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Syksyä odotellessa!

Kummallinen kesä on lopuillaan ja ohi ovat 
myös retkeilyt Metsäpirtissä. Mukavia 
muistoja kertyi taas talven varalle.

Talkoissa 13-16.5.
Hautausmaan kulmaa siistittiin ja tien 
vierustaa raivattiin parhaamme mukaan. Ossi 
Tuokko ja Veikko Repo touhusivat raivaus-
sahoineen. Leo Laulajainen, Marja-Liisa 
Vesanto ja sihteeri repivät muun muassa risuja 
maasta.

Loppukesästä huomasi, että keväisen 
raivauksen jäljet kasvavat kesän mittaan 
täysin näkymättömiin. Talkoointoisia 
kaivataan lisää!
Syksyllä voisi hyvin tehdä toisen talkoo- 
matkan. Sihteeri ottaa vastaan ilmoittautu-
misia!

Pitäjäjuhla 3.7.
Juhlat osuivat ruuhkaiseen viikonloppuun 
minkä vuoksi kolme bussillista joutui 
majoittumaan eri paikkoihin.  

                
Hautausmaan kulmalla pastori Pauli Tuohioja 
piti hartaushetken, Lauri Sutelainen lausui ja 
Leo Laulajainen kertoi patsaiden historiasta.

Sitten marssittiin kylittäin lahjoitusmaatalon-
poikien muistomerkille. Kalevi Hyytiä 
muistutti mieliin ajoista 60 vuotta sitten ja 
sodan viime vaiheista. Mauno Hämäläinen 
laski vunukoittensa kera kukat patsaalle. 

Lounaan jälkeen vietettiin yhteistä iltapäivää 
Vorken rannassa kahvitellen, laulellen, 
rupatellen ja kisaillen. Kylittäin ratkottiin 
paremmuutta köydenvedossa. Voiton vei 
Kirvesmäki.
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Sukuseuroja perustettu
Pitäjäjuhlaretkellä päättivät muutamat 
Peltosten sukuun kuuluvat perustaa 
Metsäpirtin Peltoset yhdistävän seuran. 
Varsinainen sukukokous pidetään Karjalatalon 
Sortavalasalissa, Helsingissä lauantaina 27.11. 
alkaen klo 11.00.  Ilmoittautumisia ottaa 
vastaan koollekutsuja: Ilmi Pesonen p. 09-694 
6309 tai s-posti: ilmi.pesonen@welho.com 

Kuopat perustivat seuraavana viikonloppuna 
myöskin sukuseuran. Niinikään Lylanderit 
ovat päätyneet seuran perustamiseen.
Mikä suku ehtii seuraavaksi?

Miten on – onko jäsenmaksu maksettu?
Anteeksi lipsahdus: viime jäsenkirjeessä 
jäsenmaksu oli väärin. Metsäpirtti Seuran 
jäsenmaksu on 12 €. 

Jos emme ole saaneet Mietoisten 
Säästöpankin tilille 435510-211533 vielä 
suoritustasi, niin ohessa on siitä erillinen 
muistutus. 

Tulevaa ohjelmaa
Tarinailta 15.9. Sortavala-salissa alkaa klo 
18.00. Tällöin Osmo Tuokko kertoo millainen 
oli Karjalan kannaksen tilanne sotien jälkeen.

Lokakuun 20. alkaen klo 18.00 on seuraava 
tarinailta. Alustavasti luvassa Pentti Revon 
esitys Simo Sudesta.

Marraskuun 17. alkaen klo 18.00 pidetään 
syyskokous sekä myös tarinoidaan.

Joulukuun 15. alkaen klo 18.00 vietetään 
Pikkujoulua mahdollisesti rautulaisten kanssa.

Suvannon seudun sukututkimuspiiri
Vierailu Sakkola-museoon Lempäälään
lauantaina 11.9. klo 14.00. Lempäälässä 
tavataan!
Sukututkimuspiiri kokoontuu tutkimusten 
äärelle Karjalatalon Sortavala-salissa 
lauantaina 18.9.2004 klo 14.00.
Kaikki sukututkimuksesta innostuneet 
mukaan!
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Teatteria
Eeva Litmanen on koostanut evakkoaiheisen 
esityksen, jossa neljä näyttelijää paneutuu 
evakkomatkan kokemuksiin. Esitykset ovat 
7.11. klo 17.00 ja 12.11. klo 19.00 
Karjalatalon näyttämöllä.

Uudet – tervetuloa!
Olemme tämän vuoden aikana saaneet taas 
uusia jäseniä joukkoomme. 
Tervetuloa!

Metsäpirttiläinen toiminta tuntuu löytävän 
jatkuvasti uusia muotoja. Turussa on 
käynnistynyt virkeästi uusi Metsäpirttikerho. 
Sukuseurojen määrä kasvaa ja matkoille 
osallistuu runsaasti nuorta polvea. 

Vaikka nuorten matka ei vielä tänä kesänä 
onnistunutkaan, niin muille matkoille 
osallistuneiden nuorten innostus kannustaa 
uuteen yritykseen ensi kesänä.
 
Huomio isovanhemmat: ensi kesänä viedään 
vunukat Metsäpirttiin!

Suvannon Seutu
Tuleehan sinulle jo Suvannon Seutu? Ellei 
niin tilaa heti!
Lehti ilmestyy 8 kertaa vuodessa ja tilaushinta 
on 20€ per vuosikerta, puoli vuotta 10€.

Lehti kannattaa tilata, koska siinä on jo 
muutaman vuoden ajan julkaistu Metsäpirttiä 
koskevaa aineistoa, juttuja ja tiedotuksia.

Lehteä julkaisee Sakkola-säätiö ja siinä 
ilmestyy myös Vuoksela-aineistoa. Eli tämä 
on kolmen pitäjän kimppalehti. Meillä on 
jokaisessa lehdessä tilaa noin neljän sivun 
verran jutuillemme ja tiedottamiselle.

Ihan mukavasti juttuja on kertynytkin. Kiitos 
kaikille avustajille!
Lehteä tekevän Marjo Ristilä-Toikan kanssa 
on sovittu, että Metsäpirtin aineiston kokoaa 
yhdyshenkilö. Tämä sen takaamiseksi, että 
lehden toimittajalle ei koidu liikaa työtä 
meidän aineistostamme ja että Metsäpirtti 
näkyy jokaisessa lehdessä sovitun verran.

Kun olet kirjoittanut jutun tai mieleen tulee 
aihe, josta lehteen tulisi kirjoittaa, niin ota 
yhteys yhdyshenkilöön ja toimita juttusi tai 
ideasi perille. Yhdessä tehden posti tuo 
luukusta entistä monipuolisemman lehden.

Palaute on erittäin tervetullutta. Samoin uudet 
tilaukset! 
Kiitos etukäteen.

Yhdyshenkilö: 
Ilmi Pesonen, puh. 09-694 6309 
Os. Porslahdentie 10 A 13, 00960 Helsinki
s-posti: ilmi.pesonen@welho.com 

Metsäpirtti-arkisto
Mynämäen kirjastossa on Metsäpirtti huone, 
johon kaikki vierailijat ovat tervetulleita 
kirjaston aukioloaikoina. Ovi on lukossa, 
mutta avaimen saa kirjaston virkailijalta.

Huoneessa on tietokone, jossa on internet 
yhteys, mikrokorttien lukulaite sekä Sakkolan 
ja Metsäpirtin  kortit. Tervetuloa tutkimaan!

Metsäpirtti Seuran tavoitteena on koota 
arkistoon mahdollisimman laaja entiseen 
kotipitäjään liittyvä kirjallinen ym aineisto. 
Arkiston hoitajat: 
Kari Ahtiainen (puh. 04458 43107) 
Markku Lemmetti (puh. 02-4310956 tai s-
posti: markku2@saunalahti.fi) ottavat vastaan 
lahjoituksia.  
 

Ota yhteyttä, kun siltä tuntuu!
Kalevi Hyytiä, puheenjohtaja
Puh. 04050 22750
kalevi.hyytia@metsapirtti.net 

Ilmi Pesonen, sihteeri
Puh. 09-694 6309
 ilmi.pesonen@welho.com   
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