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Hei Kirvu-juurinen ja sen kaveri!
Veli kulta, veikkoseni,
Kaunis kasvinkumppalini!
Lähe nyt kanssa laulamahan,
Saa kera sanelemahan.
Yhtehen yhyttyämme,
Kahta'alta käytyämme;
Harvoin yhtehen yhymme,
Saamme toinen toisihimme
Näillä raukoilla rajoilla,
Poloisilla Pohjan mailla.
Kalevala, osa Ensimmäistä runoa

Runon kaltaisia tapaamisia odotellessa
Matin päivä on ohitettu ja Kalevalan päivä on käsillä. Vanhat merkkipäivät -kirja kertoo, että Matinpäivä on
ensimmäinen kevätpäivä ja silloin karhu kääntää kylkeään: Yö puolessa, nälkä suolessa. Korkeasaaren
karhuilla olikin jo niin nälkä, että heräsivät kevättä haistelemaan pari päivää sitten.
Emme vieläkään pääse yhtehen yhtymään emmekä saa toinen toisiimme. Mutta toivossa on hyvä elää.
Pitäjäseuran hallitus ei ole vielä tehnyt mitään päätöksiä kesän Kirvu-juhlista. Näillä näkymin pidämme
Pitäjämuseon Mäntsälässä auki kesällä sunnuntaisin 6.6.-15.8. klo 11-15 (ei juhannuksena). Seuratkaa myös
Kuukauden museoesine -sarjaa Pitäjämuseon profiilissa FB:ssa ja pikapuoliin myös kirvu.fi:ssä.
Talkoomatkoja emme pääse tänä vuonna järjestämään, mutta jospa jo Pyhäinpäivän matkan syksyllä.
Kirkonmäkeä ja muistomerkkejä pitävät kunnossa viime vuoden tapaan Pappilan pojat ja saamme sitten
kuvatervehdyksiä siistiltä kirkon alueelta. Isoja kuusia on jouduttu huonokuntoisuuden vuoksi kaatamaan,
joten näkymät mäellä ovat muuttuneet.
Orimattilaan muuttaneiden Tietävälän kylän evakoiden asioista kerrotaan seuraavalla sivulla.
Pitäkää huolta itsestänne ja toisistanne. Hyvää paastonaikaa kaikille!

Hannele Inkinen
Kirvun Pitäjäseuran pj
kuva: Pixabay

Kirvun Kirkonkylän Nuorisoseura toivottaa kaikille kirvulaisille ja heidän jälkipolvilleen
onnellista Vuotta 2021
Pyrimme tekemään Kirvun matkan 4.-5.6.2021. Saman aikaisesti 5.6.2021 Kirvun Luonnonparantola täyttää
110 vuotta. Lisätietoa matkasta riitta.nikulainen@gmail.com

Vauvauutisia

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.

Onneksi olkoon 22 perheeseen, joissa sattui vuoden 2020 aikana iloinen perhetapahtuma: syntyi uusi
Kirvu-juurinen vauva, vunukka. Heitä kyselimme viime vuoden uutiskirjeessä 5/2020 ja Facebookissa
Saimme tammikuun loppuun mennessä tiedon 10 tytöstä ja 12 pojasta. Juuria on monilla Kirvun kylillä:
Inkilässä, Keskiselässä, Maamäessä, Paavilanmäessä, Roinilassa, Sairalassa, Tietävälässä, Vallittulassa,
Vasikkalassa, Veitsjoella, Virolassa ja Ylikuunussa, parhailla kahdellakin kylällä.
Rotinarinkelit lähtivät Lappeenrannasta Juho Pullilta eri puolille Suomea.
Kirvun Pitäjäseura toivottaa uudenuutukaisille vauvoille ja heidän vanhemmilleen onnellista ja tervettä
elämää! Toivottavasti siihen mahtuu silloin tällöin häivähdys Kirvua…
Rotinatempaus toteutettiin Karjalan Liiton 80-vuotisjuhlavuoden haasteen innostamana.
Lue lisää rotinoista: https://wiki.aineetonkulttuuriperinto.fi/wiki/Rotinaperinne ja Juho Pullin rinkeleistä
https://www.juhopulli.com/

Kirvun/Orimattilan Tietävälän väki
Filosofian tohtori Pirkko Sallinen-Gimpl on opiskeluaikoinaan 1960-luvulla aloittanut tutkimuksen Kirvun
Tietävälän väen asettumisesta Orimattilaan. Tuloksena on syntynyt useampia opinnäytteitä, joissa on
pääasiallisesti ollut tarkoitus tutkia, miten karjalainen perinne on siirtynyt kyläläisten mukana Hämeeseen ja
miten se on säilynyt. Yksi tuloksista on vuonna 1989 Joensuun Yliopiston monistesarjassa julkaistu
Siirtokarjalainen perinnesidonnaisuus – Kirvun Tietävälästä Orimattilaan.
Alkavan kevään aikana on tarkoitus julkaista muistiinpanot uusien kotien rakentamisesta ja elämästä
Orimattilassa 1945-1965 talo kerrallaan osoitteessa kirvu.fi. Seurantatutkimuksen haastattelunauhoitteet
vuosilta 1974-1975 ovat jälkeläisten tilattavissa Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksesta Kotuksesta. Emme
voi julkaista haastatteluja esim. Kirvun FB-profiilissa, koska FB omii oikeudet nauhoitteisiin.
Haastatellut henkilöt:
•
•
•
•
•
•
•
•

Arminen Elisa
Arminen Laura
Arminen Maria
Arminen Reino
Haakana Helvi
Harakka Nestori
Karjalainen Aino
Komi Aini

•
•
•
•
•
•
•

Monto Jussi
Pirhonen Väinö
Velling Yrjö
Verta Mikko
Verta Sylvi
Virtanen Albert
Virtanen Iida

Oman isovanhemman haastattelun voi tilata kuultavakseen Kotuksesta, mutta kannattaa tutustua rauhassa
verkkosivuihin https://www.kotus.fi/aineistot/tietoa_aineistoista ennen yhteydenottoja; os.
arkisto@kotus.fi; toimitusajoista Kotus ei voinut antaa arviota, koska väkeä heillä ei ole ylen määrin. Mutta
lienee ihana kuulla ukin tai mummon ääntä…

Tapahtuu vuonna 2021
Inkilän Juhannus ilmestyy jälleen juhannuksen alla. Jutut lehteen lähetetään osoitteella
hannele.inkinen@kolumbus.fi (Puotilantie 1 I 49, 00910 Helsinki) viimeistään 10.5.2021. Toimitus toivoo
muisteluita matkoilta kotikonnuille, henkilökuvia, muistokirjoituksia, kuvia valmistujaisista, ripillepääsystä,
häistä, vauvoista… Ja mistä nyt mieleesi tuleekin kirjoittaa
Inkilän ja Sairalan yhteinen kyläpäivä: ei vielä tietoa toteutuksesta
Kirvun Pitäjäseuran ja Kirvu-Kerhon vuosikokoukset järjestetään heti, kun se on mahdollista.
Seuraa 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.

Pelastetaan 120-vuotias Karjala-lehti

Tilauslomakkeelle pääsee tästä: https://www.karjala-lehti.fi/index.php?p=3

