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Pohjois-Kurun Joulu 2014 julkaisija Taistelijan Talo Palvelyuyhdistys ry
Graafinen suunnittelu ja taitto: Julia Riitijoki

Marraskuun 10. päivänä 2014

Viime vuoden syksyllä saatiin päähänpisto tehdä alueelle Joululehti. Sen menestys yllätti kaikki.
Tänä vuonna ei ollut tarkoitus tehdäkään erikseen joululehteä, koska yhdistys oli ollut
kokoamassa ”Rippikuvakokoelmaa” ja organisoi yhteistyössä kappeliseurakunnan kanssa varsin
mittavan Aurejärven Kirkon 90-vuotisjuhlan. Heinäkuussa oli jälleen iso konsertti kirkonmäellä,
kun Koop Arponen ja Flute Of Shame tuli kylälle.
Aurejärven Pelimannit tekivät Musiikkia Pohjois-Kurusta -kirjasen sekä antoivat keväällä
perinteisen kevätkonsertin. Sen menestys oli suurenmoinen.
Taitaa tulla kumminkin petraamisen paikka, koska ensi huhtikuussa (tarkemmin 18.4.2015) on
tiedossa 20-vuotisjuhlatanssit. Tilaisuuteen kutsutaan muitakin pirkanmaalaisia soittajia, joiden
kanssa on tehty yhteistyötä Irene Juseliuksen johdolla.
Kylillä on ollut muutakin aktiviteettia. Pikaisen laskutoimituksen perusteella saimme tulokseksi
32 erilaista tapahtumaa, joita olemme olleet organisoimassa vaihtelevalla joukolla kuluneena
vuonna. Mainittakoon, että ainutkaan tapahtuma ei ole jäänyt osanottajitta.
Tosi hienoa, että täältä Pohjois-Kurusta löytyy aktiivisuutta kylien elämään.
Ilman osallistujia olisi kyllä suru puserossa!
Syksyn vaihtuessa talveenpäin ympäristöstä alkoi kuulua ihmetyksen ääntä, etteikö joululehti
ilmestyisikään tänä vuonna.
No - vitosvaihde päälle ja tässäpä kerromme, mitä on tullut tehdyksi kuluneen vuoden aikana,
noin pääpiirteittäin.
Valaisemme myös joulunajan ohjelmatarjontaa pohjoisessa Kurussa, sekä kerromme
suunnitelmista tulevalle vuodelle.
Luettavissanne on kirjoituksia yhteistyökumppaneiltamme tähänkin lehteen. Suuri kiitos siitä!
Toivottavasti olette vieläkin kiinnostuneita Pohjois-Kurun asioista.
Toivottavasti osallistutte enevässä määrin kylien toimintaan ja toivottavasti kaikkien tarkoitus on
edelleenkin luoda vain hyvää ympäröivään maailmaan.
Tämän lehden mahdollisista virheistä otan vastuun.
Toivotan yhdistyksen puolesta Rauhallista Joulua ja Menestystä sekä Onnea vuodelle 2015.

Kaija Kivimäki
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Kuva: E. Wahlman
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Luovuuden mittasuhteet
JA PIENUUDEN ESTETIIKKA

- Kylä elää ideoista
Pieni on kaunista
Meillä on vallalla suuruuden ihannointi ja tavoittelu
monissa asioissa. Helposti ajatellaan, että suuri
olisi lähtökohtaisesti parempi kuin pieni. Entäpä jos
käännämmekin asian toisinpäin. Missä pieni peittoaa
suuren? Millaista sisältöä tuottaisimme pienuuden
filosofiaan? Itse pidän ’Pieni on kaunista´ sanonnasta.
Luovuus ja luovat ratkaisut, vaikkakin ne johtaisivat
johonkin suureen, alkavat usein pienistä, arjen
pulmatilanteisiin etsityistä ratkaisuista.
Minua hykerrytti lukea paikallislehdessä (Ylöjärven
Uutiset 29.10.2014) ollutta juttua tilaisuudesta, jossa
oli pohdittu uusia toimintoja ja palveluita PohjoisKurun kehittämiseksi. Yhteisen ideoinnin jälkeen oli
äänestetty parhaasta ehdotuksesta. Lehden mukaan
selkeästi eniten kannatusta oli saanut kauppakeskuksen
nimellä kulkenut ehdotus. Kauppakeskus haluttiin
nähdä laaja-alaisena tarjoten esim. postipalvelut,
polttoaineaseman ja taksikyytejä. Keskustelussa
oli viitattu siihen, että tällä hetkellä Suomen suurin
kyläkauppakin on aikoinaan lähtenyt pienestä.
Kun maistelin mielessäni sanoja kauppakeskus ja
pieni sekä niiden synnyttämiä mielikuvia, ne eivät
aluksi oikein tuntuneet mahtuvan samaan lauseeseen.
Vuosikymmenet ovat osoittaneet, että jokaisen uuden
kauppakeskuksen on täytynyt olla edellisiä suurempi,
jotta se on houkutellut ihmisiä. Entäpä jos kääntäisikin
näennäisen ’heikkouden’, pienuuden, valttikortiksi?
Siitä, mitä et voi muuttaa, ja mikä tavanomaisesti
ajateltuna voi näyttää jopa puutteelta, voit tehdä
vahvuuden, korostaa sitä entisestään! Pienuuden
lisäksi tällaisia näennäisiä heikkouden määreitä löytyy
muitakin: kaukainen, korvessa, keskellä ei mitään,
vaikean matkan päässä, hankala löytää, ei kiinnosta
ketään, liian arkinen, jne.
Päässäni alkoi itää ajatus Suomen Pienimmästä
Kauppakeskuksesta.

Suomen Pienin Kauppakeskus,
tervetuloa!
Millainen on Suomen Pienin Kauppakeskus? Se on
kiinnostava. Erilainen. Yllätyksellinen. Kutsuva.
Viipyilevä. Elämyksellinen. Ainutlaatuinen. Sieltä
ei löydy yhtään isojen kauppaketjujen ketjukauppaa.
Sen sijaan lähialueiden tuotteita kädentaidoista
ruokatuotteisiin löytyy laajasti kunkin vuodenajan
ja sesongin mukaan. Sieltä löytää aina myös jotain
sellaista, mitä muualta ei löydä.
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Sen sijaan, että perheen isä sullottaisiin
shoppailupäivän ajaksi suurten kauppakeskusten tavoin
”miesparkkiin”, voidaan hänelle ojentaa olkihattu ja
mato-onki käteen ja viitoittaa lähimaastoon ongelle tai
ohjata viereiseen heinälatoon päiväunille – todellista
laatuaikaa. Ja nämä molemmat voi tehdä myös koko
perhe yhdessä. Kauppakeskuksen ravintolassa lounaan
tekemiseen osallistuu myös asiakas itse – nyt niin
suosittua maailman metropolien trendiravintoloissakin!
Lounas syntyy perheen tai ystävien kanssa yhdessä
tehden kokin menuun huolella valitsemasta
muutamasta, osin jo esivalmistellusta vaihtoehdosta
laadukkaita raaka-aineita; tietenkin lähiruokaa kylän
omilta tiloilta. Pikaruokaa kiireisimmille (jos joku on
erehtynyt kiireen kanssa kauppakeskukseen) tarjoaa
kauppakeskuksen omien, pihanurmella viipottavien
kanojen takuuvarmasti tuoreista, luomukananmunista
salaisella reseptillä valmistettu, ah, niin kuohkea
ja keltainen herkkumunakas. Perheen bodaavat
teinitkin ymmärtävät laatuproteiinin päälle. Pääruuan
jälkeen jälkiruuaksi tai ihan vaan pelkästään makean
nälkään pääsee itse kokeilemaan, miten siihen
muurinpohjalettuun saadaan ne kuuluisat pitsireunat
ja kuinka se käännetään. Salaisuutena pysyy kuitenkin
Pienen Kauppakeskuksen emännän lettutaikinaresepti,
mutta sen näkee ja ennen kaikkea maistaa jokainen,
että ainakin niitä maailman keltaisimpia omien kanojen
kananmunia niihin on käytetty. Lettujen kanssa
tarjottavaa täyteläistä hilloa voi onneksi ostaa myös
tuliaisiksi.
Shoppailu ymmärretään Suomen Pienimmässä
Kauppakeskuksessa laajasti. Se ei ole vain
tavaroiden ostamista, vaan myös elämysten ja
palveluiden hankkimista. Voit tilata yksilölliseen
päiväohjelmaasi vaikka traktorikyydin naapurin
isännän maatalouskoneita katsomaan tai viedä
lapsesi tutustumaan naapuritallin hevosiin ja ehkä
ratsastamaankin. Kauppakeskuksen talkoot ovat
huippusuosittuja! Kerrostaloasunnoissa kesäkuumalla
pyöriville kaupunkilaisille mahdollisuus viettää
päivä maalla mielekästä työtä tehden samanhenkisten
ihmisten seurassa on pelastus. Yhdessä kokattu
talkoolounas maistuu luonnon helmassa taivaallisen
hyvältä. Päivän kruunaa saunan leppeät löylyt.
Sadunkorjuun juhlat ovat värikäs rieha. Joka vuosi on
aina jotakin uutta. Kaamoksen karkotus tarjoaa lohtua
juuri pahimpaan aikaan, talven odotuksen harmauteen.
Tähän aikaan juuri missään ei oikein tapahdu mitään.
Taide- ja kädentaitojen teemapajat ovat suosittuja.
Esimerkiksi perinteisiä käsityömenetelmiä
hyödyntävä, moderneja tuotteita tuottava työpaja

innostaa kaikenikäisiä. Musiikkiviikonlopuilla vallitsee
ihan oma tunnelmansa. Legendaarisia ovat joulun
aikaan myös kuusenhaku-karkelot. Kauppakeskuksen
yksi isännistä vie pienen joukon yhdessä metsään
etsimään sitä ’meidän perheen täydellistä joulupuuta’.
Miten ihanaa onkaan kuusen löydyttyä istahtaa posket
pikkupakkasesta punaisina porukalla metsänuotion ääreen
nokipannukahveille. Kauppakeskukseen palattua syödään
lämmintä keittoa ja pipareita, joita perheen pienimmät ovat
kuusenhakijoita odotellessa leiponeet.
Kauppakeskuksen energiantuotanto, kierrätys ja
jätteenkäsittely on hoidettu esimerkillisellä tavalla.
Täällä voit tutustua myös haastavien olosuhteiden
uusimpiin ratkaisuihin paikan päällä ja saada ideoita
omiin pulmakohtiin kotona tai mökillä. Myös luovia
rakentamisratkaisuja on käytetty. Vaihtotorilla tavara
kiertää nopeasti, jollekin tarpeeton tavara löytää uusia
onnellisia omistajia.

Vain rajoitetun ajan – kiinnostus herää
Pisimmillään vierailusi Suomen Pienimmässä
Kauppakeskuksessa voi kestää viikonlopun, jopa viikon.
Silloin Sinulle räätälöidään yksilöllinen viikko-ohjelma
kunkin vuodenajan ja sesongin mukaan. Nettisivut
löytyvät luonnollisesti kuudella kielellä. Joukossa
muutama harvinaisuus, jota muut matkailuyritykset eivät
ole tulleet ajatelleeksi potentiaalisina markkinoinnin
kohderyhmämaina.
Erityisen halutun vierailukohteen Suomen Pienimmästä
Kauppakeskuksesta tekee se, että se on avoinna
vain rajoitettuina aikoina, ja että sinne varataan aika
etukäteen. Ihmisiä kiinnostaa aina se, mitä ei riitä
kaikille. Kauppakeskuksen varauskalenteria osataan
jo odottaa vuoden vaihteessa. Voit soittaa varauksesi
puhelimitse, jolloin yksilölliset tarpeesi huomioiden
sinulle ja perheellesi tai seurueellesi räätälöidään juuri
teidän näköinen elämyspäivä. Toki voit varata ajan myös
netissä, jolloin voit valmiista pohjasta valita ruksaamalla
haluamasi vierailuajan ja aktiviteetit. Luonnollisesti
myös nettivarauksen tehneelle tulee yksilöllinen vastaus
ja vahvistus varauksesta, oikealta ihmiseltä. Kokonaisen
viikonlopun tai viikon varanneelle vahvistus tulee postissa,
pienen yllätyslahjan kera. Yöpyjiä varten on olemassa
erilaisia yöpymisvaihtoehtoja talkooteltoista B&Btyyppisiin majoituksiin.
Kesä-, heinä- ja elokuu, mutta myös joulukuu ja
helmi-maaliskuu talvilomien aikaan ovat ehdottomasti
suosituimpia ja halutuimpia vierailuaikoja. Siksi niihin
aika täytyy varata ajoissa. Niinpä valveutuneimmat
päättävät suvun kanssa yhdessä jo joulupäivän
päivällisellä, minkä kesäviikonlopun he haluaisivat varata.
Kukin perheenjäsen saa viikko-ohjelmasta varata omat
yksilölliset aktiviteettinsa yhteisen tekemisen lisäksi.
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Asiakkaat Suomen Pienimpään Kauppakeskukseen tulevat
hyvin laajalta alueelta, ulkomaita myöten. Muutama
onnistunut YouTube –video synnytti suoranaisen
ryntäyksen. Myös muutaman kotimaisen matkanjärjestäjän
kanssa on tehty sopimukset. Niinpä matkailijabussi
on tuttu näky kauppakeskuksen pihassa. Lähiseutujen
vapaa-ajan ja kesäasukkaat ovat myös luonnollisesti
vakioasiakkaita. Potentiaalisia asiakkaita ovat myös
kaikki eri puolilta Suomea tulevat matkailijat, jotka
etsivät massasta poikkeavaa matkailukohdetta. Suomen
Pienin Kauppakeskus on tarkka imagostaan. Mitään
massaturismikohdetta siitä ei haluta. Laatu halutaan pitää
korkeana ja tietty kotikutoisuus ja aitous ovat sen ehdoton
valttikortti.

Koko kylän yhteinen juttu
Suomen Pienin Kauppakeskus on koko kylän yhteinen juttu.
Kylällä on avarakatseisia ihmisiä, he ovat aina ymmärtäneet
yhteistyön voiman. Oman kylän väen lisäksi yhteistyötä
tehdään laajasti. Muutkin alueen matkailukohteet,
kuten luontokohteet, kanavat ja erikoisliikkeet, on
otettu kumppaneiksi ja ’valjastettu’ Suomen Pienimmän
Kauppakeskuksen toimintaidean tueksi.
Koska kauppakeskus on auki vain osan vuodesta ja
asiakkaat tulevat varausten kautta, pystytään kylän
voimavarat mitoittamaan etukäteen ja työt jakamaan
tasapuolisesti. Talkootyö on edelleen kunniassaan. Toisille
Kauppakeskus tarjoaa sivuelinkeinoa, toisille mielekästä
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tekemistä hyväkuntoisten eläkepäivien iloksi. Jokainen
voi hyödyntää omaa osaamistaan ja omaa pihapiiriään ja
tarjota retki- ja puuhakohteita tapahtumakalenterin osaksi,
myös vuodenaikojen mukaan. Koululaisille ja nuorille
tarjoutuu tilaisuus harjoitella kotinurkilla myöhemmin
elämässä tarvittavia taitoja kuten yhdessä tekemistä ja
asiakaspalvelua. Kaikille tekijöilleen Suomen Pienin
Kauppakeskus tarjoaa yhteisöllisyyttä ja myös ylpeyden
aiheen oman kylän aktiivisena pitämisestä. Kylän
toimintamallia tullaan ihmettelemään ja ihastelemaan
eri tahoilta. Sitä käydään esittelemässä usein myös
erilaisissa seminaareissa. Ja kyllä Suomen Pienimmän
Kauppakeskuksen tekijöiden hyvä henki ja tekemisen
meininki on se, josta myös asiakkaat nauttivat ja haluavat
päästä osallisiksi – se on se juttu, miksi moni palaa vuodesta
toiseen tapahtumiin ja yhteisiin talkoisiinkin.

Riuttasen Pikkujoulut 30.11.2013

*
*
*
*
*
Näin mielikuvitukseni pääsi livahtamaan lentoon! Syntyi
Suomen Pienin Kauppakeskus. Itse asiassa, syntyi
SUOMEN PIENIN ELÄMYSKAUPPAKESKUS!
Mikseipä tätä kaikkea voisi kokeilla käytännössä
pienimuotoisesti jo tulevana vuonna. Nautin itse kovasti
viime kesänä Pohjois-Kurun kyläkirppissuunnistuksesta.
Tutuksi tuli uusia paikkoja, ja mikä hauskinta, uusia
ihmisiä! Entäpä jos järjestettäisiinkin Pohjois-Kurun
Elämyssuunnistus, jossa olisi toiminnallisia rasteja? Lupaan
työväenopistolta yhden rastin…
Saiko kauppakeskus Sinun mielikuvituksesi laukkaamaan
samaan suuntaan, tästä eteenpäin tai jonnekin ihan muualle?
Ei sen väliä, tärkeintä on liike!

Itsenäisyyspäivän seppeleenlasku
Aurejärven Sankarihaudoille
6.12.2013

Unelmarikasta Uutta Vuotta 2015!
Ja samalla katse jo pian siintävälle uudelle
vuosikymmenelle … 2020 on pikemmin kuin
huomaammekaan! Tulevaisuutta rakennetaan jo tänään!
Parhain terveisin
Päivi Varjosalo
Tampereen seudun työväenopisto
apulaisrehtori (yhtenä vastuualueena Ylöjärvi)
paivi.varjosalo@tampere.fi
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Kuva: Eerik Saarijärvi

9

Po
hjo 201
tap is-K 4
ah uru
tun
s
utt sa
a

sa
s
u
r
-Ku
s
i
o
a
j
Poh htunutt
tapa
2013

Koop Arposen ja
Flute of Shamen joulukonsertti
13.12.2013

Raija Palomäen vetämä
työväenopiston Perinnepiiri
11.1. - 15.2.2014

Ystävänpäivänä 14.2.2014
Potkukelkkojen kokoontumisajot
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Jouluvalmisteluja suomalaissaksalaiseen tapaan
Kun syyskuun puolivälissä palasimme kesänvietosta Aurejärven rannalta tänne Saksan-kotiimme, tervehti minua
paikallisen Lidl-liikkeen hyllykössä pitkä rivi punalakkisia suklaajoulupukkeja! Vain muutamaa päivää aikaisemmin
olimme mökillä vielä nauttineet myöhäiskesän auringonpaisteesta ja nyt pitäisi yhtäkkiä olla joulutunnelmassa ja
ostaa makeisia joulupukin pussiin! Sillä hetkellä joulu oli minun ajatuksistani niin kaukana, että melkein kiukustuin
moisesta näkymästä.
Nyt siitä on aikaa jo lähes kuusi viikkoa. Ja
ihme kyllä, sitä mukaa kuin päivät lyhenevät
ja illat pimenevät lämpiää mielikin lähestyvälle joulun ajalle. Niin käy joka vuosi – aivan ilman kauppojen joulumarkkinoita.
Meidän perheen tämänvuotinen joulun valmistelu alkoi viime torstaina! Niin aikaisin,
ihmettelee varmaan moni lukija. Todella,
niin aikaisin on hyvä tehdä saksalaisten piparkakkujen, ns. hunajakakkujen, esitaikina.
Juoksevaan hunajaan sekoitetaan ruis- ja vehnäjauhoja ja niin syntyneen taikinan annetaan
käydä mieluiten useamman viikon. Sinä aikana taikinaan muodostuu happoa, jonka avulla
vasta potaska ja hirvensarvensuola nostattavat
leivonnaiset kunnollisesti uunissa. Nämä
nostatusaineet ja mausteet lisätään taikinaan
vasta leipomispäivänä. Tulos on odottamisen
arvoinen, ainoa ongelma on se, ettei marraskuun alussa aina muista sitä taikinaa tehdä.
Ensimmäinen meille tärkeä adventtiajan tapahtuma on suomalainen joulujuhla pienessä
kylässä lähellä Braunschweigin kaupunkia,
jonne täältä Wolperodesta on matkaa noin
70 kilometriä. Meitä suomalaisia ja suomenmielisiä on täällä Saksassa yllättävän paljon,
meidänkin joulujuhlaamme saattaa tulla jopa
liki 70 vierasta. Juhlamme alkaa aina suomalaisella jumalanpalveluksella, jossa lauletaan
sekä Hoosianna että Enkeli taivaan. Sen jälkeen nautimme herkullisen jouluaterian aivan
perinteiseen tapaan. Jokainen kantaa kortensa
kekoon. Minä teen aina piimäjuuston ja loimaalaisen lanttulaatikon, eli sellaisen, jossa ei
ole siirappia eikä muita mausteita kuin suolaa
ja pikkuisen sokeria. Jälkiruuaksi on kahvia,
teetä ja joululeivonnaisia. Lasten suureksi
iloksi tulee myös itse joulupukki Korvatunturilta joulujuhlamme vieraaksi! Ja hän osaa
puhua sekä suomea että saksaa! Harjoittelee
varmaan niitä vieraita kieliä pitkien kesäkuukausien aikana.
Saksalaiseen joulunalusaikaan kuuluu ehdottomasti adventtikranssi punaisine kynttilöineen. Meidän kotiamme koristaa aina kaksi
kranssia. Toinen, oikein iso, riippuu eteisen
katosta, toinen vähän pienempi on keittiössä.
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Me koristelemme ne kranssit yleensä muratin- ja marjakuusen oksilla sekä ruusun punaisilla ja oratuomen sinisillä
marjoilla. Kuusenoksat tosin ovat ne alkuperäiset, mutta ne
pudottavat lämpimässä keittiössä neulasensa jo ennen kuin
adventtiaika on edes puolillaan.
Vähän samoihin aikoihin on kaikkien muiden touhujen
ohella muistettava myös lähettää jouluposti Suomeen. Ja
kun kerrottavaa kuluneen vuoden varrelta kertyy aina useampi rivi, ei postikortti enää riitä, vaan tavaksi on tullut
lähettää kokonainen kuvitettu kirje. Siinä sitten meneekin
useampi päivä, ennen kuin viimeinenkin joulutervehdys on
pistetty postilaatikkoon.
Kun Suomessa 6.12. vietetään itsenäisyyspäivää, on täällä
meillä päin Pyhä Nikolaus liikkeellä. Hän jakaa varsinkin
lapsille joulunajan herkkuja, jos he ovat muistaneet putsata
kenkänsä huolellisesti ja asettaa ne oven viereen Nikolauspäivän aattoiltana. Vaikka meidän lapset ovat olleet jo
pidemmän aikaa aikuisia, muistaa se Nikolaus silti vielä
poiketa meilläkin, niin että aamulla kengistämme löytyy
täytettyjä piparkakkusydämiä, suklaakonvehteja, marsipaanileipiä, saksanpähkinöitä ja vieläpä mandariinejakin.
Olemme kai olleet kovin kilttejä koko vuoden.
Ja sitten, viimeistään, kun toinen kynttilä adventtikranssissa

sytytetään, on aika leipoa joulun pikkuleivät, keksit ja piparit. Monien saksalaisten joululeivonnaisten, esimerkiksi
niiden, joiden taikina on siihen mennessä muhinut jo yli
neljä viikkoa, pitää vielä maustua peltirasioissa pari viikkoa
ennen herkuttelua. Meillä on aivan aito suomalainen leivinuuni. Sen kun aamulla lämmittää, niin siinä sitten kelpaa
paistaa pellillisen pikkuleipiä toisensa jälkeen ihan iltaan
asti. Niitä tuleekin aina tehtyä sen seitsemää sorttia, joista
enin osa on tyypillisesti saksalaisia. Lopuksi työnnetään
vielä kuivat kakut uuniin, joista ei missään muualla tule
niin meheviä kuin siinä tiiliuunissa. Ja keittiön täyttää ihana joulun tuoksu. Vähän lähempänä joulua leivotaan vielä
pullat, sämpylät ja karjalanpiirakat. Silloin ovat myös usein
lapsenlapset mukana touhuamassa ja koristelemassa innolla
komeaa piparkakkutaloa kumikarhuilla ja suklaapastilleilla.
Varsinainen jouluateria on meillä aivan suomalainen. Niinpä aattoviikon touhut meidän perheessä eivät varmaankaan
paljon eroa suomalaisista jouluvalmisteluista. Kinkut, laatikot, rosollit, juustot ja monet muut joulun herkut eivät aivan
kädenkäänteessä synny. Mutta kun jouluaaton iltahämärässä
koko perhe istahtaa katetun pöydän ääreen, tietää, ettei mikään vaivannäkö ole ollut turhaa.
Nyt saa joulu tulla!
Tellervo Schrader
Wolperode 11
37581 Bad Gandersheim
Saksa
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Seitsemisen kansallispuiston joulu
Seitsemisen kansallispuiston vuodenkierrossa joulun seutu on hiljaiselon aikaa.
Huoltotöissä on hyvä tauon hetki, sillä tarvitaan lunta ennen kuin polttopuuhuolto ja
muut maastotyöt voivat käynnistyä. Asiakaspalvelussa kävijät kohdataan lähinnä
virtuaalisesti, sillä suurin osa puiston ystävistä hyvästelee Seitsemisen viimeistään
marraskuussa, jolloin päivä on vain lyhyt hämärän jakso kahden pimeän välissä. Tänä
vuonna luontokeskus sulki ovensa jo lokakuun lopussa, sillä vuodenvaihteen yli
mennään remontin merkeissä.

Näkyvin muutos puistossa on tapahtunut reittien osalta. Eri puolilta Seitsemistä on
kaikunut jo pitkään palokärjen ja pohjantikan koputuksen lisäksi muutakin nakutusta.
Viittoja on istutettu joka risteykseen opastamaan kulkijoita. Seitsemisen reittiverkosto
on nyt aiempaa selkeämpi, ja ensi vuonna onkin hyvä lähteä seikkailemaan
Seitakierrokselle tai talsimaan Torpparin taivalta. Puiston länsipuolelle on avattu
myös uusi latuyhteys, joten tulevana vuonna on tarkoitus viettää Seitsemisessä oikeaa
retkeilyn teemavuotta.

Joulun aikaan kansallispuisto on varsinaisten asukkaidensa ikioma, ja osa heistäkin
viettää talvikauden lämpimämmissä maisemissa. Ihmisen silmin kansallispuiston
joulu henkii hiljaisuutta, pimeyttä ja rauhaa. Todellisuudessa sen asukkaat
kamppailevat kylmyyttä ja nälkää vastaan. Vain vahvat selviävät, mutta se kuuluu
luonnon kiertokulkuun. Eikä talvi tule yllätyksenä, siihen on varauduttu jo
kuukausien ajan keräämällä varastoja piiloihin tai nahkan alle tai tilkitsemällä
kotipesän seiniä ja kattoa. Saattaapa joku suunnitella viettävänsä sydäntalven unten
maillakin. Keinoja on monia.

Yhteistyö on kansallispuistojen elinehto. Olemme saaneet tänä vuonna uusia
yhteistyökumppaneita niin kansallispuiston huoltotöihin kuin myös tapahtumien
järjestämiseen. Paikallisille kansallispuistolla voi olla monta merkitystä. Se tuo
tunnettuutta ja elinkeinomahdollisuuksia, sillä luontomatkailupalvelut, huoltotyöt ja
ennallistaminen työllistävät, mutta se voi olla myös ylpeydenaihe ja olohuoneen
jatke.
Tervetuloa Seitsemiseen myös vuonna 2015 tutustumaan ilmettään kohentaneeseen
luontokeskukseen ja uudistettuihin reitteihin sekä itse pääasiaan, Seitsemisen
ainutlaatuiseen ja unohtumattomaan luontoon.

Meillä ihmisillä on vuoden loppupuolella tapana muistella kuluneen vuoden
toimintaa. Mitä kaikkea sitä saatiinkaan aikaiseksi, ja mikä jäi odottamaan seuraavaa
vuotta. Seitsemisessä oli tapahtumarikas vuosi. Pitkäaikaisia työntekijöitä jäi
eläkkeelle ja jäähyväisjuhlia vietettiin myös kahvioyrittäjälle. Onneksi on jo saatu
uusia ”seitsemisläisiä” tilalle. Kesän aikana järjestettiin tapahtuma jos toinenkin, ja
huipentumana Koveron perinnepäivässä koettiin kaikkien aikojen yleisöennätys.

Tuula Peltonen
Puistonjohtaja

Koverolampi, Seitseminen
Kuva: Kari Leo

Kuva: Kari Leo
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Valokuvailta 11.4.2014
Yhteisvastuun merkeissä

Kinkerit JussiMatissa 16.3.2014

Veteraanipäivä 27.4.2014

Pelimannien kevätkonsertti, ”Musiikkia Pohjois-Kurusta”

Pelimannien kevätkonsertti 23.4.2014
"Musiikkia Pohjois-Kurusta"

Talvisodan päättymispäivän
13.3.2014 seppeleenlasku
Aurejärven Sankarihaudoille
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Äitienpäiväkahvitus 11.5.2014
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Ei sanoin, mutta teoin
Itsenäisyytemme aamunkoitossa tuli tunnetuksi sanonta: ”Ei sanoin, mutta teoin!” Oli ihmisiä, jotka olivat valmiit uhraamaan jopa oman henkensä yhteisten tavoitteiden puolesta.
Tämän koko kansan ”sopimuksen” painavimmat allekirjoitukset saatiin heiltä, joiden muistoa
kunnioitamme sankarihautojen äärellä.
Kuluneen vuoden aikana olen yrittänyt tutustua sekä kirjallisuuden avulla että paikan päällä
käyden kesän 1944 tapahtumiin. Saamani käsityksen voisin tiivistää sanomalla: Yhtä perusteltua kuin on
puhua Talvisodan ihmeestä, on puhua kesän 1944 ihmeestä. On käsittämätöntä, miten isämme
kestivät nuo kuukaudet ja oman henkensä uhalla sitoutuivat tehtäviinsä. Ylivoimaisen vihollisen massiivinen hyökkäys tyrehtyi isänmaataan puolustavien veteraaniemme uskollisuuteen
ja rohkeuteenkin annettujen tehtävien täyttämisessä. Oli olemassa yhteinen tahto puolustaa
isänmaata ja turvata sen vapaus. – Ilman tällaista ”sopimusta” – koko kansan maanpuolustustahtoa – rintama ei olisi voinut kestää.
Tuo sukupolvi on sisäistänyt apostolin sanan: ”Samoin olemme me velvolliset panemaan henkemme alttiiksi veljiemme puolesta… älkäämme rakastako sanoin ja puheessa, vaan teoin ja
totuudessa” (1 Jh 3:17-18). ”Ei sanoin, mutta teoin!”

Kun mietin tämän tekstin aihetta, tämä lausahdus palasi
mieleeni. Jotain tästä taisteluhengestä elää yhä tänä päivänä
pohjois-kurulaisten sielussa. Ilo täyttää mieleni, kun muistelen kaikkia niitä hetkiä, joissa jokainen on omien voimavarojensa, luonteensa ja uskalluksensa mukaan ottanut
osaa yhteiseen hyvään. Itse olen saanut olla mukana vain
murto-osassa niistä, mutta kiitollisuus tulvii silti. Kinkerit
JussiMatissa, valokuvien keräys, kahvihetkissä mukanaolo
ja hyvään osallistuminen sitä kautta, rakennettu tievarsikyltti Aurejärven kirkon risteyksessä, mukanaolo niin syntymäpäivillä kuin tapahtumissa, tervetulleeksi toivotus kotiin,
virsilauluilta Anttiloilla, Riuttasten koulunmäen messut,
kahvin keittoa, tilan laittoa… Lista olisi loputon.

Siunausta, voimia ja iloa niin joulunaikaasi kuin alkavaan
uuteen vuoteesi toivottaen:
Leena Jalkanen
Kappalainen, Kuru

Pohjois-Kuruun voi liittää hyvin juuri vietettyjen vaalien
alla eläneen ajatuksen: Hyvän tekemisen seurakunta. Tämä
on yhteisö, jossa vielä on tavoitteena elää yhdessä, tehdä
yhdessä. Toivon, että tämä on perinne, joka kasvaa ja vahvistuu vuosien saatossa. Joskus vaivaakin nähden, väsyneenä, kuitenkin mukaan tullen. Taisteluasennetta tarvitaan
yhä. Joskus olen Aurejärven kirkon tilaisuudessa herännyt
ajatukseen: entä jos tämä kirkollinen elämä – tämä kirkko
– täältä kuivuisi ja kuihtuisi pois? Siksi rukoilen, että elämä
myös tuon kirkon äärellä olisi todellista.

Marsalkkamme sanoi viisaasti vuosikymmeniä sitten: “Pienen maan suurin voima on yksimielisyys. Unohtakaamme
sen vuoksi riitaisuudet ja epäluottamus. Me kaikki tarvitsemme toisiamme, ja suokoon Jumala, että me rinta rinnan
olisimme kyllin lujia.”
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Toukokuussa 2014 Taistelijan Talo Palveluyhdistys ry
kokosi yhteistyössä kyläläisten kanssa Rippikuvakokoelman Pohjois-Kurusta.
Kirjasta on edelleen saatavilla JussiMatista 10€ / kpl tai postitse, tilaukset taistelijantalo@gmail.com
tai yhdistyksen sihteeriltä puh. 050 365 7230
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Kaatuneitten muistopäivän seppeleenlasku
Aurejärven sankarihaudoille 18.5.2014

Harmonikkasäveliä. Harmonikkataiteilija Petteri Waris Aurejärven
kirkossa 22.6

Uotiloiden Kesäillan hartaus
3.7.2014
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Aurejärve on ’Kuikkajärvi’
On siis useita erilaisia selityksiä. Mihin niistä oikein uskoa?
Kun kielitohtorit eivät ole saaneet selkoa yhden Aurejärven
nimestä, niin minä nyt tässä metsänhoitajan kieli- ja
ammattitaidollani selitän tarkkaan, että Aurejärven nimessä
on ’kuikkaa’ tarkoittava sana aur. On kylläkin kaukaista,
vierasta kieltä, mutta on varma selitys.
Kurun itäosassa, osin Parkanon puolella olevan Aurejärven
nimen sana Aure- tarkoittaa tarkemmin tutkien kuikkaa.
Tarkoittaa siis tuota isompaa vesilintua, joka on järven
tyypillinen asukas. Sana on perimmältään vanhaa
balttikieltä eli lätin kieltä.
Aurejärven seutu tuli minulle tutuksi, kun aikoinaan
lehdentoimittajana jouduin tekemään juttua siitä, miten
hyödyllistä oli Metsähallituksen mailla syväaurata Aureen
suuria avohakkuualoja metsänviljelyä varten Lokomon
valmistamilla, telaktjutraktorin vetämillä syväauroilla.
Jo silloin ihmettelin paikan nimeä.
Aurejärven seutu oli aikoinaan kokonaan Kurun pitäjää.
Vuonna 1926 läntinen osa tuli osaksi Parkanon kuntaa,
samoin järven länsirannalla oleva Aurejärven kylä.
Pitkä Aurejoki laskee monien järvien kautta Kyrösjärveen.
Vanhoissa asiakirjoissa järven nimi mainitaan jo v.
1552 muodossa Aured träsk. Silloisen satakuntalaisen
ääntämistavan mukaisesti Auretjärvi. Onkin järven nimen
alkuperäisin ja tavallaan ainoa oikea kirjoitusmuoto.

Vuonna 1573 nimi on tullut kirjoihin muodossa Aureijerffui.

Aurejärvi on nyt myös sukunimenä.

Kun Suomessa on peräti 187.888 järveä ja lampea ja
pikkulampia ja jokia ja puroja vielä lisää vaikka kuinka
paljon, nuo vesipaikat ovat hyvin runsaan vesilinnuston
elin- ja ruokapaikkoja. On pintasorsia, on kokosukeltajia, on
kahlaajalintuja ja on kalasääskiä ja merikotkia.

Monet historian- ja paikannimien tutkijat ovat yrittäneet
saada selkoa, mistä Aurejärvi sai nimensä.

Niiden nimityksiä on tavattoman paljon järvien ja niiden
rantapaikkojen, jopa kuntien ja kaupunkienkin nimissä.

Heikki Ojansuu arveli, että nimessä on ’höyryä’ merkitsevä
sana aura. Viljo Nissilä taas keksi sanan aurea, auree
tarkoittaen ’tilava’. Tai että nimessä on sana auer siitä, että
järven yllä on esiintynyt poikkeuksellisen paljon usvaa tai
ilman väreilyä. Viimeksi Pentti Papunen on sitten keksinyt,
että nimessä onkin jokin saamenkielen, ’järveä’ merkitsevä
sana.

Ja kun käy läpi noita järvien ja niiden rantapaikkojen nimiä,
niin niiden nimissä on sellaisia vesilintujen nimiä, jotka
löytyvät jostain kaukaisen Siperian suomensukuisen kielen
sanastoista.

Nimi Aure- on harvinaisen Suomessa, Muita aivan
samanmuotoisia paikannimiä ei maassamme ole.

Kun tutkijat eivät saa jostain merkittävästäkin Suomen
paikannimestä selkoa, he sitten viisaasti osaavat sanoa, että
se on saamen kieltä. Vaikka eivät sitten yleensä osaakaan
sanoa, mitä sana saamessa merkitsee! Tuollaiset selitykset
osoittavat lähinnä selittäjänsä älykkyyttä.

Ja toisinaan Itämeren itäisten rantojen kielistä, virosta,
latvian, liettuan ja jopa muinaispreussin kielestä. Ja jopa
puolanslaavin kielestä.
Ja sitten myös skandinaavikielistä joko tanskasta, vanhasta
ruotsista tai norjan ja islannin kielistä.
Ainoana Suomen paikannimien tutkijana olen tämän
huomannut. Ja siksi pystyn avaamaan esimerkiksi Saimaan
järven nimen tausta vesilintusanastosta ja monet muut
järven ja paikkojen ja sukujen nimien taustat.
Huomiota kiinnittää se, että Aurejärven rannan vanhimpia
asuinpaikkoja oli Kuirinlahden torppa. Paikalla on siis
käytetty lintunimiä paikanniminä, kuiri kun tarkoitti
’kuovi’.
Kun Aurejärvi on Etelä-Suomen puhtaimpia järviä ja
on runsaskalainen hyvää kuhakantaakin myöten, on
kivikkorantainen järvi, sen tyypillisin vesilintu nimeltään
kuikka. On suurikokoinen, pelkästään kaloja sukeltava

iso lintu. Ja kuikan nimityksistä löytyy selitys Aurejärven
nimelle.
Viron sanastossa kuikka on yleisimmin järvekaur.
Suomessa onkin aina monta järveä, joiden nimessä on
tuo kaur. On Kauria, on Kaura-, Kaurojärvet. Mutta viron
kielenkäytössä ’kuikka’ on toisinaan vain aur. Nyt ollaankin
jo pitkällä Aurejärven nimen avaamisessa. Aurejärvi on siis
’kuikkajärvi’.
Mutta kun tarkemmin selvitetään, niin sana kaur viron
kielen sanastossa ei ole viron omaa sanastoa, vaan takana
onkin latvian eli lätin kielen sana gaura. Latviassa sana
gaura tarkoittaa nykyään ’isokoskeloa’.
On sieltä kulkeutunut virolaisten käyttöön kuikan, tuon
kauniin linnun nimeksi.
Ja toisinaan tuo balttikielinen sana gaura ääntyy
balttikielissä muodossa haura. Ja niinpä Suomessa on
muutamia järvien rantapaikkoja ja järviä, joissa on tuo sana
haura. Lempäälän vanhin kylä järvensä rannalla on Haurala.
Tutkijoille aivan selittämätön paikannimi, jota on arveltu
germaanimiehen nimestä tulleeksi.
Jos tutkijat eivät jotain heille outoa paikannimeä selitä
saamen sanasta tulleeksi, he sitten selittävät, että nimessä on
germaanimiehen nimi! Vaikka sana tarkoittaakin ’kuikkaa’.
Ja Tuusniemen järvipitäjässä Pohjois-Savossa on
Hauranginjärvi ja kylä Hauranki.
Ja Hämeessä Hauhon pitäjän Hauhonselän nimessä on
vastaava sana, toisella päätteellä kylläkin.
Ja jo v. 1826 muuan professori kirjasi muistiin, että
paikallisessa kielenkäytössä sana hauho tarkoittaa
’kuikkaa’.
Aurejärven nimi ei kuitenkaan ole ainoa järvi, jossa on tuo
lättikielestä peräisin oleva, sanasta gaura lyhentynyt sana
aur paikannimessä. Lohjanjärvessä on kaupungin taajaman
kohdalla Aurlahti. On sekin sikäläisille paikannimien

Kuva: Marko Schader
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tutkijoille selittämättömäksi jäänyt paikannimi. On siis
’Kuikkalahti’.

Teorioita Aurejärven etymologiasta
Aure-alkuiset paikannimet ovat kovin harvinaisia. Kansalaisen karttapaikan paikannimihaku tuottaa aure-alkuisille
paikannimille ainoastaan yksitoista hakutulosta koko Suomesta. Nimistä yksi on talonnimi Kruunupyyssä, kaksi
Ikaalisissa ja loput kahdeksan Kurussa ja Parkanossa Aurejärven ympäristössä. Sen sijaan aura-alkuisia paikannimiä
löytyy lähes sata.

Opiskelukausi käynnistyi

Ja muutamissa järvissä tuo sana aur on saanut muodon
Aura-. Vammalan metsämaastoissa on Aurajärvi eikä
’kyntöauraa’ tarkoittava sana voi mitenkään liittyä karun
kuikkajärven nimeen.
Melkein joka kolmas suomalainen
Suomussalmella
ja Ranualla
on Auralampi
haluaisi soittaa
jotakin soitinta;
joku ja niiden
nimissä
sana
tarkoittaa
joko
kuikkaa
tai sitten pienempää
ehkä vakavalla tarkoituksella valmiskaakkuria.
Sotkamossa
Auraniemi,
Kemijärvellä
rannan
tua vaikkapa ammattilaiseksi, joku
Auraneva. Nakkilassa järvestä kuivattu Aurasuo.
toinen vain hiukan huvikseen.
Joennimi Aurajoki Turkuun laskevana on nimensä
puolesta ruotsinkielistä perua eikä siinä ole tätä kuikan
nimitystä.

Ensimmäinen asiakirjoista löydetyt maininnat Aurejärvestä ovat 1500-luvun puolivälistä. Ruotsin kuningas Kustaa
Vaasa tehosti verotusta ja voutien verojen keruun valvontaa.
Alettiin pitää maakirjoja, maaveron keräämisen yhteydessä
syntyneitä luetteloita. Kustaa Vaasa halusi edistää myös
uudisasutusta ja halusi siksi peruuttaa erämaiden omistusärjestettyä musiikinopetusta on
oikeuden erätalonpojilta takaisin kruunulle. Tuohon aikaan
tarjolla Suomessa
monen organisaation
Sukunimistössä
ovat myös toinimet Aure (14) ja
tehtiinkin luetteloita talollisten omistamista erämaista. Juuri
Musiikin
perusopetusta
Aurejärvimesta.
10 ihmisellä,
jotain
kautta tulleina sukuniminä.
erämaaluettelosta löytyykin vanhin tunnettu merkintä Aujärjestetään nykyisin hyvin monimuorejärvestä. Aurejärven ympäristössä oli eräkauden lopulla
Tarkoittaako
sitä, että jostain
toisesti jatämä
lähessitten
kaikenlaiseen
tarpee-Latviasta
kuusi eräsijaa, jotka olivat Ikaalisten Höytölän ja Tevanieon joskus
seen. tullut asukkaita Aurejärven rannoille ja he
men kylien isäntien omistuksessa. Höytölä ja sen naapuriovat antaneet
järvelle nimen?
Ei tarkoita
Oma tehtävänsä
on myös
yksityis-suoranaisesti.
kylät muodostivat yhdessä Aureenloppi-nimisen seutukunNoita
lintunimityksiä
on otettu
lainasanoja kaukaakin,
henkilöiden
antamalla
opetuksella.
nan, joka sijaitsi Kyrösjärven Heittolanlahden ympärillä. Jo
ilman
asukkaita.
Riistaotuksista
on käytetty
Varsinkin
maamme
suurimmissa
kau- mielellään
keskiajalla alue tunnettiin Kyrön pitäjän Aureen neljännes
kiertoilmaisuja.
pungeissa toimii myös kaupallisia mu-nimisenä verotusalueena (Aures fjärding). Satakunnan kessiikkikouluja, jotka rahoittavat koko
kiajan historiaan perehtyneen professori Seppo Suvannon
Mutta monet paikannimet kyllä osoittavat, että
toimintansa oppilasmaksuilla.
mukaan Aure on ”vanha yhteisnimi niille alueille, joita jo
rautakauden toivat suomeen Itämeren kaakkoisrannoilta
Tavoitteellinen ja erikoistunut opetulleet kauppiaat
ja sepät. Heitä on jäänyt asumaan tänne.
viikinkiaikainen Höytölä ja sen naapurikylät omistivat.”
tus on
erityisoppilaitosten
hoidettavana.
Heidän
sanastoaan
on raudanteon
sanastoissa selvä
Suvannon mukaan on luultavaa, että Aurejärven eräsijat
Ne hoitavat
valtion ja kuntien
tukemina
kerros.
Ja pirkkalaiskauppiaat
olivat
alun perin noita
olivat olleet 1500-luvulla Aureenlopen talojen omistuksessa
opetuksen niin
musiikkileikkikoulun,
balttikauppiaita
ja heidän
peruaan Kokemäenjoen reitin
jo vuosisatojen ajan. Pidän hyvin todennäköisenä, että ikaaperusopetuksen
kuin
ammatillisenkin
pohjoisillakin
paikoin
balttikielen
sanastoa. On Ähtärin
lislaiset eränkävijät ovat nimenneet erämaajärvensä oman
korkeakouluopinnimivaiheen
sanastaosalta
ézérs aina
– ’järvi’.
Ja Keurusselän nimessä
kotipaikkansa mukaan. Käytäntö, jossa erämaa nimettiin
toihin saakka. sana geauris, sekin taas ’kuikkaa’
Aada-Kaisa Friman on määrätietoinen ja innokas uusi musiikkiopisto-opiskelija.
on muinaispreussin
omistajien kotipaikan mukaan, oli eräkaudella melko yleiSibelius-Akatemian erikoisuutena
tarkoittaen.
nen.

J

Kansalaisopiston opintopiirinä soitettu 20 vuotta

Aurejärven Pelimannien harjoituksissa
huumori on herkässä
Kun soittotreenit pidetään kyläkaupan yhteydessä olevan baarin tiloissa ja
baarinpitäjällä kerrotaan olevan ”Bugari tiskin alla”, käy selväksi, että Aurejärven Pelimannit ovat huumorintajuisia hanuristeja.
Kansalaisopiston harmonikkapiirin harjoitukset siirrettiin baarin tiloihin
sen jälkeen, kun kunta oli myynyt Itä-Aureen kyläkoulun.

Aure-sana on
siis kiistatta peräisin
keskiajalta ja kuuluu
Aada-Kaisa
haluaa
oppia
siksi Ikaalistenkin seudun vanhimpaan nimikerrostumaan.
Siksi itse sanan
merkityksestä onkin esitetty erilaisia tulkinsoittamaan
Kuningaskobran
Kun Aurejärven arvoituksellisessa nimessä on
tuo
toja,
mutta
varmaa
selitystä asiaan saadaan tuskin koskaan.
kuikan nimitys gaura, niin Itä-Auren kylä voi nimetä
muihin korkeakouluihin nähden on sen

Vaikka
professorit väittävät
järven nimen tulleen sanasta
nuorisokoulutus,
joka on valtakunnallikäyrä.
Vaikka
ei oleerityislahjakkaille
käyrä.
sella
tasollajärvi
toimivaa

koululaisille tarkoitettua opetustoimintaa. Koulutukseen valitaan opiskelijoita,
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Suomalainen paikannimikirja
http://kansalaisen.karttapaikka.fi/
Seppo Suvanto: Satakunnan historia osa III, keskiaika

Irene Juselius on kansalaisopisto-opetuksen konkari. Hänellä on yli 40 vuoden kokemus
harmonikkaryhmien sekä yksittäisten harmonikka- ja piano-oppilaiden opettamisesta.
Soittoporukoilta hän saa kiitosta siitä, että on aina valmis järjestämään keikkoja ja lähtee
niille itsekin mukaan soittamaan.

JussiMatin baarinpitäjä ja kyläkauppias Kaija Kivimäki kuuluu porukkaan,
mutta joutuu sairastelun takia olemaan
välillä taustajoukoissa. Hän huolehtii
siitä, että harjoituksissa pidetään aina
kahvitauko ja tarjolla on tuoretta pullaa.
Tämän syksyn ensimmäisissä harjoituksissa herkuteltiin Kaijan leipomalla
kinkkupiirakalla ja juustokakulla.
– Pitkänä harjoitusiltana kahvitauko
on mukava hetki, toteaa Itä-Aureen harmonikkaryhmää johtava, kansalaisopisto-opetuksen konkari Irene Juselius.
Aurejärven Pelimannit on 20 toimintavuotensa aikana tuonut Itä-Aureen kylään paljon eloa ja iloa. Irene
Juselius saa soittajilta täyden kiitoksen
siitä, että on aina ollut valmis lähtemään
mukaan kaikkiin pelimannien esiintymisiin.
Syksyisin Irenen toimesta on järjestetty tanssit eri kansalaisopistoryhmien
yhteistyönä.
– Ruovesi, Orivesi, Kuhmalahti ja
Itä-Aure ovat vuoron perään järjestäneet tanssit omalla paikkakunnalla ja
kaikkien opistojen harmonikkaryhmät
ovat olleet soittamassa. Välillä on oltu
yhtaikaakin lavalla, tai oikeastaan tanssilattian puolellakin, kun kaikki eivät ole
mahtuneet lavalle, kertoo Irene Juselius.
Hänellä on yli 40 vuoden kokemus
kansalaisopiston harmonikka- ja pianoopettajana.
– Kun maaseudun ihmiset ilmoittautuvat kansalaisopiston piiriin, he
sitoutuvat harrastukseen. Porukka hitsaantuu yhteen ja yhteiset esiintymiset
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motivoivat harjoittelemaan. Harmonikkaryhmät ovat myös yhdenlaista sosiaalista kanssakäymistä, tarinatuokiot ovat
tärkeitä, jotkut tuovat soitettavaksi omia
kappaleitaankin. Yhdessä pohditaan
harmonikka-asioita ja uusia soittimia
ihastellaan ja testaillaan porukalla.
– Kansalaisopistoilla oli aikaisemmin hyvinkin suuri rooli harmonikkaopetuksen tarjoajana, kun musiikkiopistoja ei vielä ollut yhtä paljon kuin
nykyisin. Alkuvuosina saattoi olla jopa
30 henkeä samassa luokassa. Onneksi
silloin oli vielä puisia karttakeppejä, joilla pystyi lyömään tahtia, nauraa Irene
Juselius.
– Väki jaettiin eritasoisiin ryhmiin
ja seuraavaan ryhmään pyrkiminen toi
monelle harjoittelumotivaatiota. Joku
saattoi olla myös mielellään ikuinen
”ekaluokkalainen”. Nykyäänkin joissain
ryhmissä saattaa olla mukana korvakuulosoittajia. Kansalaisopistossa harmonikansoittoa voi siis harrastaa hyvin
laajalla skaalalla.
– On hienoa nähdä se ilon tunne,
kun joku oppii vaikkapa diskanttikädellä
soittamaan melodian tutusta kappaleesta. Kansalaisopistoon mahtuvat nekin,
jotka soittavat vain omaksi ilokseen.
Itä-Aureessa pelimannit ovat toimineet hyvin aktiivisesti, he muun muassa julkaisivat viime vuonna nuottivihon
paikallisesta pelimannimusiikista. Nuo-

Eva Seppälä, Jorma Järvenmäki, Erkki Sormunen ja Juhani Soljanlahti keskittyvät.

tit kirjoitti puhtaaksi Erkki Sormunen, joka muutenkin huolehtii siitä,
ettei Itä-Aureen harmonikkapiirissä
tarvitse huonoa nuottikuvaa tihrustella.
Uutta ohjelmistoa otetaan aina mukaan ja tietenkin jo opittua pidetään

koko ajan yllä.
Porukan ikähaitaria venyttää pitkäksi 15-vuotias Katja Rajala, joka on
kolmatta vuotta mukana pelimanniporukassa.
– Halusin soittaa ryhmässä, joten

tulin tänne ja hyvin olen viihtynyt, kertoo Katja, joka opiskelee harmonikansoittoa myös Länsi-Pirkanmaan musiikkiopistossa Ylöjärvellä Pekka Kallion
oppilaana.
– Täällä soitetaan erilaista musiikkia
kuin soittotunneilla, mutta tämäkin on
kivaa, Katja sanoo.
– Meidän ”Nuoruus” on sopeutunut
joukkoon loistavasti. Hänellä on hyvä
huumorintaju, suitsuttavat soittokaverit.
Porukan pisin soittoura, yli 60 vuotta, on Hely Kalliojärvellä, joka on
ollut pelimanneissakin mukana alusta
saakka.
– Mun piti lopettaa tämä soittaminen pari vuotta sitten, mutta kun on
hanuriin hurahtanut, niin ei sitä osaa
soittamattakaan olla. Sitä paitsi tässä
porukassa on kauheen kivaa, Hely tuumaa.
Toista ääripäätä edustaa Eva Seppälä, joka aloitti harmonikansoiton yli
40-vuotiaana.
– Meillä oli työpaikalla sellainen
luento, jossa kerrottiin, että vieraiden
kielten opiskelu ja soittaminen, jossa
oikea ja vasen käsi tekevät eri asioita,
ovat parasta aivojen aktivoimiseen.
Kun sen jälkeen huomasin, että täällä
on tällainen kansalaisopiston ryhmä,
jossa soitetaan harmonikkaa, marssin

Katja Rajala halusi yhteissoittokokemusta ja lähti mukaan kansalaisopiston ryhmän. Kolmas
vuosi on nyt meneillään ja 9-luokkalainen on viihtynyt hyvin porukassa, jossa muut ovat
paljon vanhempia.

harmonikkakaupoille. En tiennyt koko
soittimesta mitään, en sitäkään, miten
siitä tulee ääni. Ostin soittimen ja vasta kotona kokeilin, miltä se kuulostaa,
kertoo Eva.
Itä-Aureen harmonikkaryhmässä on

soittajia Parkanosta, Kihniöstä, Virtain
rajalta, Kurun kirkolta ja sitten tietenkin
”peruh-aurehlaisia”.
Porukan ”kansallislauluksi” on vuosien mittaan muotoutunut Pikkusyntinen.𝄐𝄐

MINNA PLIHTARI

Aurejärven Pelimannit 20 v.
Juhlistamme tapausta järjestämällä

Uudet ammattiopiskelijat

Perinteiset Harmonikkatanssit
18.4.2015 alk klo 19 | Kurun Seuratalo

Sibelius-Akatemia
-liput 10 €Tampereen ammattikorkeakoulu
Harmonikka 5,5-vuotinen koulutus
Uudet harmonikkaopiskelijat
Mukana harmonikkaryhmät Ruovedeltä, Kuhmalahdelta ja Orivedeltä Irene Juseliuksen tahdissa
Chiron Marion, Ranska
pedagogilinjalla
Langeproon Mikk, Viro
Kujanpää Kaisa
Varalla: Dornik Manca, Slovenia
Mäkelä Emilia
Harmonikka 2,5-vuotinen koulutus
Wang Shen, Kiina
Kansanmusiikki 5,5-vuotinen koulutus
Stein Joni

Ensimmäiset harjoitukset kesän jälkeen. Soittamassa Hely Kalliojärvi, Irene Juselius, Jorma Järvenmäki, Eva Seppälä, Juhani Soljanlahti,
Erkki Sormunen ja Katja Rajala.
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Nuorisokoulutus, klassinen musiikki
Harmonikka
Makkonen Kalle

Karelia amk Joensuu
Kansanmusiikin pedagogikoulutus
Vesterinen Juuso
Centria amk, Kokkola
Kansanmusiikkiosasto, harmonikka
Kaipainen Heta
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Uusi ”maamerkki” rakennettin
kirkon tiehaaraan

Juhannuspäivän viettoa 2014
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Aurejärven Kirkon 90-v juhla
Helluntaina 8.6.2014
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Kuva: Esa Palmin
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Flute of Shame 4.7.2014
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Sukututkimuspäivä ja hautausmaakävely 13.7.2014

Kyläkirppissuunnistus 12.7.2014
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Paikannimet ja
historia

Suomalaiset paikannimet ovat useimmiten yhdyssanoja,
joiden loppuosa on lajia osoittava, kuten nummi, järvi,
suo, mäki tai saari. Paikannimet esiintyvät usein ryppäissä
(Kiisonsaari, Kiisonperä, Kiisonvuori ja Kiisonniemi). Suomessa on jonkin verran alueellisesti painottuneita nimityyppejä. Luoma-loppuisia paikannimiä on paljon Pohjanmaalla
ja kulma-loppuisia Lounais-Suomessa. Edellä mainitut nimet ovat muualla Suomessa melko harvinaisia.

Mistä tietoa paikannimistä?

Maisema Aurejärven Tervaniemestä Lautakolanlahteen päin. Monet Aureen hauta- ja
terva-alkuisista paikannimistä liittyvät seudulla pitkään jatkuneeseen tervanpolttoon.

Paikannimityypit
Kaikkien ihmisten elinympäristöä leimaavat paikannimet.
Elämme joka päivä paikannimien ympäröiminä. Tutut paikannimet ovat meille usein itsestäänselvyyksiä, emmekä
ajattele juurikaan niiden historiaa, merkitystä tai syntytapaa.
Sen sijaan vieraassa ympäristössä huomio kiinnittyy helposti outoihin tai hauskoihin paikannimiin.

Paikannimiä on tällä hetkellä käytössä arviolta kolme miljoonaa. Nimistö, kuten kieli yleensäkin, on jatkuvassa muutoksen tilassa. Paikannimiä poistuu käytöstä ja uusia nimityksiä syntyy. Samalla paikalla voi olla yhtä aikaa käytössä
useampiakin nimiä, sillä eri-ikäiset ihmiset käyttävät usein
eri nimityksiä.

Paikannimien syntymisestä kerrotaan usein tarinoita, mutta
nimien viestiä tulkitaan monesti nykyajan näkökulmasta,
jolloin väärintulkintojen vaara on suuri. Esimerkkinä voisi mainita Kiima-alkuiset paikannimet. Niiden uskotaan
helposti tarkoittavan jotakin paheellista, vaikka nimet ovat
saaneet alkunsa lintujen soidinpaikoista.

Paikannimien tutkiminen käy helpoimmin koko Suomen
kattavien, Maanmittauslaitoksen tuottamien peruskarttojen
avulla. Peruskarttojen mittakaava on melko suuri, 1:25 000,
ja niihin on saatu mahtumaan paljon paikannimiä. Vuoden
2007 peruskarttoihin on merkitty kaikkiaan noin 800 000
paikannimeä.

Paikannimet kertovat paikkakunnan historiasta, luonnosta, elämäntavasta ja elinkeinoista. Niitty-, kaski-, rasi- tai
huhta-sanan sisältävät paikannimet ovat edelleen yleisiä eri
puolilla Suomea, vaikka kaskenpoltto ja niittyheinän kerääminen ovat jo historiaa.

Noin neljäsosa käytössä olevista paikannimistä on uniikkeja, ainutlaatuisia. Sen sijaan yleisimmät nimet esiintyvät
peruskartoissa yli 2000 kertaa. Tällaisia ovat esimerkiksi
talonnimet Koivula, Mäkelä, Peltola, Rantala, Ahola, Kuusela ja Rajala. Luontokohteisiin liittyvistä nimistä yleisin on
Isosuo (yli 700 kpl). Eniten käytetyt metsäalueiden nimet
ovat Palokangas ja Hirsikangas, mäkien nimet Palomäki,
Palovaara ja Palokallio, niemistä Pitkäniemi, Kiviniemi ja
Kallioniemi, lammista Mustalampi, Ahvenlampi, Haukilampi, Likolampi ja Paskolampi, järvistä Saarijärvi, Pitkäjärvi
ja Kivijärvi sekä joista Myllyoja ja Myllypuro.

Paikannimiä voidaankin ajatella eräänlaisena viestinä menneestä tulevaan. Ne ovat tärkeä osa paikallista kulttuuria ja
historiaa. Siksi niitä pitää arvostaa, suojella ja säilyttää. Paikannimet saattavat kertoa myös asutuksen leviämisestä sekä
eräsijojen ja niittyjen omistussuhteista.

Nykyisestä nimistöstä saa tietoa parhaiten peruskartoista,
jotka kattavat koko Suomen. Oman tutkimuksen kohdealueen karttoja tutkimalla saa hyvän yleiskuvan seudun nimistöstä. Maamittauslaitos ylläpitää myös paikannimirekisteriä
(http://www.maanmittauslaitos.fi/digituotteet/nimisto), jossa
on noin 800 000 nimeä. Jos haluaa tietoa jonkun paikannimityypin levinneisyydestä, hyvä tietolähde on niin ikään
Maanmittauslaitoksen ylläpitämä Kansalaisen karttapaikka
(http://kansalaisen.karttapaikka.fi/kartanhaku/osoitehaku.
html?lang=FI). Kansalaisen karttapaikassa voi tehdä hakuja
paikannimellä tai sen osalla ja nähdä, missä päin Suomea
nimeä esiintyy. Peruskarttojen ongelmana on se, että kun
niitä alettiin 1940-luvun lopulta lähtien tehdä, ei vielä ymmärretty arvostaa eri murteita. Murteelliset paikannimet
muutettiin yleiskielelle. Tämän vuoksi paikalliset ihmiset
eivät aina tunne karttaan kirjattuja paikannimiä oikeiksi.
Kartantekijät korjasivat myös rivoja paikannimiä salonkikelpoisemmiksi. Nyttemmin väärin merkittyjä paikannimiä
on alettu palauttaa oikeaan asuunsa sitä mukaa, kun peruskarttoja on päivitetty.

tilaisuus tehostaa talollisten verotusta. Isojaon yhteydessä
kylien tiluksista tehtiin tarkat kartat ja karttaselitykset.
Karttaselityksissä on lueteltu kaikki talon omistuksessa
olleet niityt ja peltolohkot. Näin tarkkoja merkintöjä ei
muista 1700- ja 1800-luvun asiakirjoista löydy. Uudempia,
1900-luvulla käytössä olleita paikannimiä löytyy vanhoista
peruskartoista, jotka on hiljattain saatu digitoitua kaiken
kansan katseltaviksi Maanmittauslaitoksen kotisivuille
(http://vanhatpainetutkartat.maanmittauslaitos.fi/).
Muisti- ja perimätiedon tallentamisen tärkeyttä ei voi olla
korostamatta paikannimienkään yhteydessä. Läheskään
kaikkia käytössä olleita paikannimiä ei ole merkitty mihinkään karttaan. Suvun vanhoja ihmisiä kannattaa siis haastatella vaikka karttapohjan kanssa ja tallentaa nimet ja niihin
liittyvät muistot ja tarinat.
Tieteellinen paikannimitutkimus on keskittynyt Kotimaisten kielten tutkimuskeskukseen Kotukseen. Kotuksella on
hyvin laaja, 2,7 miljoonaa paikannimeä käsittävä paikannimiarkisto. Kotuksen kotisivuilta (http://www.kotus.fi/
index.phtml?s=111) löytyvät tiedot paikannimiä keränneistä
henkilöistä ja paikkakunnista sekä paljon muutakin tietoja
nimistöstä. Varsinaiseen aineistoon pääsee käsiksi käymällä
Kotuksen arkistossa Helsingissä. Arkistossa on mm. pitäjäkohtaiset paikannimikortistot, 1500-luvun tileistä koottu
asiakirjanimikokoelma, karttakokoelma sekä henkilönnimikokoelma, johon on kerätty nimien eri muunnoksia, puhuttelu- ja haukkumanimiä. Ruotsinkielistä nimistöä on kerätty
Svenska Litteratursällskapetin arkistoon.

Vanhojen paikannimien tutkimiseen on aivan omat lähteensä.
Lähes kaikissa historiallisissa
asiakirjoissa esiintyy myös paikannimiä. Niissä on haasteena se,
että kirjurit olivat ruotsinkielisiä,
ja suomenkielisten paikannimien
oikeinkirjoitus oli heille vaikeaa.
Niinpä paikannimien kirjoitusasu
saattaa olla keskiaikaisessa asiakirjassa hyvinkin erilainen kuin
nykyään, vaikka itse nimi olisikin
pysynyt ennallaan. Paikannimiä
löytyy ehkä hiukan yllättävistäkin asiakirjoista: esimerkiksi
syytinkisopimuksissa on mainittu
usein nimeltä vanhan isäntäparin
omistukseen jääneet peltotilkut ja
niityt.
Isojakokartat ja niiden selityksen ovat yksi tärkeimpiä lähteitä
etsittäessä vanhoja paikannimiä.
Isojakoja alettiin tehdä 1700-luvun
puolivälissä, kun talojen hajallaan
olevia viljelyksiä haluttiin yhdistää. Samalla valtiolla oli mainio
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nimelle keksittiin taivas-sanaan liittyvä syntytarina. Kieli
muuttuu tiettyjen lainalaisuuksien mukaan, eikä maallikon
ole aina helppo päätellä nimen alkuperäistä tarkoitusta. Toisaalta tarinat ja niiden tallentaminen ovat tärkeitä, vaikka
itse paikannimitarina ei pitäisikään paikkaansa.

Saksa: Saksan talo on yksi Aureen vanhimmista, 1500-luvun puolella perustetuista taloista. Kuvassa Saksan asukkaita Kurun vanhimmassa, vuosien 1745-1752, rippikirjassa. Nimi Saksa on keskiajalla ja uuden ajan alussa tarkoittanut kauppapaikkaa tai kauppiasta.
Sitä on käytetty myös henkilönnimenä.
Paikannimistä on olemassa paljon myös valmista tutkimustietoa. Pitäjänhistoriat ja muu paikallishistoriallinen tutkimus sisältää usein myös katsauksia paikalliseen nimistöön.
Pelkästään paikannimiin on keskittynyt Sirkka Paikkalan
toimittama Suomalainen paikannimikirja. Murteiden vaikutus näkyy vahvasti myös paikannimissä, ja eri maakuntien
murrekirjoista saattaa olla nimistön tutkijallekin hyötyä.
Suomen murteiden sanakirjan osuus a−k on luettavissa Kotuksen sivujen kautta (http://kaino.kotus.fi/sms/). Sanojen
alkuperää selvittävät eli etymologiset sanakirjat (esim. Suomen sanojen alkuperä) auttavat pääsemään nimistön synnyn
jäljille. Lisäksi suomen kielen opiskelijat ovat tutkineet
paikannimiin liittyviä aineita opinnäytetöissään. Opinnäytetöitä kannattaa etsiä Kansalliskirjaston tietokannasta.

Mitä paikannimet kertovat?
Suuri osa suomalaisista paikannimistä on syntynyt osoittamaan omistamista. Tällaiset paikannimet pohjautuvat
henkilöiden nimiin. Henkilönnimipohjaisia paikannimiä

on erityisen paljon talonnimissä (la- ja lä-päätteet) ja genetiivipohjaisissa nimissä (Heikinniitty). Haasteena on henkilönnimien muuttuminen vuosisatojen saatossa niin, että
alkuperäinen merkitys on hämärtynyt (esim. Uotila, Jutila,
Brusi ja Vänni).
Varsinkin oudommat paikannimet ovat kiehtoneet ihmisiä
kautta aikojen. Erikoisille nimille on kansan keskuudessa
keksitty erilaisia tarinoita ja selityksiä, kansanetymologioita. Kansanetymologiat ovat usein huomattavasti nuorempia
kuin itse nimi. Esimerkkinä voisi olla esimerkiksi Seitseminen-nimen selittäminen sillä, että harjun korkeimmalta
kohdalta näkyy seitsemän kirkon tornit. Usein on niin, että
nimeen on keksitty sopiva tarina. Toisaalta vanhan kansan
selitykset paikannimien merkityksestä pitävät usein paikkansakin, varsinkin, kun on kyse uudemmasta (1800- ja
1900-luvun) nimistöstä. Joskus käy niin, että nimen muuttuessa sen alkuperäinen merkitys katoaa ja virhetulkintoja
nimen merkityksestä syntyy helpommin. Esimerkiksi Taivalsalon nimi muuntui vähitellen Taivassaloksi, ja paikan-

Paikannimien iän määrittäminen on haastavaa. Asiakirjoja
tutkimalla ja vanhimman nimimaininnan etsimällä saa selvitettyä nimelle minimi-iän, mutta nimen absoluuttinen ikä
on usein liki mahdoton selvittää. Paikannimistö koostuu
eri-ikäisistä kerrostumista. Järvien, jokien, kylien ja pitäjien nimet ovat nimistön vanhinta kerrostumaa, ja näiden
nimien merkitys on usein epäselvä. Mitä vanhempi nimi on,
sitä vaikeampi on selvittää nimen merkitystä. Esimerkiksi
Päijänne-nimen merkitys on edelleen hämärän peitossa.
Nyrkkisääntönä voi pitää, että pitkään asuttuna olleiden
rintamaiden nimistö on vanhempaa perua kuin myöhemmin
asutettujen syrjäseutujen. Oudoimmilta kuulostavat nimet
ovat usein vanhimpia, sillä sanojen merkitys on saattanut
vuosisatojen mittaan unohtua. Uudemmissa nimissä sanan
merkitys on tutumpi.
Suomalaisiin paikannimiin ovat vuosisatojen kuluessa vaikuttaneet useat eri kielet. Rannikolla ja Etelä-Suomessa
ruotsin vaikutus nimistöön on merkittävä. Saamen kielen
vaikutus näkyy nimistön vanhimmassa kerrostumassa myös
eteläisessä Suomessa. Pohjois-Kurun alue sai pysyvän
asutuksen melko myöhään, 1500-luvun lopulla, joten nimistömmekin on nuorempaa perua kuin rautakaudelta periytyvissä kylissä. Kotiseutumme paikannimistössä korostuvat
kaskeamiseen liittyvät nimet. Kaskeaminen säilyikin täällä
tärkeänä osana maataloutta aina 1900-luvun alkuun saakka.
Pienistä peltopinta-aloista johtuen niittyjen merkitys heinän
tuotannossa oli keskeinen, ja soiden ja ojien reunojen luonnonniityt olivat tärkeä osa talojen omaisuutta.

Paikat saivat nimen vuosisatojen ajan ilman sen kummempaa suunnittelua, ja maaseudun nimistö on edelleen kerroksellista, vuosisatojen aikana syntynyttä. Nykyään uusien
asuntoalueiden katujen nimet suunnitellaan virkamiestyönä.
Onkin tärkeää, että kuntalaiset ottavat aktiivisesti kantaa,
kun paikoille annetaan uusia nimiä. Näin uusi nimistö voidaan suunnitella siten, että se on sopusoinnussa alueen historian kanssa.
Paikannimistä ja niiden merkityksestä ei ole olemassa lopullista totuutta. Kukaan – edes kielentutkija – ei voi useinkaan sanoa varmaa selitystä vanhalle paikannimelle. Sen
sijaan erilaisia tulkintoja voidaan esittää.

Tallenna paikannimet!
Maaseudun autioitumisen myötä valtava määrä paikannimiä
on vaarassa kadota. Kun pientila jää autioksi, pellot metsittyvät ja polut katoavat. Kukaan ei enää muista paikkojen
nimiä. Vain jollakin tapaa merkitykselliselle tai tärkeälle
paikalle on ylipäänsä annettu nimi. Kun paikan merkitys
katoaa, katoaa nimikin.
Jokainen meistä voi tehdä kulttuuriteon ja tallentaa paikannimiä. Kotimaisten kielten tutkimuskeskus kerää edelleen
tietoa paikannimistä. Kotuksen kotisivuilta löytyy valmis
lomake juuri tätä tarkoitusta varten.
Lähteet:
Suomalainen paikannimikirja. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 146. Karttakeskus ja Kotimaisten kielten
tutkimuskeskus, Jyväskylä 2007
www.kotus.fi, http://www.maanmittauslaitos.fi/

Marjo Heikkilä
Artikkeli perustuu Suur-Ikaalisten sukututkijoiden vuosikokouksessa 29.3.2014 pidettyyn esitelmään.

Kovanen: Isojakokartat ovat
varsinaisia paikannimitutkijan
aarrearkkuja. Aureen vuodelta
1790 olevassa isojakokartan
selitysosassa on Kovasella
mainittu olleen esim. kuvassa näkyvät niityt (Patulutako
nijttu, Mylly nijttu, Rauda
nijttu, Jäneslahden aho, Ylinen
nijttu, Ahvenlambin perkjo ja
koko kylän yhteinen niittyalue,
Seitämästen neva).

Kivijärvi
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Maailman toiselta laidalta
Minnesotassa, Automban alueella juhlittiin kuluvana kesänä
Automban satavuotisjuhlaa, ”Automba Centennial”.
Päivä oli elokuun 10. Sen kunniaksi oli järjestetty historiasta
kertovaa ohjelmaa. Painopiste juhlinnalle oli nk. ”Boomtown” (alueen vanha keskusta, rautatieaseman tienoo), sen
kehittyminen, oheiskasvu, sekä suuri lamakausi ja Toisen
Maailmansodan vaikutukset.
Kettle Riverin (suom. Kattilajoki) asema alkoi toimia jo
1800-luvulla, jolloin rahdattiin uittamalla valkoista mäntyä ja
tukkitavaraa Stillwateriin ja Davenportiin Iowaan. Alueelle
muodostui paljon uudisasutusta.

Räsyvirkkuukurssi ja
Haitari-iltamat 1.8.2014

Autombasta länteen Soo Line Railroad laajeni Moose Lakeen, (suom. Hirvijärvelle) vuonna 1910. Alueelle rakennettiin sahoja, koska tukkien kuljettaminen oli niin yksinkertaista ja helppoa.
Ennen Automban alueen täydellistä tuhoutumista tulipalossa
1918 ratapiha oli kilometrin pituinen ja nelisensataa metriä
leveä. Kerrottiin, että tarvittiin 600 hevosta siirtämään tukkeja rautatien varteen hakkuitten aikana.
Tuohon aikaan alueella työskenteli 1000 ihmistä. 60 vaunullista puutavaraa lähti joka päivä kaupungin ulkopuolelle.
Kaupunki paloi v. 1918 ja sinä päivänä kuoli jopa 23 ihmistä
kaupungin keskustassa.
Matt Reed, paikallinen liikemies, sanoi että kaupunki paloi
putipuhtaaksi - korkein kohta joka jäi jäljelle oli Arvid Niemen saunankiuas.
Kaupunki uudelleenrakennettiin pikkuhiljaa: mm. kaksikerroksinen tiilirakennus, joka toimi ensin kouluna, josta
sittemmin tuli juustola.
Maatalouden lama-aika alkoi kaksikymmentäluvulla. Ja suuren lamakauden koittaessa 1929 toiminta hiipui. Toisen maailmansodan aikaan kaupunkialue alkoi tyhjetä nuoren väen
muuttaessa isompiin kaupunkeihin teollisuuden palvelukseen.
Autombassa satavuotisjuhlaan oli kerääntynyt osallistujia
parinsadan hengen verran.
Juhlapuheen jälkeen paikallinen kyläyhdistys tarjosi väelle
keittoruuan ja kakkukahvit. Se tapahtui kylätalolla. Ohjelmaestradina toimi viereinen pelto, josta oli juuri sato korjattu.
Kuuman ajanjakson jälkeen oli hienoa, että ilma oli viilentynyt ja kaikki jaksoivat osallistua juhlamenoihin. Juhlivaa
väkeä oli sekä vanhaa että nuorta. Lopuksi laulettiin Finlandia-hymni ja Villiruusu. Suomeksi.
Rantatalkoot
20.9.2014
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Automban pääkatu 1920
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“When we come to cut the grass“
Dan Reed on kirjoittanut trilogian siirtolaishistoriasta. “When we come to cut the grass“ (Suom.
”Kun tulemme leikkaamaan ruohoa”) on
viimeisin näistä kolmesta näytelmästä. Se esitettiin kuluneena kesänä Automban juhlallisuuksien
aikaan.
Tarina keskittyy isoäitiin ja lapsenlapseen, jotka
menevät paikalliselle hautausmaalle kunnostamaan
perheen hautoja ja leikkaamaan kasvien kukat.
Tyttärentytär, Emma, esittäjänä Emily Warpula,
kyselee hautausmaan ihmisistä.
Emily on taitava roolissaan. Liikkeet ovat luonnikkaita ja harkittuja. Ilmeistäkin voi nähdä hänen
ymmärtävän tarinoiden tarkoituksen.
Mummo, Sophie, es. ”veteraaninäyttelijä” LaVerne
Reed, kertoelee hänelle tarinoita totuudenmukaisesti. Hän selittää tyttärentyttärelleen elon kulkua
oman tulkintansa mukaan.
Tarinat kerrotaan ihmisistä, jotka hän on tuntenut
koko elämänsä. Kysymyskään ei jää vaille vastausta.Yleisö saa hyvän kuvan Pohjois-Minnesotalaisen
maatilan elämästä 1960-luvulla.
Jokainen yleisössä voi kuvitella kuulevansa oman
elämänsä isoäidin tarinat.
Muita näyttelijöitä on Ron Hillstrom, Harold Haapoja, Denise Reed, Linda Redetzke, ja Dan Reed,
jotka esittävät erilaisia rooleja. Ihmiset pyrähtävät
hetkeksi ”eloon” kertoakseen elämänsä tarinan.
Esimerkiksi Howard Eskuri, paikallinen sotaveteraani, kyläaktivisti ja eläköitynyt kaupungin virkailija, aloittaa nyt näyttelijän uraansa esittäen George’
a, paikallista sekatavarakauppiasta ja vartiomiestä.
Harjoitukset ovat olleet hauskoja.
”Tämä näytelmä, yksi monista, jonka olen kirjoittanut ja tuottanut alueella, on hyvin maaginen,” Dan
Reed kommentoi. ”Nämä esimerkit, joita esitetään,
pitää kiinni arkitodellisuudesta ja tunteet alkavat
kulkemaan kuin vuoristorata, ylös ja alas, surusta kuplivaan nauruun. Olen innoissani, että Sue
Hornseth, joka on kokenut paikallinen ohjaaja, vie
meidät tähän seikkailuun. Hänen visionsa saa esiin
näyttelijöistä juuri ne hienoimmat piirteet. ”
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kesken........
Taistelijantalo-palveluyhdistyksen
talo-palveluyhdistyksen opintoretki
retki
Taistelijan
Utönsaarelle
saarelle23.
23.-24.8.2014
Uton
- 24.8.2014
Matkalle lähti
lähti Itä-Aureesta
Itä-Aureesta 10
10 henkilöä.
henkilöä. Matkan varrelta
Matkalle
poimittaisiin muut
muut matkalaiset.
matkalaiset. Retken
Retken kohde oli Turun
poimittaisiin
ulkosaaristossa sijaiseva
sijaiseva Uton
Utön saari.
saari. Lähtö oli lauantaina 23.
ulkosaaristossa
elokuutaaamulla
aamullanoin
noin kello
kello 8.
8. Kivimäen
Kivimäen taksi, kuljettajanaan
elokuuta
Jorma Järvenmäki,
Järvenmäki, haki
haki matkalaiset
matkalaiset kotiovelta. Matkaan
Jorma
lähtivät vakinaisesti
vakinaisesti Itä-Aureessa
Itä-Aureessa asuvat Liisa Kivioja,
lähtivät
Helena Nevala,
Nevala, Seppo
Seppo Äijälä
Äijälä sekä
sekä Hannu
Hannu ja Pauli Kovanen.
Helena
Kesäaureslaisia
aureslaisiaolivat
olivat
Pirjo
Rintamäki,
Nurminen
Kesä
Pirjo
Rintamäki,
AlpoAlpo
Nurminen
sekä
sekä ja
Paula
Pentti Kovanen.
Matka taittui
Turkuun
taittui
Paula
Penttija Kovanen.
Matka Turkuun
mukavasti
mukavasti
Pentin
pitäessä tietokilpailua.
Voittajat
ja
Pentin
pitäessä
tietokilpailua.
Voittajat Pirjo
ja AlpoPirjo
saivat
Alpo
saivat
palkinnoksi
Marianne-karkit.
Turusta
kyytiin
palkinnoksi Marianne-karkit. Turusta kyytiin nousivat Annenousivat
Anne-Maija
Kivimäki,
Pirkko-Liisa
Kovanen
ja
Maija
Kivimäki,
Pirkko-Liisa
Kovanen
ja Leena-Maija
????.
Leena-Maija
Laurén.
Turusta
ajomatka
jatkui
Saariston
Turusta ajomatka jatkui Saariston Rengastietä pitkin Nauvon
Rengastietä
pitkin Nauvon
Pärnäisiin.
Paraisilta
poimittiin
Pärnäsiin.
Paraisilta
poimittiin
vielä kyytiin
Ylva Nikander.
vielä kyytiin
Nikander.
Näin oli 14
hengenAutomatkalla
matkaseurue
Näin
oli 14 Ylva
hengen
matkaseurue
kasassa.
kasassa. kokemaan
Automatkalla
päästiin
kokemaan
myös lossimatka
päästiin
myös
lossimatka
siirryttäessä
Paraisista
siirryttäessä
Paraisista
Nauvoon.
Nauvoon.
Pärnäisissä jätimme
jätimme auton
auton parkkiin
parkkiin ja
ja siirryimme
siirryimme M/S
M/S
Pärnäsissä
Eivor yhteysaluksen
yhteysaluksen kyytiin.
kyytiin. Laiva
Laiva poikkesi
poikkesi matkalla
matkalla
Eivor
Utön saarelle
saarelle myös
myös Nötön-,
Nötön-, AspönAspön- ja
ja Jurmon-saarissa
Jurmon-saarissa
Uton
jättäen niihin
niihin matkalaisia.
matkalaisia. Laivamatkalla
Laivamatkalla kuulimme,
kuulimme, että
että
jättäen
olisi
mahdollisuus
nähdä
hylkeitä.
Tällä
matkalla
eivät
olisi mahdollisuus nähdä hylkeitä. Tällä matkalla eivät
hylkeet kuitenkaan
kuitenkaan näyttäytyneet.
näyttäytyneet. Illan
Illan hämärtyessä
hämärtyessä ja
ja liki
liki
hylkeet
11
tunnin
matkustamisen
jälkeen
pääsimme
majoittumaan
11 tunnin matkustamisen jälkeen pääsimme majoittumaan
Matkustajakoti Fågell’n.
Fågell’n. Illallinen
Illallinen oli
oli varattu
varattu Utö
Utö
Matkustajakoti
Havshotell’ista. Illallisen
Illallisen lomassa
lomassa Seppo
Seppo Hovi
Hovi ja
ja Antti
Antti
Havshotell’ista.
Sarpila
ystävineen
soittivat
Jazz-musiikkia.
Sarpila ystävineen soittivat Jazz-musiikkia.
Sunnuntai-päivä koitti
koitti aurinkoisena.
aurinkoisena. Sunnuntaiksi
Sunnuntaiksi meille
meille oli
oli
Sunnuntai-päivä
varattu
tutustuminen
Utön
majakkaan.
varattu tutustuminen Uton majakkaan.
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Oppaanamme toimi
toimi saarella
saarella asuva
asuva Hanna
Hanna Kovanen.
Kovanen. Hän
Hän
Oppaanamme
on Hannu,
Hannu, Pauli
Pauli jaja Pentti
Pentti Kovasen
Kovasenpikkuserkku.
pikkuserkku.Paraisten
Paraisten
on
kaupungille kuuluva
kuuluva Korppoon
Korppoon Utön
Uton saari
saari on
on Suomen
Suomen
kaupungille
eteläisin saari.
saari. Laivat
Laivat liikennövät
liikennövät sinne
sinne ympäri
ympäri vuoden.
vuoden.
eteläisin
Saaren majakka
majakka on
on Suomen
Suomenvanhin
vanhinyhä
yhätoiminnassa
toiminnassaoleva
oleva
Saaren
valomajakka.
Ensimmäinen
majakka
saarelle
rakennettiin
valomajakka. Ensimmäinen majakka saarelle rakennettiin
vuonna 1753.
1753. Majakka
Majakka räjäytettiin
räjäytettiinSuomen
Suomensodassa
sodassajajasen
sen
vuonna
tilalle valmistui
valmistui uusi
uusi majakkatorni
majakkatorni vuonna
vuonna 1814.
1814. Tämän
Tämän
tilalle
rakennuksen nelikulmainen
nelikulmainen kivimuuraus
kivimuuraus on
on nykyisen
nykyisen
rakennuksen
majakanrunkona.
runkona.
majakan
Osa meistä
meistä jaksoi
jaksoi kävellä
kävellä majakan
majakan ylhäällä
ylhäällä olevaan
olevaan
Osa
majakkakirkkoon,
jossa
on
tapahtumia
vielä
tänäkin
päivänä.
majakkakirkkoon, jossa on tapahtumia vielä tänäkin päivänä.
Saari majakoineen
majakoineen liitettiin
liitettiin valtakunnan
valtakunnan sähköverkkoon
sähköverkkoon
Saari
vuonna1996.
1996.Kuulimme
Kuulimmemyös,
myös,että
ettäsaarella
saarellaasui
asuivakinaisesti
vakinaisesti
vuonna
edellisenävuonna
vuonna36
36henkilöä.
henkilöä.Väkimäärä
Väkimäärälisääntyi
lisääntyineljällä
neljällä
edellisenä
kun muusikko
muusikko Jaakko
Jaakko Kuusiston
Kuusiston perhe
perhe muutti
muutti saarelle
saarelle
kun
tulevaksitalveksi.
talveksi.Majakkaan
Majakkaantutustumisen
tutustumisenjälkeen
jälkeenjäi
jäivielä
vielä
tulevaksi
aikaakierrellä
kierrelläsaarella
saarellaennen
ennenlaivan
laivanlähtöä.
lähtöä.
aikaa
Palumatka M/S
M/S Eivorilla
Eivorillataittui
taittuimukavasti
mukavastilaivan
laivankannella,
kannella,
Palumatka
auringon paistaessa
paistaessa melkein
melkein pilvettömältä
pilvettömältä taivaalta.
taivaalta.
auringon
Paluumatkalla
Paluumatkalla poikkesimme
poikkesimme jälleen
jälleen muissa
muissa saarissa
saarissa
noutamassa
noutamassa matkustajia,
matkustajia, jotka
jotka palasivat
palasivat viikonlopun
viikonlopun
vietosta
vietosta mantereelle.
mantereelle. Pärnäisistä
Pärnäsistä matka
matka jatkui
jatkui autolla
autolla
Saariston
Rengastietä
pitkin
kohti
Turkua,
jonne
jätimme
Saariston Rengastietä pitkin kohti Turkua, jonne jätimme
osan
osan matkalaisista.
matkalaisista. Automatka
Automatka kohti
kohti Itä-Auretta
Itä-Auretta taittui
taittui
illan
illan pimetessä.
pimetessä. Perillä
Perillä olimme
olimmesunnuntai-iltana
sunnuntai-iltanalikempänä
likempänä
puoltayötä.
puoltayötä.
Erittäin
Erittäinmukava
mukavareissu
reissumukavan
mukavanporukan
porukankanssa.
kanssa.
Matkaa
Matkaamuistelivat
muistelivatPaula
PaulajajaPentti
PenttiKovanen
Kovanen

Iso-Mustajärven Urheilijat ry perustettiin syksyllä 1984,
30 vuotta sitten. Siitä lähtien tietyt IMU:n tapahtumat on
järjestetty Pohjois-Kurussa joka vuosi. Ne vaikuttavat
olevan hyvin odotettuja tapahtumia, joissa voi ulkoilun
ohessa tavata tuttuja ja vaihtaa kuulumisia.

Juuri ennen joulua vietetään vielä seuran jäsenten kesken
perinteisiä pikkujouluja. Se on ollut sopiva tilaisuus myös
jakaa syksyn sarjamaastojuoksujen palkinnot ja muistaa
hyvin menestyneitä seuran urheilijoita ja aktiivisia toimitsijoita.

Ensimmäinen vuoden perinteisistä tapahtumista, pilkkikisat, jouduttiin tänä vuonna perumaan. Pilkkikisathan
on perinteisesti järjestetty pääsiäisen aikaan. Myöhäisen
pääsiäisen vuoksi pilkkikisapäivää aikaistettiin huhtikuun
alkuun, mutta silloinkaan ei Iso-Mustajärven jäälle enää
kunnolla päässyt.

Seuran järjestämien tapahtumien lisäksi IMU:n jäsenet
osallistuvat pitkin vuotta erilaisiin urheilu- ja kuntoilutapahtumiin. Tänä vuonna nähtiin ensimmäistä kertaa seuran edustaja myös aikuisten SM-hiihdoissa. SM-souduissa
IMU on ollut hyvin edustettuna 80-luvulta lähtien.

Perinteiset Pohjois-Kurun (aiemmin Itä-Aureen) kesäkisat
kisailtiin heinäkuussa. Riuttasen kentällä urheili yhteensä
44 lasta 2–15-vuotiaden sarjoissa. Pallot ja kuulat lensivät,
pituushyppypaikalla nähtiin hurjia loikkia ja juoksuradalla juostiin kovaa yleisön kannustaessa. Myös aikuisten
sarjoissa! Tikanheittopaikalla käytiin tiukkaakin kilpailua
niin nuorten, naisten kuin miestenkin sarjassa.

IMU ylläpitää myös Pohjois-Kurun valaistua pururataa.
Toivottavasti tänä talvena saataisiin taas normaaliin tapaan
lunta, jotta päästään nauttimaan myös hiihtämisestä!

Elina Järvelä
Iso-Mustajärven Urheilijat ry:n sihteeri

Samana iltana kokoonnuttiin Iso-Mustajärven rannalle
IMU:n 30-vuotisjuhlasoutuun. Väkeä oli paikalla vauvasta
isovaariin noin 80 henkeä. Vesillä nähtiin sirot olympialuokan vene, kilpapuusoutuvene ja lasikuituvene sekä
mahtava 14 soutajan kirkkovene. Kaikilla halukkailla
oli mahdollisuus kokeilla soutamista kirkkoveneessä, ja
innokkaita soutajia riitti kolmen veneellisen verran. Ilta
sujui leppoisasti soutamisen ohella yhteislaulun ja vapaan
seurustelun merkeissä grillimakkaraa, muurinpohjalättyjä
ja täytekakkua nauttien.
Vuoden kolmas perinteinen tapahtuma, IMU-hölkkä, keräsi elokuun viimeisenä lauantaina yhteensä 43 juoksijaa ja
kävelijää. Tapahtumasta ilmoitetaan aina myös Juoksijalehdessä, ja sorapintainen lenkki kiinnostaa juoksun harrastajia laajaltakin alueelta. Tänäkin vuonna oli mukana
useampia ensikertalaisia. IMU-hölkkään on kolmen vuosikymmenen aikana osallistunut yli 330 eri juoksijaa, ja tänä
vuonna meni 1500 maaliintulijan raja rikki.
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Riuttasten kylähistoriapäivä 12.10.

VIII Auresterfest 3.10.2014
Dane Stefaniuk

Tampereen seudun työväenopiston
ATK-työpaja Johannes Riitijoen
vetämänä
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Diakoniamyyjäiset 2.11.14

Marja Vehnämaa Pirkan kylistä
kylässä 23.10.2014

Hyvinvointituotteitten esittelyä,
ikaalislainen Marja-Liisa Määttänen

Tulevaisuustyöryhmä
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Kota-aho Ulla (teksti) – Kota-aho Eeva (kuvakopiot)

Kasteentodistus Kuruun 1882
Puntasjärven seudulta Suutarilankoskelle -kyläkirjamme oheistuotteena tuli tietoon mm. tämä Parkanon seurakunnasta lähetetty Kasteentodistus Kuruun. Sain tiedon siitä sukututkimusta harrastavalta Tuula Niemeltä, jonka tutkimukset liittyvät
mm. kastetodistuksessa mainittuun lapseen Juha Henrik´iin eli Juho Heikki Äijälä / Niemeen (1882-1964)*, josta löytyy
kuva kirjamme sivulla 182. Niemen tutkimusten mukaan Juha Henrik on Kurun rippikirjassa merkitty syntyneeksi aviottomana äidilleen Manda Miina Matintyttärelle eli Amanda Matintyttärelle (1853-1932), eikä isästä ole tietoa. Kuitenkin tässä
Kasteentodistuksessa Juha Henrik´lle on merkitty molemmat vanhemmat ja merkitty vanhempien olevan naimisissa.

Manda Miina Matintytär eli Amanda Matintytär (1853-1932) oli siirtynyt Sormuselta 1881 Riitijoen torppaan. Sinne hänet
on merkitty yhdessä kahden lapsensa kanssa, joista Juha Henrik (Johan Henrik) löytyy ensimmäisen kerran Kurun rippikirjassa 1874-1883 merkittynä keskelle sivua, syntyneeksi aviottomana poikana (o.ä. son) 24.3. 1882.
Kuru, Rippikirja, 1874-1883, 18 Aurejärvi Riitijoki

http://www.sukuhistoria.fi/sshy/kirjat/Kirkonkirjat/kuru/rippikirja_1874-1883_mko28-42/25.htm
Olisiko voinut olla kyse jostain toisesta Juha Henrik –nimisestä pojasta? Kurun syntyneistä ei löydy sopivaa.
Miksi lapsi vietiin kasteelle Parkanoon? Oliko Aurejärveltä helpompi viedä lapsi talvikeleillä Parkanoon kuin Kurun kirkkoon? Sinänsä ei ollut ihan harvinaista, että lapsi kastettiin jossain naapuriseurakunnassa.
Kuka vei lapsen kasteelle Parkanoon? Yleensä äiti ei ollut mukana, koska ajateltiin, että synnyttänyt nainen oli ennen kirkottamista saastainen. Yleensä kasteelle veivät kummit. Kummit olivat vanhempien valitsemia. Tässä tapauksessa kummeina olivat Amanda Matintyttären veli kruununtorppari Juha Matinpoika Riitijoki (1856-1943) ja parkanolaissyntyinen vaimo
Matilda Juhantytär (1850-1926). Heidän voi olettaa tienneen, että Amanda Matintytär ei ollut naimisissa Taavetti Antinpojan kanssa.
Johtuiko mahdollinen erhe sitten siitä, että kastajana oli virkaa tekevä pastori J.S.Ticklén, joka ei lapsen vanhemmiksi ilmoitettuja todennäköisesti aiemmin tuntenut. Johan Saladin Ticklén, kirkkoherran apulainen, armovuodensaarnaaja oli Parkanossa ylimääräisenä pappina (1875-1883) ja Kurussa vt. kappalainen (1884-1885).
Myöhemminkään ei Kurun kirkonkirjoihin ole Juha Henrikille merkitty patronyymiksi eli isännimeksi Taavetinpoikaa tässä
kasteentodistuksessa isäksi mainitun Taavetti Antinpojan mukaan, vaan Juha Henrik oli äitinsä mukaan Mandanpoika. Lähtiessään 1900 rengiksi Riuttaskorven kylän Luomajärven taloon Juha Henrik saa lisänimekseen isäpuolen Niemi –nimen.
Sekä Amanda Matintytär että Taavetti Antinpoika avioituivat kumpikin tahoillaan myöhemmin. Amanda Matintytär perheineen jäi Kuruun. Taavetti Antinpoika muutti myöhemmin perheineen Virroille.

Tämä Kasteentodistus on aika hämmentävä asiakirja. Sen perusteella Juha Henrik on viety juuri samalla tavalla kirjattuna
myös Kurun Syntyneiden ja Kastettujen kirjaan.
http://www.sukuhistoria.fi/sshy/kirjat/Kirkonkirjat/kuru/syntyneet_1859-1885_tk220-221/199.htm

Miksi Taavetti Antinpojan mahdollinen isyys kiinnosti minua Riuttasen kyläkirjaan aineistoa kokoavaa? Hän sattuu olemaan virtolaisen isoisoäitimme velipuoli (ks. perhetaulu). Eli tämän Taavetin mahdollisen pojan Juha Henrikin kautta saisimme melkoisen määrän uusia mielenkiintoisia nykysukulaisia! Sellaisiksi olen heidät nyt varauksella liittänyt… Geeni
–tutkimus saattaisi joko todentaa tai tehdä tyhjäksi tämän sukulaisuuden.
Perhetaulu

Oliko Amanda Matintytär naimisissa Sormusen itsellisen, alunperin Parkanon seurakunnan Kihniön Iso-Peltomäen kruununtorpan Pusun torpassa syntyneen Taavetti Antinpojan (1850-1928)** kanssa? Tai oliko heidät ainakin jo kuulutettu?
Kuulutuksesta, saatika vihkimisestä ei löydy todisteita Kurun seurakunnan asiakirjoista.
Oliko Taavetti Antinpoika Juha Henrikin isä? Leskeksi jäänyt renki, Itsellismies Taavetti Antinpojan vaimo oli kuollut 1877
heidän asuessaan Isoviidalla. Taavetti kahden poikansa kanssa asui vuosina 1878-1882 Aurejärven Sormusella. Sormusella
asuessa nuorempi pojista – nimeltään myös Juha Henrik s. 30.1.1875 kuoli 24.7.1881. Taavetilla ei ole Sormusella asuessa
merkintää aikeista avioitua uudelleen, ei myöskään merkintää että hänelle olisi syntynyt avioton lapsi.
Kuru, Rippikirja, 1874-1883, 3 Sormunen

http://www.sukuhistoria.fi/sshy/kirjat/Kirkonkirjat/kuru/rippikirja_1874-1883_mko28-42/11.htm
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Lähteet: *Kota-aho Ulla – Kota-aho Eeva 2014, Puntasjärven seudulta Suutarilankoskelle. Kurun Riuttasen sukuja ja entistä elämää valokuvin. Saarijärven
Offset Oy ISBN 978-952-93-4149-8
**Riihimäki Ulla-Maija 2005, Kuirinlahden sukua 1755-2005. Gummerus Kirjapaino Oy. Saarijärvi ISBN 952-91-8943-5
Seurakuntien arkistot
Tuula Niemen sukututkimukset
51

Kuvakollaasia viime vuosisadalta
Linda Vähä-Mustajärven
muistotilaisuus
Kuva: Tapio Saarijoen

Perunan siementä valikoimassa kolme sukupolvea. Huom. järven jäät ja maisema silloin! Kuva: T. Saarijoen
Vähä-Mustajärven talo
alkuperäisasussaan
Kuva: Tapio Saarijoen

Itä-Aureen Osuuskassan portailta
Kuvan omist. Ellen Laukkanen

"Kivinen on pienviljelijän pelto"
Kuvan omist. Maire Konttinen

Aarne, Toivo, Tauno, Aatos, Viljo ja Johannes Kovanen
Kuvan omist. Kovanen
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Markkinat?

kuva on otettu Seppälässä. Pekka-hevonen, Paavo Seppälä, Oiva Välimäki, Reino Harju, Veikko Seppälä.
Kuva: Salli Selkeen arkistoista

Maitoa maalta kaupunkiin
1970-luvulla
Kuvan omist. Maire Konttinen

Raittiusjuhlat Luoteen
Honkalinnassa 1950
Kuvan omist.
Maire Konttinen
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Hilda Kingelin, Kuvan omist. Maire Konttinen

Tiuralainen 1957, Kuvan omist. Maire Konttinen
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Tervetuloa Pohjois-Kurun kaikille avoimiin
tapahtumiin 2014-2015
VUONNA 2014
La 29.11. klo 14 Kauneimmat joululaulut Aurejärven kirkossa, Itä-Aureentie 1020, Kurun kappeliseurakunta
Ke 3.12. klo 18 Kauneimmat joululaulut Koveron vanhassa pirtissä, Koveron perinnetilalla Seitsemisen
kansallispuistossa, Seitsemisentie 945, 39450 Sisättö
Pe 5.12. klo 16-18 Joulumyyjäiset Salosen metsästysmajalla, Itä-Aureen keskustassa.
Lisätietoja ja myyjäispöytävaraukset puh. 050 365 7230 Taistelijan talo-palveluyhdistys ry
Pe 5.12. klo 18 Pohjois-Kurun kylien yhteiset pikkujoulut Salosella.
Jouluruokaa, arpajaiset, lauluyhtye Ämmät-esiintyy. Vapaa pääsy. Järj. Taistelijan talo-palveluyhdistys ry
La 6.12. klo 9 Itsenäisyyspäivän seppeleenlasku Aurejärven sankarihaudoille.
La 6.12. klo 14 Kauneimmat joululaulut Itsenäisyyspäivänä Luomajärvellä, Kurun kappeliseurakunta
-Samalla myös joulumyyjäiset, Luomajärventie 136, Luode
La 6.12.2014 11:30 -17:00 Lada-kerhon Itsenäisyyspäivän ajot Länsi-Aureessa, Länsi-Aureentie 853, Ylöjärvi
Su 21.12. klo 16 Koop Arponen & Flute of Shame järjestää Aurejärven kirkossa jouluisen hyväntekeväisyyskonsertin.
Ohjelmat 15 €, etukäteisvaraukset taistelijantalo@gmail.com tai puh.050 365 7230 A-M Kivimäki
Konsertin tuotto ”Ride for a Lifetime-”yhdistyksen kautta ”Aamu Suomen Lasten Syöpäsäätiön” hyväksi.
Kirkkokonsertin jälkeen noin klo 18 Jouluglögiä JussiMatissa, sekä Koop Arposen & Flute of Shamen pieni baarikonsertti.
Järj. Taistelijan talo-palveluyhdistys ry
24.12. klo 13 Jouluaaton hartaus, perinteinen lasten kynttiläkulkue. Kurun kappeliseurakunta
25.12. klo 9 Joulukirkko joulupäivänä Aurejärven kirkossa, Itä-Aureentie 1020. Kurun kappeliseurakunta
VUONNA 2015
Järjestyksenvalvojan peruskurssi Kurussa, Kurun Yhtenäiskoulu, tavallinen luokka la 9.00-16.15
Kurssinvetäjä Osmo Laitila
Kurssimaksu 80,00 €
17.1.2015-21.2.2015, 32 t
17.1., 24.1., 21.2. Kurun yhtenäiskoulu, 14.2. Kurun urheilutalo Toteutetaan Sisäasiainministeriön 15.12.2009 vahvistaman
koulutusaineiston ja sen toteuttamisohjeen mukaan. Kurssilla on läsnäolovelvoite. Koulutuksen ja sen lopussa pidettävän
kirjallisen kokeen hyväksyttävästi suorittanut 18-vuotias voi anoa poliisilaitokselta järjestyksenvalvojakorttia, joka on
voimassa koko maassa. Eri rikokset ja rikkomukset voivat heikentää mahdollisuuksia tulla hyväksytyksi järjestyksenvalvojaksi. Epäselvässä tapauksessa asiaa voi tiedustella kotipaikkakunnan poliisilaitokselta.
Ilmoittautuminen alkaa: 2.1.2015 13:30:00
Järj. Työväenopisto
Käsityökahvila alkaa Luoteen entisellä koululla, Tampereen työväenopiston järjestämänä.
Itä-Aureentie 2, lauantaisin 17. 1 – 28.3. Lisätietoja Luoteen koululta Tarja Riskilä puh. 040 585 5843
ATK-työpaja, Harmonikka-ja pianopiirit jatkuvat entiseen tapaan Itä-Aureen JussiMatissa. Opiston ohjelma jaetaan
koteihin 20.12.2014. Ohjelmassa lisäinfoa ja ilmoittautumisohjeet. Järj. Työväenopisto
Potkukelkkojen kokoontumisajot talvella 2015 kuutamolla, pvm ilmoitetaan myöhemmin.
La 6.6. Pohjois-Kurun kylien kyläkirppissuunnistus ja avoimet kylät-tapahtuma
Kirppisyhteyshenkilö Pohjois-Kurussa Tarja Riskilä, puh. 040 585 5843
La 13.6 klo 14 Paikallishistoriapäivä, vetäjänä FM Marjo Heikkilä ( os. Mäkinen) JussiMatissa, Itä-Aureentie 1060.
Päivän päätteeksi opastettu hautausmaakävely tarinoineen Aurejärven kirkkomaalla.
Kurssille ilmoittautumiset taistelijantalo@gmail.com tai puh. 050 365 7230 Anne-Maija Kivimäki
SeuraaTaistelijan talo-palveluyhdistyksen ilmoittelua www.pohjoiskuru.fi, myös Taistelijan talo-palveluyhdistyksen Facebookissa, sekä kylien ilmoitustauluilla ja Kurun Lehdessä ym. tiedotusvälineissä. Ilmoita sähköpostiosoitteesi, jos haluat
liittyä yhdistyksen tiedotteiden postituslistalle, taistelijantalo@gmail.com
Anna palautetta ja toivomuksia, mitä haluat kylillä tapahtuvan: taistelijantalo@gmail.com
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www.pohjoiskuru.fi

http://www.fluteofshame.com

Su 21.12. klo 16
KOOP ARPONEN & FLUTE OF SHAME
Joulukonsertti Aurejärven kirkossa
Flute of Shamen järjestämän hyväntekeväisyyskonsertin tuotto
Ride For A Lifetime/Aamu Suomen Lasten Syöpäsäätiön hyväksi
Tilaisuuden ohjelmat 15 €, saatavana kirkon ovelta, Itä-Aureentie 1020
tai varaukset etukäteen taistelijantalo@gmail.com / 050 365 7230

TERVETULOA!

PS. Kirkkokonsertin jälkeen Taistelijan talo-palveluyhdistys tarjoaa jouluglögit
& Flute of Shamen pienen konsertin JussiMatissa, Itä-Aureentie 1060

57

Uusi kotiseutu esillä
Nokian Taidetalossa
9.-19.12.2014
Hämeenkyrön, Nokian ja Ylöjärven kulttuuripalvelut ovat
kuluneen vuoden aikana ideoineet erilaisia malleja kuntarajat ylittävälle kulttuuriyhteistyölle sekä uusien näkökulmien löytämiseksi kotiseututyöhön. Yksi piloteista on ollut
nimeltään #kolmenmaa, jossa alueen asukkaita on pyydetty
lähettämään kuvia ja kommentteja liittyen omaan asuinympäristöönsä joko Twitterin tai Instagramin välityksellä.
Kaikki lähetetyt kuvat tulivat simultaanisti esille myös
kolmen kunnan paikallislehtien verkkosivujen etusivulle.
#kolmenmaa projekti päättyi syyskuussa. Osallistujen joukosta on kuratoitu kolme näyttelyä, jotka aukeavat kyseisissä kolmessa kunnassa tiistaina 9.12. samalla kellon iskulla.
Nokian näyttely järjestetään Taidetalossa ja siihen on valittu
kurulaisen Elina Riitijoen taianomaisia kuvia siitä, miten
kotiseutu näyttäytyy Y-sukupolvelle älypuhelimien välityksellä. Lisäksi Taidetalossa on esillä Juho Järven ohjaama
kotiseutuelokuva, jota kuvattiin kesällä kolmen kunnan
alueilla.
Näyttelyyn ja elokuvaan voi tutustua Taidetalon aukioloaikoina ti-to klo 11-18 sekä pe ja su klo 11-16.
Nokian Taidetalo, Souranderintie 7, 37100 Nokia
Lisätietoja:
Taidetalo p. 050 395 8817
Nokian kaupungin kulttuuripalvelut p. 040 133 4101

Were really looking forward to going back to Itä-Aure for our
last gig of the year... We all have a place in our hearts for the
village and the lovely people
Odotamme kovasti paluuta Itä-Aureeseen tämän vuoden
viimeiselle keikallemme... Meidän kaikkien sydämessä on
paikka Itä-Aureen kylälle ja sen ihanille ihmisille.
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Jouluterveisin Koop, Dane ja James
Taistelijan Talo Palveluyhdistys ry
Sähköposti:taistelijantalo@gmail.com
Postiosoite: Itä-Aureentie 1060, 34550 Itä-Aure
Käyttäkää sivustojamme:
www.pohjoiskuru.fi Facebook ”Taistelijan Talo Palveluyhdistys ry” Facebook ”Pohjois-Kurun kuvia”
Valokuvasivustolla tutkailkaa, keitä mahdollisesti tunnistatte ja merkitkää tunnistuksenne näkyville.
Otamme mielellämme vastaan taloudellistakin tukea vaikka jäsen- tai kannatusmaksujen muodossa.
Lahjoituksiakin otamme vastaan !

www.kurunlehti.fi
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Tutustuhan Aurejärven ja Äijälän
kalastuskuntien Facebook-sivustoon!

Kaikki tuotto ohjataan yhteiseen hyvään.
Tilitiedot: Taistelijan Talo Palveluyhdistys ry, Kurun Osuuspankki FI 15 51900 5200 34710
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Kuva: Ellen Laukkasen arkistoista

