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KOLUMNI
Äänestävä kaksoiskuntalainen olisi
koko Kurun etu

K

esäkurulaisten painoarvon lisääntyminen Ylöjärven päätöksenteossa on kaikkien
kurulaisten etu. Tuollainen mahtipontinen lause on noussut mieleen, kun on seurannut keskustelua kaksoiskuntalaisuudesta. Kaksoiskuntalaisuus tarkoittaa, että
suomalaiset voisivat maksaa osan veroistaan ja äänestää myös kunnassa, jossa he viettävät pitkiä aikoja vuodessa esimerkiksi mökillä.
Kaksoiskuntalaisuudesta erityisesti innostuneen keskustapuolueen silmissä on kenties vilkkunut kaupunkilaisten veroeurot, mutta kyse on myös vallan uudelleenjaosta.
Vaikka mökkipaikkakuntien talous saisikin lisäbuustia uusista veronmaksajista, toisi se
äänestysoikeuden ja vaalikelpoisuuden myötä myös valta-asetelmiin muutoksia. Mihin
poliittisiin ilmansuuntiin keikahdusta sitten voisi tapahtua? Siihen voi ottaa tuntumaa
kesäkurulaisten nykyisten kotipaikkojen poliittista voimasuhteista.
Toisaalta Ylöjärven kasvava kaupunkikeskusta ja harvaanasutun Kurun kaukainen sijainti kaupungintalolta yhdistävät kurulaisia ja kesäkurulaisia. Vaikka kesäkurulaisten äänet olisivat todennäköisesti pelkkiä puolikkaita ääniä (sen toisen puolikkaan kaksoiskuntalainen käyttäisi toisessa kotikunnassaan), niiden merkitystä ei pidä vähätellä. Sillä
mitä isompi ja äänekkäämpi lössi saadaan Kurusta kaupungintalolle vaikuttamaan, sen
parempi.
Vahva yhteinen agenda ei ole mökkipaikkakunnilla mitenkään itsestäänselvyys, sillä
kesäasukkaiden ja paikallisten intressit voivat mennä paljonkin ristiin. Syynä on se, ettei ole yhteistä puolustettavaa vaan enemmänkin kiistaa siitä miten niukkuutta pitäisi
jakaa. Uskallankin väittää, että tässä mielessä Kuru on poikkeus. Yhteistä ajettavaa löytyy.
Entä sitten eduskuntavaalit ja mahdolliset maakuntavaalit, missä ja miten kaksoiskuntalainen niissä äänestäisi? Niinpä. Paljon on vielä päättäjillä pohdittavaa, ennen kuin kaksoiskuntalaisuus on totta. Vaikka tässä kolumnissa olen asiaa eri vinkkeleistä pyöritellyt,
en oikein jaksa uskoa kaksoiskuntalaisuuden toteutumiseen. Ajatus vaalikahvien juomisesta samana päivänä sekä Helsingissä että Kurussa taitaa jäädä toteutumatta.
Joka tapauksessa Kurussa kannattaa miettiä, millä eri keinoin kesäkurulaisten ääni saataisiin nykyistä paremmin kuulumaan yhteisessä päätöksenteossa ja aina kaupungintalolle saakka. Se kun on tosiaan monessa asiassa kaikkien kurulaisten etu.
Hyvää kesää kaikille Kurun Lehden lukijoille!

JARKKO LEHTOPELTO

Valoa ja
vapautta
V

ihdoinkin kesä! Tuskin koskaan sana ”vihdoin”
on saanut tässä yhteydessä niin vahvan merkityksen kuin nyt. Koronan sävyttämä vuosi on
ollut poikkeuksellisen raskas, ja kesä antaa selvän lupauksen paremmasta. Koronaa ei ole vielä selätetty,
mutta suunta on valoa kohti, näin olen päättänyt ajatella.
Vaikeuksien lisäksi korona on tuonut tullessaan
myös jotakin hyvää, eli luonnon ja ulkoilun huikean
suosion nousun. Ylöjärvi tarttui tähän ja palkkasi kuluvaksi kesäksi ikioman kesäretkeilijän. Retkeilijä kiertää kolmen kuukauden ajan työkseen paikallisia luonto- ja matkailukohteita ja kertoo niistä kaupungin
viestintäkanavissa.
Kesän aikana retkeilijä viettää Ylöjärvellä kymmeniä erilaisia ”minilomia” ja jakaa kokemuksensa kuvin
ja tekstein. Retkikohteena on koko Ylöjärvi ja näkökulma on laaja: miniloma voi tarkoittaa jätskiä rantakalliolla, patikointia aarniometsässä tai vaikkapa pyörä- tai melontaretkeä, pidempää tai lyhyempää, yksin
tai yhdessä.
Minne toukokuussa työnsä aloittanut kesäretkeilijä teki ensimmäisen varsinaisen retkensä? Tietysti
Seitsemiseen Kuruun. Seitsemisen kansallispuisto on
Ylöjärven ylivoimaisesti suosituin matkailukohde.
Näin oli jo ennen koronaa ja vielä vahvemmin nyt.
Ylöjärven kaupunki suunnittelee tällä hetkellä kesän tapahtumia toiveikkain mielin. Erityisen hienoa
on se, että KuruFestin 15-vuotisjuhlakesää voidaan
näillä näkymin viettää konsertoiden. KuruFest on musiikkitapahtumien joukossa aivan omanlaisensa helmi enkä voi muuta kuin ihailla sen vetäjien pitkäjänteistä panosta tapahtuman ja samalla koko Kurun
eteen. Jo tapahtuman nimi on Kurun kannalta upea!
Kesä avaa kaupungin museot. Kurun ulkomuseo ja
Vänrikki Stoolin tupa ovat avoinna heinäkuun. Kurun
koulumuseo ja Keihäslahden näyttelytalo aukeavat jo
kesäkuun puolella. Kuru-viikkoa vietetään heinäkuussa perinteiseen tapaan. Lastenjuhlasta nautitaan 20.
heinäkuuta. Markkinapäivä on 24. heinäkuuta ja tällöin julkistetaan vuoden 2021 Kurun Urhea Matti ja
Heloposki Henna.
Kesäkuun 2. päivä ratkeaa, tuleeko Tampereesta - ja
19 Pirkanmaan muusta kunnasta - Euroopan kulttuuripääkaupunki vuodeksi 2026. Kävi niin tai näin, iso
projekti tulee näkymään jollakin tapaa kaikissa hankkeen kunnissa, myös Ylöjärvellä. Osa projektin hakuvaiheessa suunnitelluista tapahtumista voi toteutua
joka tapauksessa.
Kesäkuu on tänä vuonna poikkeuksellisesti myös
vaalikuukausi. Kuntavaalit järjestetään 13. kesäkuuta
ja niissä valitaan Ylöjärven kaupunginvaltuustoon 51
valtuutettua kaudeksi 2021-2025. Äänioikeus on nimenomaan oikeus ja kunnallinen demokratia yhteisesti vaalittava asia. Toivottavasti mahdollisimman
moni käyttää oikeuttaan vaikuttaa kotikuntansa tulevaisuuteen.
Hyvää kesää Kuru!
Tiina Helminen
Viestintäpäällikkö
Ylöjärven kaupunki

Pauli Piiparisesta Ylöjärven uusi kaupunginjohtaja
Teksti: Kurun Lehti

Kaupunginvaltuusto valitsi
maanantaisessa kokouksessaan 24. toukokuuta
Ylöjärven uudeksi kaupunginjohtajaksi vt. kaupunginjohtaja Pauli Piiparisen.
Päätös syntyi virkavaalin
toisella kierroksella. Ensimmäisellä kierroksella äänet
jakautuivat seuraavasti:

Pauli Piiparinen 24, Timo
Nousiainen 21 ja Peer
Haataja 4 ääntä. Kaksi ääntä hylättiin. Toisella kierroksella äänet jakautuivat seuraavasti Piiparinen 29 ääntä ja Nousiainen 20 ääntä.
Jälleen kaksi ääntä hylättiin.
Kaupunginjohtajan virkavaali suoritettiin suljettuna lippuäänestyksenä, jota

OLEMME LOMALLA 31.5.–6.6.
TOIMITUS SULJETTU!
LEHTI EI ILMESTY VIIKOLLA 22

myös valtuutettu Hannu
Ruuska ehdotti. Päätöstä
uudesta kaupunginjohtajasta piti odottaa yli iltakymmeneen.
Pauli Piiparinen, 44, on
työskennellyt Ylöjärven
kaupungin elinvoimajohtajana, sittemmin nimikemuutoksen myötä kaupunkirakennejohtajana vuoden 2016 alusta alkaen.

Kaupunginjohtajan sijaisena ja virkaa tekevänä kaupunginjohtajana hän on
toiminut
tammikuusta
2021 lähtien.
Piiparinen on koulutukseltaan diplomi-insinööri,
ennen Ylöjärveä hän työskenteli Kokkolan kaupungin teknisenä johtajana.
Piiparinen asuu perheineen Ylöjärvellä.

OIKAISU
Viikon 20 Kurun Lehdessä uutisoimme esteettömyyspalkinnosta, joka myönnettiin Heikki Konttiselle. Otsikkoon oli kuitenkin lipsahtanut väärä Konttinen. Timo
Konttinen ei saanut palkintoa.

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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Sanni ja Siiri Loponen nähdään kesällä
pesiskentillä monen muun kurulaisen tavoin
Teksti: Sinikka Leskinen, kuva: Jari
Loponen

Tulevana kesänä tyttöjen
Superpesistä pelaa viisi kurulaista. Pirkanmaan B-tyttöjuniorit on yhdistetty
pelaamaan Hämeenkyrön
Räpsässä. Hämeenkyrön
pelaajien lisäksi joukkueessa on tyttöjä Manse
PP:stä ja Ruoveden Pirkoista. Kurulaiset ovat kaikki
Ruoveden Pirkkojen kasvatteja. Jännitystä siis riittää tulevana kesänä myös
Loposen perheessä Kurun
Sikkilässä. Naisten Suomensarjaa Ruovedellä ja Btyttöjen Superpesistä Hämeenkyrössä pelaavien
Siiri ja Sanni Loposen
taustajoukkoina ovat vanhemmat Virpi Jokinen ja
Jari Loponen.
Siiri Loponen pelaa pesävahtina ja välillä siepparina.
– Koska aloitin vanhempana, pesävahdin paikalta
oli helpoin aloittaa.
Pelivuosia on tullut lisää,
mutta pelipaikka on pysynyt samana. Sisäpelissä
hän toimii kotiuttajana ja
vaihtajana. Pelaamisen lisäksi hän on toiminut tuomarina ja juniorijoukkueiden pelinjohtajana.
Ulkopelissä kopparina ja
sisäpelissä vaihtajana ja
kotiuttajana pelaava Sanni
Loponen kertoo, että alussa hän pelkäsi palloa etukentällä, joten hän halusi
koppariksi, koska se on
mahdollisimman kaukana
lyöjästä.
– Nykyään haluan pelata
kopparina, vaikken enää
osumia niin pelkääkään.
Perheeseen pesäpallo
tuli tytöistä vanhemman,
eli Siirin innostuksen myötä. Hän oli pesäpallon
aloittaessaan 13-vuotias.
Hän kertoo olleensa jo pari
vuotta kiinnostunut pesäpallosta ennen aloittamista. Kaksi vuotta nuoremmalla Sannilla päätös kypsyi nopeammin. Hän lähti
mukaan vähän siskonsa
jälkeen, kuitenkin samana
syksynä, viitisen vuotta sitten.
Kotona tytöt osallistuvat
maatilan töihin. Siirin Loposen mielestä kodin ja
maatilan tehtävistä on saatu asennetta muuhunkin
tekemiseen.
– Työt on tehtävä, kun
niitä on. Kun aloitettiin pesäpallo, alusta asti on sitäkin tehty täysillä eikä treenejä ole välistä jätetty.
Jari Loponen pelkäsi ennakkoon kuljetusrumbaa
ja vastusti Siirin pesäpalloharrastuksen aloittamista.
Kurulaisia pesäpallon harrastajia oli kuitenkin useita, ja vanhemmilla oikein
hyvin toimivat kyytivuorot, jotka helpottivat paljon tyttöjen kuljetuksia.
Kuskin tehtävien lisäksi

hän on osallistunut Ruoveden Pirkkojen toimintaan
järjestelypuolella.
Virpi Jokinen jää usein
kotiin, kun tytöt ja isä lähtevät pesäpallon pariin.
Hän pitää huolta siitä, että
kaikki toimii. Kotona täytyy jonkun olla jo lypsykarjankin takia.
– Jos välillä lähden pidemmille pelimatkoille
mukaan, täytyy saada joku
hoitamaan karjaa. Mutta
minut pidetään kyllä ajan
tasalla pesäpallotapahtumista.
Loposen perheellä ei ole
pesäpallotaustaa. Jari Loponen kertoo, ettei hän
ymmärtänyt tyttöjen aloittaessa kuinka monipuolinen peli pesäpallo on.
Penkkiurheilijan näkökulmasta vaati aikaa päästä sisälle peliin.
– Lajina pesäpallo on
haastava, ja oletan, että
senkin takia se tyttöjä kiinnostaa. Siinä on niin paljon eri asioita, jotka pitää
osata – laji vaatii hyvää fysiikkaa ja on silti erittäin
taktinen. Nopeus on myös
lajissa tärkeä ominaisuus.
Sekä isä että tyttäret sanovat, että pesäpallo vaatii kovaa päätä ja iso osa
pelistä tapahtuukin hartioiden yläpuolella. Vaikka
kysymyksessä on joukkuepeli, niin huomio ja paineet vaikkapa lyöntipaikalla kohdistuvat yksittäiseen pelaajaan. Fyysistä
kontaktia pesäpallossa ei
monen muun palloilulajin
tapaan ole, joten vastustajaa ei voi pyrkiä horjuttamaan taklaamalla. Henkistä kanttia kylläkin koetellaan, vaikkapa äänekkäällä
kaaripelillä, jonka Siiri Loponen mainitseekin vahvuudekseen.
Talvikaudella harjoitukset ovat fysiikkapainotteisia, haetaan nopeutta, kestävyyttä ja voimaa sekä
harjoitellaan heittoja ja
lyöntejä. Toistoja tehdään
paljon. Siiri Loponen kokee, että kesäkausi peleineen on helppoa aikaa
haastavaan talviseen harjoituskauteen verrattuna.
Hän kertoo aina uuden
kauden alkaessa miettivänsä, mikä saa hänet jatkamaan pelaamista. Tärkeä syy on, että pesäpallossa saa etsiä omia rajoja
ja aina voi oppia uutta. Pesäpalloilijat ovat hänen
mielestään aliarvostettuja.
– Peli vaatii jo henkisestikin paljon ja on lisäksi
fyysisesti
kuormittava.
Loukkaantumisiakin tulee
lajissa, jossa pelisuoritukset tehdään melkein aina
täysillä. Parhaiten pärjäävät ne, joilla on vahva itsetunto ja jaksavat treenata
paljon.
Molempien mielestä pesäpallon mielekkyys on

Kuvassa takana vasemmalta Anna Ahonen, Kaisa Roivanen, Pihla Alanen ja Sanni Loponen. Edessä
jokeripaidassa Siiri Loponen, joka on myös tämän kevään ylioppilas.
sen monipuolisuudessa.
– Siihen ei ehdi kyllästyä.
Lajin tekniikka on vaativaa
ja siinä joutuu käsittelemään myös epäonnistumisia. Kuitenkaan kaikki onnistumiset,
esimerkiksi
vastustajan virheiden ansiosta tapahtuneet, eivät
tuo samaa onnistumisen
tunnetta. Kun päättää, millaisella suorituksella tilanteen aikoo ratkaista, ja jos
se onnistuu, niin se tuo todellisen onnistumisen tunteen, toteaa Siiri Loponen.
Sisaren näkemys on hieman erilainen.
– Jos on pitkään vaikeuksia esimerkiksi jonkIn lyönnin kanssa, ja pääsee henkisesti siitä yli, niin se palkitsee. Vaikka kyse on joukkuelajista, omatkin suoritukset innostavat, samoin
joukkuekavereiden hienot
yksilösuoritukset.

Yksi Siiri Loposen joukkueonnistumisista oli, kun
kaudella 2019 Ruoveden
Pirkat pääsivät ykköspesiksen karsintapeleihin.
– Naisten Suomensarjassa ”Suomarissa” meillä oli
hyvät pelaajat. Hän kiittelee myös kapteeneita, jotka pitivät joukkueen yhtenäisenä ja valmentajia, jotka ovat olleet reiluja kaikkia kohtaan. Sanni Loposen mielestä parhaita pelimuistoja ovat pelimatkat
ja peleissä tapahtuneet
epätavalliset tilanteet.
Paras saavutus joukkuetasolla on C-tyttöjen SMlopputurnauksen nelossija
viime syksynä.
Tuleva kesäkausi on koronan vuoksi hieman arvoitus.
– Ei olla pelattu kovin
paljoa yhdessä, joten tuleva alkukesä menee tutus-

”

Lähdetään voittamaan pelejä,
mutta vastustajat ovat kovia
ja vanhempia.

tuessa toisiin. Odotan
vaIn, että pääsisin edes pelaamaan ja saisin nautiskella, miettii Siiri Loponen.
Sanni Loposen mukaan
Räpsän B-tyttöjoukkue on
hyvin nuori, ja päätavoite
on vasta parin kauden
päässä.
– Lähdetään voittamaan
pelejä, mutta vastustajat
ovat kovia ja vanhempia.
Viime kaudella ensimmäiset tyttösuperin ottelut
pelanneet sisarukset tietävät kokemuksesta, että
parhaat vastustajat saattavat koostua jopa puoliksi
aikuisten pääsarjan pelaajista.
Tulevaisuudesta puhut-

taessa Siiri Loponen toteaa, että hän haluaisi myös
valmentaa ja vähän tuomaroidakin.
– Voi olla, ettei pesäpallo ihan heti lähde irti minusta.
Tämän kevään ylioppilas
on menossa vuodeksi
Tampereen urheiluhierojakouluun opiskelemaan urheiluhierojaksi ja samalla
personal traineriksi. Sitten
voi ajatella jatko-opiskeluja.
Sanni Loponen haluaa
kokeilla, mihin asti rahkeet
pesäpallossa riittävät.
– Katsotaan nyt, mihin
elämä vie.

Kurulaiset pesäpalloilijat kesällä 2021
aikuisten sarjoissa ja tyttöjen superpesiksessä
Alanen Petteri,Hyvinkään Tahko: Miesten Superpesis
Lehtola Konsta, Manse PP: Miesten Superpesis
Alanen Pyry, Alajärven Ankkurit: Miesten ykköspesis
Alanen Pihla,Hämeenkyrön Räpsä: Naisten ykköspesis, Tyttöjen Superpesis
Ahonen Anna, Hämeenkyrön Räpsä: Tyttöjen Superpesis, Ruoveden Pirkat: Naisten Suomensarja
Loponen Sanni, Hämeenkyrön Räpsä: Tyttöjen Superpesis, Ruoveden Pirkat: Naisten Suomensarja
Loponen Siiri, Hämeenkyrön Räpsä: Tyttöjen Superpesis, Ruoveden Pirkat: Naisten Suomensarja
Roivanen Elsa, Hämeenkyrön Räpsä: Tyttöjen Superpesis, Ruoveden Pirkat: Naisten Suomensarja
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Robottilypsy ja navetan laajentaminen
lisäävät isäntäväen ja eläinten hyvinvointia
Ruokoniemen tilalla Länsi-Teiskossa
Teksti: Sinikka Leskinen, kuvat:
Mika ja Sirkku Nieminen

Alussa maatiloilla lypsettiin käsin, sitten tulivat
lypsykoneet, putkilypsy
parressa ja viimeisimpinä
asema- ja robottilypsy.
Poikeluksessa sijaitsevan
Ruokoniemen tilan nykyinen isäntä Mika Nieminen toteaa, että aikanaan
lypsykoneet mahdollistivat tilojen laajentamisen.
– Kurussakin on parhaimmillaan ollut yli 400
maidon lähettäjää.
Tilan edellisessä navetassa, Ulla-Maija ja Pertti Niemisen pihapiirissä,
olivat paikat noin 20 lehmälle. Nuoremman isäntäparin Mika ja Sirkku
Niemisen aikana, vuonna
2008, valmistui uusi navetta.
Viime vuosina heillä on
ollut navetassaan lypsäviä
lehmiä noin sata päätä,
joista suurin osa on ayrshire- ja loput, noin kolmasosa, holstein-rotua.
Lehmien lypsyssä tilalla
on tätä ennen ollut käytössä sekä putkilypsy että
asemalypsy, joissa molemmissa lehmät lypsettiin aamuin illoin. Putkilypsyssä lehmät olivat
parressa, ja jokainen lypsettiin erikseen. Asemalypsyssä Niemisillä oli käytössä niin sanottu kalanruotoasema, johon mahtui yhteensä 16 lehmää,
kahdeksan kummallekin
puolelle.
– Asemalypsy vaati
myös henkilön, joka huolehti utareiden siistimisen

ja lypsimien paikalleen
panon. Automatiikka kyllä irrotti lypsimet utareista. Lypsämiseen tarvittiin
yhdestä kahteen henkilöä
,ja se kesti kahdesta kolmeen tuntiin, kertoo Sirkku Nieminen.
Automaatti- eli robottilypsyssä lehmät käyvät
lypsyllä omassa tahdissaan eri vuorokauden aikoina. Automatiikka huolehtii kaiken, avaa portin
lypsyyn tulevalle lehmälle, asettaa lypsimet paikoilleen ja ottaa ne pois,
kun utaret ovat tyhjät.
Lypsypisteessä on houkuttimena syötävää, mutta automatiikka sulkee
”herkkupuodin” kannen
utareiden tyhjennyttyä ja
avaa portin lypsytapahtuman loppumisen merkiksi. Puhutaankin lehmäliikenteestä, kun lehmät
saavat omassa tahdissaan
käydä lypsyrobotilla, syömässä ja levätä.
– Robotti matkii luontoa, ja lehmät pitävät siitä. Homman ydin on, että
ne kaikki liikkuvat navetassa itsenäisesti. Lehmäliikenteen toimivuus on
iso juttu, ja uusia tiloja
suunnitellessa se on tärkeää ottaa huomioon, toteaa Mika Nieminen.
Syitä robottilypsyyn siirtymiseen oli useampia.
Työn helpottuminen oli
yksi vahva syy.
– Se on jo nyt helpottanut työtä, vaikkei kaikki
vielä ole ihan valmista.
Niemisillä fyysinen nostelu ja rutiinit vähenivät ja

Parrenerottajan lenkistä kurkistaa PirunNuuka.

Sulotar.

Mika ja Sirkku Nieminen pohjan kaivuulla aloitetulla rakennustyömaalla.
- Rakennushommat aloitettiin maaliskuulla lietesäiliön pohjan kaivamisella ja kallion räjäytyksillä. Kaivutyöt jatkuvat edelleen navetan pohjan osalta ja perustusten tekemiseen päästiin viime viikolla.

ajankäyttöön tuli joustavuutta.
– Voimat eivät enää riitä
ja vähän helpommaksi
täytyy saada tämä työ,
että se kiinnostaisi myös
työn jatkajia, Sirkku Nie-

minen pohtii.
Mahdollisia seuraajia tilalla ovat pojat Ville ja
Matti.
Robotin toiminnan seurantaa varten on nyt jo
kaikilla sovellus puheli-

messa, joka hälyttää, jos
navetassa tapahtuu jotain
epätavallista.
Niemisen navetassa on
kaksi lypsyrobottia. Sata
lehmää on liian pieni
määrä kahdelle robotille,

Pienessä kuvassa rakennuspaikka vielä koskemattomana. Niemisten navetta edestä, laajennus tulee jatkoksi navetan taakse.

joiden kapasiteetti riittäisi 140 lypsettävälle. Tarve
lehmien lisäämiseen vaatii myös navetan laajentamisen.
Navetan jatke lisää tilaa
700 neliön verran.
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Rouva poseeraa.
> Lypsyrobotti, takana ”herkkukaukalo” ja oikealla sivussa lypsimet.
– Jatkossa tilaa on väljemmin eri ryhmille. Robottipuoli jää vanhaan
osaan, ja esimerkiksi ummessa olevat lehmät ja
hiehot siirtyvät uudelle
puolelle.
Vasikoista sonnit ja liharotuiset lehmät lähtevät
noin 10 vuorokauden
ikäisinä kasvatustiloille.
Mika Niemisen mukaan
ryhmittelyllä
tuodaan
myös hyvinvointia, kun
voidaan ruokinta järjestää
sopivaksi.
– Maidontuotannon tärkein asia on sopivan ja oikean ruokinnan järjestäminen. Esimerkiksi ummessa oleville lehmille
annetaan kuitupitoisempaa ruokaa, mistä seuraa,
etteivät ne liho eikä tule

ongelmia poikimisessa.
Jos lehmällä ei ole kaikki
hyvin, sillä on myös työllistävä vaikutus, koska sai-

”

Niemisen maitotilalla emäntä
hoitaa kaikki siemennykset, ja
isäntä kantaa ruokinnasta päävastuun.

raanhoidon osuus on
työllistävämpi kuin normaalit päivittäiset rutiinit.
Niemisen maitotilalla
emäntä hoitaa kaikki siemennykset, ja isäntä kantaa ruokinnasta päävastuun. Molemmat hoitavat
lypsyrutiineita ja myös ro-

bottia. Heidän lisäkseen tilalla on töissä yksi ulkopuolinen työntekijä ja
myös molemmat pojat
ovat vahvasti töissä mukana.

Aidan takana vasikat
Stanley ja Setsuuri.

KIRJA-ARVIO

Piilopalstan tarhurit

Maija Hurme on kuvittaja jonka kasvimaalla
maata kaivaa vain madot.
Lina Laurent on toimittaja ja
vapaa-ajallaan myös mehiläistarhuri.

PIILOPALSTAN TARHURIT

Kesäkurulainen Lina Laurent on yhdessä kuvittaja
Maija Hurmeen kanssa
Miten pikkutehnyt
riikkisistä siemenistä
voi viehättävän kirjan
kasvaa ruokaa? Ja mitä on
Piilopalstan
tarhurit puukuokaton viljely?
tarhaviljelystä.
Se on juuasmin ja Ville löytävät salaisen kasvimaan
ä naapuritontilta. Siellä häärii Armi, joka
risaavatilmestynyt
kustantajiviljelemistä. Lapset
auttaa Armia, ja
na on koko naapurusto. Mutta kuka hiippailee
naan
S&S
on lähistöllä ja varastaa
kasvimaalta
kukat?ja Schildts & SöJa mitä tahtovat keltaliiviset tyypit?
derströms suomeksi ja
rhurit kertoo ystävyksistä, joista tulee kaupunkiSamalla se on havainnollinen
lasten tietokirja
ruotsiksi
(Plats på jorden).
itamisesta, komposteista, mehiläistarhauksesta,
eista ja hiilen piilottamisesta
Kirjanmaaperään.
julkistamistilaisuus
pidettiin viime viikon sunnuntaina 23. toukokuuta
Parkkuussa.
Lina Laurent harrastaa
mehiläisten tarhausta kesäpaikallaan Parkkuussa.
Mehiläisistä hänen pitikin
alunperin kirja tehdä,
mutta idea jalostui lapsille tarkoitetuksi luonnonmukaisen kateviljelyn oppaaksi. Piilopalstan tarhurit sopii myös varttuneille
lukijoille vallan mainiosti,
jos on kiinnostunut kuokattomasta hiiltä sitovasta viljelystä. Ympäristö ja
maaperä nimittäin pitävät
siitä, jos maata ei kaivella.
Mielenkiitoinen tarina
kuljettaa Lunaa, Jasminia
ja Villeä vakoojaleikeistä
hylätynnäköiseen puutar-

Maija Hurme ja Lina Laurent

Teksti: Jukka Kallio, kuva: Cata
Portin, Schidts & Söderströms

L85.2
kustantamo.sets.fi
ISBN 978-951-52-5277-7

Lina Laurent ja Maija Hurme ovat tehneet kivan kirjan luonnonläheisestä viljelystä.
haan, jossa he tapaavat
salaperäisen naisen, Armin. Hän neuvoo lapsia
perustamaan oman kasvimaan paikkaan, johon aurinko luo säteitään päivittäin kuutisen tuntia. Ruokamultaa pitää tietysti
olla runsaasti.
Tarinan välissä on tutkittua tietoa hiilidioksidista ja ilmastonmuutokses-

ta. Lukija oppii maaperän
elollisuuden tärkeyden;
mitä enemmän maaperässä on elämää, sitä
enemmän se sitoo hiiltä.
Lukija saa myös erinomaisen tietoiskun kompostoinnista ja keittiöjätteen
kompostointimenetelmästä bokashista. Bokashikompostia voi säilyttää sisällä erityisessä äm-

pärissä.
Kirja on monikulttuurinenkin, sillä Luna, Jasmin
ja Ville saavat viljelypuuhiin lisää kavereita päiväkodista, jossa on maahanmuuttajien lapsia. Lukija
pääsee tutustumaan Lina
Laurentin harrastukseen
mehiläisten hoitoon. Siitä
kerrotaan asiantuntevasti. Piilopalstan tarhurit

”

Tarinan välissä on tutkittua
tietoa hiilidioksidista ja
ilmastonmuutoksesta.

neuvoo mukavalla tavalla,
miten puutarhaviljelyssä
pääsee alkuun ja samalla

voi oppia, miten toimia
luontoa kunnioittaen ja
säästäen.

Kurun Lehti
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PARKKUUN OSAKASKUNTA

KALASTUSMÄÄRÄYKSET
Lupamaksut
•
•
•
•
•

Ulkopuoliset 20€/perusmaksu, 5 €/py, max. 10 kpl.
Osakkaat 5€/py, ei kpl -rajoitusta.
Virkistyskalastuslupa 20€/kausi, max. 5 vapaa.
Junkkarinjärvi 15€/päivä, kalastuskausi 1.12.–30.4.
Sorsastuslupa 10€/kausi (vain osakkaat).

•
•
•
•
•
•

Verkon minimisolmuväli 50mm.
Ajalla 1.7.–30.8. saa pitää 45mm verkkoa siten, että verkon
päällä on vettä 12m ja 1.11. alkaen korkeintaan 3m syvyydessä.
Kukkulanselällä max. 2 verkkoa jataan(30m verkko).
Vankavedellä max. 4 verkkoa jataan(30m verkko)
Pyydysyksikkö (py) on 3m korkea ja 30m pitkä verkko.
Rysä alle 3m on 1 py, rysä yli 3m on 4 py.

•

Kalastukselta Vanhankastarinlahti (Kuusjärvi).

Kurun Muisti tallentaa
omaa historiaamme

Pyydysrajoitukset

Rauhoitukset

•
Sorsakalastukselta Jakama, Vanhankylänjärvi.
Ravustus
•
Ei rajoituksia, 5 mertaa/py.
Katiskat
•
Pyydysmerkit ja yhteystiedot.

Lupien ja merkkien myynti
•
•
•
•

www.kalapassi.fi
Kivituote Jarmo Liesivesi, Kuru
Jukka Alanen, Korteniementie 164, Parkkuu
Kahvila Kyrönlahti (ST1 yhteydessä)
- vain Junkkarinjärvelle
- myös osakaskunnan pyydysmerkkejä

Jos haluat tukea poikasistutuksiamme, voit tehdä lahjoituksen tilille:
Parkkuun Osakaskunta, FI30 5190 0520 013003.
Osakaskunnan puheenjohtaja
Heikki Lamminpää 040 500 1203

Teksti ja kuva: Kyösti Aalto

LOUNAS- JA JUHLAPALVELU
Kauppatie 4, Kuru

03 473 3355

•
•
•
•
•
•
•

kahvilatuotteita
kotiruokalounas
A´la Carte
burgereita
salaattiannoksia
Siipiweikkojen siipiä
Juhlapalvelu

Hoitoa ja hyvää oloa Kurusta!
Kurun
Jalkahoitola
Seija Vastamäki
045 227 9706

Kurun Muistin toimisto sijaitsee kirjaston alakerrassa entisen fysioterapian vastaanoton tiloissa. Kyösti Aalto toivoo, että kurulaiset ottaisivat
hankkeen omakseen ja toisivat omia arkistojaan digitoitavaksi.

Kurun
Kuntoutus
Seija Koski
0400 165 772

Suittilahdentie 1 A 2, Kuru

Kesäkampanja
Uudelle kestotilaajalle
postilaatikko
kaupan päälle!
79 €
vuosi
Postilaatikko on noudettavissa
toimituksesta heti,
kun olet maksanut kestotilauksen.

Tarjous on voimassa 30.6.2021 saakka.

Lisäksi: Arvomme kaikkien kestotilaajien
kesken yhden postilaatikon elokuun lopulla.

Kotiseutuyhdistys KuruSeura ry käynnisti viime
joulukuussa uuden hankkeen nimeltä Kurun Muisti.
Sen tarkoituksena on perustaa kaikkien nykyisten ja
entisten kurulaisten sekä
Kurun paikallishistoriasta
kiinnostuneiden käyttöön
digitaalinen kotiseutuarkisto eli topoteekki. Kyseessä
on internetin kautta vapaasti ja ilmaiseksi käytettävä digitaalinen alusta,
jonne kerätään kattavasti
erilaisia aineistoja kuten valokuvia, filmejä, asiakirjoja,
äänitiedostoja sekä vaikkapa kuvia vanhoista esineistä. Hankkeen vetäjä on parkuslainen kotiseutuaktiivi
Kyösti Aalto.
– Suomessa on tällä hetkellä tusinan verran vastaavanlaisia topoteekkeja, lähin sattumoisin Ylöjärvellä.
Ylöjärvi-seuran ylläpitämä
Ylöjärven Muisti on ollut
hanketta perustaessamme
apuna, ja he ovat tallennustyössään jo varsin pitkällä.
Ylöjärveläiset ovat koonneet arkistoonsa jo noin 10
tuhatta kuvaa ja muuta tiedostoa, mutta Kurussa hanke on vielä alkumetreillään.
Tällä hetkellä nettisivulle on
syötetty vasta muutamia
satoja kuvia, mutta tavoite
on, että vuoden kuluttua
näytillä on jo tuhansia kuvia
ja muita tiedostoja. Kunnolla vauhtiin päästään heti,
kun hankkeen rahoitus varmistuu. Viime joulukuussa
Kuru-Seuran johtokunta

näytti vihreää valoa Kurun
Muistin aloittamiselle, ja
ensimmäinen tehtävä oli
valmistella rahoitushakemus paikallisen leader-ryhmän välityksellä Pirkanmaan elykeskukselle. Maaliskuun 9. päivänä hanke
saatiin rekisteröityä ja sen
myötä käynnistää virallisesti, mutta rahoituspäätöstä
joudutaan vielä odottamaan pitkälle kesään. Toistaiseksi toiminta tapahtuu
pelkästään talkoovoimin, ja
talkoissa on ollut Aallon lisäksi lähinnä Juhani Latoniemi sekä muutamia muita
vapaaehtoisia.
– Maaseudun kehittämiseen tarkoitettuja EU:n leader-rahoituksia on jo elyssä
alettu käsitellä, mutta me
emme vielä ole saaneet tietoa edes aikataulusta. Uskomme kyllä, että rahoitus
tulee, sillä Ylöjärvi-Seurakin
sen sai.
Rahoituksella katetaan
muun muassa hanketyöntekijöiden palkat, toimitilan
vuokrat, nettiyhteydet, digitaalialustan vuosikustannukset sekä muut juoksevat kulut. Mitään tuloja Kurun Muistilla ei ole, sillä topoteekin käyttäjille kuvien
ja tiedostojen katselu on
maksutonta.
– Pyrimme saamaan jatkossa toimintaamme avustusta sekä kaupungilta että
yksityisiltä toimijoilta, mutta niidenkin suhteen kaikki
on vielä auki.
Ylöjärvi-Seura sai pari
vuotta sitten leader-rahoituksen lisäksi Ylöjärven

kaupungin 150-vuotisjuhlarahastosta huomattavan
lahjoituksen
Ylöjärven
Muistin toimintaan.
Kurun Muisti alkutaival
on herättänyt asiasta kuulleissa kurulaisissa vankkaa
kiinnostusta. Moni on jo ilmaissut kiinnostuksensa
tulla mukaan talkoovoimiin
tunnistamaan ja jopa tallentamaan kuvia sekä myös
tuomaan omia kuva-arkistojaan tallennettavaksi.
Aalto toivoo, että mahdollisimman moni ottaisi
jatkossakin yhteyttä, jolloin
arvioidaan mitä ja millaisia
kuvia on tarjolla.
– Työmaahan on aivan
valtava, sillä pelkästään
vanhoja valokuvia on melkein kaikilla kotonaan albumeissa satamäärin. Erityisen kiinnostavia olisivat esimerkiksi työkuvat, ja kuvat,
joihin liittyy jokin tarina,
joka voidaan kuvan yhteydessä kertoa.
Hyvänä esimerkkinä Aalto kertoo kurulaislähtöisestä eläinlääkäri Urho Riihikoskesta, jonka arkistoissa
on pelkästään Parkkuun Riihikosken tilan elämästä
kertovia digitoituja valokuvia reilut 1600 kappaletta.
– Niihin kaikkiin Urho on
jo laatinut kuvatekstitkin.
Todellinen kulttuuriteko.
Kurun Muisti –topoteekin
ominaisuuksiin kuuluu erittäin kattavat hakutoiminnot. Kun esimerkiksi kuvia
syötetään topoteekkiin, niiden yhteyteen lisätään
mahdollisimman paljon erilaisia tunnisteita. Niitä ovat

esimerkiksi nimet, aika,
paikka, tapahtuma josta
kuva kertoo, rakennus, kylä,
koulu tai vaikkapa karttaan
merkittävä kohta, jossa
kuva on otettu. Näiden tunnisteiden avulla voi kukin
hakea arkistosta itseään
kiinnostavia yksityiskohtaisia tiedostoja vaikkapa tietyn kylän alueelta. Tärkeää
on myös kuviin liittyvien tarinoiden ja tunnisteiden lisääminen ja mahdollisten
asiavirheiden korjaaminen,
jota kuka hyvänsä asiasta
tietävä voi tehdä lähettämällä sähköpostia topoteekin kautta, tai ottamalla yhteyttä topoteekin hoitajiin.
Aluksi enemmistö tiedostoista tulee olemaan vanhoja valokuvia, jotka on
skannaamalla digitalisoitu.
Tarkoituksena on kuitenkin
saada mukaan filmejä, äänitteitä, asiakirjoja ja kuvia
vanhoista esineistä.
– Esimerkiksi Kurun eri
alueiden murteita olisi hieno saada talteen. Jonkin
verran nauhoituksia on tiettävästi olemassa, mutta alkuperäisten murteiden puhujat ovat käymässä vähiin.
Kurun Muisti on vuokrannut toimistotilat kirjaston
alakerrasta eli entisen hammaslääkärin ja sittemmin
fysioterapian vastaanottona olleista tiloista. Tiloissa
on tarkoitus ottaa vastaan
kurulaisten arkistojen aarteita ja omistajan luvalla julkaista ne kaikkien iloksi.
Topoteekin avulla voi
myös yrittää tunnistuttaa
kuvissa olevia henkilöitä tai
tapahumia.
– Voimme pyytää kuvien
yhteydessä apua eli kertomaan jos joku jotain kyseisestä kuvasta osaa suinkin
kertoa.
Tärkeää on myös käyttää
sosiaalista mediaa toiminnasta tiedottamiseen. Facebookissa toimii jo Ari Kiven
perustama ryhmä Kuru ja
kurulaiset, joka omalta
osaltaan on tehnyt jo samaa työtä kuin Kuru Muistikin.
– Se on hieno ja mielenkiintoinen ryhmä, jossa on
jo paljon jäseniä ja paljon
mielenkiintoisia kuvia. Siellä myös näkyy hyvin se, että
historian ei tarvitse olla
vuosikymmeniä tai satoja
vuosia vanhaa, vaan jo eilispäiväkin on historiaa, ja
omalla tavallaan mielenkiintoista.
Kurun Muisti topoteekki
löytyy internetistä osoitteessa kuru.topoteekki.fi.
Hanketta esitellään myös
Kurun kirjaston lehtilukusalin näyttelyssä kesä-heinäkuussa sekä Kurun markkinoilla.

Onko sinulla mielenkiintoisia vanhoja valokuvia?
Kurun Muisti kaipaa erityisesti Kurun ja kurulaisten entisaikojen elämästä kertovia kuvia, filmejä,
asiakirjoja ja vaikkapa
äänityksiä. Myös vanhat
esineet kuten täkäläiset
työ- ja tarvekalut tai jonkun entisen tai nykyisen

kurulaisen käsityömestarin
teelmät ovat tallentamisen
arvoisia vähintään kuvattuina omaan digiarkistoomme. Kaipaamme erityisesti
työkuvia, kuvia rakennuksista ja kylien elämästä,
kunnan ja seurakunnan toiminnasta, yritysten, yhdis-

tysten, kulttuurin ja urheilun saralta. Kuvien lisäksi
ensiarvoisen tärkeää on tallentaa niihin liittyviä tarinoita. Kurun Muistilla on
välineet tallentaa digitaaliseen muotoon niin kuvaa
kuin ääntäkin.
Jos arvelet, että kotoasi

tai mistä tahansa muusta lähteestä yleistä mielenkiintoa herättävää aineistoa löytyy, ota yhteyttä Kurun Muistin topoteekkareihin Kyösti
Aaltoon (050 556 6747)
tai Juhani Latoniemeen
(0400 638 090).

Kurun Lehti
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Hoivaa kesäiholle

KURUN APTEEKISTA
29.3.–4.7.2021

ORIONIN
KERÄILYKAMPANJA
APTEEKEISSA

R A JO IT E T T U
D ES IG N -E R Ä

Aqualan L 200g
Kesädesign tutussa tuotteessa.

8,50

(42,50/kg)
Norm. 9,90 (49,50/kg)

Tavallinen tai Olive.

Osuuspankin omistajaasiakkuudesta saat paljon
hyötyä ja iloa arkeen.

-15 %

Tutustu ja tule omistaja-asiakkaaksi.
op.ﬁ/omistaja-asiakas

Sebamed Face & Body Wash
pumppu 300 ml
Norm. 8,30
(27,67/kg)

Tarjoukset voimassa 31.7.2021 asti.

010-yritysnumerot kotimaisista lanka- ja matkapuhelinliittymistä 0,0835 e/puhelu + 0,167
e/min. 0100 0500 ja 0100 05151 numerot ppm/mpm. 0303 0303 ja 0304 0506 numerot
kotimaisista lanka- ja matkapuhelinliittymistä 0,0835 e/puhelu + 0,12 e/min. (sis. alv. 24%)

KURUN APTEEKKI
Kauppatie 10, Kuru
Puh. 03 4733239, kurunapteekki.fi
Palvelemme ma−pe 8.30−17, la 9−13

ONKO
VAPAA-AJAN
ASUNTOSI MYYNTI
AJANKOHTAINEN ?
Hyödynnä laaja
konttoriverkostomme
ja osaamisemme!
30 vuoden kokemus
alueeltamme tekee meistä
luotettavan kumppanin

Tunnetko jo
oman metsäasiantuntijasi?
Puukauppaa, hakkuita, metsäuudistamistöitä,
taimikonhoitoa, ympäristöasioita, veroja ja
sertifikaatteja. Kuulostaako työläältä?
Meidän kanssamme et ole yksin metsäasioiden
keskellä. Varmistetaan yhdessä hyvä lähtö uuteen
kasvukauteen.

Kaikki kohteemme
löytyvät op-koti.fi ja
etuovi.com -sivustoilta.

Puulle on nyt hyvä kysyntä, erityisen haluttuja
ovat kesäkorjuukelpoiset leimikot. Ota yhteyttä,
selvitetään yhdessä tilasi hakkuu- ja hoitotarpeet.
Kysyminen ei maksa mitään.

Välityspalkkio 3,9 % velattomasta
kauppahinnasta. Minimipalkkio alkaen 2500
euroa (sis.alv.). Op-bonuksia käytetään myös
välityspalkkioiden maksamiseen.

Asiakaspalvelu p. 020 464 748
ark. klo 8–16
Elämässä mukana - Stora Enso

OP Koti Pohjois-Häme Oy LKV
Ruovesi, Kuru
044 785 2643
Virrat, Haapamäki, Kolho
044 785 2644
Parkano, Ikaalinen, Kihniö, Karvia
050 394 9847

Mikko Vajavaara
040 352 4518
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Kurun Lehti
Nauti
herkulliset
ruoat
llä
paikan pää
tai tilaa
mukaan!
Ala-Huhkaantie 12
34140 Mutala
p. 050 446 6444
info@mutalanhelmi.fi
www.mutalanhelmi.fi

Aukioloajat:
ma–to klo 7–19
pe klo 7–21
la 10–21 ja
su klo 11–19
Keittiö sulkeutuu 30 min
ennen sulkemisaikaa.

Aamupalaa, lounasta ja listaruokia,
anniskeluoikeudet sekä vähittäismyyntiä.
Teemme tilauksesta suolaisia ja makeita tuotteita,
kakkuja ym. arkeen sekä juhlaan.

Joka päivä tuoreet leivonnaiset
ja maistuva lounas
LOUNASKAHVILA AURETAR

Länsi-Aureentie 853
p. 050 438 7399, avoinna joka päivä 8–18

• Vuokramökkejä
Näsijärven rannalla
• Mansikoita
Mansikoita itsepoimien
www.alatoikontila.fi
Minna ja Janne Sarvijärvi
Ala-Toikontie 43, PARKKUU
Varaukset p. 040 589 0355

Koulutettu hieroja,
personal trainer ja
ravintovalmentaja
Ajanvaraus:

www.vello.fi/hop2fit

Vastaanotto 1.6 alkaen kirjaston alakerrassa.
Huom! Käynti sisäpihalta.
Lisätietoja: 040 530 5849/ Eve

Parturi-Kampaamo
Mirva Inkinen
Mäkikuja 1, Kuru, Puh. 03 473 3143

Tervetuloa!
Parturi-Kampaamo Kirsi Lehtinen
Kauppatie 11, Kuru
03 473 3003.
Avoinna ti–la
klo 9.00 alkaen.

Olen lomalla 19.7.–2.8. KAMPAAMO SULJETTU

Nella Isla Eveliinan syntymä
täydensi Leppälahden perheen
onnea
Teksti: Sinikka Leskinen, kuvat: Essi
Valamo ja Jussi Leppälahti

Tämän vuoden alkupäivät
toivat odotetun lisäyksen
Essi Vanamon ja Juha
Leppälahden
perheeseen.
Kesän koittaessa Nella
Isla Eveliina on jo puolivuotias pikkuneiti. Syntymän aikoihin maassa oli
lunta ja pakkassää.
– Nella syntyi 7.1.2021,
täsmällisenä tyttönä juuri
laskettuna päivänä ja samalla Nellan papan, äidin
isän Teppo Vanamon
60-vuotispäivänä. Pappa
sanoikin, että Nellan syntymä oli hänen paras syntymäpäivälahjansa, kertoo
äiti Essi Vanamo odotetusta tapahtumasta.
Ennestään perheessä oli
hänen syksyllä neljä vuotta täyttävä poikansa Rasmus ja isän Juha Leppälahden kesällä viisi vuotta
täyttävä poika Ensio.
Nellan odotus sujui äidin
mukaan pääosin hyvin.
– Pientä jännitystä aiheutti, syntyykö vauva etuajassa kuten isoveljensä
Rasmus aikoinaan. Oman
lapsen odotus on aina yksi
merkityksellisimpiä jaksoja elämässä.
Onko vauva tyttö vai
poika – sitä ei etukäteen
tiedetty, mutta äidillä oli
vahvat tuntemukset, että
vauva olisi tyttö.
– Oli ihana yllätys, että
saimme tyttövauvan! Hän
on oikein tervetullut tasapainottamaan
pienten
poikien vauhdittamaa arkea.
Isän sanoin:
– Kyllä siinä onni täydentyi, kun tyttö syntyi.
Äiti on asiasta samaa
mieltä.
– Perhe tuntuu nyt täydelliseltä, ja arki on kaikin
puolin hyvää ja onnellista.
Vietämme paljon aikaa yhdessä perheenä, ulkoillen
ja tehden asioita yhdessä.
Isoveljet ovat olleet pikkusiskosta innoissaan ja suhtautuvat häneen oikein
hellästi ja huolehtivasti,
Vanamo kuvailee tilannetta.
Puolessa vuodessa ovat
myös pikkuneidin omat
luonteenpiirteet tulleet
esiin. Äiti kertoo, että Nellalla on aivan ihastuttava
luonne.
– Hän on nauravainen,
iloinen ja tyytyväinen vauva, joka ei turhista itkeskele. Nella tutkii maailmaa
kiinnostuneena ja ottaa
hymyillen kontaktia muihin ihmisiin. Hänestä kasvaa vielä ihana pikku neiti.
Myös
isovanhemmat

Jussi Leppälahti
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Perhekuvassa Parkkuun kotimaisemissa äiti Essi Vanamo sylissään Rasmus
ja Juha Leppälahti Nella sylissään, vierellä Ensio.
ovat olleet tytöstä todella
onnellisia. Vanamon mukaan perheen kanssa samalla tilalla asuva Juhan
isä, vaari, Jussi Leppälahti
on tärkeässä roolissa lasten elämässä. Hän kertoo,
että vielä ei ole tarvittu
vauvanhoitoapua, mutta
lähisuku on pienestä neidistä niin haltioissaan, että
apukäsiä ei tarvittaessa ole
vaikea löytää. Tätejä, setiä
ja serkkuja löytyy vanhempien molemmin puolin.
Maalla asuminen on perheelle positiivinen ja luonnollinen asia.
– Maaseutu ei ole meille
mitenkään vierasta, olen
itse asunut maalla yli kymmenen vuotta ja myös poikani syntymästään lähtien.
Täydennämme toisiamme
Juhan kanssa mukavasti,
kun hän toimii maanviljelijänä ja minä maaseutuhallinnon viranomaistehtävissä. Kaikki lapset ovat siis
vahvasti juurtuneita maaseutuun pienestä pitäen,
taustoittaa Vanamo elämäänsä.
Myös lasten kannalta
maalla asuminen on kaikin
puolin positiivinen asia.
– Täällä on tilaa temmeltää, luonto lähellä ja turvallinen leikkiympäristö
omassa pihassa. Vauvan
kanssa saa tehtyä vaunulenkkejä kauniissa maalaismaisemassa.
Meille
maalla asuminen on niin
itsestäänselvyys,
että
emme löytäisi tästä huonoja puolia.
Molemmat perheen pojat ovat olleet jo traktorin
ohjaimissa.
– Ja varmasti osallistuvat tilan töihin tulevaisuudessa enemmänkin, jahka

Essi Vanamo
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Nella, 4 kk, kotona Parkkuussa.
vähän vielä kasvavat. Pojat
ovat innostuneita maatilan koneista ja seuraavat
mielellään peltotöiden tekemistä. Rasmus on lähes
päivittäin auttamassa hevosten ja kanojen hoidossa ja äidin toiveena onkin,
että myös Nella innostuisi
tulevaisuudessa samoista
asioista.
Kasvatuksessa Nellan,
kuten myös poikien kohdalla perheessä käytetään
maalaisjärkeä, sopivasti rajoja ja paljon rakkautta.

Tärkeintä ovat terveet elämänarvot, toisten kunnioittaminen ja hyvät käytöstavat.
– Meillä lapset saavat
näyttää tunteensa ja syli
on aina lapsille avoinna.
Palataan vielä jutun tähteen ja hänen tulevaisuuteensa äidin sanoin:
– Toivomme, että Nellalla on edessään onnellinen,
turvallinen ja kaikin puolin
hyvä tulevaisuus. Vanhempina tuemme häntä parhaamme mukaan.
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IHANA KESÄ VIHDOIN!
Petuniat
10 kpl
8,50,-

Kylän nopein.

Pelargonit Samettikukat
PUUTARHAMYYMÄLÄ
10 kpl
3 kpl
AVOINNA:
8,50,ma–pe
9–17
9,50,la 9–15
Kasvihuoneet
pyhisin 11–16
Kekkilän
tulvillaan
kauniita ja
Vihermulta

komeita kukkia, myös
amppeleita!
Runsaasti
yrttejä ja
vihannesten
taimia!
Puutarhamyymälä
avoinna:
Ma-Pe 9-17
La
9-15
Pyhisin 11-16

50L 4skk

14,90,-

Orvokit
10 kpl
8,50,-

Kattava valikoima
erilaisia pihan
monivuotisia
koriste- ja
hyötykasveja

HUOMIO: mikäli et saanut omaa Ihana Piha
-lehteämme, voit tutustua sen sisältöön
osoitteessa www.viherrinki.fi
Lehti on myös saatavilla pihakassalta!

Kahvila avoinna:

www.elmonet.fi
03 486 4300
asiakaspalvelu
@elmonet.fi

Ma-Pe 8.45-17
La
9-15
Pyhisin suljettu
TERVETULOA!

Kauppisen Martin Pappa-Tunturi
on kuin pakasta vedetty

Martti Kauppisen Pappa-Tunturi on entisöinnin jälkeen kuin uusi.
Teksti ja kuvat: Kyösti Aalto

Kurulaisen Martti Kauppisen omakotitalon pihassa
kiiltelee kuin uutuuttaan
hohtavana hieno punainen mopo, legendaarinen
Pappa-Tunturi. Ajopeli on
kuin pakasta vedetty, vaikka sillä on ikää jo peräti 35
vuotta. Kauppisen perheelle mopo päätyi Martin
kummisedän lahjoittamana.
– Hän kysyi, tarvisiko
poikamme Nooa mopon.
Sanoin, että ei vielä, mutta
ehkä joskus seitsemän
vuoden päästä, kun pojal-

le tulee 15 vuotta täyteen.
Lahjamopedi
Tunturi
Start vuosimallia 1986 oli
periaatteessa aivan ehjä,
mutta silti Kauppinen päätyi entisöimään sen huolella. Hän purki mopon alkutekijöihinsä, ja maalautti pintakäsittelyyn erikoistuneessa yrityksessä ruostuneet rungon osat sekä
puhdistutti ja maalautti
myös sen lokasuojat ja
muutamat muut muoviosat. Kuluneet jarru- ja kytkinvaijerit vaihdettiin uusiin, samoin uusittiin äänenvaimennin, valokytkin

ja renkaat. Tummuneet
kromiosat kirkastuivat sinnikkäällä kiillottamisella.
– Aikoinaan näitä pappiksia on valmistettu niin
valtavia määriä, että uusien varaosien myyjiäkin
löytyy hyvin. Esimerkiksi
kaikki alkuperäisen näköiset tarrat löytyivät helposti Finmopo Oy:stä Järvenpäästä.
Moottorissakaan ei ollut
mitään mekaanista vikaa,
pelkkä huolto eli öljyjen,
tulpan ja suodatinten
vaihto riitti. Takana olevista kilometreistä ei ole var-

maa tietoa, sillä Kauppiselle tullessa mopon nopeusmittarin vaijeri oli irti, joten
nyt mittarissa olevat reilut
6000 kilometriä tuskin pitävät paikkaansa.
– Alun perin tämän oli
ostanut uutena autoton
mies Hartolassa. Ja kyllähän kilometrejä tulee kun
maaseudulla asuu ja välimatkat ovat pitkiä. Tosin
viimeksi tämä on ollut liikenteessä vuonna 2004.
Kun Martti Kauppinen
polkaisee mopon käyntiin,
tuttu Puch-moottorin kaksitahtinen säksätys ja pakokaasun tuoksahdus pääsevät ilmoille. Moottori käy
tasaisesti, valot ja jopa rääkäisevä äänimerkkikin toimivat
asianmukaisesti.
Mopo on myös liikennevakuutettu.
– Trafista löytyi omistushistoria runkonumeron
perusteella.
Katsastuskonttorilla tosin vain tsekkasivat, että runkonumero
vastaa papereissa olevaa.
Nyt mopo on siis täysin
kunnossa, liikennekelpoinen ja tarvitsee vain kovaa
ajoa.
– Vappuna kävin sillä
Muroleessa. Kahvila ei ollutkaan auki ja muutenkin
oli kyllä vähän kylmä ajella.

KURUN LUOTETTAVINTA JA
PARASTA TAKSIPALVELUA

• Tila-auto 1+8 hlöä (+2 pyörätuolipaikkaa)

MATTI P. 045 351 4146

• Henkilöauto 1+4 hlöä (koko Ylöjärven alueella)

MIKKO P. 0400 954 146

• Kela-taksi
• Tuomi Logistiikka, sote-ajot
• Kuriiripalvelut

KIVIMÄKI

Nähdään
taksissa!

Kurun Lehti
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Kunnallisvaalit 2021
-liite

s.11–26

• ehdokasgallup kurulaisille ehdokkaille s.12–13
• nuorison suosikit s. 15
• kansanedustajan ajatuksia s. 22
• äänestäjät äänessä s.24

ennakkoäänestys kotimaassa: 26.5.–8.6.
ennakkoäänestys ulkomailla: 2.–5.6.
vaalipäivä 13.6.
tulosten vahvistaminen: 16.6.
valtuustot aloittavat työnsä 1.8.
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Kyllä ei
Kyllä,
ei, en osaa sanoa -mitä mieltä kurulaiset
kunnallisvaaliehdokkaat ovat?
1. Vauvaraha

2. Pormestari

3. Ratikka 4. Maksuton ehkäisy alle 25-vuotiaille

5. Pride-liputus

6. Koirapuisto

Koonti: Karoliina Laikio, kuvat: ehdokkaat

Kaikille Kurun Lehden tiedossa oleville kurulaisille kunnallisvaaliehdokkaille lähetettiin gallup-kysely, jossa
ehdokkaiden tuli vastata kysymyksiin joko kyllä, ei tai
en osaa sanoa. Suurin osa palautti vastauksensa, ainostaan Pekka Kuisma, Heidi Mustajärvi ja Marjo-Helena Nieminen eivät vastanneet kyselyyn.
Kaikkien 17 ehdokkaan vastaukset on vertailun helpottamiseksi värikoodattu, eli vihreä tarkoittaa kyllä,
punainen ei ja keltainen en osaa sanoa.

Marja Ala-Nikkola
yrittäjä, viherrakentaja, pihasuunnittelija,
ampumakouluttaja
perussuomalaiset

Markku Kortesmaa
eläkeläinen, tietojärjestelmäpäällikkö,
kristillisdemokraatti

Heli Koukeri-Potkonen
hallintosihteeri
SDP

Inga Lehti
toimitusjohtaja
perussuomalaiset

Minna Sarvijärvi
KM, luokanopettaja,
maatilan emäntä
keskusta

Marko Taipale
maanviljelijä
kokoomus

Tapani Tienari
maanviljelijä
kokoomus

Jaana Tiura
luokanopettaja, KM
SDP/sitoutumaton

Vauvaraha
Pormestari
Ratikka
Maksuton ehkäisy alle 25-vuotiaille
Pride-liputus
Koirapuisto

Vauvaraha
Pormestari
Ratikka
Maksuton ehkäisy alle 25-vuotiaille
Pride-liputus
Koirapuisto
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Vauvaraha, ratikka, maksuton ehkäisy alle
25-vuotiaille ja koirapuisto jakavat eniten
vastaajien mielipiteitä

Jussi Leppälahti
yrittäjä/eläkeläinen
kokoomus

Jari Niemi
ensihoitaja
perussuomalaiset

Hermanni Nieminen
turvallisuusalan tehtävissä
perussuomalaiset

Antti Pirttijoki
lupa-asiantuntija,
rakennusmestari
kokoomus

Hannu Ruuska
yrittäjä
perussuomalaiset

Tapio Saarijoki
opistoupseeri evp,
eläkeläinen, keskusta

Karoliina Laikio

Keskustan vaalistartti torilla

Jari Vesanterä
maalarimestari
perussuomalaiset

Laikio

Arja Uusikartano
vasemmistoliitto

Karoliina

Janne Tolvanen
taksinkuljettaja
perussuomalaiset

Keskustan Ylöjärven kunnallisjärjestö vieraili Kurun torilla lauantaina 22.
toukokuuta. Kunnallisvaaliehdokkaat tarjosivat kahvia ja kastettavaa sekä jutustelivat paikalle poikenneiden kanssa. Ajatusten lisäksi vaihdettiin
myös ilmapalloja.
Vasemmalla Timo Kulmala ja Elina Sieppi.
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Kurun alueen tiet, koulu ja satama halutaan
pistää parempaan kuntoon
Teksti: Karoliina Laikio

Jos kurulaiset kunnallisvaaliehdokkaat saisivat päättää, Kurua pistettäisiin isolla kädellä kuntoon. Kysyimme ehdokkailta Kurun kolmea kehityskohdetta, ja ehdottomasti eniten ääniä sai
Kurun Yhtenäiskoulun ja urheilutalon kunnostus.
– Koulun saneeraus on
MAPSTOssa tällä hetkellä
vuodella 2024. On huolehdittava kaikin keinoin, että
tämä myös toteutuu. Urheilutalo alkaa myös rapistua
vähitellen. Sen peruskorjaus on myös sisällytettävä
ohjelmiin, Antti Pirttijoki
(kok) kommentoi.
Samaa mieltä on myös
Marko Taipale (kok) ja Tapani Tienari (kok).
– Urheilutalo ja yhtenäiskoulu pitää remontoida tai
jälkimmäinen jopa uudisrakentaa! Huonokuntoiset tilat on liian helppo lopettaa
ja siirtää Ylöjärvelle, Taipale
sanoo.
– Urheilutalo pitää saada
syksyllä kaupungin talousarvion investointisuunnitelmaan mukaan samalle vuosille Yhtenäiskoulun korjauksen kanssa eli vuosille
2024-2025, Tienari Jatkaa.
Myös Jaana Tiura (sdp)
nostaa esiin koulun ja urheilutalon kunnostuksen.
– Molemmat ovat erittäin
huonossa kunnossa, esimerkiksi sisäilmalta. Molemmat pitää kiireesti korjata tai rakentaa uudestaan.
Positiivisesti lapsiin ja
nuoriin suhtautuu myös
Inga Lehti (ps).
– Lapset ja nuoret ovat
tulevaisuus. Panostus heidän opetukseensa, hoitoonsa ja nuorisotilojen lisäämiseen ei voi olla huono
ajatus.
Lähes puolet ehdokkaista halusi sijoittaa myös teihin: esiin nousivat niin Kantatie 65:n perusparannus,
Virastotie, Itä-Aureentie, kevyenliikenteen väylät kuin
liikenneturvallisuus yleisestikin.
– Kantatie 65 päiväkodin
ja koulun kohdalla on tosi
turvaton, koska autot ajavat tosi lujaa, vaikka on 50
kilometrin nopeusrajoitus.
Satasen nopeus on hyvin
yleistä jopa rekoilla. Lapsille tosi vaarallista ylittää tie,
Heli Koukeri-Potkonen
(sdp) perustelee.
Marja Ala-Nikkolan (ps)
mukaan kevyenliikenteenväyliä pitää lisätä. Tämä
edesauttaisi hänen mukaansa myös Kurun houkuttelevuutta lapsiperheiden keskuudessa.
– Esimerkiksi Parkkuusta
on lyhyt matka Kurun keskustaan, mutta varsinkaan
lapsilla ei ole mitään mahdollisuutta pyöräillä tätä
kyseistä matkaa valtatie
65:n kapeuden ja vilkkaan

Myös näihin asioihin
toivotaan kehitystä

”
•

•

•

•

Yhteensä 17 kurulaista ehdokasta vastasi Kurun Lehden kyselyyn. Ideoita
ja toiveita tuli laidasta laitaan, mutta enemmistö halusi kunnostaa Kurun
Yhtenäiskoulua, urheilutaloa ja
tieverkostoa. Lisää ehdokkaiden
mietteitä Kurun palveluista julkaistaan juuri ennen vaalipäivää ilmestyvässä Kurun Lehdessä
10. kesäkuuta.

•

•

•

•

•
liikenteen takia.
Kantatie 65 on kehityslistalla myös Hannu Ruuskalla (ps) ja Jari Vesanterällä
(ps).
– Kehityskohteista pidän
kärkisijalla edelleen kantatie 65:n perusparannusta
Kyrönlahti-Virrat -välille. Se
ei ole meidän päätettävissämme, mutta pitämällä
asiaa esillä aina kun mahdollista, se ei pääse hautautumaan muiden tiehankkeiden alle, Ruuska kommentoi.
Vesanterä jatkaa niin
ikään, että 65:n kunnostusta olisi hyvä jatkaa Virroille
saakka. Kyrönlahdesta Kuruun tie on asvaltoinnin jälkeen hyvässä kunnossa.
Ruuskan mukaan perusparannus olisi valtava piristys Kurulle ja toisi uusia
asukkaita.
– Se on kuitenkin ainoa
pohjois-eteläsuunnassa
Ylöjärven läpi kulkeva valtatie, jolla kulkee huomattava määrä henkilöliikennettä ja rahtia. Kakkossijal-

la olisi Virastotien päällysteen uusiminen. Se olisi
aika ajankohtainen asia jo
turvallisuudenkin puolesta.
Janne Tolvanen (ps),
Arja Uusikartano (vas) ja
Lehti nostavat esiin myös
sataman kunnostuksen ja
sen palvelutarjonnan parantamisen.
– Kurun satama tulisi
kunnostaa ja sisällyttää sataman ympärille erilaisia
toimintamuotoja, esimerkiksi liikuntapuisto, kahvila/
kioski ja pelikenttä sekä
penkkejä istumiseen, toivoo Arja Uusikartano.
Lehti houkuttelisi satamaan lisää veneilijöitä esimerkiksi tankkauspaikalla.
– Kuru on kaunis paikka,
joka vain vaatisi hieman
apua. Jollain tavalla olisi
pakko pystyä takaamaan
kurulaisille kaikki palvelut.
Tässä auttavat muun muassa viihtyvät mökkiläiset ja
syömään pysähtyvät ohikulkijat, jotka omalta osaltaan pitävät kuntaa pystyssä.

Minna Sarvijärvi (kesk)
nostaa esiin sen, että vahvuuksia ja vetovoimatekijöitä tulee kehittää herkiämättä.
– Vapaa-ajanasunnoilla
viihdytään entistä pitempään, perheet viihtyvät lähellä luontoa ja turvallinen
ympäristö vetää puoleensa.
Liikunta ja liikkumismahdollisuudet nousevat yhdeksi kehityskohteeksi.
– Kaikilla pitäisi olla samat mahdollisuudet liikuntaan ikään katsomatta. Lapsesta lähtien liikunta on hyväksi kansanterveydelle,
Hermanni Nieminen (ps)
perustelee.
Myös Jari Niemi (ps) toivoisi lisää harrastus- ja virkistystoimintaa työväenopistotoiminnan lisäksi.
– Esimerkiksi ulkokuntosali. Eikä vain liikuntaa, kultuuri myös olisi ajankohtaista.
Vastaukset perustuvat
Kurun Lehden gallup-kyselyyn ja
siihen vastanneiden kurulaisten
ehdokkaiden vastauksiin.

•
•
•
•
•

•

•

•

•

Kirkonkylän asemakaava ja kyläkaavat Etelä-Kuruun, Antti Pirttijoki
Kirkonkylän kaavan päivitys, jotta saataisiin rakentamista ja uusia asukkaita alueelle, etätyöskentely saattaa luoda tarpeen, pyrittävä hyödyntämään Näsijärven rantojen mahdollisuudet. Tutkittava Etelä-Kurun kyliin kyläkaavat, jolla mahdollistettaisi rakentaminen näille alueille, pystyisi
hyödyntämään juuri rakennetun valokuidun, Jussi Leppälahti.
Kurun keskustan alue, koska alueella todella vanha kaava, jonka uudistamistarpeita ovat muun
muassa hyötyjätepisteen järkevämpi ja isompi
paikka, Virastotien siirtyminen kaupungin omistukseen + perusparannus, entisen kunnantalon
takapihan alueen hyötykäyttö esimerkiksi ulkoliikuntapuisto/ leikkipuisto, Jaana Tiura.
Uusien yritysten saaminen Kuruun. Työllistävä vakaa yritys ankkuroi asukkaita paikkakunnalle ja
vähentää muuttotappiota, Hannu Ruuska.
Vanhukset ovat meidän vastuullamme ja jokaiselle olisi pystyttävä järjestämään turvattu ja hyvä
vanhuus. Tukea myös yksityiselle sektorille, jotta
saadaan enemmän valikoimaa ja laadulle tae,
Inga Lehti.
Seuraavaksi tarvittaisiin nuoriso- ja senioritoiminnan tiloja, jotta voidaan torjua syrjäytymistä.
Myös koulutiloihin täytyy panostaa, ettei synny
korjausvelkaa tai sisäilmaongelmia, Markku Kortesmaa.
Kurun nuorisolle kunnolliset nuorisotilat ja henkilöstöresurssit toiminnan pyörittämiseen. Nuorten
palveluiden ja toiminnan lisääminen takaa hyvän
ja turvallisen kasvupolun nuorillemme, Arja Uusikartano.
Kurun elinvoimaisuus pitää säilyttää turvaamalla kattavat palvelut lapsiperheille. kannatankin
vauvarahaa erityisesti entisten Kurun ja Viljakkalan kunnan alueille. Myös päiväkodit pitää säilyttää. Kun lapsimäärä saadaan kasvuun ko. alueilla, myös kyläkoulujen uudelleenperustamista pitää harkita, Marja Ala-Nikkola.
Julkinen liikenne. Liikenneyhteydet vallankin kesäaikaan erittäin huonot, Heli Koukeri-Potkonen.
Pirkan Taival reitistön peruskorjaus ja samalla
muun muassa kuntoportaiden rakentaminen,
Jaana Tiura.
Tarpeeksi väljät yritystontit, Jussi Leppälahti.
Kiertoliittymä kantatie 65 Parkano-keskusta. Parantaisi liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta, Jari
Niemi.
Julkinen liikenne kattavaksi, Hermanni Nieminen.
Ylöjärven rakennusjärjestyksen päivittäminen niin
, että kesäasunto voidaan tarvittaessa muuttaa
vakituiseksi asunnoksi. Tällä voidaan saada lisää
vakituisia asukkaita esimerkiksi Kurun alueelle, Tapani Tienari.
Yrityksiä ja alihankintatyötä.Luontomatkailun
edistäminen,puhdasluonto ja paljon puhtaita vesistöjä.Nelikaistainen
tie
Kurusta
Kyrönlahteen,näin yrityksien tuotteet liikkuvat tehokkaammin, Tapio Saarijoki.
Vetovoima, täällä tulee olla kaavoitettuna tontteja kattavasti moneen tarpeeseen hyvällä sijainnilla, työpaikkoja, palvelut ajantasalla, maisema
hoidetun näköisenä ja tekemisen meininki kaikenkaikkiaan, Minna Sarvijärvi.
Elinvoima: yhteisöllisyyden vaaliminen ja yhteinen edunvalvonta kattavasti kaikilla elämänaloilla on jokaisen asukkaankin tehtävä, Minna Sarvijärvi.
Syrjäkylien palvelut ja liikenne. Asiointimahdollisuuksia ja palveluliikennettä täytyy parantaa, Jari
Vesanterä.

”

Kunnallisvaalit 2021 -liite

Nro 21–22 • Torstai 27.5.2021

HUUTOKAUPPA

Kirkkotie 1, Kuru

• Kaupan kohteena entisen Hainarin palvelutalon irtaimistoa.

130

• Huutokaupan tuotto käytetään kurulaisten vanhusten hyväksi.
• Huudetut tavarat kuljetettava pois huutokaupan jälkeen.
tavarat myydään/luovutetaan siinä kunnossa kun ne
myyntihetkellä ovat.

Heli Koukeri-Potkonen
Hallintosihteeri
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Elinvoiman kehittäjät!

Jussi
Leppälahti

79
92
Marko
Taipale

Jaana Tiura ja
Hermanni Nieminen
nuorisovaalien voittoon

Antti
Pirttijoki

85
94
Tapani
Tienari

Maksaja: Ehdokkaat yhdessä

Kaarina Tallila

Järjestäjä: Kuru-Seura

Kurulaiset nuoret pääsivät
äänestämään viime viikon
keskiviikkona 19. toukokuuta, kun Kurun Yhtenäiskoulussa
pidettiin
nuorisovaalit. Äänioikeutettuja
olivat
kaikki
7.–9.-luokkalaiset.
Vaalien voittajaksi nousivat Jaana Tiura (sdp) ja
Hermanni Nieminen (ps).
Äänestysprosentti oli 75,9.
Vaalivirkailijoina toimivat
koulun viimeistä luokkaastetta käyvät oppilaat.
Ennen vaaleja 9.-luokkalaiset olivat tehneet tietojulisteita puolueista, ja
kaikki äänioikeutetut yläkoulun oppilaat olivat voineet perehtyä eri puolueisiin ja heidän kuntavaaliehdokkaisiinsa.
– Harjoitteluäänestäminen kuuluu opetussuunnitelmaan. Kurussa on
aina osallistuttu nuorten

Jaana Tiura

Luokanopettaja, KM

Kuntavaalien ennakkoäänestys 26.5–8.6 ja vaalipäivä 13.6.

Me k
l
Ti mo a r i n a
Kosk
i.

Teksti: Kurun Lehti, kuva: Kaarina
Tallila

Pekka Kuisma

Kiinteistönhoitaja

147

Olemme sitä mieltä, että Kurun alueen tulee säilyä
elinvoimaisena ja Kurun peruspalvelut on turvattava.

Näyttötun ti klo 17–18.
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Maksaja:Kurun Sosiaidemokraatit

Kurulaisten ääni kuuluviin

HUUTOKAUPPA
pe 23.7. klo 18
•

15

Kurun Lehti

Äänestystulos Kurussa
1. Jaana Tiura (sdp) ja Hermanni Nieminen(ps)
3. Pekka Kuisma (sdp) ja Panu Koski (ps)
5. Mika Kotiranta (kok)
6. Timo Tuominen (sdp) ja Heidi Mustajärvi (ps)
8. Päivi Pylsy (vas)
9. Erkki Lehtinen (ps)
10. Karita Jäppinen (kok)
Ääniä saivat myös
Jenni Veijonen (vihr)
Jussi Kytömäki (vihr)
Laura-Kaisa Kovanen (vas)
Sanna Porola (kesk)
Jyrki Ylihonkaluoma (kesk)
valtakunnalisiin vaaleihin,
Kaarina Tallila kertoo.
Vaalitulokset julkaistiin
eilen Ylen suorassa tv-lähetyksessä Uutisluokan
vaalipäivänä 26. toukokuuta.
Kyseessä on valtakunnallinen äänestystapahtu-

ma peruskouluissa, lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa. Nuorisovaalit järjestetään aina valtakunnallisten vaalien yhteydessä, ja niissä äänestetään samoja ehdokkaita
kuin varsinaisissakin vaaleissa.

Yksi Kurun Yhtenäiskoulun nuorisovaaleissa äänestäneistä oli 7.-luokkalainen Eelis Kaustinen. Hän äänesti ensimmäistä kertaa ja äänestää ehkä
uudelleenkin. Kaustinen tiesi ketä äänestää, joten hän ei käynyt nuorten
vaalikoneella testaamassa, keitä kone olisi hänelle ehdottanut. Äänestäminen ei jännittänyt, koska tunnilla oli opetettu miten toimia.

Kunnallisvaalit 2021 -liite

Kurun Lehti

Nro 21–22 • Torstai 27.5.2021

PIDETÄÄN HUOLTA YLÖJÄRVESTÄ.
YLÖJÄRVI PITÄÄ HUOLTA SINUSTA.

115
Ahonen Jussi-Pekka
hallintotieteiden kandinaatti,
ay toimitsija

Ahsan Kamrul
ohjelmistoarkkitehti

121

Heinonen Pauli

värierottelija

tekninen isännöitsijä

127
Karukka Arttu

lasityöntekijä

133

139
Niemi Pertti
pääluottamusmies

Mankkinen Leena
toiminnanjohtaja,
sosionomi

Salminen Joonas
luokanopettaja

linsinööri,
tuotepäällikkö

Halme Tarja

Itäpää Auvo

130

Mattila sami
konepuuseppä

Palonen Tarja
lähihoitaja

Tiura Jaana

Mäkinen Minna

148
Tuominen Timo
palomies

KUNTAVAALIT 13.6.2021
ENNAKKOÄÄNESTYS 26.5–8.6.2021
151
Åman Sari

taloushallinnon opiskelija

www.ylojarvensdp.fi

palomestari

143
Peltomäki Matti
kaupunginsihteeri

teatteriohjaaja, FK

144

Rouhiainen Jaakko

149
Veilahti Sirkku

138
Nevala Yrjö

sairaanhoitaja

142
faktori

lähihoitaja

137

sosiaalityönsihteeri

Peltola Seppo

132
Laine Ville

kiinteistönhoitaja

Mäkinen Jenni

147
luokanopettaja, KM

Kuisma Pekka

136

141

sisustussuunnittelija,
lähihoitaja

131

hallintosihteeri

135

126
Juvela Annastiina

lastenkodinohjaaja,
yövalvoja

Koivisto Heidi Koukeri-Potkonen Heli
tiiminvetäjä,
pääluottamusmies

painaja

125

124

129

Harju Jouko

kehitysvammaistenhoitaja

yrittäjä, metsuri

nuohooja

146
Stenman Päivi

autonkuljettaja,
vartija

Hiltunen Simo Hyvönen Riku-Julius

140
Niemi-Pietilä Mervi

Haapaniemi Seppo

120

119

118

123

134

sisätauti-kirurginen sairaanhoitaja

145

rakennusmestari

128
Kivioja Mika

asentaja

liikunnanohjaaja

Haapanen Pasi

122

Heino Juhani

Lamminen Jaana

117

116

liikuntapaikkojenhoitaja

150
Vuorela Tarja
sairaanhoitaja

Maksaja: Ylöjärven sos.dem. kunnallisjärjestö ry
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TÄRKEITÄ ASIOITA:
Lapset ja nuoret

Kurun vetovoiman
lisääminen

Toimitusjohtaja

Tieverkostot kaipaavat
remonttia pikaisesti
Kuntatalous kuntoon
oikeudenmukaisesti
Maatalous, sen kaikkine
muotoineen, on tärkeä
toimiala, jonka
tulevaisuudesta huolehtiminen
on yhteinen etumme

35

INGA LEHTI

”Olen määrätietoinen ja
ratkaisuhakuinen.
Tiukka oikeudenmukaisuus
on yksi pääperiaatteitani”

MIELIPIDE

Tapio
Saarijoki

Kuru tarvitsee tukijoita
Opetin 35 vuotta Ylöjärven lukiossa matematiikkaa ja tietotekniikkaa. Tutustuin suureen joukkoon
kurulaisia nuoria: mainiota porukkaa!
Lähdin kuntapolitiikkaan vuonna 2005. Nyt
olen sekä sivistys- että tarkastuslautakunnan varapuheenjohtaja.
Olen sivistyslautakunnan edustajana Kurun
koulun ja päiväkodin yhteistyöryhmässä. Kauden
alussa pohdimme päiväkodin tilannetta. Kerroin
päättäjille huoleni Kurun
päiväkodista.
Ratkaisu
löytyi ja pikkuväki on saanut mainiot tilat.
Keväällä sivistyslautakunta on keskustellut perusopetuksen tuntikehyksestä. Se määrää koulujen
opetusjärjestelyt ja ryhmäkoot.
Lautakunta on pitänyt
tiukasti kiinni sovitusta
ryhmän jakorajasta. Vasta
sen ylittyminen jakaa luokan automaattisesti kahdelle opettajalle.
Vahannan ja Viljakkalan
kouluissa yksi luokka jaettiin silti kahdelle opettajalle oppilaiden tuen tarpeen johdosta.
Kurussa on vastaava tilanne. Ekaluokalla on 22
oppilasta. Siellä on siis 22
erilaista pientä ihmistä.

Esitin kokouksessa, että
myös Kurussa ekaluokka
jaettaisiin ensi lukuvuonna kahdelle opettajalle.
Kakkosluokalla pitää
varmistaa oppilaiden sujuva luku- ja laskutaito:
opetusjärjestelyt kahden
opettajan ja erityisopettajan kanssa voitaisiin tehdä joustavasti. Perustaitojen haltuunotto on oleellisen tärkeä, vaikeuksia
ennalta ehkäisevä askel
lapsen koulupolulla.
Vihreiden, demarien ja
vasemmiston ponnisteluista huolimatta lautakunta ei hyväksynyt jakoa
Kurussa.
Uusi valtuusto päivittää
kaupunkistrategian. Nykyisessä strategiassa ei
mainita varhaiskasvatusta
eikä perusopetusta. Näiden lisäksi strategiaan on
lisättävä sitoumus päätösten lapsivaikutuksen arvioinnista: edetään kohti
lapsiystävällisiä päätöksiä.
Kurun koulussa on havaittu sisäilmaongelmia.
Koulun saneeraus on
suunniteltu
vuosille
2023–2025. Koska tärkeintä on tilojen terveysturvallisuus, tämän ongelman lapsivaikutusten arviointi ”pakottaisi” aikaistamaan saneerausta. Jo
ensi kesänä tarvitaan ripeitä toimia.

Opistoupseeri evp

Kurun palvelut on

13

säilytettävä vähintään

Maksaja: Kurun keskusta

Kurulaisten hyvinvointi

entisellään!

Sanojensa mittainen

Minna
Sarvijärvi

14

KM, luokanopettaja ja emäntä

www.minnasarvijarvi.fi

Se kotimainen.

AIKATAULU
ENNAKKOÄÄNESTYS
Valtuuston pitäisi katsoa kauas tulevaisuuteen
ja muistaa oikeudenmukaisuus. Tilinpäätökset
2017–2020 kertovat sivistystoimen säästäneen yhteensä 4,5 miljoonaa euroa sille myönnetyistä
määrärahoista. Vaikka olisimme tehneet joka vuosi puolen miljoonan euron lisäpanostuksen lapsiin ja nuoriin, ”säästöön”
olisi silti jäänyt 2,5 miljoonaa euroa.
Pyrin uuteen valtuus-

toon, koska lapset ja nuoret tarvitsevat tukijoita.
Haluan edelleen toteuttaa Vihreiden vaalilupausta toimia tasa-arvoisen
varhaiskasvatuksen
ja
koulutuksen sekä oikeaaikaisen oppilashuollon
tuen puolesta.

Jussi Kytömäki,
Kuntavaaliehdokas 184
www.jussikytomaki.fi

8. KESÄKUUTA SAAKKA,
VAALIPÄIVÄ 13. KESÄKUUTA.

TEKSTARI
Toivottavasti kaupunginvaltuuston kokouksia striimataan myös jatkossa. Pystyi Kurustakin osallistumaan kokouksen kulkuun. Loistava tapa myös tutustua valtuutettuihin - tulee todella persoonat esille!
Nyt tiedän, ketä en äänestä

18
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Ylöjärven kaupungissa 13. päivänä kesäkuuta 2021 toimitetta
Suomen Keskusta r.p.

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Hakanen, Teuvo

yrittäjä, kuormaautonkuljettaja

Jutila, Heikki

maatalousyrittäjä

Koskinen, Riitta

procurement data assistant,
luottamusmies

Kulmala, Timo

autoilija, yrittäjä

Lahtinen, Erkki

asentaja

Metsälä, Paul

insinööri, energiaasiantuntija

Niininen, Petri

myyntipäällikkö

Parkkinen, Timo

osaamispäällikkö,
metsänhoitaja

Porola, Sanna

director process business
Finland

Rantala, Juha

prosessityöntekijä,
sähköasentaja

Risku, Leena

farmaseutti,
asiakkuuspäällikkö

Saarijoki, Tapio

opistoupseeri evp,
eläkeläinen

Sarvijärvi, Minna

KM, emäntä

Sieppi, Elina

diplomi-insinööri,
rakennusmestariopiskelija
(AMK)

Sivonen, Pekko

veturinkuljettaja

Särkilampi, Matti

varaosamyyjä

Toikkonen, Esa

sähköinsinööri, maanviljelijä

Ukonmäki, Virpi

kassamyyjä, opiskelija

Vuolle, Aila

opiskelija

Ylihonkaluoma, Jyrki

insinööri

Perussuomalaiset r.p.

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Ala-Nikkola, Marja

yrittäjä, puutarhuri

Alhamo, Juha

yrittäjä

Flytström, Auli

lähihoitaja, koulunkäynnin
ohjaaja

Heiska, Mauri

yrittäjä

Hirsimäki, Tuija

kotitalous- ja
kuluttajapalveluneuvoja

Hirvonen, Marko

yksikön päällikkö

Jussila, Jukka

lehtori, YAMK

Jussila, Jani

opiskelija

Kolehmainen, Toni

autonkuljettaja

Koponen, Teemu

offsetpainaja,
taksinkuljettaja

Koski, Panu

kaivinkoneenkuljettaja

Koskinen, Minna

yrittäjä, opiskelija

Kyllöinen, Linda

opiskelija

Lehti, Inga-Mari

toimitusjohtaja

Lehtinen, Erkki

yhdistelmäajoneuvonkuljettaja

Lehtinen, Minna

omaishoitaja, eläkeläinen

Lehtonen, Tero

röntgenhoitaja, suunnittelija

Leppälä, Roy

yrittäjä

Morikka, Esko

lehtori, emeritus

Mustajärvi, Heidi

yrittäjä, toimitusjohtaja

Mäki-Ventelä, Markku

ylikonstaapeli, kenttäjohtaja

Niemi, Jari

ensihoitaja

Niemi, Macy

eläkeläinen

Nieminen, Hermanni

turvallisuusalan esimies

Pajunen, Henrik

varastotyöntekijä

Pajunen, Janne

yrittäjä

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

Palmi, Ari

mekaanikko

Pelkonen, Erja

perheterapeutti,
sairaanhoitaja

Rahkola, Ari

projektipäällikkö

Rahkola, Ulla

eläkeläinen

Rauva, Ville

myyjä

Ruuska, Hannu

yrittäjä

Saaristo, Tomi

puuseppä

Salminen, Jan

delivery manager, teamleader

Savio, Sami

diplomi-insinööri,
kansanedustaja

Selin, Janne

yrittäjä, muusikko

Siikaniva, Riitta

myyjä, eläkeläinen

Teivonen, Juha

levyseppä-hitsaaja

Tolvanen, Janne

taksinkuljettaja

Tuominen, Juha

yrittäjä

Vesanterä, Jari

maalarimestari

Viljanen, Oskari

yrittäjä

Kansallinen Kokoomus r.p.

64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

Blom, Jarmo

isännöitsijä

Blom, Katariina

oikeusnotaari

Haataja, Peer

johtaja

Harra, Mikko

toimitusjohtaja

Helin, Taru

lähihoitaja

Jäntti, Iikka

sairaanhoitaja

Jäppinen, Karita

osastonhoitaja,
kehittämiskoordinaattori

Järvensivu, Antti

varusmies, ylioppilas

Kivinen, Petri

yrityspalvelumyyjä,
toimitusjohtaja

Koivunen, Anselmi

opiskelija, yrittäjä

Konttinen, Heikki

timpuri

Kotiranta, Mika

yrittäjä, kiinteistövälittäjä

Kulmala, Jenni

sairaanhoitaja

Kyttälä-Koskinen,
Hannele

terveydenhoitaja-diakonissa,
kriisityöntekijä

Leminen, Matti

toimitusjohtaja, yrittäjä

Leppälahti, Jussi

yrittäjä, eläkeläinen

Luojus, Katja

koulutuspäällikkö,
sairaanhoitaja

Ojaranta, Elina

myymäläpäällikkö

Ojares, Juho

rakennustekniikan DI

Pellas, Paul

opiskelija

Peurala, Sami

rakennusmestari

Pirttijoki, Antti

lupa-asiantuntija,
rakennusmestari

Rantanen, Sami

yksikönvastaava

Riuttala, Susanna

vastaava lääkäri

Siitama, Timo

projektipäällikkö

Silfverberg, Markus

yrittäjä

90
91
92
93
94
95
96
97

Sinisalo, Jorma

eläkeläinen

Suvanto, Pauliina

suuhygienisti AMK

Taipale, Marko

maanviljelijä, omaishoitaja

Teivaala, Antti

maanviljelijä

Tienari, Tapani

maanviljelijä

Uusi-Erkkilä, Anja

eläkeläinen

Uusitalo, Markku

diplomi-insinööri

Vilén, Riitta

erikoissairaanhoitaja

Suomen
Kristillisdemokraatit
(KD) r.p.

98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112

Alanen, Nina

sairaanhoitaja

Järvenpää, Marja

autonkuljettaja, yrittäjä

Kaasalainen, Jouni

linja-autonkuljettaja

Kortesmaa, Markku

dipl.ins., eläkeläinen

Lumppio, Esa

insinööri

Nieminen, Marjo-Helena

perhehoitaja, sosionomi

Obisike, Johanna

ompelijamestari, kotiäiti

Ojanperä, Jarmo

laatupäällikkö, eläkeläinen

Palmi, Eija

tekstiilityöntekijä,
työnohjaaja

Pyöriä, Kaarlo

diplomi-insinööri,
eläkeläinen

Pätäri, Marika

varhaiskasvatuksen
erityisopettaja

Salojensaari, Marko

yrittäjä

Siren, Ritva

asiakasneuvoja, eläkeläinen

Tunturi, Sami

sosionomi, palveluohjaaja

Ylipää, Suvi

lähihoitaja

Liike Nyt

113
114

Anttila, Olli

musiikkituotta

Rajala, Mar

insinööri
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t r.p.

aja, yrittäjä

rkus

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p.

115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140

Ahonen, Jussi-Pekka

hallintotieteiden kandidaatti,
ay-toimitsija

Ahsan, Kamrul

ohjelmistoarkkitehti

Haapanen, Pasi

rakennusmestari

Haapaniemi, Seppo

autonkuljettaja, vartija

Halme, Tarja

kehitysvammaistenhoitaja

Harju, Jouko

painaja

Heino, Juhani

värierottelija

Heinonen, Pauli

tekninen isännöitsijä

Hiltunen, Simo

nuohooja

Hyvönen, Riku-Julius

yrittäjä, metsuri

Itäpää, Auvo

lastenkodin ohjaaja,
yövalvoja

Juvela, Annastiina

sisustussuunnittelija,
lähihoitaja

Karukka, Arttu

asentaja

Kivioja, Mika

lasityöntekijä

Koivisto, Heidi

tiiminvetäjä,
pääluottamusmies

Koukeri-Potkonen, Heli

hallintosihteeri

Kuisma, Pekka

kiinteistönhoitaja

Laine, Ville

lähihoitaja

Lamminen, Jaana

liikunnanohjaaja

Mankkinen, Leena

toiminnanjohtaja, sosionomi

Mattila, Sami

konepuuseppä

Mäkinen, Jenni

sosiaalityönsihteeri

Mäkinen, Minna

sairaanhoitaja

Nevala, Yrjö

palomestari

Niemi, Pertti

pääluottamusmies

141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151

Palonen, Tarja

lähihoitaja

Peltola, Seppo

faktori

Peltomäki, Matti

kaupunginsihteeri

Rouhiainen, Jaakko

liikuntapaikkojenhoitaja

Salminen, Joonas

luokanopettaja

Stenman, Päivi

insinööri, tuotepäällikkö

Tiura, Jaana

KM, luokanopettaja

Tuominen, Timo

palomies

Veilahti, Sirkku

FK, teatteriohjaaja

Vuorela, Tarja

sairaanhoitaja

Åman, Sari

taloushallinnon opiskelija

Vasemmistoliitto r.p.

152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173

Haukka, Terhi

lähihoitaja

Hokkanen, Minna

tekstinkäsittelijä, opiskelija

Jukantupa, Anna

sosionomi AMK

Koivula, Mika

leipuri, pääluottamusmies

Kovanen, Laura-Kaisa

laitoshuoltaja

Lehti, Jari

työsuojeluvaltuutettu

Leinonen, Susanna

tradenomi, sisällöntuottaja

Leppänen, Aki

lähihoitaja,
työsuojeluvaltuutettu

Martikainen, Nina

erityislastenohjaaja

Moisio, Eija

eläkeläinen

Moisio, Erkki

eläkeläinen

Niemistö, Arto

myyjä

Palukka, Hannele

TKI-asiantuntija, YTT

Pylsy, Päivi

kokki

Raappana, Petja

työnjohtaja,
työsuojeluvaltuutettu

Risku, Pete

betoniraudoittaja,
luottamusmies

Sundvall, Petri

eläkeläinen

Taipale, Tiina

talousasiantuntija

Talasmäki, Johanna

pääluottamusmies

Torvinen, Pia

ohjaaja

Uusikartano, Arja

eläkeläinen

Virolainen, Pasi

eläkeläinen

Kristallipuolue r.p.

174

Räsänen, Terho

rakennusmies

Vihreä liitto r.p.

175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199

Björkling, Samuli

graafinen suunnittelija,
opiskelija

Valitsijayhdistys
Jorma Grönlund

200

Grönlund, Jorma

ammatinharjoittaja,
tutkimushaastattelija

Hakala, Erja

osastosihteeri, eläkeläinen

Halttula, Timo

asiakkuuspäällikkö

Honkanen, Satu

ylitarkastaja

Husso, Soili

vesihuoltopäällikkö

Immonen, Niina

vastaava sairaanhoitaja

Kiiskinen, Jenni

vieraiden kielten lehtori, FM

Kuusinen, Päivi

sairaanhoitaja

Kvick, Kai

lähihoitaja, yrittäjä

Kytömäki, Jussi

matematiikan opettaja,
eläkeläinen

Kytömäki, Outi

kirjastonhoitaja, eläkeläinen

Lipsonen, Tiia

kätilöopiskelija, FM

Listenmaa, Sari

erityisopettaja, työnohjaaja

Löytty, Karoliina

maatalouslomittaja, pappi

Päivärinta, Terhi

apulaistuottaja

Salojärvi, Kirsi

ostaja

Seuri, Enni

rakennusinsinööri,
rakennusmaalari

Takala, Matleena

varhaiskasvatuksen opettaja

Toiva, Kirsti

eläkeläinen, vanhus- ja
kriisityöntekijä

Toivonen, Timo

luokanopettaja

Veijonen, Jenni

fysioterapeutti

Verhaegen, Arne

yrittäjä

Vilkko, Anna-Maija

opettaja

Vuojolainen, Emmi

sairaanhoitajadiakonissaopiskelija

Vuorela, Merja

henkilökohtainen avustaja,
markkinoija

Niemi-Pietilä, Mervi

sisätauti-kirurginen
sairaanhoitaja

Ylöjärven kaupungin keskusvaalilautakunta
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MEILLE KRISTILLISDEMOKRAATEILLE
KUNTALAISTEN PERUSPALVELUT
OVAT SYDÄMEN ASIA

98
NINA
ALANEN

Sairaanhoitaja

102
ESA
LUMPPIO
Insinööri

106
EIJA
PALMI

Tekstiilityöntekijä

110
RITVA
SIREN

Asiakasneuvoja (eläk.)

99
MARJA
JÄRVENPÄÄ

Yrittäjä, autonkuljettaja

103
MARJO-HELENA
NIEMINEN
Sosionomi

107
KAARLO
PYÖRIÄ

DI, opettaja (eläk.)

111
SAMI
TUNTURI

Palveluohjaaja, sosionomi

100
JOUNI
KAASALAINEN

Linja-autonkuljettaja

104
JOHANNA
OBISIKE

Ompelijamestari, kotiäiti

108
MARIKA
PÄTÄRI

Varhaiskasvatuksen
erityisopettaja

101
MARKKU
KORTESMAA
DI (eläk.)

105
JARMO
OJANPERÄ

Laatupäällikkö (eläk.)

109
MARKO
SALOJENSAARI
Yrittäjä

112
SUVI
YLIPÄÄ

www.kd.fi

Lähihoitaja

PIDETÄÄN KOKO YLÖJÄRVI MUKANA
Tutustu Ylöjärven KD:n ehdokkaisiin ehdokasgalleriassa kd.fi/ylojarvi2021
Ennakkoäänestys kotimaassa 26.5.–8.6.2021 • Varsinainen vaalipäivä 13.6.2021

KD Ylöjärvi
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YLÖJÄRVEN PUOLELLA.
64 JARMO

65 KATARIINA

66 PEER

67 MIKKO

68 TARU

69 IIKKA

70 KARITA

Isännöitsijä

Oikeusnotaari

Johtaja

Toimitusjohtaja

Lähihoitaja

Päätoim. työsuojeluvaltuutettu,
sairaanhoitaja

Osastonhoitaja,
kehittämiskoordinaattori

71

72 PETRI

73 ANSELMI

74 HEIKKI

75 MIKA

76 JENNI

77

Ylioppilas,
tmi yrittäjä

Yrityspalvelumyyjä,
yrittäjä

Opiskelija,
yrittäjä

Timpuri

Yrittäjä,
kiinteistönvälittäjä

Sairaanhoitaja

(sit.) Terveydenhoitaja-diakonissa,
kriisityöntekijä

78 MATTI

79 JUSSI

80 KATJA

81

82 JUHO

83 PAUL

84 SAMI

Toimitusjohtaja,
yrittäjä

Yrittäjä,
eläkeläinen

Koulutuspäällikkö,
sairaanhoitaja

Myymäläpäällikkö

Rakennustekniikan DI,
projekti-insinööri

Opiskelija

Rakennusmestari

85 ANTTI

86 SAMI

87 SUSANNA

88 TIMO

89 MARKUS

90 JORMA

91

Lupa-asiantuntija,
rakennusmestari

Yksikön vastaava,
yhteisöpedagogi AMK

Vastaava lääkäri

Projektipäällikkö

Yrittäjä

Eläkeläinen

Suuhygienisti AMK

92 MARKO

93 ANTTI

94 TAPANI

95 ANJA

96 MARKKU

97 RIITTA

Maanviljelijä,
omaishoitaja

Maanviljelijä

Maanviljelijä

Eläkeläinen

Diplomi-insinööri

Erikoissairaanhoitaja,
tark. ltk. jäsen

BLOM

ANTTI
JÄRVENSIVU

LEMINEN

PIRTTIJOKI

TAIPALE

BLOM

KIVINEN

LEPPÄLAHTI

RANTANEN

TEIVAALA

HAATAJA

KOIVUNEN

LUOJUS

RIUTTALA

TIENARI

HARRA

KONTTINEN

ELINA
OJARANTA

SIITAMA

UUSI-ERKKILÄ

HELIN

KOTIRANTA

OJARES

SILFVERBERG

UUSITALO

JÄNTTI

KULMALA

PELLAS

SINISALO

VILÉN

JÄPPINEN

HANNELE
KYTTÄLÄ-KOSKINEN

PEURALA

PAULIINA
SUVANTO
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Perussuomalaisilla eniten ehdokkaita joukossa myös kansanedustaja Sami Savio

Perussuomalaiset edustivat Kurun markkinoilla vuonna 2018, ja mukana oli myös kansanedustaja Sami Savio.
Edessä Ylöjärven Perussuomalaisista sihteeri Henrik Pajunen, Janne Tolvanen, puheenjohtaja Tomi Saaristo, Oriveden Perussuomalaisten puheenjohtaja Sami Kymäläinen ja Ylöjärven Perussuomalaisten hallituksen jäsen ja kuntavaaliehdokas Janne Selin. Takana Kangasalan entinen perussuomalainen,
nykyinen kristillisdemokraatti Janne Kähkönen, Hannu Ruuska ja Sami Savio.
Teksti ja kuva: Karoliina Laikio

Kunnallisvaaleissa on Ylöjärvellä yhteensä 199 ehdokasta, joista lähes neljännes on perussuomalaisia. Yksi 42 perussuomalaisesta ehdokkaasta on
nykyinen kaupunginvaltuutettu, kansanedustaja
Sami Savio. Hänen näkemyksensä mukaan sekä
perussuomalaisten gallup-nousun että laajan
ehdokaslistan takana on
vuosien ajan perussuomalaisten tekemä pitkäjänteinen työ tavallisten
suomalaisten hyväksi.
– Suomi tarvitsee arkijärkistä päätöksentekoa,
jossa koko maata ja kaikkia suomalaisia kohdellaan samanarvoisesti. Haluamme suunnata suomalaisten veroeurot kotimaiseen käyttöön, ei Suomen rajojen ulkopuolelle.
Savio ei katsele Ylöjärven asioita ainoastaan
paikalliselta tasolta. Eduskunnasta käsin niin Kurun
kuin koko Ylöjärvenkin ti-

lanne heijastuu suhteessa
koko maahan. Kaupunginvaltuutetun ja kansanedustajan tehtävien yhdistäminen on Savion
mukaan onnistunut tähän
mennessä suhteellisen
hyvin.
– Kummastakin tehtävästä saa tietoa ja näkemystä, jotka auttavat toisen toimen hoitamisessa.
Kuntien tehtäväkenttää
hallitseva lakisääteisyys ei
kuitenkaan aina mahdollista järkevien päätösten
tekoa yksittäisessä kunnassa.
Ennen eduskuntaan valituksi tulemista Savio oli
myös Ylöjärven kaupunginhallituksen jäsen. Aikataulusyistä hän joutui kuitenkin luopumaan kyseisestä tehtävästään vuonna 2015, eli samana vuonna eduskuntaan pääsyn
kanssa.
– En ole tällä kaudella
myöskään minkään lautakunnan jäsen. Näitä luottamustehtäviä hoitavat
muut perussuomalaiset
valtuutetut, mikä on

osoittautunut järkeväksi
ratkaisuksi.
Savio on eduskunnassa
ollessaan tehnyt yhteensä
28 aloitetta, jotka ovat
koskeneet muun muassa
kantatie 65:n perusparannusta ja yrittäjyyspainotteisen lukio-opetuksen
kehittämistä.
– Haluan edistää sekä
eduskunnassa että paikallistasolla työllisyyden ja
yrittäjyyden edellytysten
kohentamista sekä liikenneverkon parantamista.
Myös järkevä taloudenpito ja velkaantumisen pysäyttäminen ovat minulle
tärkeitä asioita sekä Ylöjärven että koko Suomen
mittakaavassa.
Myös peruspalvelut ja
niiden toimivuus on Saviolle tärkeää. Perussuomalaiset ovat ajaneet niin
Kurun terveysaseman kesäaukioloaikaa kuin pienten päiväkotien jatkoakin.
– Paikallistasolla perussuomalaiset ovat jo vuosien ajan puolustaneet Kurun palvelutarjontaa. Peruspalveluiden toimivuus

koko Ylöjärven alueella
on huomattavasti tärkeämpää kuin veroeurojen käyttö sellaisiin kohteisiin, jotka eivät ole välttämättömiä. Aina esityksemme eivät ole menestyneet, mutta linjamme
on kuitenkin pysynyt vakaana ja luotettavana. Esimerkiksi kiinteistöveroprosentteja on laskettu
vaatimuksestamme useaan otteeseen tällä valtuustokaudella.
Savion mukaan työnteon ja yrittämisen on oltava mahdollista myös suurten asutuskeskusten ulkopuolella.
– Kaupungin tarjoamien yritystonttien hintataso sekä myynti- ja vuokrausehdot on syytä pitää
kohtuullisina.
Hänen mukaansa uusia,
aloittavia yrittäjiä voitaisiin tukea esimerkiksi
maksuhuojennuksilla ja
Kurun matkailullista vetovoimaa voisi hyödyntää
Ylöjärven seudun markkinoinnissa huomattavasti
nykyistä paremmin.

– Esimerkiksi edellä
mainittu kantatie 65:n perusparannus kohentaisi
olennaisesti Kurun kulkuja kuljetusyhteyksiä.
Ratikkasuunnitelmat eivät kuitenkaan kuulu Savion näkemyksiin kulkuja kuljetusyhteyksien parantumisesta.
– Perussuomalaiset vastustavat tiukasti seuturaitiotien yli sata miljoonaa
euroa maksavaa jatkolinjaa Ylöjärvelle. Pidämme
raitiotietä hyvin kalliina ja
kankeana liikkumismuotona, joka hyödyttää vain
pientä osaa Ylöjärven keskusta-alueen asukkaista.
Kuruun nämä vähäiset
hyödyt eivät luonnollisesti ulotu lainkaan. Ylöjärven ja Kurun joukkoliikenne voitaisiinkin hoitaa
huomattavasti
joustavammin bussiliikenteen
reittitarjontaa lisäämällä.
Savion mukaan eduskunnan on varmistettava,
että tavallisella suomalaisella on varaa yksityisautoiluun myös jatkossa.
– Esimerkiksi polttoai-

neveron korotukset tekevät työssäkäynnistä ja arkipäiväisestä asioinnista
kalliimpaa alueilla, joissa
joukkoliikenne
toimii
huonosti tai ei ollenkaan.
Myös liikenneväylien on
oltava kunnossa.
Kurun vahvuuksina Savio näkee luonnonläheisyyden ja asumisen kohtuullisen hintatason.
– Ne houkuttelevat lapsiperheitä, jotka tuovat
alueelle elinvoimaa ja
käyttävät runsaasti paikallisia yksityisiä palveluita. Luonnollisesti myös
esimerkiksi koulut, päiväkodit terveysasema ja kirjasto ovat asukkaille tärkeitä. Kuntapäättäjien on
varmistettava, että peruspalvelut ovat toimivia
muuallakin kuin kaupunkikeskustoissa. Liiallinen
keskittämispolitiikka uhkaa ajaa vaikeuksiin sekä
suuret asutuskeskukset
että hiljenevät kylät. Ihmisille on tarjottava aito
mahdollisuus asua myös
pienemmissä taajamissa
tai maaseudulla.

Kunnallisvaalit 2021 -liite

Nro 21–22 • Torstai 27.5.2021

Valitse vastuunkantaja!
3
Heikki Jutila

Teuvo Hakanen

Timo Parkkinen

Petri Niininen

12

Sanna Porola

14

13
Tapio Saarijoki

asiakkuuspäällikkö, farmaseutti

opistoupseeeri evp, eläkeläinen

17
Esa Toikkonen

varaosamyyjä

sähköinsinööri, maanviljelijä
www.toikkonen.fi

11
Juha Rantala

prosessityöntekijä, sähköasentaja

16

15

Minna Sarvijärvi

Elina Sieppi

KM, emäntä
www.minnasarvijarvi.fi

18

Matti Särkilampi

asentaja

Director Process Business Finland

metsänhoitaja
twitter: timoparkkinen

myyntipäällikkö

Leena Risku

Erkki Lahtinen

10

9

8

insinööri, energia-asiantuntija

6

Timo Kulmala

Riitta Koskinen

7
Paul Metsälä

5

4
hankinta-assistentti, luottamusmies autoilija, yrittäjä

maatalousyrittäjä

yrittäjä, kuorma-autonkuljettaja

Se kotimainen.

diplomi-insinööri,
rakennusmestariopiskelija

19

Pekko Sivonen
veturinkuljettaja

21

20

Virpi Ukonmäki

Aila Vuolle

merkonomi, kirjanpitäjä

kassamyyjä, opiskelija

Jyrki Ylihonkaluoma
insinööri

Maksaja: Keskustan Ylöjärven kunnallisjärjestö ry
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152

Haukkala
Terhi
lähihoitaja

153

Hokkanen
Minna

tekstinkäsittelijä,
opiskelija

161

160
Martikainen

Moisio

erityislastenohjaaja

eläkeläinen,
kaupunginvaltuutettu

Nina (sit.)

Eija (sit.)

168

169

155

154
Jukantupa

Koivula

Kovanen

sosionomi,
AMK

leipuri,
pääluottamusmies

laitoshuoltaja

Anna

Mika

162

163

Moisio

Niemistö

eläkeläinen

myyjä

Erkki

170

Arto (sit.)

171

157

156
Laura-Kaisa

164

Lehti

työsuojeluvaltuutettu

165

166

TKI-asiantuntija
YTT

kokki

työnjohtaja
työsuojeluvaltuutettu

Petja (sit.)

173

172

Torvinen

Uusikartano

Virolainen

hitsaaja

talousasiantuntija

perhepäivähoitaja
pääluottamusmies

ohjaaja

eläkeläinen
kaupunginvaltuutettu

eläkeläinen (sit.)

Tiina

lähihoitaja
kaupunginvaltuutettu

Raappana

Päivi

Talasmäki

Petri

tradenomi
sisällöntuottaja

Pylsy

Taipale

Pia (sit.)

Leppänen

Palukka

Hannele (sit.)

Sundvall

Johanna

Leinonen

Susanna (sit.)

Jari (sit.)

Arja

Pasi

159

158
Aki

167
Risku

Pete (sit.)

betoniraudoittaja,
luottamushenkilö
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KUNNALLISVAALIT

VAALIGALLUP

Ehdokkaita mietitään vielä

Kurun SDP
tarjoaa kahvit
la 29.5. klo 11–14
Kurun torilla.
Tervetuloa!

Teksti ja kuvat: Jukka Kallio

Kuntavaaleissa 13. kesäkuuta valitaan Ylöjärven kaupunginvaltuustoon 51 valtuutettua toimikaudeksi 2021-2025.
Kurussa vaalipäivän äänestyspaikkana toimii Kurun kirjasto. Ennakkoäänestys on jo alkanut, ja se jatkuu 8. kesäkuuta saakka.
Teimme viikko sitten 19. toukokuuta vaaligallupin Kurussa, jossa kysyimme kurulaisilta:
1. Oletko jo valinnut henkilön, jota äänestät?
2. Äänestätkö kurulaista henkilöä vai puoluetta?
3. Miksi valitsit tämän henkilön tai puolueen?

Kai tiedätte ketä äänestätte!

45

Perusturvallista asioiden hoitoa.

Nieminen Hermanni

Lasse Friman

Piia Lähdekorpi

1) En ole.
2) Kurulainen saa ääneni, haluan osaltani vaikuttaa alueen asioihin.
3) Isänmaallisuus on tärkeä.

1) En ole valinnut.
2) Ehkä puoluetta.
3) En osaa valita yhtä henkilöä, siksi valitsen puolueen.

Aila Liesivesi

Markku Palmu

1) En ole valinnut.
2) En kumpaakaan, koska en aio mennä äänestämään.
3) Jos kurulainen ehdokas ajaisi Kurun asioita, niin voisin äänestää.

1) On selvillä
2) Äänestän henkilöä.
3) Todennäköisesti ihan sen takia, koska harrastan liiketoimintaa täällä ja löytyy mieluinen henkilö, toisaalta
myös puolue.

Maksaja: Viljakkalan Vasemmistoliitto ry.

IKÄYSTÄVÄLLINEN JA
TASA-ARVOINEN KUNTA

Erkki Moisio
Viljakkalasta
Ylöjärven valtuustoon.

162

Tehdään yhdessä
Ylöjärvestä ikäystävällinen
ja alueellisesti
tasa-arvoinen kunta.
vasemmisto.fi
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YLÖJÄRVEN PERUSSUOMALAISET
22
Ala-Nikkola Marja
yrittäjä
puutarhuri

23

24

25

26

27

Alhamo Juha

Flytström Auli

Heiska Mauri
yrittäjä

Hirsimäki Tuija

kotitalous- ja
kuluttajapalveluneuvoja

Hirvonen Marko

30

31

32

yrittäjä

28

29

Jussila Jukka

Jussila Jani

lehtori
YAMK

34
Kyllöinen Linda
opiskelija

40
Morikka Esko
lehtori
emeritus

opiskelija

35
Lehti Inga-Mari
toimitusjohtaja

41
Mustajärvi Heidi
yriittäjä
toimitusjohtaja

lähihoitaja,
koulunkäynninohjaaja

Kolehmainen Toni
autonkuljettaja

Koponen Teemu
offsetpainaja,
taksinkuljettaja

39

Lehtinen Erkki

Lehtinen Minna

Lehtonen Tero

Leppälä Roy

44

45

Niemi Macy

Nieminen Hermanni

yhdistelmäajoneuvonkuljettaja

42

omaishoitaja
eläkeläinen

43

Mäki-Ventelä
Markku

Niemi Jari

ylikonstaapeli, kenttäjohtaja

ensihoitaja

49

Pajunen Henrik

Pajunen Janne

Palmi Ari

Pelkonen Erja

Rauva Ville
myyjä

53
Ruuska Hannu
yrittäjä

mekaanikko

54
Saaristo Tomi
puuseppä

perheterapeutti
sairaanhoitaja

55
Salminen Jan
delivery manager
teamleader

röntgenhoitaja
suunnittelija

eläkeläinen

50
Rahkola Ari

projektipäällikkö

56
Savio Sami

diplomi-insinööri
kansanedustaja

58

59

60

61

62

Siikaniva Riitta

Teivonen Juha

Tolvanen Janne

Tuominen Juha

Vesanterä Jari

myyjä, eläkeläinen

levyseppä-hitsaaja

yrittäjä
opiskelija

38

48

52

Koskinen Minna

37

47
yrittäjä

33

36

46
varastotyöntekijä

Koski Panu

kaivinkoneenkuljettaja

yksikön päällikkö

taksinkuljettaja

yrittäjä

maalarimestari

yrittäjä

turvallisuusalan esimies

51
Rahkola Ulla
eläkeläinen

57
Selin Janne

yrittäjä, muusikko

63
Viljanen Oskari
yrittäjä

25

26
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MAINOS

TAPANI TUNNETTE

Harkittua, laajakatseista kunnallispolitiikkaa
32 valtuustovuoden kokemuksella
Tervehdys kaikki ylöjärveläiset!

OLEN OLLUT aina kiinnostunut ja innostunut yhteiskunnasta. Tämä viehätys
johdatti minut kunnallisvaltuutetuksi
vuonna 1989. Kurun kunnanvaltuusto
tarjosi 20 vuoden ajan näköalapaikan
perinteisen maatalouspitäjän moninaisten asioiden hoitamiseen. Sain toimia
tuosta ajasta 12 vuotta kunnanvaltuuston
puheejohtajana. Siinä tehtävässä minulla
oli keskeinen rooli, kun Kuru ja Ylöjärvi
neuvottelivat kuntaliitoksesta ja toteuttivat sen.
SUUR-YLÖJÄRVEN LUOTTAMUSMIEHENÄ saan olla mukana käsiteltävien
asioiden runsaudensarvessa. Kurun ja
Viljakkalan eli liitoskuntien näkökulmat
ovat merkityksellisiä; ne on taidettava
asemoida koko Ylöjärven elämänpiiriin ja kehykseen. Vuosina 2009–2016
toimin kaupunginvaltuuston varapuheenjohtajana. Silloin osallistuin myös
kaupunginhallituksen kokouksiin. Tällä
kaudella olen ollut kaupunginhallituksessa varajäsenenä.
YLÖJÄRVI ON vahva kaupunki, ja sillä
on kestävät hartiat. Arvostan suuresti
Pirkanmaan liiton näkemyksellistä ja innovatiivista toimintakulttuuria. Maakuntahallitus, maakuntavaltuusto sekä maakuntaliiton erittäin pätevä henkilökunta
maakuntajohtaja Esa Halmeen johdolla
tekevät korvaamattoman arvokasta työtä
koko maakunnan parhaaksi. Luottamusmiestoiminnalleni oli iso avu toimia
vuodesta 1993 vuoteen 2012 maakuntavaltuutettuna.
KASVU JA kehitys säteilevät koko
kunnan alueelle. Kun Ylöjärven kuntakeskuksella menee hyvin, pullat ovat
turvallisesti uunissa myös Kurun sekä
Viljakkalan alueilla. Kaiken toiminnan
perustana on vahva talous. Siksi on
välttämätöntä, että Ylöjärvi pidättäytyy
mukana Tampereen kaupunkiseudun
kehityksen vauhdissa. Ratikkahanke ja
Mäkkylän peltojen kehittäminen ovat
kaikkien ylöjärveläisten etu.
OTANPA ESILLE Kurun lähitulevaisuuden. Me odotamme yhtenäiskoulumme
remonttia, joka investointisuunnitelman
mukaan toteutetaan vuosina 2024–2025.
Tämä hanke on historiallinen. Lisäksi
Kurun urheilutalon saneeraus on saatava samaan ajankohtaan. Myös Kurun
keskusta-alueen uusi asemakaava on

tae seudun paremmasta
tulevaisuudesta. Uskon,
että Kuru laadukkaine lähipalveluineen on kiinnostava
omakotirakentajien ja -asujien
keskuudessa.
YLÖJÄRVI ON suuri kesämökkipaikkakunta. Korona-aika on tuonut
monet mökkiläiset vakituisiksi asukkaiksi Ylöjärvelle. Moni on pidentänyt kesäasuntokauttaan. Ylöjärven
onkin syytä tarkistaa ripeästi rakennusjärjestystään ja mahdollistaa
kesäasuntojen muuttaminen
läpivuotisiksi kodeiksi.

94

YLÖJÄRVELLÄ ALOITTAA uuden valtuustokauden myötä hyvinvointilautakunta. Sen
painoarvo on suuri. On
muistettava, että juuri
hyvinvointilautakunta on
tiiviissä vuoropuhelussa
kaupunkilaisten, asukkaiden kanssa. Nyt päättäjien
on turvattava, että uutukainen
lautakunta saa riittävän suuren
talousarvion eli riittävät eurot
käyttöönsä. Näen, että ihmisten
aktivoiminen tuo tuloksia monella
rintamalla, esimerkiksi terveyden
saralla.

TOIMIN VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN
puheenjohtajana. Tämä on antoisa
ja innostava tehtävä nuorekkaassa
kaupungissa. Hyvinvointilautakunta koostuu asukaslautakunnasta ja
vapaa-aikalautakunnasta. Niiden
niputtaminen edistää kaupunkilaisten arjen asioiden sujuvuutta. Minua
kiinnostaisi johtaa tätä uutta lautakuntaa.
YRITTÄJYYS ON yhteiskunnan kivijalka.
Olen toiminut pitkän aikaa Kurun Yrittäjät ry:n hallituksen puheenjohtajana.
Kurulaisilla yrittäjillä on vahva me-henki
ja alueen yrittäjäkenttä on monipuolinen. Ylöjärvi on onnistunut kiitettävästi elinkeinopolitiikkansa toteuttamisessa. Ylöjärven Yrityspalvelu Oy
tekee valtakunnallisesti katsottuna
edistyksellistä työtä.
YLÖJÄRVI ON tulevaisuudessakin mahdollisuuksien
kasvupaikkakunta. Haluan olla
luomassa ja rakentamassa tätä
kehitystarinaa.
Ta pa ni Ti e na ri
Kaupunginvaltuutettu,
Kuntavaaliehdokas,
Kokoomus,Kuru

OTA YHTEYTTÄ: 0400 606 714 TAI TAPANI.TIENARI@YLOJARVI.FI

Maksaja: Tapani Tienari

ARKI JA tekeminen kasvattavat ja
opettavat. Olen ollut tavalla tai toisella
yhteisten asioiden kanssa tekemisistä
vuodesta 1985 lähtien. Pidän ratkaisevan
arvokkaana ruohonjuuritason tuntemista, koska kaikki päätökset konkretisoituvat kuntalaisten elämään.
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LUOTTOPELAAJAT
KOTIKENTTÄKIERTUEELLA.
Tervetuloa katto-,
ränni- ja salaojaremonttityömaille!

Luvassa kuivaa asiaa
kotitalojen kosteudenhallinnasta sekä
kunnon peliseuraa.

Niityn perustamisessa maltti
on valttia
Teksti ja kuva:: Karoliina Laikio

Luonnossa niityt ovat syntyneet pitkän ajan kuluessa ihmisen ja luonnon
vuorovaikutuksen tuloksena, mutta niiden määrä
on vuosien aikana vähentynyt radikaalisti. Niittyjen
säilymistä voi edesauttaa
niitä hoitamalla ja kehittämällä. Kärsivällisyyttä se
tosin vaatii.
Maiseman- ja luonnonhoidon asiantuntija Paula
Salonen muistuttaa, että
niityn perustaminen on
usean vuoden projekti,
jossa avainsana on maltti.
Vuosi vuodelta niitystä tulee parempi.
– Niittylajisto kehittyy
hitaasti.
Niityn perustamisessa
Salonen ohjeistaa suosimaan alueita, jonne niitty
kehittyisi
luontaisesti
muutenkin.
– On paljon työläämpää,
jos alkaa tehdä niin sanotusti kukkapenkillä. Helpointa on kehittää niitty
paikalle, jonka maaperä
on luonnostaan sopiva ja
jolla kasvillisuus pääsee

”

Uusi niitty kannattaa perustaa joko aikaisin
keväällä tai vaihtoehtoisesti syksyllä.

hoidon avulla kehittymään.
Entä jos haaveilee omalla pihalla olevasta niitystä?
Kannattaako sellaista lähteä perustamaan esimerkiksi pihanurmen tilalle?
Salosen mukaan vanhaa
nurmikkoa voi muuttaa
niityksi, mutta se vaatii
kärsivällisyyttä.
– Mitä karumpi nurmikko on, sitä helpommin sen
muuttaminen niityksi onnistuu.
Muokkaamattoman
nurmikon joukkoon siemeniä ei kuitenkaan kannata kylvää, sillä siemenet
todennäköisesti tuhoutuisivat jäädessään nurmikkoheinien sekaan. Aivan
aluksi pitää lopettaa nurmikon lannoitus. Pintamaahan lisätään hiekkaa
ja nurmikonleikkausvälejä
pidennetään sekä pidetään huoli siitä, että leik

kausjätteet kerätään pois
pihasta. Vaihtoehtoisesti
vanhan nurmikon voi kuoria kokonaan pois.
– Nurmikkoa voidaan
poistaa myös laikkuina ja
lisätä laikkuihin hiekka-turveseosta sekä kylvää niihin
niittykasvien siemeniä.
Uusi niitty kannattaa perustaa joko aikaisin keväällä tai vaihtoehtoisesti syksyllä. Se saadaan alulle esimerkiksi kasvustoa siirtämällä tai niittykasvien siemeniä kylvämällä. Kylvettävä alue muokataan pienissä laikuissa ja poistetaan kaikki havaittavat rikkakasvit ja vieraslajit. Saviseen maahan voi sekoittaa
hiekkaa. Yksi asia kannattaa kuitenkin alkuinnostuksessa muistaa. Niitty
hyötyy siitä, että maa on
hiekkapitoista, kuivakkaa
ja vähäravinteista.
– Älä lannoita. Niityt ovat

vähäravinteisia ja kärsivät
lannoituksesta.
Niitty vaatii säilyäkseen
hoitoa. Parhaiten se onnistuu joko niittämällä tai laiduntamalla. Niittäminen
tehdään
loppukesästä
kukkimisen jälkeen. Niitos
saa varisuttaa siemeniä
maahan muutamien päivien ajan, minkä jälkeen se
kerätään pois. Jos niittojäte jätetään paikoilleen
maahan, rehevöittää se
turhaan maaperää.
– Jos rehevyyttä ilmentäviä kasveja, kuten nokkosta tai vadelmaa on paljon, voi niittämisen tehdä
kahdesta kolmeenkin kertaa vuodessa.
Vaihtoehtoisesti niittyä
voi laiduntaa esimerkiksi
lampailla, lihakarjalla tai
hevosilla. Silloin on seurattava, että maaperä ei kulu
paljaalle mullokselle.

Jätehuolto palvelee
myös kesällä

Pelikentät ja
kuntoraportit:
03-33900401
vesivek.fi

Kotiinkuljetus
tarvittaessa!

Puutavaraa ja rakennustarvikkeita Ruovedeltä
Hinnat ja tuotteet osoitteesta

www.vaarinpuutavara.fi
ma–pe 7–17, la 9–13

Väärinmajantie 607, Ruovesi p. 050 337 6865

AMMATTITAIDOLLA

• Huoneistoremontit
• Kylpyhuone- ja
saunaremontit
• Ym. remontit

LAATUSANEERAUS JUHO RASI OY
puh. 040 772 9167
www.saunasaneeraus.com

Kurun jäteasema

Sääksinnokantie 91
la 10–14, 2.5.–30.9. myös ti 14–18
Maksuttomat

• kodin vaaralliset jätteet
• lajitellut hyötyjätteet
(paperi, metalli, lasi- ja kartonkipakkaukset)

• sähkölaitteet

Maksulliset

• puu- ja sekajäte
(alle 4 m3 erät)

(alle 4 m3 erät)

Sako- ja umpikaivojen sekä
pienpuhdistamoiden lietetyhjennykset
tilataan Pirkanmaan Jätehuollon
asiakaspalvelusta puh. (03) 240 5010,
www.pjhoy.fi/verkkopalvelut
tai liete@pjhoy.fi (viestin otsikoksi TILAUS)

Ota yhteyttä!

050 304 9578 tai lansiteiskonosasto@gmail.com

www.pjhoy.fi

lhsahko.fi

• kyllästetty puu

• Suunnittelu-, asennus- ja urakointipalvelut
• Kunnossapitopalvelut
• Antenni- ja atk-asennukset
si
• Aurinkosähköjärjestelmät
lvelu
a
p
Tilaa kesän
• Ilmalämpöpumput
n
enne kia!
h
• Ilma-vesilämpöpumput
ruu
• Myynti, asennus ja huolto

Puh. 0440 166 702
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ETELÄN TALOTARHA OY
MAANRAKENNUSTYÖT
AMMATTITAIDOLLA
JA VUOSIEN KOKEMUKSELLA

YMPÄRISTÖRAKENNUSTA:

- salaojat, viemärit ja järjestelmät
- myös kaikenlaiset erikoistyöt ja korjaukset
- ilmalämpöpumppujen asennukset

Teksti: Karoliina Laikio

puh. 050 401 2738
etelantalot@wippies.fi

HAUTAKIVET

edullisesti suoraan valmistajalta.
Liikkeessämme jatkuva kivinäyttely.
Myös hautakivien lisänimien kaiverrukset,
sekä entisöinnit ja oikaisut.

K I V I T Y Ö L I I K E

Kolkintie 105,
34320 Parkkuu

P. 0500 943 970

www.kuruntaidekivi.com

• Kallio- ja soramursketta
• Rakennus-, tie- ja salaojasoraa
• Sepeli- ja luonnonkivilajikkeita

Kansallispuistojen polut ja
pidemmät reitit tarjoavat
jokaiselle jotakin

• Muuraus- ja
uimarantahiekkaa
• Multaa ja täytemaata

Puh. 040 503 6346 www.sorajaloste.fi
ruoveden.sorajaloste@phpoint.fi

•VAIHTOLAVAT •MAA-AINEKSET
•KAIVURITYÖT

Kansallispuistoista sekä
annetaan että kerätään
palautetta. Edellisin Seitsemisen kansallispuistoa
koskeva kävijätutkimus
tehtiin vuonna 2019. Sen
mukaan tärkeimmät syyt
puistovierailulle
olivat
luonnon kokeminen, maisemat ja rentoutuminen.
Puistonjohtaja Tuula Peltonen kertoo, että kyselytutkimus poiki runsaasti
palautetta ja kehittämistoiveita, joihin on pystytty
jo vastaamaan. Tällaisia
ovat muun muassa toteutetut tieremontit.
– Saamme jonkin verran
palautetta myös avoimen
palautteen kautta, jotka
huomioimme mahdollisuuksien mukaan alueen
toiminnansuunnittelussa.
Kävijätutkimukseen vastanneet olivat pääosin tyytyväisiä käyntiinsä. Lähes
kaikki pitivät palveluiden
määrää melko tai erittäin
hyvänä, kun taas heikoimmat arviot saivat jätehuol-

lon toteutus ja ohjaus sekä
Pitkäjärven ja Kortesalon
vuokratuvat. Lähes puolet
vastaajista olivat käymässä Seitsemisessä ensimmäistä kertaa.
Minne sitten aloittelevan samoilijan kannattaisi
Seitsemisessä suunnata?
Aivan ensimmäiseksi Peltonen suosittelee tutustumaan kohteeseen nettisivuilla, jonne on kerätty
tietoa niin alueen reiteistä
kuin luonnostakin.
– Seitsemisen kansallispuistossa ensikertalainen
voi lisäksi aloittaa käyntinsä luontokeskuksesta, hakea mukaansa esitekartan
ja tutustua luontokeskuksen Metsän siimes -näyttelyyn.
Lyhyimmät polut ovat
Runopolku, jonka lähtöpiste on luontokeskuksella sekä Multiharjun vanhan metsän halki kulkeva
Aarnipolku, jonka lähtöpiste on Jaulintien varressa puiston eteläosassa.
– Mikäli haluaa kulkea

hieman pidemmän reitin,
voimme suositella Torpparintaival päiväreittiä, jonka
varrella retkeilijä voi kokea
kansallispuiston tarjonnan
pienoiskoossa. Reitin varrella näkee vanhaa metsää, soita, järvimaisemia
sekä voi tutustua kansallispuiston metsänkäytön
historiaan ja kruununmetsätorpan elämään Koveron perinnetilalla.
Kokeneemmalle retkeilijälle Peltonen suosittelee
Seitsemisessä kahta pidempää vaellusreittiä. Virkatien ja Seitakierroksen
varrella on haastavampia
osuuksia ja telttailualueita
yliyönvaelluksille.
– Nämä reitit edellyttävät kartanlukutaitoa ja kokemusta retkeilystä. Toivoisimme, että jos on lähdössä ensimmäistä kertaa
pidemmälle retkelle, tekee
ennakkovalmistautumiset
hyvin tutkimalla tietoa ja
karttoja netissä ja arvioimalla myös omaa jaksamista ja taitotasoa.

Myös
Helvetinjärven
kansallispuistosta löytyy
tarjontaa sekä uusille että
pidempään retkeilyä harrastaneille kävijöille.
– Helvetinjärvellä ensikertalaisille voi suosittaa
Helvetistä itään luontopolkua, joka lähtee Helvetinportilta tai tutustumista Haukanhiedan upeaan
hiekkarantaan ja lähipolkuun siellä. Kokeneemmille retkeilijöille paras reitti
on vierailla Helvetinkolulla ja Helvetinportilla vaikka Haukanhiedalta käsin.
Jotta puisto palvelisi paremmin retkeilijöitä, uusitaan siellä tänä vuonna
Haukanhiedan taukopaikkarakenteita.
– Lisäksi vuoden aikana
käynnistyvät myös Helvetinjärven uusien reittien
viitoitus- ja pohjustustyöt,
jotka tekevät puiston entistä mielenkiintoisemmaksi käyntikohteeksi tulevaisuudessa. Alueelle
saadaan uusia ympyräreittejä.

Koveron perinnepiha avoinna kesän ajan
Teksti: Kurun Lehti

Puh. 0400 686 600

/ Harri

ARAKUL JETUKSET
PUUTAV
RISUISTA TUKKIPUIHIN

Puutavarakuljetukset
ammattitaidolla

Yhden Seitsemisen kansallispuiston vetovoimaisimman nähtävyyden, eli
Koveron perinnetilan rakennuksiin pääsee tutustumaan veloituksetta kesän ajan. Aukioloaikojen
puitteissa paikalla on
myös Metsähallituksen
opas tekemässä tilan töitä ja opastamassa vierailijoita.
Koveron perinnetila on
vanha kruununmetsätorppa ja merkittävä
kulttuuriympäristö, jota
vaalitaan vanhan ajan
menetelmin. Perinneympäristöt ovat vanhan
maatalouden myötä syn-

tyneitä niittyjä, ketoja ja
laitumia. Perinnebiotoopit
ovat lajirikkain elinympäristö Suomen luonnossa,
mutta niitä uhkaa umpeenkasvu, kun alueita ei
enää käytetä entiseen tapaan.
Koveron lähipeltoja ja
pihapiiriä hoidetaan niittämällä. Suurimman työn
perinnebiotoopin ylläpidossa tekevät kuitenkin tilan kolmella laitumella laiduntavat suomenlampaat,
joita saa käydä tervehtimässä. Lampaita voi ruokkia nyhtämällä niille ruohoa aidan vierestä. Muu
ruokkiminen on kuitenkin
kielletty eläinten hyvin-

Sannamari Ratilainen
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voinnin vuoksi. Myöskin aitauksen sisälle meneminen on kielletty.
Perinnebiotooppeja on
erityyppisiä ja niistä jokaisella on omaleimainen, rikas lajistonsa. Yhdistävänä
tekijänä on harvinaisuus.
Neljännes uhanlaisista la-

jeistamme elää perinnebiotoopeilla. Koveron
niityillä voi ihastella ketoneilikkaa, tuoksusimaketta ja mäkitervakkoa.
Lisäksi hakamaa-alueilla
kasvaa ketonoidanlukkoa, päivänkakkaroita ja
harakankelloja.

www.kurunkuljetus.fi

0500 337 104
Erkki Nurmi

HESESTEEL OY
• LÄMPÖLAITOKSET
Heikki Raivio
puh. 0500 872 153
Sahantie 15, Jäminkipohja

LLI- JA MAARAKENNU
A
T
E
M
S
Timo J Aaltonen

METALLI- JA MAARAKENNUSTYÖT
Kuru 040 575 9170
www.metallijamaarakennus.fi

TÄYDEN PALVELUN
PORAKAIVOT JA
MAALÄMPÖKAIVOT

Kyrönlahden Porakaivo Oy
P. 0400 237 051

• MURSKE- JA
SORATOIMITUKSET
• KAIVINKONETYÖT
VELJEKSET LAHDENPERÄ OY

p. 050 023 6660 Riuttasentie 554, Itä-Aure

Tule katsastamaan autosi
paikalliselle kotimaiselle
katsastusasemalle.

MEILTÄ PARHAAT BETONIT

• Suoritamme edullisesti kuljetukset ja pumppaukset
aina kun soitat – myös lauantaisin!
Turkkilanjärventie 6, Kyröskoski
Puh. (03) 371 6106, 371 6536 laurilanbetoni@laurilanbetoni.fi

Tippavaarantie 8
39200 KYRÖSKOSKI
puh. 03-4480600

Teollisuustie 31
39700 PARKANO
puh.03-4480700

www.lahikatsastus.fi
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Rakenna mitä rakennat, kysy ensin

PUUTOIMESTA! ELÄMÄ
Kesäpihan, mökin ja kodin pintoihin edullisia eriä paneeleita, lattiaponttia, terassilautaa.
Kestopuuvalikoimamme on kaikesta huolimatta erittäin hyvä mutta suosittelemme tekemään
hankinnat mahdollisimman pian. Kestopuun ja komposiittituotteiden hinnat nousevat 7.6.2021.
Ja oikeat terassi ym. ruuvit ja kiinnikkeet, pintakäsittelyaineet löytyy meiltä myös.
Nappaa kärry perään tai lainaa meiltä. Toimitamme ostamasi tuotteet myös perille.

on ulkona

LUNAWOOD

Suomessa valmistetut lämpöpuukomposiittiterassit.
Helppohoitoinen ja näyttävä.

KESTOPUULANKUT

26 x 140 x 4000/6000 mm *
55,-/ m2 + kiinnikkeet
HUOM!
Koolaus 400 mm!
................................. alk.

Vihreä /m Ruskea /m
48 x 98
2,99
3,35
48 x 123
3,89
4,25
48 x 148
4,60
5,05
48 x 198
6,30
6,70

7,95

/m

*pituudet varastotilanteen mukaan

Vahva ja leveä 42 x 200 x 4000 mm
n. 74,-/ m2
+ kiinnikkeet
HUOM!
Koolaus 800 mm!
...............................

15,30

/m

UUTUUSTUOTESI!
AK
TERASSILAUD

Terassilaudat
vihreä sileä
28 x 120
vihreä sileä
28 x 145

2,65
3,39

/m

Terassilauta
ruskea
28 x 145
sileä/ura

/m

Terassilauta
ruskea
28 x 120
sileä/ura

3,55
2,80

/m

/m

Kotimainen LUNA
lämpökäsitelty
kuusi 32 x 166

Harjattu mukava pinta,
n. 50,-/ m2 +kiinnikkeet

8,60

/m

63079

ERÄ!
UUTUUS!

7,70

Terassilauta
lehtikuusi
28 x 170 x 3000/4000

Luonnon oma kestopuu
n. 40,-/ m2

Terassilauta
lämpökäsitelty
kuusi
32 x 166 Profix 3

/m

uritettu, n. 34,-/ ms
+ kiinnikkeet

32991

5,90

/m

63075

Suursuosikki! Siparila
STRUKTUURIPANEELI II
15 x 176 x 2350 STS

valkoinen, musta, harmaa, ruskea
Myös saunapanelointiin!

1,99

/m

n. 12,30/ m2

Meille on hyvät ja nopeat
yhteydet joka suunnasta.
Käy kurkkaamassa suurvalikoimamme
puutoimi.fi/tuotteet. Myös tarjouspyynnön
jättö esim. terassituotteista käy näppärästi,
vaikka laiturin nokasta.

Lämpökäsitelty
rimapaneeli
kuusi 32 x 140
Triple shadow

n. 58,-/ m2
sisä- ja ulkoverhouksiin,
myös saunapanelointiin

7,70

/m

63153

Mäntylattiapontti
28 x 95,
ei pääpontti
pituudet
n. 2,4-3,3 m
n. 13,20/ m2

1,15

/m

34004

ia
Katso lisää tarjouks
ja vinkkejä
fi
w w w.p u u to im i.

Tuotteita rajoitetusti, ei jälleenmyyjille,

Ylöjärvi, Elopellontie 2, puh. (03) 3142 4300
Palvelemme MA-PE 7-18, LA 9-15
ei vaihto/ palautusoikeutta, 6 kpl lainaperäkärryjä.
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Markkinajärjestelyt käynnissä – tapahtuma
tarkoitus järjestää 24. heinäkuuta
Teksti: Kurun Lehti, kuva: Karoliina
Laikio

Kuru-Seura on järjestänyt
jo kymmenen vuoden
ajan Kurun markkinoita.
Ajankohdaksi on vakiintunut heinäkuinen lauantai,
joka on neljä viikkoa juhannuksesta. Kuru-Seuran
markkinavastaava Jaana
Tiura toivoo, että tulevan
kesän koronatilanne mahdollistaa sekä erilaiset kokoontumiset että kesätapahtumat.
– Vuonna 2020 Kurun
markkinat jäivät väliin ensimmäistä kertaa lähes 50
vuoteen.
Tiuran mukaan tilanne
näyttäisi nyt siltä, että kokoontumisrajoitukset sallivat 24. heinäkuuta järjestettävät markkinat. Var-

maa tietoa ei kuitenkaan
ole, vaan vasta heinäkuun
puolella nähdään, mikä
koronatilanne
Pirkanmaalla on.
Markkinatyö on kuitenkin jo aloitettu, ja markkinapaikat lähes kaikki jo
alustavasti
varattuna.
Tiura kertoo, että mukaan
mahtuu enää jonotuspaikoille. Tänäkin vuonna
paikalla on tuttuja myyjiä;
markkinoilta on saatavissa siis jälleen karkkia, pullaa sekä leipää, nahkatuotteita, käsitöitä, tekstiilejä, leluja ja tietysti myös
muikkuja ja mansikoita.
Perinteiseen
tapaan
markkinoilla julkistetaan
vuoden 2021 Kurun Urhea
Matti ja Heloposki Henna
ja ohjelmalavalla on luvas-

sa jälleen esiintyjiä.
– Myös kirjasto on markkinapäivänä auki, ja lehtilukusalissa pääsee tutustumaan Kurun Muisti
-hankkeeseen ja vaikkapa
tuomaan kuvia skannattavaksi Kurun Muisti -sivustolle. Tervetuloa kaikki kurulaiset ja kesäkurulaiset
markkinoille,
päättää
Tiura.
Lisätietoja Kurun markkinoista löytyy Kurun Lehden
markkinasivuilta
(www.kurunlehti.fi/markkinat) sekä Ylöjärven kaupungin tapahtumakalenterista.

Jos koronatilanne sallii, markkinaväki täyttää Kurun keskustan
heinäkuussa.

Kesän muistilista
Parkkuun Leijonat Ry järjestää koronan salliessa Kurun yhtenäis-

Kouluikäisille ja nuorille

koulun pihalla pe 2.7.21. Nuorten tossulätkäturnauksen klo 14-17, ai-

Tule jutskaamaan Nuokulle ohjaajien ja kavereiden kanssa, tekemis-

kuisten tossulätkäturnauksen klo 18-21. Jauhesammuttimien tarkas-

täkin löytyy mm. sisä- ja ulkotoimintaa, konsoli- ja lautapelejä, bilis-

tus ja uusien myynti klo 16-18.30. Harrasteajoneuvojen kokoontumi-

tä, ilmakiekkoa, askartelua, kokkailua.

nen klo 18-20, mukana Pirkanmaan Mustang-yhdistys. Kahvio palve-

Tiistaisin 8.6., 15.6. ja 22.6. klo 15.30-19.30 2011-2002 syntyneille.

lee. Tapahtumaan vapaa pääsy! Tervetuloa!

Perjantaisin 11.6. ja 18.6. klo 15.30-21 2011-2002 syntyneille. Perjantaisin 30.7. ja 6.8. klo 12-16 alaluokkalaisille,klo 16.30-20 nuorille.

Kurun Kankuritupa 40 vuotta -juhlanäyttely Myllärin pappilassa 22.-

Tiistai 3.8. klo 12-15 alaluokkalaisille, klo 15-18 nuorille.

25.7., Lammsniementie 19. Avoinna klo 11-17. Näyttelyssä kudonnai-

Tällä tietoa Nuokulle ei tarvitse ilmoittautua etukäteen. Jos koronan

sia vuosien varrelta sekä kahvio ja myymälä. Tervetuloa!

vuoksi on voimassa osallistujamäärä rajoituksia, ilmoittautumiset
Nuokun ohjaajille tai tilan WhatsApp-ryhmiin.

Perinteiset Pohjois-Kurun kesäkisat Riuttasen urheilukentällä (Riuttasentie 566, Itä-Aure) la 24.7.21. Aikataulu ilmoitetaan myöhemmin.

Musapaja tiistaisin 8.6., 15.6. ja 22.6. Nuokun musahuoneessa

Ilmoittautumiset paikan päällä. Lapsille ja nuorille (2-15 v) kolmiot-

klo 13-15 2008-2005 syntyneille, mukaan mahtuu 4 nuorta.

telu: pikajuoksu, pituushyppy ja pallonheitto/kuulantyöntö. Ei osal-

Ilmoittautumiset Tanjalle su 30.5. mennessä.

listumismaksua. Lisäksi mm. puhvetti ja arvontaa. Tervetuloa!
Retki Flowparkiin Ähtäriin torstaina 17.6. 2011 tai aiemmin syntyneilKansallispukuja tuuletellaan 5. elokuuta.
XXXVII IMU-hölkkä lauantaina 28.8.2021 klo 14:00. Lähtö Isomustajärven kämpältä (Isomustajärventie 627, Itä-Aure). Sarjat ja matkat:
10 km MYL, M40, M50, M60 ja NYL. 5 km T/P16, N60, M70 ja kuntosarja. Osallistumismaksu. Ilmoittautuminen paikan päällä. Kilpasarjoissa pokaali kolmelle ja mitali kaikille. Kuntosarjassa mitalin voi ostaa
erikseen. Lisäksi arvontapalkintoja. Tervetuloa!

le. Lähtö klo 9.30 Nuokun edestä ja paluu noin klo 17-17.30. Osallistumismaksu sisältää matkat, Flowparkin ja lounaan. Ilmoittautumiset 10.5-10.6. https://link.webropol.com/ep/flowahtari
Muista myös Nuokun päivätoiminta 2010-2013 syntyneille, jos olet ilmoittautunut mukaan. Kysy mahdollisia vapaita paikkoja
Tanja Kauppiselta, nuoriso-ohjaaja p. 050-30 121 41.

Tapahtumien tiedot perustuvat järjestäjiltä tulleisiin tietoihin. Huomioi voimassa olevat koronarajoitukset!
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TORILLA

KYLISSÄ TAPAHTUU

KURUN TORILLA

Parkkuun perinteinen
kesätapahtuma
on tänä vuonna
myös Valon juhla!
Parkkuun seuratalolla
la 17.7.21 klo 11-16

keskiviikkoisin
klo 9–13

• tuoretta kalaa
• savukalaa
• kalasäilykkeitä
ESKON KALAKAUPPA
p.0400 637 696

KORPELAN
PALVIAUTO
Kurun torilla
perjantaisin

Toripaikkavaraukset p. 040 589 0355/
Minna tai sp minna.sarvijarvi@ylojarvi.fi.
Puffetti ja arpajaiset
Tervetuloa!
Parkkuun seudun kyläyhdistys ry

KESÄLLÄ TAPAHTUU

Car
Force Group
AUTOHUOLTO
CarForce Group

HOITOLA

Pesäpalloilua

keskiviikkoisin klo 18
urheilukentällä (Piuharintie 615)

Impin päivän kävely 11.6.

klo 19 lähtö seuratalolta (Piuharintie 615)

Pihakirppiskierros 16.-18.7.
viikonlopun aikana.

Peräkonttikirppis 17.7.
seuratalolla
(Piuharintie 615)

Asiantuntevaa
hoitoa lemmikillesi.

Lemmikkihoitola
040 9358156

Hautausmaajuhla 25.7.
klo 13 rukoushuoneella

5.6.2021
klo

10–15

Sääksinnokantie 139–141, Kuru

AVAJAISET
• Kahvi ja
makkaratarjoilu

www.parkkuu.fi

LÄNSI-TEISKON TAPAHTUMIA

• Hitsauskone-esittely.
Myös kokeilumahdollisuus.

• Hydrauliikka- ja
letkupalvelumyynti
AVATAAN!
• Metsäkoneita
nähtävillä!

Tervetuloa

(Lato-Valkamantie 9)
Seuraa ilmoituksia Kurun Lehdessä ja
facebook.com/lansiteiskonkylayhdistys
Lisätietoja ltkylayhdistys@gmail.com
tai 050 304 9578

0400 105397

Haverin kaivosmuseo
Haverintie, Viljakkala | p. 040 516 4023

Poikeluksentie 60, Kuru | p. 0500 742 698

OPASTETUT KIERROKSET
Su 4.7.
La 10.7.
Su 11.7.
La 17.7.
Su 18.7.
La 24.7.
Su 25.7.
La 31.7.

klo 11 ja 13
klo 11 ja 13
klo 11 ja 13
klo 11 ja 13
klo 11 ja 13
klo 11 ja 13
klo 11 ja 13
klo 11 ja 13

Vapaa pääsy
Tervetuloa!

Avoinna heinäkuussa 2021
Ti–to klo 11–16
La–su klo 11–16
(ma ja pe suljettu)
KURU-VIIKON
LASTENJUHLA
Ti 20. 7. klo 17

Tervetuloa tutustumaan oppaan
johdolla teollisuushistoriallisesti merkittävään Haverin
kaivosalueeseen. Kierros johdattaa kävijät kaivoksen ja kaivoskylän
historiaan. Kierros kestää noin tunnin ja sopii kaikenikäisille.
Kierroksen aikana kuljetaan noin 1 km matka sorateitä pitkin ja
vieraillaan museorakennuksissa ja uudistetussa kivinäyttelyssä.

Lastenmusiikkiyhtye Merkkarit
ja sirkustaiteilija
Kai Kuutamo

> www.ylojarvi.fi/tapahtumat

SATUJUMPPA
Ma–to 26.–29.7.
klo 11.00–11.30
Suunnattu alle kouluikäisille

NUKKETEATTERI
PIKKUKULKURI:
LEPPÄKERTTU PILKUTON
To 29. 7. klo 14
KÄSITYÖPAJOJA
Seuraa ilmoittelua kaupungin
tapahtumakalenterista ja
museoiden Facebook-sivulta

Vapaa pääsy
Tervetuloa!

Mukaan mahtuu 20
ensimmäistä. Lähtö Haverin
parkkipaikalta (Haverintien ja
Rantapolun risteyksestä).
Tapahtuman järjestävät
Ylöjärven kaupungin
kulttuuripalvelut ja
Haveri ry.
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Myllymäentie 2, Kuru
| p. 0500 742 698

Avoinna 28. 6. –1. 8.
Ti–to klo 11–16
La–su klo 11–16
(ma ja pe suljettu)

YLÖJÄRVEN
TAIDEYHDISTYKSEN
KESÄNÄYTTELY
28. 6.–11. 7.
Moottorisahataiteilija

JUHA KÄKELÄN
NÄYTTELY 13.–31.7.
> www.ylojarvi.fi/tapahtumat
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PALKINTORISTIKKO

Ristikon ratkaisu julkaistaan 13. elokuuta. Arvomme Kuru-kasseja ristikon täyttäneiden ja palauttaneiden kesken. Lähetä ratkaisusi postitse osoitteeseen Kauppatie 16 A 2, 34300 Kuru tai sähköpostitse toimitus@kurunlehti.fi 9. elokuuta mennessä.Liitä mukaan yhteystietosi ja osoitteesi.
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Lämmin, valvottu, siisti varastotila
kodintavaroille.
Myös
Lämmin,
valvottu,
siistikausisäilytystilaa
varastotila
esim.
kaksipyöräiset,
jetit
yms.
kodintavaroille.
Myös
kausisäilytystilaa
Lämmin, valvottu,
siisti
varastotila
esim.
kaksipyöräiset,
yms.
kodintavaroille.
Myösjetit
kausisäilytystilaa
Lämmin, valvottu, siisti varastotila
esim.
kaksipyöräiset,
jetit
yms.
HINNASTO vuokravarastoista
kodintavaroille. Myös kausisäilytystilaa
6-9 m²vuokravarastoista
varastojetit
75€/kk
HINNASTO
esim.
kaksipyöräiset,
yms.

HINNASTO
10-14
m²vuokravarastoista
varasto75€/kk
95€/kk
6-9 m²
varasto
6-9
m²
varasto
75€/kk
15-20 m²
m²vuokravarastoista
varasto95€/kk
115€/kk
10-14
varasto
HINNASTO
10-14
m²
varasto
95€/kk
Moottoripyörän
kausisäilytys
170€/kausi (n.6kk)
15-20
varasto
6-9 m²
m²
varasto 115€/kk
75€/kk
15-20
m²
varasto
115€/kk
Moottoripyörän
kausisäilytys
170€/kausi (n.6kk)
10-14 m²
varasto 95€/kk
Moottoripyörän
kausisäilytys
170€/kausi
Niemikyläntie
34300
Kuru (n.6kk)
15-20 m² 222,
varasto
115€/kk

KURUN SEURATALO

Kurun Kiinteistöpalvelu Oy
•
•
•
•
•

Matkahuollontie 4, Kuru
Puh. 045 1767323
www.kurunseuratalo.fi
facebook.com/kurunseuratalo

•
•
•

ASENNUSPALVELUT

RENKAAT JA VANTEET
VARAOSAT VERKKOKAUPASTA

palvelemme arkisin klo 8.30–17,
kesälauantaisin 9–14

TARJOUKSIA!
•
•

Kurun nuohooja

0500 132 166

Ruohonleikkuu
Trimmeröinti
Muut puutarhatyöt
Pienet remontit
Kaikki kiinteistöihin kuuluvat
huolto- ja remonttityöt.
Siivous
Mökkipalvelut
Konetyöt

KESÄN HARRASTUKSIIN
KUNNON KONEET

• moottorit • vaihteistot
• koriosat • alustan osat • valot

044 2583249
Tiedustelut numerosta 044 2583249
Niemikyläntie
222, 34300
Tiedustelut numerosta
044Kuru
2583249
Tiedustelut numerosta 044 2583249
Niemikyläntie
222, 34300
Kuru (n.6kk)
Moottoripyörän kausisäilytys
170€/kausi
Tiedustelut numerosta
Niemikyläntie 222, 34300 Kuru

HUSQVARNAja STIGA leikkureista
Viking-poistoja

Akkutrimmeri
Stiga SET 100 AE

040 521 4249

TARJOUS

PALVELEMME MA–PE klo 9–17

Betoni-Helen Oy
PUMPPU- SEKÄ RÄNNIAUTOLLA

Kankaantaan teollisuusalue
Hirvenpolku 3
37150 Nokia
myynti@purkamolahtinen.fi

KYSY TARJOUS 0400 947 042
BETONIASEMA: Siikakankaantie 534, 34450 Jäminkipohja
TOIMISTO: Voitila 171, 35300 Orivesi
S-POSTI: betoniasema@betoni-helen.fi

99,-

Ajantasaiset aukiolotiedot
Google Mapsista ja
verkkosivuiltamme
kurunpienkonehuolto.fi

P. 010 666 9620
www.purkamolahtinen.fi

BETONIN TOIMITUSTA JOUSTAVASTI

Ajoleikkuri
Stiga Tornado
3098 H
JOUS!
KYSY TAR
•
•
•
•

2T ja 4T-bensat
moottoriöljyt leikkureihin
öljyjä, niin mopoihin kuin
traktoreihin
laadukkaat terassiruuvit

Husqvarna LB 146 P
Silppuava Bioleikkuri

320,-

Koneet toimitetaan koottuina
ja koekäytettyinä!

Uudenkyläntie 2, 34300 Kuru
p. 0400 737 151, 0500 737151

15. kamarimusiikkifestivaali
AVAJAISKONSERTTI
Antonín Dvorák
Zoltán Kodály
Reinhold Glière
Johannes Brahms

pe 11. 6. klo 19 | Kurun kirkko

Jousikvartetto F-duuri op. 96 (sov. huilulle, viululle, alttoviululle ja sellolle)
Duo viululle ja sellolle
Duoja kahdelle sellolle op. 53 nrot 1-4
Jousisekstetto G-duuri nro 2 op. 36

LAUANTAIKONSERTTI la 12. 6. klo 19 | Ylöjärven kirkko
Luigi Boccherini Jousikvintetto nro E-duuri op. 11 nro 5
Felix Mendelssohn Pianotrio D-molli op. 49 (sov. huilulle, sellolle ja pianolle)
Béla Bártok
Duoja kahdelle viululle Sz. 98 nrot 38, 32, 21, 43, 28, 35
Ernó Dohnányi
Pianokvintetto C-molli op. 1
Liput 10 € + palvelumaksu / konsertti
Liput tulevat myyntiin osoitteessa www.lippu.fi

TAITEELLISET JOHTAJAT
Heini Lehto, piano & Tuomas Lehto, sello

ESIINTYJÄT

2021

JÄRJESTÄJÄ YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN
KULTTUURIPALVELUT
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Petri Aarnio, viulu | Iidamari Ahonen, viulu | Ville Koponen, viulu
Elina Lehto, viulu | Jakob Dingstad, alttoviulu | Atso Lehto, alttoviulu
Oona Koivukangas, sello | Tuomas Lehto, sello | Anna Westerlund, sello
Heini Lehto, piano | Salla Pynssi, piano | Niamh McKenna, huilu
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KAPPELISEURAKUNNAN KESÄ

KURUN KAPPELISEURAKUNTA¤
www.ylojarvenseurakunta.fi/kuru

Toimintaa järjestetään koronarajoitusten puitteissa.
Lisätietoja ja tarkemmat tiedot nettilähetyksistä:
www.ylojarvenseurakunta.fi.
Su 30.5. Messu Kurun kirkossa klo 10. Rantala. max. 50 hlöä.
Striimattua messua voi seurata Ylöjärven kirkosta klo 10.
Su 30.5. Messu Aurejärven kirkossa klo 13. Rantala.
max. 50 hlöä.

Ällistyttävän mahtavaa
kesää!

E

räällä ystävälläni oli tapana käyttää aika vahvoja
sanoja. Asteikon toisessa päässä asiat ja ilmiöt olivat ällistyttävän mahtavia ja toisessa käsittämättömän pöyristyttäviä. Itse olin häntä kuunnellessani joskus vähän ymmälläni, kun olin tottunut siihen, että asiat ja ilmiöt tuntuvat yleensä vain hyviltä, pahoilta tai ei
miltään. Mutta meillä kaikilla on omat, luonteenomaiset
tapamme reagoida siihen, mitä elämässämme koemme
ja ympärillämme näemme.
Ensi kesää olen odottanut suurella innolla, kaipauksella, ilolla ja välillä myös kärsimättömyydellä, ehkä joskus
turhautuneenakin. Nyt olen alkanut uskoa, että ensi
kesä tulee tuntumaan enemmän kuin hyvältä. Uskon ja
toivon, että ensi kesä ja sen aurinkoiset päivät voivat
tuntua peräti ällistyttävän mahtavilta.
Vanha fraasi on, että mihinkään ei totu niin nopeasti
kuin hyvään. Tämä vanha fraasi on totta, ällistyttävän ja
pöyristyttävän totta.
Hyvä alkaa nopeasti tuntua itsestään selvältä ja vasta
kun sen menettää, huomaa menettäneensä jotakin hyvin tärkeää. Olen ollut hieman yllättynyt, että jopa lievästi epäsosiaalinen ihminen - suomalainen introverttihenkilö - kokee menettäneensä paljon, kun ei ole enää
mahdollisuutta kokoontua kasvokkain ihmisten kanssa,
viettää yhdessä juhlaa tai edes kätellä.
Mitenkähän noista yksinkertaisista asioista osaisi kiittää sitten kun ne taas ovat mahdollisia. Vai kuinka nopeasti hyvää sitten taas tottuu?
Ehkä tuota hyvän unohtelua on tapahtunut aina. Se
taitaa olla valitettavan inhimillinen piirre.
Psalminkirjoittaja sitä ainakin on jo kauan ennen Kristuksen syntymää miettinyt. Hän on tutkinut sisimpäänsä ja kääntynyt ajatuksissaan myös Jumalan puoleen:
Ylistä Herraa, minun sieluni, älä unohda, mitä hyvää
hän on sinulle tehnyt. (Ps 103:2)
Tuota voinemme itse kukin tulevana kesänä ja muinakin tulevina päivinä miettiä ja ehkä sitten vähän enemmän kiittääkin kaikista pienistä, tavallisista, hyvistä asioista.
Hyvää ja siunattua kesää kaikille! Ällistyttävän mahtavaa!
Matti Mikkola
Kurun kappalainen

VALMISTUNEET

LEHTILUUKKU

Inka Kuusjärvi
valmistuu
ylioppilaaksi
Tampereen
klassillisen lukion
luonnontiedelinjalta.
Neea Nummi
on suorittanut
ylioppilastutkinnon
Ylöjärven lukiossa.

YLÖJÄRVEN KAUPUNKI
KORONAROKOTUKSET YLÖJÄRVELLÄ
Rokotusajan voivat varata:
•
pe 28.5. alkaen kaikki 40 vuotta täyttäneet
•
edelleen kaikki 45 vuotta täyttäneet sekä riskiryhmään 1 tai 2
kuuluvat 16–59-vuotiaat.
Ajanvaraus:
•
Suosittelemme sähköistä ajanvarausta eTerveydessä:
www.ylojarvi.fi/sahkoiset-terveyspalvelut.
•
Puhelin 03 735 6702 ma-pe klo 8–20, la–su klo 10–18. Pahoittelemme ajoittaista ruuhkaa ja viivettä takaisinsoitoissa.
•
Rokotukset keskitetään kesäaikaan Kauppakeskus Elon rokotuspisteeseen ja pääterveysasemalle.
•
Osalle työterveyshuollon asiakkaista tarjotaan mahdollisuus
hakeutua rokotukseen työterveyshuollon kautta. Työnantaja ja
työterveyshuolto tiedottavat tästä erikseen.
Seuraathan tiedotusta:
www.ylojarvi.fi/koronarokotukset
Ylöjärven kaupunki 24.5.2021

Kuntavaalit 2021:
Kotiäänestys
Kotiäänestykseen oikeutetun on ilmoitettava halukkuudestaan
äänestää ennakolta kotonaan viimeistään tiistaina 1.6.2021
ennen klo 16.00 osoitteeseen Ylöjärven keskusvaalilautakunta,
Kuruntie 14, 33470 Ylöjärvi tai p. 050 390 4795 tai 040 133 1473.

Tervetuloa Kurun Lähitorille 1.-22.6.
Toimintaa ikäihmisille tiistaisin klo 10-13
Kisatie 1 (käynti terveysaseman ovesta)
Kurun Virikepiiri kokoontuu Lähitorilla Ritvan ohjauksessa poikkeuksellisesti parillisilla viikoilla 1.6. alkaen, Marjan tai Pirjon ohjauksessa
parittomilla viikoilla 8.6. alkaen. Koronatilanteen vuoksi osallistujamäärä on enintään 10. Noudatamme myös muita koronaohjeita
(turvavälit, maskit, käsihygienia).
•
•
•

10.00 - 10.30 Tuoli- ja/tai aivojumppaa
10.30 - 11.00 Kahvittelua ja kuulumisten vaihtoa,
kahvimaksu 1,50 €
11.30 - 13.00 Ohjattua virikkeellistä toimintaa

Asiakasohjaaja on paikalla 15.6. klo 11.45–12.45. Häneltä saa neuvontaa ja ohjausta kotihoidon ja omaishoidon tukipalveluihin tai muihin
arjen pulmiin ilman ajanvarausta.
Lähitorin toiminta on maksutonta ja avointa kaikille ikäihmisille.
Lisätietoja saa ohjaajilta puhelimitse ma ja pe klo 8-10:
Marja Myllymäki 040 133 4845 ja Pirjo Susi 041 730 6207.

Kaupunginvaltuuston kokous 7.6.
Kaupunginvaltuuston kokous pidetään ma 7.6.2021 klo 17.00.
Kokouksen asialista julkaistaan osoitteessa www.ylojarvi.fi ja
Ylöjärven Uutisissa 2.6.2021. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja
asetetaan yleisesti nähtäville osoitteessa www.ylojarvi.fi kuntalain
140 §:ssä säädetyllä tavalla.
Yleisö voi seurata kokousta kaupungintalon valtuustosalissa
(Kuruntie 14 D). Hengitystietulehdusoireista kärsivät henkilöt eivät
voi tulla seuraamaan kokousta. Lisäksi pyydämme kiinnittämään
erityistä huomiota käsi- ja yskimishygieniaan sekä turvaväleihin
kokouspaikalla.
Ylöjärvellä 27.5.2021
Jaana Lamminen, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

MUISTILISTA
Pengonpohjan kyläyhdistys: Pengonpohjan koulu, Länsiteiskontie 234. Kirppis auki kesäkuussa ainakin viikonloppuisin klo 10-15. Leipää leivotaan lauantaina 5.6. Tiedustelut 0505646216. Muistetaan edelleen maskit, käsidesit ja turvavälit. Tervetuloa!
Länsi-Teikon maa- ja kotitalousseura: siivostalkoot pe
28.5. seuratalolla klo 10 aloitellaan sisätiloista ja jatketaan
lauantaina klo 10 pihatöillä. Mukaan voi ottaa haravan lapion yms. Talkookahvit!

Ylöjärven kaupungin
palvelut kesällä 2021
TERVEYSKESKUS
Ensiapu toimii normaalisti
Päivä-, ilta- ja viikonloppupäivystys Ylöjärven pääterveysasemalla,
ajanvaraus 03 565 28000. Yöpäivystys Acutassa, p. 116117.
Pääterveysaseman vastaanotot toimivat supistetusti 28.6.–8.8.
Toiminta keskittyy kiireellistä hoitoa tarvitseviin. Ajanvaraus
normaalisti omahoitajan numerosta. Reseptit pyydetään uusimaan
hyvissä ajoin ennen supistusaikaa. Supistusaikana ei
vuosikontrolliaikoja eikä kiireettömiä todistuksia.
Kurun terveysasema ja laboratorio kiinni 12.7.–8.8.
Kiireellistä hoitoa tarvitsevat hoidetaan pääterveysasemalla.
Ajanvaraus hoitajan numerosta 03 565 28024. Reseptit pyydetään
uusimaan hyvissä ajoin ennen sulkuaikaa. Fimlab Laboratoriot
palvelee ajanvarauksella muissa toimipisteissä, p. 010 808 515.
Fysioterapia ja apuvälinelainaus on keskitetty pääterveysasemalle.
Viljakkalan palvelupiste kiinni 12.7.–8.8.
Kiireellistä hoitoa tarvitsevat hoidetaan pääterveysasemalla,
ajanvaraus normaalisti omahoitajan numerosta. Reseptit
pyydetään uusimaan hyvissä ajoin ennen sulku- ja supistusaikaa.
Fysioterapia ja apuvälinelainaus on keskitetty pääterveysasemalle.
Diabetesvastaanotto
Toimii supistetusti 28.6.–8.8. Vastaanotto kiinni 12.–25.7.
Tarvikkeiden tilaukset sähköisellä lomakkeella www.ylojarvi.fi/
diabeteshoitaja.
Fysioterapia ja apuvälineet
Asiakaspalvelu pääterveysasemalla 28.6.–8.8. ma klo 8–11, ti, ke ja
pe klo 9–11, to klo 14–16. Puhelinaika ma–to klo 13–14,
p. 03 565 28291.
Geriatrian poliklinikka
Toimii normaalisti.
Hammashuolto
Pääterveysaseman hammashoitola toimii supistetusti 15.6.–15.8.,
jolloin keskitytään päivystykselliseen toimintaan.
Kurun hammashoitola on kiinni 9.7.–9.8.
Viljakkalan hammashoitola on kiinni 19.7.–2.8.
Neuvolat
Ajanvaraus omaan neuvolaan puhelimitse ma-pe klo 11–12.
Lääkärineuvolat toimivat supistetusti 28.6.–8.8. Chat palvelee
ma–pe klo 8–10.
Perhe- ja mielenterveyspalvelut
Palvelevat supistetusti 28.6.–1.8.
Terveyskioski
Avoinna toistaiseksi ma ja ke klo 14–18, ti, ke, pe 10–14.
KIRJASTO
Kurun kirjasto 31.5.-5.9.
Ma ja ke klo 9–9, ti, to ja pe klo 9–15.
Omatoimiaika: tarkista www.ylojarvi.fi/kurun-kirjasto.
UIMAHALLI
Seuraa tiedotusta: www.ylojarvi.fi/liikunta
VIRASTOT
Kaupungintalo kiinni 28.6.-1.8.
Ilmoitustaulu
Ilmoitustaululla julkaistavat ilmoitukset julkaistaan 28.6.–1.8.
kaupungintalon A-ovessa.
Rakennusvalvonta ja mittauspalvelut
Rakennusvalvonta on kiinni 28.6.–1.8., katselmukset kuitenkin
suoritetaan. Mittauspalvelut toimivat normaalisti koko kesän.
Perusturvakeskus kiinni 28.6.–1.8.
Sosiaalipäivystys ma–pe klo 8–16, p. 050 437 1301. Sosiaalihuollon
työntekijä tavoitettavissa ma–pe klo 12–14, p. 03 565 30 000.
Tekninen toimisto kiinni 28.6.–1.8.
Päivystysnumerot toimivat normaalisti.
Ylöjärven kaupunki / www.ylojarvi.fi
Vaihde 03 565 30 000 klo 8–15

KOKOUKSET

VENEET

AUREJÄRVEN JA ÄIJÄLÄN

KOKOUS

osakaskuntien/kalastuskuntien

VUOSIKOKOUKSET

Kurun Pengonpohjan osakaskunnan

VUOSIKOKOUS

Salmella su 6.6.2021 klo 13.
Käsitellään sääntömääräiset asiat.
Tervetuloa! Johtokunta

su 13.6.2021 klo 14.00
Pohjois-Kurun Metsästäjät ry:n majalla
Salosella, Itä-Aureentie 1079.
Kokouksen tarkastetut pöytäkirjat nähtävänä
hoitokunnan puheenjohtajalla 14.6–30.6.2021 välisen ajan.
Hoitokunta

Liesijärven
kalastuskunnan
KOKOUS
su 20.6.2021
klo 14
Kuivasniemellä.
Esillä vuosikokousasiat.
Toimitsijamies

SUOMIVENEET

P. 040 557 4068
040 518 7159
Suomi-veneet.fi
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Ylöjärven Kukka ja
Hautaustoimisto

LOUNASTA
LOUNAS -JA JUHLAPALVELU

Kauppatie 4, Kuru 03 473 3355

Lounaslista viikko 22

MA
TI
KE
TO
PE
LA

31.5.
1.6.
2.6.
3.6.
4.6.
5.6.

jauhelihaperunalaatikko, silakkapihvit, porkkanasosekeitto
juustopekoninakit, possustroganoff, kukkakaalikeitto
jauhelihatortilla, broilerkastike, nakkikeitto
juustomestarinkala, broilerpasta, hernekeitto
karjalanpaisti, makaroonilaatikko, yrttinen perunasosekeitto
possun uunifile, lihapullat lounas klo 10.30–14

Lounaslista viikko 23

MA
TI
KE
TO
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LA

7.6.
8.6.
9.6.
10.6.
11.6.
12.6.

juustoinen jauhelihakiusaus, leivitetty kala, kasvissosekeitto
jauhelihapihvit, broilerkastike, juustokeitto
lihapata, kasviskiusaus, broilerkeitto
lohimurekepihvit, makkarakastike, hernekeitto
pekonipossukastike, pyttipannu, yrttinen kukkakaalikeitto
Burgundinpata, kinkkukiusaus

LIIVIT

HIEROJA

LOPPUUNMYYNTI

Kirsi Kuivasniemi
Suittilahdentie 1
Kuru

PE 28.5.2021
klo 11 - 17
Kurun Käsityö- ja Kivipuoti
Kauppatie 6, Kuru

P. 0400 978 999

(Osuuspankin talo)

Paikallista palvelua
vuodesta 1967

Paljon kesäisiä verhokankaita!
Onko kalusteiden, veneiden,
asuntoauton pehmusteet tai
ulkokeinun katos kulahtanut?
alk.
Ei hätää! Teetä ne nyt ajoissa!
4,90,Meiltä myös erivahvuiset
metri
vaahtomuovit omien
mittojen mukaan!

Säänkestäviä kankaita
esim. ulkoistuimiin,
keinun katoksiin ym.

VAHAKANKAITA

JÄMINKIPOHJAN TEKSTIILI & VAAHTOMUOVI

SAHANTIE 17, RUOVESI PUH. 03 476 0290, 0400 834562
avoinna ma–pe 10–17, la 10–14

Teollisuustie 1, RUOVESI

HUOLLOT KAIKILLE
MERKEILLE!

www.ruovedenautopaja.fi

Teollisuustie 1, RUOVESI
Puh. (03) 476 2011
Ma–Pe
klo2011
8–17
• Puh.
03 476
Teollisuustie
1, RUOVESI
• Ma–Pe
klo 8–16
Puh. (03)
476 2011

Ma–Pe klo 8–17

HINAUSPALVELU
050
524
3400
HINAUSPALVELU
050
524
3400

HINAUSPALVELU
050 524 3400
Ideasorvi
Oy

HAKELÄMPÖ

Kurun Hakelämpö
Voimaa omalta kylältä!

- Energiapuun osto
- Kaukolämmön tuotanto
- Hakkeen myynti
Kurun Hakelämpö Oy
Puh. 0400 737 903 • sami@forestek.fi

KURU-VIIRIT

HUOM! VAIN KÄ

www.ideasorvi.fi

LVI-töiden ammattilainen
0400 237 731 Jukka
040 832 6831 Olli

Silmälääkärin vastaanotto

TEISMAKSU

Viirien tuotto
Kuru-Seuralle.

Puh. 050 366 4103 / Hannu Ruuska

J.ASP

Vedä Kuru-viiri salkoon ja nauti kesän lisäksi
kotiseudusta! Kuru-Seuran teettämät Kuruviirit on tehty aiemman mallin mukaisesti.
Viirin koko on 40x450 cm ja se sopii
8–9 metrin mittaiseen tankoon.
Viirin materiaali on kestävää
Jetmesh-lippuneulosta.

Sähköasennus ja suunnittelu
Ilmalämpöpumppujen asennus

Putkiasennus

Kuru-viirejä myytävänä

Viirejä
voi ostaa
Kurun Lehden
toimituksesta

*
ti 29.6.
*
*
*
AJANVARAUS p. 03 476 3454

JARKKO LAPPALAINEN
to 10. 6
ti 1.6.
ti 15.6.
PETTERI PAASSILTA

97,-kpl

ONNITTELUT

Ruovedentie 36, Ruovesi

Onnea uudelle
kaupunginjohtajalle!

Merkillisen reilu!
AUTOTARVIKKEET, -VARAOSAT JA TYÖKALUT

Kurun Lehti

KURUN LEHTI

TRAKTORIN VARAOSAT TOIMITUSMYYNTINÄ

OLEMME LOMALLA!

Puolueeton Kurun
kotiseutulehti
www.kurunlehti.fi
Kauppatie 16 A
34300 KURU
Puh. 044 343 0031
Asiakaspalvelu avoinna
ma–ti 10–12, to 12–14

TOIMITUS
Päätoimittaja
Karoliina Laikio
Puh. 040 127 9763
toimitus@kurunlehti.fi
Asiakaspalvelu sekä
ilmoitusmyynti ja
-valmistus
Tiina Kalliojärvi-Tienari
Puh. 044 343 0031
ilmoitukset@kurunlehti.fi

VKO 22
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Teemu, Nikodemus
Venla
Viola, Orvokki
Toivo
Puolustusvoiman
lippujuhlan päivä
5. Sulevi
6. Kyösti, Kustaa

4:03
4:02
4:00
3:59

1.
2.
3
4.

ja
ja
ja
ja

22:30
22:32
22:34
22:35

3:58 ja 22:37
3:56 ja 22:38

VKO 23
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SU

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Suvi, Roope, Robert
Salomo, Salomon
Ensio
SeppoHelmi KL
Inpi, Immi
Esko
Raili, Raila

3:55
3:54
3:53
3:53
3:52
3:51
3:50

ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja

22:40
22:41
22:43
22:44
22:45
22:46
22:47

Pihla, Kielo
Vieno, Moona, Viena
Päivi, Päivikki, Päivä
Urho KL
Tapio
Siiri
Into

3:50
3:50
3:49
3:49
3:49
3:49
3:49

ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja

22:48
22:48
22:49
22:50
22:50
22:51
22:51

VKO 24
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14
15.
16.
17.
18
19.
20.

VKO 25
MA 21. Ahti, Ahto
Kesäpäivänseisaus
TI
22. Paula, Pauliina, Liina
KE 23. Aatu, Aatto, Aadolf
TO 24. Juha, Jukka, Janne KL
PE 25 Uuno
LA 26. Jorma, Jarmo, Jarkko
Juhannuspäivä
Suomen lipun päivä
SU 27 Elvi, Elviira

3:49 ja 22:51
3:49
3:50
3:50
3:51
3:51

ja
ja
ja
ja
ja

22:51
22:51
22:51
22:51
22:51

3:52 ja 22:50

VKO 26
MA 28. Leo
TI
29 Pekka, Petri, Petra
KE 30 Päivö, Päiviö

PISPALASI OY
Puh. 03 213 3303
Päivystämme

24 H

3:53 ja 22:50
3:54 ja 22:49
3:55 ja 22:49

LÄÄKÄRI

FAN CO I S E
MI G N OT- KO I VU LAMPI

Vastaanotto: Virtaintie 36 B 31, Virrat

Käyräkuja 30, Vuorentausta,
Ylöjärvi

Henkilöautokorjaamo
• Huollot ja korjaukset
ammattitaidolla

040 561 1462
T:mi Jari Rautanen

LEHTI EI ILMESTY VIIKOLLA 22.

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

Kesäkuu 2021

Mikkolantie 1–3

Urheiluhieroja/
koulutettu hieroja

PXC- RINTALIIVIEN
10€ - 50€

PÄIVÄN KIERTO/KUUKAUSIKALENTERI

24h PÄIVYSTYS 0500 337 823
Kukka p. 03 348 0161
Hautaus p. 0500 337 823
Palvelemme: ma–to 9–17,
pe 9–18, la 9–15
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Itä-Aureentie 2, Luode
(ent. koulu)

puh. 03 475 3211

Vastaanotto ma–pe
ajanvarauksella soittoajat
klo 9–3.30 ja 12.30–13.
www.laakarifransu.fi

PIHAPUIDEN KAATOA,
POLTTOPUUTA,
MÖKKITÖITÄ sekä
VIHERRAKENTAMISTA
Luoteentie 1541
34510 Luode
Puh. John 040 733 5450
Saija 040 544 2337

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. Toimitus pidättää oikeuden ilmoitusten julkaisuun ja
lyhentämiseen. Jättöaika ma klo 10 mennessä.
Kurun Lehti toimitetaan force majeure (tuotannolliset häiriöt, lakko tai muut poikkeustilanteet) -varauksin. Kurun Lehti ei suorita hyvitystä lakon tai muun ylivoimaisen
esteen takia julkaisematta tai toimittamatta jääneistä lehdistä.

toimitus@kurunlehti.fi
ilmoitukset@kurunlehti.fi

Kurun Lehti

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

12 kk: 84 € 6 kk: 45 € 3 kk: 28€
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Mökkien omistajat

huomio!

Etsitkö mökkisi myyjäksi todellista huippuammatilaista?
Vuoden 2020 aikana myin 52 mökkiä ja mökkitonttia.
Teen mökkimarkkinointia täysin
uudella ja poikkeuksellisella tavalla!
Jokainen kohde kuvataan ammattilaisen toimesta, jokaisesta mökistä
tehdään 360°-esittely, kohteet markkinoidaan Etuovi.com- ja Oikotie.fi-portaaleissa ja kohteille tehdään maksettua markkinointia Facebookissa sekä
Instagramissa.
Mietitkö mökkisi myyntiä tulevana kesänä? Nyt on oikea aika alkaa toimimaan,
ota sinäkin yhteyttä Pirkanmaan parhaaseen ja tehokkaimpaan mökkivälittäjään, soita!
Terveisin,
Jukka Uitus

Asiakaspalautetta
Kaikki sujui sovitusti ja erittäin joustavasti.
Vankkaa ammattitaitoa ja asikkaan
kuuntelemista. KIITOS!
Ostaja Mänttä-Vilppula 2020
Nyt ei välittäjä raapinut vaan muniaan,
niin kun nää tuppaa yleensä tekeen!
Mökki stailattiin, kuvattiin ja filmattiin,
myytiin vuorokaudessa, tätä voidaan
kai sanoa 10 suoritukseksi!
Myyjä Nokia 2020
Olen erittäin tyytyväinen kyseisen välittäjän toimintaan. Kaikki sujui helposti ja
vaivattomasti toimeksiannosta kauppoihin ja mikä kaikkein tärkeintä, kaupat
syntyivät! Kohde kun ehti olla muualla
myytävänä jo useamman kuukauden
ennen kuin tämä välittäjä otti asian
hoitaakseen.
Myyjä Tampere 2020
Jukan kanssa kiinteistön myynti sujui alusta loppuun erinomaisesti. Tarvittaessa hän
oli aina tavoitettavissa ja saimme vastaukset kysymyksiimme. Kanssakäyminen
oli mutkatonta ja erittäin ammattitaitoista
ja ystävällistä! Todellakin suosittelen.
Myyjä Ruovesi 2020
Kaikki sujui erittäin mallikkaasti ja ammattitaitoisesti. Voin suositella lämpimästi.
Myyjä Ylöjärvi 2020

Mökkiunelmia.fi

Edellinen välittäjä myi kohdetta 2 kesä,
olen kuullut useammalta tutulta, että
Jukka on Pirkanmaan mökki spesialisti
ja niin oli, mökki myytiin vuorokaudessa!
Myyjä Vesilahti 2020
Lue kaikki saamani palautteet:
www.huom.fi/jukka-uitus

Kaikki mökit ja tontit löydät
osoitteesta Mökkiunelmia.fi

Jukka Uitus

Kiinteistönvälittäjä, LKV,
Maanmittauslaitoksen
määräämä Kaupanvahvistaja
Puh. 050 390 5010
jukka.uitus@huom.fi

HUOM! Pirkanmaan Laatuvälitys Oy
Tampellan Esplanadi 11
33100 Tampere
www.huom.fi/jukka-uitus
www.mokkiunelmia.fi
facebook.com/jukkauituslkv
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