
METSÄPIRTTIJÄRJESTÖT-toimikunta  PÖYTÄKIRJA 3/2007 
 
 
Aika  7.10.2007 klo 13.00 – 16.00 
Paikka Kalevan kirkko, Tampere 
Läsnä Helka Korpela Tampereen seudun Metsäpirttikerho 
 Rauno Korpela  ” 
 Julia Keski-Mäenpää  ” 
 Raija Haapsaari  ” 
 Aira Touru   ” 
 Airi Touru  Kirvesmäkikerho ry 
 Ilmi Pesonen Peltosten sukuseura 

Kalevi Hyytiä Metsäpirtti Seura ry 
 Pirkko Hyytiä  ” 
 Ossi Tuokko  ” 
 
Tilaisuuden alussa nautittiin Tampereen seudun Metsäpirttikerhon valmistama maukas 
lohikeitto ja myöhemmin kahvit. 
 
1 Avaus 
 
Puheenjohtaja Ossi Tuokko avasi kokouksen n. klo 13.30. Koska toimikunnan kokousten 
pöytäkirjan pitäjänä toiminut Helka Korpela joutui pian lähtemään toiseen kokoukseen, 
puheenjohtaja katsoi riittäväksi pitää myös pöytäkirjaa. 
 
2 Edellinen pöytäkirja 
 
Hyväksyttiin edellisen kokouksen 1.7.2007 pöytäkirja. 
 
3 Metsäpirttijärjestöt- toimikunnan asema ja toimintaohje 
 
Käsittelyvaiheita oli selostettu kokouskutsussa. Asiasta käytiin jälleen vilkas ja pitkä 
keskustelu, jossa enemmistö – viime kokouksen osanottajat mukaan lukien – oli edelleen 
Metsäpirtti Seura ry:n organisaatioon kuulumisen kannalla. Samalla käsiteltiin eri 
yhteisöjen edustajat, mikä joissain tapauksissa perustui oletuksiin. Päätös muodostui 
kokouskutsun päätösehdotusta 1 mukaillen seuraavaksi: 
  
Toimikunta esittää Metsäpirtti Seura ry:lle, että seura päättäisi edelleen valita 
metsäpirttiläisten seurojen, kerhojen ja sukuseurojen samansuuntaisia toimintoja 
kehittämään ja koordinoimaan nykyisen toimikunnan seuraavin periaattein: 

- Toimikunta koostuu eri yhteisöjen ehdottamista edustajista, jotka voidaan 
valita myös Metsäpirtti Seura ry:n ulkopuolelta. 

- Toimikunnan johtoelimenä toimii kolmijäseninen johtoryhmä, jossa yksi 
jäsen vaihtuu vuosittain ja jotka sopivat keskenään työnjaosta. 

- Toimikuntaan kuuluvien kuluista vastaavat edustajat tai heidän 
taustayhteisönsä. Tiedottamisesta aiheutuvat erilliskustannukset voidaan 
siirtää seuran maksettaviksi. 

- Yhteiset hankkeet rahoitetaan erillisbudjetilla, josta ilmenee tulosvastuu ja 
mahdollinen voitonjako. 

 



Samalla ehdotetaan vuoden 2008 toimikuntaan nimettäviksi yhteisöittäin seuraavat 
henkilöt, elleivät heidän taustayhteisönsä muuta esitä: 
 
Metsäpirtti Seura ry  Puheenjohtaja, varapuheenj. + kolmas hlö 
Kirvesmäkikerho ry  Mauri Ukkonen, Tapani Myöhänen, Airi Touru 
Etelä-Pohjanmaan Metsäpirttikerho Esko Lylander, Anja Paksu 
Turun seudun Metsäpirttikerho Aila Mäkelä-Martelius, Niilo Kiiski 
Tampereen seudun Metsäpirttikerho Helka Korpela, Julia Keski-Mäenpää 
Uudenkaupungin Metsäpirttikerho Anneli Virtanen 
Mynämäen Karjalaiset ry Irmeli Raunio, Irma Kaitanen 
Saaroisten kyläkerho  Viljo Ahtiainen 
Ahtiaisten sukuseura  Harri Laine 
Haapsaaren sukuseura  Raija Haapsaari 
Joentaan Hinduis-Hiltusen sukus. Erkki Hiltunen 
Kuopan sukuseura  Mauno Kuoppa 
Paukun sukuseura  Hannu Paukku 
Peltosten sukuseura  Ilmi Pesonen 
Susi-sukuseura  Salli Rastas 
Vaskelan sukuseura  Yrjö Koskinen 
 
Edelleen ehdotetaan, että tulevan toimikunnan johtoryhmään nimetään Kirvesmäkikerho 
ry:n, Peltosten sukuseuran ja Vaskelan sukuseuran edustaja, joista Peltosten sukuseuran 
edustaja toimii johtoryhmän 1. kokoontumisen kokoonkutsujana. 
 
4 Yhteinen symboli 
 
Työryhmän suosittelemista kolmesta aihepiiristä, nykyisestä viiristä, kahden lohen 
asetelmasta Sakkolan malliin ja karttapohjaisesta kalastus-viljelysaiheesta keskusteltiin 
ilman tulosta. Asia vaatii edelleen kypsyttelyä. 
 
5 Metsäpirtin hautausmaa 
 
Aulis Ukkoselta saadun tiedon mukaan  hautausmaan patsaista toisen laatta oli rikottu ja 
aidan pylväitä irroiteltu. Kalevi Hyytiä lupasi selvitellä asiaa lähiaikoina tehtävällä 
matkallaan.  
 
6 Pitäjäjuhlat 
 
Keskusteltiin siitä, kuinka usein ja mihin aikaan pitäjäjuhlia tulisi pitää Metsäpirtissä. 
Nykyistä joka toisen vuoden käytäntöä yritetään jatkaa, mutta samalla voitaisiin harkita 
siirtoa aikaisempaan ajankohtaan. 
 
7 Matkaraportteja 
 
Ossi Tuokko kertoi viime kevään 8 henkilön talkoomatkasta 3.-6.5. Metsäpirtin 
hautausmaalle. Tässä vaiheessa voidaan katsoa tehdyksi huonokuntoisten ja liian 
tiheässä kasvaneiden pienten puiden kaadot patsaiden lähialueella jopa takarajalle asti. 
Laajempiin töihin tarvitaan paremmat luvat ja sopimukset, mitä selvitetään Karjalan Liiton 
taholla. Pientä puhdistusta ja siivousta toki riittää. 



Sakkolan pitäjäjuhliin 28.-29.7. Kiviniemessä Ossi  ja Eeva Tuokko veivät metsäpirttiläisten 
tervehdyksen. 
 
8 Ilmoituksia 
 
Kalevi Hyytiä kertoi, että Karjalan Liitto on perustanut Karjalaisten pitäjäyhdistysten liiton, 
johon ovat liittyneet mm. Metsäpirtti Seura ry ja Kirvesmäkikerho ry. 
Karjalan Liitto järjestää 17.11. pitäjäpäivät Helsingissä. 
Kokouksia ovat pitäneet mm. Suvannon Seudun pitäjäyhteisöt ja Suvannon Seudun 
sukututkimuspiiri. 
 
9 Kokouksen päättäminen 
 
Puheenjohtaja päätti nykyisen toimikunnan toimikauden viimeisen kokouksen n. klo 16. 
 
 
Vakuudeksi 
  Ossi Tuokko 


