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METSÄPIRTTI-JÄRJESTÖT TOIMIKUNTA

Pöytäkirja 1/2009

Paikka: Mynämäki, Tuomaksen tupa

Aika: 14.2.2009

Osallistujat: 

1 Kokouksen avaus 

Ilmi Pesonen, vetoryhmän jäsen, avasi kokouksen ja toivotti 
kokousedustajat tervetulleiksi sekä toi terveisiä Aila Martelius-Mäkelältä. 

2 Toimikunnan vetoryhmän täydentäminen

Toimikunnan uudeksi jäseneksi valittiin Esko Lylander erovuoroisen Yrjö 
Koskisen jälkeen.

Vetoryhmä päätti nimetä puheenjohtajakseen edelleen Aila Martelius-
Mäkelän. Yrjö Koskinen nimettiin toimimaan vetoryhmän asiantuntijana.

3 Työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen esityslista työjärjestykseksi.

4 Edellisen kokouksen pöytäkirja

Luettiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

Etelä-Pohjanmaan Metsäpirtin jäseneksi toimikuntaan on nimetty Martti 
Peltonen.

Suvannon Seudun yhteyshenkilönä aloittaa Helka Korpela.

5 Pitäjäjuhlat 28.6.2009

Niilo Kiiski Turun seudun Metsäpirttikerhosta kertoi juhlien suunnittelusta 
todeten, että suunnittelu on hyvässä mallissa. Juhlapaikka on Mietoisten 
maamiesseurantalo Mynämäessä. Juhlat alkavat kirkonmenoilla Mietoisten 
kirkossa, saarnaa Pauli Tuohioja. Ennen ruokailua jää seurusteluaikaa. 
Juhlapuhujaksi on lupautunut Koski Tl:n kunnanjohtaja Aimo Suikkanen. 
Ruokailu toteutetaan talkoovoimin, Mynämäen metsäpirttiläiset kertoivat 
suunnitelleensa juhlien kahvituksen hoitamista ja oman tulon saamista siitä. 
Mynämäen karjalaiset ja juhlien järjestäjät selvittävät asian keskenään.

Suku- ja kyläyhteisöjen tapaamisten järjestämisestä puhuttiin, paikkana 
voisi olla Mietoisten seurakuntatalo.

Todettiin, että juhlien markkinointi lehdissä ja sähköisesti on aloitettava 
ajoissa.
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Kalevi Hyytiä Metsäpirtti Seurasta kertoi keskustelleensa juhlien budjetista 
Aila Martelius-Mäkelän kanssa. Hyytiä lupaa Metsäpirtti Seuran rahallista 
tukea, jos juhlista tulisi tappiota.

6 Zaporoskhojen kunnan edustajien kutsuminen

Viime kesän pitäjäjuhlien yhteydessä esitettiin kutsu nykyMetsäpirtin 
kunnan edustajille saapua vuoden 2009 pitäjäjuhlille. Metsäpirtti Seuran 
puolesta kutsua ei ole vielä kirjallisesti lähetetty, Kalevi Hyytiä lupasi hoitaa 
asian kokouksen jälkeen. Todettiin, että on ajateltu kutsua kunnanjohtaja, 
kyläneuvoston johtaja, kulttuurijohtaja ja eläinlääkäri. Todettiin, että 
kunnassa päätetään ketkä sieltä tulevat. Todettiin, että jos tulijat ovat 
virkamatkalla he vastaavat itse matkakuluistaan. Jos tämä ei ole 
mahdollista, niin keskusteltiin vieraiden majoituksesta mahdollisesti 
perheissä. Mynämäessä on mahdollisuus majoittua Kilan tilalla ja 
Jokirannassa. Tulkkeja on jo varattu yksi ja todettiin toisenkin löytyvän. 
Mynämäen kulttuurisihteeri Viktoria Kulmala on myös käytettävissä. 
Tarvittaessa varaudutaan hoitamaan vieraiden kuljetus ainakin Turun ja 
Mynämäen välillä.

Todettiin, että venäläisille vieraille tarjotaan mahdollisuus oman 
tervehdyksensä esittämiseen juhlassa.

7 Metsäpirtti symbolin säännöt

Kokouksen puheenjohtaja luki Metsäpirtti-symbolin sääntöehdotuksen. 
Päätettiin täydentää viimeinen lause: Kullan voi korvata sitä vastaavalla 
keltaisella värillä tai sitä voi käyttää mustavalkoisena.

Päätettiin. että symbolin säännöt ovat virallinen asiakirja lisättynä symbolin 
kuvalla.

8 Hautausmaaprojektin tilanne

Todettiin, että hautausmaaprojektia käsiteltiin toimikunnan kokouksessa 
Seinäjoella viime lokakuussa sekä sen jälkeen asiasta on keskusteltu myös 
Metsäpirtti Seuran hallituksen kahdessa kokouksessa.

Lokakuussa oli käsittelyssä eläinlääkäri Garaninin tarjous sekä Erkki 
Hiltusen työseloste. Kalevi Hyytiä kertoi sen jälkeen tulleen Martti Peltoselta 
kunnostustyön käytännön toteutusta koskevan ehdotuksen.  Kalevi Hyytiä 
kertoi keskustelleensa Eino Korpelaisen kanssa, mutta vielä hän ei ole 
lähettänyt Garaninille tarjouspyyntöä.  Todettiin asian olevan erittäin 
kiireellinen, jotta saataisiin työ alkuun tulevana kesänä.

Päätettiin nimetä työryhmä joka hoitaa tarjouspyynnön laatimisen ja 
hautausmaan kunnostamisen. Metsäpirtti Seuran hallituksen kokouksessa 
on keskusteltu Aila Martelius - Mäkelän ja Ilmi Pesosen nimeämistä 
työryhmään. Toimikunnan kokouksessa päätettiin valita työryhmään Esko 
Lylander ja Yrjö Koskinen.
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Kokouksessa mietittiin vaihtoehtoa, että hautausmaa-alue jätettäisiin ilman 
tolppia ja tolpat laitettaisiinkin jäljellä olevaa ja esiin kaivettavaa kirkon 
kivijalkaa ympäröimään.  Hautausmaan vanhat laatat käytetään, jos 
mahdollista, lahjoitusmaatalonpoikien patsaan edustan laatoittamiseen. 
Martti Peltonen ehdotti kuusiaidan istuttamista lahjoitusmaatalonpoikien 
patsaan ympärille puolikaareen. Ehdotusta pidettiin hyvänä. Sen 
toteuttamisesta on neuvoteltava nykyisten kunnan edustajien kanssa.

Talkoomatka on suunnitteilla jälleen keväällä, tarkka ajankohta ilmoitetaan 
myöhemmin. Tapani Myöhänen ilmoittautui heti mukaan.  Valitettavasti 
hyvänä yhteistyötahona ollut autovuokraamo on lopettanut.

9 Kulttuuri- ja perinnetyöryhmä

Puheenjohtaja luki työryhmän toimintakertomuksen ja 
toimintasuunnitelman. Todettiin, että työryhmän tavoitteet ovat todella 
laajamittaiset. Erkki Hiltunen on ilmoittanut olevansa työnsä takia hyvin 
kiireinen. Keskusteltiin uusista mahdollisista aktiivisista toimijoista 
työryhmään. Sellaisia ei kokouksessa löytynyt.

Raija Haapsaari muistutti, että Metsäpirttiin liittyvä kirjallisuus on luetteloitu 
Lappeenrannan kirjastoon. Kokous keskusteli kyläkirjahankkeista ja 
museoasiasta.

Kalevi Hyytiä lupasi Metsäpirtin 20-luvusta kertovan kirjan valmistuvan 
vielä tänä keväänä, aineisto on ollut pitkään koossa. 

Mauri Ukkonen toivoi Karjalatalolla olevan Metsäpirtin pienoismallin 
saamista Mynämäkeen arkistohuoneeseen. Todettiin, että Metsäpirtistä 
voitaisiin koota suppea esittelyaineisto, joka mahtuu vaikka matkalaukkuun.

Toivottiin, että ensi kesän pitäjäjuhlilla olisi Metsäpirtin kirkon ovenkahva, 
Karjalatalossa oleva kolmiulotteinen kuva pitäjästä ja mahdollisuus nähdä 
reliefi, joka nyt on Mynämäen kirjaston ikkunassa.

10   Pitäjäjuhla Metsäpirtissä 2010

Ideoitiin tulevaa juhlaa. Toivottiin sen olevan kesäinen kansanjuhla ilman 
ylipitkiä puheita.

Juhlassa voisi olla oma teemansa. Ehdotettiin esimerkiksi laivamatkaa 
Laatokalla. Todettiin nuoren polven esiintyjien tuovan oman huomionsa 
kuten Emma Laaksonen viime kesänä.

11 Metsäpirtti Seuran kuulumiset

Kalevi Hyytiä kertoi tulevista matkoista. Suvannon seudun pitäjäyhteisöjen 
matka suuntautuu Rautuun ja Metsäpirttiin 21.- 24.5.2009.  Matkan aikana 
seura ja Kirvesmäki Kerho suunnittelevat yhteisiä ohjelmakohtia.

Heinäkuulla on matka Metsäpirttiin ja Inkerin pohjoisosiin, alustavasti 
9.-12.7.2009.
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Pitäjäpäivät ovat Karjalatalolla 18.4.2009. kello 11-16. Metsäpirtti Seuralla 
on varattuna pöytä pitäjän esittelyä varten. Rautu ja Sakkola  ovat 
edustettuina viereisissä pöydissä.

Kalevi Hyytiä kertoi Metsäpirtti Seuran hallituksen käsitelleen toimikunnan 
vetoryhmän kirjettä Muistolehtojen rahaston nimen muuttamisesta 
Perinnerahastoksi. Metsäpirtti Seuran hallituksen mielestä nimeä ei ole 
tässä vaiheessa syytä muuttaa, koska rahasto on kerännyt varoja 
nimenomaan hautausmaan kunnostamiseen. Kun tämä tehtävä on 
suoritettu, voidaan nimenmuutosta harkita. Metsäpirtti Seuran hallituksessa 
esitettiin nimeä: Metsäpirtin muistomerkit-rahasto.

Kalevi Hyytiä kertoi seuran hallituksen uusista jäsenistä: Irma Vahtera, 
Raita Karpo ja Pentti Kaihoniemi. Hyytiä toivoi lisäksi internetin käytön 
lisäämistä tiedotuksessa ja henkilöiden saamista nettitiedotusta hoitamaan. 

12 Muut asiat

*Kalevalan päivän vietto 28.2. 

Metsäpirtti Seuran hallituksesta Raita Karpo ottaa yhteyttä Yrjö Koskiseen 
Vaskela-seurasta ja Leena Rantakariin Sakkola-seurasta.  Yrjö Koskinen 
kertoi, että tapana on käydä yhdessä runonlaulajien patsaalla sekä sen 
jälkeen Larin Parasken patsaalla.

*Tampereen seudun Metsäpirttikerho kutsuu muita Metsäpirtti -yhteisöjä 
kerhonsa 11-vuotisjuhiin

Tampereelle 21.3.2009 kello 13 alkaen. Osoite Kalevan seurakuntatalo 
Väinölänkatu 28, Tampere.

*Ilmi Pesonen tiedotti, että Metsäpirttiin on tulossa majapaikka 
hautausmaata vastapäätä olevalle entiselle harjoituskentälle, ettei tarvitse 
Rautuun asti mennä yöpymään.

12  Seuraava kokous

Metsäpirtti- järjestöt toimikunnan seuraava kokous pidetään Tampereella 
26.9.2009, Kalevan kirkon tiloissa, ruokailu järjestetään.

13 Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.20.

Ilmi Pesonen Helka Korpela

puheenjohtaja sihteeri


