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Hei Kirvu-juurinen ja sen kaveri!
Tule, tule, Tuomas kulta,
tuo joulu tullessas,
oluttynnöri olallas,
piimäjuusto pivossas.
Kylläs meidän portin tunnet:
puuportti, punainen portti,
tervaristi portin päällä,
musta koira portin alla,
kultakaivo kartanolla,
kultanuppu kaivon päällä.
Sammatti
Joulurauha alkoi Tuomaan-päivältä. Silloin lopetettiin
kehruu, joka taas loppiaisesta aloitettiin.
Kuhmo
Tekstit: Vanhat merkkipäivät; toim. Jouko Hautala, SKS 1982
Kuva: Joulukortti Marianna Niukkasen perheen arkistoista, lähetetty
aikoinaan Sairalaan.

Kotoilun vuosi on ollut pitkä ja välillä vaivalloinenkin. Vielä
vaan pitää jaksaa pysyä kotona ja joulukin on meillä useimmilla
tavallista hiljaisempi. Mutta kyllä myö kestetään!
Vaikka Kirvuun ja Karjalaan on ikävä emmekä sinne nyt pääse, niin viel’ uusi päivä kaiken muuttaa voi. Ja
uusi vuosi.
Terveyttä teille kaikille toivottaen,
Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!
Hannele Inkinen
Kirvun Pitäjäseuran pj

Syntyikö teille uusi Kirvu-juurinen vuonna 2020?
Karjalan Liiton 80-vuotisjuhlavuoden yksi teema on ollut rotinaperinteen elvyttäminen. Koska rotinakäyntejä tai -tilaisuuksia ei ole ollut suotavaa pitää, haluamme muistaa toisella tavalla vuoden 2020 aikana
syntyneitä palleroita, joilla on Kirvua juurissaan.
Jos perheessäsi on sattunut iloinen perhetapahtuma, ilmoita lapsen nimi, syntymäpäivä, juurikylä ja osoite
sähköpostilla paluupostissa (hannele.inkinen@kolumbus.fi). Kirvun Pitäjäseura muistaa lasta alkavan
vuoden puolella

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.

Ensi vuoden matkoista Kirvuun
Vasta ajatuksen tasolla ovat matkat Kirvuun ensi vuodelle. Mitään ei ole voitu suunnitella, koska
vakiomatkajärjestäjämme on ollut enimmäkseen lomautettuna ja rajat kiinni. Jos ja kun jotain alkaa
tapahtua eli koronatilanne hellittää, tavoitteena on järjestää normaalin ohjelman mukaisia talkoomatkoja,
joille otetaan myös turisteja mukaan.
Tavanomaiset matkat ovat olleet touko- ja heinäkuussa, mutta ensi vuodesta ei kukaan vielä tiedä mitään.
Seuraa näitä kirjeitä ja kirvu.fi-sivustoa sekä FB-profiiliamme (https://www.facebook.com/groups/kirvu).

Hautausmaan hoito onnistui koronasta huolimatta
Koko vuonna 2020 emme ole päässeet talkoomatkoille Kirvuun kirkonmäkeä ja hautausmaa-alueita
hoitamaan. Onneksemme meillä on ystäviä kirkonkylällä, nimittäin pappilan kivijalalle rakennetun
huumevieroitusklinikan väki. Nämä Pappilan pojat ovat tänä kesänä leikanneet kolmesti nurmikot lyhyiksi ja
hoitaneet muistomerkit. Olemme saaneet valokuvaraportit jokaisen hoitokerran jälkeen.
Pojat hoitivat myös kolme kauempaa löydettyä hautakiveä uuden hautausmaan muistomerkille.
Pyhäinpäivänä kynttilät kävi sytyttämässä viipurilainen Dmitrij Semjonov ja itsenäisyyspäivänä pietarilaistikkurilalainen Peter Zagrevski. Kiitämme lämpimästi heitä kaikkia!
Viimeisin uutinen kirkonmäeltä
on, että toinen valtavista
porttikuusista on katkennut
puolesta välistä ja kuusi
joudutaan kaatamaan kokonaan
nyt paljastuneen huonon kunnon
vuoksi. Sovimme paikallishallinnon kanssa, että voivat
hoitaa asian vaaratilanteiden
välttämiseksi.

Siunaushiekkaa seurakunnissa
Olethan tietoinen, että pääsijoituskunnissamme Kärkölässä, Mäntsälässä, Orimattilassa ja Pukkilassa on
seurakunnilla Kirvusta tuotua siunaushiekkaa. Kannattaa tarkistaa siunaajan kanssa, että hiekkaa käytetään
silloin kun siunattavalla on juuria Kirvussa.
Hiekkaa voi myös käydä hakemassa tarpeen tullen Pitäjämuseolta Mäntsälästä. Asiasta voi olla yhteydessä
Sirpa Suvantoon, puh. 040 715 1619 tai s-posti sirpa.i.suvanto@gmail.com.

Hyvää Joulua ja tervettä Uutta Vuotta!

