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Hei Kirvu-juurinen ja sen kaveri!
Heilu, keinuni, korkealle!
Nythän on juhannusilta.
Mesimarja maistaa ja tuomi tuoksuu
ja kuulas on taivahan silta.
Heilu, keinuni, korkealle!
Linnut ne laulavat häitä.
Minä olen nuori kuin päivänkukka,
en muistele suruja näitä.
Heilu, keinuni, korkealle!
Rintani riemuja laulan.
Kedon helyt kullalle kuiskien poimin
ja solmin sen vihreän paulan.
Sanat Larin Kyösti eli Karl Gustaf Larson (1873-1948)
Kuva: Anna Etzell

Kirvun Pitäjäseura ei nuku…
Kevät oli kovin hiljainen kokous- ja tapahtumarintamalla. On totuttu olemaan kotona ja on saatettu aloittaa
käsityöt ja liikuntajutut uudelleen, luemme kirjoja ja katsomme konsertin tietokoneelta.
Kirvun Pitäjäseuran hallitus teki kevään aikana digiloikan ja piti kokouksiaan tietoverkon välityksellä.
Sujuihan se niinkin, mutta onhan toki ihmisiä mukavampi tavata ihan elävinä. Pitäjäseuran vuosikokous
pidettiin rohkeasti Pitäjämuseolla Mäntsälässä 7.6. Hallituksessa ovat jatkossa: Jorma Hiltunen vpj, Kaisu
Iivonen siht./rah.hoit., Helena Ryynänen museoryhmä, Teija Sipiläinen tiedottaja, Sirpa Suvanto
museoryhmä, Tarja Tonteri, Ismo Junna, Mikko Kuosa, Petri Meronen, Raimo Suni, Pentti Tomminen ja
Hannele Inkinen pj. Kiitämme Anne Kujalaa ja Tomi Suvantoa, jotka jäivät nyt pois hallituksesta ja
toivotamme tervetulleiksi Tarjan ja Mikon uusina jäseninä mukaan.
Pitäkää huolta itsestänne ja toisistanne. Kesän juhlaa ei ole peruttu joten: Hauskaa Juhannusta!
Hannele Inkinen
Kirvun Pitäjäseuran pj

Nimet kirjoihin ja kirjan kannet kiinni
Osallistu pienkeräykseemme ja varmista, että Kirvun seurakunnan viimeisetkin digitoimattomat rippi- ja
lapsikirjat saadaan Karjala-tietokantahakuun Katihaan (nettiosoite https://katiha.xamk.fi/).
Noin 10 000 kirvulaista tietuetta on vielä digitoimatta; yhden tietueen digitoiminen maksaa n. 1 euron.
Kirvun Pitäjäseura on hakenut pienkeräysluvan ja sillä saamme kerätyksi 10 000 euroa, jos ahkerasti
osallistumme keräykseen.
Keräysaika on 15.6.-14.9.2020
Keräystili: Kirvun Pitäjäseura FI44 5308 0720 1708 34
Poliisin keräysluvan nro RA/2020/690

Kirvun Pitäjämuseo
Mäntsälässä kirkonmäellä, os. Vanha Porvoontie, on avoinna sunnuntaisin heinä-elokuussa 5.7.-9.8.2020
klo 12-15. Yksityisesittelyjä voi tilata Sirpa Suvannolta, puh. 040 715 1619.
Kotimaassa saa matkailla! TERVETULOA!

Kirvun kalenteri vuodelle 2021
Tee nyt ennakkotilaus kalenterista, jossa on mustavalkoiset kuvat kauniista Kirvustamme.
Kirvun Pitäjäseura tuottaa tilausten perusteella oikean määrän kalentereita. Kalenterissa on nimi- ja
juhlapäivät ja se on sidottu metallikierteellä.

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.

Kalenterin hinta on 20,- + lähetyskulut. Tilaa heti itsellesi ja sukulaisille lahjaksi (joulukin lähestyy).
Tilaukset viimeistään 15.9.2020 os. hannele.inkinen@kolumbus.fi tai puh. 050 581 2434.

Inkilän ja Sairalan yhteinen kyläpäivä la 22.8.2020: Siirretty seuraavaan vuoteen
Kirvu-juhlat Pukkilassa 30.8.2020
Nyt voit pysyä kotona ja osallistua silti Kirvu-juhlaan!
Tarkoituksemme oli lähteä tänä kesänä vanhoille paikoille Kirvuun kihuihin, mutta korona muutti
suunnitelman.
Pidämme juhlan sunnuntaina 30.8.2020 Pukkilan kirkossa.
•
klo 10 messu
•
klo 11 käynti muistomerkeillä
•
klo 11.30 juhla striimattuna
Osoite, jossa juhlaan voi osallistua tietokoneella, ilmoitetaan kirvu.fi-sivustolla ja Kirvun facebookprofiilissa. 150 nopeinta mahtuu turvavälein kirkon penkkeihin.
Tervetuloa mukaan!
Kirvun Pitäjäseura
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!

