KIRVUN PITÄJÄSEURA RY
Hei Kirvu-juurinen ja sen kaveri!
Äiti, minun täytyy jatkaa.
Joku kutsuu kulkemaan.
Täytyy taittaa taival matkaa,
vaikken tietä tunnekaan.
Siellä missä toisiansa
aallot vievät tansseihin,
siellä, veden loiskinassa,
siellä olen minäkin.
Siellä, missä korkealla
siintää pilvi sulavin,
siellä, sinipilven alla,
siellä olen minäkin.
Äiti, katso, kuinka kasvan!
Kuule, kuinka kohisen!
Minkä kasvoin viime vuonna,
tänään kasvan ohi sen.
Avara on taivaan syli.
Tuulen teitä purjehdin
Pääsky lentää pääsi yli:
siinä olen minäkin.
Älä pelkää. Tulen kyllä.
Tulen kyllä takaisin.
Iltatuulen hyväilyssä:
siinä olen minäkin.
– Anna-Mari Kaskinen –
Oikein Hyvää Äitienpäivää!
Erään isoisoäidin kotipaikoilla kävimme Kirvu vuoden 1944 jälkeen -hankkeen porukalla viime
viikonloppuna. Tuo paikka on Kirvun Lietlahden kylässä. Lietlahti oli 27 talon kylänen Mertjärven ja
Tietävälän naapurissa. Nyt siellä ei ole jäljellä kuin kivijalkoja. Paikallinen luontomatkailuyrittäjä on
selvittänyt, että kylässä ei ole neuvostoaikana asunut ketään, vaan talot on purettu isompien kylien
rakennustarpeiksi ja polttopuiksi.
Mutta Lietlahden hienot kalliot ovat tallella. Kiipesimme ihailemaan maisemia. Kalliot ovat
luomukiipeilykäytössä: kallioon ei hakata kiipeilynauloja eikä käytetä köysiä. Omin voimin pitää selviytyä
alhaalta ylös vähän niin kuin seinäkiipeilyssä. Ekstremeä! Isäntäväkemme on pystyttänyt sinne esiäidin
kodin kohdalle hirsitalon, jossa voi yöpyä.
Tulettehan mukaan kesäjuhlimaan ja tarinoimaan, tiedot seuraavilla sivuilla!
Lämpimin terveisin
Hannele Inkinen
Kirvun Pitäjäseuran pj
Kuva: Valkovuokko kuvattuna Otto Wilhelm Thomén teoksessa "Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz" Gera (1885).

Inkilän Kylätoimikunta tiedottaa
Muistojen Inkilä – Kotikylämme Karjalassa -kirja on ilmestynyt. Kirjassa jatketaan siitä, mihin
ensimmäisessä vuonna 1982 ilmestyneessä mustavalkoisessa Muistojen Inkilässä jäätiin: toinen mokoma
sivuja lisää on vuosilta 1991-2018; värikuvia siitä, miten paikat ovat muuttuneet, keitä kylillä on käynyt jne.
Kirjan hinta on 25,- ja sen voi tilata Teija Sipiläiseltä, os. teija.sipilainen@elisanet.fi tai puh. 050 5000 477.
Inkilän Juhannus Juttujen dead line taisi olla 10.5. mutta jos sinulla on juuri tulollaan juttu, niin laita minulle
viestiä (hannele.inkinen@kolumbus.fi), niin varaan tilaa lehteen. Perhealbumi-osioon otetaan
valmistujaiskuvia vielä 2.6.
Ja jotta saisit lehden jälleen, muistathan maksaa lehtimaksun 5,-/lehti Inkilän Kylätoimikunnan tilille FI78
1087 3006 1013 47 viitenumerolla 2260. Jos lehti on kaksi vuotta maksamatta, jäät ilman muuta ilman 😊
Tilaukset os. inkeri.keijamaa@phnet.fi tai puh. 0400 582 952.

Kirvun Lauluseura kutsuu kuulolle
Tervetuloa kannustamaan kuoroa esiintymisiin:

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.

11.6.2019 klo 19 Orimattila laulaa ja soi; Vanha Pappila
15.-16.6.2019 Karjalaiset kesäjuhlat Hämeenlinnassa,
•
•

lauantaina kuorokavalkadi klo 11.00–13.00 Hämeenlinnan urheilupuisto, Elenia Areena
sunnuntaina kulkue ja suurkuoro

7.9.2019 Kirvu-juhlat Kuivannon kirkossa ja Maamiesseuran talolla

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/
25.-26.5.2019 Pitäjäseuran ja Inkilän Kylätoimikunnan yhteinen matka Kirvuun.
7.-8.6.2019 tehdään Kirkonkylän Nuorisoseuran kesämatka Kirvuun.
15.-16.7.2019 Pitäjäseuran matka Kirvuun.
24.8.2019 klo 12.00 Sairalan ja Inkilän kyläpäivä Kärkölän seurakuntakeskuksessa, os. Sammalistontie 1,
Järvelä. Lisätietoja tulossa lehdissä, kotisivuilla ja facebookissa…
7.9.2019 Kirvun kihut, Kirvu-juhlat Kuivannon kirkossa ja Maamiesseurantalolla… Syksyllä tulee kuluneeksi
80 vuotta Talvisodan alkamisesta. Millaisissa tunnelmissa syksyä vietettiin? Lisätietoja tulossa lehdissä,
kotisivuilla ja facebookissa…
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.
1.-2.11.2019 Pyhäinpäivän kynttilämatka Kirvuun Ilmoittautua voi jo nyt os. hannele.inkinen@kolumbus.fi,
puh. 050 581 2434. Lisätietoja tulossa lehdissä, kotisivuilla ja facebookissa…

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

Ja sitten jotain ihan muuta
Kirvun Pitäjäseura on hankkinut uuden erän Kirvu-lippiksiä.
Väri on nyt harmaa ja kukko mustalla. Onhan se hankittava!
Kesäaurinkoa vastaan…
Lippiksiä on saatavana
•
•

•

Kirvun matkoilla,
Karjalaisilla kesäjuhlilla Hämeenlinnassa;
myyntipöydässämme myös muita Kirvu-tuotteita ja
kirjoja; tulkaahan morjenstamaan!
Kirvun Pitäjämuseolla Mäntsälässä; museo on avoinna
kesäsunnuntaisin 2.6.-11.8. klo 11-15 (ei juhannuksena)

Lippiksen hinta on 15,-.
Muistattehan, että Kirvun Pitäjäseura järjestää tänä vuonna kädentaitokilpailun teemana Kirvun
kirkonkukko vuodelta 1688. Lue lisää Kirvu.fistä > ja ryhdy toimeen! Aikaa on heinäkuun loppuun ja
toteutustapa täysin vapaa.

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. 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!

