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Hyvät pirttiläiset ja ystävät

Taas on muistorikas vuosi takanapäin!
Vuosi sitten tapasimme samoissa merkeissä täällä Karjala-talolla ja toivotimme
Rauhallista Joulua toisillemme. Ja juuri kun joulunvietto oli parhaimmillaan alkoi
tiedotusvälineistä kuulua uutisia kaukoidästä. Siellä oli tapahtunut jotain, joka päivä
päivältä kirkastui ja osoittautui suuronnettomuudeksi. Se pysäytti meidät.

Metsäpirtti Seuran ja metsäpirttiläisten järjestöjen toiminta on jatkunut perinteiseen
tapaan. Yhteistyötä on pyritty lujittamaan entisestään.

Kesällä pidimme vuosittaisen Metsäpirttijuhlan Lempäälässä. Järjestelyistä
vastasivat Kirvesmäkikerho ja Tampereen Metsäpirttikerho. Juhla vietettiin nyt
ensimmäistä kertaa Tampereen seudulla. Juhlat jäivät erityisesti mieleen
metsäpirttiläisen käsityöperinteen osalta, sillä järjestävien seurojen aktiivinaiset
olivat pystyttäneet näyttävän näyttelyn. Kiitokset vielä kerran järjestäjille.

Entinen kotiseutu Metsäpirtti oli jälleen useiden kotiseutumatkojen kohteena.
Metsäpirtti Seura järjesti perinteisen talkoomatkan kesäkuun alussa. Tuolloin
kunnostettiin hallussamme olevaa hautausmaa-aluetta. Ossin moottorisaha lauloi ja 
pensastoa kaatui. Muistomerkin ympäristö sai kauniin ilmeen.

Myöhemmin käytiin Ilmin johdolla uudestaan kotiseudulla. Myös muut
metsäpirttiläisjärjestöt tekivät useita matkoja. Itselläni matkailu jäi kahteen kertaan.
Toinen näistä oli Kuopan sukuseuran matka omille juurilleen kirkonkylän
ympäristöön.

Hallitus kokoontui säännöllisin väliajoin kotonamme Vantaalla. Pohdimme
toimintamme kehittämistä ja kysymystä, miten saataisiin nykyiset, entiset ja uudet 
innostumaan ja osallistumaan kokouksiimme. Vastauksia on ollut vähän. 

Ehkä merkittävin saavutus vuoden aikana metsäpirttiläisten osalta oli Vaskelan
sukuseuran panos. Heidän toimestaan, erityisesti puheenjohtajansa Mauno Vasken
määrätietoisen työn tuloksena, pystytettiin vaskelalaisten runonlaulajien
muistomerkki elokuussa Helsinkiin, ortodoksihautausmaalle. Tapahtuma oli
unohtumaton. Muistomerkki on todella kaunis. Sen äärellä voi vain ihmetellä, miten
laaja laulun taitajien joukko asusti Vaskelan kylässä, Metsäpirtin länsilaidalla.

Kulttuurityön osalta ei sovi unohtaa Mynämäellä olevaa metsäpirttihuonetta ja sen
eteen tehtyä työtä. Lahjoitusmaatalonpoikien alkuperäinen reliefi on saatu myös



esille. Metsäpirttijärjestöjen asettama kulttuurityöryhmä Erkki Hiltusen johtamana
on tehnyt ansiokasta työtä, josta tulokset näkyvät lähivuosina. 

Haluan erityisesti korostaa metsäpirttiläisten yhteistoimintaa. Tämän toiminnan
koordinointia ohjaa kaikkien järjestöjen edustajille tarkoitettu toimikunta, jossa
puheenjohtajana on toiminut seuramme kunniapuheenjohtaja Leo Laulajainen.
Viime kokouksessa vetovastuu vaihtui. Uusi mies löytyi Hatakanmäeltä,
Martinkorholan kylässä vuonna 1938 päivän valon ensi kertaa nähnyt Ossi, Laurin
Yrjön Matin Paavon Matin Paavon Aapron Eeron poika, Tuokko otti haasteen
vastaan. Ossilla riittää haasteita. Yksi tärkeimmistä on yhteistoiminnan kehittäminen
järjestöjen kesken muistaen ja painottaen: “Metsäpirtti Seura ei halua olla toisten
yläpuolella vaan kaikkien rinnalla”. 

Olemme olleet aktiivisesti läsnä Suvannon Seudun järjestöjen toiminnassa.
Aloitteestamme käynnistettiin yhteiset, pari kertaa vuodessa järjestettävät eri pitäjien
edustajien tapaamiset. Myös käynnistämämme Suvannon Seudun sukututkijapiiri on
saanut vakiintuneen aseman ja toimintamuodon. Kiitokset siitä kuuluvat erityisesti
Osmo Tuokolle.

Kotiseutumme nykyjohdossa on tapahtunut muutoksia. Saimme luotua hyvät suhteet
entiseen kunnanjohtajaan, Albina Martjanovaan. Nyt tehtävät ottaa vastaan uusi
nainen, Valentina Lesnikova. Hän on ainakin Leolle entuudesta tuttu.
Tehtävänämme on varmistaa yhteistoiminnan kehittäminen hänen kanssaan. Toinen
merkittävä johtaja siellä on sivistystoiminnan johtaja, niink ikään Valentina,
sukunimeltään Tarasova.

Vuosi on ollut sisältörikas. Toimintamme on ollut hyvin näkyvillä. Tämä näkyvyys
on noteerattu erityisesti Suvannon Seutu-lehden sivuilta. Sihteerimme Ilmi on
toiminut metsäpirttiläisten yhdyskanavana lehteen. Hän on myös itse toimittanut
laajasti lehdessä julkaistuja artikkeleita. Useat jäsentiedotteet ja jatkuva tiedonvaihto
jäsenistön kesken ovat pääosin myös Ilmin uuttaran työn tulosta. Lämpimät kiitokset
tästä työstä Ilmille.

Marja-Liisa on pitänyt jäsenrekisteriä ajan tasalla. Iloksemme voimme todeta
maksavien jäsenten määrän olevan edelleen toista sataa. Taloudellinen tilanteemme
on vakaa. Tästä on hyvä jatkaa uuteen vuoteen. Kiitokset Marja-Liisalle
täsmällisestä työstäsi. Kiitokset myös muille hallituksen jäsenille. Heistä Airi on
vastannut näistä käytännön kokousjärjestelyistä, kuten tästäkin juhlahetkestä. On
helppoa tulla valmiiseen pöytään.

Hyvät ystävät, kiitokset teille kaikille tästä vuodesta. Viettäkäämme nyt yhdessä
meille tarjottu juhlahetki.


