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Taustaa julkaisijayhdistyksestä
Pohjois-Kurun kylien alueen kyläyhdistys Taistelijan talo-palveluyhdistys ry ylläpitää kotisivuja
pohjoiskuru.fi ja kahta facebook-sivustoa: ”Taistelijan talo-palveluyhdistys” sekä ”Pohjois-Kurun kuvia”.
Yhdistys on toteuttanut Pohjois-Kurussa useita kehittämisprojekteja vuosina 2011-2015 ja tuottanut
myös useita julkaisuja: Rippikuvakokoelma Pohjois-Kurusta Aurejärven kirkon 90-juhlien kunniaksi,
vuonna 2014, Pohjois-Kurun Joulu -kotiseutujulkaisut, vuosina 2013 ja 2014, Aurejärven kirkko ja hautausmaa, vuonna 2013 ja Aurejärven hautausmaan kierros, vuonna 2015. Lisäksi on osallistuttu Pekka
Kuuselan kirjoittaman ”Hurskaan taiteen suku 1215-2015” -kirjan laatimiseen ja markkinointiin sekä sen
avulla Pohjois-Kurun tunnetuksi tekemiseen; mm. kolmessa sanomalehdessä oli kirjoituksia 19.9.2015
pidetystä kirjan julkistamistilaisuudesta.
Oppaan laatimisesta
Tätä opasta on valmisteltu vuosina 2012-2015.
”Pohjois-Kurun kylien kulttuuriraitit” - opas sai alkunsa vanhojen paikannimien keruusta. Haluttiin tehdä
Pohjois-Kurun kylien alueelta entisajoistakin kertova ns. vanha paikalliskartta. Kyläläiset olivat huolissaan muistitiedon varassa olevien paikannimien katoamisesta sukupolvien vaihtuessa, kun niitä ei
uusista kartoista enää löytynytkään. - Paikannimiä koottiin yhteisissä kyläpalavereissa, joissa niitä
merkittiin pohjoiskuru.fi sivustolla olevalle kartalle. - Vanhoja paikannimiä kertyikin runsaasti: erilaisia
kylien merkityksellisiä tai vanhoja merkkipaikkoja, rakennuksia, kallioita, mäkiä, soita, kyläteitä, polkuja,
luonnonlähteitä ja luontonähtävyyksiä.
Oppaasen kertyi nimistöä toisista alueista enemmän kuin toisista, koska jotkut kylät osallistuivat aktiivisemmin paikannimien keruuseen kuin toiset.
Alunperin ei ollut tarkoitus sisällyttää oppaaseen valokuvia. Sittemmin nähtiin kuitenkin tärkeäksi kulttuuriraittioppaan kuvittaminen. - Näin alkoi viimeinen ponnistus oppaan tuottamisessa, kun kyläläiset
lähtivät valokuvaamaan karttaan merkittyjä paikkoja. Valokuviakin on toisilta alueilta enemmän kuin
toisilta, kunkin kylän talkoolaisten aktiivisuudesta riippuen. - Kaikkia kohteita ei tällä kertaa saatu valokuvatuksi, eikä kaikkea kerättyä aineistoa muutoinkaan mahdutetuksi tähän opaskirjaseen.
Taistelijan talo-palveluyhdistys ry on oppaan tuottaja ja kustantaja. - Aineisto on kerätty talkoilla.
Kiitos opaskirjasen suunnittelusta ja taitosta Julia Riitijoelle. Itä-Aureesta syntyisin oleva, nykyinen kylän
kesäasukas, graafinen suunnittelija Julia Riitijoki on vastannut yhdistyksen muidenkin julkaisujen taitosta. Kiitos myös Ylöjärven kaupungin kulttuuritoimelle taloudellisesta tuesta oppaaseen.
Kiitos kaikille, jotka ovat tavalla tai toisella myötävaikuttaneet tämän opaskirjan tuottamiseen.
Opas Pohjois-Kurun kylien kulttuuriraiteille on paikallisen kulttuurihistorian perinteenkeruussa yksi
virstanpylväs, tuleville sukupolville jäävä dokumentti.
Toivottavasti kurulaisten lisäksi myös seudun kesäasukkaat ja matkailijat saavat inspiraatiota kirjasta ja
tutustuvat oppaan kohteisiin.
Tämän oppaan lopussa on FM Marjo Heikkilän laatima ”Aurejärven hautausmaan kierros”,
joka julkaistiin yhdistyksen paikallishistoriapäivänä 13.6.2015.
Itä-Aureessa 24.9.2015
Kaija Kivimäki-Järvenmäki
Puheenjohtaja
Taistelijan talo-palveluyhdistys ry
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1.

2.
Opaskirjan karttalehdet on numeroitu yhdestä
viiteen. Karttalehtijako ei ole tarkasti Pohjois-Kurun viiden kylän rajojen mukainen. Karttalehtiin on
merkitty eri kyläalueiden nimet. Alue on noin
400 neliökilometrin suuruinen.
Opaskirjassa on vanhoja paikannimiä tarinoineen
sekä valokuvia. Tämä kirjanen ei ole kuitenkaan
kaiken kattava kulttuurireittiopas Pohjois-Kurusta.
Nimien ja tarinoiden sekä valokuvaaminen ja
valokuvien keruu on ollut kylien vapaaehtoistyötä,
jossa toiset alueet ovat olleet aktiivisempaa kuin
toiset. - Toivottavasti opasta tulevaisuudessa
täydennetään.
Opaskirja julkaistaan myös
pohjoiskuru.fi sivustolla pdf-tiedostona.

Ylöjärven kaupungin alue:

3.

44

4.

5.

55

1.

1. Sormusluoman mäki

-Mäki ennen Kihniön rajaa.

2. Lassilan Vanha Koulu

-Koulu lakkautettiin 1970. Yksityisomistuksessa.

3. Karhuvainio

-Viljelyksessä oleva peltoalue.

2.

3.

4. Iso-Mustajärventie
5. Sorsamännynmäki

-Tien vieressä oli mänty, jossa pesi telkkä.
Nimitys siitä. Mänty kaatunut.

6. Hoikanneva

-Suoalue, hyvä muurainpaikka

7. Kytömäki

-Nimi arvatenkin kytöpellosta mäen alla.

5.

66

6.

7.
7
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8. Nälkäahonmäki

-Nimen historiasta ei tietoa, mutta näin merkitty metsähallituksen kartoissa.

9. Taimitarhanmäki

-Metsähallituksella oli tässä ennen taimitarha noin 50 vuotta sitten.

10. Valaistu pururata ja Soppalamminnousu
-Jyrkkä nousu hiihtoladulla

11. Tervahauta

-Vanha tervahaudan paikka, maastossa näkyy painauma

16.

15.

11.

9.
12. Mylly

-Poikelisen mylly. Ei käytössä, mutta löydettävissä.

13. Vanha myllyn paikka

-Jalkamylly siirretty museoalueelle Kuruun.

14. Junkkila

-Nimitys Junkkilahdesta uiton aikana?

15. Nuotio/leiripaikka

-Metsähallituksen mailla oleva nuotiopaikka.
Yleisessä käytössä.

16. Multiharju

-Vanha soramonttu

17. Kuusenahonranta (uimaranta)

-Metsähallituksen omistuksessa, yleinen uimapaikka.

18. Äimäänranta

-Ei tiedetä nimen alkuperää.

19. Riitikosken mylly saha- ja sähkölaitos
-Entinen
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17.

11.
20. Raatoniitty

-Metsäalue, lienee entinen pelto

21. Akkakoski

-Akkalammesta Vähä-Mustajärveen.

22. Akkaoja

-Akkalammen ja Paskolammen yhdistävä oja.

23. Pasko-oja

-Paskolammesta lähtevä oja.

24. Jakopuron kämppä

-Vanha metsäkämppä

20.
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25. Vilpus
26. Hepukkala
-Mäki.

27. Nuottalato Äijälä

-Purettu 80-luvulla

28. Vanha koulu Toivotupa ja pihassa vanha käräjäpaikka
29. Ruusilan kauppa

-Lopetettu kauppa.

30. Pirula (Seurahuone)

-Ennen Aureen Seurahuone Oy:n omistama tila, nykyisin Pohjois-Kurun
Metsästäjät ry:n. Rakennus palanut vuonna 1945.
Entinen voimistelu- ja urheiluseura Aureen Junkkarien urheilukenttä.

28.
Pohjois-Kurussa on toiminut useita kyläkouluja: Lassilan, Rasimäen, Itä-Aureen, LänsiAureen, Luoteen, Riuttasten ja Kitusen koulut on kaikki lakkautettu.
Itä-Aureen ensimmäinen kansakoulurakennus tunnetaan nykyisen Toivontupana, jossa on
toiminut Toivontupa ry:n lastenkodin kesäkoti.
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28.

28.

30.

28.
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2.

31. Kalliomäki

-Nimi kertoo mistä puhutaan.

32. Hirsikangas
-Metsäalue

33. Kööpelinmäki

-Ei tietoa nimestä

34. Vääräjärvenmaa

-Ollut Vääräjärvi. Kuivattu järvi. Rauma-Repolan kuivattama 60-luvulla

35. Mustanokka

-Niemennokka Iso-Mustajärvessä.

36. Väärämäki

-Vääräjärven päässä sijaitseva mäki

37. Perna-ahon mäki
-Ei tietoa nimestä

38. Vattuniemi
39. Korkeeaho

-Mäen päällä. Vanhan kolmiomittaustornin paikka.

40. Viitala

-Vanha talon paikka

41. Itänurkan neva
42. Metsämaa

-Vanha talon paikka

43. Rasimäen vanha koulu

-Lasitaitelija Anne Aalto
-Tekstiilitaiteilija Vilma Riitijoki
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43.
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44. Kurjala

55. Puntasen hautausmaa

45. Lehtivehmas

56. Kalle Minkkinen

-Vanha talon paikka

-Väliaikaispaikka hautaukselle.

-Karahkamäki, emäntänä Riikka

46. Pesäpuu

57. Pienlentokenttä

-Kalasääksen vanha pesäpuu

-Lentokenttä metsälannoituksia varten.

47. Kaakkolammin kämppä

58. Paattiharju

-kunnossa oleva kämppä

-Muoto kuin paatti kumossa

48. Rauhotettu puu

59. Puntasojan silta

-Maharoton mänty

57.

46.

58.
47.

Paattiharjun piilokorsun syvennys 1918

58.

52.

49. Huoneenteelmän kangas

-Vanhan talon kehikko sijainnut tässä.

50. Kirkkokorpi

-Puntasperästen kirkkopolun varressa.
Kuuluneet Virtain seurakuntaan noin 140 v sitten.

51. Laavu

-Sammakkojärven laavu

52. Motuksenkivi

-Iso kivi, halki mennyt siirtolohkare.

53. Papinkivi

-Papinkankaalla sijaitseva kivi.
Kronstadtin pakolaiset huilanneet tämän kiven äärellä.
Pappi pitänyt tässä saarnan. Ajoittuu aikaan ennen itsenäisyyttä.

54. Maijanlahti
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59.
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60. Puntasen vanha mylly

-Toiminut vielä sodan jälkeen, rakennus vielä pystyssä, mutta poistunut käytöstä.
Keski-Kurun metsästysseuran kehittämishanke tähän vireillä.

60.
60.

61. Pennimäki
62. Paskamatin mäki
63. Kurun korkein kohta

-Paikan nimi Taivaljärvi (217 mpy).

64. Lähdeneva

-Vanha lähteen paikka.
Kaksi lähdettä vierekkäin,
molemmin puolen tietä.

60.

60.
63.

65. Lähde

-Lähde Taivaljärven tien vieressä.
Pumpullinen.

66. Lentokoneen putoamispaikka
-Valvontakomission aikaisen
valvontakoneen putoamispaikka
(N-L:n kone).

1616

63.

Puntasjärvi.
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3.

67. Nuottalato Kovanen
68. Koja

-Seurakunnan nuorten tekemä maja

69. Ahonen

-Suomen mestari motin teossa 1945.

70. Tanssilava Itä-Aure
-Purettu

71. Tanssilava

-Itä-Aureen pienviljelijäyhdistyksen omistama tanssilava. Purettu.

72. Salonen

-Salonen on metsästysmaja Hirvisalonki ja pihassa on kaivo.
Paikan omistaa Pohjois-Kurun metsästysseura ry.
Paikalla sijaitsi ennen vanha Hintalan torppa.
Salosen hirret on tuotu Nokialta Penttilän kartanon päärakennuksesta.

67.
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72.
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79. Isoahon Mooses “tölli”

73. Vesipiste

-Isoahon Mooseksen tölli. Mooses oli tunnettu metsästysmies.

-Vesipiste Itä-Aureen rivitalon päässä.

80. Akaatankivi

74. Itä-Aureen terveystalo

-Välimäen Akaata yritti mennä Rikalasta Heinäahoon. Piru kuulema istui tällä kivellä.

-Avustusta talon rakentamiseen saatiin ruotsalaisilta. Talossa asui myös terveyssisar,
kodinhoitaja ja kätilö. Toiminta lopetettu. Yksityisomistuksessa.

81. Koiviston mökki

-Perustukset jäljellä. Tähän mökkiin liittyy ikävä muisto. Ohikulkijat löysivät
muinoin itkevän vauvan ja synnytykseen kuolleen äidin tästä mökistä.

75. Kurun osuuskauppa

-Aureen myymälä. lopetettu. Yksityisomistuksessa.

82. Haasiamäki

76. Hannan kauppa

-Mäki, jossa ollut lehtihaasioita. Rehevä mäki.

-Lopetettu kauppa, entinen postitoimisto Toivo Lehtonen, vaimo Helvi. Yksityisomistuksessa.

83. Luhtasen mökki

77. Aurejärven entinen pappila

-Muurin perustukset näkyvissä.

-Yksityisomistuksessa.

84. Lehmänpääkallio

78. Aurejärven kirkko

-Silonen kallio

-Itä-Aureentie 1020

85. Morokoppura

-Mäki, nimen alkuperää ei tiedetä.

86. Korpelan vanha kauppa
-Nykyinen Auretar.

87. Länsi-Aureen koulu
-Lopetettu.

88. Entinen metsänvartijan kotitalo
-Oskari Andersson

89. Juvelan kauppa

-Lopetettu. Yksityisomistuksessa.

78.

90. Tyhjälä

-Tanssilava Länsi-Aure

78.
Aurejärven kirkon kellotapuli.
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4.

91. Konikorpi

-Tässä oli hiiltämö aikoinaan noin 70 vuotta sitten. Loppui -48.

92. Hiiltämö

Hiiltämön vanha kämppä.

92.

Hiiltämön Aukea.

92.

93. Saarijärven talo

-Vanha talon paikka. Purettu 60-luvulla.
Saaripaavon koti.

94. Kurun korkein järven pinta
-Saarijärvi (206 mpy)

95. Loukkooniemi
96. Huikkuukorpi
-Metsäalue.

97. Mikonmoisio
98. Kyläkauppa

101.

-Entinen Heiskan Oton kauppa.
Kaupan pito loppui -69. Otto tunnettiin loistavana juoksijana.
Voitti Kuningatar Elisabethin kunniaksi järjestetyssä
marathonissa kolmena vuonna peräkkäin (Kanadassa).
Pokaali puolisen metriä.

99. Nurminnotko

-Anttilanperän tiellä kahden mäen välissä.

100. Pumppulähde

-Vesilähde aivan tien vieressä.

101. Lauttasmäki

-Mäki maantiellä. Ei tietoa nimen alkuperästä.

102. Riuttasen maitolava
103. Mustalaiskorpi

-Tarina kertoo mustalaisäidin tappaneen
lapsensa ja haudanneen tähän paikkaan.
Pimeinä öinä syksyisin väitetään lapsen
itkun kuuluvan.
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102.
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104. Suurpään lähde

110. Kellovehmas

-Iso lähde.

-Hyvä marjapaikka sodan jälkeen. Hakkuun jälkeen paljon puolukkaa.

105. Riuttaskaski

Kellovehmaan synty:
Komea mäki hakattiin 1930-luvun alussa aukeaksi, oli kuulemma valtava metsä.
Hakkuun jälkeen alue oli loistava marjapaikka. Puolukkaa oli valtavasti.
Sota-aikana ja sodan jälkeen sieltä käytiin puolukkaa noukkimassa.
Kallionkylästä matkaa kertyi kahdeksan kilometriä.
Kellovehmas on nyt taas aukea ja kasvamassa jälleen uutta metsää.

106. Kettutarha

-Vuonna 2012 hävitetty vanha tarha.

107. Suutarinpellon saari
108. Pitämävuori

-Rauhoitettu aarnialue (60 ha).
Metsähallituksen rauhoittama.

106.

108.
110.

109. Rusakeppimäki

-Toiselta nimeltään Riuttakangas.
Iso puu myös tässä. Ympärysmitta yli 3m.

111. Vanha kämpän paikka

-Riuttaojan entinen kämppä.

112. Lähde

-Sijainti n. 50 m tiestä.

108.

109.
24
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113. Riuttasojan silta

113.

113.
25
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114. Matkamiehen näky -patsas Salinkallio

119. Suutarilankoski

-Vänrikki Stoolin tarinoihin liittyvä Matkamiehen näky-patsas.
“Kenenkä linna se, jonk’ äskettäin tien varrell’ illan hämärässä näin?
Niin komeaa ei tienoill’ ollut toista.
Mut kolkoksi kuin haudan muistan sen ja synkäks, autioksi; akkunoista
vain valo loisti yhden huonehen.” Alkupätkä Matkamiehen näystä.

120. Lepovuori
121. Satapohja

-Entinen kauppa ja posti.

115. Vanha kämppä

-Haukijärven entisen kämpän paikka.

122. Luoteen koulu

-Lopetettu. Yksityisomistuksessa 1975

116. Haukijärven laavu

-Metsähallituksen omistuksessa
oleva virkistyspaikka.

123. Kurun osuuskauppa
-Lopetettu kauppa.
Yksityisomistuksessa.

117. Haukijärven lintutorni

119.

124. Honkalinna

-Keski-Kurun metsästysseuran
omistuksessa. Entinen suojeluskunnan talo,
sen jälkeen Raittiusyhdistys Pyrinnön omistuksessa
ennen metsästäjiä.

118. Riuttaskorven virkistysmetsä

125. Aatami ja Eeva
-Käärmekuuset.

118.

116.

Haukijärven keittokatos Riuttaskorven virkistysmetsän alueella.

114.
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Suutarilankosken laavu.

117.

Suutarilankosken silta.
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5.

126. Haapaneva
127. Maijankulo

-Maija paimentanut tässä lehmiä. Maijalta kulo päässyt karkaamaan.
Hyvä pakopaikka myös kapinan aikaan.

MAIJANKULO
Jokivarressa oli Kitusen niittyalue, sanottiin Kitusen torpan niityksi, myöhäisellä 30-luvulla.
Tarinan mukaan Maija oli paimenessa ollessaan tuusannut tupakan kanssa, josta kulo oli lähtenyt..
Vielä nykypäivänäkin on nähtävissä maaperässä ja kivissä, että kovin syvältä on palanut, vaikka
aikaa on kulunut jo 200 vuotta. N. 35 v sitten tämä kuloalue hakattiin aukeaksi ja tällä hetkellä
komea, istutettu männikkö on harvennusvaiheessa

128. Kuusistonlepo

-Ikiaikainen nimi. Hyvä mustikkapaikka.
Entinen palotornin paikka, nykyisin Soneran mastopaikka aivan lähellä.

126.
129. Kitusen koulu

-Entinen koulu, yksityisomistuksessa. Loppui 1967.

130. Haaranevan turpeenottopaikka

Palotorni v. -85

128.

131. Hiilityömaa
132. Vanha kämppä

-Kämppäjärven kämpän paikka.

133. Vanha kämpän paikka

-Jänisojan vanhan kämpän paikka.

134. Haukkajoen kämppä

-Kunnossa oleva kämppä.

135. Kalattoman kämppä
136. Kivimurskaamo
137. Pukkihuhta
2828

130.
29

138. Kallionkylä

-Yksi Pohjois-Kurun alueen kylistä.

138.

140.
138.

138.

139. Sota-ajan vankileiri
140. Toukolan kauppa
141. Karumaan lava
142. Lähde

-Pistotietä n. 100 m.
Lähde oikealla puolella.

143. Suurlähde
144. Saukkoahde

139.

30

141.

31

FM Marjo Heikkilä
(o.s. Mäkinen)
AUREJÄRVEN HAUTAUSMAAN KIERROS
Kirkko

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

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

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

Hautausmaa

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

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

Kirkkoon siirrettiin Kurun kirkosta kappalainen Isak Saleniuksen vuonna 1858 lahjoittama 24-kynttiläinen
kattokruunu. Vuoteen 1958 saakka alttaritauluna oli kullattu, tähtien ja kullattujen enkeleiden ympäröimä
risti. Uusi, taiteilija Ilmari Heinosen tekemä alttaritaulu sijoitettiin vanhan päälle. Heinosen kolmiosaisen
taulun keskellä Jeesus siunaa lasta ja molemmilla sivuilla on enkelihahmot. Katon kannatinparruihin on
kirjoitettu uskonnollisia elämänohjeita ja tietoja kirkon rakentamisesta.
Aurejärven kirkko peruskorjattiin vuonna 1965, jolloin kirkko sähköistettiin ja lämmitysjärjestelmä uusittiin. Kirkkoon hankittiin urkuharmoni vuonna 1928, ja jo muutamaa vuotta myöhemmin hankittiin suurempi
harmoni.
Kirkon ja hautausmaan vihkiäisiä vietettiin 5.6.1924 Tampereen piispa Jaakko Gummeruksen johdolla.
Kurussa oli keskusteltu vuosikymmeniä siitä, pitäisikö kirkkoherralle palkata apulainen, joka hoitaisi
Pohjois-Kurun asioita. Päätöstä ei kuitenkaan tehty, koska pelättiin uuden viran seurakunnalle aiheuttamia
lisäkustannuksia. Vihdoin vuonna 1946 Kuruun palkattiin kirkkoherran apulainen. Vuonna 1950 apulainen
muutti asumaan Aurejärven kirkon viereen rakennettuun, arkkitehti Mikael Nordenswanin suunnittelemaan
pappilaan. Pappilassa asui myös diakonissa 1950- ja 1960-luvuilla. Nykyään pappila on yksityisomistuksessa. Rakennus sijaitsee rinteessä kirkon alapuolella.
Vaikka Pohjois-Kuruun sijoitetut papit vaihtuivat tiheään, olivat muut kirkon työntekijät hyvin pitkäaikaisia. Itä-Aureen kansakoulun opettaja Juho Poikkeus hoiti 1920-1950-luvuilla kanttorin tehtävät. Opettajat
Maija-Stina ja Elis Uotila hoitivat säestys- ja laulunjohtotehtäviä 1960-1990-luvuilla. Tämän jälkeen Kurun
seurakunnan kanttorit ovat toimineet kanttoreina myös Aureessa. Aurejärven kirkon ensimmäiseksi suntioksi
valittiin Gerhard Mäenpää, joka hoiti virkaansa yli 30 vuotta. Hänen jälkeensä suntiona toimi pitkään Martti
Mäenpää. Haudankaivajina ovat toimineet Armas Hintala ja Uuno Kaitaranta.
Sankarihaudat

Aurejärven sankarihautoihin on haudattu 22 pohjoiskurulaista sankarivainajaa, joista viisi kuoli talvisodassa
ja 17 jatkosodassa. Alueen sankarivainajia on haudattu myös Kurun sankarihautoihin, sillä yhteensä pohjoiskurulaisia kaatui kuutisenkymmentä. Sankarivainajien joukossa on myös yksi lotta, Itä-Aureen koulun
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pitkäaikaisen opettajan tytär Elli Poikkeus. Hän työskenteli sotavankisairaalassa ja sai siellä pilkkukuumetartunnan, johon kuoli. Vuonna 1953 paljastetun sankarivainajien muistomerkin suunnitteli ikaalilaissyntyinen
yliarkkitehti Bertel Strömmer. Toisen patsaan lahjoitti itäaureslainen sotaveteraani Martti Kivimäki. Kirkossa
ovat sankarivainajien muistotaulut, jotka siirrettiin kirkkoon, kun Itä- ja Länsi-Aureen koulut lakkautettiin.
Toisessa taulussa ovat itäaureslaiset ja riuttaslaiset vainajat, toisessa länsiaureslaiset.

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

Vanha osa

Aurejärven hautausmaa jakautuu kolmeen lohkoon. Kirkosta katsottuna oikean puoleisimmassa osassa ovat
hautausmaan vanhimmat haudat. Hautausmaa otettiin siis käyttöön kesällä 1924. Muistitiedon mukaan
ensimmäisenä tähän hautausmaahan on haudattu Marjamäen perheen kastamaton lapsi. Vanhan uskomuksen mukaan ensimmäisenä haudattu on hautausmaan haltia. Vanhin säilynyt muistomerkki on Ruusa Jytilän
(1894-1924) haudalla. Samoihin aikoihin on haudattu viereisessä haudassa lepäävä, vauvana kuollut Rauni
Niemi (1924-1924). Perimätiedon mukaan hautausmaan ensimmäiset vaahterat tuotiin tänne nimenomaan
Riuttaskorven Jytilästä. Monet 1920-1930-lukujen hautamuistomerkeistä ovat valurautaisia ristejä. 1930-luvulla muotiin tulivat pienehköt marmorilaatat, joissa on betoninen jalusta.
Aurejärven hautausmaa on hautausmaaksi nuori ja siihen on haudattu pienen ja syrjäisen yhteisön jäseniä.
Aureen hautausmaakin on jollakin tapaa demokraattinen. Isoja ja näyttäviä hautamuistomerkkejä ei ole, eikä
hautakiviinkään ole merkitty kovin yleisesti vainajan ammattia tai asemaa. Vanhalla puolella on jonkin verran
hautakiviä ja -ristejä, joissa lukee maanviljelijä, talon vanha isäntä tai metsänvartija. Hautausmaan muissa
osissa näitä merkintöjä ei juuri ole. Mielenkiintoisin titteli on Kalle Raittisella (1905-1935). Hänen nimensä
yläpuolella lukee murhattu. Aureessa vietettiin menneinä vuosikymmeninä rauhatonta elämää. Erityisesti pontikan keittäminen oli yleistä, eivätkä poliisit olleet erityisen suosittuja Aureessa. Kalle Raittinen joutui poliisin
ampumaksi erään pontikkatehtaan ratsian yhteydessä.
Suutari Matti Rantasen (1858-1930) hauta on ainutlaatuinen, sillä sen on ainoa kumpuhauta koko Aurejärven
hautausmaalla. Hauta on Museoviraston suojeluksessa, eikä kumpua saa tasata.
Hautausmaata on laajennettu useaan otteeseen, joten vanhan osan takalaidassa on aivan uusiakin hautoja. Niiden joukossa on kunnallispoliitikkona ja yhdistysaktiivina toimineen Matti Niemen (1926-2002) hauta.
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Keskiosa, takaa alkaen

Hautausmaamme keskimmäisessä osassa on hautoja 1940-luvulta nykypäivään saakka. Hautakivet ovat harmaata, mustaa ja punaista graniittia. Muutamissa sukuhaudoissa on reunakivet.
Tässä haudassa lepäävät isä ja poika, Arvi (1895-1957) ja Antti Pohja (1931-1957). Arvi oli legendaarisen
maineen saavuttanut hirvien salakaataja Itä-Aureesta. Hän metsästi menestyksekkäästi hirviä aikana, jolloin niitä
ei olisi edes pitänyt olla näillä main. Arvin salametsästysharrastus oli yleisessä tiedossa, mutta hänen onnistui
huijata häntä jahdanneita poliiseja kerran toisensa jälkeen. Arvilla oli iso perhe ja hän opetti myös poikansa
taitaviksi ampujiksi. Pohjan talossa vietettiin usein levotonta ja hieman erikoista elämää. Kevättalvella 1957
käynnistyi Pohjan sotana tunnettu tapahtumasarja. Antti oli katkeroitunut isälleen Arville ja asettunut vaanimaan
tämän hiihtoladun varteen. Antti ampui isänsä, sytytti entisen kotitalonsa Pohjan rakennukset palamaan ja palasi
takaisin Herkoolin taloon, jossa Pohjan perhe tuolloin asui. Arvin ruumis löydettiin ja Anttia osattiin epäillä
teosta. Neljä poliisia lähti Herkooliin etsimään Anttia paikallisen oppaansa Erkki Lepistön kanssa. Antti oli kiväärinsä kanssa Herkoolin vintillä. Hän ampui kaksi poliisia, Rimpin ja Lassinaron ja haavoitti Lepistöä, poliisi
Heinoa sekä puita pihalla kuorinutta Pentti Riitijokea. Lopuksi Antti ampui itsensä.
Aureessa perheet olivat vielä toisen maailmansodan aikaan suuria. Kymmenlapsisetkaan perheet eivät olleet
harvinaisia. Elli Järvelä (1922-2001) oli 12 lapsen äiti. Hän sai vuonna 1994 korkeimman äideille annettavan
tunnustuksen, Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan I luokan mitalin kultaristein.
Vaikka Aurejärven hautausmaalla ei varsinaisia kuuluisuuksia lepääkään, on tänne haudattu oman yhteisönsä
kannalta merkittäviä ja tärkeitä henkilöitä. Pitäjänneuvos Martti Kivimäki (1913-2005) oli yksi kylän kauppiaista ja taksiautoilijoista. Hän teki pitkän uran myös kunnallispolitiikassa. Alueen etuosassa ovat niin ikään kunnallispolitiikassa ja lukuisissa yhdistyksissä vuosikymmeniä vaikuttaneiden Johannes Kovasen (1907-1979) ja
Väinö Äijälän (1923-2001) haudat. Johannes Kovanen toimi vuosikymmeniä lautamiehenä ja sai herastuomarin
arvonimen.

JULKAISUJA POHJOIS-KURUSTA

Aurejärven kirkko ja hautausmaa 2013
Pohjois-Kurun Joulu 2013
Pohjois-Kurun rippikuvakokoelma 2014
Pohjois-Kurun Joulu 2014
Opas Pohjois-Kurun kylien kulttuuriraiteille 2015

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

Alueen etuosassa, lähimpänä kirkkoa, ovat hautausmaan näyttävimmät haudat. Kuten yleensäkin, myös Aurejärven hautausmaalla, suurimpien, vanhimpien ja arvostetuimpien sukujen haudat ovat arvokkaimmilla paikoilla.
Uusin osa

Hautausmaan uusimpaan osaan on haudattu 1960-luvulta lähtien. Täällä on vanhimmaksi eläneen ihmisen,
101-vuotiaana kuolleen Lyydia Talasojan (1895-1997) hauta. Samassa hautausmaan osassa on myös nuorimpana
kuolleen hauta. Kuusisen pikkutyttö syntyi ja kuoli samana päivänä.
Ruusilan sukuhaudassa ovat edustettuina melkein kaikki Aurejärven hautausmaalla esiintyvät sotiin liittyvät
merkit. Jenny Ruusilan nimen vieressä on Lotta Svärd –tunnus. Lahja Ruusilalla on sekä vapaussodan merkki
että talvi- ja jatkosodan veteraanimerkki. Vapaussodan merkki on ainoa koko hautausmaalla, vaikka tänne onkin
haudattu muitakin valkoisella puolella taistelleita. Aureen hautausmaalla on kahdenlaisia veteraanimerkkejä:
sotainvaliditunnuksessa on lehvien ympäröimä katkennut miekka ja sotaveteraanitunnuksessa on sotilaan sivuprofiili.

www.pohjoiskuru.fi
Facebook: Taistelijan talo -palveluyhdistys
Facebook: Pohjois-Kurun kuvia
Seitsemisen kansallispuisto
www.luontoon.fi/seitseminen
Riuttaskorven virkistysmetsä
www.luontoon.fi/riuttaskorpi

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