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METSÄPIRTTI-JÄRJESTÖT TOIMIKUNTA

Seinäjoki, Hotelli Alma

4.10.2008

Läsnä: 

Aila Martelius-Mäkelä pj., Ilmi Pesonen, Raija Haapsaari, Esko Lylander, Kalevi Hyytiä ja Helka 
Korpela siht.

1 Kokouksen avaus

Toimikunnan puheenjohtaja Aila Martelius-Mäkelä avasi kokouksen.

2 Edellisen kokouksen pöytäkirja

Pöytäkirja käsiteltiin toteamuksella, ettei Anja Kuoppa kuulu perinnetyöryhmään.

3 Muistomerkkialueiden kunnostustyö

3.1 Kirjalliset tarjoukset:

Kokous keskusteli ylieläinlääkäri Garaninin jättämästä kirjallisesta tarjouksesta sekä Erkki 
Hiltusen kautta saadusta työsuunnitelmaehdotuksesta kustannusarvioineen. 

Metsäpirtin pitäjäjuhlien aikaan ylieläinlääkäri Garanin oli keskustellut Aila Martelius-Mäkelän ja 
Ilmi Pesosen kanssa jättäen suullisen tarjouksen kunnostustyön kokonaiskustannuksista. Tarjous 
on nyt saatu (Tarjous pöytäkirjan liitteenä). Kokonaiskustannusarvio maksimi 8000 €. 

Erkki Hiltusen kautta tulleen työsuunnitelman kokonaiskustannukset olivat myös 8000€. 

Tarjouksista keskusteltiin vilkkaasti. Erityisesti mietittiin maapohjan perustamistyötä sekä 
valittavia tolppia, joiden kustannukset muodostavat suuren osan hinnasta. Keskustelua herätti 
myös tarvikkeiden vienti Suomesta Venäjälle.

Kokous päätti pyytää tarjouspyynnön sekä metallisista että sementtisistä tolpista, myös 
painekyllästetty puuvaihtoehtona tuli esiin. Kalevi Hyytiä laatii tarjouspyynnön, jonka Eino 
Korpelainen kääntää venäjäksi.

Kokous esittää toivomuksen Rauno Korpelalle, että hän visualisoisi ehdotuksia erimallisista ja 
korkuisista tolppavaihtoehdoista miljööseen ajatellen.

Todettiin, että tarkoitus on saada tyylikäs, kestävä kokonaisuus. Kokousväki toivoo, että työhön 
päästään ensi keväänä, rahoitusta täytyy olla.

3.2 Metsäpirtin muistolehtojen rahasto

Marja-Liisa Vesannolta saadun tiedon mukaan rahastotilillä on rahaa tällä hetkellä 2300€, summa 
sisältää opetusministeriön myöntämän 1000€ avustuksen.

Todettiin, että tietoa rahastosta ja sen käyttötarkoituksesta on levitettävä henkilökohtaisesti 
metsäpirttäläisperäisiin yrityksiin, samoin kaikkiin metsäpirttiläisyhteisöihin. Kalevi Hyytiä laittaa 
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rahastoasian internettiin. Myös Suvannon Seudussa rahastotili voisi olla esillä. Anja Kuoppa on 
luvannut kirjoittaa Karjala-lehteen rahastoasiasta.

Raija Haapsaari ja Helka Korpela laativat rahastoasiassa vetoomukseen, jota voidaan käyttää 
varojen hankkimiseksi eri tahoilta.

3.3 Talkoomatkan kuulumisia

Ilmi Pesonen kertoi juuri tehdystä talkoomatkasta, jolla oli mukana myös Helena Raikas, 
kasvitieteilijä ja biologi. Helena Raikas oli arvioinut Metsäpirtin hautausmaa-aluetta mm. 
seuraavasti:

- ulkoinen tilanne hyvä, luonnonmukainen, pensaille hyvä tehdä nuorennusleikkauksia

- hautojen paikkoja löydettävissä

- vanhoille koristekasveille voisi raivata tilaa, alueesta yleensä puistomaisempi

- polkuverkostoa voisi kehittää, ruohokasveille kasvutilaa pajuja, leppiä yms. raivaamalla, männyt 
paikoillaan historian jättämine jälkineen

- niittykukkaseoksia luomaan luonnonniittyjä

Helena Raikkaan näkemykset  tulevat myös Suvannon Seutuun.

Kokous keskusteli Sorvalin hautausmaan kunnostuksesta, siellä mukana oli myös paikallisia 
asukkaita ja koululaisia.

Kokouksessa tuli esiin toive, että Metsäpirtin kirkon jäljellä olevan kivijalan sisältä poistettaisiin 
ylimääräinen multa. Mukana talkoomatkalaisten kanssa olisi paikallista väestöä – kunhan asiasta 
on sovittu kunnanjohdon kanssa. Kirkon kivijalkaan saataisiin laatta historiasta kertomaan.

4 Yhteisen symbolin käyttö

Keskusteltiin yhteisen symbolin syntyhistoriasta. Edellisessä toimikuun kokouksessa ns. 
pirttimalli sai suuren enemmistön kannatuksen. Sen jälkeen työryhmä Rauno Korpela, Aila 
Martelius-Mäkelä ja Ilmi Pesonen kehittelivät logoa. Logoa on käytetty Metsäpirtin pinssissä ja 
Metsäpirtti-postimerkissä. Yhteisestä symbolista kokousväki on kuullut pelkästään myönteistä 
palautetta.

Kokouksessa keskusteltiin erilaisista tuotteista, joissa yhteistä symbolia voisi käyttää. Päätettiin, 
että ”Tampereen toimikunta” kehittelee asiaa eteenpäin toimikunnalle esiteltäväksi.

5 Suvannon Seutu

Ilmi Pesonen on hoitanut Metsäpirtin yhteyshenkilön tehtävää kuusi vuotta. Hän on ilmoittanut 
hoitavansa tehtävän vuoden 2008 loppuun. Kokous keskusteli tehtävään liittyvistä seikoista. 
Paikalla ollutta Raija Haapsaarta kysyttiin tehtävään. Hän lupautui hoitamaan yhteyshenkilön 
tehtävää vuodeksi.

6 Vuoden 2009 Metsäpirttijuhlat

Aila Martelius-Mäkelä oli ollut yhteydessä Mynämäen karjalaisiin, josko he järjestäisivät ensi 
vuoden pitäjäjuhlat Mynämäellä. Tällöin tulee kuluneeksi 50 vuotta ensimmäisistä Metsäpirtin 
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pitäjäjuhlasta, joka oli kesällä 1959 juuri Mynämäellä. Mynämäen karjalaisten puheenjohtajalta on 
tullut tieto, ettei seura ota päävastuuta juhlista näin lyhyellä aikataululla.

Kokouksessa keskusteltiin juhlien järjestelyistä ja yhteistyöstä. Mynämäkeä pidettiin alueellisesti 
parhaana vaihtoehtona. Kalevi Hyytiä keskusteli puhelimitse Mynämäen karjalaisten 
puheenjohtajan Irmeli Raunion kanssa.  Tämän jälkeen päätettiin, että kesän 2009 pitäjäjuhlasta 
vastaa Metsäpirtti Seura ja Turun seudun Metsäpirttikerho, Mynämäen metsäpirttiläiset ovat 
asiassa positiivisesti mukana.

7 Perinnetyöryhmän kokoontuminen

Toimikunnan perinnetyöryhmä on kokoontunut 27.8.2008 Tampereella. Ilmi Pesonen kertoi 
kokouskuulumisista. Museomahdollisuutta on kartoitettu joidenkin kuntien kanssa: Laitila, 
Mynämäki, Uusikaupunki, Seinäjoki. Todettiin, että rahaa hankkeisiin ei toistaiseksi ole. Sakkola-
museoon on tulossa laajennus, jonka yhteyteen on luvattu säilytystilaa Metsäpirtin materiaalille.

Suvannon Seudun kautta voi vedota ihmisiin: mitä tavaroita vielä on kodeissa. Metsäpirtin 
perinneaineistoa on muissakin museoissa.

Metsäpirttiin liittyvän kirjallisen aineiston saa selville Lappeenrannan maakuntakirjastosta. 
Carelia-kokoelma.net. Myös omakustanteita on tehty. Metsäpirtin kuvat, musiikki ja videot ovat 
myös museoitavia tallenteita.

Pöytäkirjan liitteenä perinnetyöryhmän toimintakertomus 2007-2008 sekä toimintasuunnitelma 
2008-2009.

8 Muut asiat

Esko Lylander ilmoitti Anja Paksun jäämisestä pois toimikunnasta työasioiden vuoksi, Etelä-
Pohjanmaan Metsäpirttikerho nimeää uuden edustajan hänen tilalleen.

9 Seuraava kokous

Toimikunnan seuraava kokous pidetään Tampereella, Kalevan kirkon kokoustiloissa 31.1.2009 klo 
12.

10 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.

Aila Martelius-Mäkelä Helka Korpela

puheenjohtaja sihteeri

Liitteet

1. Perinnetyöryhmän toimintakertomus 2007-2008

2. Budgetäärinen tarjous Metsäpirtin muistolehdon kunnostamiseksi
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Liite 1

Syksyn 2007 kokouksessa asetettu Kulttuuri- ja perinne -työryhmä
2007-2008 raportoi toiminnastaan seuraavan.

Toimntakertomus 2007-2008:

Työryhmä on työskennellyt lähinnä kahden hankkeen parissa

1) Metsäpirtti -museon perustaminen. Museon paikkana on selvitetty mm Mynämäkeä, Mietoista, 
Uuttakaupunkia, Lämpäälää, Laihiaa ja Seinäjokea.
Museovaihtoehtoina ovat olleen 1) oma museorakennus, 2) oma museohuone, 3) esineiden 
tuominen jo olemassa oleviin kokoelmiin, 4) varastotilan saaminen jo olemassaolevasta museosta, 
5) varastotila yksityisessä valvonnassa ja 6) kiertävä museonäyttely.

2) Metsäpirtin hautausmaan kartoitus ja Muistolehdon uudelleen laatoitus. a) On todettu, että 
vanhaa karttaa hautausmaa-alueesta ei ole olemassa. Muistikuvat esimerkiksi käytävien sijainnista 
eivät ole yhtenäisiä. b) Muistolehdon kunnostus vaatisi uuden yhtenäisen laatoituksen 
hankkimista.

Toimintasuunnitelma 2008-2009:

(mikäli Metsäpirttijärjestöt -toimikunta katsoo työryhmän työn jatkamisen tarpeelliseksi)

1) Metsäpirtti -museon osalta jatketaan työtä oman museon hankkimiseksi taloudelliset sekä 
henkilöresurssit järkesvästi huomioiden. Työryhmässä on keskusteltu Metsäpirtti -säätiön 
uudelleen perustamisesta tarkoituksena varainhankinta mm museohankkeelle.

2) Kulttuuri- ja perinnetyöryhmä tukee hankkeita Muistolehdon laatoituksen uudistamiseksi. 
Alustava Työsuunnitelma ja Kustannusarvio (suomalaisen tason mukaan) on tilattu, jotta saataisiin 
perusteita tarjousten pyytämiselle. Tarvittaessa järjestetään kampanjoita ja laaditaan 
apurahahakemuksia rahoituksen järjestämiseksi.

Koko hautausmaan osalta työryhmä tukee venäläisten esityksiä hautausmaan siistimiseksi ja sen 
muuttamiseksi ja kehittämiseksi harvinaiset luonnonkasvit huomioiden sekä aleen suomalaisen 
historian huomioiden, viihtyiseksi puistoalueeksi.

Hautausmaalla olleiden polkujen, hauta-alueiden ja kasvillisuutensa vuoksi merkittävien alueiden 
kartoittamiseksi työryhmä tulee tekemään matkan Metsäpirttiin toukokuussa 2009.

3) Metsäpirttiin liittyvän kirjallisuuden keräämiseksi käynnistetään hanke, jossa ensimmäisessä 
vaiheessa pyritään kartoittamaan koko olemassa oleva kirjallisuus, ja laatimaan siitä 
asianmukainen kirjallisuusviiteluettelo. Toisessa vaiheessa pyritään saamaan Mynämäen kirjaston 
Metsäpirttihuoneeseen mahdollisimman laaja otos ko kirjallisuudesta.

4) Suvannonseudun nähtävyydet. Työryhmä tulee tekemään Suvannonseudun entisten kuntien 
perinneyhdistyksille esityksen yhteisen "Suvannonseudun nähtävyydet" opaan toimittamisesta. 
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Oppaassa tulisi olla valokuvin varustetut kuvaukset alueen muistomerkeistä, historiallisesti
merkittävistä paikoista ja edelleen tunnistetettavista suomalaisten rakentamista rakennelmista 
(aallonmurtaja, talot jne). Kohteet merkitään kartalle, josta ilmenee myös millä tavoin 
muistomerkille on mahdollista saapua.

5) Työryhmä tulee laatimaan selvityksen Metsäpirtti -multimedia CD:n 
toimittamismahdollisuuksista. Tavoitteena on ko cd:lle tallentaa erityisesti Metsäpirtin luontoa ja 
kulttuuria ennen ja nyt.

Tampereella 27.09 2008 pidetyn Kulttuuri- ja perinne työryhmän kokouksen pohjalta laatinut

Erkki Hiltunen, pj
Kulttuuri- ja perinne -työryhmä
Metsäpirttijärjestöt -toimikunta


