KIRVUN PITÄJÄSEURA RY
Hei Kirvu-juurinen ja sen kaveri!
Mie se virvon vitsasella
varvon pajunkissasella,
virukselle kyydin annan,
koronaisen ulos kannan
teidän kaikkien taloista.
Elo olkoon iloista
ilman taudin tulematta,
sänkyyn ketään kaatamatta.
Onnen aurinko vielä kyllä
loistaa maailmamme yllä!
Sanat perinnettä lainaten Hannele

Peruutusten kevät
Joulu-tammikuussa vielä kaikki näytti aikalailla tavalliselta.
Aikataulutimme ja tilasimme matkoja matkatoimistolta
toukokuulle ja heinäkuulle. Kalenteroimme vuosikokouksia,
pohdimme pitäjämuseon aukioloaikoja ja kotiseutuarkiston
avoimien ovien päivää.
Vaan sitten tuli SE, jota ihmissilmällä ei edes näe. Ja tilaisuus ja matka kerrallaan on jouduttu perumaan.
Venäjä on lakannut myöntämästä viisumeita ja rajavyöhykelupia. Vaikka raja aukeaisikin toukokuussa,
emme silti ehtisi saada rajavyöhykelupia edes heinäkuunkaan matkalle.
Vielä emme ole peruneet juhlamatkaa elokuussa, mutta saattaa olla, että sen järjestäminen, ainakin
Kirvussa, on toiveunta vain. Yhteistyökumppanimme Kamennogorskin kaupunki ei nyt liikauta mitään
mihinkään suuntaan niin kauan kuin poikkeustila on voimassa. Teemme juhlan suhteen päätöksiä
toukokuun alkupuolella. Todella ikävää on perua kaikki, kun on kuitenkin merkkivuosi meneillään.
Ilmoittelemme päätöksistä heti, kun ne on tehty.

Pitäkää huolta itsestänne ja toisistanne. Suurta juhlaa ei ole peruttu joten:
Hyvää Pääsiäisen aikaa kaikille!

Hannele Inkinen
Kirvun Pitäjäseuran pj
kuva: Hannele Inkinen; tarkasti katsoen kukkien taustalla taulussa on jotain tuttua…

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.

Tapahtuu vuonna 2020
Inkilän Juhannus ilmestyy jälleen juhannuksen alla. Jutut lehteen lähetetään osoitteella
hannele.inkinen@kolumbus.fi (Puotilantie 1 I 49, 00910 Helsinki) viimeistään 10.5.2020. Toimitus toivoo
muisteluita matkoilta kotikonnuille, henkilökuvia, muistokirjoituksia, kuvia valmistujaisista, ripillepääsystä,
häistä, vauvoista… Ja mistä nyt mieleesi tuleekin kirjoittaa
Inkilän ja Sairalan yhteinen kyläpäivä la 22.8.2020. (Jos hyvin käy:) Kokoonnutaan Kärkölän kirkolle klo
11.00 ja vietetään muistohetki Karjalaan jääneiden vainajien muistomerkillä. Siirrytään Kärkölän srk:n
tiloihin Järvelään, jossa ruokailu ja juhla. Mahdollisesti 80 vuotta Talvisodan päättymisestä -juhlapuun
istutus.
Kirvun Pitäjäseuran ja Kirvu-Kerhon vuosikokoukset järjestetään heti, kun se on mahdollista. Seuratkaa
ilmoittelua www.kirvu.fi, https://inkila.yhdistysavain.fi/, www.facebook.com/groups/kirvu/ ja Inkilän FB
https://www.facebook.com/groups/117550663323/ , Inkilän Juhannus ja Kirvukuulumisia-uutiskirje.

Kirvu-juhlat Kirvussa 30.8.2020; jätetään tieto vielä toistaiseksi tähän
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/.

Talkooemännän paikka auki - edelleen
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, 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.i.suvanto@gmail.com, puh. 040 715
1619.
Luvassa ihania hikisiä hetkiä, käenkukuntaa ja iloista yhdessäoloa!

