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Kirvuun vuonna 2020! 

Ovatko juuresi jossain Kirvun kymmenistä kylistä? Lähde mukaan matkoille, joille pääset 

tutustumaan vanhempiesi kasvuseutuihin. Autamme paitsi tavanomaisissa matkajärjestelyissä 

(bussikuljetus, majoitus, viisumiasiat, rajavyöhykelupa jne.), myös paikallistaksien hankinnassa, 

jotta pääset mahdollisimman lähelle juuripaikkaasi. 

Matkoille tulee ilmoittautua aina vähintään 8 viikkoa ennen lähtöpäivää, sillä 

rajavyöhykeluvan saaminen kestää tuon ajan. 

Matkan ajankohta Ilmoittaudu Matkan järjestäjä Yhteyshenkilö 
21.-22.5.2020 viimeistään 

12.3.2020 
Kirvun Pitäjäseura ja 
Inkilän Kylätoimikunta 

Sirpa Suvanto 
sirpa.suvanto@pp.inet.fi 
040 715 1619 
 

5.-6.6.2020  
 

viimeistään 
3.4.2020  

Kirvun Kirkonkylän NS Riitta Nikulainen 
riitta.nikulainen@gmail.com 
0400 970 164 
 

10.-11.7.2020 viimeistään 
29.4.2020 

Kirvun Pitäjäseura Sirpa Suvanto 
sirpa.suvanto@pp.inet.fi 
040 715 1619 
 

1.-2.10.2020 
Täydenkuun 
ruskamatka 

viimeistään 
3.8.2020 

Inkilän Kylätoimikunta Pentti Tomminen 
tomminen.pentti@gmail.com 
050 305 1027 
 

30.-31.10.2020 
Pyhäinpäivän 
kynttilämatka 

viimeistään 
28.8.2020 

Kirvun Pitäjäseura Hannele Inkinen 
hannele.inkinen@kolumbus.fi 
050 581 2434 

 

Kirvu-juhlat Kirvussa 

Kirvu-Säätiö ja Kirvun Pitäjäseura ovat päättäneet järjestää vuoden 2020 Kirvun kihut lähtöpaikalla. 

Juhlan ajankohta on 28.-30.8.2020. Keväällä tulee kuluneeksi 80 vuotta ensimmäisestä evakkoon 

lähdöstä ja 80 vuotta ensimmäisistä Kirvu-juhlista, jotka vietettiin silloin Karkussa, 

evakkopaikkakunnalla. 

Järjestämme eri mittaisia matkoja niin, että juhlijat voivat valita 

• kahden yön matkan, näillä näkymin majoitus Sairalassa lomakylässä. Saapuminen 

perjantaina, kotikyläkäynnit lauantaina, jolloin myös kirkonmäki pannaan juhlakuntoon ja 

juhlajumalanpalvelus ja päiväjuhla sunnuntaina. 

• yhden yön matka: lauantaina Viipuri ja sunnuntaina osallistuminen juhlaan 

• päivämatka: erittäin aikainen lähtö ja myöhäinen paluu. 

Seuraa ilmoittelua www.kirvu.fi, https://inkila.yhdistysavain.fi/, www.facebook.com/groups/kirvu/ ja 

Inkilän FB https://www.facebook.com/groups/117550663323/. Voit myös tilata Kirvun uutiskirjeen 

sähköpostiisi os. hannele.inkinen@kolumbus.fi. Uutiskirje ilmestyy 5-6 kertaa vuodessa. Inkilän 

Joulu- ja Juhannus -lehdissä (5,-/kpl) matkasta kerrotaan myös, sen voit tilata os. 

inkeri.keijamaa@phnet.fi 

  

http://www.kirvu.fi/
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mailto:inkeri.keijamaa@phnet.fi


Yövy Kirvussa 

 Yhteystiedot 
Lietlahden luontokeskus, majoitusta, 
retkeilyä ja kalliokiipeilyä 
 

https://www.facebook.com/groups/lietlahti.natural.park/ 
ograjulis@mail.ru 

Mökkikylä Basa Otdyiha Borodinskoe 
Sairalassa, majoitusta, kalanviljelylaitos, 
liikuntamahdollisuuksia 
 

http://borodinskoe.ru/ 
8 (981) 834-03-96 
8 (812) 230-02-24 

Rätykylän koulu eli kesäleiri Sputnik, 
majoitusta leiriaikojen ulkopuolella 

kozlova_a@bk.ru (voit kirjoittaa suomeksi) 
Marina Petrova +79219430511 
Elena Ivanova +79213810691 
Marina Erofeeva +79213287156 

 

Nähtävyyksiä Kirvussa 

• Kirvun kirkonmäki: kirkon kivijalka, sankaripatsaan torso, 

muistoristi, vanha hautausmaa, opastaulu (61°4'26"N, 

29°17'27"E) 

• Uusi hautausmaa: muistomerkki, opastaulu; taustalla on 

hautausmaa-alue, jonka päällä oli neuvostoaikana 

varuskunnan tykkivarikko. Lähistöllä myös neuvostoajan 

varuskunnan kerrostaloalue, nyt raunioina. 

• Kirvun Luonnonparantolan rauniot 

• Venäläisten sotavainajien muistomerkki ja hautausmaa 

• Sairalan evankelisen kansanopiston funkistyylinen päärakennus 

• Talousneuvos Kososen arboretum 

• Talousneuvos Kososen navettarakennus, joka toimi sodan aikana sotavainajien 

arkuttamona 

• Sairalan Osuuskaupan funkistyylinen rakennus edelleen kauppana 

• Sairalan Mihailjovon alueen uusi ortodoksinen kirkko 

• Sairalan ja Inkilän venäläiset siviilihautausmaat 

• Inkilän Aalloppi, valmistuessaan 1892 Pohjoismaiden korkeimman ratapenkereen ali 

kulkeva holvaus, jonka läpi Kuunjoki laskee Alajärveen, sekä Kopossilta Kuunjoen yli 

• alkuperäiset asemarakennukset Sairalassa, Inkilässä ja Ojajärvellä 

• Tietävälän koulu, nyt rajavartioston pisteenä 

• Rätykylän koulu, nyt lasten kesäleirinä, mutta alueelle pääsee vierailemaan ja yöpymään 

• Leporannan kangas, venäläisten kaatuneiden muistomerkki 

• Rätykylän luola 

• Roinilan luola, Tornlouko 

Hanki Kirvun kartat CD:llä á 10 euroa + toimituskulut tai muistitikulla á 25 euroa toimituskuluineen. 
Tilaukset:  CD, seppo.rautama@gmail.com, puh. 050 080 0685;  

muistitikku, teija.sipilainen@elisanet.fi, puh. 050 500 0477. 

Muista rajavyöhykelupa! 

Älä lähde urheilumielellä Kirvuun. Rajavyöhykkeen 

vartiointi on hyvin tarkkaa ja jos etukäteen hankittua 

lupaa ei ole, pääset varmasti rajavartijasaatossa rajalle 

Ensoon. 

Rajavyöhykelupia hankkivat matkustavaisille 

matkatoimistot, mm. MatkaPojat, Lähialuematkat ja 

Itämatkat. Kuvat: Heikki Jääskeläinen ja Anzhelica Stoller  
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