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LUKEMALLA EI OPI UIMAAN - VETEEN SE ON MENTÄVÄ

Kun se nyt vaan on niin, että elämä on jatkuvaa oppimista.   
Kiviojan Aku sanoi minulle, että hän hämmästyi aikoinaan, kun katsoi nykysuomen sanakirjasta sanan 
”visio”. Harhakuva! 
- Montako visionääriä meille oli kertomassa kuntaliitoksen eduista. Ihan vaan sattumalta tuli mieleen! 
Veljensä Elo pudotti minut maanpinnalle sanoessaan että ajattele niin, että orava on rotta, jolla on 
söpö häntä. Ruokkisitko rottaa? ”Se on niin ihanaa kun se käy hakemassa pähkinöitä lintulaudalta.”  
- Pysäyttävää.. Ei ole koiraa karvoihin katsominen.

Kateuskin kyllä auttaa oppimisessa.  Lapsuudentoverini Jussi oli vuotta vanhempi ja pääsi kouluun 
tietenkin aikanaan. Istuin hänen selkänsä takana iltaisin, kun luki läksyjään ja katselin kateellisena 
hienoa aapista ja sinistä laskentokirjaa. Ja vihkoja! Voi että! Vahingossa opin Jussin tahdissa 
lukemaan. Siitä edelleen kiitollisena Ellille ja Arvolle, kun eivät käskeneet minun painua omaan kotiini 
häiritsemästä opiskelijaa.

Savolainen sanoo: NE TEKKÖÖ JOKKA OSSOO JA JOKKA EE OSSOO NE ARVOSTELLOO

Kuluvana vuotena on tehty! On viety loppuun vuosia sitten aloitettuja hankkeita monenlaisen muun 
toiminnan ohella.  ”Yhteinen Aurejärvemme” on nyt oma organisaationsa, sillä on oma hallitus.  
Ennen kuin vuosi tulee loppuunsa, saamme kuulla ajankohtaiset uutiset Aurejärvihankkeesta. Kylän 
urheilukentälle on nyt oma tie. Onkohan se Aureen Junkkaritie?! Suurenmoinen talkooporukka 
kyläläisiä ja kesäasukkaita  hoiti raivaukset sun muut esivalmistelut ja jopa Ylöjärven kaupunki 
avusti 1500 eurolla asiaa. Tosin pyynnöstämme. Summa tuli näennäisenä korvauksena Veljekset 
Lahdenperälle kaivuutyöstä ja murskanajosta. Väärinkäsitysten välttämiseksi sanotaan vielä kerran, 
että kaikki toiminta tapahtui kaupungin omistamalla maalla.

Tien teosta saatiin tunnustus jopa kaupungin puolesta;  Tässä suora lainaus kirjeestä:

Aihe: Aureen kenttä 
”Huomenta. Aivan mahtava juttu, että tie on kentälle toteutettu. Aktiivista toimintaa.  
Lopputulos on hyvä ja se on pääasia. Tv 

Jyrki Tanhuanpää 
Ylöjärven kaupunki 
Työmaapäällikkö 
Tekniikka ja ympäristöosasto”

No - kissahan se kiitoksella elää..

Muunlaistakin ” tunnustusta ”  on saatu.  Pirkan Kylät ry myönsi Taistelijan Talo-palveluyhdistyksen 
puheenjohtajalle ja sihteerille vuoden 2016 Kylätoiminnan tiennäyttäjä- tunnustuksen.  Se tunnustus 
kyllä kuuluu kaikille, jotka ovat osallistuneet tämän yhdistyksen monipuoliseen toimintaan. Ei täällä 
yksin kukaan mitään aikaan saa, ainakaan hyvän tekemisessä.  Hyvän tekemisen käsite voi olla 
kuitenkin venyvä..? Joka tapauksessa PohjoisKurulainen yhdistyksemme on huomioitu! Ja se ON hyva 
asia.

Kaunis erämaakirkkomme, Aurejärven Kirkko, on joulun aikaan ahkerassa käytössä. Yhdistyksemme 
kustantaa 26.11.2016 klo 18 Joulukonsertin; jouluun tunnelmalatauksen antaa parkanolainen 
trio; Juuso Veikkola, Otto Veikkola ja Sami Penttilä. Sen jälkeen tarjotaan jouluateria JussiMatissa. 
Maksut ovat vapaaehtoisia, mutta tietenkin suotavia. Rahakippo on vihjailevan näkyvästi esillä 
ruokapöydässä. Yhdistyksellämme kun ei ole vielä omaa lihantuotantoyksikköä sen enempää kuin 
viljahehtaareita vuokralla. Ja arvontaa on myös luvassa illan kuluessa. Tervetuloa kaikki!

Kohta pian sen jälkeen on jälleen Konsertti! Jo traditioksi muodostunut Koop Arposen ja Flute Of 
Shamen vierailu toteutuu tänäkin vuonna. Yllätyksemme oli suuri ja tietenkin mieluinen, kun asiaa 
meiltä tiedusteltiin. Onneksi saimme varattua vielä kirkon ja nyt toivomme runsaslukuista yleisöä 
paikalle nauttimaan kanssamme tästä poikkeuksellisesta tilaisuudesta. FOS:n konsertithan ovat 
todella olleet ”kortilla” tänä vuonna tauon vuoksi. Tämä ”kortti” on nyt lunastettavissa hintaan 15 €.

Kotiseutujulkaisumme kokoamiseen on jälleen osallistunut vapaaehtoisten kirjoittajien konklaavi. 
Vaikka mukana ei ole paaveja eikä piispoja, niin kaikki kuitenkin Tärkeitä Ihmisiä avustaessaan lehden 
teossa. Ja niin monesta kylästä! JIPPIKAIJUU!

Vuoden 2016 ”Top 10”-listalle kuuluu myös ehdottomasti se, että Itä-Aureen kylään syntyi uusi lapsi. 
TosiPitkä aika on kulunut edellisestä vauvasta. Samaan kategoriaan kuuluu myös se, että kylälle on 
muuttanut ja muuttaa LAPSIPERHEITÄ ! Vallan valtakunnan uutinen oli tutkimus siitä, että suurin osa 
suomalaisista haluaisi asua maaseudulla. No jo vain !  Itä-Aure jos mikä on MAASEUTUA. Toivo ei ole 
kuollut, vaikka Usko on jo kuopattu.

Savolainen sanoo edelleenkin että ”koppoo kii tästä päevästä - huomisessa o omat kahavasa”.

Sekin on opittu jo aikapäiviä sitten, että jos itsellä ei ole (ajatuksia) niin täytyy lainata. Ensinnä luulin, 
että se pelaa vain matikassa, mutta käyneehän tuo myös äidinkielessä!

Ja tuo lainaamani savolainen, joka on sanonut myös että ”jos ymmärrät kaeken, oot varmasti 
käsittännä viärin” -on Olavi Rytkönen.

Tähän sopinee myös se, että jos lehdessä on virheitä - vastuu on allekirjoitttaneella. 

Kaikkea Hyvää Teille Kaikille!

Toivoopi 
 
Kaija Kivimäki 
Puh 040 537 0290, kaija.kivimaki@gmail.com 

Kotiseutumme 
Pohjois-Kuru  2016

Kuva: Elina Riitijoki
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Kuva: Rami Marjamäki
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Pohjois-Kurussa

tapahtunutta2015

13.12.2015
Koop Arponen & Flute of Shame 
Joulukonsertti

Bändin jäsenet vasemmalta 
oikealle: James Lascelles, Koop 
Arponen ja Dane Stefaniuk Joulukonsertin jatkot 

JussiMatissa
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Lauri Talasoja kantaa taakkaa ”takkavittalla”, 
taustalla Juho Talasoja eli Ojan Eppu
 (kuvan omistaa Satu Talasoja)
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Pohjois-Kurussa

tapahtunutta2016

Tietokilpailujoukkue potkukelkkojen 
kokoontumisajoissa

 Aune Kivioja vas. voitti arpajaisissa 
tabletin, jonka käyttöohjeita kuvas-
sa tutkivat yhdessä Maire Kingelinin 
kanssa.

Länsi-Aureslaisia potkukelkkojen 
kokoontumisajoissa

Potkukelkkojen kokoontumisajojen 
arpapöytä

19.2.2016

Potkukelkkojen kokoontumisajot
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Aurejärven Pelimannien kevät-
konsertissa täytekakkukahvit

20.4.2016  
Aurejärven Pelimannien 
kevätkonserttiPohjois-Kurussa

tapahtunutta2016

Yhteinen Aurejärvemme ry:n puheen-
johtaja vuonna 2016 on Marja-Liisa 
Herrala

22.4.2016
 
”Yhteinen Aurejärvemme”- kylien 
yhteistyöpalaveri Parkanon Au-
reessa Auramolla
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Yhteinen Aurejärvemme-hankkeessa on tähän mennessä käynnistetty esiselvitysprojekti 
Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijatyönä, jossa kootaan yhteen Aurejärvestä, sen 
valuma-alueesta ja kuormituksesta oleva tieto. - Esiselvitystyö valmistuu kuluvan vuoden 
loppuun mennessä ja siitä pidetään työn valmistuttua yleisölle infotilaisuus. -Hankkeen 
varsinainen toteuttaja nimetään lähiaikoina. Myös Aurejärven historiatietoa kerätään esi-
selvitystyön yhteydessä;  mm. veden tilan laadun ja kalaston kehittymisestä. Aurejärven 
kalasaaliista menneinä aikoina halutaan muistitietoa niiltä, joilta sitä vielä mahdollisesti 
olisi saatavissa. Mahdollisista haastateltavista pyydetään välittämään tietoa yhdistyksen 
puheenjohtaja Marja-Liisa Herralalle. 

Yhteinen Aurejärvemme-hankkeen 20 000 euron rahoitus on saatu yhteisin ponnistuk-
sin kuntoon. Ely-keskus avustaa hanketta 8000 eurolla, Parkanon ja Ylöjärven kaupun-
git kumpikin 1000 eurolla, Parkanon kalastusalue 1000 eurolla. Noin puolet Aurejärven  
rantakiinteistön omistajista on liittynyt Yhteinen Aurejärvemme -yhdistykseen. Hanketta 
on rahallisesti tukenut tähän mennessä ( syksy 2016) kaikkiaan 178 henkilöä. Useat ovat 
avustaneet uutta yhdistystä enemmänkin kuin 60 euron liittymismaksun verran.

Yhdistys toivoo kaikkien Aurejärven rantakiinteistön omistajien, asukkaiden, kesävierai-
den  ja muiden Aurejärvestä kiinnostuneiden liittyvän yhdistykseen ja tukevan näin rahalli-
sesti koko Aurejärven ensimmäistä  yhteistä vesiensuojeluhanketta.  Vapaaehtoistyönteki-
jöitä yhteisen vastuun ottamiseen  tarvitaan sekä Yhteinen Aurejärvemme-hankkeessa että 
yhdistyksessä. Kaikille riittää tehtäviä. 

Yhteinen Aurejärvemme ry: n tili SATAPIRKAN OSUUSPANKKI Parkanon konttori 
FI30 5327 0520 0701 16

           Anne-Maija Kivimäki 

       annemaijakivimaki@gmail.com

Yhteinen Aurejärvemme-hanke  
ja uusi vesiensuojeluyhdistys 

Vuoden 2015 syksyllä kokoontuivat Parkanon Aureen kyläseura ry:n ja Kurun puo-
lelta Pohjois-Kurua edustavan Taistelijan talo-palveluyhdistyksen hallitukset sa-
man pöydän ääreen Auramolle.  Aiheena oli kylien välisen yhteistyön suunnittelu, 

esimerkiksi tiedottaminen, mahdollinen yhteinen kyläsihteeri, kesäasukkaiden ja paikalli-
sen väen yhteistoiminta. - Keskusteluissa  nousi kaikkia yhdistäväksi asiaksi Aurejärven 
suojeleminen. Yhteinen huoli oli ehkäistä veden laadun heikkeneminen. Vuoden  2016 
alussa erityistä huolta Aurejärvestä lisäsi turpeennosto, koska  VAPO haki uutta ympä-
ristölupaa Talasnevalle.  Oltiin myös tietoisia, että Pirkanmaan maakuntakaava 2040-työ-
vaiheessa esitetään lisää uusia alueita turpeennostoon, mikä vaarantaisi nimenomaan 
Aurejärven alueen vesistöjä.

Pohjois-Kurun viiden kylän yhteinen kyläyhdistys, Taistelijan talo-palveluyhdistys ry 
anoi marraskuussa 2015 Pirkanmaan Ely-keskukselta avustusta Yhteinen Aurejärvemme-
hankkeeseen, jossa tehtäisiin  Aurejärven valuma-alueen vesien nykytilasta kokonaisselvi-
tys ja vesienhoitosuuannitelma mahdollisine kunnostustoimenpide-ehdotuksineen. Hank-
keen kokonaiskustannusarvio oli 20 000€. Hankesuunnitelman avustusanomusta varten 
valmisteli Marja-Liisa Herrala Aureskoskelta. 

Kevään 2016 keskusteluissa yhdistysten ja asukkaiden välillä  tultiin siihen loppupää-
telmään, että Yhteinen Aurejärvemme -hankkeen läpivientiin olisi syytä  perustaa  Au-
rejärven oma vesienhoitoyhdistys.  Tuumasta toimeen ja edettiin ripeästi. Uusi yhdistys 
rekisteröitiin pikaisesti ja ensimmäinen yleinen kokous pidettiin jo 28.5.2016 Seitsemisen 
luontokeskuksessa. Kiinnostus oli niin suurta, etteivät auditorion istumapaikat kaikille riit-
täneet. Samassa tilaisuudessa informoitiin Yhteinen Aurejärvemme -hankesuunnitelmasta 
ja Pelastakaa reittivedet ry:n toiminnasta;  www.reittivedet.fi

Tämä uusi vesienhoitoyhdistys nimeltä Yhteinen Aurejärvemme ry toimii tulevaisuudes-
sa niin rahoituksen hakijana kuin hallinnoijanakin vesiensuojelu- ja kunnostushankkeissa 
sekä myös Aurejärven yleisenä edunvalvojana ja ”äänitorvena” esim. Pirkanmaan maakun-
takaavan valmistelussa. 

Taistelijan talo-palveluyhdistys ja Yhteinen Aurejärvemme ry ovat kirjallisesti sopineet 
nyt siitä, että Ely-keskukselta rahoitusta saava Yhteinen Aurejärvemme-hanke on siirretty 
kokonaan Yhteinen Aurejärvemme ry:n vastuulle. Hanke saatetaan loppuun vuoden 2017 
loppuun mennessä. 

Kuva: Elina Riitijoki

Kuva: Rami Marjamäki
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Avisioni Ainesjärvellä: Myydään 
Wähänen Pukki ja Walakka Hevonen

Isoäitini isoäiti Maria Jeremiaantytär kuoli 49-vuotiaana Kurun Aurejärven Ainesjärvellä 
(esiintyy myös muodossa Ainejärvi) 18.8.1860. Hänen jälkeensä perunkirjoituksen toimitti 
Karl Frang, ja samalla pidettiin avisioni eli huutokauppa, missä myytiin perheen tarpeettomiksi 

jääneitä tarvekaluja ja eläimiä. 
 

Maria on Parkanon rippikirjan mukaan merkitty syntyneeksi Kihniöllä 4.3.1811 Jeremias Juhon-
pojalle ja Regina Simontyttärelle. Perhe asui silloin Kurussa Patomäen torpassa. Maria oli vanhin 
lapsista, joita syntyi kaikkiaan yksitoista.

Marian aviomies Antti Heikinpoika syntyi Ainesjärvellä 12.7.1813 ja hänet kastettiin 18.7. kir-
kossa. Antin kummit olivat Matti Lammi, hänen vävynsä Heikki ja tämän vaimo Vappu. Kastajana 
toimi Kurun kappalainen Isak Emanuel Polviander, vänrikki Stoolin esikuvan Karl Gustaf Polvian-
derin isä.

Ritva Kettunen

Maria kastettiin 10.3.1811. Kummeina olivat Taneli ja Justina Hirvimäki, Juho Kartinaho sekä Juljana 
Pitkäjärvi. Kastaja oli Parkanon pitkäaikainen pitäjänapulainen Carl Fredrik Hällsten.

Antti Heikinpojan kaste mainitaan Kurun syntyneiden luettelossa.  
Kastajan nimikirjaimet I.E. P. näkyvät ylhäällä oikeassa reunassa.

Pohjois-K
urussa

tapahtunutta2016

11.6.2016  
Avoimet kylät-
päivä

11.6. Balsami-Duo Itä-Aureen kir-
kossa. Mikko Ohra-aho, oikealla 
ja Arto Pietiläinen vas.

Annika Aho ja Onni Simo Aukusti 
Äijälä.

Itä-Aureen vesipisteen avajaiset 
ja maistajaiset. 

Yhteinen Aurejärvemme-hanketta 
esiteltiin myös Avoimet kylät-päivässä 
JussiMatin pihalla.
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Antti Heikinpojan suku

Antin isoisä Erkki Martinpoika oli syntynyt vu
onna 1751 ja oli Ainesjärven uudistilan ensimmäinen isäntä vuosina 1784 – 1805. Hän oli tullut 

Ainesjärvelle Lannetan talosta, missä hänen vanhin veljensä Martti jatkoi isännyyttä, ja mistä su-
kujuuret voidaan jäljittää aina Kangasalta tulleeseen Kurun talon perustajaan Lauri Simonpoikaan 
saakka 1500-luvulle. Erkin kuolemasta vuonna 1805 kerrotaan, että hän jäi puun alle (krossad af 
trä).
Erkki Martinpojan vaimo oli vuonna 1760 syntynyt ja vanhempiensa kanssa Kuruun muuttanut 

Maria Samuelintytär. Hän kuoli keuhkotautiin alkuvuodesta 1813, joten hän ei ehtinyt nähdä pojan-
poikaansa Anttia. Marian sisar Liisa oli Riuttaskorven Minkkisellä emäntänä.
Antin isä perintöjääkäri Heikki Erkinpoika oli syntynyt vuonna 1785. Hänet vihittiin kirkossa 

vuonna 1813 sotilaantytär Anna Antintytär Trumphin kanssa, joka esiintyi ilman morsiuskruunua 
(utan skrud). Vaatimattomissa oloissa oli tavallista, että morsiamella ei ollut erityistä vihkiasua. 
Vihkijänä oli samainen Isak Polviander. Heikki oli Ainesjärven isäntänä vuosina 1805-1815.
Antti jäi jo varhain orvoksi isästään, joka menehtyi tulehduskuumeeseen vain 30-vuotiaana 

vuonna 1815. Heikin kuoleman jälkeen äiti Anna avioitui uudelleen vuonna 1816 Kaapo Jaakon-
pojan kanssa, joka oli kotoisin Pusun talosta. Anna kuitenkin kuoli lapsivuoteeseen 36-vuotiaana jo 
seuraavana vuonna. Lapsesta ei ole mitään mainintaa, joten hän lienee myös menehtynyt. Antti oli 
siis 3-vuotiaana täysorpo ja kasvoi aikuiseksi Ainesjärvellä Kaapon ja tämän toisen vaimon Maria 
Simontytär Kaartinahon perheessä, johon syntyi seitsemän lasta.

Marian ja Antin perhe

Lapsia syntyi ajan tavan mukaan runsaasti, eivätkä kaikki eläneet aikuisikään. Esikoinen Anna 
kuoli yskään jo alle 2-vuotiaana. Poika Joonas oli isänsä jälkeen Ainesjärvellä isäntänä. Poika Taa-
vetti muutti myöhemmin Pirkkalaan, Juho Efraim puolestaan Ikaalisiin. Tytär Matilda kuoli ähkyyn 
5-vuotiaana. Kaapo Hermannista tuli metsänvartija ja Järvenpään torppari. Matti ja Albertina kuo-
livat aivan pieninä. Tytär Maria Wilhelmiina asui myöhemmin miehensä Kallen kanssa Karjulan 
Koskella. Isoäitini isästä Antti Adrianista tuli Frigårdin torppari (vuodesta 1900 nimellä Laurila). 
Maria kuoli hivutustautiin (tvinsot), mikä on yleensä tulkittu keuhkotaudiksi, ja hänet haudattiin 

26.8.1860. Perukirja tehtiin seuraavassa kuussa.  Teksti on monella tavalla ajankuvauksena mielen-
kiintoinen, ja myös kieliasunsa puolesta herkullista luettavaa. 

Perheen omaisuudesta saa hyvän käsityksen, koska huutokaupan pöytäkirjassa luetellaan myydyt 
esineet. Ostajien luettelosta voi todeta, että avisioni oli kerännyt aureslaiset kokoon, sillä lähes 
jokaiseen tunnettuun taloon huudettiin esineitä. Lienee ollut myös sosiaalinen tapahtuma aikana, 
jolloin ihmisiä ei liiemmin virikkeillä hemmoteltu. 

Torpantytär Maria ja perintöjääkärinpoika Antti vihittiin 7.2.1836. Kurun vihittyjen kirja kertoo, 
että vihkipappi oli A. Hellen, ja vihkiminen tapahtui kirkossa ilman morsiuskruunua.

Marian perukirja Marian alkuperäisen perukirjan ensimmäinen sivu
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Wuonna 1860 sinä 28. päivänä syyskuuta pidettiin kalu kirjotus ja arvio kuin myös samassa tilas 
julkinen avisioni alla kirjotetuilta ja asian omaisten siksi valituilta toimitus miehiltä, Talon emän-
nän Maria Jeremiantyttären Ainesjärven jälkeen, Auresjärven kylästä ja Kurun kappelista, joka 
kuoli sinä 18 päivänä wiime elokuuta ja jälkeensä jätti Lesken Anders Hendrikinpojaan ja hänen 
kanssansa siitetyt kuusi lasta, Poika Jonas laillinen iästä, Pojaat David, Efraim, Anders ja Herman, 
Tytär Wilhelmiina Kaikki ala ikäisiä, joiden etua walvomassa oli Lähin sukulainen Jeremias Jere-
mianpoika Huhdanpää torppari Auresjärven kylästä.
Lesken käskettiin ilmoittaa omaisuus ja esiin tuoda sellaisena kun se waimo vainaan Kuolema 

hetkellä oli ja myös edes tuoda pesään koskevat Kirjat ja paperit, ja Tämä ilmoittaminen ja kirjotus 
ja myös avisioini Tapahtui Seuraavaisesti.
Kiintiä omaisuus
Perintö Talo Ainesjärvi no 9 Auresjärven kylässä Kurun kappelissa 1/8 osa manttaalia jonka wai-

naa eloonjääneen puolisonsa kanssa on lunastanut, joka arvattiin 400 ruplaa hopias.

Irtain omaisuus, joka poismyytiin

Seuraa yksityiskohtainen luettelo myydyistä tavaroista, joista muutama esimerkki. 

Rauta Kalu: Hako kirves, ostaja David Juusenaho, hinta 5 kop., Rautanen Tadikko Salomon Kar-
tinaholle 10 kop. hintaan, Rauta pää vintilä meni Johan Aineslahdelle 10 kop.
Hevosen ajo Kaluja: Kaski Sahrat osti Johan Ahvenlammi 25 kop., Peltosahroista Gabriel Sormu-

nen maksoi 50 kop., Johan Aineslahti sai Sontareen 15 kop. mutta Isaak Wanhatalo maksoi Kirkko-
reestä 50 kop. Ränget maksoivat Isaak Kuirinlahdelle 30 kop.
Puukalua: Tahkon rautaveivin kans osti Anders Haapaniemi maksamalla 30 kop. Kiulun sai Stiina 

Ainesjärvi 2 kop. Isaak Heinäaho osti kaksi pyttyä 4 kop., samoin Johan Hänninen 20 kop.
Kalanpyydyksiä: Esaias Liesijärvi osti 6 mertaa 10 kop. hintaan ja Anders Haapaniemi sai paatin 

maksamalla 1 rupl. 20 kop.
Waatteita: waimon palttoo, jonka osti Isaak Kuirinlahti, aivinainen waimon paita 15 kop., ostajana 

Johan Rikala ja Liina lakana, ostaja Anders Pusu 40 kop. 
Kaikenlaista sekakalua: Givääri meni Karl Frangille 1 rupl. ja lehmänkello David Ainesjärvelle, 

hinta 10 kop. Emanuel Kuoppasalmi osti 2 posliinitalrikkia 10 kop. Lampaankellon sai Jeremias 
Huhdanpää 5 kop.
Karjaa eli eläimmiä oli myytävänä esim. pieni kutti, jonka osti Nikodemus Vuotari, hinta 20 kop. 

Wähänen pukki meni Mikko Petäjäkankaalle 40 kop. mutta lehmä Tyyrike oli jo 8 ruplan arvoinen. 
Sen sai Esaias Lannetta. Härkä maksoi Johan Aineslahdelle 5 ruplaa mutta Walakka Hevosesta sai 
maksaa 15 ruplaa ja sen osti Gabriel Juusenaho. 
Avisioni tuotti kaikkiaan 97 ruplaa 20 kopeekkaa.

Täten todistetaan

Varojen ja velkojen laskemisen jälkeen seuraavat allekirjoitukset.
Alla kirjotettu todistaa walallisella welvoituksella Tämän pesän Tavaran ja asian haarain sekä 

saamisten että maksamisten suhteen wilpittömästi ja Rehellisesti tulleen ilmoitetuksi Sellaisena 
kuin ne vaimo vainaan Kuolema hetkellä olivat, ja myös ei mitään tulleen Tahdollansa Salatuksi 
eikä poisjätetyksi. 
Ainesjärvellä kun erellä päin 

Anders Henrikinpoika Ainesjärvi Leski (puumerkki)

Tässä pesäkirjotuksessa ja avisionissa olivat allakirjotetut saapuvilla
Jonas Andreaksenpoika Ainesjärvi poika (puumerkki) 
Jeremias Jeremianpoika Huhdanpää ala Ikästen Lasten puolesta (puumerkki)
Kirjotti Karl Frang

Edellä merkitystä tavarasta, josta kiintiästä on jäänyt omaisuutta, leskimiehen ja lasten välillä 
lain mukaan jaettuna tulee seuraavaiset osat:
Leskimiehelle Antti Heikinpojalle Ainesjärvelle tulevata, naima osaksi 2/3 osaa kiintiätä tahi 1/12 

manttaalia arvosta 266 rupl. 66 2/3 kop. maksettu 12 2/3. 

Lapsille yhteiseksi jää siis 1/3 Kiintiätä tahi 1/24 manttaalia koko tilasta arvosta 133 ruplaa 33 
1/3 kopeekkaa, josta on maksoa 6 ruplaa 1 /3 kop. Siitä tulee: Pojalle Joonas Antinpojalle 2/11 
osaa, samoin Taavetti Antinpojalle 2/11 osaa, samoin Epra Antinpojalle 2/11 osaa, samoin Antti 
Antinpojalle 2/11 osaa, samoin Herman Antinpojalle 2/11 osaa, Tytär Miina Antintyttärelle 1/11 
osaa.

Näin jako-osat kullekin juoksevan todistaa Rauhalassa lokakuun 1 päiv.1864
Juuso Wilenius Suntio

Kuten edellä olevasta tekstistä näkyy, tyttären osuus oli puolet miespuolisten perijöiden osuudesta. 
Naisasialiike otti vasta ensi askeleitaan.

Antti Heikinpojan myöhemmät vaiheet

Marian kuoleman aikoihin Antti oli joutunut lain väärälle puolelle, sillä Kurun rikosluettelo 
kertoo, että vuonna 1860 häntä oli sakotettu varkaudesta ja vahingonteosta. Olisiko kyseessä ollut 
metsän luvaton käyttö? Siihen aikaan oli luvallista ottaa metsästä tarvepuuta mutta vain rajoitetussa 
määrin. Lienee saanut kirkkoherraltakin nuhteita.

Kuten edellä todettiin, Antti oli jäänyt orvoksi molemmista vanhemmistaan jo hyvin varhain. 
Yksin hän ei enää elämässään jäänyt, sillä Marian kuoleman jälkeen hänet vihittiin Ulla Yrjöntyt-
tären kanssa 9.12.1864. Ulla oli Pusulta Äijäjärvelle tulleen perintöjääkäri Yrjö Jaakonpojan tytär. 
Ullalla oli avioton tytär Serafia, joka avioitui isoäitini isän Antti Adrianin kanssa. 

Ulla menehtyi 20 avioliittovuoden jälkeen poltteeseen vuonna 1884. Antti Heikinpoika avioitui 
vielä kolmannen kerran vuonna 1886 leski Juliana Jeremiaantytär Juusenahon kanssa. He asuivat 
Ainesjärvellä syytinkivaarina ja –muorina. Antti kuoli vuonna 1888 ja Juliana eli leskenä vuoteen 
1895. 

Antti Adrianin tytär, isoäitini Hilma Aliina Laurila avioitui Matti Juhonpoika Kivimäen kanssa 
vuonna 1896. Muutaman vuoden kuluttua he rakensivat oman talon, ja perheen nimeksi tuli Matti-
la.

Lähteet: Kurun, Parkanon ja Ruoveden seurakuntien rippikirjat
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Lauantaina 9.7.2016 koitti historiallinen hetki. Kurun Aurejärven Kiviperän 1930 – 1950 
–luvuilla syntyneet lapset tapasivat toisensa ”alkukodissaan” Kivimäessä, jonne lähes 
kaikilla on jotain kautta sukujuuria. 

Paikalle saapui 22 henkilöä eri puolilta Suomea: Hankasalmelta, Helsingistä, Kihniöltä, 
Lempäälästä, Nastolasta, Sastamalasta, Seinäjoelta, Tampereelta, Virroilta ja muutama 
paikkakunnalla edelleen asuvakin.

Totesimme, että juuret ovat syvällä. Eräs paljon matkustellut läsnäolija sanoikin: ”Täytyy 
mennä kauas, että näkee lähelle.”

Tarina jatkui siitä, mihin se useissa tapauksissa yli 50 vuotta sitten jäi. Muistelimme yhteistä 
lapsuutta ja kouluvuosiamme Lassilassa. Tutkimme vanhoja valokuvia ja kertasimme 
tarinoita entisistä kyläläisistä. Kerroimme toisillemme, miten elämä oli meitä kuljettanut. 
Paljon oli naurua ja iloa mutta myös haikeutta monien joukostamme jo poistuneiden vuoksi. 

Upean tarjoilupöydän saimme myös nyyttikestiperiaatteella aikaiseksi. Suuret kiitokset 
menevät Kivimäen väelle kotinsa avaamisesta ja hyvästä palvelusta.

Nythän meillä on jo perinne, joten tavataan taas!          

Kiviperän lapset koolla
Ritva Kettunen

Aurejärvi 
Kuva: Elina Riitijoki
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Pohjois-Kurussa

tapahtunutta2016

27.6.2016  
Koop Arponen & Flute of Shame 
Aurejärven kirkossa ja JussiMa-
tissa.
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Pohjois-Kurussa

tapahtunutta2016

2.7.2016  
Kyläkirppissuunnistus

Äijälän talossa kohtasivat Äijälän 
talon nuorempi polvi, Jarkko Äijälä ja 
merten takaa Floridasta vierailulla Itä-
Aureessa ollut Äijälän Toivon pojan-
poika Victor.

30 31



ERÄÄN METSÄNVARTIJAN TARINA

Pohjois-Kuruun syntyi isojaon 
seurauksena 1700-luvun lopulla 
laaja kruununmetsien alue. Iso-

jaon yhteydessä Riuttasen ja Aureen 
taloilta erotettiin ”liikamaat” valtion 
metsiksi, ja kukin talo sai oman met-
säkappaleensa. Metsien jakaminen ei 
tyystin rauhoittanut kruununmetsiä. 
1800-luvulla Pohjois-Kurun yleisim-
pien rikosten joukossa olivat metsän 
raiskaaminen, metsän haaskaaminen 
ja laiton kaskeaminen. Pohjoisku-
rulaisten oli vaikea ymmärtää, ettei 
valtion rannattomissa metsissä sopinut 
temmeltää niin kuin omilla maillaan. 
Kiinnijäämisen riski oli harvaan 
asutulla seudulla olematon, eivätkä 
naapuritkaan juuri ilmiantaneet tuttu-
jaan. Valtion metsistä varastamista ei 
taidettu pitää rikoksena ollenkaan.

Valtion metsäomaisuuden käyttöä 
valvomaan perustettiin 1859 Metsän-
hoitolaitos, Metsähallituksen edeltäjä. 
Suomi jaettiin noin 50 hoitoaluee-
seen, joita johtivat metsänhoitajat. 
Pohjois-Kuru kuului laajaan Aureen 
hoitoalueeseen, jonka metsänhoitaja 
asui Parkanossa. Hoitoalueet oli jaettu 
vartioalueisiin, joita valvoi metsän-
vartija. Metsänvartijoiden tehtäviin 
kuului uittojen ja hakkuiden johtamis-
ta, metsäpalojen ennaltaehkäisyä ja 
sammutusta ja ennen kaikkea laitto-
man metsänkäytön ja metsästyksen 
valvontaa. Metsänvartijoitten tuli 
osata lukea, kirjoittaa ja laskea – aina-
kin auttavasti. He saivat asuttavakseen 
jonkun oman alueensa kruununmet-
sätorpan. On helppo ymmärtää, että 
metsänvartijat eivät olleet omissa 
yhteisöissään erityisen pidettyjä. Ra-
nualta on säilynyt tieto, että sikäläiset 
metsänvartijat joutuivat kulkemaan 

1700-luvun Suomessa metsät olivat pääosin talojen yhteisnautinnassa. Metsillä ei ollut juuri-
kaan rahallista arvoa, mutta vähitellen herättiin siihen, että suomalaiset tuhosivat metsiään 

surutta. Tiheimmin asuttujen alueiden läheltä metsät oli hakattu laajalta alalta kaskia ja ter-
vahautoja varten. Vuosisadan lopulla alettiin ymmärtää, että metsistä olisi mahdollista saada 

vaurautta muuten niin köyhään maahan sahoja perustamalla ja puuta jalostamalla.

tarkastusmatkoillaan aseen kanssa, 
jotta pystyivät tarvittaessa puolusta-
maan itseään. Asenteet ovat tuskin 
olleet Aureessakaan metsänvartijoiden 
kannalta yhtään suotuisampia.

Efraim Iisakinpoika

Efraim Iisakinpoika syntyi 7.3.1842 
Ikaalisten Riitialan Vilpolla. Hänen 
vanhempansa olivat itsellisiä eli työs-
kentelivät renkinä ja piikana taloissa. 
1850-luvulla perhe asui Riitialan 
Ala-Vakerilla. Efraim muutti vanhem-
piensa kuoltua Parkanon, nykyisen 
Kihniön, Vähä-Peltomäkeen rengiksi 
vuonna 1858. Vähä-Peltomäessä ol-
lessaan Efraim tutustui talossa piikana 
työskennelleeseen Justiina Salun-
tyttäreen (s. 21.2.1840). Efraim ja 
Justiina menivät naimisiin 16.11.1860. 
Pariskunta muutti aluksi Justiinan 
kotitorppaan Nerkoon Soisenniemeen. 
1863 he muuttivat Kurun Aureeseen, 
jossa olivat palkollisina Rantalassa, 
Kiviniemessä ja Aineslahdessa. Kol-
milapsiseksi kasvanut perhe muutti 
vuonna 1870 Joutsiahoon, jossa 
Efraim oli merkitty metsänvartijaksi. 
Työura jäi lyhyeksi, sillä Efraimin 
kohdalle on rippikirjaan merkitty 
”försvunnen 1872 i obekanta öden”, 
kadonnut 1872, kohtalo tuntematon. 
Hänen nimensä eteen on piirretty risti 
kuoleman merkiksi. Kuolleitten ja 
haudattujen luetteloista Efraimia ei 
löydy.

Mitä metsänvartija Efraim Iisakinpo-
jalle tapahtui? Asiakirjat ovat aiheesta 
kovin niukkasanaisia, mutta seudulla 
kerrotut vanhat tarinat kertovat sitäkin 
enemmän. Joutsiahon naapuritalon, 
Kihniön puolella sijainneen Iso-

Peltomäen isäntä Juho Salunpoika 
(12.11.1841-15.11.1921), Peltovaari-
na paremmin tunnettu, on pääosassa 
monissa vanhoissa tarinoissa. Hänen 
kerrotaan mm. ryöstäneen ja tappa-
neen laukkuryssiä, aiheuttaneen kes-
kenmenon vaimolleen ja riiustelleensa 
torpparinsa emäntää. Peltovaari ei 
koskaan joutunut vastuuseen teois-
taan, sillä tarinoiden mukaan kukaan 
ei uskaltanut ilmiantaa häntä. Ainoa 
rikos, johon Peltovaari oli oikeuden-
käyntiasiakirjojen mukaan syyllisty-
nyt, oli varsin mitätön: esiintyminen 
humalassa markkinoilla Tampereella.

Peltovaari oli perimätiedon mukaan 
ihastunut metsänvartijan vaimoon 
Justiinaan. Efraim ei ollut kuitenkaan 
halukas antamaan vaimoaan Peltovaa-
rin käyttöön edes luvattuja ruiskapalli-
sia vastaan. Peltovaari olikin renkinsä 
ja apurinsa Mörkö-Hermannin kanssa 
hakannut Efraimin rautakangilla 
kuoliaaksi Joutsiahon pihassa talvel-
la 1872. Efraim oli suurikokoisena 
pannut kunnolla vastaan, mutta oli 
jäänyt alakynteen kahta miestä vas-
taan. Metsänvartijan ruumis oli pantu 
jäätymään Rantalan riiheen olkien 
alle ja upotettu jään alle Aurejärveen. 
Ruumis oli keväällä tarttunut Lauta-
kolanlahdessa Äijälän vaarin verkkoi-
hin. Paikalla on edelleen Epun kiveksi 
kutsuttu kari.

Metsänvartijan perhe jäi asumaan 
Jouttelaan. Vanhimmat lapset Albert ja 
Iida muuttivat vuonna 1874 kasvateik-
si äitinsä kotiin Nerkoon Soisennie-
meen tätinsä hoiviin. Justiina muutti 
samana vuonna nuorimman lapsen-
sa kanssa itsellisiksi Riitijoelle ja 
sieltä Tervajärvelle. Justiina synnytti 
Tervajärvellä 24.6.1876 aviottoman 

tyttölapsen (Augusta Josefiina), joka kuitenkin kuoli 
pienenä, kuten aviottomilla lapsilla usein oli tapana. 
Syntyneiden luettelossa ei ole mainittu lapsen isää, 
mutta perimätieto tietää kertoa, että lapsen isä olisi 
ollut nimenomaan Peltovaari. Jollakin tapaa Peltovaari 
oli ilmeisesti päässyt tekemään lähempää tuttavuutta 
Justiinan kanssa. Justiinan kohtalo oli muutenkin karu. 
Hän muutti kuopuksensa Juhon kanssa Parkanoon 
vuonna 1884. Vuosien 1881-1890 rippikirjassa heidät 
on merkitty Nerkoon itsellisten joukkoon, ja Justiinan 
kohdalle on kirjoitettu ”mielipuoli”. Justiina avioitui 
1885 itseään peräti 24 vuotta nuoremman Soisenlahden 
itsellismiehen Taavetti Nikodemuksenpoika Lansin 
kanssa. Justiina kuoli kuolleiden luettelon mukaan 
mätätautiin 20.12.1890.

Metsänvartijan kohtalo herättää paljon kysymyksiä. 
Pappi oli merkinnyt Efraimin kuolleeksi rippikirjaan, 
mutta ei kuolleiden ja haudattujen luetteloon. Mistä 
tiedettiin, että Efraim oli kuollut, eikä esimerkiksi läh-
tenyt karkuteille? Pitääkö tarina siis paikkansa, ja Epun 
ruumis oli löytynyt Aurejärvestä? Jos ruumis löytyi, 
miksi siitä ei löydy mainintaa haudattujen luettelosta? 
Tuohon aikaan myös sanomalehdet uutisoivat näyttä-

västi ruumislöydöistä. Epun ruumiista, eikä murhasta 
ei ole mainintoja 1870-luvun lehdissä. Pitääkö tari-
na Peltovaarista ja Mörkö-Hermannista murhaajina 
paikkansa? Jos Peltovaari oli todella Epun murhaaja, 
miksi kukaan ei ilmiantanut häntä? Oliko koston pelko 
niin vahva, ettei kukaan uskaltanut tehdä mitään? Vai 
onko tarina sittenkin alusta loppuun ihmisten vilkkaan 
mielikuvituksen tuotetta? Saiko Efraim kenties sai-
raskohtauksen jollakin metsätaipaleella ja ruumis jäi 
löytymättä?

Efraim katosi, mutta hänen jälkeläisiään on vaikuttanut 
varsinkin Kihniön seudulla melkoinen määrä. Vanhin 
poika Albert (s. 17.3.1861) isännöi Kihniön Nerkoon 
Nutturan kruununmetsätorppaa ja sai vaimonsa Roosa 
Antintyttären kanssa liudan lapsia. Tytär Iida Sofia 
(s. 5.10.1864-24.4.1929) päätyi niin ikään Nerkoolle, 
Rantalan kruununmetsätorpan emännäksi. Iidalla oli 
miehensä Nikolai Matinpojan kanssa iso lapsikatras. 
Kuopus Juho Efraim (s. 12.9.1869), joka käytti myös 
sukunimeä Sulin, ryhtyi Parkanon Linnankylän Kuljun 
kruununmetsätorpan isännäksi ja perusti perheen 
hänkin.

         Marjo Heikkilä

Lähteet:

Kurun, Parkanon ja Ikaalisten rippi- 
ja historiakirjat www.sukuhistoria.fi

Tutkimus Ranuan hoitoalueen 
hallinnosta 1900-luvun alussa  
http://jultika.oulu.fi/files/nbnfiou-
lu-201312062030.pdf

Paavo Tervajärven, Jouni Kuljun ja 
Martti Rantalan haastattelut. Kak-
si viimeksimainittua ovat Efraimin 
jälkeläisiä.

Juho Iso-Peltomäki vaimonsa Eeva 
Kaisa Hirvimäen ja tyttäriensä 
Eufrosyynen ja Aina Marian kanssa. 
Kuva Kihniön kunnan omistuksessa.
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Tamperelainen Pispalanharjun kirvesmies, runoilija 
ja kirjailija Lauri Viita on ollut tänä vuonna pal-
jon esillä, sillä mies syntyi sata vuotta sitten 
17. joulukuuta 1916. Särmikäs, ääne-
käs ja vakuuttava mies luki ääneen 
runojaan, pyytämättäkin, kirjoitti 
riimejään rakennustyömailla lau-
toihin, oli ison perheen kuopus 
ja rakasti itse kolmea naista 
ja teki heidän kanssaan 
jälkeläisiä. Lauri oli mies, 
mutta myös herkkä taitei-
lijasielu ja päätyi ennen 
kuolemaansa potilaaksi 
mielisairaaloihin.

Viidalta ilmestyi neljä 
runokokoelmaa ja kaksi 
romaania. Runokokoel-
ma Betonimylläri ilmes-
tyi sodan jälkeen 1947. 
Tampereen 1900-luvun 
alkupuoliskon historiasta 
kertova romaani Mo-
reeni 1950 oli merkittävä 
teos ja viimeistään tuolloin 
Viita nousi sodanjälkeisen 
Suomen kirjallisuuden kärki-
nimiin.

Sata vuotta on pitkä rupeama, 
mutta pelkästään sillä ei vielä ole 
asiaa tähän julkaisuun. Lauri Viidalla 
on kuitenkin silta Kuruun, sukupuun juu-
ri. Siitä syystä Viita sai kuvansa myös kesän 
2015 kirjaan Hurskaan taiteen suku. Omasta äi-
distään Alfhildista poika riimitti tunnetuimman

Kirjailija Lauri Viita 100 vuotta

runonsa, joka alkaa näin: ”Äidit vain, nuo toivossa 
väkevät, Jumalan näkevät. Heille on annettu voi-
ma ja valta kohota unessa pilvien alta ja katsella 

korkeammalta.”

Lauri Viidan isä Emil oli kotoisin Virroilta. 
Hänen mummunsa mummu Maria 
Joonaantytär Frisk viittaa Ruotsista 

tulleeseen ammattisotilaaseen, 
Porin jalkaväkiprikaatin korpraa-
liin Jonas Friskiin. Soturi perusti 

perheensä 1700-luvun alussa 
Virroille. Tytär Sigrid löysi mie-

hekseen Juho Sipilän, jonka 
kanssa perhe perustettiin 

Itä-Aure –nimiseen kylään. 
Jatkossa sukuniminä käytet-
tiin talojen nimiä Hänninen 
ja Saksa. Perheenpää syntyi 
1733 Virroilla, mutta kuolin-

paikaksi 1792 merkittiin Kuru 
Aurejärvi Saksa.

Juhon ja Sigridin jälkipolvi löy-
tyykin sitten laajana joukkona 

osoitteista Kuru, Aure, Kihniö…  
Poika  Juho Hänninen löysi Pir-

kon vaimokseen Kurun Puntasel-
ta. Heille lapsia siunaantui  kahdek-

san ja toisen rouvansa, Vapun kanssa 
Juho teki vielä kuusi lisää. Kun valtavaa 

jälkeläisjoukkoa listaa, ei nykyään Itä-
Aureessa taida asua montakaan ilman Juho 

Hännisen geenejä. Moni meistä on ajautunut 
myös naapurikuntien puolelle. 

 
Eläköön Juho Hänninen ja Lauri Viita!

Pekka Kuusela

Taustakuva: Elina Riitijoki
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Taistelijan talo-palveluyhdistys retkeili viime 
sunnuntaina Riuttaskorvessa. Reitti kulki alueen  
halki Talvisillalta lähtevää polkua pitkin, josta 
suunnattiin aluksi etsimään vanhan uittoreitin 
ja sahan vielä jäljellä olevia rakenteita. Täältä 
matka jatkui Kuttulammen laavun kautta Suu-
tarilankoskelle ja edelleen Haukijärveä kiertäen 
etelärannalla olevalle keittokatokselle.  Oppaina 
toimivat kesäkurulaiset  Tellervo ja Heinz Schra-
der, jotka kertoivat ihastuneensa virkistysalueen 
maisemiin siinä määrin että halusivat jakaa ko-
kemuksensa. 

- Asumme talvet Saksassa niin vietämme täällä 
Suomessa ollessamme paljon aikaa luonnossa. 
Aurejärven maisemat ja Riuttaskorven luonto 
ovat tehneet meihin suuren vaikutuksen, jonka 
vuoksi olemme retkeilleet säännöllisesti. Kes-
kustellessamme meidät hyvin vastaanottanei-
den kyläläisten kanssa olemme tulleet tietoisuu-
teen ettei monikaan aureslainen, joksi nykyään 
luemme myös itsemme, välttämättä edes tiedä 
missä Riuttaskorpi on saatikka että olisivat tu-
tustuneet sen kauniiseen luontoon, muotoili 
Tellervo Schrader Talvisillan sahakankaan lähtö-
paikalla.

Useimmat heistä, jotka muuten ovat aktiiviliik-
kujia, myönsivätkin etteivät tunne sen parem-
min Riuttaskorpea kuin siihen liittyvää histori-
aakaan. Talvisillan sahan raami ja uittorännin 
sijainti kätkeytyy kulkijoilta luonnon armahta-
vaan helmaan lähes täysin. Aikaa uhmaa enää 

Riuttaskorpi tutuksi
Juhani Latoniemi

vain teräksinen raamisahan runko, joka sekin 
on suurten kuusien ympäröimänä niin hyvin 
piiloutunut että vain paikan tunteva taitaa pai-
kallistaa sen sijainnin. Uitto- ja turbiiniruuhesta 
ovat kertomassa vain betoninen pato, joka sekin 
on kohta jäämässä majavien ja talven kaatami-
en puiden alle, sekä ränsistyvällä sillalla oleva 
infotaulu.

Haukijärven keittokatokselle tultaessa poruk-
kaan oli liittynyt lisää väkeä niin että kaikkiaan 
parisenkymmentä eri-ikäistä retkeilijää pääsi 
nauttimaan Taistelijan talo-palveluyhdistyksen 
yhteistyössä Seitsemisen luontokeskuksen kans-
sa järjestetyistä tarjoiluista. 

Anne-Maija Kivimäen mukaan retki mahdollistui 
ilman osallistumismaksua siten että kaupungin 
myöntämän avustuksen turvin saatiin katettua 
muuten talkoilla valmistettu tarjoilu eikä yhteis-
työkumppani Seitsemisen kansallispuisto veloit-
tanut saunasta eikä katoksen käytöstä. Sauna-
majurina ja keittiön lämmittäjänä toimi Reino 
Anttila. Riuttaskorven lapsuudestaan saakka 
hyvin tunteva Atso Kalliojärvi muisteli keitto-
katoksessa nuoruusvuosiensa savottaelämää. 
Hän jos kuka tuntee talviset metsätyömaat, sillä 
mies itse oli hevosineen mukana jo kansakou-
luikäisenä. Metsätöiden ja savotoiden historia 
liittyy Riuttaskorven virkistysmetsään monin 
tavoin, olihan keittokatoksen lähellä aiemmin 
sijainnut mm. Engvist Oy:n metsäkämppä sau-
noineen ja talleineen. Lisäksi Kalliojärvi itse on 
kotoisin Kallionkylään rajoittuvalta alueelta.

17.7.2016 Talvisillan sahan tarina on hy-
vää vauhtia katoamassa luonnon kaiken 
kätkevään rehevään syliin. (Patosillalla) 
Kuva: Juhani Latoniemi

17.7.2016 Autoilija Järvenmäki pienoisbusseineen tarjosi 
retkeläisille kyydin Talvisillalle. Kuva: Juhani Latoniemi

Haukijärven lintutorni, käyttökiel-
lossa huonon kuntonsa takia. 
Kuva: Helena Nevala

Talvikosken raamisahan jäänteitä 
Riuttaskorven virkistysmetsän liepeillä. 
Kuva: Tellervo Schraderin, joka opasti 
luontoretkeläisiä miehensä Heinzin 
kanssa 17.7.2016.
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Puntaskoski 
kuva: Elina Riitijoki
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Pohjois-Kurussa

tapahtunutta2016

Riuttaskorven virkistysmetsän reittiä 
tutkimassa vas. Juhani Latoniemi ja 
oppaat Telle ja Heinz Schrader

Retkellä mukana vas.Elina Järvelä-
Reijonen sekä Pekka ja Eija Petäjä-
niemi

Riuttaskorven virkistysmetsän retkellä 
tavattiin myös Tiuran tallin ratsastajia

Oppaina Tellervo ja Heinz 
Schrader. tapahtuman toteut-
tamiseen osallistui kaikkiaan 
20 henkeä. Retki järjestettiin 
yhteistyössä Seitsemisen luon-
tokeskuksen kanssa.

17.7.2016 
Riuttaskorven luontoretki

Pohjois-Kurun kartta
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Pohjois-Kurussa

tapahtunutta2016
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Tästä merkistä tunnistat 
Sydänmerkki-tuotteen

Kuva: Elina Riitijoki
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Pohjois-Kurussa

tapahtunutta2016 Pohjois-Kurussa
tapahtunutta

2016
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Vanhojen valokuvien keruu jatkuu

Hämeensillalla

Riitillä savitiilien teossa

Laura, o.s. Äijälä, Riitin Lempin kak-
sospuolikas Ja hänen miehensä Jack 
Mäki. Lauran ja Lempin isä oli Matti 
E. Äijälä ja äiti Amanda Kallentytär 
o.s. Raivio. 

Riitin Lempi ist. takana Aino Nie-
minen, Milja Pyyninki ja Arvi Äijälä.  
Äijälän Matin hautajaiset

Sotapoikia urheilemassa

Scania Vabis, tod näk vm. 1963
Veteraanien illanviettoa Toivo 
Heinäahon mökillä 1979

"Kun joukkomme harmaunut har-
vaksi käy ja polkumme kumpujen 
alle" Ilmari Äijälän hautajaiset

7 JR 60 aseveljet  

Kivinen ranta mutta missä..?

Tuokaa vanhoja valokuvianne tallennettavaksi, 
mieluiten digitaalisessa muodossa. 
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 Itä-Aureentie 1020, 34550 Itä-Aure

Kirkkokonsertin Jatkot, Piparia & Glögiä JussiMatissa 
 Itä-Aureentie 1060, 34550 Itä-Aure

Ohjelmat 15 e  Varaa etukäteen tai osta kirkon ovelta. 
taistelijantalo@gmail.com / 050 365 7230

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

KOOP ARPONEN &

Joulukonsertti Aurejärven kirkossa 
Pe 9.12.2016 klo 19 

Järj. Taistelijan talo-palveluyhdistys ry  
lisätietoa taistelijantalo@gmail.com

Joulukonsertti 
        Aurejärven kirkko 

26.11.2016 
           klo 18.00 

 
 
    
 Sami Penttilä 
 Juuso Veikkola  
 Otto Veikkola   

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

Puh: 041 448 1765

Iso-Mustajärvi

Pitkäjärvi

Haukanhieta

Kivijärvi

Sammakkolampi

Aurejärvi

Tutustu esittelyvideoon  
FB-sivulla Sakari Niemelä 
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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”
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www.pohjoiskuru.fi     I     Facebook ”Taistelijan talo -palveluyhdistys”    I     Facebook ”Pohjois-Kurun kuvia” 


