Kurikan Joulun 2013 sisällys

ANELMA LAURILA, Monitapahtumainen vuosi Kurikan Joulusta 2012 Kurikan Jouluun 2013
Kurikka-Seuran puheenjohtaja luo katsauksen yhdistyksen menneen
vuoden toimintaan.
TAPANI LATIKKA, Kurikan kaupungin tervehdys
Talousjohtaja Tapani Latikan mukaan Kurikan kaupungilla on paineita
säästää, mutta tulevaisuuteen on syytä katsoa luottavaisesti.
TAPANI TULISALO, Kurikan seurakunnan tervehdys
Kappalainen Tapani Tulisalo kuvailee, millainen on hyvä joulusaarna.
ATTE HONKANIEMI, Vanhat kurikkalaiset esineet kiinnostivat Pytinki-messuilla
Kurikan kaupungin esittelypisteellä arvailtiin entisaikaisten esineiden
nimiä ja käyttötarkoituksia.
JOUKO TUOMISTO, Arvostakaamme toinen toisiamme
Jouko Tuomisto piti itsenäisyyspäivän juhlassa 2012 puheen, jossa hän
kehotti paitsi itsen myös muiden arvostamiseen.
JUHANI KESKI-SÄNTTI, Vielä Mietaan kruunuhäistä
Mietaalla 1933 pidettyjen kruunuhäiden morsiamet saivat muistoksi isot
kauniit hopealusikat.
RAUNO YLI-HYNNILÄ, Kansanlaulukirkossa laulettiin kansanlauluja joen rannalla
Reserviläisjärjestöt ja Kurikan seurakunta järjestivät kesäillan
kirkkotilaisuuden heinäkuussa.
ATTE HONKANIEMI, Sotavangit kurikkalaisten apuna maataloustöissä jatkosodan aikana
Sauli Rinta-Paavola ja Jussi Rinta-Paavola muistelevat kotitiloillaan
olleita venäläisiä sotavankeja ja yhteiseloa näiden kanssa.
ATTE HONKANIEMI, Puuseppä juuriltaan, taiteilija luonteeltaan
Jurvalainen valokuvaajamestari Kalervo Puskala kertoo haastattelussa
työurastaan puuseppänä.
JUHANI KESKI-SÄNTTI, Kurikkalaista osaamista
Ketosen kräätärit ja suutari Joonas Siltanen valmistivat entisinä aikoina
taidokkaasti vaatteita ja kenkiä.
Kurikkaan tulee tiilitehdas
Vaasa-lehti uutisoi 101 vuotta sitten.
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KAUKO KOTIRANTA, Kurikkalaisia ”siirtotyöläisinä” Lapissa voimalaitosta rakentamassa
Petäjäskosken voimalaitostyömaalla Rovaniemen eteläpuolella
työskenteli 1950-luvulla useita kurikkalaisia, jotka tulivat tunnetuiksi
poikkeuksellisesta ahkeruudestaan.
Suomen Kotiseutuliitto sai uuden puheenjohtajan ja toiminnanjohtajan
Kuluneena vuonna Kotiseutuliiton uudeksi puheenjohtajaksi tuli
professori Janne Vilkuna ja toiminnanjohtajaksi maisteri Riitta
Vanhatalo.
OUTI ORHANEN, Kurikan siunauskappeli pohjalaisten kappeleiden joukossa
Outi Orhanen kertaa vuonna 1902 valmistuneen ja 1948 puretun
Kurikan siunauskappelin vaiheet ja vertaa kappelia muihin
eteläpohjalaisiin kappeleihin runsaasti kuvitetussa artikkelissaan.
FRANS HERMAN ILOMÄKI, Menomatkalla
Kurikka-Seura julkaisee jääkärieversti F. H. Ilomäen (1891–1958)
vuonna 1956 muistiin kirjaaman muisteluksen, jossa Ilomäki kertoo
jännittävästi alkutaipaleestaan jääkäritarjokkaaksi vuonna 1915.
Ilomäen tytär Kaisu Turtiainen taustoittaa muisteluksen yhteydessä
isänsä elämää ja uraa.
ATTE HONKANIEMI, Jääkärieversti Frans Herman Ilomäen kunniamerkit lahjoitettiin Kurikka-Seuralle
Jääkärieversti Ilomäen tyttäret Liisa Österlund ja Kaisu Turtiainen
luovuttivat Kurikka-Seura kokoelmiin isänsä kunniamerkit
kunniakirjoineen sekä jääkärimerkin.
PAULA VIERTOLA, Elsa Myllymäki 1915–2013. Ruokaa sadoille ihmisille ”omasta päästä”
Elsa Myllymäki oli monitaitoinen suurien tilaisuuksien pitokokki, joka ei
kirjallisia reseptejä tarvinnut.
ATTE HONKANIEMI, Kurikan kulttuuri sai uudet nuotit
Kurikan kaupungin kulttuuritoimi julkisti kulttuuristrategian, joka
kannustaa kulttuuritoimijoita yhteistyöhön.
HANNELE LYYTIKÄINEN-KÄPPI, Mitä eteläpohjalaiset laittavat roskapönttöönsä?
Hyvin lajiteltua jätettä! Lakeuden Etapin tekemän tutkimuksen mukaan
suurin osa jätteistä oli lajiteltu oikein.
RISTO KÄNSÄLÄ, Kirkonrakentaja Erik Kuorikosken syntymästä 200 vuotta
Kaustislainen kirkonrakennusmestari Erik Kuorikoski rakensi
Kurikkaan alkuperäisiä piirustuksia näyttävämmän kirkon paikalle,
jonka piti olla kivirakennukselle mahdoton.
ATTE HONKANIEMI, Purettu Laulajan kauppakartano säilyy muistoissa
Sameli Laulajan kauppakartano tarjosi kurikkalaisille pojille
monenlaisia seikkailun paikkoja, muistelee Seppo Taira.
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AILI JÄRVIMÄKI , Into Järvinen 1919–2012. Pirteitten muistelusten innokas kirjoittaja
Into Järvinen talletti muun muassa Kurikan Jouluissa ja Kurikkalehdessä julkaistuihin muisteluksiinsa tietoa Kurikan menneisyydestä.
RIITTA JAAKKOLA, Kurikka saa oman kulttuuriympäristöohjelman
Tekeillä olevan Kurikan kulttuuriympäristöhankkeen ansiosta saadaan
kokonaiskuva seudun kulttuuriympäristön kehityksestä ja arvoista sekä
tulevaisuuden haasteista.
YRJÖ VENNA, Isoisän jäljillä Kurikassa
Sortavalaissyntyinen Yrjö Venna teki tutkimusmatkan sukunsa
synnyinseuduille ja löysi uusia sukulaisia.
ATTE HONKANIEMI, Siltalan Juha – larvakylien mainio kärrymestari
Kampinkyläläinen torppari Juha Samelinpoika Siltala (1807–74) oli
kurikkalaisen kärryseppäsuvun kantaisä, joka oli paitsi monitaitoinen
ajokalumestari myös ”maailman ahkerin mies”.
SULEVI RIUKULEHTO, Lähde sinäkin kotiseutuohjaajakoulutukseen!
Kotiseutuohjaajakoulutuksessa kehitetään valmiuksia kotiseututyöhön
esittelemällä erilaisia toimintatapoja, paikallisia aineistoja ja
oppimateriaaleja.
Tapahtui Museonmäellä 2013
Kuvakavalkadissa nähdään otoksia muun muassa valtakunnallisten
kotiseutupäivien retkikunnan vierailuista ja kotiseututalon remontista.
Ilmoituksia
Yritysten ja yhteisöjen tervehdyksiä ja ilmoituksia.
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