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TYNKKYNEN

MIELIPIDE

AFORISMI

PÄÄKIRJOITUS
JUHANI LATONIEMI

KOLUMNI

KYÖSTI AALTO

Tartu hetkeen

Parempi yksi ruuvi 
löysällä, 

kuin kymmenen kireällä.

Kesäaamuun herääminen olisi jokaisen koettava ai-
nakin kerran. Sen sisältämä lataus ei voi jättää ke-
tään kylmäksi. Luonnon herääminen uuteen aa-
muun herkistää. Se tunkee tajuntaamme kaikkien 
aistiemme kautta. Ilman raikkaus ja tuoksu, lintujen 
äänet, ja jalkoja kasteleva aamukaste, muodostavat 
yhdessä vahvan ja virkistän kokemuksen.

Kristillisen uskon uudestisyntymisen ihme konk-
retisoituu lehtien puhjetessa ja maan työntäessä 
uudet kukat tavoittelemaan kaiken elämän ylläpi-
tävää valoa.

Luonnonjärjestys ei ole sattumanvarainen. Lajien 
runsaus on tarkoin harkittua. Symbioosissa elämi-
nen on biologiasta tuttu ilmiö. 

Ihminen unelmoi talouden jatkuvasta kasvusta. 
Itse kallistun sille kannalle, että ainoa kestävä kas-
vu tapahtuu luonnossa, halusimmepa tai emme.

Kesän alkuun liittyy myös koulujen päättäjäiset ja 
valmistujaiset. Annettu oppi antaa avaimet elä-
mään. Kilpailu jatko-opiskelu- ja työpaikoista muis-
tuttaa sitä mitä tapahtuu luonnossa. Sielläkin käy-
dään ankaraa olemassaolon kamppailua. 

Kyläkoulumme uhrattiin kilpailuyhteiskunnan hä-
viäjien alttarille. 

Myös sadunhohtoinen suviaamu kätkee armot-
toman kilpailun. Ilman täyttävä lintujen konsertti ei 
ole vain ihmiskorville tarkoitettua viihdettä, vaan 
sen tarkoituksena on valloittaa ja vallata oma kump-
pani sekä reviiri. Kristilliseen uskomukseen kuuluva 
armo ja anteeksiantaminen eivät esiinny luonnos-
sa. 

Ensimmäiset sinivuokot näin huhtikuun 26. päi-
vä. Kirjosieppo päivysti pihassamme koira-aitauk-
sen päällä keskiviikkoaamuna 5. toukokuuta. Sama-
na päivänä ilmestyi pihapiiriimme myös västäräkki. 
Seuraavana lauantaina 8.5. Luomajärven toukotöi-
tä seuratessani näin pääskysen ja käki kukkui kome-
asti äitienpäiväiltana Yläisenperän kuusikoissa 
10.5. 

Toukokuun viimeisenä lauantaina sain kylpeä tal-
ven kolotukset pois uudella tuoksuvalla saunavih-
dalla! Sen aromi säilyy iholla muutaman päivän.

Toivotan lehtemme lukijoille antoisia kesäpäiviä. 
Parhaat asiat ovat usein hyvin lähellä ja aivan ilmai-
sia.   

Kesän ensimmäiset Suomen kieleen on pesiytynyt uusi sana, sitku. Toisille se on vanha tuttu, joillekin 
sen käyttö on alkanut vaivihkaa. Monet käyttävät sitä puheessaan huomaamat-
taan, toiset tarkoituksella. Sana on itse asiassa aikamääre, se ilmaisee useimmi-

ten jotakin hienoa mukamas tapahtuvan tulevaisuudessa. Sanaan ladataan yleisesti 
valtavasti odotuksia ja joillekin se luo uskoa tulevaisuuteen. Sana toimii siltana ihmis-
polon haaveiden ja ankean reaalimaailman välillä, se lohduttaa ja lieventää ahdistus-
ta ja tekemättömyyden tuskaa. Sillä voi vaientaa lasten äänekkäät vaatimukset ja avio-
puolison ylen päättömät ehdotukset. Se on pistämätön veruke. Sitku.

Eikö tunnu tutulta? Otetaan esimerkkejä sanan oikeaoppisesta käytöstä: Sitku saa-
daan velat maksettua, niin ostetaan uusi auto. Sitku lapset on isoja, niin lähdetään 
käymään etelässä. Sitku muutetaan maalle, niin otetaan koira.

Kesään ja kesälomaan liittyvässä puheenparressa sitku on oivallinen sana. Sillä voi 
tehdä itselleen lupauksia, kuten: Sitku alkaa kesäloma, niin siivoan autotallin. Ja pää-
töksiä koko perheen puolesta: Sitku ollaan lomalla, niin ei tehdä mitään. Sillä voi siir-
tää vaikkapa ruoholeikkuuta tai jotain muuta ei niin kiireellistä: Sitku ei sada.

Elämäntapojen muutoksesta puhumisessa sitku on vallan lyömätön. Laihduttamista 
voi aina hiukkasen siirtää: Sitku nää farkut ei enää mahdu jalkaan, niin lopetan oluen 
juomisen. Ympäristöstä voi pitää huolta: Sitku bensa maksaa kaksi euroa, niin alan 
käyttää bussia. Kunnonkohotuskin on aina paikallaan, mutta ei juuri nyt: Sitku syksyl-
lä alkaa jumppakerho, niin varmana menen sinne.

Sitku sopii siis mihin hyvänsä asiayhteyteen.

Käytettävyydestään huolimatta se on kuitenkin ihmismieltä aivan liikaa hallitseva 
sana. On näet perin omituista havaita, että yleensä mikään ei estäisi toteuttamasta 
tuota sitkun perässä olevaa lupausta vaikka heti. Paitsi ehkä lauseessa: Sitku voitan 
lotossa, niin…niin mitä? Sitku voitan, niin kaikki voi valitettavasti olla jo liian myöhäis-
tä. Elämä meni jo.

Miksi ihmeessä ihmisen pitää aina siirtää johonkin hamaan tulevaisuuteen kaikki asi-
at, jos ne on kuitenkin tehtävä tai paremminkin, jos ne voi tehdä vaikka heti? 

Carpe diem, tartu hetkeen. Nytku on kesä.

Mielipiteeni on, että Kurun 
Lehti on tosi upea. Mikä 
tuulahdus kotiseudulta 
kerran viikossa upeiden 
kuvien kera!  Ja kaiken 
huippuna mahtavat aforis-
mit, ne ovat leikattuina ja 

Kesäinen kiitos!
liimattuina aforismivih-
kooni. Päätoimittajalle eri-
koiskiitos myös.

Entinen kurulainen, 
aina kurulainen

Aino Itänen
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Kuru-viikon tapahtumia

Maanantai 12.7. klo 19. Esa Ruuttusen Virsiä-konsert-
ti Kurun kirkossa.

Tiistai 13.7. klo 17. lastentapahtuma klo 17. alkaen 
Vänrikki Stoolin tuvan pihassa, mm. teatteri Muka-
maksen esitys ”Sirkkaseikkailu”.

Torstai 15.7. klo 18. Totisten poikien slaavilaisen mu-
siikin kesäkonsertti ”Unohtumaton ilta” Keihäslahden 
koululla. Vieraana Hopeisen Harmonikan voittaja Art-
tu Rajala.

Lauantai 17.7. Kurun Markkinat keskustassa klo 8 – 
15. 

Lauantai 17.7. kesäkurulaisten tapaaminen Seurata-
lolla klo 10.

Lauantai 17.7. toritanssit klo 12 Kurun torilla, Helopos-
ki-Hennan ja Urhean Matin julkistaminen.

Näyttelyitä

Kurun kirjastossa 21.6 – 17.7. Veikko Rekolan öljyväri-
maalauksia ”Metsämiehen siveltimestä”. Näyttely 
avoinna kirjaston aukioloaikoina (lauantaina 17.7. kir-
jasto avoinna klo 9 – 14).

Keihäslahden vanhalla koululla 13.7. – 25.7. ”Taidetta 
Kurussa” Ylöjärven Seniorit. Avoinna joka päivä klo 12 
– 18.

Yhteislaulutilaisuuksia

Tiistai 6.7. klo 19. yhteislaulutilaisuus Kurun ulkomu-
seolla, Vänrikki Stoolin tuvan pihassa, Aimo Kokkola 
(järj. Ylöjärven kaupungin kulttuuripalvelut).

Urheilua

Itä-Aureen kesäkisat la 3.7. klo 11. koulun kentällä.

IMU-hölkkä 28.8. klo 14 Isomustajärven kämpällä.

Jalkapalloa kaikenikäisille ja kokoisille Parkkuun ken-
tällä kesäsunnuntaisin klo 14. Järj. Parkkuun Leijonat.

Lentopalloa pitkille ja pätkille perjantaisin klo 18. Park-
kuun Seuratalon kentällä. Järj. Parkkuun Leijonat.

Jakaman Viesti Parkkuussa lauantaina 24.7. klo 
15.30.

Ulkomuseo

Vänrikki Stoolin tupa avoinna 28.6. – 24.7. tiistai – per-
jantai klo 13 – 19, lauantaisin klo 13 – 17. Vapaa pääsy.

Kesäliikuntaa

Aikuiset
Puistojumppa maanantaisin  vko:t 22–28 (huom. EI 
14.6) klo 18 -19 tenniskentällä
Pesäpallo torstaina 3. ja 10.6 klo 18–19.30 Keihäslah-
den koulun hiekkakentällä.
Järvivesijumppa keskiviikkona 21.7 klo 17.30–18 He-
vossaaressa
Lapset
Päiväleiri vkolla 23 klo 10–15 (lisätietoa nuorisopalve-
luiden internet sivuilta)
OHJATTUA LIIKUNTAA LAPSILLE JA NUORILLE Urhei-
lutalon läheisyydessä Viikolla 24 ja 25 klo 10.00–11.30 
2000–2003 syntyneille klo 13.00–14.30 1999 ja sitä 
myöhemmin syntyneille.

Lasten uimakoulu Hevossaaressa
vkolla 29 klo 15.30–16.15 alkeisryhmä
klo 16.45–17.30 jatkoryhmä
vkolla 30 klo 11–11.45 alkeisryhmä
klo 12.15–13 jatkoryhmä

 lisätietoja www.ylojarvi.fi/liikunta

Kurun Kesämuistio
Länsi-Teiskon kesä

Perjantai11.6. Impinpäivän kävely, tarkemmat tiedot Ku-
run Lehdestä 10.6. järj. Maa- ja kotitalousseura

Sunnuntai 20.6. Kirpputori klo 13–16 L-T:n seuratalolla, 
järj. MLL Länsi-Teiskon yhdistys 

Sunnuntai 20.6. Nukketeatteriesitys Inha-Rampe ja yllä-
tysvieraat klo 14  L-T:n seuratalolla, Teatteri Capelle, (30 
min, yli 4v), järj. MLL Länsi-Teiskon yhdistys

2.-4.7.Kesämyymälä ja kahvio  L-T:n seuratalolla pe klo 
17-20,  la-su klo12.00-17.00, järj.  L-T:n kyläyhdistys ja  
Maa- ja kotitalousseura 

2.-4.7. Kirpputori L-T:n seuratalolla pe klo 17-20,  la-su 
klo12.00-17.00, järj. MLL Länsi-Teiskon yhdistys

Perjantai 2.7.  Urheilun iltakisat klo 18  L-T:n Urheiluken-
tällä alle 16 v.,  ilm. klo 18. mennessä, järj.  L-T:n Visa

Sunnuntai 4.7. Urheilukilpailut klo 12 L-T:n Urheiluken-
tällä: kaikki sarjat, ilm. klo 12.00 mennessä, järj. L-T:n 
Visa

Sunnuntai 11.7. Spoon River - Lemmenjoella, Teatteri 
Sokkelo klo 14 L-T:n seuratalolla Liput 10 / 5 e, Väliajalla 
puffetti, järj. Seuratalon hoitokunta

Perjantai 16.7. Nuotioilta klo 18  Purosen rannassa, Kot-
kanlahdentie 20, järj. L-T:n Diakoniakylätoimikunta
Sunnuntai 25.7. Hautausmaajuhla klo 12 L-T:n rukous-
huoneella ja hautausmaalla, kahvit, arpajaiset ja ohjel-
maa, järj. L-T:n Kirkkoyhdistys

Kaupungin toimipisteiden aukioloajat 
kesällä 2010

Asuntotoimi 
Asiakaspalvelu toimii koko kesän. Asiakaskäynneistä 
on kuitenkin sovittava etukäteen kaupungintalon kiin-
nioloaikana heinäkuussa. Yhteydenotot ma-pe klo 
9–11 ja 12–15 seuraavasti: 5.–8.7. numeroon 03 349 
5219 / Collander ja 9.–23.7. numeroon 03 349 5217 / 
Lamminen. Sisäänkäynti A-ovesta.

Kaupungintalo
Kiinni 5.–25.7.

Kirjastot
Leija 31.5.–15.8. ma-pe klo 10�19, la suljettu Lomautus-
ten vuoksi kirjasto palvelee pe 4.6. ja ma 7.6. poikkeuk-
sellisesti klo 10–15. 

Kirjastoauto
31.5.–23.6. ja 1.–15.8. ajetaan vain iltapysäkit, kokonaan 
auto lomailee 24.6.–31.7.

Kurun kirjasto 1.6.–15.8. ma ja ke klo 11–19, ti ja to klo 
11–16 ja pe klo 9–16
Lehtisali avoinna päivittäin klo 8:sta kirjaston sulkemi-
seen asti.
Kurun palvelupiste avoinna ma-pe klo 8–15, suljettu 
16.–20.7.

Viljakkalan kirjasto
17.5.–15.8. ma-ke klo 12–18 ja to-pe klo 10–15

Perusturvakeskus
Kiinni 28.6.–1.8.
Päivähoitoasioiden päivystys 12.�25.7. alueen päivys-
tävässä päiväkodissa (tiedot yksiköistä kaupungin net-
tisivuilla ja puhelinkeskuksessa). Muuna kiinnioloaika-
na päivystys perusturvakeskuksessa.
Kiireellisissä asioissa sosiaalityöntekijä tavoitettavissa 
ma-pe klo 12�13 numerossa 03 349 5111 ja lastensuo-
jelutyöntekijä ma-pe klo 9�16 numerossa 050 437 
1301.

Tekninen keskus Kiinni 16.7.–1.8.

Terveyskeskus

Lääkärien vastaanotto
Vastaanottotoimintaa supistetaan 24.6.–30.7., jolloin 
hoidetaan vain kiireellistä hoitoa tarvitsevia potilaita.  
Reseptien uusinnat pyydetään hoitamaan kuntoon en-
nen juhannusta. Päivystysvastaanotto Ylöjärven terve-
ysasemalla toimii iltaisin ja viikonloppuisin normaalis-
ti koko kesän. Lomautusten vuoksi Kurun terveysase-
ma on kokonaan suljettu 18.–22.6. ja Viljakkalan terve-
ysasema 15.–19.7. Röntgen Avoinna 28.6.–8.8. ma-pe 
klo 8–15 (ei keskiviikon ilta-aikoja).

Äitiys- ja lastenneuvolat
Neuvolat toimivat koko kesän, mutta rajoitetusti.

Aikuisneuvola
Siivikkalan ja Vuorentaustan neuvoloiden aikuisvas-
taanotot ovat kiinni kesä- ja heinäkuun. Toiminta jat-
kuu elokuussa ajanvarauksella.

Perhekeskus Suljettu 12.7.–1.8. 

Suun terveydenhuolto
Toiminta supistettua 14.6.–27.8. Päivystyksellinen ham-
mashoito toimii läpi kesän.

     KESÄ 2010
Ehtoollisjumalanpalvelus sunnuntaisin
Kurun kirkossa klo 10.00. (ei 27.6.)
Jumalanpalvelukset myös:
- Aurejärven kirkossa 4.7. ja 8.8. klo 13.00.
- Länsi-Teiskon kirkossa 6.6. klo 13.00, 27.6. klo 10.00 
ja 22.8. klo 13.00.
KESÄAJAN TAPAHTUMIA:
Pe 11.6. klo 21.00 KuruFest-konsertti Kurun kirkossa
La 26.6. klo 10.00 Juhannuspäivän ehtoollisjumalanpal-
velus Kurun kirkossa.
Su 27.6. klo 18.00 Yhteislaulutilaisuus Riuttasten Kou-
lunmäellä Ritva ja Tuomo Anttilalla (Riuttasentie 565).
Ma 12.7. klo 19.00 Esa Ruuttusen Virsiä-konsertti Kurun 
kirkossa. Vapaa pääsy, ohjelma 10 euroa.
Pe 16.7. klo 18.00 Nuotiolauluilta Länsi-Teiskossa  Liisa 
ja  Pertti Purosella (Kotkanlahdentie 20).
Ti 20.7. klo 19.00 Kesäillan kirkkohetki Aurejärven 
kirkossa. Timo ja Maija-Stina Uotila.
To 22.7 klo 19.00 Yhteislaulutilaisuus Tammikankaan 
kappelilla. Helena Kallio ja Eija Multanen.
Su 25.7. klo 12.00 Hautausmaajuhla Länsi-Teiskon 
kirkossa ja hautausmaalla.
Ti 27.7. klo 19.00 Unikeonpäivän Runo- ja Yhteislauluti-
laisuus Taini Savilahdella (Talvisillantie 354). 
Ti 3.8. klo 18.00 Lauluilta Riuttasten Koulunmäellä Antti-
lassa (Riuttasentie 565). Maija–Stiina Uotila.
Su 8.8. klo 18.00 Koulunsa aloittavien siunaus Kurun 
kirkossa.
Ti 10.8. klo 19.00 Hatsinan kirkkokuoron konsertti Kurun 
kirkossa. Vapaa pääsy, ohjelma 10 euroa.
Su 15.8. klo 14.00 Ekumeeninen jumalanpalvelus Länsi-
Teiskon luhtikappelissa.
To 26.8. klo 18.00 Nuotiolauluilta Marja ja Vesa Luoma-
järvellä (Luomajärventie 136).
Kesäleirit Lammasniemessä:
* 22.-24.6. Isien ja lasten leiri. Hinta 20 €.
* 28.-30.6. Kesäleiri 7-10 v. lapsille. Hinta 20 €.
Ilm. puh. 044 786 8078 tai martti.kauppinen@evl.fi.
Kurun kirkko tiekirkkona 21.6.-8.8. päivittäin klo 11-17.
KOKO SEURAKUNTA KOOLLA
Ylöjärven srk:n kesäkeskiviikko-illat eri puolilla Ylöjär-
veä keskiviikkoisin klo 19.00 koko kesän ajan.
Pe 25.6. klo 19.00 Juhannusaaton kokkojuhla Lempiä-
niemen leirikeskuksessa (Perttulanlahdentie 6)

Kurun kappeliseurakunta

www.ylojarvenseurakunta.fi

Kesätapahtumia

KuruFest klassisen musiikin konserttisarja Kurun kirkos-
sa ja Parkkuun Seuratalolla 9.–13.6.

Parkkuun perinteiset kesäjuhlat ja kesätori lauantaina 
24.7.

Tallinnan Barokkiyhtye Kurun kirkossa maanantaina 
19.7. klo 19. Vapaa pääsy, ohjelma 10 e.

Perinteinen Suurmestareitten Harmonikkakonsertti 
torstaina 22.7. klo 19 Kurun Seuratalolla.
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Olet liian nuori
murehtimaan
eläkkeestäsi.

Tänään on paras päivä aloittaa eläke- 
säästäminen. Tutustu eläkesäästäjän  
mahdollisuuksiin ja sovi tapaaminen  
osoitteessa op.fi/paraspaiva

Kari Rönkä

Kurun lähiympäristössä on 
monia hyvin merkittyjä ul-
koilureittejä muutaman ki-
lometrin mittaisista lyhyt-
reiteistä kymmenien kilo-
metrien mittaisiin vaellus-
reitteihin, jotka johtavat 
Seitsemisen ja Helvetinjär-
ven kansallispuistoihin 
saakka. Ulkoilureittien var-
rella on myös useita laavu-
ja ja nuotiopaikkoja.

Riuttaskorven virkistys-
metsä on Metsähallituksen 
ylläpitämä alue noin 15 km 
Kurusta luoteeseen. Alu-
eelle on opastus sekä Kuru 
– Parkano -tieltä (tie 332) 
että Kallionkylä – Itä-Aure 
-tieltä (tie 3351). Riuttas-
korpi soveltuu erinomai-
sesti puolen päivän tai päi-
vän retkiin. Se on pääosin 
luonnoltaan kaunista rau-
hallista saloseutua, jota 
halkovat pienet suot ja alu-
een läpi kulkeva vesistö-
reitti.  

Riuttaskorpi innoitti ai-
kanaan J. L. Runebergin kir-
joittamaan Vänrikki Stoo-
lin tarinoihin kertomuksen 
matkamiehen näystä. Alu-
eelta löytyykin Matkamie-
hen jäljillä -reitti, joka koos-
tuu kahdesta 3 – 4 kilo-
metrin mittaisesta ympy-
räreitistä, Haukijärven ja 

Kuttulammin kierroksista. 
Haukijärven kierros tar-

joaa vaihtelevaa maastoa 
kuusimetsistä soiden kaut-
ta karuihin kankaisiin. Rei-
tin varrelta on runsaasti 
palveluja, mm. Haukijärven 
vuokrasauna, Haukikallion 
tulentekopaikka, Haukijär-
ven havaintotorni, Suutari-

lankosken tulentekopaik-
ka ja telttailualue sekä laa-
vu. Haukijärven pohjois-
rannan keittokatos ja piha-
piiri soveltuvat lastenvau-
nuilla ja pyörätuolilla liik-
kumiseen. Haukijärvellä on 
myös inva-kuivakäymälä.

Kuttulammin kierros on 
pääosin metsäistä maas-

Lähde lomalla ulkoiluretkelle

toa. Reitin varrelta löytyy 
Kuttulammin keittokatos, 
kaivo ja telttailualue sekä 
Pitkäkosken tulenteko-
paikka. Kuttulammin kier-
rokselta on yhteys Pirkan 
Taival -reitistöön sekä Seit-
semisen että Helvetinjär-
ven kansallispuiston suun-
taan.

Haukikallion näköalapaikalta avautuvat huikaisevat maisemat ovat 
kuin suoraan Kolilta.

Kurun Yrittäjät ry

PALVELUT, TAVARAT, YRITYKSET
KURUSSA?

www.kurunyrittajat.fi

•kodin ongelmajätteet
• lajitellut hyötyjätteet
•sähkö- ja elektroniikka-

romut
•pienerät kaatopaikka-

jätettä (maksullinen
vastaanotto)

Täyden palvelun
jätteenkäsittelykeskus:
Koukkujärvi, Nokia
Koukkujärventie 361
ma-pe 6.30-21.00,
la 8.30-15.30

Asiakaspalvelu  puh. (03) 240 5110
Jäteneuvonta   puh. (03) 240 5200
www.pirkanmaan-jatehuolto.fi

Kurun jäteasema
Sääksinnokantie 91
Avoinna: la 10.00-14.00,
kesäisin 1.5.-30.9.
myös ti 14-18

Pin Up
-kuvanäyttely
Graafikko Anna Häyrynen

Vanhalla puukoululla
Ruovedentie 19, RUOVESI
Avoinna arkisin 1.–30.7. 
klo 9–17
Tervetuloa!
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Juhani Latoniemi

Juhannus, sauna ja sau-
navihta muodostavat kes-
keisen osan suomalaisten 
kesätunnelmasta. Koivu-
vihdan hurmaavaa tuok-
sua saunassa ei tarvitse 
odottaa juhannukseen 
saakka sillä sen voi tehdä 
heti kun lehti on kasvanut 
täyteen kokoonsa. Tosin 
ensimmäiset lehdet ovat 
ns. pihkalehtiä ja eivät kes-
tä kunnolla ensimmäistä-
kään saunomista.

Paras vihdanteko aika 
löytyy kalenterista. Se on 
juhannuksen jälkeisestä 
ensimmäisestä  uuden-
kuun päivästä 9 päivää 
myöhemmin. Jaksoa sano-
taan nousevaksi kuuksi. Tä-
nä vuonna kyseinen uusi-
kuu on 11. päivä heinäkuu-
ta, tarkalleen klo 22.40. Tä-
nä vuonna hyvä talvivih-
dantekoaika asettuu nais-
ten viikolle. Marketan 
päivästä, 20. heinäkuuta, 
eteenpäin noin viikon ajan 
lehti pysyy hyvin ja vihta 
kestää kuivattuna tai pa-
kastettuna yli talven.

Yläkuu kustannus Oy n 
julkaiseman kuukalenterin 

mukaan vihdantekoaika 
alkaa jo Hermannista 12. 
Heinäkuuta. Luotan enem-
män vanhankansan koke-
musperäiseen viisauteen 
ja teen omat vihtani vasta 
nousevan kuun ensimmäi-
sellä neljänneksellä.

Vihdaksien taittaminen 
ei ole jokamiehen oikeut-
ta, vaan siihen täytyy aina 
olla maanomistajan lupa.

Paikkakunnasta riippu-
en ollaan kahta mieltä sii-
tä, pitääkö  vihta tehdä  

hies- vai raudus-
koivusta. Rauduskoi-
vua pidetään kes-
tävämpänä ja se tu-
lee lehteen yleensä 
ennen hieskoivua, 
jonka oksat ovat not-
keampia. Ne sopivat 
ainakin sidosvitsoiksi. 
Jotkut ovat myös sitä 
mieltä, että hieskoi-
vusta lähtee voimak-
kaampi tuoksu.

Saunavihdan teko 
alkaa tietenkin siitä 
että on kerätty kolmi-
senkymmentä noin 
reilun puolenmetrin 
mittaista koivunok-
saa. Parhaita ovat 
nuorehkon puun kes-
kivaiheilta taitetut 
tuuheat oksat. 

Varsinainen vihdanteko 
alkaa siteen kiertämisestä. 
Noin metrinmittainen suo-
ra oksa karsitaan terävällä 
puukolla tyvestä latvaan 
päin huolellisesti viiltoja 
välttäen. Sen jälkeen vitsas 
raapataan puukon selkä-
puolella puhtaaksi. Vitsak-
sen kiertoa pidetään vai-
keana hommana ja sitä 
kannattaakin harjoitella 
jonkun osaavan kanssa. 

Näillä kelpaa vihtoa kolotukset pois ja virkistää 
mieli.

Virkistystä vihdasta
Mestareiden vihdantekoa Koverossa. Etualalla oikeaoppista vihtaa näyttää Pentti Hakala, Löylynlyöjät ry:n puheenjohtaja vuodesta 1987, Suomen vih-
danteon mestari 1993, Saunamestari 2000, Vihdanteon maailmanmestari mallia  2001.

Kuoritun vitsaksen tyvipää 
painetaan jalan alle. Kevy-
esti latvasta kiristämällä 
aloitetaan kiertäminen lat-
vasta tyveen päin. Lopuksi 
vitsaksen tyvi teroitetaan 
ja viimeiset kuorenjään-
nökset kuoritaan pois.

Vihdaksista katkotaan 
lehteviä, noin miehen kyy-
närän mittaisia, oksia jotka 
karsitaan tyvestään noin 
kolmanneksen verran. Tär-
keä huomio on se että ok-
sat ladotaan yläpinnat vas-
takkain vuorotellen. Tämä 
siksi että vihdan lehdet ei-
vät tarttuisi saunoessa 
ihoon kiinni. Lopputulos 
on litteähkö majavanhän-
nän muotoinen pyöreä 
vihta.

Ennen sitomista  laitetaan 
siteeseen uudelleen kier-
teitä. Kun niitä on siteessä 
tarpeeksi, kiepautetaan si-
de kaksi kertaa kädensijan 
ympäri lähetä lehtiä, pujo-
tetaan solmuun molempi-
en kierroksien alta ja kiris-
tetään voimakkaasti. 

Kun ensimmäinen sidos 
on valmis, huolehditaan 
edelleen, että siteessä on 
kierteitä, ja pujotetaan jäl-

leen siteen pää kädensijan 
lävitse, nyt noin 10-12 cm:n 
päähän ensimmäisestä si-
doksesta. Pyöräytetään si-
de kerran kädensijan ym-
päri, uusi sidos solmuun ja 
kiristetään voimakkaasti. 
Seuraavaksi pujotetaan si-
teen pää toisen kerran sol-
muun ja kiristetään voi-
makkaasti. 

Kun molemmat sidokset 
ovat valmiina ja kiristettyi-
nä, siteen loppupää taite-
taan kämmenen alle siksi 
aikaa kun tasataan oksien 
päät. Tässä vaiheessa kan-
natta varoa ettei katkaise 
sidettä vahingossa. Vii-
meistelynä vuoleskellaan 
kahvasta turhat piikit varo-
vasti pois. Kiinnikelenkki 
kiepautetaan kahdeksik-
kona ja pää sidoksen alle. 

Ja sitten vain nauttimaan 
ilman kiirettä ja melua. 
Sauna on hiljentymisen ja 
virkistäytymisen paikka. 
Nyt on aika nauttia ja kuun-
nella mitä asia luonnolla 
on meille. 

Hyvää saunatietoutta 
saa mm. Suomen sauna-
seuran nettisivuilta www.
sauna.fi ja Kansainvälisen 
savusaunaseuran sivulta 
www.savusauna.fi
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Kauppatie 11, Kuru 

(03) 473 3003
ma suljettu

Parturi-kampaamo
Kirsi Lehtinen

Olen lomalla 
21.6.–28.6.
Piia Tuuraa 21.6.–24.6.

Toinen lomajaksoni on 
26.7–10.8.
Piia tuuraa 27.–30.7.
Elokuun alun liike on 
suljettu!

Sähkövaara Oy Lamminperäntie 176
34320 PARKKUU

Puh. 0400 784 348

Sähköasennuksia

Kahvila Ravintola

•Kesän ala carte lista 
•b-oikeudet

•grilliruoat
•ohjelmaa joka pe–la -02

Matkahuollontie 2, Kuru
Puh. 03 473 3190

avoinna joka päivä

Piian Tupa

MÖKILLESI
ELÄMÄNLAATUA

AURINKOENERGIASTA

MÖKILLESI
ELÄMÄNLAATUA

AURINKOENERGIASTA

AkroPower Oy
Vanha Vaasantie 32, YLÖJÄRVI

Puh. 050 464 4430

AkroPower Oy
Vanha Vaasantie 32, YLÖJÄRVI

Puh. 050 464 4430

AURINKOENERGIAA MÖKILLE TARJOAA:AURINKOENERGIAA MÖKILLE TARJOAA:

autotarvikkeet, -varaosat ja työkalut
traktorin varaosat toimitusmyyntinä

Merkillisen reilu!

Kurun 
autohuolto

Lomalla 
kesäkuun ajan

Puh. 040 706 8702

Varauksia hoitaa
Janne Sarvijärvi

Ala-Toikontie 43, Parkkuu

0400 337 552
janne.sarvijarvi@phpoint.fi

Maataloustuottajain Kurun yhdistys ry vuokraa

KAHTA JUHLATELTTAA
suojaksi sateelta ja paisteelta!

Kauppatie 4, KURU
Puh. 040 592 4567

Avoinna Ma–Pe 9–17 La 9–13 

Kukka- ja hautauspalvelu                                    
Floristi Katja Ilves

Parturi-Kampaamo
Mirva Inkinen

Mäkikuja 1, Kuru

03 473 3143

Tervetuloa!

Kaakkolammi Timo Tmi
Puh. 0400 257 233 

hanka10@saunalahti.fi
Naarajärventie 96, 34300 KURU

• Metsurintyöt
• puutavarahakkuut ja 
• tonttipuiden kaato

• metsänviljelytyöt
• raivaussahatyöt

Puh. 044 270 7522, Kovesjoki Oy

Ostetaan 
metalliromua, nouto!           

Kari Rönkä

Puuristella on saamenkie-
linen teonsana, joka tar-
koittaa hyvän päivän toi-
vottamista. Kurun seudul-
la on aloittanut toimintan-
sa uusi luontomatkailuyri-
tys Puuristella, jota vetää 
lähihoitajaksi, eräoppaaksi 
ja sosionomiksi kouluttau-
tunut ja sittemmin kuru-
laistunut Suvi Saarinen. 

Alkuvaiheessa toiminta 
keskittyy erävaelluksiin, 
joilla osallistujat saavat 
käytännön oppia mm. va-
rusteista, turvallisuudesta, 
suunnistuksesta ja perus-
selviytymistaidoista erä-
olosuhteissa luonnon kes-
kellä. Kohdealueina toimi-
vat ainakin Seitsemisen ja 
Helvetinjärven kansallis-
puistot sekä Riuttaskorven 
retkeilyalue, mahdollisesti 
myös Kurun seudun laajat 
talousmetsäalueet. Jonkin 
verran toimintaa on suun-
nitteilla ainakin ruskavael-
lusten muodossa myös 
Lappiin, jossa Saarinen on 
aiemmin toiminut eräop-
paana. 

– Osallistuja ei tarvitse 
omasta takaa muita varus-
teita kuin kunnolliset ken-
gät ja sadevarusteet, Saari-
nen kertoo. Kaikki muut 
majoitukseen, retkeilyyn ja 
ruokailuun tarvittavat väli-
neet löytyvät järjestäjän 
puolesta.

Seuraavassa vaiheessa 
Saarisen on tarkoitus laa-
jentaa toimintaa luonto-
kuntoutukseen, jonka aja-
tusmalli nousi hänelle mie-
leen lähihoitajan ja sosio-

nomin koulutuksen kaut-
ta. 

– Lähihoitajan koulutus 
herätti voimakkaan tun-
teen, että luonto voi tehdä 
kuntoutuksen suhteen pal-
jon enemmän kuin yksi ih-
minen, selittää Saarinen.

Luontokuntoutus on tar-
koitettu avuksi esimerkiksi 
mielenterveys- ja päihde-
kuntoutujille, työssä uupu-
neille ja vaikeassa elämän-
tilanteessa oleville nuoril-
le. Menetelmää on aiem-
minkin käytetty kehitys-
vammaisten ja vanhusten 
kuntouttamisessa, mutta 
Saarisen ajatuksena on so-
veltaa sitä laajempaan 
kohderyhmään.

– Jokainen kuntoutus-

Puuristellen luontoon

retki on tarina, johon liitty-
vät tavoitteet, toteutus ja 
jälkiarviointi, Saarinen ker-
too. Vähimmäisaika on yksi 
kokonainen vuorokausi, 
jotta ryhmällä on aikaa 
miettiä tavoitteita, löytää 
ryhmässä toimimisen me-
kanismeja ja oppia hallit-
semaan sosiaalisia ongel-
mia. Vuorovaikutus- ja ih-
missuhdetaidot ovat tär-
keä osa syrjäytymisvaaras-
sa olevien henkilöiden 
kuntoutusta. 

Saarisen tarkoituksena 
on myös tarjota jatkossa 
työyhteisöille ratkaisuja 
työkykyä ylläpitäviin ohjel-
miin eli ns. tyky-päiviin. Ta-
voitteena on ryhmän toi-
mintatapojen ja sosiaali-

sen ilmapiirin kehittämi-
nen toiminnalla, joka ei lii-
ty päivittäiseen työhön, 
mutta jolla on selvät ta-
voitteet. 

– Seitsemisen Koveron 
torppa ja työperinteet ku-
ten vaikkapa karstaus tai 
huovutus tarjoavat erin-
omaisia mahdollisuuksia 
tällaiseen toimintaan, ker-
too Saarinen.

Eräretkiä Saarinen järjes-
tää tässä vaiheessa itse, 
mutta yhteistyötä muiden 
alan yrittäjien kanssa on 
kehitteillä. Samoin luonto-
kuntoutuksessa hänen on 
myöhemmin tarkoitus 
käyttää apunaan esimer-
kiksi sosiaali- ja terveys-
alan ammattilaisia. 

KALAKEIDAS 

Lounaskahvio,ravintola, savukalamyynti
Puh. 050 542 0528

Kuruntie 2353, 34150 KYRÖNLAHTI 

Avoinna joka päivä 9-20

Puh. 03 473 7923

Puutavaramyynti                                                    

Pirttijoen Saha ja Höyläämö Ky
Puutavaraa kaikkeen rakentamiseen myös vähittäismyynti,

www.pirttijoensaha.fi

tervetuloa!

Metsäpalvelut ja maanrakennustyöt toiveidesi mukaan.
Teemu Mäntylä 044 3318071 

toimisto@forestiimi.com

MUROLEENTIE 775 PALVELEMME:
34410 MUROLE MA-PE 9-19   
 03-476 0931 LA 9-15

KYLÄPUATI JUSTIINAT
-PALVELEVA LIHATISKI
-PALJON PAIKALLISIA TUOTTEITA
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Juhani Latoniemi

Kurun kruunuhäistä tuli tä-
män lehden ilmestymis-
päivään mennessä  kulu-
neeksi viisikymmentä 
vuotta ja yksi päivä. Massii-
visen viikonlopun mittai-
sen tapahtuman järjestäjä 
oli Kuru-Seura. Juhla alkoi 
lauantaina näyttävästi 
Seurantalolle suuntautu-
neella  hääkulkueella, jo-
hon osallistui kumpanakin 
päivänä yli 20 hevosta.  
Hienoilla hevoskieseillä 
vanhoihin asuihin sonnus-
tautuneet hääpareja näyt-
televät osallistujat istuvat 
pareittain mahdollisuuksi-
en mukaan vastakkain. 
Seurantalon takana urhei-
lukentälle rakennetulla la-
valla esitettiin useita perin-
netansseja pelimannimu-
siikin tahdissa. Juhlaväelle 
järjestetyssä ruokailussa 

tarjoiltiin perinneruokia 
puisista astioista.  Palan-
painikkeeksi oli mm. sah-
tia. 

Yhteensä kruunuhäihin 
osallistui yli 2000 vierasta. 

Oheistapahtumana oli 
yleisölennätys Keihäslah-
della. Se jäi Teuvo Nurmen 
mieleen. 

– Muistan miten pieneh-
kö kaksitasoinen lentoko-
ne piti kääntö- ja lähtö-
paikkanaan koulun rantaa 
lähellä Hoppasenojan suu-
ta. Seurasin meidän koh-
dalla, miten vesitaso kiih-
dytti jälleen uuteen nou-
suun, mutta sen kelluke 
osui ennen Sääksin nokkaa 
uppotukkiin. Kone alkoi 
nopeasti vajota. Riensin 
kiiruumman kaupalla ve-
neeseeni ja soudin apuun 
sen  minkä jaksoin. Sääksin 
Yrjö oli kuitenkin lähem-
pää ehtinyt paikalle jo mi-

Kruunuhäistä puoli vuosisataa

nua ennen. Onneksi kaikki 
selvisivät, mutta kone up-
posi ja tuuli vei sen lopulta 
Huhtisaaren rantaan. Sin-
ne se jäi. Myöhemmin pie-
ni kaksitaso purettiin ja 
vietiin osina pois. Minäkin 
kävin katsomassa hylkyä ja 
näin että kellukkeet, kuten 
koneen runkokin, olivat 
puuta ja päällyste kangas-
ta. Kellukkeen runko lienee 
kastunut aiemminkin kun 
se näytti vähän lahonneel-
ta.

– Kruunuhäihin liittyy 
myös toinenkin hieman 

hupaisa muistikuva. Tam-
mikankaalla oli vanha jyrk-
käreunainen soramonttu, 
joka toimi viikonlopun 
ajan putkana. Juopuneet 
kärrättiin sinne selviä-
mään. 

Näin muistelee Teuvo 
Nurmi puolen vuosisadan 
takaista tapahtumaa.  

Liitteenä olevat kuvat 
ovat K.V. Suurpään itse laa-
timasta albumista. 

Tapio Mäkiseltä löytyi ta-
pahtuman pääsylippu. Sii-
nä oleva leimaamistarkoi-
tuksessa tehty reikä lienee 

tehty liikennöitsijä Artturi  
Tiuran rahastajan saksilla.

Nämä valokuvat Kruunuhäistä ovat peräisin Kurun entisen kunnanlääkä-
rin K.V. Suurpään valokuva-albumista.

Kyösti Aalto

Yksi Kuru-viikon kohokoh-
ta on jo kohta perinteisek-
si muodostunut lauluyh-
tye Totisten Poikien kesä-
konsertti. Tänä vuonna 
poikien konsertin teema-
na on slaavilainen musiik-
ki, jonka itäistä tunnelmaa 
tihkuvat sävelmät ovat 
vuosikymmenten saatossa 
tulleet useimmille suoma-
laisille tutuiksi. Slaavien 
operettimaiset valssit, kai-
hoisat tangot ja melodiset 
viihdesävelmät ovat olleet 
monien muidenkin huip-
puartistien vakio-ohjelmis-
toissa vaikkapa kesäisillä 
tanssilavoilla. Ahkera har-
joitustalvi ja –kevät on nyt 
takana ja alun kolmatta-
kymmentä kappaletta on  
ohjelmistossa valmiina. 
– Slaavilainen kevyt mu-
siikki tarjoaa loputtomat 
mahdollisuudet ja oli suo-
rastaan tuskallista valita lo-
pullista ohjelmistoa run-
sauden pulasta johtuen, 
muistelee Totisten Poikien 

johtaja Tapio Mäkinen. Pel-
kästään valitsemalla Georg 
Otsin ja Viktor Klimenkon 
levyttämistä kappaleista 
saisi kattavan ohjelmiston, 
mutta paljon muutakin on 
otettu mukaan. Esimerkik-
si Rauno Lehtinen on teh-
nyt hienoja slaavilaiselta 
kuulostavia sävelmiä, vaik-
ka onkin supisuomalainen. 
Ohjelmisto on laaja-alai-
nen, ja sovituksissa on py-
ritty tuttuun ”totispoika-
maisuuteen”. Lähes kaikki 
laulusovitukset on tehnyt 
Tapio Mäkinen. 
Poikain taustalla soittaa 
viimevuotiseen tapaan soi-
tinyhtye Naapurin Onni, ja 
konsertin vierailevana täh-
tenä on viime vuoden Ho-
peisen Harmonikan voitta-
ja, kahdeksanvuotias kak-
sirivisen taitaja Arttu Raja-
la.
Myös kaikkien poikien soo-
loesitykset kuuluvat illan 
antiin ja jälleen pieni yllä-
tyskin on luvassa. Konsert-
ti järjestetään Keihäslah-
den koululla torstaina 
15.7.2010 klo 18.

Totiset Pojat slaavilaisissa tunnelmissa

Totiset Pojat eli Ahti Nieminen, Esko Rimppi, Martti Hannula, Lasse Harju ja Tapio Mäkinen.
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Kari Rönkä

Liikkuvan poliisin veneyk-
sikkö rantautui viikonlop-
puna Kurun satamaan. Me-
nossa oli uusien venepolii-
sien koulutusjakso, jolla 
joka vuosi koulutetaan pa-
rikymmentä poliisia vene-
tehtäviin. Koulutukseen si-
sältyy kolme viikkoa teori-
aa ja usean päivän käytän-
nön koulutus, jossa vene-
poliisit koulutetaan tule-
maan toimeen vesillä kai-
kissa olosuhteissa. Koulu-
tukseen osallistuneet po-
liisit hajaantuvat valvonta-
tehtäviin kaikille suurim-
mille vesialueille niin sisä-
vesille kuin rannikollekin.

Vene, jolla koulutettavat 
olivat liikkeellä, on toinen 
Tampereen kahdesta suu-
remmasta moottorive-
neestä. Tämän lisäksi polii-
silla on useita pienempiä 
veneitä, joita voidaan hel-
posti siirtää tarpeen mu-
kaan järvestä toiseen.

Vesillä liikkuminen on 

poliisin mukaan viime vuo-
sina ollut kohtalaisen siis-
tiä, pahoja ylilyöntejä ta-
pahtuu aika harvoin. Näsi-
järven puolella siihen vai-
kuttaa myös alueen van-
hempi veneilykulttuuri, Py-
häjärven puolella meno on 
ajoittain selvästi villim-
pää.

Keskeiset terveiset polii-
silta vesillä liikkujille voi-
daan kiteyttää neljään sa-
naan: alkoholi, pelastuslii-
vit, ranta-asukkaat ja pyy-
dykset.

Alkoholin käyttö on osal-
lisena useimmissa vene-
turmissa. Veneilykausi on 
vasta alussa, mutta kevään 
saldo Tampereen poliisilla 
on jo yksi ruorijuoppo, joka 
oli yli kolmen promillen 
humalatilassa karauttanut 
kivikkoon. Poliisi muistut-
taa kaikkia vesillä liikkujia 
pitämään huolta siitä, että 
veneessä on aina selvä kul-
jettaja.

Pelastusliivien käytössä 
on runsaasti toivomisen 
varaa. Hukkumistapauksia 
sattuu aivan liian paljon ja 

niille tyypillistä on paitsi 
humalatila myös pelastus-
liivien käyttämättä jättä-
minen. Vaatteet päällä ve-
destä on erittäin vaikea 
päästä ylös ja varsinkin vii-
leän veden aikaan veteen 
pudonnutta uhkaa nopea 
kangistuminen. Pelastuslii-
vi on halpa henkivakuutus, 
poliisi muistuttaa.

Ranta-asukkaiden häi-
rintä joko ajattelematto-
muuden tai välinpitämät-
tömyyden takia on valitet-
tavan yleistä. Veneellä ei 
pidä mennä liian lähelle 
asumuksia, mökkejä ja sau-
noja, vaan asukkaille on 
annettava oma rauha, po-
liisi muistuttaa. Häirintää 
on myös tarpeettoman 
korkean aallokon nostatta-
minen lähellä asuttua ran-
taa.

Pyydysmerkinnät ovat 
myös jokavuotinen ongel-
ma. Varsinkin avovesikau-
den alussa, kun vesiliiken-
nettä on vielä vähän, kalas-
tajat asettavat pyydyksi-
ään liian lähelle veneväyliä. 
Myös pyydysten merkitse-

misessä on puutteita, liian 
moni jättää noudattamat-
ta kalastusasetuksen mää-
rittelemää merkintätapaa, 
eli vähintään 1,5 metriä 
korkeita merkkilippuja. 

Kun veneilykausi nyt käyn-
nistyy toden teolla, pitää 
viimeistään vaihtaa kanis-
terit kunnollisiksi merkkili-
puiksi, kuuluu poliisin ohje. 
Veneilijän kuuluu toki väis-

tää kiinteitä pyydyksiä, 
mutta jo heikohkossakin 
tuulessa kanisteria on lä-
hes mahdoton huomata.

Turvallisia hetkiä vesillä!

Poliisin terveisiä vesillä liikkujille

Kevään juhlat tauluiksi!

Hinta sis. alv. Tarjous voimassa heinäkuun loppun asti 2010.

Vähäkangasjärventie 3 • VILPPULA
Honkalantie 6 • RUOVESI
Puh. (03) 471 1511 • www.m-print.fi

SUURKUVATARJOUS!
Canvas-taulu
40x30cm 

A2 valokuva -
juliste 20€

40€

Puutarhamulta 70 L Kanankakka 10 L

Kasvihuone 4,9 m2 

6 sk

/m

6 sk

3 sk6 sk

alk. alk.

20,-

350,-

29,90

1,35

255,-

299,-
4,60

659,- 35,-

50,-20,-

Poikeluksentie 95, Kuru 
Puh. 044 296 2512 
av. ma–to 6.30–17, pe 6.30–18,  
la 9–15, 
Rakennuspuoli aukeaa klo 9.

TANKKAA TAVARAT EDULLISESTI

990,-
MyöS AbLoy CLASSIC jA URA-AVAIMET

PIKKUbUSSI jA TAVARA-AUToVUoKRAUS

Lannoittamaton 
turve

Luonnon yleislannoite 
30 L

Veneet Valmiit katiskat

Kestopuut edullisesti, 
esim. ruskea uritettu 
25x95

UKM laiturielementit, 
käytäväosa 2,7m

päätyosa 1,8x2,7m

Metsänvihreä Icopal 
Claro kattolaatta

Ecoteco ulkovessa
- elementtirakenteinen, helppo koota
- sisältää kompostoivan säiliön 200 l
- helppo tyhjentää, säiliö pyörillä Mobil1 4 ltr

20,-

KURUN TANKKAUS OY

/m2

Juhani Latoniemi

Yhteinen musiikkihar-
rastus ja kiinnostus luon-
toon ovat hyvä syy sään-
nöllisiin vuosittaisiin ta-
paamisiin. Helena Kallio ys-
tävineen on kokoontunut 
näissä merkeissä vuodesta 
2003 keväisinä viikonlop-
puina. Aluksi kokoonnut-
tiin Korppoon saaristossa, 
mutta nyt porukka on siir-
tynyt sisämaahan. Vantaan 
aikuislukion biologian 
opettaja Jouni Annala on 
ammattinsa vuoksi poru-
kan luontainen opas.  Hän 
kiittelee Kivelän pihassa 
Kurun vaihtelevia luonto-
tyyppejä erinomaisen hy-
viksi havainnointipaikoik-
si. 

– Olemme retkeilleet mm. 
Seitsemisessä, Riuttaskor-
vessa ja Helvetinkolulla, lu-
ettelee Annala.

Maanantai-aamuna ryh-
mä suuntaa Seitsemisen 
Kirkas-Soljasen soille. Laji-
tunnistuksen hyvä alku on 
pihabongaus. Se kannat-
taa aloittaa helpoilla ääni-
tunnistuksilla. Siihen on 
hyvä apu osaavasta op-
paasta. Lajituntemusta ää-
nihavaintojen avulla voi 
harjoitella myös cd-levyltä 
tietokoneella. Siihen tar-
koitukseen Suomen Lin-
nut -cd on varsin suositel-
tava. Lintujen lajitteluta-
vaksi  voi valita mm. koon, 

värit, esiintymisalueen ja 
jopa vuodenajan.

Helena Kallion ystävien 
päiväkirjaan oli kertynyt 
päivässä jo yli 40 eri lajia. 
Tätä lintubongausviikon-
loppua ei kuitenkaan vie-
tetä liian ryppyotsaisesti. 
Vihkosta löytyvät myös 
Helena ja Jukka Kallion ka-

nat sekä Einari-kukko.

Maanantaipäivän retki 
alkoikin leppoisissa mer-
keissä houkuttelemalla 
Kallioiden kanoja navetas-
ta aitaukseen. Sisätiloihin 
tottuneiden komeiden ”aa-
piskukkokanojen” tarhalai-
tumelle siirtyminen tyssäsi 
yllättävästi Einari-kukon 

Leppoisaa lintubongausta

Helena Kallion ystävät Eeva Tiisala, Jouni Annala ja Leena Eklund kuunte-
levat Kivelän pihassa kesäisiä lintujen ääniä.

pelkurimaiseen käytök-
seen. Houkuttelemalla se 
rohkeni tulla sillalle kieku-
maan, mutta siihen se sit-
ten jäikin. Sen sijaan Ritva-
kanaa aitaus kiinnosti ko-
vasti, mutta eipä sitä nyt 
niin vain arvovaltaisen ku-
kon ohi astella. Siispä takai-
sin kanalaan ja ehkäpä ute-
liaisuus voittaa piankin.

Kotiseudun parhaaksi
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Venepoliisipartio piipahti Kurun satamassa.
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JK SÄHKÄRI
pienet / suuret

sähkötyöt
remontti- ja 

uudiskohteet
045 128 2267

ylöjärvi / ylinen

Porman Oy
Leppäjärventie 22, 

KURU
040 419 9552

Renkaat, 
rengastyöt, 

huollot, 
korjaukset

Jykän Klapi
Polttopuun teko, 

-myynti, kuljetukset.

p. 041 464 1000
www.jykanklapi.fi 
jyrkar@phpoint.fi

Fysikaalinen hoitolaitos
KURUN KUNTOUTUS
Jukka ja Helena Sihvonen

Suittilahdentie 1 A 2, KURU
Puh.  03 473 3622, 
 044 589 9232 

Ajoleikkurit 

Riderit 
(etuleikkurikoneet)

Uudenkyläntie 2, Kuru
 P. 0500 332 757 tai
(03) 473 3435
Ark. 8.30–17.00, la 8.00–12.00

Ajoleikkuri 
Husqvarna LTH 151 1390,-

2590,-

280,-
19,-

10,-
499,-

5,-
18,-

Ruohotrimmeri 
Husqvarna 128C

Kesätöihin kunnon koneilla!

nyt vain

erä vain

alk. 

alk. 

Husqvarna Master 46 
bioleikkuri (silppuava) 

Koneet toimitetaan koottuina ja koekäytettyinä!

189,- 

2T-bensa 5 ltr 4T-bensa 5 ltr
Leikkurin moottoriöljy 0,6 ltr 1,4 ltr

Raivaussahat alk.

1950,- 

• Nuohous • Ilmanvaihdon puhdistus • poltinhuolto ja 
uudet polttimet • Palamishyötysuhdemittaukset ja 
hormien sisäputkitukset

Nuohoojamestari Harri Kangasmäki 0400 779 668
Nuohooja Petri Ollikainen Ruovesi 040 521 4494
Nuohooja Jussi Majaniemi Kuru 040 521 4249 
Nuohooja Pekka Syrjänen Teisko-Aitolahti 040 521 4876

TAKSI KURU 0100 85012

AutoilijAt: 
lampinen Maire  0400 232720 
Haukijärvi Esa  050 4112422 
Kuokkanen Seppo  050 5341000 
Mikkonen  Heikki  050 5292169 
Pirhonen Kari  040 5223778 
itä-Aure: 
järvelä jouni  0400 727273 
Kivimäki Kaija  040 5370290 
länsi-teisko: 
Säynäjoki lauri   0400 234666

Kuohke-kuljetukset (03) 5653 4115   

Kirsi Kuivasniemi
Suittilahdentie 1
Kuru

P. 0400 978 999

Urheiluhieroja/
koulutettu hieroja

 

 

SILMÄLÄÄKÄRI
Petteri Paassilta

Terhi Lehtonen

• Tiistai 8.6. • Tiistai 22.6.

Elämä on näkemisen arvoinen
Ruovedentie 13, RUOVESI, Puh. 476 3454

Parturi–
Kampaamo 

Sirpa Orrenmaa
Puh. 

03 473 3328

Kysymys: Pyydysmäellä 
kasvoi aikoinaan iso puu, 
jota Yrjö Pyydysmäki sa-
noi piilipuuksi. Mikä on 
piilipuu?
Vastaus: Salava eli piilipuu 
(Salix fragilis).  Nimitys joh-
tuu siitä, että salavaa on 
käytetty nuolten raaka-ai-
neena. Piilipuu on yhdys-
sana sanoista piili (nuoli) ja 
puu. Se voi kasvaa isoksi 
pensaaksi tai vahvarunkoi-
seksi puuksi ja 6-20 metri-
seksi.
Sen oksat murtuvat hel-
posti, siitä nimi fragilis= 
särkyvä, hauras. Oksat 
myös juurtuvat helposti. 
Se on koristepuu, mutta 
saattaa villiintyä.
Suomessa sen levinneisyys 
ulottuu Poriin asti, joten 
tämä Kurun puu on ollut 
aivan levinneisyysrajan 
pohjoisosassa.
Sen muunnos on Terijoen 
salava, jota esiintyy jopa 
Rovaniemellä asti.   

Kysymys: Kurun kappeli-
seurakunta on aikeissa 
lähteä vierailulle Hatsi-
nan seurakuntaan. Olisi 
mielenkiintoista kuulla, 
miten syntyivät nämä 
suomalaisyhteisöt aika-

naan sinne Pietarin lie-
peille Inkerinmaalle.

Vastaus:  Inkerinmaan his-
toria on erittäin mielen-
kiintoinen, mutta surulli-
nen. Siitä lyhyesti:
Inkerin alkuperäisväestöä 
ovat itämerensuomalaiset 
vatjalaiset ja inkerikot. 
Vuonna 1618 Stolbovan 
rauhansopimuksen mu-
kaan Inkerinmaa siirtyi 
Ruotsi-Suomelle. Alue oli 
autioitunut taistelujen, 
pakkosiirtojen ja nälänhä-
dän takia. Kuningas Kustaa 
II Adolf halusi tehdä alu-
eesta luterilaisen puskurin 
Bysanttia vastaan. Hän yrit-
ti tehdä alueesta saksalai-
sen lahjoittamalla suuria 
tiluksia saksalaisille. Saksa-
laistaminen kuitenkin epä-
onnistui ja sitten alueelle 
houkuteltiin suomalaisia 
lähinnä Karjalasta ja Savos-
ta. Houkuttimena heille lu-
vattiin verovapaita vuosia 
ja vapautus sotapalvelusta. 
Se tuottikin tulosta ja näin 
Inkerinmaalle siirtyi tuhan-
sia suomalaisia.
Pietari I valloitti sitten alu-
een Venäjälle vuosina 
1702–03. Silloin Inkerin-
maalla oli jo 70000 suoma-
laista. Siellä toimi luterilai-

set kirkot ja hallinto oli 
Suomen oloja vastaava.
Nykyiset inkerinsuomalai-
set ovat siis 1600-luvulta 
alkaen muuttaneiden, pää-
asiassa savolaisten ja kar-
jalaisten jälkeläisiä. 
Viron ja Suomen itsenäis-
tyminen herätti itsenäisty-
mishaluja myös Inkerin-
maalla. Pohjois-Inkerissä 
oli aseellisia kahakoita ja 
silloin Suomeen pakeni yli 
6000 henkilöä. Stalin aloit-
ti vainonsa 1929, pappeja 
vangittiin ja karkotettiin 
Siperiaan. Kirkot suljettiin 
1930-luvulla, koululaitos 
venäläistettiin 1937,suo-
menkieliset oppikirjat tu-
hottiin ja suomea puhuvia 
rangaistiin. Vuosina 1929–
38 60000 inkerinsuoma-
laista (puolet väestöstä) 
vangittiin ja karkotettiin. 
Silloin myös satoja pakeni 
salaa Suomeen.
Saksan miehitettyä Lenin-
gradin aluetta toisessa 
maailmansodassa heräsi 
inkeriläisemigranttien kes-
kuudessa halu ja toivo, että 
Inkeri liitettäisiin Suomeen. 
Saksalaiset halusivat sen 
sijaan poistaa inkeriläiset 
sotatoimialueelta ja niin 
tehtiinkin. Suomeen eva-
kuoitiin kaikkiaan 63000 

inkeriläistä. Puna-armeijan 
valvontaan jääneiltä inke-
riläisalueilta karkotettiin 
Siperiaan tai jonnekin syr-
jäiselle seudulle n. 30000 
inkeriläistä.
Rauhan ehtojen mukaises-
ti Suomi sitoutui palautta-
maan inkeriläiset Neuvos-
toliittoon. 55000 palasikin, 
mutta he eivät päässeet In-
kerinmaalle, vaan jonnekin 
muualle syrjäisille seuduil-
le. Vasta 1950-luvun lopus-
sa inkerinsuomalaiset sai-
vat mahdollisuuden pala-
ta kotiseudulleen.
1990-luvulla inkeriläisten 
kunnia palautettiin, mutta 
silloin Inkerinmaalla asui 
vain n. 20000 suomalaista, 
vain kolmannes koko Neu-
vostoliiton inkeriläisväes-
töstä.  Nykyisin suurin osa 
on venäläisiä.
Hatsinan seurakunta on 
perustettu vuonna 1789 ja 
sen toiminta loppui 1938 
Stalinin vainojen takia. 
Neuvostoliiton hajottua 
perustettiin 1992 itsenäi-
nen Inkerin kirkko, jonka 
seurakuntana Hatsina toi-
mii. Hatsinalaiset pääsivät 
takaisin omaan kirkkora-
kennukseensa 1993. Väli-
kauden, n. 50 vuotta, se toi-
mi urheiluhallina.

TAPSA TIETÄÄ

Hätätilanteessa on ensiar-
voisen tärkeää tietää tark-
ka sijainti, jotta apu löytää 
paikalle nopeasti. Interne-
tistä osoitteesta www.112.
fi voit kartalta osoittamal-
la tulostaa mökkisi sijain-
nin karttakoordinaatteina. 

Selvitä mökkisi tarkka sijainti!
Lisää puhelimeesi lähiomai-
sen nimen eteen tunnus 
ICE, esimerkiksi ”ICE – Mik-
ko”. Tunnus on lyhenne eng-
lanninkielisistä sanoista ”In 
Case of Emergency” eli suo-
meksi ”Hätätapauksessa”. 

ICE-tunnuksen perus-
teella pelastushenkilöstö 

ICE-koodi matkapuhelimeen
Kiinnitä tuloste näkyvälle 
paikalle mökin seinään, 
jotta vieraatkin löytävät 
sen tarvittaessa. Tarkkojen 
koordinaattien avulla saat 
ambulanssin, palokunnan 
tai taksin varmimmin oike-
aan osoitteeseen.

saa esimerkiksi onnetto-
muuden tai sairaskohtauk-
sen tapauksessa nopeasti 
selville, kehen pitää ottaa 
ensimmäisenä yhteyttä. 
Erityisen tärkeää tämä on, 
jos kyseisellä omaisella on 
tietoa lääkityksistä ja saira-
uksista. 

Kurun Lehti 044 343 0031

Ambulanssi, palokunta ja poliisi 112

Apteekki 03 349 6444

Eläinlääkäri 050 523 6379

Ensiapu ja päivystys

– ma-to 8.00 - 15.30 ja pe 8.00 - 14.00 

Kurun terveysasema 03 349 6444 

– klo 15.30 - 22.00 ja 

la-su Ylöjärven terveyskeskus 03 349 6224. 

– Parkanon suunnalla ma-pe 16.00 – 8.00, 

pe 16.00 - ma 8.00 

Parkanon terveyskeskus 03 443 3400

– Öisin 22 - 08 ACUTA 03 3116 6411, lastentautien 

poliklinikka 03 3116 5713. 

Hammashoidon päivystys 03 349 6211

Kappeliseurakunta, kappalainen Matti Mikkola 044 

7868 024

Kaupungin palvelupiste 03 349 6499

Kela 020 692 200 - 020 692 211

Kirjasto 03 349 6488, kirjastoauto 0500 620 970

Kotihoito 03 349 6577

Palvelukeskus 03 349 6491 ja 03 349 6492

Sosiaalityöntekijä, ajanvaraus 03 349 5111

Taksi, ks. ilmoitus toisaalla lehdessä

Työ- ja elinkeinotoimisto, Ylöjärvi 010 19 4058

Vesiosuuskunta 050 3308732 

Ylöjärven kaupunki, vaihde 03 349 5111

Kun on hätä, soita 112

Tärkeitä puhelinnumeroita
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Kyösti Aalto

Toikon tila sijaitsee Kurun 
Parkkuun tai oikeammin 
Vaakaniemen kylässä Näsi-
järven rantamaisemissa. Ti-
lakeskuksen halki kulkee 
kylätie, joka jatkuu Toikol-
ta Leppälahden kautta 
kohti Länsi-Teiskoa. Päära-
kennuksen tuntumassa ja 
kylätien molemmin puolin 
on useita muitakin hyvin 
hoidettuja rakennuksia, 

Elettiinpä ennenkin
kuten aittoja, liitereitä ja 
tietenkin kivinavetta. Kau-
niin peltomaiseman takaa 
siintää Näsijärvi ja sen ran-
nassa laivalaituri, johon 
vielä muutama vuosi sitten 
pysähtyi kesäisin Tampere 
– Virrat reittiliikenteessä 
oleva valkokylkinen Tar-
janne-laiva. Koko pihapiiri 
maisemineen huokuu iki-
aikaista maalaistunnelmaa, 
”vanhaa hyvää aikaa”, on-
han tällä paikalla ollut asu-
tusta jo 1500-luvulta lähti-
en. Nykyisen Toikon kan-

taisänä on maakauppias 
Antti Toikkonen vanhempi 
(1828 – 1898), jonka aika-
na paikasta tuli koko maa-
kunnan elinkeinoelämän 
keskus. Tuota aikaa on ku-
vannut mainiosti Uolevi 
Nojonen kirjassaan ”Antis-
ta Anttiin”.

Nykyisin tilan päätuo-
tantosuunta on viljanvilje-
ly, karjaa ei enää vähään ai-
kaan ole ollut. Nykyaikaiset 
viljelymenetelmät nykyai-
kaisine koneineen ovat 
käytössä, siitä on Toikon 

Toikon postireki.  Posti 
kulki Toikolta kahdesti 
viikossa Tampereelle ja 
kerran viikossa Ruove-
delle. Sitä kuljetti he-
vospelissä 23 vuoden 
ajan Fabian Aalto, joka 
toimi myös Toikon kan-
taisän Antti Toikkonen 
vanhemman kyytimie-
henä. Reki kesti hyvin, 
mutta hevosta Aalto 
joutui vaihtamaan kol-
men vuoden välein.

Syksyisin Toikolla teurastettiin jopa 600 nautaa. Lihat suolattiin valtaviin, 
toista kuutiota vetäviin lihatiinuihin, joita museossa tallessa useampia.

Eri töihin eri työvälineet. Lapioita ja talikoita joka lähtöön.

Toikon tilan suuri tallirakennus on nykyisin pyhitetty museokäyttöön.  Aikoinaan talossa oli jopa 35 hevosta.
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isäntä Antti Summanen pi-
tänyt huolen. Perinteitä-
kään ei silti ole unohdettu, 
päinvastoin. Siitä ovat puo-
lestaan pitäneet huolen 
Arto ja Helvi Summanen, ti-
lan vanhaisäntä ja –emän-
tä. Vanhan parin toimesta 
on koottu Toikon tallira-
kennuksessa sijaitsevaan 
yksityiseen museoon valta-
va määrä historiaa erilais-
ten esineiden muodossa.

– Esineitä on varmasti yli 
kymmenentuhatta ja suu-
rin osa niistä on ollut tääl-
lä jokapäiväisessä käytös-
sä, arvioi Arto Summanen 
kokoelmaansa. Kun Arto 
Summanen avaa suuren 
aitan vintillä sijaitsevan 
museotilan pariovet, on tu-
lijalle avautuva näky my-
kistävä. Arviolta reilun pa-
rinsadan neliön tila on 
täynnä entisaikojen työka-
luja, koneita, laitteita, 
maanmuokkausvälineitä 
ja paljon, paljon muuta, 
esineitä, joiden käyttötar-
koitusta nykyihminen voi 
vain arvailla. Kaikki tavarat 
ovat järjestyksessä ja omil-
la paikoillaan. Heti sisään 
astuttaessa ensimmäisenä 
on vastassa vanha punai-

nen traktori, jossa on rau-
tapyörät.

– Vuonna 1936 Toikkoon 
hankittiin tämä ensimmäi-
nen traktori, merkiltään 
McCormick Farmall, esitte-
lee Arto Summanen. Trak-
tori myytiin aikoinaan pois, 
mutta vuosikymmenten 
jälkeen Arto onnistui pe-
lastamaan jo käytöstä pois-

Hevoset olivat tärkeitä entisajan maanviljelyksessä ja niistä pidettiin hy-
vää huolta. Hihnakäyttöisellä pelumyllyllä tehtiin apetta.

Alusasut ovat kauniisti kirjailtuja ja usein mo-
nogrammilla nimettyjä. Useimmiten kangas oli 
omassa pellossa kasvaneesta pellavasta kudottu.

Museon pehmeän puolen tekstiilit ja asusteet 
kertovat naisten elämästä. Kuvassa mankeli.

Vikströmin maamoottorit olivat suhteellisen 
yleisiä maataloudessa vielä 60-luvullakin.

Antin kaupan hyllyt pursuavat entisajan lyhyttavaraa. Kaupassa työsken-
telivät kauppiaan lisäksi ainakin puksu ja puotineiti .

tetun ja huonokuntoisen 
rautahevosen ja se tuotiin 
takaisin alkuperäiseen ko-
tiinsa museoitavaksi.

Toikon museon esineistä 
voi hyvin kuvitella, miten 
omavaraista tilan toiminta 
aikoinaan oli. Tilalla työs-
kenteli kymmenien renki-
en lisäksi eri alojen ammat-
timiehiä kuten suutaria, 

McCormick Farmall F-20 entisöitynä kunniapaikalla. Malli on sama kuin Mummo Ankalla! Huomaa 
rautaiset piikkipyörät ja ainoastaan yksi etupyörä.

seppää, teurastajaa ja puu-
seppää, jopa länkiseppä ja 
kaikilla oli omanlaisensa 
työkalut ja välineet. Suurin 
osa työkaluista tehtiin li-
säksi itse. Vain osa koneis-
ta on tehdasvalmisteisia, 
mutta nekin pystyttiin 
huoltamaan ja korjaamaan 
omin voimin. Aitan ylisillä 
voikin ihastella käsityötai-
don malliesimerkkien li-
säksi entisajan konetek-
niikkaa. Vikströmin maa-
moottorilla pyöritettiin 
puimakonetta, kattotiilien 
tekoon oli oma koneensa, 
olipa pelumyllykin hevos-
ten appeen tekoon. Toikos-
sa on ollut käytössä hauto-
makonekin, jolla on aikoi-
naan haudottu fasaanin-
munia.

Eläintenpitoon liittyvät 
esineet ovat luonnollisesti 
tärkeä osa kokoelmaa. Pel-
kästään hevosia oli par-
haimmillaan jopa kolme-
kymmentäviisi päivittäi-
sessä käytössä. Niinpä mu-
seon katossa roikkuukin 
länkiä, luokkia, siloja, setol-
koita, ohjaksia ja aisoja kai-
kissa mahdollisissa muo-
doissa. Samoin esillä on 
runsaasti hevosvetoisia 
peltotyökaluja, rekiä ja 
muita kulkupelejä.

Pitkän käytävän eli tallin-

konkin päädyssä on ovi 
museon pehmeämmälle 
puolelle, jonka esineistö 
kertoo Toikon tilalla asu-
neen naisväen elämästä ja 
asusteista. Renkien tapaan 
piikojakin oli parhaimmil-
laan kymmenkunta. Piiko-
jen asusteet vaihtelivat 
tehtävän ja siten myös ase-
man mukaan. Oli iso-kök-
sä, pikku-köksä, välipiikoja, 
puotineiti, kievarilikka, kar-
jakko eli vööri ja useampia 
navettapiikoja. Kaikilla 
heillä oli asemansa mukai-
nen vaatetus, josta muse-
on vaatekokoelma antaa 
oivan kuvan. Sielun silmin 
voi nähdä sievästi puettuja 
piikoja kirjailluissa essuis-
saan palvelemassa paitsi ta-
lon omaa väkeä, varsinkin 
”kulkevaisia” eli kauppamie-
hiä, tuomareita, lautamie-
hiä, kesävieraita ja monen-
laista muuta väkeä, jota Toi-
kolla aikanaan riitti.

Museotilan perällä odot-
taa kävijää vielä yksi häm-
mästyksen aihe. Seinässä 
on kyltti, jossa lukee ”Antin 
kauppa” ja vieressä ovi, 
joka johtaa suoraan joskus 
viime vuosisadalla pysäh-
tyneeseen aikaan. Entis-
ajan maakaupan hyllyjen 
valikoimista löytyy tuore-
tavaroita lukuun ottamat-
ta lähes kaikkea, mitä maa-
seudun asuja ennen tarvit-
si. Asusteita, kenkiä, lyhyt-
tavaraa, nahkasaappaita, 
huovikkaita, astioita, tu-
pakkaa, tulitikkuja ja sato-
ja ja taas satoja tarpeellisia 
tai vähemmän tarpeellisia 
artikkeleita on esillä kau-
pan hyllyillä ja tiskillä. Sei-
nillä on alkuperäisiä mai-
noksia, jotka kertovat 
omaa kieltään tuon ajan 
kulutustottumuksista. Kau-
pan kalusteet ovat alkupe-
räiset. Välillä ne tosin olivat 
vuosikymmeniä Murolees-
sa Mäkisen kaupassa, jon-
ka perusti kauppias Niilo 
Mäkinen ostettuaan Toi-
kon kaupan irtaimiston 
Antti Toikkonen nuorem-
man perikunnalta. Joitakin 
vuosia sitten kauppiaan 
tyttärentyttären poika Ant-
ti Moisio Muroleesta lah-
joitti kalusteet takaisin Toi-
kolle museoitavaksi.

– Haluan kiittää paitsi 
Antti Moisiota, myös kaik-
kia muita henkilöitä, jotka 
ovat tänne tavaraa lahjoit-
taneet, sanoo Toikon van-
haisäntä Arto Summanen. 
Hän jos kuka yhdessä vai-
monsa Helvin kanssa an-
saitsee arvosanakseen täy-
den kympin maaseudun 
kulttuuriperinnön vaalimi-
sessa ja säilyttämisessä täl-
lä ainutlaatuisella tavalla.
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Länsi-Teiskossa
AVATTU ELINTARVIKEKIOSKI!

PALVELEN JOKA PÄIVÄ KLO 12.–21.00
Piuharintie 633 (rivitalo),
Länsi-Teisko,
puh. 0400 337 783

- kahvista-karkkiin
- sokerista-siideriin

- jauhoista-jäätelöön
- oluesta-omppumehuun!

Tuotevalikoimasta löytyy aina

Puh. 0400 237 731

LVI-töiden ammattilainen

J.ASP
Putkiasennus

KURUN SÄHKÖASENNUS OY
• vapaa-ajan asunnot
• uudisrakennukset
• saneeraukset
• kaikenlaiset korjaukset
Pertti Akkanen
Puh. 
040 565 7295 
Sähköposti: kurun.sahkoasennus@phpoint.fi

ILMALÄMPÖPUMPUT
ASENNETTUNA

Emilia Latoniemi

Suuret kuolonvuodet on 
Suomea ja lähiseutuja ko-
etelleiden harvinaisen kyl-
mien vuosien sarja 1695-
1697. Arvellaan, että nel-
jännes tai jopa kolmannes 
koko Ruotsi-Suomen väes-
töstä kuoli. Sato tuhoutui 
monena vuonna peräk-
käin, pettuleipää ja muuta 
hätäruokaa syötiin yleises-
ti. Sadon tuhoutuminen sai 
ihmiset lähtemään liikkeel-
le kerjäläisten laumoina, ja 
lavantauti sekä muut kul-
kutaudit levisivät. Epäsuo-
tuisissa ilmasto-oloissa le-
visivät myös kasvitaudit 
kuten esimerkiksi torajy-
vä. 

Varsinaista väestökirjan-
pitoa ei Ruotsin valtakun-
nassa 1600-luvulla pidetty, 
joten luvut perustuvat ar-
vioihin. Selvää on kuiten-
kin, että näin ankaria väes-
tönharvennuksia ei histo-
ria Euroopankaan mitta-
kaavassa tunne. Vuodet 
olivat seurausta ”Pikku jää-
kaudesta”, jota kesti läh-
teestä riippuen joko 
1570-luvulta 1700-luvun 
puoliväliin asti. 

Kevät ja kesä 1697 olivat 
jo suotuisia viljankasvulle. 
Kuitenkin siemenviljan 
puute aiheutti ongelmia, 
mutta varsinainen katast-
rofi oli jo takanapäin. Mo-
nista taloista oli koko väki 
kuollut. Autioiksi jääneet 
tilat asutettiin kuitenkin 
nopeaan tahtiin, sillä Kruu-
nu myönsi myös verohel-
potuksia uudelleenasutta-

misen tukemiseksi.
Pula-aikana ihmisen kek-

seliäisyys oli huipussaan. 
Kun ruokavarastot ammot-
tivat tyhjyyttään, piti suun-
nata kulku luontoon ja et-
siä mukaansa monenlaista 
syötäväksi kelpaavaa. Tiuk-
koina aikoina moni hyvä 
idea on saanut alkunsa.

Männyn jälsi- ja nilaker-
roksista koostuva pettu oli 
yksi tärkeimpiä pula-ajan 
keksintöjä, joka oli osal-
taan pelastamassa Suo-
men kansaa vielä suurem-
malta nälkäkuolemien ai-
heuttamalta väestökadol-
ta. Tietämättään kansa ke-
räsi männyistä itselleen 
valtavan terveyspommin, 
joka suojasi monilta tau-
deilta. Nyt se on lähdössä 
markkinoille uuteen nou-
suun terveystuotteena.

Pettua on ruvettu tutki-
maan sen terveysvaikutus-
ten takia ja on todettu, että 
se on hyvin antioksidant-
tista ja ravinnerikasta. Siinä 
on runsaasti muun muas-
sa vitamiineja, kivennäisai-
neita ja rautaa. 

Petun paras keruuaika 
on keväällä ja alkukesällä, 
jolloin puun rungon neste-
virtaukset ovat suurimmil-
laan. Silloin pettuliinat ir-
toavat helposti osaavan 
petsurin käsissä. Petun ke-
ruu ei kuulu jokamiehenoi-
keuksiin. Siihen tarvitaan 
ehdottomasti maanomis-
tajan lupa. Ympäristö ja 
terveysvaikutusten takia 
se on parasta jättää osaa-
van ammattilaisen käsiin. 

Keruu vahingoittaa py-
syvästi mäntyä. Yleensä 

pettupuut kaadetaan joko 
ennen tai jälkeen keruun 
tai jätetään pystyyn, jotta 
niihin kertyisi tervanpol-
tossa tarvittavaa pihkaa.

Petusta puhuttaessa tu-
lee monelle mieleen sen 
pula-aikana aiheuttamat 
vatsanväänteet ja herääkin 
kysymys, miksi sellaisia ra-
vintoaineita tulisi käyttää, 
kun meillä on viljaa tarjol-
la yltäkylläisesti nykyään. 
Pula-ajan vatsavaivat kui-

tenkin todennäköisesti 
johtuivat petun vääränlai-
sesta käsittelystä tai jäkä-
län lisäämisestä leipään.

On tärkeää, että ennen 
jauhamista pettu paahde-
taan tai keitetään haitallis-
ten aineiden poistamisek-
si. Näin saadaan aikaiseksi 
jauho, jonka syöminen on 
turvallista ja terveellistä. 
Pettujauhoa suositellaan 
lisättäväksi normaaliin lei-
pätaikinaan noin 10–25% 

Puolet petäjäistä
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jauhojen kokonaismääräs-
tä. Petun energiasisältö on 
melko pieni, mutta muihin 
jauhoihin yhdistämällä 
saadaan petäjäisestä var-
sin maittavaa ja hivenaine-
rikasta terveysleipää.

Markkinoille on virran-
nut muutamia pettua sisäl-
täviä tuotteita esimerkkinä 
leipiä ja makkaraa. Tulevai-
suudessa tuotteiden mää-
rä tulee todennäköisesti 
nousemaan, sillä petun si-

sältämien hyödyllisten ai-
neiden tutkimus on lujaa 
vauhtia käynnissä. Petulla 
kaavaillaan taisteltavan 
jopa syöpää vastaan.
Ehkäpä tulevaisuudessa 
muitakin lääkeaineita läh-
detään etsimään laborato-
rioiden sijaan yhä enem-
män luonnosta. Jos se on 
meidät osannut pelastaa 
nälkävuosina, niin miksi ei 
myös yltäkylläisyyden ai-
heuttamilta ongelmilta?

Kari Rönkä

Tekninen lautakunta 
päätti kokouksessaan 27. 
toukokuuta, että Kurun sa-
taman ränsistynyt venelai-
turi korvataan muovipont-
tonilaiturilla, jonka pontto-
nin halkaisija on 50 cm ja 
seinämävahvuus vähin-
tään 10 mm. Alkuperäises-
sä esityksessä kaavailtiin 
ratkaisuksi betonipontto-
nia, mutta lautakunnan 
mukaan muoviponttoniin 
päädyttiin saatujen tieto-
jen ja Tampereen kaupun-
gin käyttökokemusten pe-
rusteella. 

Tarjouskilpailuun osal-
listuivat Destia Oy, LSK-
project Oy, Marinetek Fin-
land Oy, Reittitiimi Oy ja 
Wonderword Oy. Tarjouk-
set oli laskettu kolmelle 
vaihtoehdolle: 20 ja 10 
vuoden leasingille sekä 
suoralle ostolle. Tarjous-
vertailu tehtiin käyttäen 
vertailuhintaa, johon las-
kettiin vuokra-ajan vuok-
rakustannukset sekä viisi 
venepuomin ja kaksi ank-
kuroinnin uusintaa. 

Vertailun perusteella lau-
takunta päätti 20 vuoden 
leasing-sopimuksesta 

edullisimman tarjouksen 
esittäneen Wonderword 
Oy:n kanssa sillä ehdolla 
että hankkeelle myönne-
tään toimenpidelupa. So-
pimuksen vuosivuokra on 
1995 euroa. 

Samassa yhteydessä lau-
takunta päätti asettaa Ku-
run sataman uudet laituri-
paikkavuokrat samalle ta-
solle kuin muissakin Ylöjär-
ven venesatamissa. Uudet 
vuokrat ovat 125 euroa 
enintään 2,5 metriä leveäl-
le veneelle ja 185 euroa yli 
2,5 metriä leveälle veneel-
le.

Sataman venelaiturista päätöksiä

Kurun sataman huonokuntoinen laituri korvataan muoviponttonilaiturilla.

Ju
h

an
i L

at
o

n
ie

m
i



Nro 22 • Torstaina 3.6.2010 13

Tervetuloa kesä ja kesäkurulaiset!                 
Putiikki josta löytyy jokaiselle jotakin!

Kauppatie 4, KURU
Puh. 03 473 3366

Kurun
riistanhoitoyhdistyKsen 
toimintaKalenteri v 2010
ampumakokeet: 
Riuttasten radalla pe 9.7 ja pe 23.7. klo 17.00 alkaen. 
La 21.8 klo 9.00–14.00. Su 19.9 klo 12.00 alkaen. 
Suoritusmaksu 7 €.
metsästäjätutkinnot :
Kurun metsäoppilaitoksella,  pe 30.7 ja 13.8 klo 18.00 
alkaen. Tutkintomaksu 13 €.
Pienpetokilpailu:
Pienpetokilpailu 1.1–31.12.2010 välisen ajan.
harjoitusammuntoja:
Riuttasten radalla perjantai-iltaisin maksu 4 €/ilta. 

Perinteisesti kahvia ja 
Kurosen munkkeja

marttojen torikahviossa la 17.07 klo 9–15
Kurun Seuratalon kahviossa sekä näyttely

”Kahvipannut ja niiden tarinat”.
Jos Sinulla on lainattavia pannuja, ota yhteys

Leenaan 040 527 5507 tai 
Railiin 03 473 3217.

Tervetuloa kahville!   

Kurun Marttayhdistys

Tervetuloa!

Totiset Pojat
Unohtumaton Ilta
Slaavilaisen musiikin konsertti
15.7.2010 klo 18 
Keihäslahden koululla
Vieraana Hopeisen Harmonikan 
voittaja Arttu Rajala

Liput 10 euroa.

LUONTO ODOTTAA, 
LÄHDETÄÄN RETKELLE!
OPASTETUTTUJA VAELLUKSIA Seitsemisen 
ja Helvetinjärven kansallispuistoissa sekä 
Riuttaskorven virkistysmetsässä vasta-alkajille, 
kokeneemmille, perheille ja ryhmille. Myös 
työhyvinvointipalveluita. Palvelut tilauksesta tai 
osallistumalla kesän 2010 avoimille vaelluksille ja 
kursseille.

Avoimet vaellukset: 
4.-6.6.2010 Kesävaellus Helvetinjärvellä 
28.6. - 2.7.2010 Kesävaellus Helvetinjärvellä  
9.-11.7.2010 Vaeltamisen alkeiskurssi Seitsemisen 
kansallispuistossa 
16.–19.9.2010 Ruskavaellus Helvetinjärven 
kansallispuistossa 
24.–26. 9.2010 Vaeltamisen alkeiskurssi 
Seitsemisen kansallispuistossa

Me tarjoamme ammattitaidon, varusteet ja ruuat! 
Älä epäröi lähteä mukaan!

Kyselyt ja ilmoittautumiset: 
Puuristella 040-5597865 
suvi@puuristella.com, www.puuristella.com

Sähköasennus
• suunnittelu ja toteutus
Jätevesijärjestelmät
• suunnittelu ja toteutus
Pienet maansiirto- ja 
kaivuutyöt

Ideasorvi Oy

Puh. 050 366 4103 
Hannu Ruuska

Kari Rönkä

Kesä on hyttysten ja paar-
mojen aikaa ja molemmat 
saavat aikaan kovastikin 
kutisevia paukamia. Aika 
moni onnistuu myös löytä-
mään pihasta tai mökki-
tien varresta nokkosia, joi-
den polttamat kirveltävät 
ikävästi. Ulkona liikkuessa 
saa myös helposti pieniä 
naarmuja ja nirhamia. Aina 
ei ole käsillä apteekin tar-
joamia voiteita tai laasta-
reita.

Nopea apu kutiseviin 
paukamiin, nokkosenpolt-
tamiin ja pieniin ihovauri-
oihin löytyy lähes jokai-

sesta mökkipihasta. Erit-
täin yleisenä pihoissa ja 
tienvarsilla kasvava piha-
ratamo on perinteisesti 
kansanlääkinnässä käytet-
ty kasvi, joka rauhoittaa 
kutinaa ja polttelua ja ty-
rehdyttää haavojen veren-
vuotoa.

Hoito tehdään siten, että 
poimitaan maasta pari 
puhdasta piharatamon 
lehteä, muserretaan ne kä-
dessä pehmeiksi ja painel-
laan ja hierotaan lehdillä 
kevyesti vaurioitunutta 
kohtaa. Lehden voi myös 
asetella vaurioituneen iho-
kohdan päälle hauteeksi 
vaikkapa sideharson tai 
joustavan sukan avulla.

Pihasta apua kesän pikkuvaivoihin
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Kyösti Aalto

Lauantaina heinäkuun 24. 
päivänä vietetään jälleen 
Parkkuun perinteisiä kesä-
juhlia Seuratalon viihtyi-
sässä ympäristössä. Odo-
tettavissa on vilskettä ja vi-
linää koko päiväksi ja vielä 
illaksikin. Päivän avaa kesä-
tori, joka aamukymmenes-
tä eteenpäin tarjoaa tuli-
joille monenlaista ostetta-
vaa ja katsottavaa. Tori-
myyjien tarjonnan lisäksi 
on myynnissä kotileivon-

naisia, lättyjä, grillimakka-
raa ja pika-arpoja. Kahvio 
on luonnollisesti auki koko 
päivän. Päivän aikana jär-
jestetään useita urheilu-
tempauksia, kuten ämpä-
rinheittokilpailu ja haaste-
jalkapallo-ottelu parkuslai-
set vastaan kesäparkuslai-
set. Lapset voivat kokeilla 
kalastustaitojaan onginta-
kilpailussa, jossa kaikki 
osanottajat palkitaan. Päi-
vän urheiluosan päättää 
maineikas Jakaman Viesti, 
johon nelihenkiset joukku-
eet voivat ilmoittautua 

joko perhe- tai yleiseen 
sarjaan. Mielenkiintoista 
nähdä pystyykö Mosi-Tea-
min väkivahva joukkue 
kuntoihmeineen uudista-
maan viime vuoden mes-
taruutensa vai onko Park-
kuun Leijonien rankka tal-
viharjoittelu tuomassa pal-
kintokellon takaisin Park-
kuuseen. Kisan musta he-
vonen on tänäkin vuonna 
Suksikaa Kuuseen – jouk-
kue, joka perinteisesti on 
panostanut erityisesti kil-
pailu- että kuljetusvälinei-
siinsä. 

Parkkuussa juhlitaan perinteisesti
Kesäisen päivän kruunaa 

iltajuhla, joka alkaa klo 19. 
Iltamien ohjelmaa on hie-
man uudistettu, mutta 
edelleenkin on tarjolla jo-
kaiselle jotakin. Musiikki- ja 
runoesityksiä, kesäparkus-
laisen puhe, vuoden aika-
na syntyneiden onnittelut,  
imitaattori ja näytelmä, 
joka on tällä kertaa Tampe-
reen Teatterin näyttelijän 
Anja Räsäsen monologi 
”Mää ja meirän mies.” Ilta-
mat päättyvät tansseihin, 
joissa tahdin takaa tans-
siorkesteri Johander.

Suksikaa Kuuseen -joukkue valmistautumassa Jakaman viestiin.

KURUN MARKKINAT 
LAUANTAINA 17.7.

Järjestää Kuru-Seura ry
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Suunnittelemme yksilölliset portaat juuri sinunkin kotiisi.

Suittilahdentie 9,34300 KURU
Puh.  03 318 1942
fax  03 318 1943
www.ekipuu.fi
puuporras@ekipuu.fi

EkiPuu oy

Parkkuun seuratalo ja seurahuone
ovat valmiina juhliasi varten!

 
Varaukset: Riitta Laurila, 045 130 5961, 

lisätiedot: Janne Sarvijärvi, 0400 337 552.
 Tulevallekin kesälle on vielä muutama viikonloppu vapaana!

Br i t a Ku lma l a

onnistuneet juhlat toiveittesi mukaan

ruoat ja leivonnaiset myös kotiin

Suunnitellaan yhdessä...

Tilaa meiltä...

p. 044 376 2879
Pouruntie 398
34870 VISUVESI www.britanpitopalvelu.fi

brita.kulmala@britanpitopalvelu.fi

TIURANTALLI
Maastoratsastusta 
islanninhevosilla

Puh. 050 5727 669
Perivehmaantie 168, LUODE

www.tiurantalli.kotisivukone.com

Luoteentie 1541
34510 Luode

Puh. John 040 733 5450 
Saija 040 544 2337

Viherhoitoa ja -rakennusta 
pihapuiden kaato 

mökkityöt ja polttopuut

Nouda Terveydeksi!-lehti apteekista!

KURUN APTEEKKI
Kauppatie 10, 34300 Kuru Puh. 03 473 3239

Palvelemme:
ma–pe
8.30–17

Lisäksi
kesäaikana
15.6.–31.7.
la 10–13

Juhannus-
aatona
9–13

Ammattitaitoista puunkorjuuta
Ostamme energiapuuta

p. 0400 737 903

Hoitopalvelu

Jalkahoitoja ja
vyöhyketerapiaa

Ulla Viljakka
puh.  (03) 4737 595
 0500 611 204

PediRefl exErkki Nurmi
Puh. 0500 337 104

Ritva Hämeenoja
Kauppatie 7–9
34300 Kuru

Puh. 040 702 3785

FYSIOTERAPEUTTI

Kari Rönkä

Juhannus on vanhakan-
tainen muoto Johannes 
Kastajan nimestä, joten ju-
hannukseen on jossain vai-
heessa liitetty myös kristil-
lisiä merkkejä. Suuri osa 
kansanperinteestä liittyy 
kuitenkin pakanuuden 
ajalta lähtöisin oleviin kan-
sanuskomuksiin. Tässä ku-
vatut vanhan kansan ju-
hannusperinteet perustu-
vat pääosin Kustaa Vilku-
nan teokseen Vuotuinen 
ajantieto.

Varmasti tunnetuin ju-
hannusperinne on juhan-
nuskokko, jonka polttami-
sella on pitkät perinteet 
erityisesti itäisessä Suo-
messa, varsinkin Karjalassa, 
jossa juhannusaaton ko-
konpoltto oli suuri kansan-
juhla. Kokot pystytettiin 
näkyville paikoille ja nii-
den palamisesta ennustet-
tiin kylän tyttöjen mahdol-
lisuuksia naimamarkkinoil-
la.

Juhannus on myös aina 
ollut suomalaisessa kan-
sanperinteessä kukkien ja 
tuoreiden lehvien juhla. 
Keskikesä on saanut luon-
non loistamaan kauneim-
millaan ja samalla päivät 
ovat pisimmillään ja yöt 
valoisimmillaan. Kesäpäi-
vän seisaus tuo aikaan 

omaa taianomaista hohto-
aan. Luonnon tuominen si-
sälle taloihin olikin keskiai-
kaisissa uskomuksissa yh-
distetty jumaluuteen.

Edelleenkin varsin suosit-
tu on ikivanha tapa koris-
tella porraspielet nuorilla 
koivuilla. Pohjoisemmissa 
osissa maata saatettiin ra-
kentaa koivuista kokonai-
sia lehtimajoja, joissa sit-
ten nautittiin juhannus-
kahvit. Pohjanmaalla pi-
haan pystytettiin koivujen 
lisäksi osin oksittu ja kuo-
rittu kuusi, joka sai sitten 
seistä keskellä pihaa pit-
källe syksyyn.

Monin paikoin oli tapana 
tuoda sisälle lehteviä oksia 
ja isoja ketokukkakimppu-
ja ja koristella seiniä ja ik-
kunanpieliä kieloseppeleil-
lä. Ruovedeltä kotoisin ole-
van perimätiedon mukaan 
kyse ei ollut pelkistä koris-
teista, vaan ”huoneissa ol-
leilla koreuksilla keinotel-
tiin karjaonnea”. Vastaavas-
ti monin paikoin koristeet 
otettiin uskomusten takia 
talteen ja syötettiin mikke-
linä tai jouluna karjalle ja 
lampaille. Juhannuksen 
koristeet näyttävät siis liit-
tyvän pakanuuden ajan 
paimenjuhliin, joita vietet-
tiin sydänkesällä. Samasta 
perinteestä tulevat Poh-
janmaalla ja Savossa voi-

makkaina eläneet perin-
teet maitoherkkujen ja 
juustojen valmistamisesta 
juhannusruoaksi. 

Ehkä kiehtovin juhannuk-
sen kansanperinne liittyy 
lemmentaikoihin. Juhan-
nuskokoilta kotiin palates-
saan naimaikäiset tytöt 
kieriskelivät alastomina 
ruispellon yökasteessa, jot-
ta iholle tarttunut lem-
menvoimainen kaste ta-
voittaisi pojatkin. Tytöt 
myös pyyhkivät kasvojaan 
yökasteessa kostutetuilla 
liinoilla, jotta heidän kas-
vonsa siliäisivät pojille mie-
luisiksi. Samassa tarkoituk-
sessa tytöt menivät yösau-
naan, jossa vanhat tietäjä-
eukot lukivat loitsuja ja 
kylvettivät tyttöjä kukka-
vastoilla. 

Eri puolilta maata tunne-
taan lukemattomia erilai-
sia taikoja , joita yöllä ko-
koilta kotiin palaavat tytöt 
tekivät nähdäkseen tule-
van sulhasensa. Sulhasen 
kuvan saattoi nähdä keski-
yön hetkellä mm. katso-
malla alastomana lähtee-
seen, istahtamalla kosken 
kivelle pelkkään olkisitee-
seen pukeutuneena tai 
kiertämällä saunan kol-
mesti ja kurkistamalla luu-
kusta sisään. Sulhasen ku-
van saattoi myös nähdä 
unessa, jos laittoi yöksi tyy-

nyn alle yhdeksällä heinäl-
lä sidotun kukkaseppeleen 
tai piilotti sinne sitomatto-
man saunavihdan, jonka 
sulhanen tulisi sitten unes-
sa sitomaan.

Vanhoissa uskomuksissa 
juhannusyöhön liitettiin 
myös monia ihmeitä. Lä-
hes koko maassa tunne-
taan uskomus juhannus-
yönä palavista aarnival-
keista eli virvatulista, joilla 
haltiat puhdistavat raha-
aarteitaan. Jos keskiyöllä 
istui kolmesti muutetun 
huoneen katolla tai ympä-
ri kynnetyllä kivellä, saattoi 
nähdä aarnivalkeiden sini-
set liekit, jotka paljastivat 
aarteiden kätköpaikat. 

Toinen uskomuksissa 
esiintyvä ihme on sananja-
lan eli kuolleenkouran kuk-
kiminen. Jos uskalsi men-
nä keskiyöllä synkkään 
metsään sananjalkatiheik-
köön ja asettua sinne laka-
nalle maaten, saattoi näh-
dä sananjalan kukkivan. 
Jos uskalsi uhmata pimey-
den voimia tarpeeksi pit-
kään, saattoi saada laka-
nallensa sananjalan sieme-
nen, jolla oli ihmeitä teke-
viä voimia. Tällaiset usko-
mukset elivät vielä 1600-lu-
vulla ympäri Eurooppaa 
niin voimakkaina, että ka-
tolisen kirkon piti kieltää 
tuollainen toiminta. 

Juhannus on uskomusten ja 
taikojen aikaa

Kyösti Aalto

Metsäliiton tytäryhtiö Met-
sämannut Oy tarjoaa osak-
kailleen sekä sopimusasi-
akkailleen metsänhoidon 
ja kiinteistönhallinnon pal-
veluita. Metsämannut Oy:n 
hoidossa Suomessa on yli 
330000 hehtaaria metsäta-
lousmaata. Yrityksen pää-
konttori sijaitsee Tampe-
reella ja lisäksi sillä on toi-
mipisteet eri puolilla maa-
ta. Kurua lähinnä sijaitseva 
toimisto on Ruovedellä, 
josta käsin työskentelee 
Metsämantujen kurulai-
nen metsänhoitoesimies 
Esa Poikelispää.

– Toimistopäiviä on aika 
harvakseltaan, suurin osa 
työajasta kuluu kentällä 
Kurun, Parkanon ja Kihni-
ön alueella, toteaa Esa Poi-
kelispää. Käytännössä 
kenttätyö tarkoittaa sitä, 
että Metsämannut Oy:n 
vastaa sopimusasiakkai-
densa metsäomaisuuden 
käytön suunnittelusta ja 
metsänhoitotöiden toteu-
tuksesta. Kevät on perin-
teisesti istutustöiden ai-
kaa, niin myös Poikelis-
pään alueella.

– Kauttamme hoidetaan 
tänäkin keväänä vajaat 
400000 puun tainta istu-
tukseen, josta n. 40 pro-
senttia metsänomistajat 
itse istuttavat, kertoo met-
sänhoitoesimies Poikelis-
pää. Loput istutetaan am-
mattimetsureiden toimes-
ta, joita on istutustehtävis-
sä sekä Metsämantujen 
omina palkollisina että 
yrittäjinä. Metsureita käy-
tetään istutustöiden lisäk-
si paljon muuhunkin taimi-
konhoitoon, samoin kuin 
nuorten metsien kunnos-
tuksiin liittyviin töihin. Poi-
kelispää kehottaakin met-
sänomistajia metsiensä 
käytön suunnitteluun, sillä 
hyvällä metsäsuunnittelul-
la ylläpidetään talousmet-
sissä arvokkaita luonto-
kohteita ja metsien virkis-
tys- ja maisema-arvoja sa-
malla kun metsien kasvu 
hyödynnetään omistajan 
toivomalla tavalla. 

Esa Poikelispää tekee 
luonnollisesti paljon yh-
teistyötä Metsäliiton uu-
den Kurun alueen ostoesi-
miehen Kyösti Rentolan 
kanssa.

– Olen päivittäin tekemi-
sissä metsänomistajien 

kanssa, jolloin voin toimia 
linkkinä Metsämantuihin 
päin asiassa kuin asiassa, 
sanoo Kyösti Rentola. Tä-
mänkaltaisella yhteistyöllä 
saavutetaan merkittäviä 
etuja. Metsänomistajan 
kannalta yhden yhdyshen-
kilön kautta hoituvat met-
säomistamiseen liittyvät 
palvelut, sijaitsivatpa met-
sät missä päin Suomea hy-
vänsä. Näin ”yhdeltä luu-
kulta” on mahdollista saa-
da kaikkiin metsälöiden 

elinkaariin liittyvät palve-
lut, olipa sitten kyseessä 
metsän arvon määritys, 
metsänkäytön suunnittelu, 
hoidolliset toimenpiteet, 
taimikoiden hoito tai met-
säsuunnitelmien päivittä-
minen. Tai sitten pelkkä pe-
rinteinen puukauppa.

– Ostamme koko ajan 
kaikenlaista puuta ja kai-
kenlaisilla kauppatavoilla, 
toteaa pikku hiljaa kuru-
laistuva ostoesimies Kyös-
ti Rentola.

Metsäomaisuudestaan kannattaa pitää huolta

Nuoren metsän kunnostustyömaalla metsuri Es-
ko Häyrynen, metsänhoitoesimies Esa Poikelis-
pää ja ostoesimies Kyösti Rentola.

K
yö

st
i A

al
to



Nro 22 • Torstaina 3.6.2010 15

Pohjois-Hämeen 
OP-Kiinteistökeskus Oy LKV
Ruovedentie 13
34600 Ruovesi

Välityspalkkio 3,75% (sis. alv). Minimi asunto-osakkeet 1.750 e ja kiinteis-
töt 2.100 e (sis. alv)

Etua elämään. OP-Pohjolasta.

Janne Savilahti
puh. 044 785 2643

Luotettava
kumppani jo
20 vuotta!

Loma-asuntojen,
tonttien ym.

Kysyntä jatkuu.
Jos harkitset

myyntiä,
ota yhteyttä!

Biljardi

RAVINTOLA KURU
ke-su 18-03 (24) Puh. 044 270 3135

Hot Wings!Karaoke joka päivä
A-oikeudet Seuraa 

ilmoittelua kesän 
tapahtumista!

Kuru

0400 686 600
Kari Rönkä

Kurun alueen suurin järvi-
kalastuskohde on Näsijär-
ven vesistö, joka tarjoaa 
monipuoliset kalastus-
mahdollisuudet. Kesäai-
kaan erityisesti hyvä kuha-
kanta houkuttelee viehe-
kalastajia. Myös haukikan-
ta on runsas ja isoilta selil-
tä voi vallan hyvin osua 
vieheeseen myös järvitai-
men tai järvilohi, jonka 
kanta on ollut Näsijärvellä 
hyvässä kasvussa. 

Toinen suuri järvikohde 
on osin Parkanon puolella 
sijaitseva Aurejärvi, joka on 
myös tunnettu hyvästä ku-
hakannastaan. Aurejärvi 
on maisemaltaan erämaa-
tyyppistä ja varsin karua. 
Lisäksi Kurun seudulta löy-
tyy kymmeniä pienempiä 
metsäjärviä, joista voi saa-
da runsaitakin ahven- ja 
haukisaaliita.

Hauenpyyntiin otollisia 
paikkoja ovat isojen ruo-
hikkojen vierustat ja moni-
en pikkusaarten ja karikoi-
den reunustat. Reilun vuo-
sikymmenen takaisten is-
tutusten ansiosta mahdol-
lisuus isonkin hauen saa-

miseen on Näsijärvellä aika 
hyvä. Pyyntivälineistä suo-
situimpia ovat keskikokoi-
set tai suuret vaaput, isot 
lusikkauistimet ja jigit. 

Kuhanpyynnin huippu-
kausi alkaa heti kun pinta-
vedet lämpenevät riittä-
västi, yleensä juhannuksen 
tienoilla, ja jatkuu koko 
keskikesän yli. Kuha nou-
see keskikesällä selkien 
pintavesiin, josta sitä voi 
houkutella pienehköillä 
voimakasuintisilla vaapuil-
la tai täkyrakseilla. Parhaat 
kuhanpyyntiajat ajoittuvat 
keskikesän ilta- ja yöhämä-
riin, jolloin saalista voi tul-
la runsaastikin. 

Monien saarten, luoto-
jen ja karikoiden reunus-
toilta kannattaa myös ko-
keilla ahventa vaikkapa li-
poilla ja jigeillä. Pienellä 
onnella kala-astiaan saat-
taa varhaisena kesäaamu-
na kertyä muhkea saalis 
raitapaitaisia paistikkaita. 
Pieniltä vähän kalastetuil-
ta metsäjärviltä saattaa 
myös saada hyvinkin iso-
kokoisia ahvenia. 

Mato-ongintaan ja pilk-
kimiseen ei tarvita lupia, 
mutta viehekalastukseen 
tarvitaan tietysti asianmu-

Kesälomalla kalaan?
kaiset luvat. Läänikohtai-
sella viehekalastusmaksul-
la voi kalastaa yhdellä va-
valla koko läänin alueella. 
Kaikkien 18 – 64 -vuotiai-
den kalastajien on suori-
tettava myös valtion kalas-
tuksenhoitomaksu. Näsi-
järvellä on syytä huomata, 
että Kalapassin rajoitta-
mattoman vapamäärän lu-
vat eivät kata Kurunlahtea 
eivätkä Parkkuun Kukku-
lanselkää. 

Verkkokalastukseen tar-
vitaan aina paikallisen ka-
lastuskunnan lupa. Kalas-
tuskunnat myyvät myös 
alueellisia viehekalastuslu-
pia, joissa on yleensä sallit-

tua useamman vavan käyt-
tö. Lupia voi kysellä mm. 
Kurun Tankkaukselta tai 
kalastuskuntien omilta lu-
vanmyyjiltä.

Kalojen alamitat kannat-
taa pitää mielessä. Näsijär-
ven vesistössä noudate-
taan järvitaimenen ja -lo-
hen suhteen korotettua 45 
cm alamittaa, kuhalla ala-
mitta on kaikkialla tavan-
omainen 37 cm. Verkkoka-
lastajien tulee myös muis-
taa kalastuskuntakohtaiset 
rajoitukset silmäkoon ja 
verkkojatan pituuden suh-
teen. Verkot on merkittävä 
kalastusasetuksen mukai-
sin merkkilipuin.

EX-TUOTE

Puh. 040 839 6302

Elämyspalvelut ryhmille ja yksityisille
Puutavaranmyynti ja rakennustyöt

Mökkimajoitukset ja saunat

Sonja Saarikoski

KuruFestin voi sanoa ole-
van laajennettu perheyri-
tys. Taiteellisina johtajina 
toimivat sisarukset Heini ja 
Tuomas Lehto, jotka vas-
taavat festivaalin ohjel-
masta ja organisoinnista. 
Esiintymässä on Lehtojen 
muusikkoperheen lisäksi 
joukko läheisiä ystäviä.

– Kaikki esiintyjät ovat 
ihmisiä, joiden kanssa viet-
täisimme viikonloppua 
muutenkin, Tuomas Lehto 
kertoo.

Festivaali sai alkunsa 
perhesiteiden kautta. Tuo-
maksen entisen sello-opet-
tajan Anja Majan perhe ja 
Lehtojen perhe pitivät pa-
rina kesänä konsertteja 
Kurussa. Vastaanotto oli in-
nokasta ja konsertteja ha-
luttiin kuulla lisää. Idea 
oman festivaalin järjestä-
misestä kypsyi pikkuhil-
jaa.

– Ei me aluksi ajateltu, 
että kyseessä olisi oikea 
festari. Eihän meillä ollut 
edes mitään kokemusta 
taustalla, Heini Lehto sa-
noo. Mutta kuinka olla-
kaan, oikea festivaali Kuru-
Festista kuitenkin tuli, siitä-
kin huolimatta, että aluksi 
taiteelliset johtajat joutui-
vat rahoittamaan festivaa-
lin omasta pussistaan.

Ensimmäisen kerran Ku-
ruFest järjestettiin vuonna 
2007. Hienoja kokemuksia 
on mahtunut joka vuo-
teen. Se, että esiintyjät viih-
tyvät toistensa kanssa 

myös konserttisalin ulko-
puolella, tuo tekemiseen 
iloa ja hyvää henkeä. Tur-
haa jäykistelyä ei Kurussa 
harrasteta.

– Kerran lauloimme Park-
kuun seuratalolla karaokea 
aamuviiteen, Tuomas 
muistelee.

Heini ja Tuomas hoitavat 
KuruFestin koordinoinnin 
lähes täysin. Seuraavan ke-
sän festivaalia aletaan 
suunnitella joulun tienoil-
la ja ohjelma lyödään luk-
koon vuoden alussa. Kesän 
lähestyessä kasvaa myös 
kiire.

– Ei tässä nyt oikein muu-
ta edes ehdi ajatella” Heini 
huokaa. 

Onneksi mitään ei tarvit-
se tehdä yksin. Sisarukset 
ovat samoilla linjoilla asioi-
den hoidosta ja suurilta 
erimielisyyksiltä on vältyt-
ty.

– Ainoat riidat ovat oike-
astaan tulleet puheiden pi-
tämisestä” Tuomas nauraa. 
Festivaalin avajaispuhe 
kuullaan kuitenkin myös 
tänä vuonna, tosin Heinin 
pitämänä.

Pienelle festivaalille ra-
hoitus on suuri kysymys. 
Hyvällä hengellä selviää 
kuitenkin pitkälle, sen on 
KuruFest omalla esimerkil-
lään osoittanut. Käytännön 
organisointi, esimerkiksi li-
punmyynti ja väliaikatar-
joilu, hoituu Parkkuun ky-
läyhdistyksen voimin.

– Ilman paikallisten apua 
ei konserteissa olisi edes 
penkkejä, Heini kiittelee. 

Ylöjärven kaupungin 

kulttuuripalveluiden mu-
kaantulo on helpottanut 
festivaalin talouspuoltakin. 
Tänä vuonna kaupunki ra-
hoittaa tapahtuman suu-
relta osin.

Tänä kesänä Kurussa soi 
jo neljännen kerran. Festi-
vaali on laajempi kuin ai-
kaisempina vuosina, sillä 
perinteisten perjantain ja 
lauantain festivaalipäivien 
lisäksi musiikkia kuullaan 
myös sunnuntaina. Tällöin 
ohjelmassa on Frans Schu-
bertin jousikvintetto, joka 
on yksi kaikkien aikojen ra-
kastetuimmista kamari-
musiikkiteoksista. Varsi-
naista teemasäveltäjää fes-
tivaalilla ei ole, mutta per-
jantaina Kurun kirkossa 
kuultava Oliver Messiaenin 
Aikojen lopun kvartetto on 
harvinaisen kokoonpa-
nonsakin tähden yksi festi-
vaalin kohokohdista. Teos 
on sävelletty pianolle, kla-
rinetille, viululle ja sellolle. 
Epätyypillinen kokoonpa-

no johtuu sävellysolosuh-
teista: kvartetto on sävel-
letty keskitysleirillä, jossa 
ei muiden soittimien soit-
tajia ollut.

Ohjelmistosta huomaa, 
että KuruFestia tehdään 
korkealla profiililla. Ilman 
taiteellisten johtajien tah-
toa ja intoa musiikin teke-
miseen ei tämä olisi mah-
dollista. Saadaanko Kurus-
sa nauttia festivaalihu-
musta myös tulevaisuu-
dessa?

– Aika näyttää ja paljon 
riippuu rahoituksesta ja 
muista käytännön asioista 
toteaa Heini Lehto.

Suunta on kuitenkin lu-
paava, myös siitä Lehdon 
sisarukset ovat yhtä miel-
tä.

– Joka vuosi on menty 
parempaan suuntaan, sa-
novat taiteelliset johtajat 
Heini ja Tuomas Lehto.

Tämän vuoden KuruFes-
tilta on siis lupa odottaa 
paljon.

Kurussa soi!

Taiteelliset johtajat Tuomas ja Heini Lehto.

RAKENNUSTYÖ
H. MÄNNISTÖ OY

Monipuoliset rakennusalan työt 
ammattitaidolla

Puh. 0400 582 653/Heikki Männistö 
s-posti: info@rakennusmannisto.fi

www.rakennusmannisto.fi

KURUN KÄSITYÖ-JA KIVIPUOTI

TERVETULOA 

PUOTIIN!

- kivestä valmistetut lahja- ja käyttöesineet
- villaneuleet - mattoja
- koruja  - taloustavaraa
Kivituote Jarmo Liesivesi
Kauppatie 6 34300 KURU • Puh. 050 355 5561

Ajanvaraus
päivittäin klo 8–18
Puh. 044 511 2059

LL Pekka Tuokala
Kauppatie 10 (apteekin talo)
34300 Kuru

Vastaanotto
maanantaisin ilman 
ajanvarausta klo 17–19
Muulloin
ajanvarauksella.
•  Maksuissa KELAn
 suorakorvaus
• Päivystyslääkkeet
 tarvittaessa
• Kotikäynnit
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Kari Rönkä

Kurun monimuotoiset 
metsät tarjoavat hyvän va-
likoiman sieniä kesäisen 
ruokapöydän piristykseksi. 
Sienet ovat erittäin vähä-
rasvaista, kuitu- ja proteii-
nipitoista kasvisruokaa ja 
sisältävät melko runsaasti 
hyödyllisiä hivenaineita. 
Sienestäessä saa samalla 
myös hyötyliikuntaa eikä 
varusteiksi tarvita kuin ul-
koiluvarusteet, sienikirja, il-
mava sienikori ja ohutte-
räinen, mielellään harjalli-
nen sieniveitsi. 

Kokenut sienestäjä löy-
tää ruokasieniä miltei mis-
tä tahansa, mutta mikä oli-
si sopiva tapa ruveta tutus-
tumaan sieniin, jos ne eivät 
ole entuudestaan tuttuja? 
Kesäohjelmaan voi ottaa 
muutaman uuden sienen 
määrätietoisen opettele-
misen. Tätä kun toistaa 
muutamana vuonna pe-
räkkäin, sienituntemus laa-
jenee nopeasti.

Aloittelevan sienestäjän 
kannattaa noudattaa viittä 
yksinkertaista perusohjet-
ta: 1) Älä kerää mitään val-
koisia sieniä, koska valko-
kärpässieni aiheuttaa 
useimmat myrkytykset, 2) 
Älä kuvittele, että myrkky-
sienen tunnistaisi rumasta 
ulkomuodosta tai pahasta 
hajusta, koska se ei ole tot-
ta, 3) Älä syö mitään sientä 
raakana, koska moni myr-
kytön sienikin voi aiheut-
taa oireita raakana, 4) Älä 
käytä ruoaksi sieniä, joita 
et kykene varmuudella 
tunnistamaan, 5) Muista, 
että vaarallisimmat sieni-
myrkyt eivät poistu keittä-
mällä.

Sienikirja on hyvä olla 
mukana metsässä, jotta sii-
tä voi heti sienen kasvu-
paikalla tarkistaa kaikki 
olennaiset tuntomerkit – 
kotona voi olla vaikea 
muistaa yksityiskohtia. Hy-
viä sienikirjoja on saatavil-
la runsaasti, tärkeintä on, 
että kirjassa on hyvät väri-
kuvat ja selkeät tunnistus-
ohjeet. Oudommilla seu-
duilla sienikirjan väliin kan-
nattaa pakata mukaan 
myös kunnollinen kartta. 

Sieni poimitaan maasta 
kokonaisena, jolloin se on 
helpoin tunnistaa. Tunnis-
tuksen jälkeen jalan mul-
tainen tyvi katkaistaan 

pois, roskat ja hiekka pois-
tetaan harjalla ja sieni hal-
kaistaan veitsellä. Halkais-
tusta sienestä on helppo 
tarkistaa, onko sieni touka-
ton. Muutama toukanreikä 
tai etanankolo ei pilaa sien-
tä, mutta selvästi touk-
kaantunutta sientä ei kan-
nata ottaa. 

Tunnistamisessa olen-
naisia asioita ovat kasvu-
paikka, väri, lakin ja jalan 
muoto, helttojen tai pillien 
rakenne sekä sienen tuok-
su ja maku. Maku voidaan 
todeta maistamalla sientä 
varovaisesti hampaiden 
välissä kielen kärjellä ja syl-
käisemällä pala sitten pois. 
Maistaminen soveltuu kui-
tenkin vain myrkyttömiksi 
tiedettyjen, toisiaan muis-
tuttavien sienten erotta-
miseen toisistaan. Vaikka 
maistaminen onkin joissa-
kin tapauksissa hyvä tun-
nistuskeino, sitä ei koskaan 
pidä tehdä pienten lasten 
nähden.

Tateista on ehkä helpoin 
aloittaa. Niiden tunnista-
minen on hyvin helppoa, 
koska niillä on kupera lak-
ki, jonka alapinnalla on sel-
västi erottuva pillistö eikä 
helttoja kuten suurella 

osalla sienistä. Yleisimmis-
sä tateissa on vain pari pa-
hanmakuista, jotka on 
helppo tunnistaa maista-
malla sientä lakin reunas-
ta. Jos maku on mieto, tat-
ti on syötävä, mutta jos 
kohdalle osuu sappi- tai äi-
kätatti, kirvelevä maku säi-
lyy kielellä joltisenkin ai-
kaa. Lounais-Suomesta 
tunnetaan pari harvinaista 
myrkyllistä, punapillistä tai 
punajalkaista tattilajia, jo-
ten tuon väriset tatit kan-
nattaa varmuuden vuoksi 
jättää keräämättä.

Kangasmaisessa maas-
tossa kasvavat herkkutatti 
ja männynherkkutatti ovat 
ruokasienten aatelia. Mo-
lemmat ovat paksujalkaisia 
ja kiinteälakkisia – nuoren 
sienen lakki on lähes kivi-
kova ja jalan alaosa usein 
pallomainen ja jopa aika-
miehen nyrkin kokoinen. 
Herkkutatti on vaaleanrus-
kea, männynherkkutatti 
selvästi tummempi, mutta 
niiden erottamisella toisis-
taan ei ole merkitystä, kos-
ka molemmat ovat aivan 
yhtä herkullisia. Muista ta-
teista herkkutatit on help-
po erottaa siitä, että jalan 
yläosassa aivan lakin alla 
on ohut valkoinen seitti-

mäinen verkkokuvio. Pa-
hanmakuisella sappitatilla 
on myös jalassa verkkoku-
vio, mutta se on tumma.

Punertavalakkiset pu-
nikkitatit ovat varsin ylei-
siä ja maultaan erinomai-
sia. Yleisimmät lajit ovat 
koivun-, haavan- ja män-
nynpunikkitatti. Kaikilla on 
selvästi herkkutattia hoi-
kempi ja pidempi jalka, 
jonka pinnalla on tummaa 
nukkaa. Leikkauspinnasta 
punikkitatit värjäytyvät 
voimakkaasti tumman vio-
letiksi. Moni jättää punikki-
tatit keräämättä niiden 
värjäytymisen vuoksi, mut-
ta makuun värillä ei ole 
vaikutusta.

Voitatti on metsäteiden ja 
polkujen varsilla kasvava 
tummanruskea, pienehkö 
tatti. Sillä on jalassa rengas 
ja sen pillistö on hyvin pie-
nireikäistä, kirkkaan voin-
keltaista ja hyvän tuoksuis-
ta. Lakki on päältä limai-
nen, joten pintakelmu täy-
tyy poistaa nylkemällä.  

Keskikesän herkkuja ovat 
myös haperot. Ne on help-
po tunnistaa rakentees-
taan, sillä taitettaessa sie-
nen hauras malto murtuu 

Sienistä herkkuja kesäpöytään
rapsahtaen joka suuntaan 
kuin kuivahtanut juusto. 
Kangasmetsissä ja soiden 
reunamilla kasvava ome-
nanpunainen, jopa lauta-
sen kokoiseksi venyvä iso-
hapero, koivun seuralaise-
na viihtyvä vihertävälakki-
nen koivuhapero, syvän 
viininpunainen viinihape-
ro ja kankailla erittäin run-
saslukuisena kasvava kel-
lanpunerva, tukevajalkai-
nen kangashapero ovat 
kaikki hyvän makuisia, mie-
dohkoja kesäsieniä. Hape-
roista ei tunneta myrkylli-
siä lajeja, vain joitakin vä-
kevän makunsa takia ruo-
aksi kelpaamattomia, mut-
ta ne on helppo tunnistaa 
maistamalla. 

Loppukesän herkkuina 
nousevat kosteisiin met-
siin haaparouskut, koivi-
koihin karvarouskut ja kui-
ville kankaille kangasrous-
kut. Ne ovat onttojalkaisia, 
lakiltaan paksuhkoja ja 
kiinteitä ja niiden leikkaus-
pinnoista pursuaa valkois-
ta maitiasnestettä. Kaikki 
rouskut täytyy esikäsitellä 
ryöppäämällä eli keittä-

mällä 5-10 minuuttia, jotta 
maitiaisnesteen karvas 
maku katoaa. Kangasrous-
ku täytyy osata erottaa  
myrkyllisestä lakritsirous-
kusta, jonka maitiaisneste 
on kirkasta eikä valkoista.

Tuoreet sienet ovat säily-
vyydeltään kalan luokkaa, 
joten ne on syytä valmis-
taa ruoaksi tai säilöä mah-
dollisimman nopeasti. 
Rouskut soveltuvat parhai-
ten sienisalaattiin ja suola- 
tai etikkasieniksi, tatit ja 
haperot taas säilyvät par-
haiten kuivattuina viipalei-
na tai kokoon kiehautet-
tuina pakastimessa. 

Ne ovat myös tuoreeltaan 
valmistettuina herkullisia 
joko omassa nesteessään 
kokoon kiehautettuina ja 
voissa kesäsipulin kera li-
säkkeeksi paistettuina tai 
vaikkapa kastikkeisiin, pii-
rakoihin, munakkaisiin, li-
hapulliin ja -murekkeisiin 
tai wokkeihin lisättyinä. 
Sienten makua ei pidä 
peittää liialla maustamisel-
la, tilkka suolaa ja valko-
pippuria riittää mainiosti. 

Herkkutatti 

11.6.  klo 21.00 Kurun kirkko – Avajaiskonsertti 15   €
12.6.  klo 14.00 Parkkuun Seuratalo   15/10 € 
12.6. klo 18.30 Parkkuun Seuratalo   15/10 €
13.6.  klo 14.00 Parkkuun Seuratalo   15/10 €
liput ostettuna ennakkoon kaikkiin konsertteihin  50/35  €

www.kurufest.fi

Kangashapero

Haaparousku
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Juhani Latoniemi

Akke Ahopelto on yhden-
nentoista sukupolven ku-
rulainen pieni poika. Hän 
on myös varsin onnekas. 
Poikaa ei hukuteta muovi-
leluihin eikä  lapsen viriä-
vää mielikuvitusta tapeta 
valmiiksi tehdyllä viihteel-
lä. Aken maailmassa tem-
meltävät villit puuhevoset. 
Hurjia seikkailuja on odo-
tettavissa heti kunhan 
Akke saa alleen omat jal-
kansa. Pojan maailmassa 
liikuskelee jopa tonttuja, 
maahisia ja muita mennin-
käisiä. Vasta alle vuoden 
ikäisen taaperon reviiri 
kasvaa äidinmaidolla ja 
luomuruualla. Pilttejä hän 
ei saa. Siitä pitävät huolen 
äiti Kitti Puhakka ja isä Ant-
ti Ahopelto. Vielä vähän ai-
kaa alle vuoden ikäisen 
Aken maailman rajat ovat 
Keihään pirtissä.

Tummapintainen noin 
150-vuotias ja aikanaan 
tervattu hirsitalo seisoo 
komealla paikalla Keihäs-
järven pohjoispäässä. 
Sama suku on asuttanut 
tätä paikkaa jo useita sato-
ja vuosia. Vuonna 1929 ta-
lon silloinen isäntä, Edvard 
Alanen siirrätti talon nykyi-
selle paikalleen liiterin 
kohdalta. Näin saatiin pai-
neella lähteestä tuleva vesi. 
Se olikin varsin edistyksel-
listä tuohon aikaan.

Viime talvi oli veden 
osalta jälleen varsin haas-
teellinen. Talo palasi luon-
nonvoimien oikusta aikaan 
ennen painovettä. Vesiput-
ket jäätyivät ja sulivat vas-
ta toukokuun 22.päivä vii-
kon mittaisen hellejakson 
jälkeen. 

Talon nykyinen elämä on 

kuitenkin hyvin ”vanhan 
kaavan mukaista”. Poltto-
puita kannetaan viiteen 
tulisijaan ja elämä pyritään 
pitämään mahdollisim-
man omavaraisena ja luon-
toa säästävänä. Viime syk-
synä syntynyt Akke karais-
tuu kovaa vauhtia aidoksi 
talonpoikaiseksi kansalai-
seksi.

Seitsemisen vuotta sit-
ten Keihään talon 10.suku-
polvi alkoi tositoimiin. Ti-
lan päärakennus oli jo tuo-
mittu asumiskelvottomak-
si. Kitti Puhakka purki ta-
losta ns. uusia remontteja. 

Hän kuori esiin aitoa 
vanhaa tunnelmaa, jotta 
talosta tulisi hyvä paikka 
elää ja hengittää. Hirsiä 
vaihdettiin, pudonneet lat-
tiat lapioitiin pois, ja alus-
taa kuivateltiin useita vuo-
sia. Työmaa tuntui loputto-
malta savotalta, mutta sit-
keänä jääräpäänä Kitti ei 
lannistunut. Vihdoin pääs-
tiin tekemään pintatöitä, 
kuten maalauksia, pinko-
pahvituksia ja tervausta.

Työt kuljettivat myös 
Antti Ahopellon Keihäälle, 
ja samalla osaksi paikan 
historiaa, sillä hänestähän 
jäi oiva mies taloon. Antti 
taitaa niin  puusepän- kuin 
remonttityötkin. Vaativaa 
ja haastavaa työ on ollut-
kin Keihään kurvikkaan ta-
lovanhuksen kanssa, siellä-
hän mikään ei ole vatupas-
sissa, mutta sehän ei ole 
ongelma osaaville ihmisil-
le.

 Keihään pihamaa on ko-
kenut myös varsin suuren 
mylläyksen. Horsmittu-
neesta mäestä on vähitel-
len muokattu hyöty- ja 
kukkapuutarha. Entiset 
kukkapenkit on palautettu 
paikoilleen. Mahdollisuuk-

sien mukaan kaikki syötä-
vä pyritään kasvattamaan 
itse. Pihalla kasvaa nyt kir-
sikka-, luumu- ja ome-
napuita sekä vadelma- ja 
viinimarjapensaita.  Kasva-
massa on myös juureksia 
ja yrttejä. Vieressä on met-
sä tarjoilemassa omia anti-
miaan. Elämä Keihään ta-
lossa on kokonaisvaltaises-
ti ekologista. Villasukka- ja 
paitalangatkin saadaan 
omista lampaista. Nykyisin 
Kitti ja Antti ovat yhdistä-
neet voimansa myös työ-
rintamalla kodin ulkopuo-
lella.  Molemmille on kerty-
nyt melkoisen kattava ko-
kemus erilaisista raken-
nuksista, niin vanhoista ta-

loista kuin uudiskohteista-
kin. Näiltä kahdelta osaa-
valta ammatti-ihmiseltä 
hoituvat kaikki  aina ikku-
nakunnostuksista, enti-
söinnistä, keittiöasennuk-
sista vaativimpiinkin kalus-
tepuusepäntöihin saakka. 
Unohtaa ei sovi myöskään 
haastavia listoituksia ja 
muuta maalauksien osalta 
tarvittavaa erikoisosaamis-
ta.

Mieluista aatetta edus-
taa myös kierrättäminen. 
Sitä hyödynnetään erilai-
sissa käsitöissä. Näistä 
mainiona esimerkkeinä 
ovat persoonalliset van-
hoista aterimista tehdyt 
korut, joita löytyy Kurun 

keskustasta Liesiveden 
lahjatavaraliikkeestä. Vali-
koimasta löytyy myös 
muita varsin omintakeisia 
ja käytännöllisiä esineitä 
eri tarpeisiin.

  Suuren suosion on saa-
vuttanut useana kesänä 
auki ollut oma Kesäpuoti 
Keihään navetassa. Se tul-
vii uutta ja vanhaa, rosois-
ta ja krouvia sisustustava-
raa höystettynä persoo-
nallisilla käsitöillä. Tänä ke-
sänä runsaaseen Kesäpuo-
din tarjontaan voi tutus-
tua Kurun torilla 17.heinä-
kuuta. Omaa kauppaa ei 
tänä kesänä ehditä leikkiä, 
sillä pihapiirissä on täysi 
työ ja hyörinä nuoren isän-

nän tutustuessa aitan ja 
makasiinin kätköihin. Siinä 
sitä on vanhemmilla pe-
rässä pysymistä Aken vii-
lettäessä kohti elämänsä 
uusia seikkailuja.

Tarvittaessa aitan ovi 
avautuu vaatimattomaan 
yösijaan tyytyvälle mat-
kailijalle. Tällöin pääsee 
nauttimaan myös vanhan 
rantasaunan suloisista löy-
lyistä ja pulahtamaan raik-
kaaseen järviveteen. Elämä 
maalla on edelleen hyvin 
työntäyteistä mutta palkit-
sevaa. 

– Ainakin tietää elävän-
sä, huokaa Kitti Puhakka 
pää täynnä uusia kestävän 
kehityksen ideoita. 

Kurun Lehti

Kansainvälisesti arvostettu 
baritoni Esa Ruuttunen 
konsertoi sellokvartetin 
kanssa Kurun kirkossa hei-
näkuussa 2010.  Sellistivel-
jekset Jussi Makkonen ja 
Matti Makkonen, Ulla Lam-
pela sekä Seeli Toivio muo-
dostavat kvartetin, jonka 
ainutlaatuisen ja täyteläi-
sen soinnin kruunaa bari-
toni Esa Ruuttunen.

Konsertissa kuultavat 
suomalaiset virret ja Siio-
nin virret sekä sellokvarte-
tin välisoittoina soitettavat 
afroamerikkalaiset spiritu-
aalit, ”Amerikan Siionin vir-
ret” ovat aikanaan synty-
neet eri yhteyksissä, mutta 
ne sisältävät saman voi-
makkaan hengellisen sa-
noman. Ohjelma sisältää 
niin tuttuja kuin harvem-
min kuultuja hengellisiä 
sävelmiä uusin raikkain so-
vituksin esitettynä. Konser-
tin säveltäjänimiä ovat 

mm. Jaakko Löytty, Armas 
Maasalo sekä Ahti Sonni-
nen.

Esa Ruuttunen on yksi 
menestyneimpiä suoma-
laisia oopperalaulajia. Hä-
nen virsitulkintansa ovat 
tulleet viime vuosina suo-
malaisille tutuiksi useiden 
levytysten ja lukuisten 
konserttien myötä. Ainut-
laatuisen värinsä tähän 
konserttiin tuo harvinai-
nen kokoonpano, jossa sel-
lokvartetin vanhat arvo-
soittimet luovat korvia hi-
veleviä sointivärejä yhdes-
sä illan solistin, Esa Ruuttu-
sen kanssa. Sibelius-Akate-
miasta musiikintohtoriksi 
joulukuussa 2009 valmis-
tunut sellotaiteilija Seeli 
Toivio soittaa harvinaisella, 
1700-luvun alussa valmis-
tetulla Tecchler -sellolla. 
Soittimen omistaa Suo-
men Kulttuurirahasto. Tem-
pera – kvartetin sellistinä 
tunnetuksi tullut Ulla Lam-
pela soittaa myös Kulttuu-

rirahaston omistamalla, 
1700-luvun alussa Rans-
kassa valmistetulla Claude 
Pierray – sellolla. Jussi Mak-
konen soittaa vanhalla sak-
salaisella arvosellolla. Tuo 
Suomen Kulttuurirahaston 
niin ikään sponsoroima 
kaksisataavuotias sello on 
vienyt Makkosen viime 
vuosina esiintymään eri 
puolille maailmaa. Matti 
Makkonen vastaa yhtyeen 
sovituksista ja soittaa kon-
sertissa kuultavan säveltä-
jän, Ahti Sonnisen aikoi-
naan omistamalla satavuo-
tiaalla sellolla.

Syksyllä 2010 julkaistaan 
Esa Ruuttusen ja sellokvar-
tetin uusi Virsi –levy, jonka 
ohjelmistoa kuullaan myös 
tässä Kurun konsertissa.

Konserttiin on vapaa 
pääsy, ohjelmamaksu 10 
euroa ovelta. Konsertin jär-
jestää Kurun kappeliseura-
kunta yhdessä Ylöjärven 
kaupungin kulttuuritoi-
men kanssa.

Puuhevosen laukkaa

Esa Ruuttunen konsertoi Kurussa
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KURUN KAPPELISEURAKUNTA

KUOLINILMOITUKSET

PÄIVÄN KIERTO Kurun horisontin mukaan

MUISTILISTA

RUOKALISTA
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Kurun markkinat 17.7. 2010
Varaa myyntipöytäsi nyt

p. 050 322 9697
Jaana Tiura

Kuru-Seura ry

Jo joutui armas aika 
ja suven ihanuus, 
tää vehreys, sen taika 
on aina ihan uus. 
Se vuosi vuoden jälkeen 
mun valtahansa saa, 
oot vehmastoista kaunein, 
sä kesäöiden maa!

Kuolleet: Lauri Juho Hakala  
61 v. 
Tapahtumia:
Su 6.6. EHTOOLLISJU-
MALANPALVELUS Kurun 
kirkossa klo 10.00. Mikkola, 
Multanen.
- EHTOOLLISJUMALAN-
PALVELUS Länsi-Teiskon 

kirkossa klo 13.00. Mikkola, 
Multanen.
- PEREHDYTYS vapaaehtoi-
sille tiekirkkopäivystäjille Ku-
run kirkossa klo 15.00-16.00.
Pe 11.6. KURU-FEST kon-
sertti Kurun kirkossa klo 
21.00. Vapaa pääsy, ohjelma 
15 euroa.

www.ylojarvenseurakunta.fi

Y L Ö J Ä R V E N
S E U R A K U N T A

KURUN 
KAPPELISEURAKUNTA

Kurun Samoilijat: Yökävelyyn pe.4.6 lähdetään kirjas-
ton edestä klo 19. Mennään Löyttyjärven laavulle ja siel-
lä tehdään retki korven kasvatin kotiin. Matkat laavulle 
voi tehdä kävellen tai autolla. Autot katsotaan tarpeen 
mukaan. Kahvit nokipannusta, muuten omat eväät. 

MLL Kuru: EU-ruokatuki tulee tiistaina 8.6. Keihäslahden 
koululle. Hae omasi klo 16 alkaen.

Totiset Pojat: harjoitus su klo 18. kämpällä.

Uuskäyttöpiste avoinna Suittilahden hallilla pe klo 14 
– 18 ja la klo 9 – 13. Päivystysvuorossa Silmu.

Parkkuun Leijonat: jalkapalloa su klo 14. seuratalon 
kentällä. Kaiken kokoisille ja ikäisille.

Kurun Sotaveteraanit ry: rosvopaistitapahtuma Ruo-
vedellä 11.6. Ilm. siht. viimeistään su 6.6. puh. 050 528 
9209.

Ylöjärven kaupungin päiväkodit, viikko 23

Ma Nakkikeitto, juusto 
Ti Kalamurekepihvi, peruna/sose, salaatti
Ke Kinkkukiusaus, salaatti
To Jauhelihakastike, peruna/spagetti, salaatti
Pe Keitto talon tapaan

Tänään: Orvokki, Viola
Aurinko nousee 3.51 ja laskee 22.57
Pe 4.6. Toivo 3.49 ja 22.59
La 5.6. Sulevi 3.47 ja 23.01
Su 6.6. Kustaa, Kyösti, Kustavi 3.46 ja 23.03
Ma 7.6. Suvi, Roope, Robert 3.45 ja 23.04
Ti.8.6. Salomon, Salomo 3.43 ja 23.06
Ke 9.6. Ensio 3.42 ja 23.07

Kukan nimi orvokki on latinaksi viola, joka puolestaan 
on monissa kielissä tytön nimi. Suomalaisuusaatteen 
yleistyessä meilläkin Violasta tuli Orvokki, joka taas so-
pii oikein hyvin alkukesän nimipäiväksi.
Väestörekisteriin on merkitty vuoden 1899 jälkeen 
45955 Orvokkia ja 8058 Violaa.

Matti Mikkola

Tänä kesänä 284 kirkkoa 
ympäri Suomenmaata toi-

mii ns. Tiekirkkona. Yksi 
näistä on Kurun kirkko. Tie-
kirkko tarkoittaa, että kir-
kon ovet ovat auki matkai-
lijoille ja paikalla on auki-
oloaikana opas tai muu 
päivystäjä. Kurun kirkko on 
auki 21.6.–8.8. päivittäin 
klo 11.00 -17.00. Viiden vii-
kon ajan kirkossa on pal-
kattu opas ja muina päivi-
nä vapaaehtoiset päivystä-
jät.  

Kun on kysytty, mikä 
matkailijoita eniten kir-
koissa puhuttelee, on vas-
tauksena yleensä ollut tun-
nelma, kuvataide ja kirkon 

ympäristö. Ehkä juuri kir-
kon hiljaisuus ja rauha on 
se, mikä nykyihmistä eni-
ten ilahduttaa. Joskus te-
kee hyvää rauhoittua het-
keksi ja jatkaa taas mat-
kaa. 

Kurun kirkkoa ovat mat-
kailijat kehuneet muun 
muassa sen kauneudesta, 
hyvin hoidetusta ympäris-
töstä ja perinteisestä ”oi-
kean kirkon” ulkomuodos-
ta.  

Kurulaisen kirkkopäi-
vystäjän tehtävässä tär-
kein taito on ystävällisyys. 
Vieraita kieliä ei tarvitse 

välttämättä osata, eikä Ku-
run kirkon historiaakaan 
tarvitse läpikotaisin tun-
tea. Kirkossa on esitteitä, 
joista matkailijat voivat 
etsiä tarvitsemansa tie-
dot. Kirkkopäivystäjillekin 
muutaman tunnin päivys-
tysvuoro kerran pari ke-
sässä voi olla mieleen jää-
vä hetki.

Tänä kesänä Tiekirkko-
jen teemana on enkelien 
varjelus: ”suojelusta mat-
kallesi”. Teemaan liittyvää 
materiaalia on Kurunkin 
kirkossa jaettavana mat-
kailijoille.

Kurussakin on tiekirkko

Kyösti Aalto

Parkkuun kylällä Antti 
Summasen maatilalla Toi-
kossa pidettiin viime tors-
taina perinteinen touko-
siunaustilaisuus. Paikalla 
pilvipoutaisessa säässä oli 
lähes kahdeksankymmen-
tä henkeä. Kurun seudulla 
tilaisuuksia on vuosittain 
järjestänyt Eläkeliiton Ku-
run yhdistys yhdessä seu-
rakunnan kanssa.

– Yhdeksättä kertaa 
olemme tilaisuutta järjes-
tämässä. Paikka vaihtuu 
vuosittain ja tilaisuuden 
muistoksi istutamme myös 
paikan päälle puuntaimen, 
kertoi Eläkeliiton Kurun 
yhdistyksen puheenjohta-
ja Esko Hoikka.

Hoikan mukaan touko-
siunaus ylläpitää tärkeitä 
perinteitä ja kuuluu usean 
maanviljelijän kevääseen. 

Ennen touon siunausta 
Toikon tilan vanhaisäntä 
Arto Summanen luki ot-
teen psalmista 65, jossa 
maa on kuin äiti, joka saa 
hedelmällisyytensä sateen 

kautta.
Sinä pidät huolta maasta 

ja annat sille sadetta, sinä 
teet sen hedelmälliseksi. Ju-
mala, sinun virtasi on vettä 
täynnä. Sinä kasvatat sa-
don ihmisille, pidät maasta 
huolen. Sinä kastelet vaot, 
tasoitat kynnetyn pellon, 
pehmität sen sateilla ja siu-
naat maan kasvun. Sinä 

seppelöit vuoden hyvyyde-
läsi. Missä vaunusi kulkevat, 
siellä maa tiukkuu runsaut-
ta. Autio aro viheriöi, 
kukkulat verhoutuvat juhla-
pukuun. Niityt ovat lam-
maslaumojen peitossa, 
laaksot lainehtivat viljaa. 
Koko maa riemuitsee ja lau-
laa.

Tavan mukaan touon 

siunasi pappi eli Kurun 
kappeliseurakunnan kap-
palainen Matti Mikkola, 
jonka jälkeen isäntä Antti 
Summanen kylvi jyvät pel-
toon vakkakylvönä väen 
säestäessä virren veisuulla. 
Paikalla oli laulua vahvista-
massa myös kirkkokuoro, 
jota johti kanttori Eija Mul-
tanen.

Toukosiunaus

Rakas äitimme ja mummumme

Sisko Kaarina 
HUUSKONEN
 
s.  18.10.1944  Kuru
k.  23.04.2010 Tampere  

Kaipaamaan jäivät lapset, lapsenlapset,
sisarukset perheineen ja ystävät.
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Puolueeton Kurun 
kotiseutulehti

www.kurunlehti.fi

PL 22, 34301 KURU

Puh. 044 343 0031

sähköposti:
toimitus@kurunlehti.fi

TOIMITUS

Päätoimittaja
Juhani Latoniemi
Puh. 0400 638 090
toimitus@kurunlehti.fi

Toimitussihteeri
Kyösti Aalto
Puh. 050 556 6747
toimitus@kurunlehti.fi

Toimittaja
Kari Rönkä
Puh. 050 304 6621
toimitus@kurunlehti.fi

Kustantaja
Kuru-Seura ry

Paino
Lehtisepät Oy,
Pieksämäki, 2010

Taitto
M-Print Oy, Ruovesi

Tilaushinnat
12 kk 75,00
6 kk 40,00
3 kk 25,00

YLÖJÄRVEN KAUPUNKI

MYYDÄÄN

SEKALAISIA

KOKOUKSET

ISSN 1798-498X
ISSN-L 1798-498X

Ilmoitukset
Kurun Lehden vastuu ilmoituksessa ole-
vasta virheestä, väärästä julkaisupäivästä 
tai poisjäännistä on kaikissa tapauksissa 
korkeintaan ilmoituksen hinta.
Ilmoitusten jättöaika saman viikon 
lehteen maanantaisin klo 10 mennessä. 
Teksti tai vedos ensisijaisesti sähköpostil-
la osoitteeseen: ilmoitukset@kurunlehti.fi  
Voit myös soittaa arkisin klo 9–15 
puh. 044 343 0031.

Kaikki ilmoitukset ovat neliväri-
ilmoituksia. 
Sijainti tekstissä, ellei myyntineuvottelijan 
kanssa muuta sovita.
Hinta 1,00 euro/pmm, plus alv 22%.
Kahden rivin rivi-ilmoitus 20 euroa, plus 
alv 22%.
Toistoalennukset 10–50 %.
Kuolinilmoitukset ja osanottokiitokset 
0,80 euroa/pmm plus alv 22%.
Hintaan sisältyy tarvittaessa ladonta.
Muistilistan ilmoitukset maksuttomia 
kurulaisille ryhmille ja yhdistyksille.

Tilaa tai uudista tilauksesi nyt! 

m	 uusi tilaus
m		 jatkotilaus
m		 osoitteenmuutos

Tee tai uudista tilauksesi ensisijaisesti internetissä 
www.kurunlehti.fi tai 
puhelimitse 044 343 0031. Voit myös lähettää tämän 
tilauslomakkeen postitse.

Nimi

Katuosoite

Postitoimipaikka

Allekirjoitus

Tunnus 5018259
00003 VASTAUSLÄHETYS

Tilaa
kesäksi hintaan

Kesätarjous

Anttilanperän 
yksityistien 

VUOSIKOKOUS 
pidetään Reino 

Anttilalla maanantaina 
21.6.2010 klo 19. 

Tiehoitokunta

Halutaan ostaa vanha 
korjauskelpoinen 
hirsitalo/kivitalo 

esim. autiotalo, vanha 
maatila, huvila tms. 

lapsiperheen vapaa-
ajan kodiksi. Tarjoa! P. 

040 750 3358

Myydään kuivaa 
polttopuuta 

klapeina. 
Kotiinkuljetus. 

Puh. 040 506 6603.

Nissan Note 1,6 
henkilöauto, vm 2008, 

ajettu 29 tkm.  
Kuin uusi. 

Hp 10 900e 
Puh. 050 556 6747

VUOKRALLE TARJOTAAN

OSTETAAN

PERJANTAISIN Kurun torilla klo 9-14
Palvarin Herkku

Puh. 0400 635 700

Viialan Leipomo Oy

Wanhanajan saunapalvit ja täyslihaleikkeleet, 
maankuulut kaalikääryleet ja einekset. Grilliherkut 

ja makkarat.  Nyt myös tuoretta lihaa. 

Liput: Aikuiset 12 €, eläkeläiset 10€, lapset 5€
Ryhmät: yli 20 henkilöä 10€/hlö ja
yli 200 henkilöä 8€/hlö
Varaukset ja tiedustelut: 044 346 0027.
www.ruovedenteatteri.net

Ruoveden Teatteri esittää

PASTORI JUSSILAINEN
Ruoveden Pyynikkilässä (Pappilankulmantie 88)

Ensi-ilta tiistaina 
13.7. klo 19
ke 14.7. klo 19
to 15.7. klo 19
su 18.7. klo 16
ti 20.7. klo 19 LOPPUUNMYYTY

ke 21.7. klo 19
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Kirjoittanut Gustaf von Numers
Sovitus Jorma Kairimo, ohjaus Esko Rissanen

to 22.7. klo 19
su 25.7. klo 16
ti 27.7. klo 19
ke 28.7. klo 19
to 29.7. klo 19
su 1.8. klo 16

Vänrikki, Kauppatie 4, Kuru, p. 03 - 473 3355

Vänrikki

Avoinna
ma – pe 8.30 – 16
la 10 – 15
su 11 – 15

Juhannusaattona  
25.6. 8.30 – 13.00
26.–27.6. suljettu

Lounaskahvila

Tervetuloa ruokailemaan tai kahville viihtyisään 
ja rauhalliseen Vänrikkiin. Tarjolla perinteistä 

kotiruokalounasta sekä à la carte listan herkkuja.

              KUULUTUS  2.6.2010

Tiesuunnitelma Maantien 3350 parantaminen Talvisulan sillan 
kohdalla pidetään yleisesti nähtävillä 30 päivää 2.6.2010–2.7.2010 
välisen ajan Ylöjärven kaupungin kunnallisteknisessä suunnitte-
lussa, Räikäntie 3 B 2krs. (maantielaki 27§)

Suunnitelmaan on mahdollista tutustua suunnitelman nähtävänä-
oloaikana yllämainitussa paikassa.

Kiinteistön omistajilla ja muilla asianosaisilla sekä niillä, joiden asu-
miseen työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma saattaa vaikut-
taa, on mahdollisuus muistutusten tekemiseen suunnitelmasta. 
Muistutukset on toimitettava Ylöjärven kaupungille osoitteella PL 
22, 33471 Ylöjärvi (käyntiosoite Kuruntie 14) ennen nähtävänäolo-
ajan päättymistä (maantielaki 27§)

TERVEYSKESKUKSEN PALVELUT
YLÖJÄRVELLÄ KESÄLLÄ 2010
Lääkärien vastaanotto
Vastaanottotoimintaa supistetaan 24.6.–30.7., jolloin hoidetaan vain 
kiireellistä hoitoa tarvitsevia potilaita.  Reseptien uusinnat pyydetään 
hoitamaan kuntoon ennen juhannusta. Päivystysvastaanotto Ylöjär-
ven terveysasemalla toimii iltaisin ja viikonloppuisin normaalisti koko 
kesän. 

Lomautusten vuoksi Kurun terveysasema on kokonaan suljettu 
18.–22.6. ja Viljakkalan terveysasema 15.–19.7. 

Diabeteshoitajien vastaanotto
Vastaanotto toimii rajoitetusti 28.6.–6.8. Kokonaan suljettuna diabe-
tesvastaanotto on 12.–23.7. Tällöin ei ole myöskään välinejakelua.

Röntgen 
Avoinna 28.6.–8.8. ma-pe klo 8–15 (ei keskiviikon ilta-aikoja).

Terveyskioski
Aukioloajat 31.5.–15.8.
Ma, ke, to ja pe klo 9–17
Ti klo 10–18 ja la klo 9–15 
Sairaanhoitaja paikalla ainakin ti ja ke. Fysioterapeutti paikalla ma ja to. 

Äitiys- ja lastenneuvolat
Neuvolat toimivat koko kesän, mutta rajoitetusti.  Yksityiskohtaiset 
tiedot saa neuvoloista.

Aikuisneuvolat
Siivikkalan ja Vuorentaustan neuvoloiden aikuisvastaanotot ovat 
kiinni kesä-heinäkuun. Toiminta jatkuu elokuussa ajanvarauksella.

Perhekeskus
Suljettu 12.7.–1.8. 

Suun terveydenhuolto
Hammashoitolat toimivat supistetulla henkilöstöllä 1.6.–31.8., jolloin 
toiminta keskittyy päivystykselliseen toimintaan (hammassäryt, tur-
votukset, tapaturmat). Tänä aikana ei voi ilmoittautua kiireettömään 
hoitojonoon.

Vuokrattavana siistille asukkaalle Kurun keskustassa 
Kauppatie 16 2.kerros remontoitu 3h + k, et., ph. 

sauna ja iso terassi. Lisähuoneita sopimuksen 
mukaan. Palvelut lähellä, satamaan 200 metriä. 

Orake Oy/Ilkka Ojanen p. 050 542 0734.

Lähetyksen Kirpputori entisen apteekin tiloissa 
Kauppatie 16 

Avoinna: ma 10–14, pe 14–18, la 12–16 
Tervetuloa ostoksille! Myyntiin otetaan ehjiä ja 

puhtaita vaatteita ym. tavaraa. 
Kurun kappeliseurakunta/Lähetystyö

Kenkiä 
Perjantaina 4.6. 

Kurun torilla.  Kävely-, 
terveys-, tanssi- ja 

kesäkenkiä, Nokian 
kumisaappaita ym. 
Tmi Ulla Pajuniemi 

Kankaanpää  
p.050 3278733 

PARKKUUN KESÄJUHLA
24.7.2010 Parkkuun Seuratalolla

klo 10-14  Kesätori ja oheistapahtumia kuten 
 ämpärinheittokilpailu ja jalkapallo-ottelu.
klo 15.30  Jakaman viesti
klo 19.00-24.00  Iltajuhla ja tanssit

TERVETULOA PARKKUUN KESÄPÄIVÄÄN 
JA KESÄILTAAN!

Järj. Parkkuun Seudun kyläyhdistys ry
Tiedustelut: mairemartikainen(at)tamperelainen.org tai 
Maire Martikainen puh. 040 579 8679
www.parkkuu.fi 

20e / 3kk
Tarjous voimassa 30.8. asti

Liity samalla Kuru-Seuran jäseneksi 10e/vuosi

m		 liityn Kuru-Seuran 
 jäseneksi,
 10 e/vuosi

Tarjous

m	 kesto  70,00
m		 6 kk  40,00
m		 3 kk  20,00

Puh. 0500 862 423

Kurun torilla perjantaisin klo 14–15

Runsas valikoima leipomotuotteita 
huippuedullisin torihinnoin

Kakut, leivokset, 
rahkapiirakat
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