
KIRVUN PITÄJÄSEURA RY 

 

Hei Kirvu-juurinen ja sen kaveri!  
 
Nuutin syötin, Nuutin juotin, 
Nuutin nurkalle nukutin. 
Nuutti nukku nuhjuhinsa, 
vaipu vaateriesyhinsä. 
Tuopa tuolta hiivanpieliist 
tammisesta huonehesta, 
koivusen tapin takaa, 
jos tuolla jotakin makaa. 
Sitten mä mahtan toki tuhma olla, 
jos mä toistai teille tulen. 

- Heinolan pitäjä 1914. 
 
Uusi vuosi on jo hyvällä alulla ja joulu on lopuillaan. Paha Nuutti 

pois sen viepi. Nuuttipukit kiersivät kylää pienissä ryhmissä ja 

vaativat joulun jämiä syödäkseen ja erityisesti juodakseen. 

Oluttynnyrit olivatkin jo niin tyhjillään, että jäljellä oli 

enimmäkseen hiivat ja nuutinpäivää on sanottu myös 

hiivanuutiksi. 

Vilkkaalla vilkas vuosi 2018  

Kirvu-juhlissa heitettiin perinteisesti kirvulaisen huopikkaan tarkkuudesta MM-tasolla. Sarjoja on kaksi: 
Kirvussa syntyneet ja Muualla syntyneet. Ja tulokset ovat  
 
Kirvussa syntyneet 

1. Irma Kiho 90 cm 
2. Ville Salminen 175 cm 
3. Marja-Leena Kostiainen 201 cm 
 

Muualla syntyneet 

1. Jenni Hoikkanen 129 cm 
2. Leena Nöjd 130 cm 
3. Pirkko-Liisa Komi 130 cm 

Heittäjiä oli yhteensä 58, joista Kirvussa syntyneitä 8. 

Juhlassa saatiin Kirvun pitäjämuseoon lahjoituksena kirvulaiset huopikkaat, joita on jo useamman vuoden 

aikana käytetty MM-kisoissa heittovälineinä. Ne ovat Heikki Paajasen isän Johannes Paajasen jäämistöstä. 

Huopikkaat ovat käyneet myös alkuperäisillä pelipaikoilla, kun Karjalaisen Nuorisoliiton Kurppa-matkalaiset 

kisasivat niillä Karjalan piirin mestaruudesta.  

Kirvu-Säätiö kiittää Heikki Paajasta lahjoituksesta. 

4.11.2018 Kirvun Vilkas järjesti kolmiottelun Antrean Esan ja Vuoksenrannan Säteen kanssa Hausjärvellä 

Oitin urheilutalolla. Kolmiotteluperinne on jo usean vuoden vanha ja harvemmin häviäjänä on ollut Kirvu. 

Häviäjä nimittäin järjestää seuraavan vuoden kisat. Vuonna 2019 kolmiottelun järjestää Antrea, sillä kisan 

voitti Kirvu, hyvänä kakkosena tuli Vuoksenranta. Lajeja kisassa olivat mm. tanssit ja tieto… 

Toivotan puuhakasta alkanutta vuotta, matkoilla ja tapahtumissa! 

Lämpimin pikkupakkasterveisin 

Hannele Inkinen 

Kirvun Pitäjäseuran pj 

Kuva: Rudolf Koivu Runon lähde: http://www.tunturisusi.com/joulu/nuutinpaiva.htm 



Tapahtuu vuonna 2019 
 

Lue lisää tapahtumista Kirvun ja Inkilän nettisivuilta www.kirvu.fi ja inkila.yhdistysavain.fi ja sekä facebook-

sivuilta https://www.facebook.com/groups/kirvu/ ja https://www.facebook.com/groups/117550663323/  

19.2.2019 klo 16-18 Kirvu-Kerhon tarinailta Helsingissä Karjalatalolla Wärtsilä-salissa; hiitolaiset järjestää. 

19.3.2019 klo 16-18 Kirvu-Kerhon tarinailta Helsingissä Karjalatalolla Wärtsilä-salissa. Viipurin 

Diakonissalaitoksen perustamisesta tulee tänä vuonna kuluneeksi 150 vuotta. Esitys laitoksen historiasta. 

24.3.2019 klo 13 Kirvun Pitäjäseuran vuosikokous Kirvun kotiseutuarkistolla Mäntsälässä os. Keskuskatu 

12. Sääntömääräiset asiat käsitellään ja kohvit juuaan. Tervetuloa! Hallitus 

13.4.2019 Pitäjäseuran virpomavitsapaja vauvasta vaariin, näillä näkymin Mäntsälässä. Merkitse 

kalenteriin, varaa lapset ja lapsenlapset käyttöösi. Lisätietoja tulossa nettisivuille ja facebookiin. 

16.4.2019 klo 16-18 Kirvu-Kerhon tarinailta Helsingissä Karjalatalolla Wärtsilä-salissa; hiitolaiset järjestää. 

25.-26.5.2019 Pitäjäseuran ja Inkilän Kylätoimikunnan yhteinen matka Kirvuun. Yöpyminen Viipurissa, 

sillä Sairalan kalanviljelylaitos on muuttanut käytäntöjä kesäksi ja viikonloppuisin pitäisi varata kaksi yötä 

peräjälkeen. Ilmoittautumisia ottaa vastaan ja lisätietoja saa talkoopäällikkö Sirpa Suvannolta: 

sirpa.suvanto@pp.inet.fi, puh. 040 715 1619. 

7.-8.6.2019 tehdään Kirkonkylän Nuorisoseuran kesämatka Kirvuun. Pj Riitta Nikulainen antaa lisätietoja, 

spostiosoite on riitta.nikulainen@gmail.com. Bussi lähtee Kärkölästä ja yöpyminen on Viipurissa. Lauantai 

ollaan Kirvussa. 

15.-16.7.2019 Pitäjäseuran matka Kirvuun. Yöpyminen Sairalassa kalanviljelylaitoksella Puusniekan 

niemessä. Ilmoittautumisia ottaa vastaan ja lisätietoja saa talkoopäällikkö Sirpa Suvannolta: sirpa.suvanto@ 

pp.inet.fi, puh. 040 715 1619. 

7.9.2019 Kirvun kihut, Kirvu-juhlat Kuivannon kirkossa ja Maamiesseurantalolla…   

28.9.2019 Kirkonkylän Nuorisoseuran 125-vuotisjuhlat ja vuosikokous Lahdessa osoitteessa Hotelli Scandic 

Lahti, Vesijärvenkatu 1. Tervetuloa! 

29.9.2019 klo 13 Helsingissä Karjalatalon Yläsalissa Kirvu-Kerho ry 60 vuotta ja Hiitolaiset ry 65 vuotta! 

15.10.2019 klo 16-18 Kirvu-Kerhon tarinailta Helsingissä Karjalatalolla Wärtsilä-salissa; hiitolaiset järjestää. 

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. 

1.12.2019 klo 16-18 Kirvu-Kerhon pikkujoulut Helsingissä Karjalatalolla Laatokka-salissa 

Palvelukseen halutaan – tositarkoituksella - edelleenkin 
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.  

http://www.kirvu.fi/
https://inkila.yhdistysavain.fi/
https://www.facebook.com/groups/kirvu/
https://www.facebook.com/groups/117550663323/

