KIRVUN PITÄJÄSEURA RY
Hei Kirvu-juurinen ja sen kaveri!
Jo joutuu ilta
Jo joutuu ilta, ja tuuli käy yli tumman, synkeän salon.
Hämy majan verhovi matalan ja rikkaan uhkean talon.
Kun tuntea sais tuon pyhän, lohtua luovan valon!
Vaan tähdet lempeän hohteen luo syvyyksiin synkkiin asti.
Ja jouluvalkeat loistavat joka paikassa kirkkahasti.
Oi Luojamme, sä tule meille johtajaksi!
Nyt valkeus voittaa, ja synkkyyskin jo murtuu maisilla teillä.
Majassa halvimmassakin on sijansa enkeleillä.
Ja silloin on myös joulurauha parhain meillä.
Sanat Zacharias Topelius noin 1897, suom. Aino Suonio, sävel Jean Sibelius

Tuomaan-päivän ilta on tummunut ja nyt pitäisi kaiken olla
valmiina. Noh, ainakin tämä kirje kirvulaisille on nyt vielä lähettämättä. Pirtin on pitänyt olla puhdas ja
valkoinen. Jouluolutta on saanut jo vähän maistella ja tapana on ollut syödä siansorkkia. Aika surullista on,
että ”Kellä ei ole Tuomaan-päivänä, sillä ei ole joulunakaan.”(Iitti)
Nyt meillä on tonttuovet, mutta muinoin on ollut Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa tapana ajaa lutikat
ulos talosta Tuomaan-päivänä. Niille on laitettu päre kynnyksen yli ja sitä pitkin ovat saaneet marssia ulos
tuvasta.
Elämme pesäpäiviä, jotka alkavat Tuomaan-päivästä ja jatkuvat jouluun. Aikaan kuuluu tietysti talvipäivän
seisaus, jolloin aurinko on kolme päivää kannallaan eli pesässään. Jos aurinko vähänkin näyttäytyy
pesäpäivinä, tulee kuiva ja poutainen suvi.
Vilkas toimintavuosi on kääntymässä kohti loppuaan ja alkamassa on uusi vuosikymmen. Syksyn touhuissa
on näkynyt varsin paljon Talvisodan alkamisen 80-vuotismuisto. Maaliskuuhun saakka kestää 105 kunnian
päivää ja luemme henkeä pidättäen moteista, taisteluista, voitoista ja tappioista. Ja niin monelle epäreilusta
rauhansopimuksesta, kun nekin, joiden kotiseutuja ei vihollinen pystynyt valloittamaan, joutuivat kuitenkin
lähtemään.
Kirjeen kuva on joululta 1940. Amerikan sukulaiset ovat lähettäneet sen 4.12.1940 osoitteella Mr. & Mrs.
Mikko Inkinen ja perhe, Hämeenkyrö, Hämeen Lääni, Finland. Perheen asuinpaikka on ehtinyt vaihtua ja
kirje on käännetty Helsinkiin. Kirje on lähetetty Elystä, Minnesotasta. Se on tullut perille 4.1.1941. Kirje on
saanut myös Tarkastettu-leiman. Posti on toiminut…
Toivottavasti kaikkien joulukortit tavoittavat saajansa näin rauhan aikana sutjakasti. Inkilän Joulu -lehti, jota
olen myös toimittamassa, on tainnut jo ehtiä muualle Suomeen, tänne Helsinkiin ei vielä.
Toivotan teille kaikille

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta ja vuosikymmentä!
Nähdään Kirvun ja kylien ja yhdistysten tapahtumissa ja matkoilla pian
Hannele Inkinen
Kirvun Pitäjäseuran pj

Tapahtuu vuonna 2020
Kirvu-juhlat Kirvussa 30.8.2020
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 matkan: lauantaina Viipuri ja sunnuntaina osallistuminen juhlaan
• päivämatkan: 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/.

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.

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
21.-22.5.2020

Ilmoittaudu
viimeistään
12.3.2020

Matkan järjestäjä
Kirvun Pitäjäseura ja
Inkilän Kylätoimikunta

Yhteyshenkilö
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

Talkooemännän paikka auki
Kirvun Pitäjäseura etsii talkoojoukkoihinsa emäntää, jolla pysyy ruokailusuunnitelmat ja kauha käsissä.
Tehtäviin annetaan opastus ja talkootyö tehdään kesäaikaan, yleensä toukokuun lopulla ja heinäkuun
alussa. Emännälle 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.
Ilmoittaudu emännäksi talkoopäällikkö Sirpa Suvannolle, os. sirpa.suvanto@pp.inet.fi, puh. 040 715 1619.
Luvassa ihania hikisiä hetkiä, käenkukuntaa ja iloista yhdessäoloa!

