varsinkin vanhalla puolella 
havaittavissa useissa kohdissa.

Aurejärven hautausmaahan ei ole haudattu kansallisia suurmiehiä tai kuuluisuuksia. Hautausmaamme on 
syrjäseudun kalmisto, johon on haudattu lähinnä Itä-Aureen, Länsi-Aureen, Riuttaskorven ja Luoteen kylien 
asukkaita. Haudat eivät ole suorissa riveissä, ja niiden välissä on tyhjiä tai muistomerkittömiä paikkoja. Nur-
mikkokin kumpuilee kevyesti. Aurejärven hautausmaa saa jatkossakin säilyttää erikoislaatuisuutensa, eikä sitä 
pakoteta modernien hautausmaiden muottiin. Täällä haudat on sijoitettu toisiinsa nähden väljästi, eikä hautoja 
ole tarvinnut tilan puutteen vuoksi hävittää.

Vanha osa

Aurejärven hautausmaa jakautuu kolmeen lohkoon. Kirkosta katsottuna oikean puoleisimmassa osassa ovat 
hautausmaan vanhimmat haudat. Hautausmaa otettiin siis käyttöön kesällä 1924. Muistitiedon mukaan 
ensimmäisenä tähän hautausmaahan on haudattu Marjamäen perheen kastamaton lapsi. Vanhan uskomuk-
sen mukaan ensimmäisenä haudattu on hautausmaan haltia. Vanhin säilynyt muistomerkki on Ruusa Jytilän 
(1894-1924) haudalla. Samoihin aikoihin on haudattu viereisessä haudassa lepäävä, vauvana kuollut Rauni 
Niemi (1924-1924). Perimätiedon mukaan hautausmaan ensimmäiset vaahterat tuotiin tänne nimenomaan 
Riuttaskorven Jytilästä. Monet 1920-1930-lukujen hautamuistomerkeistä ovat valurautaisia ristejä. 1930-lu-
vulla muotiin tulivat pienehköt marmorilaatat, joissa on betoninen jalusta.

Aurejärven hautausmaa on hautausmaaksi nuori ja siihen on haudattu pienen ja syrjäisen yhteisön jäseniä. 
Aureen hautausmaakin on jollakin tapaa demokraattinen. Isoja ja näyttäviä hautamuistomerkkejä ei ole, eikä 
hautakiviinkään ole merkitty kovin yleisesti vainajan ammattia tai asemaa. Vanhalla puolella on jonkin verran 
hautakiviä ja -ristejä, joissa lukee maanviljelijä, talon vanha isäntä tai metsänvartija. Hautausmaan muissa 
osissa näitä merkintöjä ei juuri ole. Mielenkiintoisin titteli on Kalle Raittisella (1905-1935). Hänen nimensä 
yläpuolella lukee murhattu. Aureessa vietettiin menneinä vuosikymmeninä rauhatonta elämää. Erityisesti pon-
tikan keittäminen oli yleistä, eivätkä poliisit olleet erityisen suosittuja Aureessa. Kalle Raittinen joutui poliisin 
ampumaksi erään pontikkatehtaan ratsian yhteydessä.

Suutari Matti Rantasen (1858-1930) hauta on ainutlaatuinen, sillä sen on ainoa kumpuhauta koko Aurejärven 
hautausmaalla. Hauta on Museoviraston suojeluksessa, eikä kumpua saa tasata.

Hautausmaata on laajennettu useaan otteeseen, joten vanhan osan takalaidassa on aivan uusiakin hautoja. Nii-
den joukossa on kunnallispoliitikkona ja yhdistysaktiivina toimineen Matti Niemen (1926-2002) hauta.
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Kirkko
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Aurejärven kirkko on 24 metriä pitkä ja 11 metriä leveä. Paanuilla päällystetty katto on jyrkkälappeinen ja 
päistä aumattu. Erillinen kellotapuli on sekin päällystetty paanuilla. Kahdeksanjalkaisen tapulin kaksi teräk-
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tiin. Kirkkoon hankittiin urkuharmoni vuonna 1928, ja jo muutamaa vuotta myöhemmin hankittiin suurempi 
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pappilaan. Pappilassa asui myös diakonissa 1950- ja 1960-luvuilla. Nykyään pappila on yksityisomistukses-
sa. Rakennus sijaitsee rinteessä kirkon alapuolella.

Vaikka Pohjois-Kuruun sijoitetut papit vaihtuivat tiheään, olivat muut kirkon työntekijät hyvin pitkäaikai-
sia. Itä-Aureen kansakoulun opettaja Juho Poikkeus hoiti 1920-1950-luvuilla kanttorin tehtävät. Opettajat 
Maija-Stina ja Elis Uotila hoitivat säestys- ja laulunjohtotehtäviä 1960-1990-luvuilla. Tämän jälkeen Kurun 
seurakunnan kanttorit ovat toimineet kanttoreina myös Aureessa. Aurejärven kirkon ensimmäiseksi suntioksi 
valittiin Gerhard Mäenpää, joka hoiti virkaansa yli 30 vuotta. Hänen jälkeensä suntiona toimi pitkään Martti 
Mäenpää. Haudankaivajina ovat toimineet Armas Hintala ja Uuno Kaitaranta.

Sankarihaudat

Aurejärven sankarihautoihin on haudattu 22 pohjoiskurulaista sankarivainajaa, joista viisi kuoli talvisodassa 
ja 17 jatkosodassa. Alueen sankarivainajia on haudattu myös Kurun sankarihautoihin, sillä yhteensä poh-
joiskurulaisia kaatui kuutisenkymmentä. Sankarivainajien joukossa on myös yksi lotta, Itä-Aureen koulun 

pitkäaikaisen opettajan tytär Elli Poikkeus. Hän työskenteli sotavankisairaalassa ja sai siellä pilkkukuumetar-
tunnan, johon kuoli. Vuonna 1953 paljastetun sankarivainajien muistomerkin suunnitteli ikaalilaissyntyinen 
yliarkkitehti Bertel Strömmer. Toisen patsaan lahjoitti itäaureslainen sotaveteraani Martti Kivimäki. Kirkossa 
ovat sankarivainajien muistotaulut, jotka siirrettiin kirkkoon, kun Itä- ja Länsi-Aureen koulut lakkautettiin. 
Toisessa taulussa ovat itäaureslaiset ja riuttaslaiset vainajat, toisessa länsiaureslaiset.

Nuorin tänne haudatuista sankarivainajista on 19-vuotiaana Vuoksenrannassa kaatunut sotamies Viljo Haavis-
to. Vanhin kaatuneista on 37-vuotiaana Lökissä surmansa saanut Kalle Anttila. Suurin osa sankarivainajista oli 
nuoria, perheettömiä miehiä. Vain neljällä heistä, Kalle Anttilalla, Urho Rantasella, Yrjö Välimäellä ja Viljo 
Äijälällä  oli lapsia. Sankarivainajien joukossa on kaksi veljessarjaa: riuttaslaisesta Anttilan perheestä kaatui 
kolme poikaa ja itäaureslaisesta Hintalan perheestä kaksi. Pohjoiskurulaisista ensimmäisenä kaatui Vilho Leh-
tihalme 9.2.1940 ja viimeisenä Yrjö Välimäki aselevon solmimisen jälkeen sotasairaalassa 8.9.1944. Kaikki 
olivat sotilasarvoltaan sotamiehiä tai korpraaleita. Talvisodassa Taipaleen taisteluissa kaatuneen Otto Kallio-
mäen ja jatkosodassa suurhyökkäyksen aikaan Kuuterselässä surmansa saaneen Kosti Kota-ahon haudat ovat 
tyhjiä. Heidän ruumiinsa jäivät kentälle tai tuhoutuivat taisteluiden aikana.

Hautausmaa

Nykypäivään säilyneiden hautamuistomerkkien perusteella Aurejärven hautausmaahan on haudattu vajaat 
700 ihmistä. Todellisuudessa hautausmaamme mullissa lepää paljon suurempi joukko vainajia, sillä varsinkin 
alkuvuosikymmeninä monilla haudoilla oli kiven sijaan puinen risti. Ristit maatuivat aikanaan, eikä näistä 
haudoista ole enää merkkinä kuin tyhjä paikka kivien välissä. Tällaisia paikkoja on varsinkin vanhalla puolella 
havaittavissa useissa kohdissa.

Aurejärven hautausmaahan ei ole haudattu kansallisia suurmiehiä tai kuuluisuuksia. Hautausmaamme on 
syrjäseudun kalmisto, johon on haudattu lähinnä Itä-Aureen, Länsi-Aureen, Riuttaskorven ja Luoteen kylien 
asukkaita. Haudat eivät ole suorissa riveissä, ja niiden välissä on tyhjiä tai muistomerkittömiä paikkoja. Nur-
mikkokin kumpuilee kevyesti. Aurejärven hautausmaa saa jatkossakin säilyttää erikoislaatuisuutensa, eikä sitä 
pakoteta modernien hautausmaiden muottiin. Täällä haudat on sijoitettu toisiinsa nähden väljästi, eikä hautoja 
ole tarvinnut tilan puutteen vuoksi hävittää.

Vanha osa

Aurejärven hautausmaa jakautuu kolmeen lohkoon. Kirkosta katsottuna oikean puoleisimmassa osassa ovat 
hautausmaan vanhimmat haudat. Hautausmaa otettiin siis käyttöön kesällä 1924. Muistitiedon mukaan 
ensimmäisenä tähän hautausmaahan on haudattu Marjamäen perheen kastamaton lapsi. Vanhan uskomuk-
sen mukaan ensimmäisenä haudattu on hautausmaan haltia. Vanhin säilynyt muistomerkki on Ruusa Jytilän 
(1894-1924) haudalla. Samoihin aikoihin on haudattu viereisessä haudassa lepäävä, vauvana kuollut Rauni 
Niemi (1924-1924). Perimätiedon mukaan hautausmaan ensimmäiset vaahterat tuotiin tänne nimenomaan 
Riuttaskorven Jytilästä. Monet 1920-1930-lukujen hautamuistomerkeistä ovat valurautaisia ristejä. 1930-lu-
vulla muotiin tulivat pienehköt marmorilaatat, joissa on betoninen jalusta.

Aurejärven hautausmaa on hautausmaaksi nuori ja siihen on haudattu pienen ja syrjäisen yhteisön jäseniä. 
Aureen hautausmaakin on jollakin tapaa demokraattinen. Isoja ja näyttäviä hautamuistomerkkejä ei ole, eikä 
hautakiviinkään ole merkitty kovin yleisesti vainajan ammattia tai asemaa. Vanhalla puolella on jonkin verran 
hautakiviä ja -ristejä, joissa lukee maanviljelijä, talon vanha isäntä tai metsänvartija. Hautausmaan muissa 
osissa näitä merkintöjä ei juuri ole. Mielenkiintoisin titteli on Kalle Raittisella (1905-1935). Hänen nimensä 
yläpuolella lukee murhattu. Aureessa vietettiin menneinä vuosikymmeninä rauhatonta elämää. Erityisesti pon-
tikan keittäminen oli yleistä, eivätkä poliisit olleet erityisen suosittuja Aureessa. Kalle Raittinen joutui poliisin 
ampumaksi erään pontikkatehtaan ratsian yhteydessä.

Suutari Matti Rantasen (1858-1930) hauta on ainutlaatuinen, sillä sen on ainoa kumpuhauta koko Aurejärven 
hautausmaalla. Hauta on Museoviraston suojeluksessa, eikä kumpua saa tasata.

Hautausmaata on laajennettu useaan otteeseen, joten vanhan osan takalaidassa on aivan uusiakin hautoja. Nii-
den joukossa on kunnallispoliitikkona ja yhdistysaktiivina toimineen Matti Niemen (1926-2002) hauta.
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Keskiosa, takaa alkaen

Hautausmaamme keskimmäisessä osassa on hautoja 1940-luvulta nykypäivään saakka. Hautakivet ovat harmaa-
ta, mustaa ja punaista graniittia. Muutamissa sukuhaudoissa on reunakivet.

Tässä haudassa lepäävät isä ja poika, Arvi (1895-1957) ja Antti Pohja (1931-1957). Arvi oli legendaarisen 
maineen saavuttanut hirvien salakaataja Itä-Aureesta. Hän metsästi menestyksekkäästi hirviä aikana, jolloin niitä 
ei olisi edes pitänyt olla näillä main. Arvin salametsästysharrastus oli yleisessä tiedossa, mutta hänen onnistui 
huijata häntä jahdanneita poliiseja kerran toisensa jälkeen. Arvilla oli iso perhe ja hän opetti myös poikansa 
taitaviksi ampujiksi. Pohjan talossa vietettiin usein levotonta ja hieman erikoista elämää. Kevättalvella 1957 
käynnistyi Pohjan sotana tunnettu tapahtumasarja. Antti oli katkeroitunut isälleen Arville ja asettunut vaanimaan 
tämän hiihtoladun varteen. Antti ampui isänsä, sytytti entisen kotitalonsa Pohjan rakennukset palamaan ja palasi 
takaisin Herkoolin taloon, jossa Pohjan perhe tuolloin asui. Arvin ruumis löydettiin ja Anttia osattiin epäillä 
teosta. Neljä poliisia lähti Herkooliin etsimään Anttia paikallisen oppaansa Erkki Lepistön kanssa. Antti oli ki-
väärinsä kanssa Herkoolin vintillä. Hän ampui kaksi poliisia, Rimpin ja Lassinaron ja haavoitti Lepistöä, poliisi 
Heinoa sekä puita pihalla kuorinutta Pentti Riitijokea. Lopuksi Antti ampui itsensä.

Aureessa perheet olivat vielä toisen maailmansodan aikaan suuria. Kymmenlapsisetkaan perheet eivät olleet 
harvinaisia. Elli Järvelä (1922-2001) oli 12 lapsen äiti. Hän sai vuonna 1994 korkeimman äideille annettavan 
tunnustuksen, Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan I luokan mitalin kultaristein.

Vaikka Aurejärven hautausmaalla ei varsinaisia kuuluisuuksia lepääkään, on tänne haudattu oman yhteisönsä 
kannalta merkittäviä ja tärkeitä henkilöitä. Pitäjänneuvos Martti Kivimäki (1913-2005) oli yksi kylän kauppiais-
ta ja taksiautoilijoista. Hän teki pitkän uran myös kunnallispolitiikassa. Alueen etuosassa ovat niin ikään kun-
nallispolitiikassa ja lukuisissa yhdistyksissä vuosikymmeniä vaikuttaneiden Johannes Kovasen (1907-1979) ja 
Väinö Äijälän (1923-2001) haudat. Johannes Kovanen toimi vuosikymmeniä lautamiehenä ja sai herastuomarin 
arvonimen.

Alueen etuosassa, lähimpänä kirkkoa, ovat hautausmaan näyttävimmät haudat. Kuten yleensäkin, myös Aurejär-
ven hautausmaalla, suurimpien, vanhimpien ja arvostetuimpien sukujen haudat ovat arvokkaimmilla paikoilla.

Uusin osa

Hautausmaan uusimpaan osaan on haudattu 1960-luvulta lähtien. Täällä on vanhimmaksi eläneen ihmisen, 
101-vuotiaana kuolleen Lyydia Talasojan (1895-1997) hauta. Samassa hautausmaan osassa on myös nuorimpana 
kuolleen hauta. Kuusisen pikkutyttö syntyi ja kuoli samana päivänä.

Ruusilan sukuhaudassa ovat edustettuina melkein kaikki Aurejärven hautausmaalla esiintyvät sotiin liittyvät 
merkit. Jenny Ruusilan nimen vieressä on Lotta Svärd –tunnus. Lahja Ruusilalla on sekä vapaussodan merkki 
että talvi- ja jatkosodan veteraanimerkki. Vapaussodan merkki on ainoa koko hautausmaalla, vaikka tänne onkin 
haudattu muitakin valkoisella puolella taistelleita. Aureen hautausmaalla on kahdenlaisia veteraanimerkkejä: 
sotainvaliditunnuksessa on lehvien ympäröimä katkennut miekka ja sotaveteraanitunnuksessa on sotilaan sivu-
profiili.

Itä-Aureessa syntynyt Esa Veikkola (1954-1995) menestyi nyrkkeilijänä. Hän voitti 1970-luvun alussa kolme 
nuorten Suomen mestaruutta ja vuosikymmenen lopulla myös aikuisten Suomen mestaruuden. Hän edusti Tam-
pereen Työväen Nyrkkeilijöitä.

Lähteet:

Heikkilä, Marjo, Aurejärven kylä natisee liitoksissaan. Kurulaisen maakirjakylän hajoaminen kulmakunniksi 
1859-1925.
Karvonen-Mäkelä, Aino, Kurun kirkon vaiheilta 1781-1981.
Laitinen, Erkki, Kurun historia 1919-1985.
Leppänen, Kristiina, Kurun seurakunnan hautausmaat.
Pohjannoro, Annakaisa (toim.), Meidän Matit ja Hennat vuosina 1974-2006.
www.ylojarvenseurakunta.fi/tilat/kirkot/aurejarvenkirkko
pohjoiskuru.files.wordpress.com
http://kronos.narc.fi/menehtyneet/index.php
http://www.ttn.fi/historiikki/

JULKAISUJA POHJOIS-KURUSTA

Aurejärven kirkko ja hautausmaa 2013

Pohjois-Kurun Joulu  2013 

Pohjois-Kurun rippikuvakokoelma  2014 

Pohjois-Kurun Joulu  2014 
 
Opas Pohjois-Kurun kylien kulttuuriraiteille  2015

AUREJÄRVEN PELIMANNIT:  
 
Musiikkia Pohjois-Kurusta  2013 

Aurejärven Pelimannit 20 vuotta  2015

Maire Tammenlaakson tunnelmissa  2015

www.pohjoiskuru.fi
Facebook: Taistelijan talo -palveluyhdistys 
Facebook: Pohjois-Kurun kuvia

Seitsemisen kansallispuisto 
www.luontoon.fi/seitseminen
 
Riuttaskorven virkistysmetsä
www.luontoon.fi/riuttaskorpi

www.pohjoiskuru.fi     I    Facebook ”Taistelijan talo -palveluyhdistys”    I     Facebook ”Pohjois-Kurun kuvia” 

Aurejärven kirkon kellotapuli 
Kuva: Elina Riitijoki
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The Merchants of Scarborough

Pohjois-Kurun tulevia tapahtumia:

www.pohjoiskuru.fi

 Hyväntekeväisyyskonsertin tuotto kohteeseen  
Kauneimmat Joululaulut / Suomen Lähetysseura

Kirkkokonsertin jatkot Jussimatissa 
Itä-Aureentie 1060

Ohjelmat 15 € kirkon ovelta, Itä-Aureentie 1020
Etukäteisvaraukset taistelijantalo@gmail.com / 050 365 7230

Su 13.12.2015 klo 16 
KOOP ARPONEN & FLUTE OF SHAME 
Joulukonsertti Aurejärven kirkossa

www.pohjoiskuru.fi        I       Facebook ”Taistelijan talo -palveluyhdistys”

http://www.fluteofshame.com

TERVETULOA!

Ennakkotilaa Flute of Shamen uusi albumi nyt 
osoitteesta: www.fos.mycashflow.fi

Levyä painetaan rajallinen määrä, joten kannattaa 
toimia nopeasti!

Ennen 30.11.2015 tilatut levyt postitetaan 1.12.2015,  
ja ne ehtivät siis mainiosti vaikka joululahjaksi  
pukinkonttiin.

Levyltä löytyy myös Flute of Shamen ensimmäinen
suomenkielinen levytys, Kulkurin Iltatähti!

JOULUN AIKA 2015 

La 28.11. klo 18 alk. Pohjois-Kurun kylien yhteiset pikkujoulut Riuttasten vanhalla koululla.  
Ota pikkupaketti mukaan. Järj. Riuttasten kylätoimikunta.

Su 6.12. klo 15  Kauneimmat Joululaulut itsenäisyyspäivän tunnelmissa Aurejärven kirkossa,  
Itä-Aureentie 1020. Tilaisuudessa seppeleenlasku sankarihaudoille sekä glögitarjoilu. 
 
Ke 9.12. klo 18 Seitsemisen luontokeskuksessa Kauneimmat Joululaulut Seitsemisentie 110, 34530 Länsi-Aure
 
La 12.12. klo 14  Kauneimmat Joululaulut ja myyjäiset Luomajärvellä Luomajärventie 136, Luode
 
Su 13.12. klo 16  Koop Arponen & Flute of Shame Aurejärven kirkossa. Hyväntekeväisyyskonsertin  
tuotto Suomen Lähetysseuran Kauneimmat Joululaulut –keräyksen kohteen hyväksi.
 
To 24.12. klo 13  Jouluaaton hartaus Aurejärven kirkossa, Itä-Aureentie 1020.
 
Pe 25.12. klo 9  Jouluaamun sanajumalanpalvelus Aurejärven kirkossa, Itä-Aureentie 1020.

KESÄ 2016

La 18.6. klo 11   Paikallishistoriapäivä - teemana sodat, vetäjänä FM Marjo Heikkilä (o.s. Mäkinen),  
JussiMatissa, Itä-Aureentie 1060.

Su 26.6. klo 18   Koop Arponen & Flute of Shame konsertti Aurejärven kirkossa ja jatkot JussiMatissa,  
lippuvaraukset kirkkokonserttiin taistelijantalo@gmail.com tai puh. 050 365 7230 

Opastettu luontoretki Riuttaskorpeen kesällä myöhemmin ilmoitettavana aikana. 

TERVETULOA!
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Nyt saa Itä-Aureesta ostaa Sakari Niemelän ottamia luontokuvia,  
osoitteesta Itä-Aureentie 1042. Poikkea tutustumaan myös kirppikseen. 

Taistelijan Talo Palveluyhdistys ry 
Sähköposti: taistelijantalo@gmail.com 
Postiosoite: Itä-Aureentie 1060, 34550 Itä-Aure

juLKAISujA POHjOIS-KuRuSTA 
pohjoiskuru.fi/julkaisut

Aurejärven kirkko ja hautausmaa 2013
Pohjois-Kurun joulu  2013 
Pohjois-Kurun rippikuvakokoelma  2014 
Pohjois-Kurun joulu  2014 
Opas Pohjois-Kurun kylien kulttuuriraiteille  2015 
(Sisältää myös Aurejärven hautausmaan kierroksen) 
Pekka Kuusela: Hurskaan taiteen suku 1215 -2015 
Kotiseutumme Pohjois-Kuru  2015

AuREjäRvEN PELIMANNIT:  
 
Musiikkia Pohjois-Kurusta  2013 
Aurejärven Pelimannit 20 vuotta  2015
Maire Tammenlaakson tunnelmissa  2015

Taistelijan talo -palveluyhdistyksen ylläpitämiä sivustoja:  

www.pohjoiskuru.fi
Facebook: Taistelijan talo -palveluyhdistys 
Facebook: Pohjois-Kurun kuvia 
Valokuvasivustolla tutkailkaa, keitä mahdollisesti tunnistatte ja merkitkää tunnistuksenne näkyville. 

yhdistyksen jäsenmaksut (v. 2015)

Pohjois-Kuru

Pohjois-Kurun kylät   I    www.pohjoiskuru.fi  I   Facebook ”Taistelijan Talo Palveluyhdistys”

Taistelijan talo-yhdistyksen julkaisut löytyvät internetistä  
www.pohjoiskuru.fi/julkaisut

Pohjois-Kurun Joulu 2014
Pohjois-Kurun Joulu 2013
Pohjois-Kurun rippikuvakokoelma
Aurejärven kirkon ja hautausmaan opas 

Taistelijan talo-palveluyhdistyksen julkaisuista paperiversioina saatavana vielä 
Pohjois-Kurun Joulu 2014-lehteä ja Pohjois-Kurun rippikuvakokoelmaa, kum-
pikin 10€/kpl, voi tilata taistelijantalo@gmail.com tai Anne Kivimäki 050 365 
7230 Niitä voi ostaa myös JussiMatista.

Aurejärven Pelimannien 20-vuotishistoriikkia (140 sivua, runsas kuva-aineisto)  
myytävänä JussiMatissa, 20 €/kpl

Taistelijan talo-palveluyhdistys ry. on vuosikokouksessaan 5. huhtikuuta 2015 
päättänyt vuoden 2015 henkilöjäsenmaksuksi 10 €, yritys-ja yhteisöjäsen-
maksuksi 50€ ja ainaisjäsenmaksuksi 150 €.  Yhdistyksen puheenjohtajana 
vuonna 2015 toimii Kaija Kivimäki-Järvenmäki ja varapuheenjohtajana Paula 
Kovanen; sihteerinä Anne-Maija Kivimäki.Jäsenenä saat edullisemmin yhdis-
tyksen tuotteita joita myydään Kyläkauppa JussiMatissa Itä-Aureentie 1060, 
Itä-Aure.  
 
Jos haluat liittyä jäseneksi, ilmoita yhteystietosi yhdistykselle osoitteella 
taistelijantalo@gmail.com, tai sihteerille numeroon 050 365 7230 tai vpj Paula 
Kovaselle paula.kovanen@live.com. 

Saat sähköpostitse jäsentiedotteilla tietoa Pohjois-Kurun kylien kuulumisista 
ja  tapahtumisista. Pankkiyhteystiedot jäsenmaksuja varten - voit myös antaa 
yhdistykselle haluamasi suuruisen muun kannatusmaksun. 

Saajan Tilinro FI1551900520034710 Henkilöjäsen     10 €
Saaja Taistelijan talo- 

palveluyhdistys ry.
Yhdistysjäsen 
Yritys/yhteisö    50 €

Viitenumero 1009 Ainaisjäsen       150 €

Pohjois-Kurun kylät   I    www.pohjoiskuru.fi  I   Facebook ”Taistelijan Talo Palveluyhdistys”

 
 
Otamme mielellämme vastaan taloudellistakin tukea esim. jäsen- ja kannatusmaksujen muodossa.  
Lahjoituksiakin otamme vastaan!

Kaikki tuotto ohjataan yhteiseen hyvään.

Tilitiedot: Taistelijan Talo Palveluyhdistys ry, Kurun Osuuspankki  FI 15 51900 5200 34710
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