
Tässä viestissä: 

 

 Kertomus 

Kirvun museolta 

Mäntsälässä 

 Ennakkotietoa 

vuoden 2014 

sukukokouksesta 

ja -juhlasta 

Nyt mielessäin utuisen matkan teen 

ja palaan muistojen lapsuuteen, 

jolloin Joulu oli sadun ihmemaa 

ja kaikki siinä kuin unelmaa. 

 

Vaikka aika oli köyhä ja 

puutteellinen, 

oli joulun tunnelma täydellinen. 

Jostain äiti herkut taikoi ja loi 

ne tyhjästä leipoen pöytään toi. 

 

Tuoksui rakas kotimme kanelilta, 

joulukuusen oksilta, omenilta, 

joulupuuronkin aromi ihanalta, 

kun se leijaili sieraimiin kannen 

alta. 

 

Kunpa tunteet lapsuuden saisi 

takaisin 

ne lapsenlapsille muistoiksi jakaisin. 

Kaiken lämmön, hellyyden, 

rakkauden 

soisin aarteeksi tulevien polvien. 

 

- Birgit Ahokas - 

 



Sukuseuran syysretki 21.9.2013 Mäntsälän Kirvun Pitäjämuseoon. 

Mäntsälästä on muodostunut kirvulaisuuden keskus. Kirvun Pitäjä-

museo perustettiin Mäntsälän kirkonmäelle vuonna 1985. Museoon ja 

sen arkistoon on saatu tallennettua eri puolilta Suomea, Kirvusta 

pelastettua aineistoa. 

Museon sijainti Mäntsälän keskeisimmällä paikalla kirkon ja sankari-

haudan vieressä, vastapäätä kunnantaloa, on osoitus hämäläisestä su-

vaitsevaisuudesta evakkojen hanketta kohtaan. Seurakunnan lahjoit-

tamasta aittarakennuksesta tuli tutkijoille, karjalaisille, koululaisille, 

matkailijoille sekä erilaisille yhdistyksille että seurueille, erinomainen 

karjalaisen historian tutustumiskohde. 

Kirvun Koprille museota esitteli sen perustaja kunnallisneuvos Soini 

Hämäläinen.  

Paljolti museon perustamiseen ja sen esineistön keräämiseen  vaikut-

tanut  kunnallisneuvos kertoi palavasti esineistöstä ja niiden mennei-

syydestä. 

 Museossa on laaja kokoelma talvisodan aikaisen puolustusministeri Juho Niukkasen 

jäämistöä mm. työpöytä, suojeluskuntavääpelin uniformu, muotokuva sekä valokuvia ja 

henkilökohtaista omaisuutta. 

 

Sairalan Martat oli näytteille laittanut kangaspuut. Kangaspuiden selviämisestä sodan 

jaloista museoon ihmetytti, koska Ilmeelle kulkevalla evakkotiellä jokaisella oli jo 

henkilökohtaiset nyssykkänsä. Kangaspuiden kantaja on pysynyt tuntemattomana. 

Kunnallisneuvos Soini 

Hämäläinen 

 

Kirvu Koprien puheenjohtaja Eeva Rontu ja 

hallituksen varajäsen, sukututkija Harri Kekki 

luovuttavat museolle sukuviirin ja teoksen 

”Sotilaita ja talonpoikia Suku Kirvun 

Sairalasta Kirvun Koprat.” 

 



 

 

Kuvassa edessä on pöydällä Kirvu-museon  

aarteita. Pariisissa Kultamitalilla palkitut  

huopikkaat. ”Hatutkin ovat niin siroja ja 

kepeitä, että soppiipa herrojen niitä 

käyttää.”( Ilmoitus) 

 

Museoon tutustumisen jälkeen oli kahvi- ja 

keskustelutilaisuus Ruustinnan Kammarissa. 

Kuvassa oikealla ent. sukuseuran puheen-

johtaja Heikki Kopra ja kunnallisneuvos 

Hämäläinen haastelee sodan jälkeisen Karjalan 

kuulumisista. 

 

Soini Hämäläinen laati ystävyyssopimuksen 

Kirvun matkailun kehittämiseksi. Se hyväk-

syttiin v.1990 Borodinskojen valtuuston ollessa 

yksimielisesti sopimuksen takana. 

 

Heikki Kopra on ollut perustamassa 

suomalaisia kouluja Neuvostoliittoon. 

 

Tämän päivän kirvulaisten ja borodinskoje-

laisten suhteet ovat hyvät. Kirvun pitäjä-

seura tekee useamman kerran vuodessa 

vierailuja Kirvuun yöpymispaikkana on 

ollut Sairalan kansanopisto.    

 

Soini Hämäläinen neuvotteli venäläisen 

varuskunnan komentajan kanssa sopi-

muksen kirkkomaiden raivaamisesta, 

siivoamisesta ja uuden sankaripatsaan 

pystyttämisestä. Soini totesikin haikeana 

varuskunnan muutettua pois Kirvusta, että 

”menetimme yhden suuren ystävän.” 

 

Kirvun palaneen kirkon rauniolle on pys-

tytetty teräksinen muistoristi ja läheinen 

sankaripatsas on saanut uuden muodon, sen 

löydetyistä palasista. Kirvulaiset hoitavat 

kirkkoa ja hautausmaata kesäisin kukin ja 

ruohon niittotalkoin. 

 

Kuvassa Hannu ja Juho 

Kopra 



Sukujuhla ja –kokous Valkeakoskella Hotelli Waltikassa 5.-6.7.2014 

 

Hotelliin on sovittu huonehinta kopralaisille. Kukin tilaa itse huoneensa 

ja maksaa suoraan hotelliin. Hinnat ovat: 

1 hh 85 €/vrk 

2 hh 95 €/vrk, perhemajoitus max 2 lisävuodetta 2 hengen huoneisiin 

(hinta 22 €/vuode). Hintoihin sisältyvät majoitus ja aamiainen. 

 

Hotelliin sovittu myös päiväkahvi (8,50 €), päivällinen (20 €) ja lounas 

(20 €). Lounas ja päivällinen noutopöydästä.  Alle 4-vuotiaat veloituk-

setta ja alle 12-vuotiaat puoleen hintaan. 

 

Alustava aikataulu, ohjelma tarkentuu tammikuussa hallituksen 

kokouksessa (sukukokousta esitetty lauantaille 5.7.): 

La 5.7.  klo 14 Majoittuminen ja päiväkahvit 

 klo 19 Päivällinen 

Su 6.7. klo 12 Tilaisuuden päätös ja lounas 

 

Hotellin ohje: Ruuat maksetaan suoraan hotellille. Ilmoita huoneva-

rauksen yhteydessä tiedot ruokailuista.  

Huoneita voi varata suoraan hotellilta, kun mainitsee "Kirvun 

Koprat” Jos et majoitu, ilmoita hotelliin ruokailut, joihin osallistut. 

 

Puhelin: 03 5771 400 

Sähköposti: myynti@valkeakosken-waltikka.fi 

 

Alkukeväällä lähetetään ja julkaistaan kotisivuilla sekä facebookissa 

tarkempaa tietoa ohjelmasta ja järjestelyistä. 

Lapsen lailla jouluun kulje,  

kuusen luona silmät sulje.  

Muista joulut entiset  

- tiedän että hymyilet. 

 


