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Ylöjärven kasvu jatkuu!

PÄÄKIRJOITUS

V

KAROLIINA LAIKIO

Jouluiset terveiset
Näin ennen joulua kuulee tuon tuostakin tutun toivotuksen Hyvää joulua! Niin tutut kuin tuntemattomatkin toivottavat toisilleen hyvää joulua kaupan
kassalla, kirkon eteisessä tai kadulla ohi kulkiessaan.
Toivotukseen on helppo vastata. Samalla se levittää
joulumieltä jokaiselle tervehdyksen saajalle.
Kuten tervehdykset, niin myös erilaiset joululaulutapahtumat ovat osana joulun tunnelmaan virittäytymisessä. Lähipäivien aikana koululaiset ovat
tuoneet oman tervehdyksensä laulun muodossa sotaveteraanien juhlassa, ja alle kouluikäiset ovat
osal-listuneet omaan joulukirkkoonsa. Ja onhan
niitä kauneimpia joululauluja laulettu niin
Soittolassa
kuin
Metsäoppilaitoksen
joulukirkossakin. Laule-taanpa niitä joululauluja
vielä aatonaattonakin - sil-loin Luomajärven
pirtissä.
Tästä joulun alla julkaistavasta Kurun Joululehdestä pääset lukemaan myös joulutervehdyksiä
Kurun ulkopuolelta. Lapsuutensa ja nuoruutensa
Kurussa viettänyt Elina Karonen tuo oman
joulutervehdyk-sensä ja kertoo israelilaisista
tavoista viettää joulun-aikaa ja hanukkaa - ilon
juhlaa. Kurussa kesäisin ai-kaa viettävä Maritta
Röst-Berger on puolestaan lä-hettänyt oman
tervehdyksensä
joulutorikuvan
muodossa
suoraan Ranskasta. Ja vieraileehan Sak-sassa
kurulainen joulupukkikin.
Myös me täällä Kurun Lehden toimituksessa
olem-me keränneet yhteen joulutervehdyksiä
teiltä luki-joilta ja yrittäjiltä. Suurin osa niistä
toivottaakin joko hyvää tai rauhallista joulua.
Vietätpä sitten rauhallista tai iloista joulua,
toivo-tamme koko Kurun Lehden toimituksen
puolesta hy-vää joulua ja onnea tulevalle vuodelle!
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uosi 2018 on ollut jälleen kerran hyvä vuosi. Tammikuussa Ylöjärvi voitti Pirkanmaan yrittäjien ja Pirkanmaan
liiton Yrittäjyys- ja elinvoimakuntakilpailun. Ylöjärven kaupunki onkin voinut tämän vuoden 2018 käyttää
Pirkanmaan yrittäjyys- ja elinvoimakunta nimikettä. Ylöjärven kaupunki sijoittui myös Suomen Yrittäjien Elinkeinopoliittinen mittaristo 2018 -kyselyssä erinomaisesti. Ylöjärvi oli omassa kuntakokoluokassaan (10 000 -50 000
asukasta) valtakunnassa kolmannella sijalla ja lisäksi Pirkanmaan paras. Uusimpana saavutuksena taloustutkimus
kertoo, että Kuntien imago 2018 -tutkimuksen mukaan Ylöjärven kaupungilla on Pirkanmaan paras ja koko valtakunnan mittakaavassa 7. paras imago yritysjohtajien silmissä. Nämä saavutukset ja tulokset kertovat siitä, että Ylöjärvellä on elinkeinotoimen osalta tehty töitä pitkäjänteisesti ja määrätietoisesti oikeaan suuntaan.
Kaupungin vuoden 2018 tulos on muodostumassa ylijäämäiseksi ja velkamäärän lasku jatkuu. Vuoden 2019 talousarviovalmistelun tavoitteena on ollut palvelutarpeeseen vastaava, riittävät investoinnit turvaava ja taloudellisesti vastuullinen talousarvio. Valtuuston marraskuussa hyväksymän talousarvion mukaan kaupungin tulos on ensi
vuonnakin ylijäämäinen. Kaupunki myös alentaa vakituisten asuntojen kiinteistöveroa ja panostaa erityisen voimakkaasti sivistyspalveluihin kuten perusopetukseen.
Kaupungin vuoden 2019 talousarvio pitää sisällään myös katuvalojen yösammutuksen lopettamisen ja määrärahalisäyksen yksityistieavustuksiin. Kurun uuden päiväkodin toteuttaminen käynnistyy alkuvuodesta ja tavoitteena
on, että uusi päiväkoti valmistuisi vuoden loppuun mennessä. Samassa yhteydessä tarkastellaan myös nykyisen päiväkotirakennuksen tulevaa käyttötarkoitusta yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa. Lisäksi kaupunki mahdollistaa
osaltaan Kurun alueella käynnissä olevaa valokuituhanketta.
Valtuuston keväällä 2018 hyväksymän strategian mukaisesti Ylöjärven visio on Ylöjärvi - Rohkea edelläkävijä. Uuden strategian mukaan kaupunki hahmottaa toimintaansa kolmen roolin kautta. Nämä roolit ovat elinvoimarooli, sivistys- ja hyvinvointirooli sekä yhteisö- ja demokratiarooli. Niinpä kaupunki toteuttaa mm. aktiivista elinkeinopolitiikkaa ja maankäyttöä, huolehtii taloutensa tasapainosta ja henkilöstönsä työhyvinvoinnista, järjestää laadukkaita
sivistys- ja hyvinvointipalveluita ja tukee ja kannustaa asukkaita ja yhteisöjä aktiivisuuteen ja yhteisöllisyyteen. Strategian mukaan kaupunki huolehtii myös haja-asutusalueiden kehittämisestä. Uuden strategian jalkautus on aloitettu ja työ jatkuu lähivuodet.
Keskustan kehittäminen jatkuu. Keskustan juuri hyväksytty osayleiskaava tukee keskusta-alueen kasvua. Samalla tarkoituksena on jatkaa Tampereen kanssa neuvotteluja Teivon alueen yhteisestä kehittämisestä ensi vuoden aikana laadittavan aiesopimuksen pohjalta. Ylöjärvi jatkaa
myös eri raideliikenneratkaisujen valmistelua ja niihin vaikuttamista. Seudullinen yhteistyö jatkuu tiiviinä ja talven
ja kevään aikana valmistaudutaan solmimaan valtion kanssa mal4-sopimus eli sopimus maankäytön, asumisen ja liikenteen järjestelyistä tuleville vuosille.
Keväällä 2019 järjestetään eduskuntavaalit. Eduskuntavaalien tuloksella ja vaalien jälkeen laadittavalla hallitusohjelmalla on vaikutuksensa myös kuntakenttään ja Ylöjärveen. Ylöjärvi osallistuu aktiivisesti osana kaupunkiseudun
edunvalvontaa hallitusohjelman sisältöjen valmisteluun.
Myös pitkään valmistellun maakunta- ja sote-uudistuksen
kohtalo on tuolloin todennäköisesti ratkennut.
Ylöjärven kaupunki täyttää ensi vuonna 150 vuotta. Juhlavuosi näkyy ja kuuluu monella tavalla. Kannustan kaikkia
kurulaisia aktiivisesti osallistumaan Ylöjärven juhlavuoden
tapahtumiin. Juhlavuosi antaa näkyvyyttä myönteiselle
Ylöjärvi-kuvalle ja lisää kaupunkilaisten ja muiden toimijoiden yhteisöllisyyden tunnetta.
Toivotan hyvää joulun aikaa ja vuotta 2019
kaikille kurulaille!
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Pumpulista tein
enkelin itsellein
sen kuuseen ripustin
keskelle tietenkin.
Aamulla huoneeseen kurkkasin
enkeliä vilkuilin
hieman oli kasvanut
mitä lie tapahtunut?
Toisena aamuna sama juttu
enkeli silti vielä tuttu
mut olipa hän venynyt
puolta pitempi oli nyt.
Kolmas aamu, aroin aikein
huoneeseen saavuin
mielin haikein
silitin pumpulin hahtuvia
-enkeliunelmia.
Liisa Kari
Kannen kukat ja koristeet: Kivituote Jarmo Liesivesi, kuva: Karoliina Laikio
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Uusi radiomasto Rahavuorelle Carpino myyty
ITA Nordicille
Teksti ja kuvat: Pirjo Kivi

Niemikyläntien varressa
olevan Rahavuoren radioverkkomaston viereen
pystytettiin viime viikolla
uusi, käyttäjiä entistä paremmin palveleva masto.
Entinen huonokuntoinen masto on ollut jo jonkin aikaa kiipeämiskiellossa. Aiemmin masto poistettiin jo kertaalleen käytöstä, mutta otettiin uudelleen käyttöön tarkastuksen ja lisäharustuksen
jälkeen.
– Nyt se on kuitenkin
tullut käyttöikänsä päähän, kertoo Pohjois-Hä-

meen Puhelimen (PHPOY) radioverkko-asiantuntija Jyrki Hautala.
Hänen mukaansa projekti oli kokonaisuudessaan iso, sillä kesällä työt
aloitettiin rakentamalla
paikalle tie entisen metsäkoneen ajouran kohdalle.
Metsähallituksen maalla
oleva tien tekemiseen
saatiin lupa maanomistajalta ilman ongelmia, palveleehan se myös heitä.
Koska ura oli paikalla valmiina, ei puustoa juurikaan tarvinnut kaataa.
Hautalan mukaan datasiirtonopeus ja -kapasiteetti paranevat uuden
maston myötä.
– Käyttöön otetaan uusia taajuuksia, ja päivitysten myötä uutta tekniikkaa. Rahavuori on sijainniltaan erinomainen paikka, peittoalue on todella
laaja. Moni mokkula ja
kännykkä toimii tämän
maston kautta.
50 metriä korkean maston tulevaksi käyttöiäksi
Hautala arvelee ainakin
kolmea vuosikymmentä.
– Se on sinkitty ja perustettu pulttaamalla kallioon, joten pitäisi kestää.
Hautala kertoo PHPOY:n

Kurun Lehti

Radioverkko-asiantuntija Jyrki Hautalan mukaan Rahavuoren radiomaston sijainti on erinomainen.
olevan nykyisin vahva ja
osaava tekijä mobiilirakentamisen alalla. Yritys
urakoi kaikille operaattoreille laajalla alueella Suo-

messa, tällä hetkellä
muun muassa Turussa ja
Seinäjoella.

ITA Nordic Oy on ostanut
Kurussa toimivan Carpino
Oy:n liiketoiminnan. Carpinolta ostettu liiketoiminta tukee ja täydentää
ITA Nordicin kasvua ja palvelutarjontaa.
ITA Nordic Oy on Tommi ja Mikko Matikaisen
omistama nykyaikainen
koneenosia ja palveluita
tuottava sopimusvalmistuskonepaja, joka palvelee alansa johtavia teknologia-alan laitevalmistajia.
Yritys toimii Ruokolahden
Puntalassa, ja sen liikevaihto on seitsemän ja
puoli miljoonaa euroa.
Yrityksen alaisuudessa
työskentelee 42 konepajateollisuuden ammattilaista pitkälle automatisoiduilla tuotantovälineillä.
Carpino Oy tarjoaa koneistuspalveluita vaativille asiakkaille. Carpinon
osaavat ihmiset, automatisoitu tuotanto ja nykyaikaiset monitoimikoneet
varmistavat palvelun ja

tuotteiden laadun pitkäaikaisissa asiakaskumppanuuksissa. Yritys työllistää
18 osaajaa ja liikevaihto
on reilut kaksi miljoonaa
euroa.
Yhtiöiden nykyiset ja
uudet asiakkaat hyötyvät
laajentuneesta tuote- ja
palvelutarjonnasta
ja
Puntalan ja Kurun yksiköiden muodostama vahva
ja monipuolinen toimija
alihankintasektorilla pystyy tarjoamaan koneistusja konepajapalveluita erittäin kattavasti. Toimintojen yhdistämisellä haetaan merkittäviä synergiaetuja koko toimitusketjun eri osa-alueille. Yritysten yhteenlaskettu liikevaihto tulee olemaan
lähes kymmenen miljoonaa euroa ja henkilöstön
kokonaismäärä nousee
60:een.
ITA Nordic jatkaa toimintaa Kurun toimipisteessä Carpinon nykyisissä toimitiloissa ja Carpinon työntekijät siirtyvät
ITA Nordicin palvelukseen
vanhoina työntekijöinä.

Bussiliikenne hiljenee jouluksi Terveysasema
kiinni aatosta
loppiaiseen
Kurun Lehti

Tampereen seudun joukkoliikenteessä ajetaan harvennettuja vuoroja joulunaikaan ja välipäivinä. Jouluaattona ajetaan Tampereelta Kuruun vain yksi
vuoro; ensin bussilla 81
Ylöjärven Matkatielle Keskustorilta kello 7.55 ja sieltä bussilla 85 kello 8.30 Kuruun, jonne saavutaan arviolta kello 9.23. Tampereelle Kurusta pääsee kello
9.27 lähtevällä autolla, joka
vaihdetaan Ylöjärven Mat-

katiellä kello 10.27 bussiin
81, joka saapuu Keskustorille noin kello 11.00. Iltavuoroja ei ajeta.
Joulupäivänä bussi 85 ei
kulje. Tapaninpäivänä ajetaan sunnuntain vuorot
Kurusta kello 10.26 (vaihto
Matkatiellä kello 11.20
bussiin 80) ja 17.27 (vaihto
Matkatiellä kello 18.21
bussiin 81). Iltavuoro lähtee Kurusta kello 16.55
(vaihto Matkatiellä kello
17.49 bussiin 81). Kuruun

Matkatieltä pääsee kello
9.27 (Keskustorilta ensin
bussilla 81 kello 8.54 Matkatielle). Illalla Keskustorilta lähtee vielä yksi bussi:
numero 80 kello 18.22
(vaihto Matkatiellä kello
18.55 bussiin 85).
Torstaista sunnuntaihin
27.–30. joulukuuta ajetaan
normaalien aikataulujen
mukaisesti.
Uudenvuoden aattona
maanantaina 31. joulukuuta linja-autot kulkevat nor-

maalin aikataulun mukaisesti. Uudenvuoden päivänä bussi kulkee puolestaan sunnuntai-aikataulun
mukaisesti. Keskiviikosta
perjantaihin 2–4.tammikuuta ja lauantaina 5.tammikuuta ajetaan normaalien vuorojen mukaisesti.
Loppiaisena 6. tammikuuta on käytössä sunnuntaiaikataulu. Lisätietoja ja
mahdollisia
päivityksiä
verkosta www.nysse.fi ja
www.länsilinjat.fi.

PIKKUJOULUT

Kurun Lehti

Kurun terveysasema ja laboratorio suljetaan jouluksi, ja ne avautuvat vasta loppiaisen jälkeisenä
maanantaina 7. tammikuuta. Joulusulun ajan
Ylöjärven pääterveysasema palvelee kiirellistä hoitoa tarvitsevia - muuten
asema toimii supistetusti.
Ensiapu toimii normaalisti Mikkolantiellä. Arkipyhinä ensiavussa on käytössä
viikonloppuaikataulu, eli

se on avoinna kello 10–18.
Koska Kurun laboratorio
on kiinni, otetaan tarvittavat verikokeet Fimlabin
muissa toimipisteissä. Kurun fysioterapian apuvälinelainaus sekä fysioterapiapalvelut on keskitetty
pääterveysasemalle.
Myös Kurun hammashoitola on suljettuna joulunajan. Sulku alkaa 22.
joulukuuta ja jatkuu loppiaiseen saakka.

Parkkuussa
asuntomurto
Elina Järvelä-Reijonen

Karoliina Laikio

Iso-Mustajärven Urheilijat jakoi pikkujouluissaan syksyn sarjamaastojuoksujen palkinnot. Yhteensä
18 juoksijaa sai palkinnon, eli osallistui vähintään kolme kertaa Pohjois-Kurussa pururadalla järjestettyihin juoksuihin.

Parkkuussa on tehty menneen viikonlopun tai tämän viikon maanantain
16. joulukuuta aikana
asuntomurto. Sekä taloon
että saunarakennukseen
oli menty sisään oven ikkuna rikkomalla. Murron yhteydessä oli saatu saaliiksi
muun muassa televisio,
moottorisaha, hylsysarjoja
ja aggregaatti
Lumiseen pihaan oli jäänyt autonjäljet. Kengänjäl-

kiä löytyi sekä pihalta että
sisältä talosta.
Poliisi kävi tiistaina 17.
joulukuuta todentamassa
tilanteen, kuvaamassa jälkiä ja ottamassa muun
muassa dna-näytteen.
Poliisi on aiemmin tänä
vuonna tiedottanut asuntomurtojen määrän olevan kasvussa. Poliisi kannustaa ilmoittamaan, jos
havaitsee epäiyilyttävästi
käyttäytyviä
henkilöitä
asuntojen lieppeillä.
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Kuulemistilaisuus avasi
keskusteluyhteyden

Teksti: Karoliina Laikio

Viime viikon tiistaina 11.
joulukuuta Aurejärven kirkossa järjestetty kuulemistilaisuus keräsi koolle seurakuntaedustuksen lisäksi
paikkakuntalaisia ja muita
asiasta kiinnostuneita. Kirkkoherra Kimmo Reinikaisen mukaan tilaisuudessa
päästiin sekä kuulemaan
kyläläisiä että antamaan
tietoa kuulemistilaisuuden
luonteesta. Hänen mukaansa osa ihmisistä kokee
hautaoikeuden kuuluttamisen uhkaavaksi, vaikka
kyseessä on ensisijaisesti
halu saada tietoa siitä, mitkä haudat ovat käytössä.
– Kenelläkään ei ole halua turmella hautausmaata
tai viedä pois hautamuistomerkkejä. Kun haltijaa ei
ole tiedossa, yritetään viimeiseen saakka selvittää
sitä, haluaako joku vielä jatkaa hallinta-aikaa vai onko
haluttu jättää hautaoikeus
raukeamaan.
Kyläläisten lisäksi myös
seurakunnan edustajat saivat tarpeellista tietoa siitä,
mikä Aurejärven hautausmaalla on säilytettävää ja
kulttuurihistoriallisesti arvokasta.
– Paikallisilla oli tietoa siitä, mitä perusparannus- ja
kunnostustöitä hautausmaalla on tehty. Tutkimme
ja otamme niistä selvää.
Keskustelun jälkeen osapuolet olivat jo lähentyneet toisiaan.
– Todettiin, että aika samalla puolella olemme.
Taistelijan talo -palveluyhdistyksen sihteeri AnneMaija Kivimäki pitää tilaisuuden valopilkkuna tietoa
tulevasta hautausmaakatselmuksesta, jollaista ei hänen mukaansa ole tehty
kymmeniin vuosiin. Kirkkoneuvoston tekemä katselmus toteutetaan ensi vuoden aikana Aurejärven
hautausmaalla, sitä ennen
Taistelijan talo -palveluyhdistyksen esitys hautamuistomerkkien säilyttä-

misestä ei seurakunnan
osalta juurikaan etene.
Talvella katselmusta ei
voi tehdä, kevät on tavoite,
Reinikainen kertoo.
Välitöntä uhkaa vanhojen hautapaikkojen poistamisesta muistomerkkeineen ei ole.
– Mennään ihan rauhassa. Sittenhän tilanne aktualisoituu, jos jokin vanhoista haudoista otetaan uudelleen käyttöön.
Hautausmaan museointi
säästäisi vanhat hautapaikat muistomerkkeineen.
Vaikka kyläläiset ovatkin
ottaneet yhteyttä Taistelijan talo -palveluyhdistykseen ja pyytäneet yhdistystä toimimaan hautapaikkojen säilyttämiseksi, ei museointiajatus ole Kivimäen
mukaan lähtenyt liikkeelle
palveluyhdistykseltä, eikä
se myöskään ole palveluyhdistyksen toiveena. Vapaita hautapaikkoja on
hautausmaalla yhä käytettävissä, minkä lisäksi hautauksia tehdään jo käytössä
oleviin sukuhautapaikkoihin.
– Viime vuonnakin vain
yksi haudattiin uuteen hautapaikkaan – muut vanhoihin sukuhautoihin, Kivimäki tietää.
Hautausmaan museointiperusteita olisivat hautausten vähäinen määrä, kylmiötilojen puuttuminen ja
muita hautausmaita kalliimmat hautauskulut johtuen pitkistä etäisyyksistä.
Hautausmaan museoiminen tarkoittaisi sitä, että
hautausmaalle hautaaminen lopetettaisiin, eikä seurakunta enää hoitaisi hautausmaan yleisiä alueita.
– Museoinnin jälkeen
korkeintaan puolisot haudataan samoihin hautoihin, sen jälkeen hautausmaa otetaan pois käytöstä,
Reinikainen täsmentää.
Museointipuheista huolimatta seurakuntakaan ei
ole eisttämässä hautausmaan museointia.

Taistelijan talo -palveluyhdistys on tehnyt aiemmin
syksyllä esityksen Ylöjärven
seurakunnalle hautamuistomerkkien säilyttämisestä
Aurejärven hautausmaalla
vastauksena seurakunnasta
tulleelle ilmoitukselle, jonka mukaan yli puolella ItäAureen hautausmaan haudoista on päättynyt hallinta-aika eikä haudoissa ole
nimettynä haltijaa. Jos hautoja ei lunasteta uudelleen
ensi vuonna, niiden hallinta-aika päättyy.
Pohjoiskurulaiset ovat
huolestuneita
hautausmaan tulevaisuudesta ja
sen merkityksestä. Hautausmaa on osa alueen kulttuuriperintöä, minkä lisäksi
museovirasto on määrittänyt Aurejärven kirkon valtakunnallisesti merkittäväksi
rakennetuksi kulttuuriympäristöksi.
Aurejärven kirkon lisäksi
Ylöjärveltä löytyy lisäksi
neljä muutakin kohdetta,
jotka ovat Kurun kirkonmäki, Ristaniemen yksinäistalo, Hämeenkankaan- ja Kyröskankaantie sekä Haverin
kaivosyhdyskunta. Museoviraston mukaan Valtioneuvoston valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita koskeva päätös edellyttää, että
valtakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristöjen
ja luonnonperinnön arvot,
kohteiden alueellinen monimuotoisuus ja ajallinen
kerroksisuus
turvataan
maakuntien suunnittelussa
ja kuntien kaavoituksessa
sekä valtion viranomaisten
toiminnassa.
– Ylöjärvenkin pitäisi nähdä, että on erilaisia alueita –
omaleimaisuutta korostaen, Kivimäki painottaa.
Koska asia on herättänyt
laajaa mielenkiintoa, on
Taistelijan talo -palveluyhdistys mahdollistanut kannanottamisen hautapaikkojen säilyttämisen puolesta myös adressin kautta –
niin netissä kuin paperisella versiollakin.

Esko Lammi kaipaa uutta yrittäjää Kyrönlahden liiketilaan.

Kyrönlahti kaipaa
yrittäjää
Teksti ja kuvat: Tuula Ylinen

Lauantaina 15. joulukuuta
Kyrönlahden liikekeskuksella järjestettiin Joulutori:
sekä pihalla että sisätiloissa oli jouluisten tuotteiden
myyjiä. Asiakkaat vaihtoivat kuulumisia ja toivottelivat ostosten lomassa hyvää joulua.
– Hyvin on kauppa käynyt, kun pöytä on jo

melkein tyhjä, totesi
Janina Luukkanen, jonka
myyntipöydältä moni oli
löytänyt kotiin viemistä.
Kahvilan puolella tarjottiin glögiä. Kävijät saivat
ostaa riisipuuroa, kahvilan
itse savustamaa lohta,
munkkikahveita ja muita
herkkuja. ST1 oli torin kunniaksi laittanut polttoaineisiin
tarjoushinnat.

Liikekeskuksen pihalta saattoi löytää joulupukin lisäksi luutia, koreja, Korpelan
lihatuotteita, leivonnaisia
sekä kuumaa grillimakkaraa.
Mukana oli myös tilaisuutta järjestämässä ollut
Esko Lammi, joka kertoi olevansa innokas vuokraamaan nyt tyhjillään olevan
liiketilan, jossa aiemmin toimi M-Market Kyrönlahti.
– Tilasta on tullut ihmisiltä paljon ehdotuksia, on
toivottu esimerkiksi päiväkotia, kirpputoria ja rautakauppaa. Toimintaan on
ollut potentiaalisia yrittäjiäkin, valitettavasti vain rahoitus on takkuillut. Olen
avoimin mielin ehdotuksille ja kaikille asiasta kiinnostuneille kerron mielelläni
lisää.
Kahvila ja Kampaamo
Arja jatkavat toimintaa,
tontilta lähtevät edelleen
Postin autot jakelulenkeilleen.

Joulupukin taskusta
löytyi makoisia yllätyksiä kaikille torille poikenneille.

Pieni korotus arkkupaikkojen lunastusmaksuun
Teksti: Karoliina Laikio

Ylöjärven seurakunta ei
nosta tulevana vuonna
hautapaikkojen hallintaajan
pidennysmaksuja.
Sen sijaan arkkupaikkojen
lunastusmaksuun tulee
pieni korotus vuoden 2019
alusta, eli hinta nousee
250 eurosta 280 euroon.
Ulkopaikkakuntalaiselle
arkkupaikka kustantaa 600
euroa. Seurakuntapuutarhuri Tuulikki Karhu kertoo, että hallinta-ajan pidennys on edullisempaa
kuin kokonaan uuden hautapaikan lunastaminen.
– Hallinta-ajan pidennyksissä ei ole tapahtunut
muutosta suuntaan eikä
toiseen. Se on ollut sama

summa, niin kauan kun
meillä on pidennyksistä
jouduttu maksamaan.
Karhun mukaan nykyisen Ylöjärven seurakunnan ja kunnan alueella on
ollut käytössä eripituisia
hallinta-aikoja haudoille.
Kurussa on ollut käytössä
kolme eri hallinta-aikaa,
kun taas Viljakkalassa on
ollut hautoja 25 ja 50 vuoden hallinta-ajoilla.
– Ylöjärvellä ja Viljakkalassa on olemassa ainaishautoja, jotka säilyvät
omaisten hallinnassa niin
kauan kuin hautoja hoidetaan, ja ne ovat osana käytössä olevaa hautausmaata. Ainaishautojen lunastaminen
on
lopetettu

1970-luvulla kirkkohallituksen toimesta. Kurussa
näitä ainaishautoja ei ole,
vaan Kurussa on ollut käytössä kolmea eri hallinta
aikaa: 25 vuotta, 30 vuotta
ja 50 vuotta. Suurin osa Kurun haudoista on ollut juuri 30 vuoden hallinta-ajalla.
Hallinta aikojen seuraaminen kuuluu hautaustoimen normaaleihin tehtäviin. Karhun mukaan kirkkohallitus on eri yhteyksissä kehottanut seurakuntia
seuraamaan tarkemmin
hallinta-aikoja.
– Koska tähän ei ole aiemmin paneuduttu seurakunnassamme, otimme
kehotuksen tosissamme.

Ylöjärvellä ja Viljakkalassa
päättyneiden hallinta-aikojen tarkastelu tehtiin tämän vuoden aikana. Veimme kyltit haudoille, josta
hallinta-aika oli päättynyt
ja toki lähetimme kirjeet
myös kaikille niille omaisille, joille meillä oli olemassa oleva osoite.
Karhun mukaan tahtotilana on, että mahdollisimman monelle haudalle löytyisi hallinta-ajan jatkaja ja
haudan haltija. Hallintaajan päättymisilmoituksesta ei kannata kantaa häpeää.
– Jos joku henkilö kokee, ettei kykene maksamaan hallinta-ajan pidennystä esimerkiksi viideksi

vuodeksi, yhteensä 35 euroa, on mahdollista kääntyä esimerkiksi seurakunnan diakoniatoimen puoleen.
Seurakunta tarkastelee
hallinta-aikaa aina, kun
hautaan haudataan arkussa tai tuhkana.
– Silloin seurakunta jatkaa automaattisesti haudan hallinta-aikaa siten,
että haudan koskemattomuusaika täyttyy. Koskemattomuusaika on se aika,
kun hautaan ei voi haudata uutta vainajaa arkussa
tai kätkeä tuhkaa samaan
paikkaan haudassa. Tällä
taataan hautarauha haudatulle vainajalle määrätyksi ajaksi, eli 30 vuodek-

si. Koskemattomuusaika ja
haudan hallinta-aika on
määritelty seurakunnan
hautaustoimen ohjesäännössä, joka on hyväksytty
kirkkovaltuustossa ja jonka tuomiokapituli on vahvistanut vuonna 2013 .
Karhu kertoo, valtio
maksaa
seurakunnalle
avustusta hautausmaiden
ylläpitoon.
Maksettava
avustus määräytyy kuntalaisten pääluvun mukaan,
ei siis seurakunnan väkimäärän mukaisesti. Maksettavalla
avustuksella
myös ylläpidetään kirkonkirjoja.
– Saaduilla tuloilla tulisi
saada katetuksi 20– 25 prosenttia kuluista.
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Graniitti, Marmori, Kvartsi ja Timantti –
hoivakoti Graniitissa avoimet ovet
Teksti ja kuvat: Tiina KalliojärviTienari

Hoivakoti Attendo Graniitti järjesti viime viikon perjantaina 14. joulukuuta
avoimien ovien päivän.
Kolmen tunnin mittaisen
avoimien ovien päivän aikana vierailijoita kävi noin
80. Hoivakodin johtaja Tuija Hietalahti toivotti paikalle saapuneet vierailijat

JOULUILOA
Hyvää Joulua ja
onnellista
uutta vuotta!
Sinikka
ja Reijo

tervetulleeksi – tämän jälkeen kävijät saivat tutustua taloon vapaasti.
– Täällä ei ole erityisiä
vierailuaikoja, vaan täällä
voi käydä vapaasti katsomassa omaisiaan ja läheisiään.
Yhtenä tyytyväisenä vierailijana Attendolla oli
Vuokko Pursiainen.
– Mieheni on täällä ym-

Rauhaisaa joulua
kaikille ja
onnea tulevaan
vuoteen!
Aino Kota-aho

Hyvää Joulua ja
Onnellista
Uutta Vuotta!
Eero ja Seppo
Haukijärvi

Vuokko Pursiainen, Airi ja Keijo Pöyhönen ovat ilahtuneita Hoivakodin
kauneudesta ja viihtyisyydestä. Iloinen, auttavainen ja ystävällinen henkilökunta saa erityiskiitokset Pursiaiselta.

Oleskelutilassa oli vierailijoille tarjolla joulutorttuja ja piparkakkuja. Ritva Mustonen ja Salme
Rautavuori poikkesivat tutustumaan Hoivakoti
Graniittiin.

pärivuorokautisessa hoidossa. Täällä olo aikana
mieheni on ruvennut sanomaan sanoja ja jopa pieniä lauseita. Olen erittäin
tyytyväinen Attendon palveluihin.
Erityiskiitokset saa henkilökunta. Työntekijät ovat
iloisia, auttavaisia ja ystävällisiä.
Airi ja Keijo Pöyhönen
olivat myös saapuneet katsomaan hoivakoti Graniit-

tia.
– Olemme käyneet täällä muutamia kertoja aikaisemminkin. Täällä on kaunista ja viihtyisää. On isoja
huoneita ja mukava oleskelutila, kertoo Airi Pöyhönen.
Graniitin ryhmäkodit on
nimetty kivien mukaan, joten Attendosta löytyvät
niin kvartsi, timantti ja
marmori. Seinillä olevat
Kurun luonnosta kuvatut

Kurun kirkko täyttyi viikko sitten torstaina 13. joulukuuta lapsista. Ohjelmasta vastasivat esikouluikäiset lapset.

Vilinää ja vilskettä kirkossa
Teksti ja kuva: Sinikka Leskinen

Kirkon eteisen naulakko
täyttyi iloisen värisistä
vaatteista, kun päiväkotien ja perhekerhojen joulukirkkoa vietettii viime
viikon torstaina 13. joulukuuta. Eskarilaiset kiipesivät urkuparvelle tutustumaan kanttorin ja kuoro-

laisten työpisteeseen. Oli
tohinaa ja touhua, kun
valmistauduttiin kirkkosaliin menoon.
Aikaisempina vuosina
eskarit ovat käyneet koululaisten kanssa joulukirkossa, mutta tänä vuonna
he osallistuivat joulukirkkoon päiväkodin ja kerholaisten kanssa. Väkeä oli

paikalla lähemmäs sata.
Kirkon etuosa täyttyi iloisesta, vilkkaasta ja uteliaasta lapsijoukosta. Ollaan tähtiä toisillemme –
yhteislaulu toimi hyvänä
valintana purkaa iloa ja
energiaa. Laulun aikana
sai tömistellä ja taputella.
Lapsista ohjelmavastuussa olivat eskarit, jotka

esittivät kaksi laulua: Joulu saapuu jokaiselle ja Joulupuu on rakennettu. Säestäjänä lapsilla ja yhteisissä lauluissa oli kanttori
Eija Multanen. Kappalainen Leena Jalkanen ja
lastenohjaaja Elisa Niemelä kertoivat seimenlapsesta ja erityisesti hänen saamistaan lahjoista,

valokuvasuurennokset kuvastavat Kurun luontoa
parhaimmillaan. Kodinomaiset oleskelutilat kauniine tapetteineen jäävät
erityisesti vierailijoiden
mieleen positiivisena yksityiskohtana.
– Hyvä että väki lähti liikkeelle ja tuli katsomaan
uutta hoivakotia, kiitteli
tyytyväinen Hietalahti onnistuneen tapahtuman jälkeen.
joita mietittiin yhdessä
lasten kanssa. Mitä lahjoja Jeesus olisi voinut tänä
päivänä saada? Ensimmäinen lahja olisi voinut
olla vaikka eskarien laulu.
Alttarilla olleesta lahjaarkusta löytyi lisää lahjoja. Lämmin lampaantalja
paimenilta, villapuku Jeesuksen Anna-mummulta.
Apokryfisten (raamatun
ulkopuolisten) kirjoitusten mukaan Marian äidin
nimi oli Anna, siis Jeesukselle Anna-mummu. Kastekynttilän antaisi Johannes Kastaja, Jeesuksen
serkku. Terveisiä taivaasta
toisi enkeleiltä saatu nokkahuilu. Tuttipullo olisi
taas lahja Sakkeukselta,
joka halusi toivottaa Jeesukselle: Syö hyvin, kasvat isoksi. Sakkeus itse oli
se pieni mies, joka kiipesi
viikunapuuhun nähdäkseen Jeesuksen. Tietäjät
antaisivat kultaa ja mirhamia – kultakolikoita, rahaa
nykypäivänä.
Arkusta ilmestyi myös
risti, jonka saatesanoina
olivat: Sinä olet minun rakas Poikani ja lahjan antajana Isä. Arkun pohjalta
löytyi vielä Vauvakirja
Luukkaalta, joka kirjoitti
evankeliumissaan Jeesuksen syntymästä ja elämästä. Viimeisen kirjan Raamatun Jeesus antaa itse
meille kaikille lahjana.

Rauhallista Joulua
ja Onnellista
Uutta Vuotta!
Kovaset
Itä-Aureesta

Hyvää Joulua ja
Onnellista
Uutta Vuotta!
Ritva Anttila
Hyvää Joulua ja
Onnellista
Uutta Vuotta!
Uusi-Anttilan
väki

Kiitokset kuluneesta
vuodesta asiakkaillemme.
Hyvää Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta!
Kivityöliike E.Väisänen Oy

Hyvää Joulua ja
Onnea Tulevalle
Vuodelle!
Päivi ja Tapani Tienari
Hyvää Joulua
ja Onnellista
Uutta Vuotta!
Tmi Kirsi Kuivasniemi
Tmi Juha Kuivasniemi

Hyvää Joulua
ja Onnea Vuodelle
2019!
Saimi ja Toivo
Kuusilinna
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JOULUTERVEHDYKSET
Kuluneesta vuodesta kiittäen toivotamme

Hyvää Joulunaikaa ja
Onnea Vuodelle 2019!

Sanna Loikas kanttoriksi
Hämeenkyröön

RAUHAISAA
JOULUNAIKAA
JA ONNEA
VUODELLE 2019!

Kurun Vesiosuuskunta

Ps. Ilmeisesti talvi tulee tammi-helmikuun
aikana. Jos on lunta katolla, on sitä maassakin.

KYRÖNLAHDEN
LIIKEKESKUKSEN YRITTÄJÄT
TOIVOTTAVAT ASIAKKAILLEEN
JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLEEN

HYVÄÄ JOULUNAIKAA
JA ONNEA VUODELLE 2019!

KIITOS KULUNEESTA VUODESTA!

Toivomme Teille
Joulun Aikaa Rauhaisaa.
Vuotta Hyvää Alkavaa!

TALVISULA Oy
Kivimäen taksi p. 045 351 4146 Matti
Bussi , K-JussiMatti
p. 040 537 0290 Kaija
p. 0400 614 728 Jorma

Kurun Kuljetuksen väki

toivottaa rauhallista joulua
& oikein hyvää alkavaa vuotta 2019!

Puutavarakuljetukset
ammattitaidolla
ap
Luotettava

alvelua kymmenien vuosien kokemuksell

Kanttori Sanna Loikas on tullut vajaassa neljässä vuodessa liki kaikille kurulaisille tutuksi.
Teksti ja kuva: Kyösti Aalto
a

P. 050 033 7104

Kiitämme
0500 337asiakkaitamme
104
kuluneesta
Erkki Nurmivuodesta ja
toivotamme hyvää joulumieltä &
onnea alkavalle vuodelle 2019!

Kurun Osaavat Kädet OSK, Kauppatie 4

Kiitokset asiakkaillemme kuluneesta vuodesta.

Hyvää Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta.
Nähdään vuonna 2019!
Nenosentie 49, 34600 RUOVESI

Harri, Lassi, Tero, Kalle
ja Ari on
Joulukuu
kiirettä,
juoksua,
Joulukuu
on
Joulukuu
on
Joulukuu on
kiirettä,
juoksua,
Joulukuu
on
kiirettä,
juoksua,
paperin
rapinaa,
kiirettä, juoksua,
kiirettä,
juoksua,
piparin
paperin tuoksua.
rapinaa,
paperin
rapinaa,
paperin
rapinaa,
piparin tuoksua.
paperin
rapinaa,
piparin
tuoksua.
Suurempi
kuin
piparin
tuoksua.
piparin
tuoksua.
Suurempi
kuin
lahjapino,
Suurempi kuin
Suurempi
lahjapino,
olkoonkuin
Suurempi
kuin
lahjapino,
olkoon
lahjapino,
antamisen ilo !
lahjapino,
olkoon
antamisen
olkoonilo !
olkoon ilo !
antamisen
antamisen ilo !
antamisen
ilo !Oy
Kurun
Profitiimi
Kurun Profitiimi Oy

Kurun Profitiimi Oy
Kurun Profitiimi Oy
Kurun Profitiimi Oy

Kiitämme asiakkaitamme kuluneesta
vuodesta 2018 sekä toivotamme
Rauhallista Joulua ja Onnea
Alkavalle Vuodelle 2019!
Veljekset Lahdenperä

Kurun kappeliseurakunnan kanttorina vuodesta
2014 lähtien työskennellyt Sanna Loikas on valittu Hämeenkyrön seurakunnan kanttoriksi, ja hän
aloittaa uudessa virassaan
vuoden vaihteessa. Hänen viimeiseksi työtehtäväkseen Kurussa jää sunnuntaina 30. joulukuuta
kello 13 Kurun kirkossa pidettävä jumalanpalvelus.
Vaikka Kurun kappeliseurakunta onkin pieni,
ovat kanttorin työtehtävät olleet silti monipuolisia.
– Kirkollisten toimitusten musiikin lisäksi olen
johtanut kirkkokuoroa ja
lastenkuoro Kivitaskuja
sekäJoulukuu
vastannut
kouluyhon
teistyöstä
yhdessä Martti
kiirettä, juoksua,
Kauppisen kanssa.
paperin rapinaa,
Kouluyhteistyö
tarkoitpiparin tuoksua.
taa oppituntien pitämistä
4. ja
7. luokan
Suurempi
kuin oppilaille,
aiheina
muun muassa virlahjapino,
sikirja olkoon
sekä gospel-musiikki.
Lisäksiilooppilaat
ovat
antamisen
!
vapaaehtoisesti saaneet
suorittaa
virsimerkkejä.
Kurun Profitiimi Oy
Alakouluikäisistä koostuvasta Kivitaskuista on
suorastaan haikeaa luopua.
– Juuri kuorotyö antaa
tälle työlle ehkä eniten
voimaa. Etenkin Kivitaskuja jää kyllä ikävä.
Lasten ja nuorten kans-

"

Kurussa olen oppinut paljon omasta ja seurakunnan
työstä ja tutustunut isoon joukkoon valtavan mukavia
ihmisiä. Lisäksi täällä on ollut aivan loistavat työkaverit, joilta on aina saanut tukea ja apua. Myös vapaaehtoistyöntekijät ovat olleet korvaamattomia, ja ilman
heidän panostaan olisi monta kertaa itku tullut.

sa työskentely on ollut
muutenkin Loikakselle
erityisen mieleistä. Rippikoulutyön kautta monet
ylöjärveläiset nuoret ovat
tulleet tutuiksi, ja viime
vuosina Loikas on pitämiensä oppituntien lisäksi
ollut yksi rippikoulujen
vakituisista ohjaajista. Hänen oma luomuksensa on
ollut pari kertaa vuodessa
järjestetyt, kerrallaan viikonlopun kestäneet nuorten musaleirit. Leireillä
nuoret ovat harjoitelleet
soittamaan ja laulamaan
hengellisiä kappaleita,
jotka on leirin päätteeksi
esitetty sunnuntain iltajumalanpalveluksen musiikkina.
Sanna Loikaksen sydäntä lähellä on ollut myös
Kurun ja pirkanmaalaiseen
musiikkielämään
vaikuttanut
Naapurin
Onni -kamarimusiikkiyhtye, jonka pianistina ja ur-

kurina hän on tullut tutuksi. Yhtye on konsertoinut Kurun lisäksi eri puolilla Pirkanmaata sekä
esiintynyt kymmeniä kertoja muun muassa jumalanpalveluksissa ja muissa
seurakunnan tilaisuuksissa.
– Onniporukassa olen
saanut olla muusikkona
muusikoiden joukossa, ja
oppinut valtavasti yhtyeen muilta jäseniltä. Esiintymiset ovat tuoneet
myös mukavaa vaihtelua
työhön.
Naapurin Onni -yhtyeessä Sanna Loikas jatkaa
paikkakunnan vaihdoksesta huolimatta, mutta
näillä näkymin harjoittelupaikka siirtyy Kurusta
Ylöjärvelle tai Hämeenkyröön.
– Tulemme kyllä esiintymään Kurussakin, siitä
olemme jo alustavasti sopineet, lupaa Loikas.

Kuruun jääminenkin olisi ollut hänelle mieluinen
vaihtoehto, mutta usean
vuoden pätkätöiden jälkeenkään vakituista virkaa ei löytynyt. Hämeenkyrössä työlle on luvassa
ainakin jatkuvuutta.
– Odotan, että siellä
pystyn luomaan seurakuntaan musiikkielämää,
jossa näkyy omien käsieni jälki.
Kurusta ja kurulaisista
Loikaksella on pelkästään
hyvää sanottavaa.
– Kurussa olen oppinut
paljon omasta ja seurakunnan työstä ja tutustunut isoon joukkoon valtavan mukavia ihmisiä. Lisäksi täällä on ollut aivan
loistavat työkaverit, joilta
on aina saanut tukea ja
apua. Myös vapaaehtoistyöntekijät ovat olleet
korvaamattomia, ja ilman
heidän panostaan olisi
monta kertaa itku tullut.
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Kurusta Israeliin
Teksti: Sinikka Leskinen ja Elina Karonen, kuvat: Elina Karonen, Radio Dei

– Heipä, hei! Karosen Elina
tässä.
Tuon tervehdyksen on
saattanut kuulla, jos on eksynyt kristillisen radioasema, Radio Dein taajuuksille.
Vaikka ääni saattaisikin olla
tuttu, ei Elina Karonen nimenä ehkä kerro monellekaan kurulaiselle mitään.
Silti Karosen tuntevat ja
muistavat varmasti monet,
kun kuulevat hänen tyttönimensä olevan Virtanen.
Hänen isänsä Raimo Virtanen ja äitinsä Irja Virtanen
sekä veljensä Matti ovat
tuttuja monelle keski-ikäiselle ja sitä vanhemmalle
kurulaiselle.
Karonen vietti lapsuutensa ja nuoruutensa Kurussa.
Opiskeltuaan nuorisotyöntekijäksi hän avioitui ja sai
kolme lasta, jotka ovat jo aikuisia ja muuttaneet pois
kotoa. Elina on toiminut 31
vuotta Heinolan seurakunnassa ja on nyt vuorottelu-

vapaalla.
Karonen Elinasta tuli avioiduttuaan Markun kanssa
vuonna 2013. Samalla he
ottivat yhteiseksi sukunimekseen Elinan isoäidin,
”rukousmummon” tyttönimen.
Elämään on mahtunut
monenmoista. Musiikki ja
vastuulliset tehtävät eri
projekteissa ovat osa elämää. Vuodesta 2014 lähtien hän on pitänyt rukousohjelmia Radio Deissä. Viime keväänä Karoset aloittivat yhdessä Rukousasemaohjelman.
Pariskunnasta molemmilla on sydämen asiana Israel. Matkat sinne toimivat tapana toteuttaa halua olla
osana maata.
Israelissa asuu lähes yhdeksän miljoonaa ihmistä,
joista 78 prosenttia on juutalaisia, 17 prosenttia arabeja, loput ovat druuseja ja
muita vähemmistöjä. Israelin arabit ovat uskonnoltaan enimmäkseen sunnimuslimeja tai kristittyjä. Israel on sekä juutalaisten,

kristittyjen että muslimien
tärkeä pyhiinvaelluskohde.
Joulua Karoset eivät ole
vielä viettäneet Israelissa,
mutta heillä on ystäviä, joilla on kokemuksia israelilaisesta joulusta. Ystäviin kuuluu muun muassa Sarigim
King’s Kids Jerusalem -ryhmän jäseniä. Karosen Elina
on tämän ryhmän Suomen
hallituksen jäsen. Järjestö
on hyväntekeväisyysjärjestö, jonka tuki tulee tällä hetkellä pääsääntöisesti Suomesta. Joulun aikana järjestö tekee yhdessä lasten ja
nuorten kanssa lähimmäisille hyvää ja muistaa erityisesti vähävaraisia.
Israelissa joulu on juutalaisille ihan tavallinen arkipäivä. Messiaanisille juutalaisille eli heille, jotka uskovat Jeesukseen, joulun vietto ei ole tärkeä juhla pakanallisen alkuperänsä vuoksi. Tosin muualta Israeliin
tulleet messiaaniset juutalaiset saattavat viettää joulua kodeissaan. Tärkeintä
heille on, että joulun ydin
pysyy Messiaan syntymäs-

Elina Karonen Jeesuksen syntymäkirkon edustalla vuonna 2015.

Elina Karonen on miehensä Markku Karosen kanssa äänessä Radio Dein
taajuksilla. Viime keväänä pariskunta aloitti yhdessä Rukousasema-ohjelman.
sä eikä kaupallisuudessa.
Erityisesti joulua Israelissa viettävät siellä asuvat
kristityt sekä jouluksi maahan saapuvat kymmenet
tuhannet turistit ja pyhiinvaeltajat. Hotellit ovat tupaten täynnä, ja joulu näkyy
kaikkialla.
kaupungissa
Näyttäytyypä jossakin näyteikkunassa joulupukkikin
amerikkalaisena versiona.
Vaikka joulukulttuuriimme liittyvät tavat eivät ole
lähtöisin Israelista, on se
erityisen tärkeä maa kristityille, jotka viettävät joulua
Jeesuksen syntymän muistojuhlana. Kahdeksan kilometriä Jerusalemista eteläänsijaitsee Betlehem, jossa Jeesus syntyi.
Oletetun syntymäpaikan
lähellä sijaitsee Jeesuksen
syntymäkirkko, josta on
mahdollista laskeutua rappusia pitkin luolaan, jossa
Jeesus on syntynyt. Pienes-

tä takanmallisesta aukosta
voi työntää sisään käden. Siellä tähdenmallisen
metallikehyksen keskellä
on kivi, johon Jeesus olisi
perimätiedon mukaan syntynyt.
Kirkko on nykyisin tärkeä
pyhiinvaelluskohde, ja siellä järjestettävään joulujumalanpalvelukseen osallistuu vuosittain runsas joukko kristittyjä ja pyhiinvaeltajia. Jouluyön katolinen
messu Jeesuksen syntymäkirkosta televisioidaan kaikkialle maailmaan. Silloin
sekä kirkko että viereinen
tori ovat tupaten täynnä ihmisiä.
Silti, kaiken hälinän ohella myös Betlehemissä voi
löytää ja kokea myös paljon
aitoa joulurauhaa. Paimenten keto, jossa perinnetiedon mukaan enkeli ilmestyi
paimenille tuoden ilosanoman Kristuksen syntymäs-

tä, ja luola, jossa Jeesuksen
aikana pidettiin eläimiä,
henkivät aitoa ja valtaansa
ottavaa tunnelmaa.
Samoihin aikoihin, kun
kristikunta juhlii joulua,
juutalaiset viettävät Hanukka-juhlaa. Vaikka Hanukka
on perinteeseen eikä Raamattuun perustuva juhla,
myös suurin osa messiaanisista juutalaisista viettää
sitä, koska Raamatun mukaan Jeesuskin vietti sitä.
Tänä vuonna Hanukkaa
vietettiin jo joulukuun alussa 2.–10. päivien aikana.
Sovinto korostuu jouluna
myös Israelissa. Karonen
haluaa toivottaa kaikelle oikein siunattua Jeeksuksen
syntymäjuhlaa.
– Muistetaan, että joulu
ei synny siivoamisesta, kalliista lahjoista ja kamalasta
kiireestä vaan yhdessäolosta, ilosta, rauhasta ja Seimen lapsesta.

Hanukka on ilon juhla
•
•

•

•

•

Hanukka on juutalaisten juhla, jota vietetään useimmiten joulukuussa. Juhlittava ajanjakso vaihtelee kuunkierron mukaan, eikä sitä siksi vietetä joka
vuosi samaan aikaan.
Hanukkaa sanotaan valon ja ilon juhlaksi, ja se kestää kahdeksan päivää. Ensimmäisenä iltana kodeissa sytytetään yksi kynttilä kahdeksanhaaraiseen
kynttelikköön, eli hanukkaan, johon lisätään jokaisena iltana yksi kynttilä lisää. Kynttilät sytytetään shamash’lla, eli apukynttilällä ja samalla luetaan hepreankielinen rukous. Miehillä on päässään kipa.
Hanukkaa vietetään vieraan kansan vallasta vapautumisen kunniaksi. Israelilaiset valtasivat vuonna 165 ennen Kristusta Jerusalemin temppelin takaisin itselleen kreikkalaisten hallusta. Legendan mukaan temppelistä löytyi
pieni ruukullinen öljyä. Valaisuun käytetty öljy näytti aluksi riittävän vain yhdeksi päiväksi. Sen polttaminen kesti kuitenkin kahdeksan päivää eli juuri
niin kauan, kunnes uusi öljy saatiin valmistettua.
Hanukkana juutalainen koti koristellaan paperinauhoilla, Daavidin tähdillä
ja paperikynttilöillä. Vanhan perinteen mukaan lapsille annetaan lahjoja jokaisena kahdeksana päivänä. Perheen kesken leikitään myös erilaisia leikkejä, joista yksi on sevivon-hyrrän pyöritys.
Lahjojen ja leikkien lisäksi juutalaiseen juhlaperinteeseen kuuluu syöminen.
Hanukkana kaikki ruoat paistetaan öljyssä. Ruokapöytään kuuluu latke-perunapiirakoita ja erilaisia munkkeja eli suvganioteja, jotka ovat täytetty hillolla ja friteerattu öljyssä.

Sarigimin lasten ja nuorten joulun viettoa ja askartelua.
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JOULUTERVEHDYKSET
Kiitän asiakkaitani ja
yhteistyökumppaneitani
vuodesta 2018 & toivotan
iloista joulua ja
reipasta vuotta 2019!
Eve

KIITÄN ASIAKKAITANI
KULUNEESTA VUODESTA

ja Toivotan Hyvää Joulua ja
Onnea Vuodelle 2019!
Autokorjaamo Jari Rautanen

ILOISTA JOULUA JA
MENESTYSTÄ VUODELLE 2019
KAIKILLE MAASEUDUN
ASUKKAILLE!
Länsi-Teiskon Maa- ja Kotitalousseura

Kiitos asiakkailleni ja
yhteistyökumppaneilleni
kuluneesta vuodesta!

Hyvää Joulua & Onnea Vuodelle 2019!
Orake Oy Ilkka Ojanen

Kalrsruhen joulumarkkinoilta löytyy miniatyyriseimiasetelmaan tavattoman runsaasti eri hahmoja
ja esineitä, joita Mathias tässä esittelee.

Joulutoreilla Saksan
Baden-Württembergissa
Teksti ja kuvat: Jukka Kallio

Toivomme asiakkaillemme
ja yhteistyökumppaneillemme

Lämmintä joulua &
Hyvää uutta vuotta!
KURUN HAKELÄMPÖ
Kiitokset yhteistyökumppaneillemme
kuluneesta vuodesta.
Rauhaisaa joulunaikaa
ja onnea tulevalle vuodelle 2019!

Joulukuun alussa avautuvat kauniit, romanttiset,
suositut, perinteiset ja eri
teemapohjaiset joulumarkkinat Saksassa. Nuo joulutorit sulkeutuvat sitten joulun tullen. Vierailin viime
viikolla kaksilla (ja osin sateisilla) joulumarkkinoilla
Durlachissa ja Karlsruhessa,
jotka kuuluvat Baden-Württembergin osavaltioon.
Durlachin keskiaikaisilla
joulumarkkinoilla aikuiset
ja lapset nauttivat keskiajan
nähtävyyksistä ja käsityöläisten, akrobaattien, taikureitten sekä satujen kertojien tempuista. Kokeilla sai
myös oikeaa jousiammuntaa tai kylpeä keskiaikaises-

sa paljussa. Tietysti saksalaiseen tyyliin Durlachissa
juotiin kuumaa glögiä tai
saksalaisittain glühweinia.
Se on viinipohjaista ei kovin
makeahkoa kuumaa juotavaa, jota saa joko sellaisenaan tai terästettynä (Glühwein mit Schuss) rommilla,
viinalla tai konjakilla.
Huomattavasti Durlachia
isomman kaupungin Kalrsruhen maalaismaiset joulumarkkinat ovat aivan keskustassa Friedrichin aukiolla. Ihmeteltävänä ovat paitsi mahdottoman moninaiset kojut kylmine ja kuumine juotavineen ja muine
herkkuineen sekä lahjatavaroineen, mutta myös iso
maailmanpyörä, puinen

pyörivä joulupyramidi jouluisine hahmoineen sekä
poikkeuksellinen erikoisuus; kaksi kertaa päivässä
vieraat saavat ihailla päittensä yläpuolella lentävää
joulupukkia, joka kiitää
porokelkassaan markkinoiden kulmasta kulmaan vaijereita pitkin.
Karlsruhen markkinat jatkavat osaltaan myös jo lähes parituhatvuotista perinettä rakentaa jouluevankeliumin hahmoista seimiasetelma. Kaikilta Saksan
joulutoreilta ei voi hankkia
seimeen esineitä, mutta
Karlsruhesta löytyy kaikkea
aina Jeesus-lapsesta, kolmen kuninkaan kumarruksen hahmoista pienen pie-

niin tarvittaviin esineisiin,
kuten maitopyyläreihin ja
tarvekaluihin puhumattakaan laajasta eläinvalikoimasta. Itse ostin omaan seimeemme lampaita ja paimenen sekä elefantin, joka
kantaa selässään kallisarvoisia lahjoja Kristukselle.
Seimiasetelma on katolinen perinne, mutta se on
levinnyt 2000-luvulla myös
luterilaisen kirkon piiriin.
Kertoman mukaan seimen
rakentamisen aloitti keisarinna Helena, joka teki kirkon 335-vuotisjuhlaan Betlehemin väitetystä syntymäpaikasta
asetelman,
joka myöhemmin ikuistettiin maalaukseen.

KURUN SOTAVETERAANIT RY

kiittää tukijoitaan ja toivottaa kaikille
Rauhaisaa Joulunaikaa
ja Onnellista alkavaa vuotta 2019!

RAUHAISAA JOULUNAIKAA
JA
ONNEA VUODELLE 2019!
Eläkeliitto,
Kurun yhdistys

Iso-Mustajärven Urheilijat

toivottaa jäsenilleen
ja kannattajilleen Hyvää Joulua
ja urheilullista vuotta 2019!

Saksassa vieraili joulun alla myös kurulainen
Joulupukki.

Durlachin keskiaikaisilta joulumarkkinoilla
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JOULUTOREILLA EUROOPASSA

JOULUTERVEHDYKSET

Hyvää joulua ja
onnea alkavalle vuodelle!
IDEASORVI OY

Hannu Ruuska

LAATUSANEERAUS JUHO RASI OY
kiittää asiakkaitaan ja yhteistyökumppaneitaan
kuluneesta vuodesta ja toivottaa

HYVÄÄ JOULUA SEKÄ
ONNEA TULEVALLE VUODELLE!

Maritta Röst-Berger

Kurun Eläkkeensaajat
toivottavat kaikille

Joulumarkkinat Ranskassa ovat saaneet erityisen tärkeyden jatkaa traditiota terrostihyökkäyksestä
huolimatta. Kuva otettu Annecystä, joka sijaitsee vuoristoisessa Koillis-Ranskassa lähellä Sveitsin rajaa.

Hyvää Joulua ja
Onnea Vuodelle 2019!

Hyvää Joulua
ja Onnea Vuodelle 2019!
Maija ja Aimo Ylä-Poikelus

PAULA TOIVOTTAA
YSTÄVILLEENJA TUTTAVILLEEN
HYVÄÄ JOULUA JA
ONNEA VUOTEEN 2019!

”Tuo kotiin lasten riemua
ja joulun sanoma”
Lämmin kiitos vuodesta 2018.
Siunausta jouluunne ja vuoteen 2019!
T:mi SK-Tikki
Salme Rautavuori ja perhe

Kiitämme asiakkaitamme
kuluneesta vuodesta
& toivotamme joulun valoa
ja lämpöä talven pakkasiin!
HaukiVet
Merja Frantti

Niemikyläntie 294•040 1988488

Tukholmassa joulumarkkinoita järjestetään muun muassa Stortorgetilla, joka on vanhassakaupungissa. Markkinat avautuvat kuukautta ennen joulua ja ovat avoinna aatonaattoon asti.

kiittää asiakkaitaan ja
yhteistyökumppaneitaan
kuluneesta vuodesta,
ja toivottaa

Hyvää Joulun aikaa ja
Onnellista Uutta Vuotta!
HYVÄÄ JOULUA JA
RAKENTAVAA
UUTTA VUOTTA!
Rakennustyö H. Männistö Oy

Satu Lahti

Tuula Ylinen

Jälkeen työn ja kiireiden
on aika juhlan hiljaisen:
toivotamme
joulunaikaa rauhaisaa
ja uutta vuotta turvaisaa.

Tuula Ylinen kävi aistimassa Tallinnan joulutorin
tunnelmaa maanantaina 17. joulukuuta. Joulutori on järjestetty vuodesta 1991 Tallinnan raatihuoneentorilla, ja se noudattelee saksalaistyyppisten joulumarkkinoiden perinteitä.

Tero ja Jaana Tiura

Tunnelmallista
Joulua Taipaleesta!
Hilkka ja Valto
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PALKINTOJOULURISTIKKO (ratkaisu ensi numerossa)

Ratkaise ristikko ja osallistu palkinnon arvontaan. Oikea ratkaisu julkaistaan vuoden 2019 ensimmäisessä numerossa 4. tammikuuta. Lähetä vastauksesi yhteystietoinesi osoitteeseen: Kurun Lehti, Kauppatie 16 A 34300 Kuru. Voit osallistua myös sähköpostilla toimitus@kurunlehti.fi - lähetä siinä tapauksessa kuva täytetystä ristikosta viestin liitteeksi.
Nimi:
Osoite:
Puhelinnumero:
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JOULUPUUHAA

JOULUTERVEHDYKSET
Kiitokset asiakkailleni!
Oikein hyvää joulua ja
alkavaa vuotta 2019!
Luontaishoitola Kurutar
Marika Vanhakylä

Kiitokset asiakkaillemme
kuluneesta vuodesta!
Rauhallista joulunaikaa ja
onnea alkavalle vuodelle!

RAVINTOLA SILMU Metsätie 1, Kuru
Kiitos kuluneesta vuodesta!
Rauhallista joulua ja
Menestystä uudelle vuodelle 2019!
Minna, Janne, Eetu ja Emmi Sarvijärvi

www.alatoikontila.fi

Kurun Eläkeläiset ry
Toivottaa jäsenilleen ja
tukijoilleen
HYVÄÄ JOULUA JA
ONNEA VUODELLE 2019!
Toivotamme asiakkaillemme
ja yhteistyökumppaneillemme
Rauhallista Joulua
ja Hyvää Uutta Vuotta 2019!

Ylöjärven Kukka ja Hautaustoimisto

Kukkakauppa 03 348 0161 • Hautaustoimisto 03 348 0171
Päivystys 0500 337 823

LEPPOISAA
JOULUNAIKAA JA
HYVÄÄ UUTTA VUOTTA!
Pentti Tynkkynen

Kiitän asiakkaitani
ja yhteistyökumppaneitani
kuluneesta vuodesta
& toivotan hyvää joulua
ja onnea vuodelle 2019!

Kuvat: Pirjo Kivi, Valtioneuvosto, Viivi Huuska

LUKIJAKILPAILU

P

P

Kurun Kunnossapito Vesa Kivi
Kiitokset jäsenille, vapaaehtoisille ja
yhteistyökumppaneille kuluneesta vuodesta!

Joulurauhaa ja
hyvää vuotta 2019 kaikille!
Länsi-Teisko

&

NJ

N

RAUHALLISTA JOULUA
JA TOIVEIDEN
TÄYTTÄMÄÄ VUOTTA 2019!
Pengonpohjan kyläyhdistys

Ratkaise jouluinen kuva-arvoitus. Vastaukseksi saat yhden lauseen. Täytä oikea ratkaisu alla olevaan tilaan ja lähetä se Kurun Lehteen, Kauppatie 16 A 34300 Kuru. Voit osallistua myös sähköpostilla, lähetä vastauksesi osoitteeseen toimitus@kurunlehti.fi. Liitä mukaan yhteystietosi. Vastaajien kesken arvotaan palkinto.

&

Kiitän asiakkaitani kuluneesta vuodesta
ja toivotan hyvää joulua ja
onnea vuodelle 2019!
Parturi-Kampaamo Sirpa Orrenmaa
P. 03 4733 328
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PARTIONURKKA

Lupauksenanto- tilaisuudessa jaettiin Vuoden
kontio-palkinnot. Huomionosoituksesta iloitsivat perhepartiolaiset Anna-Kreeta Toivio, Ilmari
Toivio ja Saana Kauppinen, Sudenpentu Jannica
Sivula sekä nuoret johtajat Eeva Vahantapohja ja
Anu Kuusitaipale.

Tahmatassut johtaja Maikku Vahantapohjan, apuohjaaja Arttu Vahantapohjan ja lippukunnanjohtaja Tanja Kauppisen kanssa.

Partion puurojuhla
Teksti ja kuvat: Tiina KalliojärviTienari

Viime viikon keskiviikkona
12. joulukuuta lippukunta
Kurun Kontiot vietti perinteiseen tapaansa lupauksenanto- ja puurojuhlaa.
Tapahtuma alkoi kello 18
Kurun kirkossa juhlallisesti lippukulkueen saapuessa. Kulkueeseen osallistuivat kaikki tänä vuonna eri
ikäkauteen siirtyvät sekä
tänä syksynä aloittaneet
partiolaiset.
Kulkue saapui juhlallisesti partiomarssin säestämänä. Lippukunnan johtaja Tanja Kauppinen

kertoi kuluneesta syksystä
muutamin sanoin.
– Ryhmät ovat suorittaneet oman ikäkautensa
mukaista ohjelmaa, ja nyt
näin syksyn loppuhuipentumana olemme kokoontuneet taas juhlistamaan
kulunutta vuotta perinteiseen tapaan tänne Kurun
kirkkoon lupauksenannon
merkeissä.
Ensimmäisenä kirkon
etuosaan astuivat uudet
sudenpennut, ekaluokkalaiset Tahmatassut. He liikehtivät levottoman jännittyneenä, odottaen partiohuivejaan ja -merkkejään. Pienet Sudenpennut

esittivät myös muutaman
iloisen laulun ja Aaro Vahantapohja luki tarinan
Tahmatassuista. Seikkailijalupauksen antoi Leevi
Kannasoja. Tarpojaryhmät Lentävät Kananugetit ja PolviSanterit antoivat myös partiolupauksen, joka kuului näin:
Lupaan parhaani
mukaan
rakastaa Jumalaani,
omaa maatani ja
maailmaa,
toteuttaa Tarpojien
ihanteita
ja olla avuksi toisille.
Kurun Kontioiden Kar-

hut jaettiin tänä vuonna
seuraavasti: Pikkukarhun
sai Jannica Sivula. Hän
on osallistunut aktiivisesti
koloiltoihin ja muihin tapahtumiin kuluneen vuoden aikana. Keskikokoisen
karhun saivat jo kaksi
vuotta mukana olleet perhepartiolaiset. Perhepartiota käyvät alle kouluikäiset lapset, jotka kokoontuvat koloilloissa huoltajineen. Paikalla karhua olivat noutamassa AnnaKreeta Toivio poikansa Ilmarin kanssa sekä Saana
Kauppinen. Iso karhu
puolestaan meni lippukunnan nuorille johtajille

LUETTUA

Julkaisu pukinkonttiin
Vaikka täällä Tampereella
törmää ihmeen usein exkurulaisiin
milloin
milläkin elämänsektorilla
ja jopa kurulaisia taksejakin
on
heinäkuun
lakimuutoksen
jälkeen
toistuvasti sattunut kyydittäjiksi,
olen
viime
vuosina oppinut odottamaan Pohjois-Kurun vuosijulkaisua ja päivittämään
tietojani esi-isieni maisemista. Niin ilmestyi joulun
odotuksen
iloksi
tänäkin vuonna Kotiseutumme Pohjois-Kuru 2018.
Kuten muistakin vuosijulkaisuista, katson tästäkin ensin yleisilmeen.
Opus on myyvä, siinä on
taiteellinen ulkoasu ja pysäyttävän
kauniit
kurulaismaisemat suurissa
kuvissa jakavat lukupaketin
taidokkaasti.
Riitijoen nuoriso on Pohjois-Kurun rikkaus taiteen
kaikilla
sektoreilla.
Julkaisu ei häpeile yhtään
isompienkaan kirkonkylien sisarjulkaisuille.

Kun opuksen valokuvat
on ahminut, voi luettavaksi valita miltei minkä
tarinan tahansa, järjestyksellä ei ole väliä. Julkaisu
tallentaa
eletyn
vuoden kurulaiset kohokohdat alueen historiaksi.
Kirkon ja hautausmaan
kulttuuriarvo on nyt alleviivattuna ja syystä. Puolestapuhujia on monta
ja teksti on täyttä asiaa.
Taisto hautausmaan puolesta
on
sikäli
ristiriitaista, että Itä-Aure
tai muutkaan naapurikylät
eivät
todella
ole kuolevaa Suomea. Ei
ainakaan tämän julkaisun
perusteella.
Toimittajana olen koko
ikäni ollut kiinnostunut
kaikesta
ja
kaikista,
mutta näin eläkeikäisenä
pintaan on noussut historia.
Tuskailevat
päivälehdet sortavat historiaa halutessaan lukijoiksi
tulevien
vuosien
tilaajia eli nuorisoa. Niinpä
palstatilaa historialle pitää

hakea erikoisjulkaisuista,
jollainenen tämä PohjoisKurunkin opus on.
Ensimmäisenä ahminkin
julkaisusta Hotko-Miinan,
Kiviperän
kylän
pikkuserkusten tarinan ja
taannoisen tuttuni, rouva
Sormusen
jälkipolven
muistelot. Julkaisussa riittää tutkittavaa pitkäksi aikaa. Siitä tulee varmasti
Pohjois-Kurussa asuville
tai sieltä pois muuttaneille
mieluinen joululahja.

Pekka Kuusela

Taistelijan talo
-palveluyhdistyksen
Kotiseutumme Pohjois-Kuru 2018 - julkaisua voi hankkia JussiMatista Itä-Aureesta.
Julkaisun voi tilata myös postitse lähetettynä. Tilaukset
sähköpostitse
osoitteeseen:
taistelijantalo@
gmail.com

Anu Kuusitaipaleelle ja
Eeva Vahantapohjalle.
He ovat mukana aktiivisesti partion viikkotoiminnassa. Lippukunta muisti
myös pyöreitä vuosia täyttäneitä Juha Kuusjärveä
ja Mikko Oinosta. Tänä
vuonna muistaminen oli
partioon olennaisesti liittyvä, puuvartinen kirves.
Collanin solki myönnettiin
seikkailijajohtajana toimineille Tiina KalliojärviTienarille ja Minna Kantojärvelle. He ovat toimineet useamman vuoden
aktiivisesti partion hyväksi.
Muistamisten ja laulu-

jen jälkeen partiolaiset
vanhempineen saapuivat
seurakuntatalolle
syömään aina niin maistuvaa
riisipuuroa ja rusinasoppaa.
Illan edetessä videotykiltä heijastettiin kuvia
syksyn retkiltä sekä nähtiin tarpoja-ryhmien tekemät pienet dokumenttielokuvat, joissa leivottiin
joulutorttuja.
Kurun Kontiot kiittävät
kaikkia tänä vuonna toiminnassa mukana olleita,
ja toivottavat Hyvää Joulua ja Onnekasta Uutta
Vuotta!
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TAKAISINVETO

Takaisinveto: Kotikulta LED-valosarjoja sisä- ja
ulkokäyttöön
Tokmanni pyytää asiakkaitaan
palauttamaan
ohessa tarkemmin määritellyt sisä- ja ulkokäyttöön
tarkoitetut Kotikulta LEDvalosarjat ja -tuotteet.
Tokmanni on omassa laadunvalvonnassaan havainnut tuotteissa turvallisuuspuutteen. Ohessa
mainittujen valosarjojen
ja -tuotteiden muuntajan
muoviosa (kotelo) saattaa
olla viallinen ja tuote saattaa aiheuttaa sähköiskun
vaaran.
Takaisinveto
koskee
vuonna 2018 valmistettuja tuotteita, joissa on käytetty muuntajia 3,5V/1,2

VA
(LR-03.501.2)
tai
31V/3,6VA (LRIP-31003.6).
Tuotteen valmistusvuosi
löytyy tuotteeseen kiinnitetystä infolapusta.
Tokmanni pyytää kaikkia tuotteen ostaneita lopettamaan tuotteen käytön välittömästi ja palauttamaan tuotteen mihin

tahansa Tokmannin myymälään. Tuotteen ostohinta hyvitetään eikä kuittia vaadita.
Tokmanni pahoittelee
laatuongelmaa ja esittää
anteeksipyynnön kaikille
kuluttajille, joita tapaus
koskee.

Tuotteiden EAN-koodit:
6419860012162, 6438114509265, 6438114512319,
6438114512326, 6438114512333, 6438114765142,
6438114765159, 6438114775974, 6438114775981,
6438114775998, 6438114776032, 6438114796115
6438114796153, 6438114797860, 6438114797884
6438114797891, 6438114797907, 6438114797914,
6438114797921, 6438114797938, 6438114806890,
6438114806906, 6438114806913, 6438114806920
6438114806937,6438114807040,6438114807057
6438114807071

Tokmanni

KurunLehti

Tokmanni pyytää palauttamaan Kotikulta LED-valosarjoja. Takaisinveto
koskee niin valosarjoja, koristevaloja, joulukuusenvaloja, valoverkkoja ja
muita valokoristeita. Kaikki tuotekuvat löytyvät Tokmannin verkkosivuilta
osoitteesta www.tokmanni.fi/koristevalojentakaisinveto2018.

Oikeus ostaa
ilman veroa:
•

•

toimintakyky on heikentynyt; vanhuus,
vamma, sairas, toipilas, omaisen hoitamisesta uupunut
selviät vielä kotona,
mutta arkeesi tarvitset ostoapua, kuten
hodinhoito, ruokajärjestelyt, kauppa ja
asiointi, saattotuki,
polttopuiden kanto,
kulkureittien turvallisuus (lumet, hiekka)

Perustuslaista
nouseva oikeus:
•

Taija Härkki, MMM, poikkesi Kurussa kertomassa siitä, kuinka esimerkiksi
ikäihmiset voivat ostaa palveluja kotiinsa arvonlisäverottomasti.

Avuntarve ei katso ikää
Teksti ja kuva: Karoliina Laikio

Kun ihmisen toimintakyky
alenee, on hänen mahdollista ostaa palveluita kotiinsa arvonlisäverottomasti. Palvelut ovat henkilökohtaisia, jokapäiväistä
selviytymistä tukevia, kuten esimerkiksi ateria-, siivous-, ruokaostos- tai kuljetuspalveluita. Oikeutettuja eivät ole ainostaan
ikääntyneet, kotona asuvat ihmiset, vaan mahdollisuus on olemassa myös
muilla. Palveluita ei tarvitse edes ostaa säännöllisesti, tilapäinen tarve riittää
edun hyödyntämiseksi.
Kuluttajatutkija Taija
Härkin mukaan asiasta on
tärkeä puhua, sillä moni
palveluihin oikeutettu ei
tiedä mahdollisuudestaan
ostaa palveluita alvitta.
Härkin mukaan oikeus ei
ole ikärajoitteista. Esimerkiksi yksinasuva työikäinen voi ostaa palveluita
kotiinsa, jos hän on esimerkiksi
liukastumisen

seurauksena murtanut jalkansa, eikä sen vuoksi pysty hoitamaan esimerkiksi
ruokaostoksilla
käyntiä
itse.
– Oikeus ostaa alvitta on
voimassa toipilasaikana.
Toiseksi
esimerkiksi
Härkki nostaa pienten lasten vanhemmat.
– Pienten lasten uupunut äiti voi ostaa palveluita uupumisaikanaan.
Sama pätee omaishoitajiin.
– Jos omaishoitaja ostaa
esimerkiksi siivouksen, jaksaa hän vielä hoitaa omaistaan.
Härkin mukaan lääkärintodistusta toimintakyvyn
heikentymisestä ei tarvitse
olla. Palveluiden alviton
osto-oikeus ei myöskään
riipu tuloista tai varallisuudesta. Palveluja tarvitseva
voi itse valita itselleen mieluisan yrityksen.
– Riittää, että löytää sellaisen palvelumyyjän, joka
on rekisteröity yksityiseksi

sosiaalipalvelujen tuottajaksi.
Asiakas ja myyjä täyttävät sekä palvelusopimuksen ja palvelusuunnitelman, johon kirjataan, kuinka toimintakyky on heikentynyt.
– Palvelun myyjä laskuttaa suoraan asiakasta arvonlisäverottomasti. Sen
jälkeen saa vielä hyödyntää kotitalousvähennystä,
eli työn hinnaksi jää noin
puolet.
Palveluita tarjoavat yritykset löytyvät yhdestä
valtakunnallisesta ja kuntakohtaisesta hakupalvelusta verkosta www.elias.fi.
Koko Ylöjärven osalta palvelussa on 17 toimijaa mukaan lukien Kurun Osaavat
Kädet OSK.
Taija Härkkiin saa ottaa
asian tiimoilta myös yhteyttä ja kysyä neuvoja.
Hänet tavoittaa puhelimitse numerosta 0400 432
585 tai sähköpostitse taija@harkki.fi.

•
•

•

•
•
•

ei tulo- tai omaisuusriippuvainen
ei kunnan tai lääkärin
päätöksiö
ei velvoita säännölliseen ostamiseen, voi
ostaa myös silloin tällöin
palvelun tekijä hoitaa
palvelusuunnitelman, johon kerrot
kuntosi
palvelusopimus on
päätös. Allekirjoitat
molemat.
ota yhteys suoraan
valitsemaasi yritykseen
yritys tietää ohjata,
miten jatketaan ja
tehdään
sopimus
sekä suunnitelma

Arvonlisäveroton hinta lasketaan hinnaston
hinnasta:
•

•

jos kotisiivouksen
hinta on esimerkiksi
40 euroa tunnilta, laskutetaan sinua 32,26
euroa tunnilta
mahdollisuus
yhä
hyödyntää kotitalousvähennystä
Lähde: www.elias.fi

Vanhuksille
auraus- ja
hiekoituspalvelua
Teksti: Jukka Kallio

Ylöjärven kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 10. joulukuuta toteuttaa ikääntyvän väestön auraus- ja hiekoituspalvelun
kokeiluluonteisena talvikaudella 2018–2019. Tämä
toiminta on harkinnanvaraista kotihoidon tukipalvelua.

"

rauspalveluun on varattu
10 tuhatta euroa talvikaudeksi 2018–2019.
Täysin ilmaista palvelu ei
ole, sillä asiakkaalta peritään kokeiluvaiheen aikana kerralta 7 euroa. Lisäksi
palvelua ei myönnetä, jos
samassa taloudessa vanhuksen kanssa asuu työikäinen tai toimintakyvyl-

Palvelu on tarkoitettu kotona asuville ikääntyneille ihmisille, joiden
toimintakyky on alentunut.

Kaupungin vs vanhustyön johtajan Marita Pitkäsen mukaan palvelu on
tarkoitettu kotona asuville
ikääntyneille ihmisille, joiden toimintakyky on alentunut ja heidän kotona selviytymisen ja palvelujen
saamisen edellytyksenä on
pihan tai pihatien auraaminen ja hiekoittaminen ja
joilla ei ole muuta mahdollisuutta auraamiseen ja
hiekoittamiseen. Ikääntyneen henkilön mahdollisuudesta saada apua pihan
lumi- ja hiekoitustyöhön
kerrotaan, kuten muistakin
tukipalveluista osana asiakas- ja palveluohjausta.
Kokeilussa käytetään ensisijaisina palveluntuottajina osuuskuntia ynnä muita sosiaalisia yrityksiä.
Osuuskuntien kanssa on
keskusteltu palvelusta. Au-

tään hyväkuntoinen eläkeläinen.
– Vanhus tai hänen läheisensä voivat ottaa itse yhteyttä, kuten kaikissa muissakin kotihoidon palveluissa, soittamalla esimerkiksi
ikäihmisten neuvontapuhelimeen numeroon 040
733 3949. Jos kyseessä on
kotihoidon asiakas, hän
voi keskustella asiasta hoitajan kanssa, joka voi viedä asiaa eteenpäin asiakasohjaajalle. Hän tekee
yksilöllisen palvelutarpeen
arvioinnin yleensä kotikäynnillä. Aurauksen ja
hiekoituksen tarvetta on jo
mietitty osana kokonaispalvelutarpeen arviointia
muutamille
kurulaisille
ikääntyneille, Pitkänen selvittää
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Veteraanien joulujuhla seurakuntatalolla

Joulupukki muisti lahjapaketilla myös lotta Hanna Hankalaa.
Teksti ja kuvat: Pirjo Kivi

Perjantaina 14. joulukuuta kokoonnuttiin perinteiseen Kurun Sotaveteraanien joulujuhlaan. Paikalla oli veteraanien Markku
Niemisen ja Veikko Kiven sekä lotta Hanna
Hankalan lisäksi kolmisenkymmentä
henkeä
muuta juhlaväkeä.
Kurun Veteraanien puheenjohtajan Aimo YläPoikeluksen toivotettua

juhlaväen tervetulleeksi
esiintyivät Kurun Yhtenäiskoulun 4.–luokkalaiset. Musiikkiesitystä johtanut opettaja Jaana
Tiura kertoi vierailun olevan heille mieluinen.
– Oli kunnia päästä
esiintymään tänne, tulemme
mielellämme
myös ensi vuonna.
Ylä-Poikelus kiitti pilke
silmäkulmassaan laulajia
kertoen huomioineensa,

kuinka komeasti pojatkin
lauloivat.
Juhlaväen ensimmäisenä yhteislauluna laulettiin
Leevi Madetojan ja Alpo
Noposen Arkihuolesi kaikki heitän kanttori Eija
Multasen säestyksellä.
Kappalainen Leena Jalkanen toivotti vieraat tervetulleiksi pohtimalla rauhan merkitystä.
– Vaikka kaikki toivovat
rauhaa, maailmassa on

RUOVEDEN
TARVIKEKESKUKSEN
Finnlumor
KYNTTELIKKÖ

• 7-haarainen
• 1,5 m johtokatkaisijalla
• sisäkäyttöön
• värit pun. valk. ja
mänty

9

95

LIHANLÄMPÖMITTARI
• XL
• terästä
• halk. 9cm

2

Upeat kasvatetut
JOULUKUUSET
150-220cm

1990

paljon sotia. On kuitenkin
olemassa maallinen rauha
sekä sielunrauha, jonka
voi saavuttaa myös sodan
keskellä. Kotona rauha voi
tarkoittaa rakkautta ja
huolenpitoa.
Ahti Nieminen on laulanut veteraanien juhlissa
jo vuosien ajan.
– Minullakin jo hiukset
harmaantuvat ja kammattavaa on aina vain vähemmän. Ei tuo äänikään aina
ole parhaassa vireessä.
Kuitenkin teille, arvoisat
veteraanit, ehdin ja haluan aina laulaa.
Nieminen esitti kaksi
perinteistä kappaletta Nyt
syttyy valot tuhannet sekä
Jouluyö, juhlayö.
Joulupukkikin kävi paikalla lahjoineen, kertoi
kuulleensa paikalla olevan kilttiä ja lahjat ansaitsevaa väkeä. Pukki ei syömään ehtinyt, mutta
muulle juhlaväelle jouluruoka maistui ja riittipä
sitä kunniavieraille vielä
kotiin vietäväksikin.
Ritva Latoniemi lausui
runoja Topeliukselta ja
Helléniltä, Aino Nummen runo oli puolestaan
hänen itsensä kirjoittama.
Eija Multanen lauloi kaksi
kappaletta Mä kanssa enkelten ja Soittakaa kellot
Helena Kallion säestyksellä.
Juhlan kuluessa tuli tietoon sodassa lääkintäali-

upseerina vaikeissa paikoissa olleen Veikko Kiven hartain joulutoive:
kuulla jatkosodan aikainen laulu kodin kynttilöistä. Hänen toiveensa toteutui. Eija Multanen haki
nuotit, ja Leena Jalkanen
toimitti laulun sanat koko
juhlaväen saataville. Paikalla oli upeaäänisiä laulajia niin Totisista Pojista
kuin kirkkokuorostakin, ja
juhlan koskettavin hetki
koettiinkin reilun kolmenkymmenen hengen laulaessa veteraanivieraan toivekappaleen Kynttilöiden
syttyessä. Liikuttunut Kivi
piti kiitospuheen, jossa
kertoi Vuosalmen ja Äyräpään taisteluissa koetuista toivottomuuden hetkistä.
– Kotiin kaipasimme,

Yhtenäiskoulun 4.-luokkalaiset esiintyivät juhlassa Jaana Tiuran johdolla.

Joulutarjouksia
Atom sport
-LIUKURI

• 90x45cm
• vahvuus 2,5cm
• turvallinen,
erinomainen luisto,
kevyt kantaa

• useita malleja

alk.

595
Tarjoukset voimassa niin kauan kuin tavaraa riittää

Panda
SUKLAAKONVEHTI
• 500g

2295

(10,00/kg)

JOULUPAPERIT

RC-POLIISIAUTO

• mitat 23x10,2x7,5cm
• 27mhz, paristot eivät sisälly hintaan

00

LÄMPÖISET
NEULESUKAT

mutta ajattelimme että
täältä emme pois selviä.
Silmät kyynelissä tätä laulua silloin korsussa lauloimme. Se on jäänyt mieleen ikuisiksi ajoiksi. Selvisimme sieltä kuitenkin
kuin ihmeen kaupalla.
Joulujuhlan viimeiseksi
yhteislauluksi oli valittu
virsi Maa on niin kaunis,
jonka jälkeen Leena Jalkanen esitti juhlaväelle hyvän joulun toivotuksen.
– Maailman kautta kuljemme laulain, taivasta
kohti. Siunattua joulua
teille kaikille.
Viimeisenä
arvottiin
lahjoituksina saadut yllätyslahjat. OP Kurun pääpalkinnoksi lahjoittaman
herkkukorin voitti Pertti
Nieminen Poikeluksesta.

200
5 RL

TARKKAILE POSTIASI,
MAINOSLEHTI TULOSSA!

1495
KYNTTILÄSERMI
• näyttävä ja tunnelmallinen kynttiläsermi
iltojen iloksi
• 24 kuppia tuikuille
• k 135/125 cm, musta

2995

29900
JÄÄKAIRAPAKETTI
18v Einhell

• Sis. jääkairan Mora 125mm,
akkuiskuporakoneen, akut 3Ah ja 4Ah,
laturin ja kantokassin
• 2 vuoden takuu

ös
Meiltä my t
a
k
pilkkitou

RAKETTIMYYNTIMME
ALKAA 27.12. KLO 9!
Tarvikekeskus toivottaa
Hyvää Joulua ja
Onnellista
Uutta Vuotta!

Tarvikekeskus Ruovesi
Joensuuntie 1, Ruovesi
Avoinna: ma–pe klo 9–18, la klo 9–15
Avoinna myös sunnuntaisin klo 11–15, aattona 9–13.
ruovesi@tarvikekeskus.fi
Puh. 0400 191 115
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Tulorekisteri koskee
myös kotitalouksia ja
yhdistyksiä
Teksti: Matleena Ikonen

Kansallinen tulorekisteri
otetaan käyttöön 1. tammikuuta. Vuoden alusta
lähtien kaikkien palkkoja
ja muita ansiotuloja maksavien tahojen tulee ilmoittaa maksamansa palkkiot tulorekisteriin.
Tulorekisteriin ilmoitetaan kaikki tehdystä työstä maksetut palkat, luontoisedut, palkkiot, työkorvaukset sekä muut ansiotulot. Myös maksetut päivärahat, ateriakorvaukset
ja
kilometrikorvaukset
sekä luontoisedut, kuten
puhelin- tai autoetu, on ilmoitettava. Verovapaita
henkilökuntaetuja (kuten
nettietu) ei sen sijaan tarvitse ilmoittaa.
Tulorekisteri-ilmoittaminen koskee kaikkia, jotka
maksavat palkkoja tai
palkkioita – myös kotitalouksia sekä yhdistyksiä.
Käytännössä siis jos kotitalous palkkaa esimerkiksi
lastenvahdin, remonttireiskan tai siivoojan, joka
ei toimi yrityksen kautta,
heille maksetut palkat tulee ilmoittaa tulorekisteriin. Jos siivooja laskuttaa
oman yrityksensä kautta,
maksettua laskua ei tarvitse ilmoittaa, jos yrittäjä
kuuluu ennakkoperintärekisteriin.
Tiedot tulee ilmoittaa tulorekisteriin sähköisesti jokaisen maksutapahtuman
jälkeen viiden kalenteri-

päivän kuluessa. Poikkeuksena ovat kotitaloudet, jotka eivät kuulu työnantajarekisteriin eli ovat niin sanottuja satunnaisia työnantajia. Heidän tulee tehdä palkkailmoitus tulorekisteriin viimeistään maksukuukautta seuraavan kalenterikuukauden 5. päivä.
Kotitalouksille ja yhdistyksille kätevintä on käyttää ilmaista Palkka.fi-palvelua, josta tiedot siirtyvät
tulorekisteriin automaattisesti. Yrityksille vaivattominta on ilmoittaa tiedot
suoraan käyttämästään
palkka- tai matkakulujärjestelmästä niin kutsuttua
teknistä rajapintaa pitkin.
Ilmoituksen voi antaa
myös tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa. Tällöin palveluun tunnistaudutaan
Suomi.fitunnistuksen
vahvoilla
tunnistusvälineillä kuten
pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla. Puhelimitse ei
tulorekisteriin voi ilmoittaa tietoja.
Mitä hyötyä tulorekisteristä sitten on? Työnantajan näkökulmasta palkkatietojen ilmoittaminen automatisoituu ja nopeutuu.
Tähän asti työnantajien tai
heidän valtuuttamiensa tilitoimistojen on täytynyt ilmoittaa maksamansa palkat monelle eri viranomaiselle, eri aikoina ja eri muodoissa. Jatkossa riittää, kun

tiedot ilmoitetaan tulorekisteriin, josta tiedot välitetään eri käyttäjille. Tulorekisteri siis säästää työnantajien ja tilitoimistojen
aikaa.
Yksittäisen
henkilön
kannalta tulorekisteri antaa yhtenäisen näkymän
henkilön
tulotietoihin.
Ensi vuonna tulorekisteristä näkyvät henkilölle maksetut palkat ja palkkiot ja
vuodesta 2020 lähtien
myös eläkkeet ja muut
etuudet. Tulorekisteristä
henkilö pystyy siis reaaliaikaisesti tarkistamaan hänelle maksettujen tulojen
määrän. Lisäksi sidosryhmät saavat henkilön tuloista reaaliaikaisen tiedon,
mikä nopeuttaa esimerkiksi etuuksien käsittelyä. Jokainen tulonsaaja näkee
tulorekisteristä vain omat
tulotietonsa tai sellaiset
tiedot, joihin hän on saanut valtuutuksen.
Tulorekisterin
tietoja
käyttävät ensimmäisessä
vaiheessa palkkatietojen
käyttäjät eli Verohallinto,
Kela, Työttömyysvakuutusrahasto (TVR), työeläkelaitokset sekä Eläketurvakeskus. Vuonna 2020 käyttäjiksi tulevat myös etuus- ja
eläketietojen käyttäjät kuten Tilastokeskus, Koulutusrahasto, vahinkovakuutusyhtiöt, työttömyyskassat, työsuojeluviranomaiset ja kunnat.

Tulorekisteri pähkinänkuoressa
•
•
•
•
•
•

Kaikki 1.1.2019 jälkeen maksetut palkat ja palkkiot ilmoitetaan tulorekisteriin, myös verovapaat ja veronalaiset kustannusten korvaukset sekä alaikäiselle työntekijälle maksetut palkat.
Tiedot tulee ilmoittaa tulorekisteriin viiden kalenteripäivän kuluessa maksupäivästä eli palkkapäivästä.
Palkkojen ilmoittamiselle ei ole euromääräistä alarajaa – kaikki maksetut palkat ja palkkiot on ilmoitettava.
Myös lyhytaikaisten palvelussuhteiden korvaukset, esimerkiksi lastenvahdin palkka, on ilmoitettava. Sillä ei ole merkitystä, onko työsuhteesta tehty
työsopimus vai ei.
Jos palvelu on ostettu yritykseltä tai yrittäjältä esimerkiksi laskulla, tiedot on
ilmoitettava tulorekisteriin vain, jos yritys tai yrittäjä ei kuulu ennakkoperintärekisteriin (tarkista tieto ytj.fi)
Lisätietoa: tulorekisteri.fi/tutustu

Glögiä ja
leivonnaisia
Kurun Apteekki tarjosi kuluneella viikolla glögiä sekä joulutorttuja ja pipareita asiakkailleen. Tarjoilun yhteydessä oli
mahdollisuus osallistua myös tuotepaketin arvontaan.

Hyvää
joulua!

Kiitokset asiakkaillemme
kuluneesta vuodesta sekä
Rauhallista Joulua ja
Onnea Vuodelle 2019!

Toivottaa Sale Kurun henkilökunta

puhelun hinta 0,0835 €/puhelu + 0,1209 €/min

puh. 010 767 2110
Ma–la 8–21, su 11–21
Kauppatie 1–3

KURU

Palvelemme jouluna
23.12. 9–21
24.12. 9–16

joulua!
Hyvää

25.12. Suljettu
26.12. 9–21

KURU

Kauppatie 1–3
Ma–la
8–21,
su 11–21
MA-PE 7-21,
LA 8-21,
SU 9-21
puh. 010 767 2110
puhelun hinta 0,0835 €/puhelu + 0,1209 €/min

Joulun
tähdet tuikkivat!

Runsaasti kotimaisia joulukukkia,
kauniita ja yksilöllisiä asetelmia
joulun väreissä
ym. ym.
Kuluneesta vuodesta kiittäen toivotamme

Hyvää Joulua ja
alkavaa vuotta 2019!

Kukkamyymälä avoinna
joulun alla
Ma–Pe 9–17
Lauantaina 9–15
Sunnuntaina 11–16
Aattona 9–12
Suljettu 25.–26.12.

Paljon toivottu
JOULULOUNAS
vielä kertaalleen
torstaina 20.12. klo 11–14

a!
Tervetulo

Teollisuustie 2, Ruovesi • Puh. 03 476 3118
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JOULUTERVEHDYKSET

Hyvää joulua
ja reipasta
uutta vuotta!
Kurun Samoilijat ry

Kurun Yrittäjät kiittää kaikkia
yhteistyökumppaneitaan kuluneesta
vuodesta ja toivottaa Hyvää Joulua
sekä yritteliästä vuotta 2019!
Kurun Yrittäjät

Rauhaisaa joulua
sekä onnea tulevalle
vuodelle!
Parkkuun kyläpäällikkö

KURUN SOITTOLAN
väki kiittää asiakkaitaan
kuluneesta vuodesta
ja toivottaa Iloista Joulua &
Hyvää Tulevaa Vuotta 2019!

ILOA JA VALOA JOULUUSI
SEKÄ ONNEKASTA
VUOTTA 2019!
-Elämä on parasta itse tehtynäKurun

RETKIVINKKI

Näyttelyihin Tampereelle naivistista taidetta Pispalassa,
joululehtiä Vapriikissa
Peltosen, Maija Kanervan, Annukka Grönlun_____________________________
din, Anita Backlundin,
Pispalassa järjestettävä Pentti Koivikon ja Alpo
suomalaisen naivistisen Jaakkolan töitä.
_______________
taiteen näyttely aukeaa
Naivistinäyttely 2.–31.
tammikuussa suurempa- tammikuuta Art Pispalasna kuin koskaan: mukana sa, Pispalan valtatie 13,
on yhteensä lähes 250 te- Tampere. Näyttely on
osta noin 30 eri taiteilijal- avoinna
maanantaista
ta. Kävijät pääsevät tutus- lauantaihin kello 10–17 ja
tumaan teoksiin, jotka lauantaisin kello 10–14
ovat luoneet Suomen par- sekä sunnuntaisin kello
haimmat naivistit, minkä 12–17
lisäksi mukaan on koottu
myös naivismin klassikoita vanhemmilta tekijöiltä.
Näyttelyssä on mukana
muun muassa Martti Innasen, Stig Janssonin,
Terho Peltoniemen, Reijo Kivijärven, Nikolai
Lehdon, Martti Lehdon,
Olavi Hurmerinnan, Lea
Pihkalan, Juban, Mari
Liimataisen, Matti Laineen, Aaro Rauhalan,
O-P Riihikosken, Jarkko
Teksti: Kurun Lehti, kuva: Art
Pispala, lehdistökuvat

Esa Leppäsen Laitumelle-teoksessa mopolla kurvailee iloinen lehmä. Art Pispalan Naivistinäyttely 2019 on avoinna tammikuun loppuun saakka.
Näyttelyyn on vapaa pääsy, mutta aikuiset voivat halutessaan maksaan parin euron hintaisen
pääsymaksun.

MTK- Kuru toivottaa

Hyvää joulua ja
tuotteliasta vuotta 2019!
Joulutulet syttyvät Poikeluksessa
21.12. illan hämärtyessä n. klo 17.

Kiitän asiakkaitani kuluneesta
vuodesta ja toivotan hyvää joulua ja
onnea vuodelle 2019!
www.kurunpienkonehuolto.fi

Rauhallista Joulua ja
Onnea Vuodelle 2019!
Mari ja Ahti

Kiitos asiakkailleni kuluneesta vuodesta!

Tunnelmallista Joulua
ja Onnea Vuodelle 2019!
Parturi-Kampaamo Mirva Inkinen
Mäkikuja 1, Kuru, Puh. 03 473 3143

Kiitokset yhteistyökumppaneillemme!

Rauhaisaa joulua ja
onnea tulevalle vuodelle!
ETELÄN TALOTARHA OY

Joulupukki 1-1932, kansi Rudolf Koivu

Joululahja 1946, kansi Martta Wendelin.

Teksti: Kurun Lehti, kuvat: Muistojen
joululehdet, tiedotuskuvat

voidaan pitää Joulupukkia.
Lehden suosiota siivittivät
1930–40-luvuilla mestarikuvittaja Rudolf Koivun satukuvitukset. Joulupukin hän
piirsi harmahtavaan palttooseen sonnustautuneeksi partaukkeliksi.
Ajan toinen suuri kuvittaja Martta Wendelin teki
kansikuvan useana vuonna
Joululahja-lehteen. Säästöpankkien asiakaslehti Säästäjä oli osittain myös lastenlehti. Sen moniin joulunumeroihin Wendelin piirsi
maalaisromanttisen kannen, jossa perhe karautti
hevosten vetämällä reellä

Vapriikin kokouskäytävällä
on esillä tammikuun 13.
päivään saakka pienoisnäyttely Muistojen joululehdet. Näyttelyssä voi tutustua vanhoihin joululehtiin niiden kansikuvien kautta. Näyttelyn on koonnut
tamperelainen keräilijä, FT
Kari Elkelä.
Ensimmäinen suomenkielinen joululehti Betlehemin tähti julkaistiin vuonna
1879. Näyttelyn vanhin lehti on lyhytikäiseksi jääneen
uskonnollisen Kansan Lehden joulunumero vuodelta

1893. Ensimmäiset joululehdet olivatkin hyvin uskonnollisia. Joululehtiä on
julkaistu Suomessa tuhansia sekä jouluaiheisina erillisjulkaisuina että säännöllisesti ilmestyvien lehtien
joulunumeroina.
Joululehtien kulta-aika oli
1900-luvun alkupuoliskolla,
jolloin ne erosivat monista
muista lehdistä edukseen
värikkäillä piirros- ja maalauskansillaan. Nostalgisimpia ovat lastenlehdet, joissa
kansien lisäksi myös sisäsivujen sadut ja tarinat ovat
värikkäästi kuvitettuja.
Joululehtien kuninkaana

joulukirkkoon.Säästäjä-lehden pääkuvittajaksi tuli
1940-luvun lopulla Toivo
Fahlenius, joka piirsi kannet myös Säästäjän tilalle
perustetun kokonaan lapsille suunnatun Lipas-lehden
joulunumeroihin.
Muita
merkittäviä joululehtien kuvittajia näyttelyssä ovat
muiden muassa Eeli Jaatinen ja Maija Karma.
Muistojen joululehdet Postimuseon näyttely museokeskus Vapriikin kokouskäytävällä. Alaverstaanraitti
5, Tampere. Näyttely on
avoinna 13. tammikuuta
saakka.
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Kurussa hiihdetään
helmikuussa jo 32. kerran
24-tunnin hiihtotapahtuma
Teksti: Jaana Tiura, kuva: Kurun
Lehden arkisto

Järjestyksessään 32. hiihtotapahtuma järjestetään
Ylöjärven kaupungin ja
partiolippukunta Kurun
Kontioiden
yhteistyönä. Tänäkin vuonna hiihdon virallisena urheilujuomasponsorina toimii
Herbalife.
Aikaisempien vuosien
onnistuneiden tapahtumien perusteella on helppo
lähteä tekemään vieläkin
parempaa tapahtumaa.
Oheistapahtumia vuorokauden aikana on runsaasti Hiihdon tapahtumaalueella. Kurun kontioiden
tavoitteena on tehdä tapahtumasta koko perheen
yhteinen ulkoilu- ja liikuntatapahtuma.
Hiihdon lähtölaukaus
kajahtaa kello 12, ja joukkueet aloittavat 24 tunnin
mittaisen hiihtourakkansa.
– Tänäkin vuonna toiminnassa on nettikamera,
ja tulosten julkaisu netissä
reaaliaikaisesti, mikäli sähkökatkoja ei tule. Toivomme, että sää suosii ja hiihtoreitti saadaan hienoon
kuntoon, kertoo tapahtu-

man johtaja Martti Kauppinen Kurun Kontioista.
Kanttiinin pidosta vastaa tänäkin vuonna partiolippukunta Kurun Kontiot.
Kanttiini huolehtii niin kisailijoiden kuin yleisönkin
tarpeista. Tarjolla on leivonnaisia, ruokaa, leipiä ja
erilaisia makeisia.
Sarjoja löytyy neljä erilaista: perinteiset kilpa-,

hupi- / kunto- ja nuortensarja. Vuoden 2019 uutuutena on yksinhiihtosarja.
Hiihdon kilpailukeskuksena toimii Kurun urheilutalo (Myllymäentie 2, 34300
Kuru). Paikalle on opastus
kantatie 65:lta. Joukkueiden ilmoittautumisia otetaan vastaan 1. helmikuuta
asti
netissä
w w w. 2 4 t u n n i n h i i h to.

worldpress.com.
Lisätietoja tapahtumasta löytyy tapahtuman nettisivuilta, ja niitä antaa
myös tapahtumavastaava
Jaana
Tiura
0503229697 jaana.tiura@ylojarvi.fi tai tapahtuman johtaja Martti Kauppinen,
0400 802 565 tai martti.
kauppinen@iki.fi

Ylöjärven kaupunki täyttää
150 vuotta 24.1.2019 ja juhlistaa syntymäpäiväänsä
läpi vuoden. Juhlavuosi
otetaan vastaan koko perheen uudenvuoden vastaanoton merkeissä Ylöjärven jäähallilla ja Liikuntakeskuksella. Tapahtumassa
esiintyvät Mimi ja Kuku. Ilta
huipentuu ilotulitukseen,
joka loistaa tulevan juhlavuoden kunniaksi Ylöjärven
väreissä. Tapahtuman järjestävät Ylöjärven kaupungin
vapaa-aikapalvelut
sekä jäähallin ja Liikuntakeskuksen väki, joiden lisäksi järjestelyissä ovat mukana Uplakersien 08-jääkiekkojuniorit.
Juhlavuosi alkaa heti ensi
vuoden tammikuussa järjestettävällä Loiste Ylöjärvi
-valotaidefestivaalilla, joka
tuo valon lumoa keskustan
lisäksi Kuruun ja Viljakkalaan. Valotaideteoksia tulee
kävelyreitin varrelle, joka
kulkee
Räikänpuistosta
Kirkkopuiston ja Kirkkotanhuantien
leikkipuiston

Totiset Pojat ja Naapurin Onni
kiittävät fanejaan
kuluneesta vuodesta
ja toivottavat
totista joulua ja
onnea vuodelle 2019!

KURUN APTEEKKI 90 vuotta

Kiitämme asiakkaitamme
kuluneesta vuodesta
ja toivotamme Rauhallista Joulua
sekä Onnellista Uutta Vuotta 2019!
T. Kurun apteekin väki
Avoinna:
la 22.12. klo 9-13
jouluaattona klo 9-12
Joulupäivänä ja
Tapaninpäivänä
suljettu

Tervetuloa

ma–pe 8.30–17, la 9–13
Kauppatie 10, 34300 Kuru, puh. 03 473 3239 www.kurunapteekki.fi

Kiitämme asiakkaitamme
ja yhteistyökumppaneitamme
kuluneesta vuodesta ja toivotamme

OIKEIN HYVÄÄ JOULUA
JA ONNEA VUODELLE 2019!
Av. su 23.12. klo 10–13
24.–26.12. suljettu
1.1.2019 suljettu

LOUNAS- JA JUHLAPALVELU
Kauppatie 4, Kuru • P. 03 4733355

Ylöjärvi juhlii ensi vuonna tapahtumat näkyvät myös
Juhlavuoden
Kurussa
Kurun Lehti

JOULUTERVEHDYKSET

kautta kirjasto Leijalle. Lisäksi kaupungintalo sekä
Kurun ja Viljakkalan kirjastot juhlavalaistaan. Valoteokset ja rakennusten juhlavalaistus ovat nähtävissä
23.–26. tammikuuta päivittäin kello 18–22. Tapahtuman avajaisia vietetään 23.
tammikuuta kaupungintalon aukiolla.
Juhlavuonna on luvassa
muutakin ohjelmaa. Kesän
juhlallisuuden alkavat, kun
Ylöjärven Yrityspalvelu järjestää ravit Teivossa 18. kesäkuuta. Heinäkuun viimeisimpänä sunnuntaina 28.
päivä on vuorossa Räikänpuistossa
järjestettävä
Mökkirokki-musiikkitapahtuma, jonne on vapaa pääsy. Mökkirokin järjestelyistä
vastaa Rantajätkät ry. Juhlavuosi näkyy myös Ylöjärven
museoilla ja yleisöopastuksissa.
Juhlavuoden tapahtumista suurin osa halutaan
pitää pääsymaksuttomina
ja kaikille avoimina. Kaupunkilaisilla on tärkeä rooli
erityisesti Ylöjärven muisti

-projektissa, joka on osa
kaupungin
juhlavuotta.
Ylöjärvi-Seura kerää ja digitoi valokuvia ja audiovisuaalista materiaalia joulukuussa 2019 julkistettavaan, kaikille avoimeen materiaalipankkiin. Projektin
vetäjät järjestävät vuoden
mittaan yleisötilaisuuksia
materiaalin ja muisteluiden
keruuta varten.
Myös Ylöjärven kirjastolaitoksen perustamisesta
tulee kuluneeksi 150 vuotta. Juhlallisuuksia on luvassa vajaan vuoden päästä kirjasto Leijan syntymäpäivän 19.marraskuuta tienoilla. Syksyllä 2019 tulee myös
kuluneeksi
kymmenen
vuotta siitä, kun Kurun kirjasto muutti nykyisiin tiloihinsa. Sen tiimoilta Kurun kirjastossa juhlitaan ja
tarjolla on ohjelmaa koko
perheelle.
Ylöjärven kaupungin kotisivuille on avattu Ylöjärvi
150 vuotta -sivusto, jonne
kootaan tietoa juhlavuodesta:
www.ylojarvi.
fi/150vuotta.

tapahtumia

Juhlavuonna tapahtumia
ympäri vuoden, mukana
muun muassa:
• 31.12.2018 Koko perheen uudenvuoden
vastaanotto, Liikuntakeskus ja Jäähalli
• 23.–26.1. Loiste Ylöjärvi -valotaidefestivaali, Kirkonseutu,
Kuru ja Viljakkala
• 14.1. Ylöjärvi-päivän
vastaanotto kutsuvieraille kaupungintalolla
• 24.1.–7.2.
Ylöjärvi
jäässä -taidenäyttely
Uimahallilla
• 18.6. Ylöjärvi 150 -ravit Teivossa
• 28.7. Mökkirokki Räikänpuistossa
• 2.8. Satakunnan lennoston valatilaisuus
ja paraati
• marraskuu: Kirjasto
150 vuotta
• joulukuu: Ylöjärven
muisti -projektissa digitoidun aineiston
julkistaminen

Lämmin kiitos asiakkaillemme
kuluneesta vuodesta sekä
Hyvää Joulua
ja Onnea Vuodelle 2019!
Kurun
Kuntoutus

Kurun
Jalkahoitola

Seija Koski
SeijaVastamäki
0400 165 772
045 227 9706
Suittilahdentie 1 A 2, Kuru

Parturi-kampaamo
Kirsi Lehtinen

Toivotan asiakkailleni ja
kaikille muillekin Hyvää Joulua
ja Onnellista Uutta Vuotta 2019!
Kauppatie 11, Kuru • P. 03 473 3003

Hyvää joulua ja
onnellista uutta vuotta!

Ylöjärven kaupunki
150 vuotta 24.1.2019

Toivotamme kaikille ystäville, tuttaville,
sukulaisille ja kylänmiehille

RattoisaaJjoulunaikaa ja
Onnekasta Uutta Vuotta!
Tuula ja Tuomo Ylinen
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KAPPELISEURAKUNTA

KIITOS

KURUN KAPPELISEURAKUNTA¤
www.ylojarvenseurakunta.fi/kuru

Kuollut: Anni Sisko Vähä-Haukijärvi 79 v.
TAPAHTUMIA:
Su 23.12. Kauneimmat joululaulut Luomajärven pirtissä (Luomajärventie 136) klo 13.00.
JOULUAATTO 24.12.
- klo 10.00 Joulurauhan julistus Kurun pizzerian terassilta.
Haavisto.
- klo 13.00 Aattohartaus Aurejärven kirkossa. Haavisto.
- klo 15.00 Aattohartaus Kurun kirkossa. Haavisto.
- klo 16.30 Aattohartaus LänsiTeiskon rukoushuoneella. Haavisto.

JOULUPÄIVÄ 25.12.
- klo 8.00 Joulukirkko Kurun
kirkossa. Mikkola. Kirkkokuoro.
- klo 10.00 Joulukirkko Aurejärven kirkossa. Mikkola. Terhi
Lahti ja Ansa Lehtinen, laulu.
Ke 26.12. Tapaninpäivän messu Länsi-Teiskon rukoushuoneella klo 10.00. Törmä.
Pe 28.12. Viattomien lasten
päivän kirkko Kurun kirkossa
klo 18.00. Järnvall. MLL:n kanssa.
Su 30.12. Messu Kurun kirkossa klo 13.00. Haavisto.
Ti 1.1 Uudenvuodenpäivän
messu Kurun kirkossa klo 10.00.
Riuttala.

PÄIVÄN KIERTO
Tänään: Benjamin ja Kerkko
Aurinko nousee 9:24 ja laskee 15:08
Pe
La
Su
Ma
Ti
Ke
To
Pe
La
Su
Ma
Ti
Ke
To

Tomi, Tuomas, Tommi
Raafael
Talvipäivänseisaus
Senni, Noel
4. adventtisunnuntai
Aatami, Eeva
Jouluaatto
Joulupäivä
Tapaninpäivä
Hannu, Hannes, Hans
Piia
Viattomien lasten päivä
Rauha
Taavi, Taavetti
Silvo, Sylvester
Uudenvuodenaatto
Uudenvuodenpäivä
Aapeli
Elmeri, Elmo

9:24 ja 15:08
9:25 ja 15:09
9:25 ja 15:09
9:25 ja 15:10
9:26 ja 15:11
9:26 ja 15:12
9:26 ja 15:13
9:26 ja 15:14
9:26 ja 15:15
9:25 ja 15:16
9:25 ja 15:18
9:25 ja 15:19
9:24 ja 15:20
9:23 ja 15:22

Nimi on peräisin hepreasta ja tarkoittaa oikean käden poikaa tai onnenpoikaa.[1] Raamatussa Benjamin oli patriarkka Jaakobin nuorin poika sekä hänestä polveutunut Israelin heimo. Kerkko on luontoaiheinen nimi, joka tulee
kansanomaisesta sanasta kerkko ('puun vuosikasvain').
Nimi tuli käyttöön 1920-luvulla ja Suomen almanakassa
Kerkko on ollut vuodesta 1929 lähtien.
Väestörekisteriin on merkitty vuoden 1899 jälkeen 11782
Benjaminia ja 271 Kerkkoa.

TONTTUMETSÄN JOULU

Anna palautetta
Kaikkien aikojen ensimmäinen
Tonttumetsän Joulu -tapahtuma
järjestettiin Kurussa 1. joulukuuta.
Olitko mukana tapahtumassa joko myyjänä tai
vierailijana? Haluaisimme kuulla, mitä mieltä
olit tapahtumasta, järjestelyistä, paikasta tai
ohjelmasta. Kerro kantasi sähköpostitse
ilmoitukset@kurunlehti.fi
tai tekstiviestillä numeroon 044 343 0031.
Kehitämme tapahtumaa saadun palautteen
perusteella yhä paremmaksi.

KURUN LEHTI

Seuraava
Kurun Lehden
numero
ilmestyy perjantaina
4. tammikuuta.
Lähetä juttuvinkit ja lukijan kuvat
sähköpostitse osoitteeseen
toimitus@kurunlehti.fi

JOULUTERVEHDYKSET

Kiitos teille
kaikille, jotka
muistitte minua
täyttäessäni 50v.
Matti

Hyvää joulua ja
mainiota vuotta 2019

Joulua
Rauhaisaa
Vuotta
Hyvää Alkavaa!

kyläläisille, kesäasukkaille,
naapureille ja kylässä kävijöille!
t. Länsi-Teiskon kyläyhdistys ja Visa

MUISTILISTA
MLL: enkelikirkko pe 28.12. klo 18. Harjoitukset ennen
tilaisuutta kirkossa klo 17. Ilmoita enkelisi mukaan to
26.12. mennessä Seijalle tekstiviestillä 040 5262 777.
Länsi-Teiskon maa- ja kotitalousseura: Uuden vuoden vastaanotto rukoushuoneella 31.12. klo 23.50.
Kellojen soitto, glögiä ja pipareita.
Taistelijan talo-palveluyhdistys ry: Kotiseutumme
Pohjois-Kuru 2018 -julkaisu ilmestynyt, saatavana JussiMatista. Yhdistyksen Pohjois-Kuru aiheisia kuvakalentereita v. 2019 saatavana, samoin postikortteja. Tietoja www.pohjoiskuru.fi tai facebook Taistelijan talo-palveluyhdistys tai puh. 050 365 7230 Kotiseutujulkaisua, kalenteria ja postikortteja lähetetään myös
postitse, tilaukset sähköpostilla taistelijantalo@gmail.
com
Ylöjärven AVH-aluekerho: aivoverenkiertohäiriön sairastaneiden vertaistukea. Kerho kokoontuu
7.1.2019 klo 17 -19 Rantajätkäntie 2 B Ylöjärvi
Vuoden ensimmäisellä kerralla arpajaiset. Huom. arvottavaa mukaan.
Kurun Sydänkerho: kokoonnumme Kuru-salissa to
10.1. klo 14–16. Tervetuloa mukaan!

RAUHALLISTA
JOULUNAIKAA JA
HYVÄÄ UUTTA
VUOTTA 2019!
Kurun osasto

LUKIJALTA

Nämä kaksi opastinta
löytyvät 65-tien varrelta. Miksi on niin vaikea
noudattaa tuota nopeusrajoitusta? Minä
vain kysyn.
Yliskä

Valkea joulu
Joulupuuta koristellessa on mukavaa laulella kauneimpia joululauluja, vaikka tonttulakki nupissa keikkuen.
Olen havainnut, että sokerivesi kuusen jalassa pitää neulaset pitempään oksistossa. Tuuhea joulukuusi koristeineen on kuin kaunis kukka.
Ainahan ei voi olla elämässä kivaa, mutta pyrkikäämme sympaattisuuteen kohdusta hautaan. Hyvää joulumieltä kaikille kansalaisille!
Korpimaiden yksityisajattelija Seppo Riihimäki

YLÖJÄRVEN SEURAKUNTA

Seurakunnan joulutervehdys
Perinteinen jääkiekkoturnaus Moskovassa on pelattu. Aina joulun alla. Mieleeni nousi kahden vuoden takainen Suomen jääkiekkomaajoukkueen päävalmentajan haastattelu.
Moskovan turnauksen viimeisenä pelipäivänä häneltä kysyttiin jo kysymyksiä joulun vietosta. Lauri
Marjamäki totesi, että jouluaaton kirkko kuuluu hänen ehdottomiin traditioihinsa. Syy oli mieleenpainuva. ”Kirkkoon on hyvä
mennä
kuuntelemaan,
mitä tänä vuonna on tapahtunut ja miten on men-

nyt.”
Joulu antaa mahdollisuuden tehdä tiliä menneen vuoden kanssa. Joulu ja uusi vuosi johdattaa
siirtymään tulevaan. Parhaimmillaan joulu on se
pysähdyksen hetki, jonka
todella tarvitsin. Huippuna, jos se pysähtyminen tapahtuu rakkaiden ihmisten kanssa. Paitsi ihan parhaimmillaan se on pysähdyshetki Jumalan edessä.
Joulu tulee, se vietetään
ja se menee. Yhtenä, monien joulujen ketjussa. Jokaisesta, tai lähes jokaisesta,
jää jokin muisto. Useimmi-

ten se liittyy niihin ihmisiin, joiden kanssa olet joulun viettänyt. Hyvä joulun
muisto on jotakin sellaista,
jota ensi vuonnakin vielä
muistella. Tärkeintä ei ehkä
olekaan, mitä jouluna teit,
vaan se, minkälaisen sillan
rakennat tärkeille ihmisillesi ensi vuoteen.
Jouluna jotkut meistä
ovat työn touhussa. Toivottavasti kaikki ovat omilla paikoillaan hyvin mielin
ja löytävät oman hetkensä.
Löytävät seimen, ehkä
mielensä kuvana, ja laskeutuvat hetkeksi jouluyön hiljaisuuteen. Jouluna

meitä jokaista kutsutaan,
jotenkin olet sen varmaan
jo huomannut. Kutsuja on
Jumala itse.
Joulun lapsi ei ole vain
joulun lapsi, vaan kasvavan rakkauden Kristus tulevaan vuoteen. Hyvää
joulua.

liitto kesti ja saitte kaksi
poikaa, jotka ovat jatkaneet sukuanne.
Kun lopetit taksiautoilun, aloit metsuriksi ja
myös rakensit taloja. Olit
luonteeltasi jämpti ja poikasi kasvatit samoin. Mutta, kun poikasi tyttö näki
Sinun perkaavan kasvimaata, niin tyttö meni
myös kasvimaalle ja repi sipulit maasta niin et näyttänyt tytölle kiukkuasi, mutta Anja sanoi tytölle ”Kyllä
Sinä teit pahan myyräntyön. Sinä menit kasvimaalle korjailemaan jälkiä,
niin tyttö tuli ja kyykistyi

eteesi ja kysyi” mitä se tarkoitti kun mummo sanoi
niin ”Sinulta pyrskähti nauru ja asia tuli hoidettua!
Olimme hyvät ystävät
halki vuosikymmenten ja
ihmettelin, kun ette tulleet
kesällä syntymäpäivilleni,
mutta et jaksanut ja olit
kieltänyt kertomasta sivullisille sairauttasi.
Olen kiitollinen Elämälle,
että olit ystäväni. Tunnen
surua ja toivon Anjalle voimia elää yksin lasten ja lastenlasten seurana.

Kimmo Reinikainen
Kirkkoherra

MUISTOKIRJOITUS

Penttiä muistellen
Minä sain tietää Sinun
kuolemastasi vasta nyt,
kun posti toi Kurun Lehden ja liikutuin lukemastani. Soitin Anjalle suruvalitteluni ja sain tietää, että Sinulla oli todettu sairaus
heinäkuulla ja ei voitu
enää tehdä muuta kuin
helpottaa tuskiaisi.
Ensimmäinen muistoni
Sinusta on sota-ajalta, kun
isäsi kanssa kävitte meidän
hevosella Kurussa ja illalla
kun palasitte, oli äitini lämmittänyt saunan ja kun tulitte saunasta, katselin
kuinka laitoit monta paria
sukkia jalkoihisi. Olihan

talvi ja kylmä ja tietty myös
monot olivat vähän isot
niin täytit ne sukilla.
Sitten muistan Sinut armeija-ajaltasi, kun olit lomalla ja suntisasussasi oli
punaiset housut, kun olit
kai ratsuväessä ?
Muistan, kun ajoit taksia
-50 luvulla ja tanssimatkoilla pyysit laulamaan ja
minä lauloin.
Silloin 17.9.1955 oli Tyhjälässä jotkut iltamat ja
tansseihin tuli Järvenpään
Anja Vahojärveltä ja aloit
tanssittaa häntä ja vuonna
1957 helmikuun 9.pv teidät vihittiin avioliittoon! Se

Reino
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TAMPEREEN KAUPUNKI

LEIPOMO
Viialan Leipomo Oy

KUULUTUS
TRE:6028/02.04.03/2018,
TRE:6470/02.04.03/2018,
TRE:5877/02.04.03/2018
Alueellinen jätehuoltolautakunta on hyväksynyt kunnan ensisijaiselle ja toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen sekä sako- ja umpikaivolietteen jätetaksan 1.1.2019 alkaen (§ 48-50). Taksa sisältää luettelon jätehuollon maksuista koskien seuraavia kuntia: Hämeenkyrö,
Ikaalinen, Juupajoki, Kangasala, Lempäälä, Mänttä-Vilppula, Nokia,
Orivesi, Parkano, Pirkkala, Pälkäne, Ruovesi, Sastamala (Mouhijärven ja Suodenniemen osalta), Tampere, Vesilahti, Virrat ja Ylöjärvi.

KURUN KÄSITYÖJA KIVIPUODIN PIHASSA
PE 21.12.klo 8.30–14.00
Tähdelliset
joululimput 2€/kpl
Jouluviinerit 1€/kpl
Käpykakku 10€/kpl
Puh. 0500 862 423

1,50/kpl

KORPELAN
PALVIAUTO

KURUN TORILLA
Pe 21.12.
klo 13–17.

VUOKRALLE TARJOTAAN
LÄMMINTÄ HALLITILAA

n. 150 m2 Tammikankaan teollisuusalueelta.
Vapautuu 31.12. P. 0400 686 600 Harri

JOULUTERVEHDYS

KEVÄTTREENIT

Päätökset on nähtävillä 18.12.2018 - 16.1.2019 kuntien virallisilla
ilmoitustauluilla sekä Tampereen kaupungin internetsivuilla osoitteessa www.tampere.fi/jatehuoltolautakunta.

EVEN TREENIT KEVÄÄLLÄ 2019
TREENI-LAUANTAIT urheilutalolla
5.1, 2.2, 2.3, ja 6.4.
• klo 13 kahvakuula
• klo 14 kehonhuolto+rullaus
• klo 16.30 crosstraining
• klo 17.30 toiminnallinen kehonhuolto
-Mukaan mahtuu 15 hlö/treeni

Tampereella 12.12.2018
Alueellinen jätehuoltolautakunta
TREENI-LAUANTAIT
Aina kuukauden 1. lauantaina klo 13–16.30.
Syyskuussa Kurun yhtenäiskoulun monitoimikentällä, muulloin Kurun urheilutalon salilla.
• Klo 13–14 kahvakuula
• Klo 14.15–15.15 crosstrainingJouluun saakka
• Klo 15.30–16.30 kehonhuolto
•SAVULOHIKEITTO 6 €
AAMUTREENIT
(sis. leivän, juoman ja
• Tiistaisin klo 6.30–7.30 lihaskuntotreeni
kahvin)
• Perjantaisin klo 9–10 toiminnallinen treeni
•MAISTUVAT
Uusi-Kuruntie 2353,
JOULUKALAT
Kyrönlahti
Avoinna joka päivä 9-17

KAHVILA-RAVINTOLA

Lähde
mukaan
liikkumaan!

AAMUTREENIT kuntosalilla
ti klo 6.30–7.30/lihaskuntoharjoittelu
pe klo 9–10/toiminnallinen treeni
-Mukaan mahtuu 10 hlö/treeni
Hinta 10€/krt tai treenikortit
5x/39€, 10x/69€ ja 15x/89€
Ilm. ja lisätiedot 040 530 5849 tai
hop2fit@gmail.com

Keidas 65

Sulj. 24.–26.12.

Av. joka päivä 9–17

TORILLA

SÄHKÖASENNUKSET

p. 050 5828 031

Hyvää joulua
ja onnellista
uutta vuotta!
Tänä vuonna olemme tukeneet
kotimaisia ammattikorkeakouluja ja
tehneet yritysvapaaehtoistyötä ympäri
Suomen. Yhdessä hyvä joulu tulee.

JOULUTERVEHDYS

• SUUNNITTELU • ASENNUS • TARVIKEMYYNTI
Maksaja: Vasemmistoliiton Ylöjärven kunnallisjärjestö ry

Lamminperäntie 176, 34320 Parkkuu
MSc in D.C.
Kiropraktikko
Chiropractic
Fysioterapeutti

JUHO
JUHO
KOSKI
KOSKI
Vastaanotto
VastaanottoKurussa
Kurussa

kirjaston
kirjastonalakerrassa
alakerrassa
keskiviikkoisin.
maanantaisin.

Ajanavaraus
ja tied.
Ajanvaraus
ja tied.
p. 588
0404839
588 4839
p. 040
Lääkärin
lähetteellä
Lääkärin
lähetteellä
Kela-korvaus
KELA-KORVAUS

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

Mika Laitinen 0400 784 348

! m
12 kk 79,00
ous
arj
6 kk 40,00 KJOULUm
se ät
3 kk 25,00 TARJOUS m

kesto 79,00 / v
uusi tilaus
jatkotilaus

Nimi

m
m

• Huollot ja korjaukset
ammattitaidolla

040 561 1462
T:mi Jari Rautanen
Itä-Aureentie 2, Luode
(ent. koulu)

PIHAPUIDEN KAATOA,
POLTTOPUUTA,
MÖKKITÖITÄ sekä
VIHERRAKENTAMISTA

POSTIMERKKI

osoitteenmuutos
liityn
Kuru-Seuran
liityn Kuru-Seuran
jäseneksi
jäseneksi,10
e/v
13€/vuosi

Katuosoite

Luoteentie 1541
34510 Luode
Puh. John 040 733 5450
Saija 040 544 2337

Jouluiloa!

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

TOIMITUS

Puolueeton Kurun
kotiseutulehti

Päätoimittaja
Karoliina Laikio
toimitus@kurunlehti.fi
Puh. 050 362 5614
Asiakaspalvelu
Pirjo Kivi
ilmoitukset@kurunlehti.fi
Puh. 044 343 0031

Takuumoottorit ja -vaihteistot, sekä muut tekniikan osat.
Suomen autokierrätyksen valtuuttama romu-ajoneuvojen
vastaanottopiste. Uutena ja käytettynä: ajovalot, peilit, vilkut ja
takavalot, peltiosat, korinosat, alustaosat, jäähdytys-, lämmityskennot sekä lämmityslaitteiden moottorit.
SE-Romun vastaanotto!

KYSY TARJOUSTA MYÖS RENKAISTA!
mm. Nokian Hakka,
Nordman, Michelin.

Avoinna: ma-pe 9-17

Puhelut lankaverkosta 8,35 snt/puh + 6,00 snt/min (ALV 24%) Puhelut matkapuhelimista 8,35 snt/puh + 17,17 snt/min (ALV 24%)

Kurun Lehti

Allekirjoitus

Käytettynä varastosta:

Kankaantaan teollisuusalue, Hirvenpolku 3, 37150 Nokia
Puh. 010 666 9620
myynti@purkamolahtinen.com • www.purkamolahtinen.com

Kauppatie 16 A
34300 Kuru

Postitoimipaikka

www.kurunlehti.fi
Kauppatie 16 A
34300 KURU
Puh. 044 343 0031
Asiakaspalvelu
avoinna ma–to 10–14

Henkilöautokorjaamo

www.kurunlehti.fi

Ilmoitukset
Kurun Lehden vastuu ilmoituksessa olevasta virheestä, väärästä julkaisupäivästä tai poisjäännistä on kaikissa tapauksissa korkeintaan ilmoituksen hinta.
Ilmoitusten jättöaika saman viikon lehteen maanantaisin klo 10 mennessä. Teksti tai vedos ensisijaisesti sähköpostilla osoitteeseen: ilmoitukset@kurunlehti.fi Voit myös
soittaa ma–to klo 10–14, puh. 044 343 0031.
Kaikki ilmoitukset ovat neliväri-ilmoituksia. Sijainti tekstissä, ellei myyntineuvottelijan kanssa muuta sovita.
Hinta 1,00 euro/pmm, plus alv 24%. Hintaan sisältyy tarvittaessa ladonta.
Rivi-ilmoitukset (max. 20 mm) yksityishenkilöille 15 € sis. alv. Jättöaika ma klo 10 mennessä.
Muistilistan ilmoitukset maksuttomia kurulaisille ryhmille ja yhdistyksille. Muistilistalla ei julkaista hintatietoja. Ryhmien ja yhdistysten syys-, kevät- tai vuosikokousilmoitukset julkaistaan muistilistalla vain maksullisen ilmoituksen yhteydessä. Toimitus pidättää oikeuden ilmoitusten julkaisuun ja lyhentämiseen. Jättöaika ma klo 10
mennessä ilmoitukset@kurunlehti.fi.

toimitus@kurunlehti.fi
ilmoitukset@kurunlehti.fi

Kustantaja		Paino		Ilmoitusvalmistus
Kuru-Seura ry		
Lehtisepät Oy M-Print Oy
Tilaushinnat:
Kesto: 79 € / v

12 kk: 84 €

6 kk: 45 €

3 kk: 28 €
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KIITOKSET
ASIAKKAILLEMME
KULUNEESTA
VUODESTA!
HYVÄÄ JOULUA
JA ONNEA
VUODELLE 2019!

Sinun ruokakauppasi
N I - k e s k u k se s s a
N
A
M
K
O
T

Runsaasta
kalavalikoimastamme
herkkuja
jokaiseen makuun

2P K T/
TALOUS

Juhla Mokka
KAHVI 500G

2
99
5
99
5
99
9
95
95
8 12
89
95
95
10 9 1

ILOTULITEMYYNTIMME
ALKAA HETI
JOULUN
JÄLKEEN!

Satamaidon
MEIJERIVOI 500G
(ei laktoositon)

2
99
1
00
1
99
2
99
3
00
00
00
10 10 10 099
99

KESKIVIIKOSTA
ALKAEN

PKT
(5,98/KG)

TUORE, KOKONAINEN
KIRJOLOHI

2K P L/
TALOUS

Creme Bonjour
TUOREJUUSTOT
200G

PKT
(19,97/KG)

LIHAMESTARILTA
NAUDAN
PAISTIJAUHELIHA

PKT
(9,95/KG)

Castello
JUUSTOLAHJAPAKKAUKSET 600G

LÄHITUOTTAJALTA
NAUDAN SISÄ- JA
PAAHTOPAISTI

ER Ä

PKT
(16,65/KG)

KG

KG

LIHAMESTARILTA
NAUDAN PALAPAISTI

LIHAMESTARILTA
KARJALANPAISTILIHAT

Panda
JUHLAPÖYDÄN
KONVEHDIT 3X300G

3 RS

(11,11/KG)

Saarioisten
JOULULAATIKOT
700G

Leivon
JOULULIMPUT
550G

RS
(4,27/KG)

Saarioisten
ROSOLLI 700G

Panda
KÄÄREELLISET
KONVEHDIT
3X250-290G

BUDAPEST
JA TALVI
KONVEHDIT
3X300G

3 RS

3 RS

(11,49–13,33/KG)

Satamaidon
KUOHUKERMA 35%
(ei laktoositon) 2DL

PKT
(5,00/L)

PKT
(3,44/KG)

KG

KG

49

PKT
(4,98/KG)

Valio
HERKUTTELUJUUSTOT
300G

1000/KG
ER Ä

KG

2P K T/
TALOUS

RS
(5,70/KG)

Atria SALAATIT
PERUNA, PUNAJUURI JA
ITALIAN 400G

RS
(2,48/KG)

(11,11/KG)

Tarjoukset voimassa ke 19.12.–la 22.12. ellei toisin mainita
Ruokakeidas
Elotie 9, 33470 Ylöjärvi
Puh. 040 712 0100

PALVELEMME JOULUNA
PE–LA 8–22
TI SULJETTU
SU 8–21
KE 11–17
(lihatiski kiinni
MA 8–14
24.–27.12.)

