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METSÄPIRTTI SEURAN SYYSKOKOUS

Metsäpirtti Seura ry:n syyskokous pidetään ke 
19.11.2008 klo 18 Karjalatalon Käkisalmisalissa. 
Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät 
asiat.

1. Kokouksen avaus
2. Puheenjohtajan, sihteerin ja pöytä-

kirjantarkastajien valinta
3. Todetaan kokouksen laillisuus
4. Jäsenmaksuista päättäminen 

vuodelle 2009
5. Vahvistetaan ensi vuoden toiminta-

suunnitelma ja tulo- ja menoarvio
6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja
7. Valitaan hallituksen muut jäsenet

erovuoroisten tilalle
8. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja

kaksi varatilintarkastajaa
9. Valitaan tarvittavat toimikunnat

ja edustajat
10. Päätetään missä lehdissä kokous-

kutsut toimitetaan jäsenille
11. Käsitellään muut hallituksen 

kokoukselle esittämät asiat
12. Käsitellään asiat, jotka joku yhdis-

tyksen jäsenistä on kirjallisesti vä-
hintään seitsemän päivää ennen
kokousta esittänyt hallitukselle
käsiteltäväksi kokouksessa.

Tervetuloa mukaan vaikuttamaan!
Hallitus

TOIMINNASTA

On kulunut jo 69 vuotta siitä, kun jouduimme 
jättämään rakkaat kotiseutumme Karjalassa, 
Laatokan rantamilla, Metsäpirtin pitäjässä. 
Edessä oli talvisota ja evakkoaika. Meille 
metsäpirttiläisille se tiesi muuttoa uusille alueille 
länteen, kauaksi kotiseudultamme.

Paljon on vettä virrannut Vuoksessa ja 
Taipaleenjoessa sittemmin. Karjalaa on kaivattu 
kaiken aikaa takaisin. Raja aukeni pikku hiljaa ja 

mahdollisti käynnit kotiseudulla, aluksi luvatta ja 
sittemmin luvallisesti. Jo 18 vuoden ajan olemme 
voineet käydä entisillä tanhuvilla turvallisesti luvan 
kanssa. Näille matkoille on tullut mukaan 
ilahduttavasti myös nuorempaa väkeä. 

Ensimmäiset evakkokauden pitäjäjuhlat 
järjestettiin Mynämäellä vuonna 1959. Kesti siis 
20 vuotta, ennenkuin vanha perinne saatiin 
uudelleen eloon. Näitä kihujuhlia on sittemmin 
pidetty eri puolella Suomea. Kotiseudun 
avauduttua on pitäjäjuhlia järjestetty vuorovuosina 
myös entisellä kotiseudulla yhdessä 
nykymetsäpirttiläisten kanssa. Viime kesän 
juhlissa Metsäpirtissä oli huomattavan paljon 
kaikenikäisiä sikäläisiä asukkaita. 

Talkoomatkoja on tehty vuosittain 
muistomerkkialueiden kunnossapitämiseksi.

Nykyisen kunnanjohdon kanssa välit ovat 
asialliset ja toimivat. Sen lisäksi on syntynyt 
ystävyyssuhteita ihmisten kesken rajan molemmin 
puolin. Todennäköisesti ensi kesän juhlille tulee 
myös Zaporozhskojen edustajia.

METSÄPIRTIN  MUISTOLEHTOJEN 
RAHASTO

Opetusministeriö myönsi vuosi sitten Metsäpirtti 
Seuralle 'pesämunan' muistomerkkien ja 
hautausmaa-alueen kunnostamiseen. Työ on 
saatu hyvään alkuun, mutta lisää varoja tarvitaan. 
Metsäpirtti -järjestöt toimikunta on avannut 
keräystilin entisessä Metsäpirtissä, nykyisessä 
Zaporozhskojessa, sijaitsevan hautausmaan ja 
lahjoitusmaatalonpoikien muistomerkkialueiden 
kunnostamiseksi.  Toimikunta vetoaa kaikkiin 
metsäpirttiläisiin ja jälkipolvien edustajiin: 
antamalla tukesi tälle työlle vaalit esipolviesi 
muistoa.
Mietoisten säästöpankki tili: 435500-16875.

Aila Martelius-Mäkelä
Metsäpirttijärjestöt - toimikunnan puheenjohtaja
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KEKRI-JUHLA

lauantaina 15.11.2008 
klo 13-16 Karjalatalon 
yläsalissa. Tarjolla 
lammaskaalia. 
Ohjelmassa 
murrekisa, soittoa, 
laulua, tarinointia ja 
arpajaiset.

Tervetuloa viettämään 
mukavaa iltapäivää!

toivottavat: Metsäpirtti Seura, Rautuseura ja 
Sakkola-Seura

KARJALAN LIITON TAPAHTUMIA 
KARJALATALOLLA

● Karjalaiset kirjamarkkinat 22.11.2008 
klo11 – 16

● Joulumyyjäiset 29.11.2008 klo 11-13 
● Itsenäisyyspäivän juhla 6.12.2006

VUODEN 2009 PITÄJÄJUHLAT

Metsäpirtin ensimmäisestä pitäjäjuhlasta tulee 
ensi kesänä kuluneeksi 50 vuotta! Juhla 
järjestettiin vuonna 1959 Mynämäessä – vanha 
väki muistaa ne juhlatunnelmat.

Metsäpirtti-järjestöt toimikunnan kokouksessa 
Seinäjoella 4. lokakuuta päätettiin pitää kesän 
2009 Metsäpirtin pitäjäjuhla 28.6.2009 Mietoisten 
maamiesseuran talolla. Mietoinen kuuluu nykyään 
Mynämäkeen. 

Juhlien järjestelyistä vastaavat Metsäpirtti Seura, 
Turun Seudun Metsäpirttikerho sekä Mynämäen 
metsäpirttiläiset.

SUVANNON PITÄJÄYHTEISÖ

Metsäpirtti Seura ja Raudun pitäjäseura 
järjestävät Suvannon pitäjäyhteisöjen edustajille 
matkan Metsäpirttiin ja Rautuun ensi keväänä 
21.- 24.5.2009. Tutustumiskohteina Metsäpirtin 
osalta ovat mm. Taipaleen muinaislinnan alue, 
Taipaleenjoen pohjoispuolen talvisodan 
ratkaisujen paikat, muistomerkkialueet, kylät ja 
kotiseutumme nähtävyydet. Tapaamme myös 
paikallista johtoa. Lisätietoa matkasta Kalevilta.

SUVANNON SEUTU

Suvannon ympäristön kotiseutulehti jo vuodesta 
1957. Sakkolan, Metsäpirtin ja Vuokselan vanhat 
ja uudet uutiset.
Tutustu ja tilaa p.040-7302622.

KOTISIVUT

Metsäpirtin kotisivut www.metsapirtti.net tarjoavat 
tietoa metsäpirttiläisten järjestöjen toiminnasta, 
Metsäpirtin historiasta ja kulttuurista. Anna oma 
panoksesi sivuston kehittämiseksi. Aineistot 
osoitteella: kalevi.hyytia@metsapirtti.net.

HALLITUKSEN YHTEYSTIEDOT

Kalevi Hyytiä, puheenjohtaja (040-5022750, 
kalevi.hyytia@metsapirtti.net)
Anja Kuoppa, varapuheenjohtaja (044-2844330, 
anja.kuoppa@gmail.com)
Helka Korpela, sihteeri (040-5650905, 
helka.korpela@kolumbus.fi)
Jorma Hyytiä (jorma.hyytia@kuortane.com)
Yrjö Koskinen (yv.koskinen@luukku.com)
Aila Martelius-Mäkelä (aila.martelius@nettikirje.fi)
Ilmi Pesonen (ilmi.pesonen@welho.com)
Pauli Tuohioja (pauli.tuohioja@sro.fi)
Marja-Liisa Vesanto, rahastonhoitaja 
(marjalis.vesanto@hotmail.com)

Ja kekriltä ämmät pirttiin…

Ketruuvirs:
”Anna rullan ruikutella,
keträvarre keikutella!
Kyllä rulla ruista tuop,
keträvars keittämistä!”

Riisnieme Antti,
Vaskelan vanhat runot
2008

Tule mukaan toimintaamme – anna palautetta – tuo ystäväsikin!

Jäsenyys: 10 euroa/vuosi: Mietoisten Säästöpankki: 435510-211533

HYVÄÄ SYKSYN JATKOA!
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