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Pohjois-Kurun metsissä on 
monipuolinen riistaeläinkanta. 
Hirvieläinkannat ovat 
elinvoimaisia. Pohjois-Kurun 
Metsästäjät ry kaataa vuosittain 
noin 10 hirveä. Seuralla on 
vuokramaita noin 6000 hehtaaria. 



Jakopuro on luonnonnähtävyys 
kaikkina vuodenaikoina. 
Itä-Aureessa paikka tunnetaan 
myös entisestä Jakopuron metsä-
kämpästä.



Aurejärvessä oli 1990-luvun alussa oma 
vahva muikkukanta. Järvestä löytyy myös 
mm. ahventa, kuhaa, haukea, madetta, 
siikaa, lahnaa, särkeä sekä rapuja. 



Kalastaminen on Pohjois-Kurun 
järvillä hyvin suosittua. Talvisin 
harrastetaan pilkkimistä ja monet 
kalastavat myös verkoilla jään 
alta. Jääkeleistä riippuen pidetään 
Iso-Mustajärvellä pilkkikisat Iso-
Mustajärven Urheilijoiden toimesta.



Aurejärvi on iso erämainen järvi 
Kurun ja Parkanon alueella. Järven 
pinta-ala on 2117,38 hehtaaria. Järvi 
kuuluu Kokemäenjoen vesistöön. 
Aurejärvelle on 12.5.2019 perustettu 
oma vesiensuojeluyhdistys, Yhteinen 
Aurejärvemme ry.



Aurejärven kirkkoa on suunniteltu kirkon 
rovastikunnan asiakirjojen mukaan jo 
vuonna 1812. Silloin kappalainen Isak 
Polviander oli  halunnut pöytäkirjaan 
maininnan, että Aureeseen tarvitaan 
sekä rukoushuone, että hautausmaa, 
jotta siellä voitaisiin useammin saarnata. 
Alueella oli silloin väkeä noin 2200 ja 
istumapaikkoja kirkkoon suunniteltiin 
400. Osa nykyisestä Parkanosta kuului 
silloin vielä Pohjois-Kurun alueeseen.

Aurejärven kirkkomiljöö on nykyisin 
museoviraston luokituksen mukaan 
valtakunnallisesti merkittävä rakennettu 
kulttuuriympäristö.  
 
Kirkon on suunnitellut arkkitehti Oiva 
Kallio ja rakennustöitä johti kihniöläinen 
rakennusmestari J.V. Teikari. Nykyisen  
alttaritaulun on maalannut taitelija, 
merimiessaarnaaja Ilmari Heinonen, 
aiheena keskellä Jeesus siunaa lapsia 
ja sivuilla enkelit. Viereisen sivun 
kuvassakin näkyvä kellotapuli on 
8-jalkainen, hyvin erikoinen, paanuin 
verhoiltu. Siihen on hankittu kaksi 
teräskelloa Tampereen Lokomolta. 
Kellotapulin esikuvat löytyvät Norjasta  
ja Ruotsista.



Aurejärven kirkon kynttiläkruunussa on 
paikka 24 kynttilälle. Kruunun oli v.1858 
lahjoittanut kappalainen Isak Salonius 
Kurun kirkkoon, josta se on siirretty 
Aurejärven kirkkoon. 

Kurun entinen kirkkoherra Jaakko 
Uski on kertonut, kuinka japanilainen 
arkkitehti Takashi Koizumi kävi vuonna 
2006 tutustumassa Aurejärven 
puukirkkoon ja totesi, kuinka valo saa 
tilan elämään. 

Arkkitehti tutki ennenkaikkea 
luonnonvaloa tässä ainutlaatuisessa 
puukirkossa, kuinka se kuultaa, 
heijastuu, läpäisee ja vaikuttaa kirkon 
tiloissa. Aureen kirkkoa esitellään nyt 
tästä syystä aina Etelä-Japanissa asti. 
Jaakko Uski kehotti Aurejärven kirkon 
90-vuotisjuhlassa arvostamaan tätä Itä-
Aureen helmeä, kirkkoa ja sen sanomaa 
valosta.



Puntasen vanha mylly Riuttasilla on 
toiminut vielä sodan jälkeen. Myllystä on 
laadittu kunnostussuunnitelmia, joita ei ole 
vielä v.2019 toteutettu.



Aurejärven Pelimannit oli vahva harrastuspiiri 
Pohjois-Kurussa lähes 25 vuoden ajan, 
päättyen piirin pitkäaikaisen vetäjän dir.
mus. Irene Juseliuksen jäätyä eläkkeelle. 
Pelimannit julkaisivat vuonna 2013 oman 
20-vuotishistoriikin. Myös paikallisten 
säveltäjien kappaleista on julkaistu  
nuottikirja ”Musiikkia Pohjois-Kurusta”.



Suolahden uimaranta Aurejärven rannassa  
on kaikkien yhteinen virkistysalue.  
Itä-Aureen kylätoimikunta keräsi aikoinaan 
rahaa Kurun kunnalle, jotta kunta suostui 
ostamaan metsäyhtiöltä Suolahden 
hiekkapohjaisen uimaranta-alueen kyläläisten 
vapaaseen käyttöön. Taistelijan talo-
palveluyhdistys ry hankki sinne Tampereen 
Kovakiveltä lahjoituksena saadut kivipenkit 
vuonna 2019. Rannassa on myös yleinen 
veneiden laskupaikka.



Itä-Aureessa Pusuntien risteyksessä 
Kiviojan maalla on kuvan maitolaituri 
vielä lähes alkuperäisessä ”asussaan”. 
Kyläläiset ovat talkoilla maalanneet ja 
kunnostaneet maitolaituria.
 
Riuttasilla maitolaituri toimii nykyisin 
mm. kyläläisten kohtauspaikkana 
ja kyläkirppissuunnistuksen yhtenä 
myyntipisteenä. 

Maitolaiturit ovat palvelleet pitkään 
alueen maidontuottajia. Maitoauto 
keräsi aikoinaan maitotaiturilta  
maitotonkat meijeriin. 



Riuttasilla asuvan Kaarlo Karttilan aloitteesta 
järjestetään talvisin jo perinteeksi muodostunut 
kelkkatapahtuma täyden kuun aikaan, 
keleistä riippuen. Nimeksi on vakiintunut 
Potkukelkkojen kokoontumisajot, jolloin eri 
kylistä potkukelkkaillaan JussiMattiin yhteiseen 
illanviettoon arpajaisineen. Tapahtuma 
on vuodesta toiseen kasvanut niin, että   
vuonna 2019 vapaaehtoisvoimin pidetyssä 
tapahtumassa vieraili jo yli sata henkeä.



Traktori on tuttu näky Pohjois-Kurun  
pelloilla, metsissä ja kyläteillä.  
Talvisin nykyisin maantietkin aurataan 
traktorivetoisilla auroilla.



Pohjois-Kurussa on vielä lypsykarjatila, josta 
maitoauto käy säännöllisesti noutamassa maidot. 
Myös ternimaitoa voi ostaa maidontuottajalta. 
Lihakarjaa on usealla karjatilalla.
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