Kuva: Julia Riitijoki

Kotiseutumme Pohjois-Kuru 2019
Julkaisija Taistelijan Talo -Palveluyhdistys ry
Taka- ja etukannessa: Helena Riitijoen ottamat kuvat Aurejärvestä.
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Salli-Marja Bessonoff (o.s. Talasoja)
Isäni Arvo Talasojan syntymästä tuli kesällä 2018
kuluneeksi sata vuotta. Sopivasti samaan aikaan
erään komeron periltä löytyi hänen sota-aikana
saamiaan kirjeitä. Tiesimme, että kirjeitä oli ollut
olemassa, mutta luulimme niiden ajan saatossa
hävinneen. Niitä on ollut mielenkiintoista lukea,
koska niistä välittyy tietoa ja tunnelmia elämästä
Arvon kotitilalla ja lähiseudulla. Tätä kirjoitusta
varten olen käynyt läpi perheenjäsenten kirjeet ja
poiminut niistä asioita, jotka kuvastavat kotirintaman
elämää 75 vuotta sitten.
Talasojan perhe asui Aurejärven kylän Kiviperällä.
Perheestä oli kolme veljestä sodassa. Arvo (s. 1918)
oli ollut jo talvisodassa, Urho (s. 1920) ja Oiva (s.
1922) osallistuivat jatkosotaan. Vanhin veli Lauri
(s. 1916) ei ollut sodassa. Hänellä oli heikko näkö,
mutta hän oli hyvä työmies ja suuri apu kotirintamalla. Lisäksi perheessä oli kuusi tytärtä ja nuorimmaisena vielä yksi poika.

Melkein kaikki kirjeet ovat vuodelta 1944, jatkosodan
viimeiseltä vuodelta. Ehkä aiempia ei ole voinut
kuljettaa mukana tai ne eivät muuten ole säilyneet.
Kirjeitä ovat kirjoittaneet eniten siskot Taimi ja Hellä,
mutta kirje tai kaksi on myös Toini-siskolta, Mairesiskolta, Lyydia-äidiltä ja Eppu-isältä. Myös veljet
Urho ja Oiva ovat lähettäneet kirjeitä, ja niistäkin
löytyy kotipaikan asioita. Kirjeiden kirjoittamisen
aikaan Taimi oli 19-vuotias, Toini 17, Hellä 14 ja Maire
11. Perheen nuorimmat lapset Terttu, Helvi ja Matti
olivat vielä alle 10-vuotiaita, eikä heiltä ole kirjeitä.
Sää ja vuotuiset työt
Talasoja oli kruununmetsätorpasta itsenäistynyt
tila, jossa oli viljelyksiä ja karjaa. Tienestiä hankittiin
esimerkiksi puutavaran ajosta talvisin. Sota-aikana
perheen piti pärjätä ilman kolmen miehen työpanosta.
Sää on töiden kannalta tärkeä asia, ja siitä kerrotaan kirjeissäkin. Hellä on kirjoittanut alkuvuoden
säistä. Tammikuussa hän kirjoittaa, että pakkasta
on ollut 16-17 astetta. Helmikuun alkupuolella hän
kertoo, että hänen pitää mennä hakemaan karbidia:
”Sitä jaetaan nyt neljännen kerran. Täytyy mennä
suksilla kun kelkka ei luista on ollu pyrykelit.” Sotaaikana lamppuöljystä oli pulaa ja karbidi oli sen
korvikkeena käytetty aine lampuissa. Sitä jaettiin
Ruusilan kaupassa Itä-Aureessa, joten Hellälle kertyi
hiihtomatkaa parikymmentä kilometriä.
Maaliskuun alkupuolella lunta on satanut niin paljon,
että miehet eivät jonain päivänä päässeet ollenkaan
ajoon, kertoo Hellä. Huhtikuun puolivälissä on muutamana päivänä satanut vettä ja sitten tullut pakkasta,
kertoo Taimi kirjeessään. Hän odottaa hankikelejä,
että he saisivat heinät pois Pahkanevalta. Siellä oli
nevaniityiltä korjattua heinää.

Kesän säistä Taimi kirjoittaa heinäkuun alussa: ”Nyt on ollut ihania
ilmoja, loppui viimeinkin nuo sateet
ainakin hetkeksi.” Hänestä on ollut
vähän liiankin lämmintä, kun he ovat
Mairen kanssa olleet juurikasveja
perkaamassa. Satonäkymiäkin hän
pohtii: ”Saapi sitten nähdä mitenkä
tulee tuota viljan puolta, mutta heiniä
ainakin näyttäisi tulevan.” Vähän
myöhemmin hän kirjoittaa: ”Ja eiköhän tästä pian mennä nevalle heinää
tekemään, että sais tuota karjanruokaa taas ensi talven varalle.” Heinäkuun puolivälin jälkeen hän kertoo,
että he ovat aloittaneet heinänteon
nevalla.
Arvo lienee kysellyt töiden sujumisesta, sillä heinäkuun 12. päivänä
Eppu-isän kirjeessä sanotaan näin:
”Kyllä meidän työt on hyvin sujunut, ainakin tähän asti, pellot on
kynnetty ja lanta on jo pellossa. Nyt
on maassa paljon ottamista kun
vain saatais kokoon. Perunaa on
kylvössä oikein runsaasti ja kohtu
hyvää kolmisenkymmentä aaria. Alettiin jo heinän teko että on työn alla.”
Kotitilan sadonkorjuu on Oivankin
mielessä, kun hän kirjoittaa elokuun
alussa Kannakselta: ”No niin sinne
kotipuoleen ei kuulu mitään uutta
mutta heinää ovat tehneet kovalla
touhulla mutta ihmeellistä kun siellä
on sateista ja täällä on ollut ihan viikkokaupalla kaunista. Nyt vasta on
kerinny heinää tekeen kun ruiskin
meni kevään takia näin myöhään,
mutta kyllä se silti hyvin ehtii.”
Kun on päästy syksyyn, saadaan
tietoa vuoden sadosta. Lyydia-äidin
kirje syyskuun 24. päivältä kertoo
näin: ”Nyt on taas loppuneet leikkuut ja alkaa perunankaivuut. Meillä

oli talkoo perunankaivulle mutta eivät
menneet kaikki ei edes puolia vaikka oli
kolmattakymmentä henkee talkoissa.
Eilen ja toissapäivänä oltiin riihellä.
Toissa päivänä tapettiin ja eile viskattiin.
Ohria tuli nyt yhtä paljon kuin rukiita
ei enempää. Nyt tuli huonosti rukiita.”
Tappaminen tarkoittaa tässä viljan
käsittelyä. Viljaa lyötiin seinään, niin
että jyvät irtosivat. Sen jälkeen viskaamalla eroteltiin jyvät akanoista. Riihellä
olo oli kovaa työtä, kertoivat vanhemman polven ihmiset.
Marjastuskin on ollut tärkeää sekä
oman ruokatalouden että lisätienestien
kannalta. Vuosi ei ole ollut hyvä marjavuosi. Lyydia kirjoittaa näin: ”Marjojakin on noukittu niitä on huonosti ei saa
yhtään myytäväksi. Niin paljon että
juuri saa talveksi.”
Ennen oli tapana kasvattaa oma sika.
Taimi mainitsee heinäkuussa, että hän
on käynyt hakemassa sianporsaan.
Marraskuun alussa hän kirjoittaa, että
seuraavana päivänä tehdään lahtia:
”Tapetaan sika, että saadaan läskiä.”
Lehmistä kerrotaan sen verran, että
ne on laskettu laitumelle toukokuun
puolivälissä, ja Taimi kertoo olleensa
karjassa (eli paimenessa) silloin.
Hevosia
1940-luvulla ja vielä myöhemminkin
hevoset olivat monella lailla tärkeitä.
Niitä tarvittiin maataloustöissä, niiden
avulla saatiin tuloja puutavaranajoista
ja niillä kuljettiin. Mutta sodan aikana
myös armeija tarvitsi hevosia ja Talasojaltakin piti luovuttaa hevonen. Tätä
asiaa käsitellään monessa kirjeessä.
Taimi kirjoittaa helmikuussa, että hevonen piti luovuttaa, mutta pikku hevonen

jää. ”Kyllä meillä on tarpeeksi asti,
sotapolulla on kolme miestä ja hevonen.” Maaliskuun alussa Hellä kirjoittaa
samasta asiasta: ”Mutta nyt joutui se
Oivankin hevonen lähtemään sotaan.”
Hän kertoo, että se vietiin Parkanoon,
jossa se pantiin junaan. Hän kertoo
myös, että hevonen hinnoiteltiin 35 000
markan arvoiseksi. Oiva itse kirjoittaa:
”Se oli todella iso vahinko kun hevonen
joutui sotaan, olis nyt tienannut rahaa
aika riskisti kun justiin alko ajot mutta,
mutta sais sillä sentään aika rahan, jos
valtio joskus pystyy maksaan. Mutta
siitä hyvä että jäi siihen toinen avuksi
ettei hevosesta ihan avuttomaksi jääny.”
Vähän myöhemmin kirjeissä kerrotaan
uudesta hevosesta. Huhtikuun lopulla
Hellä kirjoittaa: ”Meille ostettiin varsa
Kalliorannasta Virroilta. Se on aika
komia hevonen. 25000 mk maksoi. Kyllä
nykyään hevoset ovat hyvin kalliita.”
Toukokuun lopulla Urhokin kommentoi
näin: ”Sinne kotio kai ne olivat ostaneet
varsan sieltä Virroilta ja oli kai maksanut
aika paljon paperirahaa no kyllä siitä
taas hevoseen pääsee mutta aikaa
siinä menee aika kauan.” Heinäkuussa
Eppu-isä kirjoittaa: ”Hevosen lainasta
lyhennettiin taas kahdella tuhannella
että velka on enää 13000 markassa.
Kyllä tuon maksun kanssa jo kelpaa,
että jos eletään ja terveenä pysytään.
Kyllä tuon hevosen kanssa pärjää kun
se on hyväntapainen ja kaunis, kasvanut on suureksi pojaksi.”
Kirjeissä on mainittu hevosen korvaussumma ja varsan hinta. Jos haluaa
vertailla summia nykyrahaan, voi etsiä
tietoa esimerkiksi Suomen Pankin rahamuseon sivuilta. Armeijalle luovutetun
hevosen korvaussumma olisi nykyrahassa 6051 euroa ja varsan hinta 4322
euroa. Hinnat eivät ehkä kuitenkaan

Kirjeistä ilmenee, että tilan pelloilla on kasvanut
heinää, ruista, ohraa, kauraa ja vehnää. Myös ristaa
(eli hernettä), juurikasveja ja perunaa on kasvatettu.
Toukokuun puolivälissä Taimi kirjoittaa, että tulihan
se kesä vihdoin ja viimein ja että lunta näkyy enää
metsäisillä paikoilla. Rukiin oraat ovat hyvät. ”Isä
pappa on sitä tehnyt kylvöjä, kauraa on jo vähän
kylvänyt ja vehnää ja ristan.”
Kenttäpostia Arvo Talasojalle. Kotiväen kirjeet on postitettu Kihniön
asemalta. Etummaisessa kirjeessä Arvo on sotamies, mutta kesällä hän
sai ylennyksen korpraaliksi ja syksyllä alikersantiksi.
Kuva: Tuula Kuismanen.
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Heinäntekoa Talasojalla. Kuvan omistaa Satu Talasoja.

Taimi Talasoja ja Laura Nieminen paimenessa.
Elli ja Arvo Talasojan valokuvakokoelma.
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suoraan vastaa nykyisiä rahasummia,
koska elettiin paljolti omavaraistaloudessa. Vertailukohdaksi hinnoille voisi
ottaa Taimin maininnan marraskuulta:
”Tuo Lassilan opettaja ottaisi minua
piikomaan ja maksaisi 700 mk kk,
mutta ei äitiä viitsi jättää aivan avutta.”
Palkka olisi nykyrahassa 121 euroa.
Määräyksiä
Muitakin määräyksiä tuli kuin hevosen
luovuttaminen. Kirjeissä kerrotaan
määräyksistä tervaskantojen ajoon.
Helmikuun lopussa Hellä kirjoittaa:
”Täällä on ajot meneillään ja kortteerimiehiäkin on ollut. Meidän miehet
Vaasalaisen ajoissa. Kyllä on tullut
määräyksiä tervaskantojen ajoon mutta
meille ei otettu. Kun ei muuten saanu
ajoon niin piti pakottaa.”
Määräystä ei siis otettu vastaan, mutta
asia ei ollut sillä selvä, vaan siitä tuli
Epulle Toikon-reissu. Toukokuun puolivälissä Hellä kirjoittaa: ”Isäkin kävi käräjillä niistä tervaskantojen ajo asioista
mutta ei hänen kuinkaan käynyt ei
saanut sakkoja eikä mitään. Hän meni
käyden mennessä mutta junalla tuli
tuolta Tampereen kautta takaisin. Kyllä
se oli kurja reisu niin vanhalle ihmiselle.”
Eppu oli tuolloin 64-vuotias. Toikolle oli
matkaa viitisenkymmentä kilometriä.
Sieltä on varmaan ollut kulkuyhteyksiä Tampereelle, ja Tampereelta pääsi
junalla Haapamäen kautta Niskoksen
seisakkeelle neljän kilometrin päähän,
joten paluumatkalla ei ollut niin pitkää
kävelyä.
Myös Lauri sai määräyksen mennä
lääkärintarkastukseen Seurahuoneelle
Kurun kirkolle. Taimi kirjoittaa heinäkuun alussa, että käyntiin meni aikaa
toista vuorokautta ja jalat ovat kipeät ja
rakoilla. Aika pitkiä matkoja ennen on
kävelty, tämäkin oli noin 80 kilometriä.
Tarkastuksessa todettiin, että näkö ei
ollut riittävä. ”Lauri sanoi ettei sinne
sokeita huolita”, Taimi toteaa.

Huhtikuun lopussa hän kirjoittaa, että
saavi ja pytyt eivät ole vielä saapuneet. Toukokuun puolivälissä Taimi
kertoo äidin kiitokset tiskipunkasta.
”Kyllä se on mainio tiski-astia ja vielä
sanottuna joka sorttiin. Sitä näet tilattiin jo Mattilaankin tiski-astiaksi niihin
häihin.” Mattila on Kiviperällä oleva
talo, ja sinne oli tulossa häät. Taimi oli
ilmeisesti menossa apulaiseksi juhliin.
Myös Urhon töistä löytyy mainintoja.
Hän on kuullut Arvon tehneen puhdetöitä ja kirjoittaa itsekin tehneensä
kopan ja lähettäneensä sen kihniöläisen lomallelähtijän mukana. Tämä on
luvannut viedä sen Kihniön asemalle,
josta kotiväki voi sen hakea. Lisäksi
Urho on tehnyt pikkuveljelle hevosen.
Hellä kertoo siitä Arvolle, ja Urho itsekin
kirjoittaa: ”Minä tein Masalle hevosen.
Tänään sain valmiiksi että saa viedä
mennessä, että saa poika ajella.” Matti
oli 5-vuotias.
Kyläläisten kuulumisia
Kyläläistenkin elämästä kirjeissä kerrotaan. On häitä ja hautajaisia ja muitakin
tapahtumia. Helmikuussa oli hautajaiset
Kuusenaholla, joka sijaitsee Talasojalta
kolmen kilometrin päässä. Lyhyen ajan
sisällä kuolivat perheen kuopus, alle
vuoden ikäinen Eeva, ja isännän sisar
Alli. Heidät haudattiin samaan aikaan.
Taimi kertoo olleensa hautajaisissa
passaamassa. ”Kyllä siellä oli väkeä
kaikista Kiviperän taloista, toisista oli
koko talon väki. Ja hyvin oli kaikkia
ruokia, ei vaikuttanut sellaiselta, että
olisi korttiaika.” Hellä puolestaan kertoo,
että Urho on lomallaan ollut yhtenä
kantajana Allilla ja että Eevan arkkua
kantoivat sisaret Lempi ja Kerttu sekä
Toini ja hän.

Sota-aikaa kun eletään, kirjeissä on
tietoja kaatuneista ja haavoittuneista.
Vuoden 1944 kesällä oli isoja taisteluja. Kesäkuulta ei ole lainkaan kirjeitä,
mutta heinäkuussa Taimi kirjoittaa,
että Niemisen Reino ja Tervajärven
Paavo ovat haavoittuneet. Molemmat
olivat lähipaikkojen miehiä: Reino oli
naapurin isäntä ja Tervajärven talo
sijaitsee kolmen kilometrin päässä
Talasojalta. Eppu-isä kirjoittaa: "Kysyit
kaatuneita on Aureen kirkolta Kotirannan Manun poika Kosti." Hän kertoo
myös, että Haaviston Armas ja Arvo
ovat haavoittuneet.
Iloisempiakin uutisia kirjeissä on, eli
tietoa häistä ja kihlauksista. Vuoden
1943 joulukuussa Taimi kertoo, että
Sikurin Elli ja Äijänojan Armas vihitään
tapaninpäivänä. Tammikuun alussa
Hellä kertoo äidin ja isän olleen Sikurilla häissä. Huhtikuun lopulla Hellä
kirjoittaa, millaisia häitä on tulossa:
Mattilan Oivan ja Fannin häät helluntaina Mattilassa ja Toivon ja Lempin
häät Järventakana juhannuksena.
Toivo oli Järventaustasta Kihniöltä,
mutta Lempi oli Kiviperältä, Kivimäen
tytär. Heinäkuussa Taimi kertoo, että
Tervajärven Paavo on mennyt kihloihin
Lepistön Ainon kanssa.

Lassilan koulustakin löytyy pari mainintaa. Maire
kirjoittaa tammikuussa, että uudeksi opettajaksi pitäisi
tulla Kajaanista Edit Hildur Roos, 65v. ”Jos ei tule niin
vanha opettaja tulee.” Hellä kirjoittaa toukokuussa:
”Eilen oli koulullakin äitienpäivät. Ei siellä montaa
äitiä ollut. Tarjottavaa oli tarpeeksi.”
Kyläläisten kuulumisina voi mainita myös, mitä Taimi
kertoo huhtikuussa: ”Kuuluu tänne sen verran uutisia, että Vehmaan Matilla on radio, että se hommaa
itselleen kaikki pelit, eiköhän lopuksi haitarinkin.”
Vehmas oli Kuusenahon naapuri. Gramofoni siellä
jo oli, ja kirjeiden mukaan välillä tanssittiinkin.
Yksi sota-aikaan liittyvä asia olivat evakot. Taimi
suree kirjeessään karjalaisten kovaa kohtaloa, kun
ovat joutuneet lähtemään kohti tuntemattomia maita
ja joutuneet vieraitten ihmisten armoille. Mutta ainakin
Järventaustan talossa Kihniöllä kanssakäyminen on
sujunut hyvin. Toini oli siellä apulaisena ja kirjoittaa
heinäkuussa: ”Siirtolaisia tuli kanssa tänne jo kaksi
perhettä ja kyllä niiden kanssa hyvin on aika kulunu,
kun ne ovat kovia huastamaan.” Kun hän alkaa lopetella kirjettä, hän toteaa: ”Kirjoitin äsken Urhollekin
ja Oivalle tarvitsis kanssa kirjoittaa mutta kun kello
menee niin lujaa, niin ei taida taas keriitä kun tulee
se aika että pitää mennä Karjalaisten kanssa lehmiä
taas lypseleen ja hoitelee.”

Arvon omat vihkiäiset olivat toisena
helluntaipäivänä. Hänet vihittiin Ellin
(o.s. Kuusenaho) kanssa. Loman saantia pohtiessaan Urho miettii, että ”olis
silloin Helluntaina kiva olla lomalla
kun on häitä ja sinun vihkiäisiä, mutta
saa nähdä kuinka se sitten menee”.
Oiva kirjoittaa: ”Siis Helluntaina tavataan. Näkemiin.” Vihkiäisissä otetussa
kuvassa on kolme veljestä sotilaspuvuissa eli lomallepääsy on onnistunut.
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Sota oli jatkunut pitkään ja kirjeissä toivotaan, että
tulisi rauha. Alkuvuodesta Taimi kertoo kahdesta
perheestä, joihin on syntynyt tytär. ”Nyt pitäis pian
tulla rauha maahan kun alkaa tyttölapsia syntymään
sehän on ennenkin ollut sen merkki.” Meni kuitenkin
syyskuun alkupuolelle, ennen kuin rauha tuli.
Rauhan tultua kesti vielä aikansa ennen kuin miehet
pääsivät palaamaan kotiin. Syksyltä on kotoa vain
Lyydia-äidin kirje syyskuulta ja Taimin kirje marraskuun alusta. Urho ja Oiva ovat kirjoittaneet useita
kirjeitä syksyn aikana kotiutusta odotellessa. Kumpikin oli jossain vaiheessa Saimaan saaressa, mutta
eri puolilla. Oiva kirjoittaa lokakuun loppupuolella
Taipalsaarelta: ”Oli muuten todella hauskaa että ei
meidän poikien tarvinnu mennä pohjoiseen, siellä on
vielä jääny monia poikia taiston kentille.”
Viimeiset kirjeet on päivätty lokakuun lopulla ja marraskuun alussa. Urho kirjoittaa 2. marraskuuta, että
”kyllä sitä tässä kuussa ollaan sivilissä kun ne ovat
jo laskenu sellaisia nuoria miehiä siviliin sellasia 23
syntyneitä että ne näyttää laskevan aina porukka
kerralla”.
Vuotta aiemmin, vähän ennen joulua 1943 Taimi
kirjoitti palveluspaikastaan Kokkolasta, että hän on
toista joulua poissa kotoa, ”mutta sinä Arvo olet saanut
olla jo useamman joulun poissa”. Syyskuussa 1944
Lyydia-äiti pohtii: ”Jokohan pääsette sieltä jouluksi
kotiin. On niin pitkä aika kun olemme viimeksi saaneet
kaikkien poikien kanssa Joulua viettää.”
Pojat kotiutuivat marraskuun puolivälissä, joten äidin
toive yhteisestä joulusta toteutui.

Lähteet
Arvo Talasojan (1918-1998) saamat sota-ajan kirjeet. Koneelle kirjoittanut Tuula
Kuismanen, o.s. Talasoja. Kirjeiden kirjoittajat: Juho Efraim (Eppu; 1879-1967),
Lyydia (1895-1997), Urho (1920-1990), Oiva (1922-2002) ja Toini (1927-1946)
Talasoja, Taimi Järventausta, o.s. Talasoja (1924-2018), Hellä Lounanen, o.s.
Talasoja (s. 1929) ja Maire Kaitaranta, o.s. Talasoja (s. 1932). Kirjeiden käyttöön
on saatu lupa kirjoittajilta tai heidän edustajiltaan.

Puhdetöitä
Monet sotilaat tekivät sodan hiljaisempina aikoina puhdetöitä eli erilaisia
käsitöitä. Arvon puhdetöistä löytyy
mainintoja perheen kirjeistä. Hellä
kirjoittaa maaliskuun alussa: ”Kyllä
on paketti saatu jossa kauhoja. Mutta
ei sitä jossa olet koreja lähettänyt.”

Kotiutusvaihe

Täydentäviä tietoja on saatu Maire Kaitarannalta.

Talasojan perhe kuvattuna Ellin ja Arvon vihkiäisissä 29.5.1944. Takarivissä vas. Lyydia, Lauri,
Eppu, Oiva ja Urho. Edessä Matti, Maire, Elli, Arvo, Terttu, Toini, Hellä ja Taimi. Kuvasta puuttuu Helvi, joka oli sotalapsena Ruotsissa. Kyläkuvaaja Juho Patomäen ottama kuva/Marjo
Heikkilän kuva-arkisto.

Lyydia-äidin kirje Arvolle 24.9.44. Käsiala ei ole
Lyydian omaa, vaan hänellä on ollut joku kirjurina.
Kuva: Tuula Kuismanen.

Suomen Pankin rahamuseo, Rahanarvolaskin. http://apps.rahamuseo.fi/
rahanarvolaskin#FIN
Wikipedian artikkelit Karbidilamppu, Puhdetyö, Puinti. https://fi.wikipedia.org/wiki/
Karbidilamppu; https://fi.wikipedia.org/wiki/Puhdety%C3%B6; https://fi.wikipedia.
org/wiki/Puinti
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Ritva Kettunen

Kivimäen ladon seinässä on vuosiluku 1812
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Mikael Mikaelinpojan hautamuistomerkki
Naantalin kirkossa

Anders Rundeel nuoremman aatelisvaakuna
Lempäälän kirkossa
Hilma Kivimäki v. 1937
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Lassilan ja Itä-Aureen alakansakoulujen oppilasluettelo
vuodelta 1926.
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Lassilan entiset oppilaat
kokoontuivat
Veli Niemisen aloitteesta Lassilan koululla kokoonnuttiin 13.7.2019. Läsnä oli
noin 40 entistä oppilasta, ja osalla oli
myös puolisot mukana. Marjo Heikkilä
esitti kirjoittamansa koulun historiikin. Tarmo Kivimäki kertoi 1940-luvun
kouluajoistaan. Raimo ja Matti Talasmäki järjestivät haitareilla osallistujille
kahvikonsertin. Kiitämme Tervajärven
väkeä koulun avaamisesta.
Terveisin Ritva Kettunen

Lassilan opettajat:
1925-1926
1926-1927
1927-1928
1928-1929
1929-1930
1930-1931
1931-1936
1936-1944
1939-1940
1940-1941
1941-1942
1942-1943
1944-1945
1945-1946
1945-1946
1946-1947
1946-1947
1947-1948
1947-1948
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Niini Murto
Hilja Viitala
Helmi Rajala
Eeva Peltonen
Aune Saari
Alma Mallenius
Lempi Saarinen
Marja-Terttu Penttilä (os. Vantala)
Aliina Hintikka
Tyyne Nisonen
Hilda Heikkinen
Aino Virtanen
Maija Juvas
Ilta Nieminen
Mimmi Keskinen
Sylvi Erjavaara
Heikki Holopainen
Eino Hallamäki
Irja Hallamäki

1948-1949
1948-1949
1949-1950
1949-1950
1950-1967
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1966
1967-1968
1966-1968
1968-1969
1968-1970
1969-1970

Liisa Ahlstedt
Helmer Neva (sl), Heikki Holopainen (kl)
Sinikka Roine
Olavi Nieminen
Aino Hassi
Toini Ruuskanen
Matti Kaasinen
Hilma Aropaltio
Kalervo Mattila
Else Niemi
Pirkko Kukkasniemi
Eeva-Liisa Taimio
Martta Lehtonen
Pentti Alhojärvi
Arto Kähärä
Tauno Haavisto
Raija Wallin
Jarmo Vajesoja
Liisa Mäkinen
Tapio Mäkinen
Hilkka Pentti
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Kaijan mietteitä

Kaija Kivimäki
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Kuvat: Mauri Raittila ja Maire Konttinen

26

27

Matka Viron Itä-Virumaalla sijaitsevaan Kuru-kylään 13.-15.9.2019
Perjantai 13.9.2019
Ensimmäiset matkustajat nousivat BussiMannisen kyytiin K-JussiMatin pihasta, ItäAureentie 1060. Ystävällinen kuljettajamme Jali Kontuniemi nosteli matkalaukut auton
takaosaan. Matkan jatkuessa Ylöjärven Kurusta kyytiin nousi iso joukko matkalaisia ja
matkalla Helsingin Länsisatamaan poimittiin viimeiset mukaan. Kahvitauon jälkeen matka
jatkui auringon paistaessa.
Länsisatamassa kuljettajamme haki matkaliput ja jakoi ne meille. Silja Eurooppa-laiva lähti
kohti Tallinnaa klo 18.30. Laivalla majoituimme kahden hengen hytteihin ja vietimme yön
laivalla. Upea auringonlasku lähes tyynellä ulapalla kruunasi alkavan matkamme.

Ontikan rantatörmällä sijaitseva 30-metrinen Valasten putous oli seuraava kohteemme.
Putoukseen voi tutustua rappusia pitkin laskeutumalla alas Suomenlahden rantaan.
Rappusilta avautuu hyvä näkymä 400 000 vuotta sitten syntyneisiin maapallon kerroksiin.
Parhaimmillaan putous on keväisin ja tulva-aikana. Putous oli vedetön kuivan kesän
jälkeen. Opas kertoi, että rappuset Suomenlahden rantaan oli uusittu pari vuotta
aikaisemmin, entisten romahdettua. Rappusia oli 373 kpl. Pauhu oli mahtava ja aallot olivat
aika kovia, kun laskeuduimme alas rantaan. Ranta oli täynnä veden silottamia kiviä ja
kelottuneita puita. Joku uskalikko kasteli jalkansa vedessä.

Lauantai 14.9.2019

Tallinnassa nousimme maihin aamulla klo 8.
Siirryimme linja-autolla aamiaiselle ravintola Kochi Aidadiin.
Tallinnan suurkauppiaan Joachim Christian Kochin perustamat aitat ovat nähtävyys ja
historiallinen maamerkki Tallinnan meriporteilla. Varastojen rakentaminen liittyi talous- ja
teollisuuselämän elävöitymiseen 1800-luvun loppupuolella.
Nykyisin se toimii kahvilana ja krouvina tarjoten
asiakkaille paikan päällä valmistettuja uuninlämpimiä
leivonnaisia, monta lajia elävää olutta sekä kartano-,
talonpoikais- että myös kaupunkilaistyylistä virolaista
ruokaa.
Aamiaisen jälkeen matkamme jatkui kohti
määränpäätämme Viron Kurun-kylää.
Tallinassa mukaamme liittyi virolainen opas Jaanika
Kullerkup. Ajomatkan aikana hän kertoi Viron historiasta. Mielenkiintoista oli kuulla, että
vain suomalaiset kutsuvat Eestiä Viroksi. Latvialaisille Eesti on Ikaunia.
Hän kertoi myös, että Viron maaperä on liuskekiveä, joten siellä ei ole routaa. Maantien ja
pellon väliin on kasvatettu kuusia estämään eläimiä pääsemästä tielle.
Matkalla ohitimme Virumaan tuulimyllyjä ja Lahemaan kansallispuiston - pituus 50 km.
1
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Matkamme jatkuessa näimme Ontikassa sijaitsevan Kalle Palanderin omistaman kartanon.

Kierroksen jälkeen nousimme taas bussiin ja matka jatkui. Kurun tienviitan kohdalla
pysähdyttiin ottamaan kuvia

Kohtlan kaivosmuseo. Kohtla-Nõmmellä sijaitseva museo on rakennettu vanhan
liuskeöljykaivoksen yhteyteen. Liuskeöljyä on Virossa hyödynnetty lähes 100 vuoden ajan
energiatuottajana. Neuvostoliiton aikana maassa toimi kymmenkunta kaivosta. KohtlaNõmmen kaivos suljettiin vuonna 2001 ja uusi uljas vierailukeskus avattiin vanhaan
liuskekiven lajittelukeskukseen. Vanhassa kaivoksessa kulkee tunneleita kilometrikaupalla,
mutta suurin osa niistä on nykyään veden vallassa, sillä kun Kohtlan kaivos vuonna 2001
suljettiin, niin myös vettä pumpanneet pumput saivat lähteä. Noin 1-1,5 tunnin kierroksella

Totesimme porukalla, että puolukat olivat vielä raakoja.
Kurun-kylä sijaitsee Peipsi-järven alueella. Järvi on 143 km pitkä ja 49 km leveimmältä
kohdaltaan. Virolaiset kutsuvatkin sitä mereksi. Peipsi-järven ympäristö on niin sanottujen
vanhauskoisten aluetta. Kurun alueella asuu vakituisesti vain 53 asukasta. Viron kielellä
Kuru tarkoittaa rotkoa. Maisema vaikutti kuitenkin aika tasaiselta. Opas kertoi tarinan
Kurun männystä, joka oli 300 vuotta vanha. Puun ympärysmitta oli yli 3 metriä ja korkeutta
8 metriä.
Kylässä tapasimme miehen, joka on pitänyt Peipsi-järven rannalla lomakylää vuodesta
1995. Mies kertoi, että myös suomalaisia on vieraillut heillä.

kuljetaan 8 metrin syvyydessä kulkevissa tunneleissa.
Tilattu suomenkielinen opas kertoi kaivoksen historiasta. Puettuamme kaivosmiesten
varusteet kypärän ja takin pääsimme käymään kaivoksessa. Teimme alhaalla matkan
vaunulla, jollaisilla kaivosmiehet siirtyivät louhintapaikoille jopa 8 km päähän. Työmatka
saattoi kestää 40 min. Entisiä työntekijöitä löytyy vielä huoltamaan koneita ja opastamaan
museossa. Opas käynnisteli vanhoja koneita näyttääkseen meille, että ne ovat vieläkin
toimivia. Meteli oli kauhea.

Museon ravintolassa söimme maukasta Seljanka-keittoa.

Matkanjärjestäjät luovuttivat hänelle KurunLehden ja ämpärin.
3
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Kuremäen nunnaluostari oli viimeinen vierailukohteemme.
Kuremäen keskustassa sijaitseva Kuremäen luostari on perustettu vuonna 1891, se on ainoa
Virossa toimiva ortodoksinen nunnaluostari. Ennen luostaria Kuremäellä sijaitsi virolaisten
pyhä lehto ja mäen juurella uhrilähde. Lähde tunnetaan nykyään pyhänä lähteenä parantavan
vetensä vuoksi.
Luostarialueen helmenä seisoo liki satavuotias kirkko. Viisikupoliseen ja kolmialttariseen
kirkkoon mahtuu 1200 ihmistä. Kirkon sisäpuoli on ortodoksikirkolle tyypillisesti kultaa
loistava. Sisältä löytyy myös Jumalanäidin ikoni. Kirkko on nimetty Jumaläidin pois

Kartanon päärakennus on toiminut mm. kouluna. Nykyisin sen omistaa valtio ja se toimii

kunnan kokous- ja konserttitilana.
Sunnuntai 15.9.2019 Sade saatteli meidät matkaa, kun lähdimme aamiaisen jälkeen bussilla
kohti Tallinnaa. Tallinassa oli varattu aikaa ostoksille ennen laivaan nousua. Tallink
Megastar lähti kohti Helsinkiä klo 13.30, johon saavuimme klo 15.30. Voimistuva
merenkäynti tuntui laivalla – merimiesaskelin sai taivaltaa ja pitää tiukasti kiinni
kahvikupistaan, ettei sumpit kaatuneet naapurin syliin. Oleskelu ulkokannellakin oli
kielletty. Bussilla jatkoimme kohti Suomen Kurua. Osa matkalaisista jäi Helsinkiin.
Kotimatka sujui mukavasti, meille järjestetyn tietokilpailun merkeissä. Pikainen kahvitauko
pidettiin puolivälissä matkaa. Paluumatkalla saimme myös kuulla, että olimme olleet Kurun
Lehden 10-vuotis juhlamatkalla.
Ilta hämärtyi, kun olimme Itä-Aureessa puoli 9 maissa. Viimeiset matkalaiset jäivät KJussiMatin pihaan, kuskin jatkaessa matkaa Ruovedelle.

nukkumisen kirkoksi. Sisällä kirkossa valokuvaaminen oli kielletty.
Luostarissa on noin 60 nunnaa. Saimme omatoimisesti tutustua alueeseen. Kerkesimme
käydä kirkossa ja hautausmaalla, johon on haudattu myös paikallisia.
Aurinko paistoi, kun
saavuimme luostarille, mutta
äkillinen ukkoskuuro ajoi
meidät pois alueelta.
Suunnitelmissa oli käydä
pyhällä lähteellä, mutta se ei
toteutunut. Vierailu jäi
harmittavan lyhyeksi.
Piipahdimme vielä
paikallisessa kahvilassa ja
matkamuistomyymälässä,
ennen kuin matkamme jatkui
kohti Mäetagusen
yöpymispaikkaamme.
Mäetagusen kartano sijaitsee Alutagusen kunnassa Itä-Virumaan maakunnassa. Kartano
mainittiin ensimmäistä kertaa vuonna 1542. Sen ensimmäinen omistaja oli saksalainen Peter
von Tiesenhausen. Alueella on 21 rakennusta, joita käytetään eri tarkoituksiin. Puistoalueen
keskellä sijaitsevan vanhan kartanon tallirakennukseen on perustettu hotelli, joka toimi
majapaikkanamme. Illallisen jälkeen ehdimme vielä käydä kylpylässä ennen sen
sulkeutumista. Kartanoon emme päässeet tutustumaan, opastus olisi pitänyt tilata
ennakkoon.

Matkalaiset Maire Konttinen ja Paula Kovanen.
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Yleistä
Yhdistys toimii Pohjois-Kurun kylien yhteisenä kyläyhdistyksenä. Pohjois-Kurun kyliin
kuuluvat Itä-Aure, Kallio, Luode, Länsi-Aure ja Riuttanen.
Pohjoiskurulaiset sotaveteraanit ja -invalidit perustivat yhdistyksen vuonna 1995. Yhdistys
merkittin yhdistysrekisteriin 21.2.1996. Yhdistyksen kokoontumistila, kurssien pitopaikka ja
tukikohta on baari ja kyläkauppa JussiMatti, Itä-Aureentie 1060, 34550 Itä-Aure.
Yhdistyksen tavoitteena on alueidentiteetin ja yhteisöllisyyden vahvistaminen, hyvinvoinnin
ja turvallisuuden edistäminen, palveluiden kehittäminen, kulttuuriperinnön ja luonnon
tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntäminen, ympäristön ja omaleimaisuuden
korostaminen.
Hallitus
Yhdistyksen hallitus valittiin 7.6.2019 JussiMatissa pidetyssä vuosikokouksessa.
Puheenjohtajaksi valittiin Kaija Kivimäki-Järvenmäki. Varapuheenjohtajaksi Paula Kovanen.
Sihteeriksi Anne-Maija Kivimäki. Hallituksen jäsenet: Reino Anttila (vj Antero Marja-aho),
Elina Riitijoki (vj Jouni Järvelä), Hannu Kovanen (vj Pauli Kovanen), Julia Riitijoki (vj Jouko
Suonpää), Matti Järvenmäki (vj Pentti Kovanen).
Myös varajäsenet osallistuivat hallituksen kokouksiin.

Kuvaa ei voi näyttää.

Toiminnantarkastajiksi nimettiin Kaarlo Karttila ja Sakari Niemelä sekä varalle Tarja Riskilä
ja Jari Rautanen.
Hallitus kokoontui vuoden 2019 aikana 2 kertaa.
Turpakäräjiä/ideariihiä pidettiin 19.4., 20.4., 21.4., 24.5., 5.6., 15.7., 27.8., 2.9., 12.9., 28.9.

Taistelijan talo-palveluyhdistys ry.
Itä-Aureentie 1060, 34550 Itä-Aure
www.pohjoiskuru.fi
facebook Taistelijan talo-palveluyhdistys
facebook Pohjois-Kurun kuvia

TOIMINTAKERTOMUS
1.1.-31.12.2019
Laatinut Paula Kovanen

Yhdistyksen jäsenet
Toimikaudella vuosimaksun maksaneita on 91 henkilöä. Ainaisjäsenmaksun maksaneita on
13 henkilöä.
(ainaisjäsenmaksu 150€, henkilöjäsenmaksu 10€, yritys-ja yhdistysjäsenmaksu 50€)
Talous
Toimintaa on rahoitettu jäsenmaksuilla ja myymällä yhdistyksen tuotteita ja julkaisuja sekä
tilaisuuksissa järjestetyillä arpajaisilla. Nuorisoleaderiltä on saatu tukea mm. lasten luovan
toiminnan kerhoon ja luontokerhoon.
Ulkoinen tiedottaminen
Yhdistys on toimintakauden aikana tiedottanut Pohjois-Kurun tapahtumista
www.pohjoiskuru.fi sekä Taistelijan talo-palveluyhdistyksen facebook-sivujen kautta.
Tapahtumista on ilmoitettu Pohjois-Kurun kylien ja Ylöjärven kirjastojen ilmoitustauluilla,
Kurun Lehdessä, Ylöjärven Uutisissa, Aamulehden menovinkeissä, sekä paikallisradiossa.
Yhdistyksen tekemää esitettä on jaettu tapahtumissa, JussiMatissa ja Kurun kirjastossa.
Sisäinen tiedottaminen
Kokouskutsut ja tilannekatsaukset, on hoidettu pääosin sähköpostitse. Kokoontumiset ovat
mahdollistaneet myös suullisen tiedottamisen.
Jäsenistölle ja tiedotuslistalla oleville on ilmoitettu tulevista mielenkiintoisista tapahtumista
tai kursseista sähköpostitse ja kirjeitse.
Yhteistyö muiden yhteisöjen kanssa
Kurun kappeliseurakunta. Yhdistys on järjestänyt Lauri Schreckin kirkkokonsertin
heinäkuussa. Kirkko oli avoinna myös Avoimet kylät- ja kyläkirppissuunnistuspäivänä.
Ylöjärven seurakunta
Aurejärven hautausmaan vanhat hautapaikat muistomerkkeineen on huolestuttanut
kyläyhdistystä. Yhdistyksen nettiadressi vanhojen hautapaikkojen säilyttämisestä
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muistomerkkeineen on kerännyt satoja allekirjoituksia. Kirkkovaltuusto otti vastaan
kokouksessaan 1/2019 adressin Aurejärven kirkon vanhojen hautapaikkojen
säilyttämisestä. Kirkkovaltuusto ja -neuvosto tulkitsivat kokouksessaan 1/2019 adressin
seurakuntalais-aloitteeksi.
Kirkkonneuvosto suoritti katselmuksen 15.5.2019 Aurejärven hautausmaalla. Tilaisuudessa oli
läsnä myös runsaslukuinen yleisö.
Kyläyhdistys ja adressien allekirjoittajat ovat kärsineet tappion yrittäessään saada seurakunnan
säilyttämään kaikki vanhat hautapaikat muistomerkkeineen.

* Kyläkokous 20.4. klo 16 alkaen JussiMatissa. Paikalla oli noin 30 henkilöä.
Kyläkokouksessa päätettiin mm. perustaa nettiadressi polttoainejakelun kylmäaseman
saamiseksi Pohjois-Kuruun.

Kurun kesäasukkaiden neuvottelukunta kävi tutustumassa yhdistyksen toimintaan.

Kesätorilla esiteltiin yhdistyksen toimintaa. Jaettiin yhdistyksen info-esitettä ja 2019
kesätapahtumat-esitettä. Maire Konttinen ja hänen pienet apulaisensa myivät arpoja
yhdistyksen hyväksi. Paavo Pajunen myi tekemiään puukkoja. Paula Kovanen myi
käsitöitä. Raili Äijälällä oli myynnissä laukkuja, rahapusseja ja poppanoita.

Yhteinen Aurejärvemme ry yhdistyksen materiaalia jaettiin yhdistyksemme tapahtumissa.
Yhdistyksemme jäsenet ovat osallistuneet Yhteinen Aurejärvemme järjestämiin tapahtumiin
auttamalla järjestelyissä.

* Lauantai 8.6. klo 10-15 Valtakunnallinen Avoimet kylät-päivä. Kesätori JussiMatin
pihapiirissä ja frisbeegolfturnaus Pohjois-Kurun urheilukentällä.

Baarista oli ostettavissa hernekeittoa ja pannaria sekä kahvia ja pullaa.

Tampereen seudun työväenopisto
* Pohjois-Kurun kotiseututarinat-kurssi pidettiin maanantaisin JussiMatissa. Opiston piiriin
ilmoittautui syksyllä 15 osallistujaa ja suurin osa on ollut aktiivisesti mukana. Henna
Nurmela, teatteri-ilmaisun ohjaaja, toimi kurssin vetäjänä. Kurssilla tuotettiin tekstiä ja kuvia
omaksi ja jälkipolvien iloksi. Tavoitteena on tulevaisuudessa julkaista Pohjois-Kurun kylien
kotiseutuhistoriikki. Osallistujat kertoivat koulumuistoja Luoteen, Rasimäen, Kitusen,
Riuttasen, Lassilan, Itä-Aureen ja Länsi-Aureen kouluista sekä myös Parkanon Aureen ja
Vuorijärven kouluista ja myös kauempaa. Salon seudun Uskelan kylän koulunkäynnistä.
Aiheet vaihtelevat viikottain. Yhdellä kokoontumiskerralla juteltiin ja kirjoiteltiin muistiin
asioita koulurakennuksista, koulumatkoista, entisajan koulun arkipäivästä, kouluruoista,
opettajista, keittäjistä ja koulukavereista. Ja tuon ajan koulukiusaamisestakin puhuttiin ja
opettajien kurinpitotoimista.

Frisbeegolfturnaukseen osallistui viisi joukkuetta. Kisaisäntänä toimi Pentti Kovanen.
Tapahtumassa kävi 100 henkilöä.

* Leikkikerho alle kouluikäisille oli keskiviikkoisin JussiMatissa. Ohjaajana Henna Nurmela.
Tutustuttiin teatteriin, tanssiin, musiikkiin, kuvataiteeseen ja kädentaitoihin leikin keinoin.
Roolileikittiin, rakennettiin kuvitteellisia maailmoja, musisoitiin ja tanssittiin. Samalla lapset
oppivat kommunikoimaan ja toimimaan osana ryhmää. Ryhmään osallistuttiin oman
aikuisen kanssa.

* Sunnuntai 30.6. retki Parkanon Alkkianvuorelle. Oppaina Tellervo ja Heinz Schrader.
Maire Konttinen otti ilmoittautumiset vastaan. Lähtö JussiMatin pihalta klo 10
yhteiskuljetuksella. Kaikkiaan matkaa kertyi noin 5km vaikeakulkuista, mutta kaunista
maastoa. Retki päättyi kahvitellen ja makkaraa paistaen. Retkellä oli mukana 12 henkilöä.

* Lapset luontoon -hankkeen luontokerho perjantaisin. Kerhon vetäjä, luonto- ja eräopas,
Marleena Turunen-Järvelä. Luontokerhon retkillä käytiin mm. Multiharjun aarnimetsäpolulla
ja SaariSoljasilla Seitsemisen kansallispuistossa. Tehtiin retki Riuttaskorven
virkistysmetsään Haukijärven keittokatokselle ja lähistöllä sijaitsevalle koskelle. Käytiin
nuotioretkellä Salosella, jossa pystytettiin loue, eli laavukangas. Paistettiin kodassa
tikkupullia ja makkaraa. Aurejärven Suolahdessa saatiin mato-ongilla viisi ahventa.
Tutustuttiin myös muihin kalalajeihin. Rannalla rakennettiin hiekkalinnoja ja
luonnonmateriaaleista kaarnalaivoja. Maalattiin kiviä ja tehtiin kiikareita. Käsiteltiin
nisäkkäitä, tutustuttiin eri riistalajeihin ja askarreltiin.
Luontokerhon toiminnasta Marleena Turunen-Järvelä kokosi julkaisun, joka sisältyy joulun
alla ilmestyvään Kotiseutumme Pohjois-Kuru 2019 lehteen.

Tapahtumia 2019

* Perjantai 16.2. Potkukelkkojen kokoontumisajot täydenkuun aikaan. Pohjois-Kurun
kyläläisten organisoima vapaamuotoinen talvitapahtuma potkukelkkaillen kyliltä
JussiMattiin. Perillä illanvietto arpajaisineen. Pääpalkintona potkukelkkoja. Onni suosi mm.
Joni Kovasta ja Hilkka Ahosta. Kylien välisen tietovisan voitti Luode, toisena Itä-Aure,
kolmantena Riuttanen, neljäntenä Länsi-Aure ja viidentenä Kurun kirkonkylä.
Mukavaa oli, että eka kertaa tapahtumaan tultiin hevosillakin Tiuran tallilta. Potkukelkkakeli
olikin aika sohjoinen ja tiet osin hiekoitettujakin aika reippaasti.
Paikalla oli noin 100 henkilöä.
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24.5. JussiMatin pihassa.
* Teltanpystytystalkoot 20.4.

* Lauantai 29.6. klo 10-17 Pohjois-Kurun kyläkirppissuunnistus. Suunnistuskartat,
markkinoinnin ja tiedottamisen hoiti yhdistys. Ilmoittautumiset otti vastaan Tarja Riskilä
Luoteesta. Suunnistusrasteja oli 10. Useissa kohteissa oli useampia myyjiä. JussiMatin
pihapiirissä rastilla 5 esiteltiin yhdistyksen toimintaa ja jaettiin yhdistyksen esitteitä. Pentti
Kovanen myi arpoja yhdistyksen hyväksi. Paula Kovanen myi käsitöitä ja kirppistavaraa.
Raili Äijälällä oli myynnissä laukkuja, rahapusseja ja poppanoita.
Baarista oli ostettavissa hernekeittoa ja pannaria sekä kahvia ja pullaa. Tapahtumassa kävi
noin 100 henkilöä.

* Lauantai 6.7. klo 18 alkean Korpi Soi Vol III musiikkitapahtuma JussiMatin pihalla.
Esiintyjinä Itä-Aure kollektiivi Elina Riitijoki, Julia Riitijoki ja Samu Joutsi. Viihdeorkesteri
Kolminkertaiset. Näyttelijä/laulaja Joni Leponiemi viihdytti vieraita. Joni Leponiemi on
suomalainen näyttelijä, joka tehnyt rooleja suomalaisissa elokuvissa ja televisiosarjoissa
sekä eri teattereissa.
Paikalla noin 70 henkilöä.
* Sunnuntaina 14.7. klo 16 Lauri Schreck Aurejärven kirkossa.
Lauri Schreck on moderni multi-instrumentalisti ja lauluntekijä, joka on päivittänyt
perinteisen suomalaisen kanteleen nykypäivään. Hän on tullut tunnetuksi maagisilla liveesiintymisillään niin Talent Suomi -ohjelmassa kuin Helsingin Kaupunginteatterissa sekä
lukuisissa muissa tapahtumissa ympäri Suomea. Laurin ainutlaatuinen tapa toteuttaa
livenä kaikki biisit tekee esityksestä ainutkertaisen, hän on valloittanut niin kotimaisia kuin
kansainvälisiäkin yleisöjä. Aurejärven kirkossa Lauri esitti kitaralle sovittamiaan kappaleita.
Konserttia oli kuuntelemassa noin 100 henkilöä.
* Lauantai 3.8. klo 10-17 paikallishistoriapäivä. Päivä aloitettiin JussiMatissa
kahvihetkellä, jossa vetäjä FM Marjo Heikkilä (o.s. Mäkinen) alusti päivän. Aamupäivällä
retkeiltiin Sormusen talolle ja sen isonvihanaikaisen piilopirtin paikalle. Kivijärven rannan
kesäasukas, Itä-Aureessa syntynyt Mauri Raittila oli oppaana.
Antero Marja-aho opasti SalmiRuokkeen harjulla Iso-Mustajärven perällä Virtain rajan
tuntumassa. Lassilan koulua historioineen esitteli FM Marjo Heikkilä (o.s. Mäkinen), joka
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edellisvuosien tapaan on vapaaehtoistyönä vastannut yhdistyksen Pohjois -Kurun
paikallishistoriapäivän toteuttamisesta. Paikallishistoriapäivänä retkeiltiin omilla autoilla ja
kimppakyydeillä. Osallistujia oli noin 30.
* Teltan purkaminen JussiMatin pihasta sunnuntai 29.9.
* KASKINAURIS -leaderhanke (2019-2020) Retkiä luontoon ja historiaan toteutti sieni-illan
maanantaina 16.9. JussiMatissa. Hankkeen veti Marja Vehnämaa Pirkanmaan Martat ry:stä.
Hän tutustutti sieniin ja tunnisti paikalle tuotuja entuudestaan tuntemattomia sieniä.
Paikalla oli 17 ihmistä eri puolilta Pohjois-Kurua. Kaikille tuli tutuksi mm. herkullinen
kehnäsieni.

graafisesta suunnittelusta vastasi Julia Riitijoki.
Kumpikin julkaisu maksaa 15-20€. Julkaisuja voi tilata taistelijantalo@gmail.com
Aiemmin julkaistu
Kotiseutumme Pohjois-Kuru 2018, 2017, 2016, 2015
Taistelijan Talo Palveluyhdistys r.y:n 20-vuotisjuhlajulkaisu "Suomi 100 vuotta
Pohjois-Kuru vuoteen 2017
Opas Pohjois-Kurun kylien kulttuuriraiteille 2015 (sisältää myös Aurejärven hautausmaan
kierroksen).
Pohjois-Kurun Joulu 2014, 2013
Pohjois-Kurun rippikuvakokoelma 2014

* Syyskuussa yhdistys lähetti edustajansa Paula Kovasen ja Maire Konttisen Kurun
Lehden 10-vuotisjuhlamatkalle Viron Kuruun. Matkakertomus on luettavissa Kotiseutumme
Pohjois-Kuru 2019 julkaisusta.

Aurejärven kirkko 2013

* Perjantai 25.10. klo 18 Teatteriryhmä Konkari esitti näytelmän EILA hallahapsi
hämeenkyröläisen pikkulotan elämästä. Näyttelijöinä olivat Matilda Leppänen ja Marita
Jääskö, joka oli tehnyt esitykseen koreografian. Ohjaajana oli Henna Nurmela, joka oli
laatinut näytelmän dramaturgian. Konkariteatteri myi esitykseen ovelta 36 lippua, mikä oli
siihenastisten esitysten yleisöennätys. Kyläyhdistys tarjosi kaikille pullakahvit. Teatteriesitys
ammattilaisten toimesta oli kylässä historian ensimmäinen ja esityspaikka JussiMatti oli
tätä iltaa varten “kalustettu” teatteriksi. Teatteriesitys kiersti Kihniössä, Parkanossa,
Karvialla ja Virroilla, pääasiassa kirjastojen tiloissa.

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

* Isänpäiväkonsertti sunnuntai 10.11. klo 16 Kurun srk-talossa. Amerikkalainen
jazzlaulaja Tiffany Toriumi laulaa afroamerikkalaista jazzia ja gospelia. Säestäjinä
miehensä Yasunori Toriumi rummut, Esko Hannula piano, Kyösti Aalto kontrabasso ja Otto
Veikkola kitara-laulu. Äänentoisto Martti Kauppinen.
Birgitta Äijälä esitti konsertin aluksi omia lauluja (piano, laulu). Konserttiin ei ollut
pääsymaksua. Ovelta myytiin ohjelmalehtisiä 10€, joka sisälsi myös kakkukahvit. Konsertti
korvasi yhdistyksen jo perinteeksi tulleen Aurejärven kirkossa pidetyn joulukonsertin.
Konserttipaikaksi valittiin seurakuntatalo mm. siellä olevan uuden flyygelin takia.
Konsertissa olivat paikalla myös Tiffanyn Suomeen kutsuneet Allan ja Ayo Reed sekä
tyttärensä Fija miehensä Danienin kanssa. - Reedin perhe haluaa tehdä tunnetuksi
afroamerikkalaista jazz-musiikkia esi-isiensä kotiseudulla Kurussa.
Konsertissa oli noin 80 kuulijaa.
* Maisemanhoitotalkoita
Urheilukentän ruohon kävi laikkaamassa yrittäjä Luoteesta. Uimarannan ruohonleikuusta oli
vapaaehtoisesti huolehtinut lähistön kesäasukas.
Torstaina 6. kesäkuuta vietiin Kurun graniitista olevia kiviä penkeiksi ja pöydiksi Suolahden
uimarannalle. Kivet oli lahjoittanut Tampereen Kovakivi, yhteyshenkilönä toimi Helena Nevala.
Kivet toi kuorma-autoilija Erkki Nurmi.
Maisemanhoitotalkoita urheilukentän siistimiseksi ja frisbeegolfradan kunnossapitämiseksi
pidettiin tarpeen mukaan.

Pekka Kuusela: Hurskaan taiteen suku 1215-2015, Kingelinin kiikarilla 2016.

Tuotteet
Pohjois-Kurun logolla olevia T-paitoja tilattiin uusissa väreissä (burgundi, harmaa ja musta).
Pohjois-Kurun logon ovat suunnitelleet Julia Riitijoki ja Vilma Riitijoki.
Vuoden aikana teetettiin myös uusia adresseja ja postikortteja. Molempiin on painettu
kyläläisten lahjoittamia kuvia.
Yhdistys myy edelleen toimintansa rahoittamiseksi JussiMatissa sijaitsevassa yhdistyksen
kirjakirppishyllyssä lahjoituksena saatuja kierrätyskirjoja euron kappale.
Muuta
Yhdistyksen teettämiä tuotteita voi ostaa tilaamalla osoitteesta taistelijantalo@gmail.com
tai JussiMatista.
Yhdistys ylläpitää sivustoja www.pohjoiskuru.fi sekä facebook sivuja Taistelja talopalveluyhdistys ja Pohjois-Kurun kuvia.
Vanhojen valokuvien kerääminen jatkui edelleen Pohjois-Kurun kuvia facebook-sivustolle
Yhdistyksen jäseneksi on voinut liittyä maksamalla yhdistyksen vuosikokouksessa
päättämän kulloisenkin jäsenmaksun yhdistyksen tilille FI1551900520034710 Kurun
Osuuspankkiin tai JussiMatissa.
*******************************************************************************************************

Julkaisuja
Kotiseutumme Pohjois-Kuru 2019 julkaistiin vuoden loppupuolella paperilehtenä ja
myöhemmin myös kotisivuilla verkkolehtenä.
Pohjois-Kuru vuosikalenteri 2020 ilmestyi myös ennen joulua. Yhdistyksen ensimmäinen
vuonna 2018 ilmestynyt vuoden 2019 seinäkalenteri myytiin loppuun ennätysajassa. Kuvat
kalenteriin on lahjoittanut Elina, Julia, Helena ja Johannes Riitijoki. Molempien julkaisujen
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Kivipenkit uimarannalle Suolahteen saatiin
Tampereen Kovakiveltä.
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Taistelijan talo -palveluyhdistys

Kantri ry:n Nuoriso-Leadertuki

Perjantaina 28.6. oltiin Itä-Aureen
Junkkarin polulla, vanhalla
urheilukentällä. Lennätettiin leijaa,
tutkittiin kukkia ja hyönteisiä
luupeilla ja suurennuslaseilla,
heitettiin tarkkuusheittoa kävyillä ja
tehtiin käpyeläimiä muurahaisten
polun varteen taideteoksiksi.

Marleena Turunen-Järvelä

Lasten luontokerho Pohjois-Kurussa 2019
Lasten vanhempien toivomuksesta Taistelijan talo -palveluyhdistys haki Kantri
ry:n Nuoriso-Leaderista hankeavustusta lasten luontokerhoon, jollaista ei ole
alueella aiemmin ollut. Lapset Luontoon-hanke toteutuikin Pohjois-Kurussa
kesällä 2019. Luontokerho kokoontui kahdesti viikossa, tiistaisin ja
perjantaisin. Kerhoon osallistui yleensä kolmesta kahdeksaan lasta.

Kerhon vetäjänä oli erä- ja luonto-opas Marleena Turunen-Järvelä ItäAureesta. Kerhon tarkoitus oli tukea lasten luontosuhdetta sekä innostaa ja
näyttää heille, kuinka paljon luonnolla on tarjottavaa. Kerhotoiminta tarjosi
ideoita siihen, mitä kaikkea lasten kanssa voi touhuta, jotta he saavat positiivisia
luontokokemuksia.

Kerhoretkien tarkoitus oli tutustuttaa lapset läheisiin retkikohteisiin. Erityisesti näillä retkillä näkyi,
kuinka lapset vapautuivat, kun he saivat itsenäisesti tutkia luontoa ja innostua siitä muiden lasten
kanssa. Retkikohteina olivat Seitsemisen Saari-Soljasen alue, Multiharjun aarnipolku sekä
Riuttaskorven Haukijärven lähimaasto ja keittokatos. Luonnossa liikkumisen ilo näkyi ja kuului.
Myös sisätiloissa järjestettiin luontoaiheista tekemistä muun muassa askartelujen ja satujen
parissa.

Tiistaina 2.7. tehtiin pienet hyönteishotellit vessapaperirullista
ja tuohesta. Lokeroihin laitettiin käpyjä, kaarnaa ja kuivaa
vuohenputkenvartta yms. Hyönteishotellit sidottiin
juuttinarulla. Lisäksi pelattiin hyönteiskorteilla muistipeliä ja
askarreltiin leppäkertut. Lapset saivat myös tutustua erilaisiin
hyönteiskirjoihin.

5.7. tehtiin kukkaseppeleitä ja tutkittiin samalla luonnonkukkia.

Ensimmäisellä kerralla 25.6. kokoonnuttiin Jussimatissa ja aiheena oli linnut.
Luettiin muun muassa Mauri Kunnaksen Hullunkurista lintukirjaa, kuunneltiin
Luontoportista muutamia tuttuja linnun lauluja ja askarreltiin hauskat linnunpoikaset
40
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Tiistaina 9.7. oli tehty Salosen lähimaastoon pieni luontopolku Luontoliiton materiaaleja apuna
käyttäen. Rastitehtävien avulla pyrittiin käyttämään luonnossa eri aisteja ja opettelemaan muun
muassa kasvilajintuntemusta. Etsittiin luonnosta purkkeihin erilaisia värejä ja tutkittiin yhdessä
mitä ne ovat. Tunnusteltiin erilaisia pintoja mitä luonnosta löytyy esimerkiksi miltä tuntuu
erilaisten puulajien rungot. Tehtiin simppeli ravintoketjuharjoitus ja etsittiin lajikorttien avulla
metsästä eri kasvilajeja. Lopuksi rauhoituttiin kuuntelemaan mitä ääniä luonnosta kuuluu.

Tiistaina 16.7. retkeiltiin Salosen kodan luona. Lapsille tehtiin maja pystyttämällä loue eli
laavukangas. Kodassa paistettiin makkaraa ja tikkupullia. Lapset saivat tutkia luontoaiheisia
kirjoja ja metsästä kerättiin mustikoita.
Seitsemisen Saari-Soljasen suoluontoympäristöön tehtiin retki 19.7. Siellä käveltiin vaunuillekin
soveltuva osuus, joka vie näköalatasanteelle. Lopuksi oli vuorossa evästelyt keittokatoksessa
nuotion äärellä.

Kaarnalaivojen veisto luonnonmateriaaleista ja niiden uittaminen oli vuorossa perjantaina 12.7.
Suolahdessa. Lapset saivat tehdä myös pienoisakvaariot lasipurkkeihin.

4
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Tiistaina 23.7. mentiin Suolahden uimarannan laiturille ongelle. Saaliiksi saatiin viisi pientä
ahventa. Tutustuttiin myös muihin Suomen yleisimpiin kalalajeihin ja rakennettiin
hiekkalinnoja- ja kakkuja.

’

Tiistaina 30.7. maalattiin JussiMatin pihassa kiviä. Lapset saivat maalata mitä halusivat.
Maalauksen jälkeen sai myös askarrella itselleen leikkikiikarit luonnon tutkimiseen.
Perjantaina 26.7. retkeiltiin Riuttaskorven Haukijärven keittokatokselle. Haukijärven
rantamaisemissa tutkittiin muun muassa nuoria sammakonpoikasia ja muuta vesiluontoa.
Kerättiin mustikoita lähimaastosta ja syötiin keittokatoksessa eväät.

Multiharjun aarnipolulle tehtiin retki tiistaina 6.8. Retken aikana tutustuttiin vanhaan -ja
monimuotoiseen metsään ja sen mahdollisiin asukkeihin. Lopuksi evästeltiin parkkialueen
taukopaikalla, koska nuotiopaikkaa kohteella ei ole.

5
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nisäkkäät ja eri riistalajit. Luettiin Miinan ja Manun Metsän
ystävät kirjaa. Askarreltiin kettuja ja muuta lapsien toiveiden
Perjantaina
9.8. kokoonnuttiin
JussiMatissa
ja aiheina olivat
mukaan.
Mukana
oli myös turkisnäytteitä
esimerkiksi
nisäkkäätsekä
ja erieläinmuistipelikortit.
riistalajit. Luettiin Miinan ja Manun Metsän
majavasta
ystävät kirjaa. Askarreltiin kettuja ja muuta lapsien toiveiden
mukaan. Mukana oli myös turkisnäytteitä esimerkiksi
majavasta sekä eläinmuistipelikortit.

Potkukelkkojen kokoontumisajot
16.2.2019

Tiistaina 13.8. ulkoiltiin urheilukentällä. Jokainen sai kerätä oman luontobingonsa lokerot
täyteen luonnosta löytämillään asioilla. Tehtiin lautasille malleja mitä eläimet käyttävät
luonnosta ravinnokseen. Sai myös piirtää mahdollisia eläinten ravinnonkohteita lautasille.
Tiistaina
13.8.
ulkoiltiin
Jokainen sai kerätä oman luontobingonsa lokerot
Lisäksi
lapset
saivat
tehdäurheilukentällä.
omia luontotaideteoksia.
täyteen luonnosta löytämillään asioilla. Tehtiin lautasille malleja mitä eläimet käyttävät
luonnosta ravinnokseen. Sai myös piirtää mahdollisia eläinten ravinnonkohteita lautasille.
Lisäksi lapset saivat tehdä omia luontotaideteoksia.

Viimeisellä kerralla luontokerhossa 16.8. lapset saivat askarrella omenantoukkia ja vanhempien
apuna Viimeisellä
pimeneviin
iltoihin
heijastavasta
kiiltomadot
tai tupsut pipoihin.
Luimme myös
kerralla
luontokerhossa
16.8. langasta
lapset saivat
askarrella omenantoukkia
ja vanhempien
luontoaiheisia
satuja.
apuna pimeneviin iltoihin heijastavasta langasta kiiltomadot tai tupsut pipoihin. Luimme myös
7
luontoaiheisia satuja.
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Riitikoski
Kuva: Elina Riitijoki
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15.5.2019 hautausmaakatsemus Aurejärven hautausmaalla, minkä jälkeen
haudoille ilmestyi nämä valkoiset laput merkiksi hallinta-ajan päättymisestä.

Kuva: Elina Riitijoki
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POHJOIS-KURUN METSÄSTÄJÄT RY
Itä-Aureentie 1072
34550 Itä-Aure
yhteystiedot:
pj. Jarno Äijälä
puh. 050 330 4833
e-mail: jarno.aijala76@gmail.com
s. Antti Äijälä
puh 044 348 0620
email:pohjoiskurunmetsastajat@gmail.com
majaisäntä Markus Maijala
puh. 0400 833 605
email;metsastysmajasalonen@gmail.com
FACEBOOK
Pohjois-Kurun Metsästajät ry.
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Avoimet kylät
8.6.2019

Avoimet kylät-päivän frisbeegolfturnauksen
tuomari Pentti Kovanen.

Henna Nurmela veti lapsille leija-työpajan.

Avoimet kylät-päivän frisbeegolfturnauksen
voittajat.

Avoimet kylät-päivässä soitti haitaria Mikko Uusitalo,
kuvassa oikealla.

Leikkikerhon
itsenäisyyspäivän juhla 4.12.2019.
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Luovat lapset
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Kyläkirppissuunnistus

Luontoretki Alkkiavuorelle

Luontoretkelle Alkkiavuorelle lähdössä 30.6.2019. Vasemmalla
retken vetäjät Heinz ja Tellervo Schrader

Kuvat (paitsi ensimmäinen): Maire Konttinen
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Lauri Schreck Aurejärven kirkossa
14.7.2019

Korpi Soi Vol. III
6.7.2019

Viihdeorkesteri Kolminkertaiset

Itä-Aure Kollektiivi

Näyttelijä-laulaja Joni Leponiemi
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Lauri Schreck vaimonsa Hanna-Reetan ja lastensa Kaurin ja Elielin
kanssa. Oikealla Tommi Koivisto.
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Sieni-ilta JussiMatissa 15.9.2019
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Kotiseutupiiri - muisteloita ja perinteen
tallennusta syksyllä 2019
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Eila-teatteri esitys

Eila-teatteri esitys oli vaikuttava elämys JussiMatissa 25.10.2019
Parhaat kiitokset esityksestä tekijöille ja yleisölle!

Eila
HALLAHAPSI
TEATTERIRYHMÄ
KONKARI
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Teatterin tekijät, vasemmalla Matilda Leppänen,
Henna Nurmela ja Marita Jääskö
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Kesällä 2013 istuimme Eilan kanssa hänen Pudasjärven kodissaan ja
päätimme, että oli aika toteuttaa yhteinen haaveemme ja kirjoittaa
hänen elämäntarinansa ylös. Eilalla oli alkava dementia ja alkoi olla
viimeiset mahdollisuudet kerätä muistot talteen. Päivät kuluivat
yhdessä muistellen, vanhoja kuvia katsellen, laulujen herättämiä
muistoja itkien. Välillä Eila valitti muistojen raskautta, välillä nauroi
ihanaa hersyvää nauruaan joka täytti tilan. Eila toivoi, että hänen
tarinastaan kirjoitettaisiin näytelmä. Valitettavasti hän ei koskaan
ehtinyt nähdä näytelmää itse. Pätkiä näytelmästä luettiin hänen
hautajaisissaan joulukuussa 2018.
Eila on kirjoitettu sanasta sanaan Eilan omista muistelmista, mitään
lisäämättä, mitään pois ottamatta, mitään dramatisoimatta. Faktoja
ei ole tarkistettu, eli tämä on Eilan tarina Eilan itsensä kertomana.
Haluamme kunnioittaa Eilan toivetta ja tuoda tämän kauniin tarinan

OHJAUS JA DRAMATURGIA: HENNA NURMELA
KOREOGRAFIA: MARITA JÄÄSKÖ
EILA - MATILDA LEPPÄNEN
MUISTO - MARITA JÄÄSKÖ

kaikkien nähtäväksi.
"Niin kauas lentää muuttolinnut etelään päin,
mä niitä seurata voi, jään tänne yksinäin."
Eilan toivetta kunnioittaen,
Henna
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KIITOKSET:
KIHNIÖN MARTAT, PARKANON MARTAT, TAISTELIJAN TALO PALVELUYHDISTYS, VIRTAIN KIRJASTO, VIRTAIN KULTTUURITOIMI,
GALLERIA VIRINÄ, KIHNIÖN KUNNANKIRJASTO, PARKANON
KAUPUNGINKIRJASTO, KARVIAN KUNNANKIRJASTO, PAULA
LATVAJÄRVI, PARKANON SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖ, PRO-KIHNIÖ RY,
RAAHEN TEATTERI, ASIANAJOTOIMISTO HILKKA TUORI, PERHEET
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ESITYKSET:
19.10. KLO 13 PARKANON KIRJASTO
19.10. KLO 18 KIHNIÖN KIRJASTO
20.10 KLO 13 VIRRAT, GALLERIA VIRINÄ
25.10. KLO 18 ITÄ-AURE, JUSSIMATTI
26.10. KLO 13 KARVIAN KIRJASTO
26.10. KLO 18 PARKANON KIRJASTO
27.10. KLO 13 KIHNIÖN KIRJASTO

Pohjois-Kurun kuvakalenteri nimi- ja liputuspäivineen
vuodelle 2020 myynnissä yhdistyksen hyväksi,
hinta 15 €, jäsenille 12€

Kalentereita myydään JussiMatissa,
postitilaukset taistelijantalo@gmail.com

Potkukelkkojen kokoontumisajot lauantai-iltana 7.3.2020

potkukelkkojen piirros Irma Hakala
Kaarlo Karttila, potkukelkkatapahtuman puuhamies
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JULKAISUJA
pohjoiskuru.fi/julkaisut
Aurejärven kirkko ja hautausmaa 2013
Pohjois-Kurun Joulu 2013
Pohjois-Kurun rippikuvakokoelma 2014
Pohjois-Kurun Joulu 2014
Opas Pohjois-Kurun kylien kulttuuriraiteille 2015
(Sisältää myös Aurejärven hautausmaan kierroksen)
Taistelijan talo-yhdistyksen
julkaisut2015
löytyvät internetistä
Kotiseutumme
Pohjois-Kuru
www.pohjoiskuru.fi/julkaisut
Kotiseutumme Pohjois-Kuru 2016
Pohjois-Kurun
JouluPohjois-Kuru
2014
Suomi
100 vuotta,
vuoteen 2017
Pohjois-Kurun Joulu 2013
Kotiseutumme
Pohjois-Kuru 2017
Pohjois-Kurun rippikuvakokoelma
Aurejärven
kirkon
ja hautausmaan
opas
Kotiseutumme Pohjois-Kuru
2018

Poh

Kotiseutumme
Pohjois-Kuru 2019
Taistelijan talo-palveluyhdistyksen
julkaisuista paperiversioina saatavana vielä
Pohjois-Kurun Joulu 2014-lehteä ja Pohjois-Kurun rippikuvakokoelmaa, kumpikin 10€/kpl, voi tilata taistelijantalo@gmail.com tai Anne Kivimäki 050 365
Pekka
Kuusela:
taiteen suku 1215 - 2015
7230 Niitä
voi ostaaHurskaan
myös JussiMatista.
Pekka Kuusela: Kingelinin kiikarilla 2016
Aurejärven Pelimannien 20-vuotishistoriikkia (140 sivua, runsas kuva-aineisto)
myytävänä JussiMatissa, 20 €/kpl
AUREJÄRVEN PELIMANNIT:
Taistelijan talo-palveluyhdistys ry. on vuosikokouksessaan 5. huhtikuuta 2015
päättänyt vuoden
2015 henkilöjäsenmaksuksi
10 €, yritys-ja yhteisöjäsenMusiikkia
Pohjois-Kurusta
2013
maksuksi 50€ ja ainaisjäsenmaksuksi 150 €. Yhdistyksen puheenjohtajana
Aurejärven
20 vuotta 2015 ja varapuheenjohtajana Paula
vuonna 2015 Pelimannit
toimii Kaija Kivimäki-Järvenmäki
Kovanen;
sihteerinä Anne-Maija
Kivimäki.Jäsenenä
saat edullisemmin yhdisMaire
Tammenlaakson
tunnelmissa
2015
tyksen tuotteita joita myydään Kyläkauppa JussiMatissa Itä-Aureentie 1060,
Itä-Aure.
Taistelijan talo -palveluyhdistyksen ylläpitämiä sivustoja:

www.pohjoiskuru.fi
Jos haluat liittyä jäseneksi, ilmoita yhteystietosi yhdistykselle osoitteella
taistelijantalo@gmail.com,
tai sihteerille
numeroon 050 365 7230 tai vpj Paula
Facebook:
Taistelijan talo
-palveluyhdistys
Kovaselle paula.kovanen@live.com.
Facebook: Pohjois-Kurun kuvia
Valokuvasivustolla
tutkailkaa, keitä
mahdollisesti
tunnistatte
ja merkitkää tunnistuksenne näkyville.
Saat sähköpostitse jäsentiedotteilla
tietoa
Pohjois-Kurun
kylien kuulumisista
ja tapahtumisista. Pankkiyhteystiedot jäsenmaksuja varten - voit myös antaa
yhdistykselle haluamasi
suuruisen muun kannatusmaksun.
Sähköposti:
taistelijantalo@gmail.com

Postiosoite: Itä-Aureentie 1060, 34550 Itä-Aure
Yhdistyksen jäsenmaksut
Saajan Tilinro

FI1551900520034710

Henkilöjäsen

10 €

Saaja

Taistelijan talopalveluyhdistys ry.

Yhdistysjäsen
50 €
Yritys/yhteisö

Viitenumero

1009

Ainaisjäsen

150 €

Otamme mielellämme vastaan taloudellistakin tukea esim. jäsen- ja kannatusmaksujen muodossa.
Lahjoituksiakin otamme vastaan!
Kaikki tuotto ohjataan yhteiseen hyvään.

Pohjois-Kurun kylät

I

www.pohjoiskuru.fi I

Facebook ”Taistelijan Talo Palveluyhdistys”

Pohjois-Kurun kylät

Tilitiedot: Taistelijan talo -palveluyhdistys ry, Kurun Osuuspankki FI 15 51900 5200 34710
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