KIRVUN PITÄJÄSEURA RY
Hei Kirvu-juurinen ja sen kaveri!
Minä avaan syömmeni selälleen
ja annan päivän paistaa,
minä tahdon kylpeä joka veen
ja joka marjan maistaa.
Minun mielessäni on juhannus
ja juhla ja mittumaari,
ja jos minä illoin itkenkin,
niin siellä on sateenkaari.
Eino Leino
Kesän kivijalkamatkat ovat vilkkaimmillaan. Pitäjäseuran matkalla
toukokuun lopulla oli tosi paljon ihan uusiakin kävijöitä ja taksit ajoivat pitkin poikin Kirvun kiemuraisia
teitä. Löytyi kivijalkoja ja kotikuusia, jopa yksi talo pystyssäkin. Talkoolaiset saivat sillä välin kirkonmäen
puhtaaksi. Onnistunut matka kaikilla!
Suvut ja kylät ovat tehneet ja tekemässä omia matkojaan Kirvun alueelle. Kaikille, jotka käyvät
kirkonmäellä, kerrottakoon, että raunion takana oleva kiviaidalla ja isoilla kuusilla rajattu niittyalue on ns.
vanha hautausmaa. Sielläkin voi piipahtaa hiljentymässä. Alueen kunnostusta ollaan suunnittelemassa.
Erään porukan kanssa kuljettiin kesäkuun puolessa välissä neljä päivää Kannaksella. Paljon on nähtävää
luovutetulla alueella ja nyt pääsin ensimmäistä kertaa myös Elisenvaaran asemalle. Surullista tarinaa
luettiin… Isoja tietöitä oli matkan varrella, joten osittain matkanteko helpottuu ja nopeutuu lähiaikoina.
Uudellakirkolla oli aika kiva yöpymispaikka Aurora, entinen pioneerileiri, nyt hyvään kuntoon laitettu. Jos
Kirvu on jo katsottu, niin toivotan mukavia matkoja pitkin Kannasta, katsottavaa on paljon!
Toivotan hyvää Juhannusta ja kesää kaikille teille, ensi syksyn tapahtumia ja ensi vuoden retkiä lisää
elokuun kirjeessä!
Hannele Inkinen
Kirvun Pitäjäseuran pj
Kuva: Kotilieden kansikuva 1924/12, Martta Wendelin

Kesäksi kukot korviin!
Kirvun Pitäjäseura myy Kirvun kukko -korviksia hintaan 15,- (sis. lähetyskulut,
ilman lähetyskuluja 12,-) Läpimitta 1,5 cm, teräs 304, suomalaista käsityötä.
Tilaa omasi os. hannele.inkinen (at) kolumbus.fi tai teija.sipilainen (at)
elisanet.fi.

Tapahtuu vuonna 2018
Lue lisää tapahtumista Inkilän ja Kirvun nettisivuilta inkila.yhdistysavain.fi ja www.kirvu.fi sekä facebooksivuilta https://www.facebook.com/groups/kirvu/ ja https://www.facebook.com/groups/117550663323/
Kirvu-Kerhon syystapaamiset seuraavassa uutiskirjeessä.

21.7.2018 Mommilanjärven soutelu. Kirvun Vilkkaan joukkue on puolustamassa vuoden 2017 evakkolähdön
voittoa. Nyt mukaan kannustamaan oma joukkue voittoon! Lisätietoja Heikki Paajaselta,
heikki.paajanen@phnet.fit tai puh. 040 700 7127. http://www.mommilanjarvensoutelu.fi/soutelu-2018/
19.8.2018 Kirvu-juhlat Orimattilassa. Kirvun kirkkopyhä, Kirvun kihut, Kirvu-juhlat, rakkaalla
tapahtumalla on monta nimeä...
Tänä kesänä järjestelyvastuu on Orimattilan Karjalaisilla ja teemana on Karjalainen nainen.
Juhlapäivä alkaa Orimattilan kirkossa messulla, jossa saarnaa rovasti Päivi Sipponen ja musiikissa avustaa
Kirvun Lauluseura. Messun jälkeen kunniakäynti sankaripatsaalla ja Karjalaan jääneiden vainajien
muistomerkillä, puhe rovasti Heikki Jääskeläinen.
Ruokailu seurakuntakodilla (Kirkkopuisto 1) ja huopikkaan heiton MM-kisat.
Kello 13 alkavassa päiväjuhlassa on juhlapuhujana filosofian tohtori Pirkko Sallinen-Gimpl aiheenaan
Karjalaisen naisen tie uusille asuinsijoille. Puheeseen liittyy valokuvanäyttely kirvulaisista naisista mm.
kehräämässä ja muissa kotitöissä Orimattilaan siirtyneen Kirvun Tietävälän kylässä.
Musiikkiohjelmaa suorittaa orimattilalainen Trio Classico sekä Kirvun Lauluseura.
Juhlan väliajalla nähdään Inkeri Halson tuottama diaohjelma Kylä kasvoi kanteikkoon - Tietävälä
Orimattilassa 70 v. -kirjasta.
Orimattilan Taidemuseolla on samaan aikaan Käkisalmen Kaupungin Rouvasväen masinoima Karjalaisen
Naisen Ääni 100-vuotiaassa Suomessa -näyttely ja pieni osa siitä myös Seurakuntakodilla.
Merkitse kalenteriisi ja tule mukaan omaan pitäjäjuhlaan!
25.8.2018 Inkilän ja Sairalan kylien yhteiset kyläpäivät Kärkölässä seurakuntakeskuksessa. Yhdessäolo
alkaa ruokailulla klo 12 ja juhla alkaa klo 13.30. Näytelmä Luonnonparantolasta on valmistumassa. Seuraa
uutiskirjeitä ja nettisivuja, Facebookia, paikallislehtiä, Karjala-lehteä ja lue Inkilän Juhannus 2018.
20.-21.9.2018 Täydenkuun Ruskamatka Kirvuun ja Inkilään. Pentti Tomminen järjestää matkan jos
lähtijöitä on riittävästi. Ilmoittautumiset viimeistään 15.7. Pentille puh. +358 50 305 1027 tai spostilla
tomminen.pentti@gmail.com.
29.9.2018 Kirvun Kirkonkylän Nuorisoseura 124:s vuosijuhla ja -kokous Lahdessa hotelli Scandicissa alkaen
klo 11.00. Juhlapäivää on muutettu kuukautta myöhemmäksi, jotta kaikki halukkaat pääsisivät mukaan.
Myös tässä juhlassa on Luonnonparantola esillä. Tervetuloa!
Karjalaisen Naisen Ääni -näyttely nähdään Orimattilan Taidemuseolla 17.8.-26.8.2018 ja sen jälkeen
Kärkölässä kunnantalolla, aika ilmoitetaan myöhemmin. Osa näyttelystä tuodaan Kirvu-juhlan ajaksi
Seurakuntakodille. Suomen 100-vuotisjuhlan kunniaksi kerätyt karjalaisten naisten elämäntarinat ovat osa
Naisten Ääni -verkkonäyttelyä (http://www.naistenaani.fi/). Karjalaisten naisten tarinoita voi selailla
osoitteessa http://www.naistenaani.fi/elamakerrat/siirtolaisia-ja-evakkoja/ ja Kirvua edustavan Maalin
Bergströmin elämään voi tutustua os. http://www.naistenaani.fi/www-naisenaani-fimaalin-bergstromluonnonparantaja-ja-liikenainen/
PS. Kamennogorskin kaupunginjohtaja Natalia Rudolfovna Mihailova on esittänyt kutsun: Tervetuloa
lauantaina 11.8.2018 70 vuotta täyttävän Kamennongorskin kaupunkipäivän juhlaan! Ilmoitamme
juhlapäivän ohjelmasta kesän aikana.
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.

