KIRVUN PITÄJÄSEURA RY
Hei Kirvu-juurinen ja sen kaveri!
Kekrinkeltainen kurpitsakeitto
n. 800 g keltaista kurpitsaa
1 keskikokoinen bataatti tai 2 porkkanaa
1 hapahko omena
1 sipuli
1 rkl voita
5-6 dl kasvislientä
1 pieni kanelitanko
2 dl vähälaktoosista ruoka- tai kuohukermaa
tilkka sitruunanmehua
suolaa, pippuria
Pinnalle: persiljasilppua
Kuori ja paloittele kasvikset ja omena. Kuumenna jonkin aikaa sekoitellen kattilassa. Lisää kasvisliemi ja
kanelitanko. Keitä kasvikset pehmeiksi, poista kanelitanko ja soseuta kasvikset liemineen. Lisää keittoon
kerma, sitruunanmehu ja tarvittaessa vähän kasvislientä. Kuumenna ja mausta. Silppua pinnalle reilusti
persiljaa. (Lähde: www.kekri.fi/kekriruokia)
Kurpitsa-karpalohedelmävoita
Sama määrä kurpitsaa ja karpaloita. Kuorittu paloiteltu kurpitsa keitetään pehmeäksi vedessä, nostetaan
pois ja puserretaan jouhiseulan läpi. Marjat keitetään soseeksi ja puserretaan seulan läpi. Molemmat
soseet pannaan hillokasariin, lisätään sokeria, noin ½ tai ¼ soseitten painosta ja keitetään heikolla tulella
kunnes ”voi” on niin sakeata, että lusikka pysyy pystyssä. Välillä sekoitetaan ahkerasti. Pannaan purkkeihin,
jotka sitä ennen lämmitetään ja suljetaan sitten kun sose on jäähtynyt. (Lähde: Käytännöllinen kasviskeittokirja,
toim. Kasvikunnan ystävä, M. Bergström & K. Virtanen, Kirvu (siis Luonnonparantola))

Kirvulaisia tapahtumia talvikaudellakin
Perinteinen Pyhäinpäivän kynttilämatka Viipuriin ja Kirvuun tehdään tänäkin vuonna 1.-2.11.2019.
Ohjelmassa on kynttilöiden sytyttäminen lukuisilla muistelupaikoilla Viipurissa, matkan varrella Kirvuun ja
tietysti omilla paikoillamme Kirvussa. Meitä on 16 Kirvu-juurista ja niiden kaveria lähdössä perjantaiaamuna
sillä tavalla uudelle matkalle, että 6 meistä kulkee e-viisumeilla. Olemme kuulleet kaikenlaisia huhuja
kesken matkan palautetuista matkalaisista kun nimi on kirjoitettu ääkkösillä tai passin numeroissa on ollut
virheitä. Pitäkäähän meille peukkuja, että kaikki menee hyvin!
Tämän kirjeen liitteenä tulee myös ensi vuoden matkaesite, jota jaoimme viime lauantaina Karjalan Liiton
Karjalan matka- ja luontomessuilla Kirvun osastolla. Kirvulla on osasto myös 16.11. klo 10-14 järjestettävillä
Suku- ja pitäjämarkkinoilla Karjalatalolla, Käpylänkuja 1, Helsinki.
Lauantaina 9.11. tavataan Orimattilassa Tietävälässä Halsolla. Filosofian tohtori Pirkko Sallinen-Gimpl
esittelee 1960-luvulla tekemäänsä tutkimusta tuossa kylässä, jonne väki siirtyi evakkoina Kirvun
Tietävälästä. Inkilän Kylätoimikunta kutsuu kaikkia Riihimäen kaupunginmuseoon 30.11. Talvisodan
syttymisen muistopäivänä tutustumaan uuteen virtuaalinäyttelyyn ja naapurimme Antrean
museohuoneeseen. Kirvu-Kerhon tapaamisia on vielä kaksin kappalein.
Lukekaa näistä lisää seuraavalla sivulla ja tulkaa mukaan!

Hannele Inkinen
Kirvun Pitäjäseuran pj

Tapahtuu vuonna 2019
Lue lisää tapahtumista Kirvun ja Inkilän nettisivuilta www.kirvu.fi ja inkila.yhdistysavain.fi ja sekä facebooksivuilta https://www.facebook.com/groups/kirvu/ ja https://www.facebook.com/groups/117550663323/

Osoitteet on kerätty matkoilla ja tapahtumissa. Niitä ei luovuteta muuhun käyttöön eikä muille osapuolille. Jos haluat pois
lähetyslistalta, ilmoita siitä vastaa-toiminnolla ja vaikkapa sanalla Peruutan.

1.-2.11.2019 Pyhäinpäivän kynttilämatka Kirvuun
9.11.2019 klo 14 Hämäläisestä Tönnöstä karjalaiseksi Tietäväläksi Miten Tönnön ja Pakaan kylää asutettiin
jatkosodan jälkeen ja miten Orimattilan Tietävälä syntyi? Miten karjalainen kulttuuri säilyi keskellä
hämäläismaisemaa? Filosofian tohtori Pirkko Sallinen-Gimpl kertoo 1960-luvulla tehdystä pro gradu työstään ja sitä täydentävistä tutkimuksistaan. Äänessä myös emäntämme Inkeri Halso. Tilaisuus pidetään
Orimattilassa Halsolla, os. Tietäväläntie 591. (Orimattila-Myrskylä tien Pakaan puoleisesta tienristeyksestä
600 m). Kahvitarjoilu. Tervetuloa! Kirvun Pitäjäseura
19.11.2019 klo 16-18 Kirvu-Kerhon tarinailta Helsingissä Karjalatalolla Wärtsilä-salissa. Katsotaan osa
"Talvisota" opetusneuvos Antti Henttosen DVD:stä ”Itsenäisyyssodat kotiseudullamme Antreassa ja
Vuoksenrannassa". Jos näyttää, että on aikaa, niin katsotaan myös osa "Jatkosota". Näiden osien
yhteenlaskettu kesto on 80 minuuttia.
30.11.2019 klo 13 uuden talvisodasta kertovan virtuaalinäyttelyn avajaiset Riihimäen
kaupunginmuseossa ja opastettu museokierros klo 14, sisältää naapuripitäjä Antrean museohuoneeseen
tutustumisen. Inkilän kylätoimikunta hoitaa opasmaksun, osallistujat mahdollisen sisäänpääsymaksun
(museokortilla pääsee sisään). Museon osoite on Öllerinkatu 3, 11130 Riihimäki.
Tilaisuuden jälkeen omakustanteiset kahvittelut Feeniks Cafeessa, osoite Hämeenkatu 4, 11100 Riihimäki.
Alakerran kokoustila varattu meille 14.30-16 väliseksi ajaksi.
Lämpimästi tervetuloa viettämään Talvisodan muistopäivää, 80 vuotta tulee kuluneeksi sodan syttymisestä.
Inkilän Kylätoimikunta
https://riihimaenkaupunginmuseo.fi/ ja https://riihimaenkaupunginmuseo.fi/vierailulle-museoon/naintanne/
1.12.2019 klo 13-16 Kirvu-Kerhon ja Hiitolaisten yhteiset pikkujoulut Helsingissä Karjalatalolla Laatokkasalissa. Tuleekohan joulupukki…

Emännän paikka edelleen auki
Kirvun Pitäjäseura etsii talkoojoukkoihinsa muonitushenkilöitä ja raivaustaitoista väkeä, joilla pysyy harava,
ruohonleikkuri, raivaussaha, ehkä peräti moottorisaha käsissä.
Tehtäviin annetaan opastus ja talkootyöt tehdään kesäaikaan, yleensä toukokuun lopulla ja heinäkuun
alussa. Talkoolaisille korvataan matkakulut (sis. kertaviisumin), työt tehdään ruokapalkalla ja hyvä mieli
tulee kaupan päälle. Ensimmäisen talkookerran jälkeen voi hakea monikertaviisumia seuraavia
talkoomatkoja varten ja sen hinnasta korvataan puolet.
Kullekin matkalle pääsee 12-15 talkoolaista. Ilmoittaudu reserviin talkoopäällikkö Sirpa Suvannolle, os.
sirpa.suvanto@pp.inet.fi, puh. 040 715 1619.
Luvassa ihania hikisiä hetkiä, käenkukuntaa ja iloista yhdessäoloa!

