KIRVUN PITÄJÄSEURA RY
Hei Kirvu-juurinen ja sen kaveri!
Sirkka viulun virittää,
soittojansa sirittää.
Ilta hämyyn kietoutuu,
onkohan jo elokuu?
Yksi kesän kohokohtia on aina Mommilanjärven soutelu heinäkuussa. Kirvun Vilkkaan soutujoukkue on
perämiehensä Ville Salmisen johdolla saavuttanut niin monta evakkolähdön voittoa, että en osaa enää
laskeakaan. Niin tänäkin vuonna voitto tuli evakkolähdössä ja kokonaiskilpailun kolmas sija. Lämpimät
onnittelut! Ja saapa nähdä, kuka ensi sunnuntaina Kirvu-juhlissa Vilkkaan järjestämässä kisassa kuittaa
itselleen huopatossun tarkkuusheiton maailmanmestaruuden vuodelle 2018…
Vilkas järjestää tänä vuonna kolmoisottelun Vuoksenrannan Säteen ja Antrean Esan kanssa, päivämäärä ei
ole vielä tiedossa, seurailkaa Kirvun nettisivuja ja facebook-profiilia. Kannattajia tarvitaan paikalle aina 😊
Kirvun Pitäjäseurassa aloitellaan hanketta, jonka tarkoituksena on kartoittaa mitä Kirvussa tapahtui vuoden
1944 jälkeen, kun suomalaiset olivat sieltä lähteneet. Tarkoituksemme on koota haastatteluin ja arkistoja
kaivellen (jos lupa saadaan) alueen historiaa eri näkökulmista: mistä alueelle muutettiin, mitkä olivat
elinkeinot alueella, miten vietettiin vapaa-aikaa, miten varuskunnan tulo ja lähtö vaikuttivat, miltä tuntui
kun alueen suomalaisasukkaat palasivat kivijaloille, onko ystävystytty… Yhteistyö nykyisen hallinnon kanssa
on jo aloitettu.
Kirvun koko pitäjä, samoin Antrea ja Vuoksenranta, kuuluu nykyisin Kamennogorskin kaupunkiin, jossa asuu
n. 6500 ihmistä. Kaupungin 70-vuotisjuhlaa vietettiin 11.8.2018 Antrean Talikkalassa, joka on kaupungin
keskuspaikka. Pieni Kirvun delegaatio osallistui juhlaan.
Mutta vaikka on jo elokuu, niin vielä on kesää jäljellä ja juhlia ja tapahtumia riittää, tule mukaan!
Hannele Inkinen
Kirvun Pitäjäseuran pj
Kuva: Suomen maatalousmuseo Sarka

Tapahtuu vuonna 2018
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/
18.8.2018 klo 11 Tervetuloa Karjalaisen Naisen Ääni -näyttelyn avajaisiin Orimattilan Taidemuseolla.
Näyttelyssä voi poiketa museon aukioloaikoina 18.8.-26.8.2018 ja sen jälkeen näyttely siirtyy Kärkölään
kunnantalolle, 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/

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.
Ruokailun aikana 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.
25.8.2018 Inkilän ja Sairalan kylien yhteiset kyläpäivät Kärkölässä seurakuntakeskuksessa.
Järjestyksessään toista Inkilän ja Sairalan yhteistä kyläpäivää vietetään lauantaina 25. elokuuta klo 12
alkaen Kärkölän seurakuntakeskuksessa (Sammalistontie 1, 16600 Järvelä). Juhla aloitetaan ruokailulla,
ruokailun jälkeen siirrytään sujuvasti juhlaan.
Ohjelmassa muun muassa: • Tervetulotoivotus • Yhteislaulua • Tietokilpailu • Näytelmä
Luonnonparantolasta • Kyläkokous • Kohvit • Arpajaiset (muista tuoda pieniä arpajaispalkintoja)
Lämpimästi tervetuloa toivottavat Inkilän ja Sairalan kylätoimikunnat
Ennakkoilmoittautumiset viimeistään 17.8.: • Risto Lalu 040 5876758 • Raimo Suni 050 5892365
Lipun hinta 25 € - sisältää ruokailun ja ohjelman.
18.9.2018 klo 16-18 Kirvu-Kerho: Katsotaan, mitä kaikkea internetissä on Kirvusta: tietoa, valokuvia,
kyläkarttoja, isojakokarttoja, Puolustusvoimien valokuvia sota-ajalta. Tietoisku Kansallisarkiston
aineistoista. Karjalatalo, Wärtsilä-Sali, Käpylänkuja 1, Helsinki.
27.-28.9.2018 Täydenkuun Ruskamatka Kirvuun ja Inkilään. Ilmoittautuminen on päättynyt. Jos sinulla on
oma viisumi ja rajavyöhykelupa, voit kysellä osallistumisesta matkalle Pentti Tommiselta, 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!
16.10.2018 klo 16-18 Kirvu-Kerho: Hiitolaiset ry järjestää ohjelman teemalla JH Erkon arkisto. Karjalatalo,
Wärtsilä-sali, Käpylänkuja 1, Helsinki.
2.-3.11.2018 Pyhäinpäivän matka Kirvuun. Matkaan lähdetään perjantaina aamupäivällä, matkalla
poiketaan sytyttämässä kynttilät Viipurin muistelupaikoilla ja yövytään näillä näkymin Tapiola-hotellissa
(http://www.tapiola-rus.com/). Pyhäinpäivänä ajetaan Kirvuun ja käydään sytyttämässä kynttilät tutuilla
paikoilla. Keksitään jotain uuttakin… Ilmoittautua voi jo nyt, matkan hinta ei ole vielä tiedossa.
Rajavyöhykelupien pitkän toimitusajan vuoksi ilmoittautuminen tulee päättymään syyskuun alkupuolella.
Ilmoittaudu hannele.inkinen@kolumbus.fi.

20.11.2018 klo 16-18 Kirvu-Kerho: Osa "Vapaussota ja Talvisota” opetusneuvos Antti Henttosen DVD:stä
”Itsenäisyyssodat kotiseudullamme Antreassa ja Vuoksenrannassa". Karjalatalo, Wärtsilä-sali, Käpylänkuja
1, Helsinki.
8.12.2018 alkaen klo 13 Kirvu-Kerhon pikkujoulu yhdessä hiitolalaisten ja kaukolalaisten kanssa
Karjalatalolla Laatokka-salissa. Juhlassa on ohjelmaa, ja laulamme yhdessä joululauluja. Tarjoilua
järjestetään; riisipuuroa ja väskynäsoppaa, kahvia, joulutorttuja ja piparia. Tarjoilun takia joudutaan
keräämään pääsymaksu, jonka suuruutta ei vielä ole päätetty. Jos haluat, voit tuoda pienen arpajaisvoiton,
sillä lopuksi on arpajaiset. Karjalatalo, Laatokka-sali, Käpylänkuja 1, Helsinki.

Heimokukot korviin!
Kirvun Pitäjäseura myy Kirvun kukko -korviksia hintaan 15,- (sis. lähetyskulut,
ilman lähetyskuluja 12,-) Läpimitta 1,5 cm, tappimalli pari milliä pienempi,
teräs 304, suomalaista käsityötä. Tilaa omasi os. hannele.inkinen (at)
kolumbus.fi tai teija.sipilainen (at) elisanet.fi.
Korviksia myynnissä myös Kirvu-juhlilla 19.8.2018.

Ennakkotieto ensi vuoden matkoista
Turisteja otetaan mukaan Pitäjäseuran talkoomatkoille 25.-26.5.2019 sekä 15.-16.7.2019. Lisätietoja saa
talkoopäällikkö Sirpa Suvannolta: sirpa.suvanto@pp.inet.fi, puh. 040 715 1619.

Palvelukseen halutaan
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. viisumin), työt tehdään ruokapalkalla ja hyvä mieli tulee
kaupan päälle.
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!

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.

