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Talviset terveiset!

Näitä hankia ei pystynyt sihteerikään vastustamaan, vaan 
vuosikymmenien jälkeen tuli käyty kunnon hiihtolomalla. 
Suosittelen!

Tarinoitiin ja pidettiin kevätkokous 

Tammikuun illan aluksi Mervi Piipponen, Karjalan Liiton 
kulttuurisihteeri, kertoi liiton toiminnasta ja tulevista 
tapahtumista.  

Kiirettä piti rahastonhoitaja Pirjo Rosenbergilla, mutta tilit 
oli ajallaan tarkastettu ja kokous voitiin pitää. Myös 
toimintakertomus vahvistettiin ja vuonna 2002 vastuuta 
kantaneille myönnettiin vastuuvapaus.

Ylimääräisenä asiana kokous suostui syyskokouksessa 
tapahtuneen virheen oikaisuun. Tällöin erovuoroisina 
valittiin uudelleen Kimmo Laulajainen ja Mauno Vaski. 
Erovuorossa olleista Sylvia Paukku ei ollut käytettävissä. 
Hallitukseen valittiin uutena jäsenenä Airi Kosonen ja 
erovuoroinen Ilmi Pesonen valittiin uudestaan.

Puheenjohtaja luki Anja Kuopan kokoukselle lähettämän 
kirjeen, jossa hän ilmoittaa eroavansa Metsäpirtti Seurasta. 
Eroa pahoiteltiin.

Suvannon Seudun uudeksi yhdyshenkilöksi valittiin Ilmi 
Pesonen ja tiedotustoimikuntaan valittiin Mauno Vaski.

Toiminnan aloittamisesta 30 vuotta

Metsäpirtti Seura ry kokoontui 12.2.1973 ensimmäiseen 
tapaamiseensa. Silloin oltiin Rautuseuran suojassa Rautu-
Metsäpirtti klubina. Oli siis luonnollista, että 30-
vuotisjuhlatkin vietettiin rautulaisten kanssa. Karjalatalon 
Galleriasaliin kertyi 19.2. peräti 55 henkeä. Hauskaa oli, 
kaikki läsnä olleet kilvan vakuuttavat. Niin hauskaa, että 
yhteisiä hetkiä järjestyy ehkä lisääkin.

Helsinki 8.3.2003 

Maaliskuussa Kuopat

Tarinaillassa Mauno Kuoppa kertoo Kuopan suvun juurista. 
Luvassa myös arpajaiset ja kahvia. Sekä tietysti metsäpirtti-
läisten tapaamisia. Tervetuloa

Huhtikuussa  vieraina Taipaleen taistelijat

Taipaleen taistelijat tarjoavat kuten aiemmin omaa ohjel-
maansa. Tervetuloa toisenlaiseen tarinailtaan 16.4. klo 
18.00. Paikka ilmoitetaan myöhemmin.

Toukokuussa museoon

Kansallismuseossa tavataan 10.5. Esillä Karjalaan liittyvä 
näyttely, johon tutustumisen lisäksi koetamme keskittyä 
Metsäpirttiin. Tekstiilejä emme saa nähtäväksi, mutta käynti 
on varmasti mielenkiintoinen. Opastuksen järjestämiseksi 
pyydetään ilmoittautumaan etukäteen sihteerille. 

Talkoisiin Metsäpirttiin 25-28.4.

Sinne hautausmaata ruoputtamaan ja vesakkoa raivaamaan 
tarvitaan tarmokkaita ihmisiä. Olkaa hyvä ja ilmoittautukaa 
sihteerille.

Pikkubussilla tai parilla henkilöautolla lähdetään ja majoitus 
järjestetään Metsäpirttiin. Kun ryhmä on koossa tiedämme 
mitä maksaa. Kiinnostuneet ilmoittautukaa sihteerille.

Toiset talkoot vaihtoehtona
 
Jos huhtikuu on liian aikaista, niin lähde toukokuussa! 
Kirkon kivijalka on peittyä roskiin. Vanha hautausmaa on 
kasvamassa umpeen. On aika toimia!

Toukokuun 16-19. on toinen mahdollisuus. Mikään ei 
kaunistu, ellemme itse sitä tee. Ilmoittaudu sihteerille.

Metsäpirtin kunnanjohtaja kävi syyskuussa kanssamme kat-
somassa paikkoja ja oli sitä mieltä, että kunnostusta 
tarvitaan, jotta vanhan kirkon muistoksi voidaan risti 
pystyttää.

Kesäkuussa kotikonnuille

Sinne se kaipuu kantaa – Laatokan rantaan ja sieltä kenen 
minnekin. Kaikki on avoinna ja tarjolla. Matka-ajaksi on 
päätetty 6-8.6. Matkan hinta on 180 euroa. Yövymme 
Kiviniemessä. Ilmoittautumiset sihteerille 5.5. mennessä. 
Bussin reitti suunnitellaan matkalle lähtijöiden mukaan.

Hintaan sisältyy bussikuljetukset, majoitus kahden hengen 
huoneissa, 2 aamiaista, 2 illallista ja ryhmäviisumi. Yhden 
hengen huoneesta lisämaksu 28 euroa.

Metsäpirtti järjestöt kohtasivat

Alastarossa pidettiin 1.3. Metsäpirtti Seuran Metsäpirtti 
järjestöt toimikunnan ensimmäinen kokous. Osallistuminen 
oli runsasta ja aktiivista. Puheenjohtajaksi valittiin 
yksimielisesti Leo Laulajainen. 

Pitäjäjuhlat järjestetään Pohjanmaalla  kaksipäiväisinä. 
lauantai-iltana pidetään Metsäpirtin 100-vuotisjuhlailtamat. 
Sunnuntain juhlaohjelmasta vastaa toimikunta. Iltamaohjel-
masta vastaavat Tampereen, Kirvesmäen ja Helsingin naiset. 
Seuraavaan kokoukseen mennessä puheenjohtaja ja sihteeri 
valmistelevat toimikunnan  toimintaohjeen ja -suunnitelman.
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