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Ei lämpö luita rikkonut vaan antoi hyvät eväät talvea vastaan!

SEURAN SYYSKAUDEN KOKOUKSET

Muutoksia alkuperäiseen ohjelmaan: Lokakuun ja joulukuun perinteiset tarinaillat 
(kuukauden 3. keskiviikko) on peruutettu alla esitettyjen tapahtumien johdosta.

Tervetuloa Kekrijuhlaan lauantaina 28.10. alkaen klo 14. Karjalatalon Yläsalissa! 
Ohjelmassa kalevalaisaiheinen iltapäivä. Esiintymässä esiäitinsä hengessä Eeva Litmanen, 
Karoliina Franck ja Vilma sekä Sakkola-Seuran, Rautuseuran ja Metsäpirtti Seuran omia 
kykyjä. Tietysti tilaisuus myös yhteiseen osallistumiseen.

Tarjolla syksyisiä herkkuja: lampaalla häystettyä kaalia ja kahvia piirakan kera.

Marraskuussa 15.11. alkaen klo 18 syyskokous ja tarinailta Karjalatalon Sortavala-salissa.

Joulukuussa pikkujoulut yhdessä Sakkola-Seuran kanssa Ravintola Nyyrikissä 
lauantaina 9.12. alkaen klo 13.00 Nautimme yhdessä joululounaasta (à 23 €), jouluisesta 
ohjelmasta sekä yhdessäolosta. Mukaan arpajaisvoitto. Osoite: Pohjolankatu 2, 
rakennuksen Tuusulantien puolella. Ruokajärjestelyjen vuoksi ennakkoilmoittautuminen on 
tarpeen. Ilmoittaudu joko tarinaillassa tai sihteerille (p. 09-694 6309 tai 
ilmi.pesonen@welho.com) 1.12. mennessä.

JÄSENMAKSUT

Tämän kirjeen mukana seuraa jäsenmaksukehoitus niille, joiden jäsenmaksu rekisterimme 
mukaan puuttuu kuluvalta vuodelta. Toivomme jäsenmaksun suorittamista pikapuolin. Näin 
varmistat jäsenyytesi pirttiläisessä yhteisössä ja tuet toimintaamme. Jos kuitenkin olet 
suorittanut jo jäsenmaksun, kertoisitko asiasta rahastonhoitajallemme (p. 040 7762837 tai 
marjaliisa.vesanto@luukku.com), jotta voimme tarkistaa rekisterimme.

KESÄN MUISTOJA

Metsäpirtti otti aurinkoisena vastaan 1.7. pitäjäjuhlaan saapuneet. Pirttiläisiä ja heidän 
jälkeläisiään saapui juhlaan noin 130 henkilöä. Nykyisten pirttiläisten panos oli ilahduttava. 
Varsinkin Vorken hiekoilla käyty lentopallo-ottelu, köydenvetokisa ja yhteislaulutuokio 
sujuivat lämpimissä tunnelmissa. Suvannon Seudussa ja Karjala-lehdessä on julkaistu 
tapahtumista hyvät kuvaukset.

Useat pirttiläiset suvut ovat kokoontuneet kesän aikana omiin juhliinsa. On vietetty mukavia 
muisteluhetkiä ja tavattu uusia sukulaisia.

Nuorisomatkan järjestäminen ei tänäkään vuonna onnistunut. Tämä on ihmetyksen paikka: 
mikä on se porkkana, joka saa nuoret lähtemään. Seuran lupaama taloudellinen tukikaan ei 
tänä vuonna auttanut.

TIEDOKSI

Suvannon Seudun pitäjäyhteisöjen edustajat kokoontuvat Lempäälässä 01.10. 
Metsäpirttijärjestöt toimikunta kokoontuu Tampereella 14.10 suunnittelemaan ensi vuoden 
yhteisiä tapahtumia. Ehdotuksia toiminnan kehittämisestä ja tapahtumista voi lähettää 
toimikunnan puheenjohtajalle Ossi Tuokolle (p. 040 7542738).



KARJALAISTA TOIMINTAA

Kuulutko sukuuni - Vantaalla 14.-15.10.2006

Tapahtuma tarjoaa sukututkimuksesta kiinnostuneelle mielenkiintoista katsottavaa ja 
tutkittavaa kaikkiaan 70 näyttelyosastolla. Tapahtuman yhteydessä lauantaina esitelmiä 
Värmlannin ja Norjan metsäsuomalaisista, murteesta ja Inkerin suomalaisista. Sunnuntaina 
opastusta oman sukutarinan tekemiseen, naisten ja tyttöjen asemasta ja viimeisenä 
valotetaan sukututkimuksen salattua elämää.

Suvannon seudun sukututkijat ovat vahvasti mukana ja esillä omalla osastollaan. Paikka: 
Vantaan ammattiopisto Varian Tennistien toimipiste, Tennistie 1, lähellä Hiekkaharjun 
asemaa.

Kirjamessut 26. - 29.10.2006

Yleisten kirjamessuilla on erityinen Karjala-osasto, jossa Karjalan Liiton jäsenseurat 
esittelevät omia julkaisujaan.

Studia Kareliana -luentosarja Porthaniassa

Paloiteltu Suomi? Maakunta ja heimoidentiteetti Suomessa on tiistaina 3.10 klo 18.15 
käynnistyvän luentosarjan teema. Luennot pidetään Porhania II -luentosalissa ja ne jatkuvat 
lokakuun loppuun.

Valokuvien tallennus -kurssi 28.10. Kangasalla

Kaikille kiinnostuneille tarkoitettu päivän kestävä valokuvien arkistointikurssi pidetään 
Äijälässä Kangasalla. Päivän aikana tutustutaan valokuvauksen historiaan, kuvien 
säilyvyyteen, luettelointiin ja säilyttämiseen. Kurssin hinta jäseniltä 45 euroa sisältää 
opetuksen, kahvit ja lounaan. Ilmoittautumisen Karjalan Liittoon 20.10. mennessä p. 09-7188 
1716, sinikka.nieminen@karjalanliitto.fi 
Kurssipaikan osoite: Kangasalan karjalainen kulttuurikeskus Äijälä, Liuksialankuja 33, 36200 
Kangasala.

Sukututkimuksen jatkokurssi 21.-22.10.2006

Sopii sekä luterilaisten että ortodoksisten sukujen tutkijoille. Kurssilla perehdytään muun 
muassa erilaisiin asiakirjoihin ja veroluetteloihin sekä tehdään lukuharjoituksia. Opettajina FL 
Kari-Matti Piilahti ja FM Kirsti Kuutti. Hinta Karjala-korilla 80 € muilta 90 €. Hintaan sisältyy 
lounas ja kahvi. Kurssipaikka Karjalatalo. Ilmoittautumiset 6 13.10. mennessä p. 09-7288 
1716, sinikka.nieminen@karjalanliitto.fi 
 
TULE MUKAAN TOIMIMAAN!

Tulevassa syyskokouksessa erovuorossa olevat kaksi hallituksen jäsentä ovat ilmoittaneet, 
etteivät he henkilökohtaisista syistä voi enää asettua ehdolle seuraavalle toimikaudelle. 
Tarvitsemme siis hallitukseen uusia voimia. Olisitko itse halukas/tunnetko jonkun toisen 
asiasta innostuvan! Lisätietoja puheenjohtajalta (p. 040 5022750 tai 
kalevi.hyytia@metsapirtti.net)

Hyvää syyskautta Sinulle toivottaen
Kalevi Hyytiä
puheenjohtaja Lisätietoa: www.metsapirtti.net
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