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Pohjois-Kuru sijaitsee Ylä-Pirkanmaalla, entisessä Kurun kunnassa, nykyisen
Ylöjärven kaupungin alueella. Pohjois-Kurun kyliin kuuluvat Itä-Aure, LänsiAure, Riuttanen, Kallio ja Luode. Matkaa kunnan keskustaan (Ylöjärvi) kertyy
perimmäisistä kylistä yli 90 km.
Pohjois-Kurun kylien yhteisenä kyläyhdistyksenä toimii Taistelijan talopalveluyhdistys ry. Pohjoiskurulaiset sotaveteraanit ja -invalidit perustivat
yhdistyksen vuonna 1995. Vuonna 2011 yhdistys herätettiin henkiin Itä-Aureen
lakkautetun koulun hankkimiseksi kyläläisten käyttöön. Tämäkin hanke kariutui, mutta sen jälkeen yhdistys on toiminut aktiivisesti kyläläisten ja kesäasukkaisen asioita ajaen.
Yhdistyksen tavoitteena on alueidentiteetin ja yhteisöllisyyden vahvistaminen,
hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen, palveluiden kehittäminen, kulttuuriperinnön ja luonnon tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntäminen, ympäristön
ja omaleimaisuuden korostaminen sekä väestöpohjan kasvattaminen.
Yhdistyksen kiintopiste on Kyläkauppa JussiMatti Itä-Aureentie 1060. Sieltä
löytyy yleisön nettipiste (langaton verkko), nestekaasua, kirjaston sivupiste,
astiavuokrausta, kalastuslupia Aurejärven kalastuslupa-alueelle ja kahvila/
baari A-oikeuksin. Kyläkaupan yhteydessä oleva baari toimii erilaisten tapahtumien ja kokousten pitopaikkana.
Pohjois-Kurussa toimii myös useita metsästysseuroja, kyläyhdistyksiä/kylätoimikuntia ja urheiluseura. Alueelta löytyy myös mökkitalkkareita, matkailu-,
metsätyö-, puutarha-, viherhoito- sekä rakennuspalveluyrityksiä.
Yhdistys järjestää erilaisia talkootempauksia ja kulttuuritapahtumia kylien alueella. Yhdistys osallistuu Pirkan Kylät ry:n www.pirkankylat.fi sekä Kantri ry:n
www.kantriry.fi tilaisuuksiin. Yhdistys on jäsenenä Pirkan Kylät ry:ssä, Kantri
ry:ssä ja Vihreä sydän ry:ssä.
Taistelijan talo-palveluyhdistys ry. ylläpitää sivustoa www.pohjoiskuru.fi sekä
facebook-sivua Taistelijan talo-palveluyhdistys, joista löytyy lisätietoja kylien
toiminnasta. Yhdistys kerää kyläarkistoon vanhoja valokuvia tallentamalla niitä
Pohjois-Kurun kuvia facebookiin.
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Taistelijan talo-palveluyhdistys ry. on vuosikokouksessaan päättänyt vuoden
henkilöjäsenmaksuksi 10€, yritys/yhdistysjäsenmaksuksi 50€ ja ainaisjäsenmaksuksi 150€.
Yhdistyksen puheenjohtajana toimii Kaija Kivimäki-Järvenmäki, varapuheenjohtajana Paula Kovanen ja sihteerinä Anne-Maija Kivimäki.
Jäsenenä saat edullisemmin yhdistyksen tuotteita, joita myydään Kyläkauppa
JussiMatissa Itä-Aureentie 1060, Itä-Aure. Voit myös tilata tuotteita sähköpostitse taistelijantalo@gmail.com.
Saatavana mm. adresseja, yhdistyksen julkaisuja ja t-paitoja Pohjois-Kurun
logolla.
Adressikuvasto nähtävillä yhdistyksen kotisivuilla
https://pohjoiskuru.wordpress.com/myytavat-tuotteet/
Jos haluat tietoa Pohjois-Kurun kylien kuulumisista ja tapahtumista, välitä
yhteystietosi sähköpostitse taistelijantalo@gmail.com tai puh. 050 365 7230.
Jäsenrekisterin hoitajana toimii Paula Kovanen, paula.kovanen@live.com.
Voit liittyä yhdistyksen jäseneksi ilmoittamalla yhetystietosi jäsenrekisterin hoitajalle ja maksamalla yhdistyksen jäsenmaksun alla olevalle tilille. Voit myös
maksaa haluamasi suuruisen vapaaehtoisen kannatusmaksun.

Saajan Tilinro

FI1551900520034710

Henkilöjäsen

Saaja

Taistelijan talopalveluyhdistys ry.

Yhdistysjäsen
50 €
Yritys/yhteisö

Viitenumero

1009

Ainaisjäsen
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