
METSÄPIRTTI 
SEURA  ry

SEURAN  TOIMINNASTA

Uusi toimintavuosi on alkanut. Odotamme innolla 
tulevia  pitäjäjuhlia  Metsäpirtissä  heinäkuussa. 
Juhliin  osallistumiseen  on  ollut  jo  paljon 
mielenkiintoa. Onhan meillä vielä muistissa viime 
kesän juhlat Seinäjoella, joihin osallistui tavallista 
suurempi  joukko  pirttiläisiä.  Jäsenmääräkin  on 
jonkin verran noussut. Tulkittakoon ilmiötä niin, 
että  kiinnostus  juuriin  on  kasvamassa. 
Jäsenmäärää on silti hyvä  kasvattaa edelleen. 
Hallitus  keskusteli  huolestuneena  tarinailtojen 
vähäisestä  osallistujamäärästä  ja  harkitsee 
iltojen  korvaamista  suuremmilla  tilaisuuksilla 
sekä  kevät-  että  syyskaudella.  Ajankohtaisia 
aiheita olisivat seminaari aiheesta: Suomalaisten 
sotajoukkojen  paluu  ja  oleskelu  Metsäpirtissä 
1942  sekä  'Metsäpirttiin  paluu  asukkaiden 
silmin'.  Puolustusvoimista  löytynee  sopivia 
asiantuntijoita,  ehkä  kenraali  Ermei  Kanninen, 
joka taisteli jatkosodan aikana Tapparin alueella. 
Tapahtumat sijoitettaisiin viikonloppuun, jotta tulo 
kauempaakin olisi mahdollista.
Ensi  syyskaudella  pidetään  Helena  Eevan 
musiikkinäytelmä  'Riepumatto'  14.10.2012 
Karjalatalossa. 

SEURAN  HALLITUS  2012
Syyskokous  pidettiin   16.11.  2011.  Uuden 
hallituksen  kokoonpano  on  yhteystietoineen 
seuraava:

Kalevi Hyytiä, puheenjohtaja (040 5022750)
kalevi.hyytia(at)metsapirtti.net
Anja Kuoppa, varap.johtaja. (044 2844330)
anja.kuoppa(at)gmail.com
Arto Hämäläinen, sihteeri (045 1239647)
aj.hamalainen(at)luukku.com
Irma Vahtera, rahastonhoitaja (050 5409434)
irmavahtera(at)gmail.com
Helka Korpela, Suvannon Seutu -lehden 
yhteyshenkilö (040 5650905)
helka.korpela(at)hotmail.com
Tapani Myöhänen, kotiseutumatkat
 (040 5747755)
Raita Karpo (040 5488522)
raita.karpo(at)hotmail.com
Pauli Tuohioja (0500 603786)
pauli.tuohioja(at)sro.fi
Pirkko Peltonen (040 5211417)
pirkko.peltonen(at)fimnet.fi
Pentti Kaihoniemi (050 4924076)
pentti.kaihoniemi(at)kolumbus.fi
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- Hallitus kokoontuu  20.02. ja 10.04.
- Seuran kevätkok. 21.03. Karjalatalolla klo 18
- Tarinailta  ke 15.02. klo 18  Karjalatalolla
- Metsäpirtin pitäjäyhteisöjen kokous 03.03.   klo 
12 Karjalatalolla
- Retki Turkuun Turun Metsäpirttikerhon 
tarinailtaan 09.05. (alkaa Raisiossa klo 18) 
Seminaari aiheesta ”Suomalaisten sotajoukkojen 
paluu ja oleskelu Metsäpirtissä 1942” syksyllä
Tervetuloa tilaisuuksiin joukolla!

PITÄJÄJUHLA JA KOTISEUTUMATKA 
METSÄPIRTTIIN 6.-9.7.2012

Lähde  nelipäiväiselle  kotiseutumatkalle 
Metsäpirtin  pitäjäjuhliin  Zaporozshkojeen 
heinäkuussa.  Lauantaina  7.7.  vietämme 
pitäjäjuhlia  kirkonkylässä  ja  Koselassa. 
Sunnuntaina retkeilemme kotikylissä. Metsäpirtti 
Seura järjestää kaksi matkaa, toinen Helsingistä 
ja toinen Tampereelta. Lähtöpäivä perjantai 6.7. 
Helsingin  bussi  lähtee  klo  8  Rautatientorilta 
Mikonkadun turistipysäkiltä ja Tampereen bussi 
Tampereen  linja-autoasemalta  klo  7.  Matkan 
hinta puolihoidolla 365 € (sis. bussikuljetuksen, 
majoituksen  2  hengen  huoneessa, 
ryhmäviisumin  ja  sen  tarvitseman  pakollisen 
hoitokuluvakuutuksen).  Lisämaksu  1  hengen 
huoneesta 50 €/henkilö. Lisäksi veloitamme 5 € 
pitäjäjuhlien osallistumismaksua. 

Ilmoittautumiset  30.4.2012  mennessä  Pirkko 
Hyytiälle,  Norppakuja 6 A, 01380 Vantaa; puh. 
050  544  2854;  s-posti   pirkko.hyytia  (at) 
metsapirtti.net.  Paikat  täytetään ilmoittautumis-
järjestyksessä. Lisätietoja myös Kalevi Hyytiältä , 
s-posti kalevi.hyytia(at)metsapirtti.net; puh. 040-
502 2750. Lisätietoa myös kotisivuiltamme:
www.metsapirtti.net/pitajaju/2012/

PITÄJÄJUHLAT  METSÄPIRTISSÄ
07.07.2012
Paikka: Koselan kulttuuritalo
Ohjelma:(alustavasti)
*   juhlallisuudet muistomerkkialueella   
*   seppeleenlaskut
*   pääjuhla  Koselan kulttuuritalo 



JÄSENYYS  KUNTOON

Toimintavuosi  on  alkanut  ja  sehän  tietää 
jäsenmaksun  hoitamista.  Monet  ovat  jo  toki 
jäsenyytensä maksaneet, mutta toivomme lisää 
jäseniä.  Metsäpirttijuurisia  on  vielä  paljon 
tavoittamatta.  Siksi  toivomme,  että  jokainen 
Metsäpirttiyhteisössä  toimiva  ottaisi 
jäsenyysasian esille ryhmässään ja kannustaisi 
kaikkia  jäsenyyteen.  Kun  tapaamme  juuriltaan 
metsäpirttiläisen  missä  tahansa,  ottakaamme 
jäsenyysasia  esille.  Me  tarvitsemme  kaikkien 
panosta  metsäpirttiläisen  perinteen 
hoitamisessa.

2012
Seuramme jäsenmaksu  15 € / vuosi
Pankkiyhteys:
Mietoisten Säästöpankki  435510-211533
Metsäpirtti Seura

Mikäli  haluat  maksaa  tässä  yhteydessä  myös 
Karjalan  Liiton  jäsenmaksun   10  €,  niin 
jäsenmaksut yhteensä  ovat  25 €.

Pyydämme  Sinua  mahdollisuuksiesi  mukaan 
kopioimaan  tätä  tiedotetta  tai  välittämään 
jäsenyysviestiämme  sähköpostitse  tai  muilla 
tavoilla  kaikille  metsäpirttiläisistä  juurista 
kiinnostuneille  henkilöille.  Maksaessasi 
jäsenmaksun  pankkisiirron  tai  verkkopankin 
välityksellä  toivomme  saavamme  sähköposti- 
ja/tai  postiosoitteesi  viestikentässä,  jotta 
voisimme  pitää  jäsenrekisteriämme 
yhteystietoineen  ajan  tasalla.  Näin  Seuran 
viestintä Teille jäsenille olisi helpompaa.
Paljon kiitoksia jo etukäteen!

METSÄPIRTTI INTERNETISSÄ

Metsäpirttiläiset  ovat olleet  innolla mukana in-
ternetissä, erityisesti facebookissa. Facebookin 
osoite on:  https:/www.facebook.com. Metsä-
pirtti-ryhmä  löytyy  hakusanalla  'metsäpirtti'. 
Myös kotisivumme (katso alla)  kautta pääsee 
facebook-ryhmään.  Keskusteluja  pääsee  kat-
somaan kuka tahansa, mutta viestien välittämi-
nen  edellyttää  kirjautumista  facebook-käyttä-
jäksi  sekä jäsenyyttä ryhmässä. Tällöin avau-
tuu  mahdollisuus  helpolla  tavalla  keskustella 
haluamiensa ihmisten kanssa, tarjota valokuvia 
ja videoita toisten katseltavaksi ja pyytää ihmi-
siltä vastauksia. Mitä enemmän siellä on käyt-
täjiä, sitä paremmin voimme seurata metsäpirt-
tiläisyyteen  liittyviä  tapahtumia  ja  keskustella 
niistä. Tällä hetkellä keskustelevia jäseniä on jo 
yli 140. Lisäksi on lukuisa joukko seuraajia.
Nyt joukolla mukaan! 
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Metsäpirtin historiaa ja metsäpirttiläisten järjes-
töjen toimintaa esittelevä sivustomme. Sivustol-
ta  löytyy  väestöhistoriaa  1500-luvulta  lähtien. 
Myös 1930-luvun talot  ja  asukkaat  ovat  siellä 
nähtävissä.  Päivitämme sivustoa kaiken aikaa 
mm. uusilla tarinoilla ja valokuvilla. Uutena ta-
voitteena  on  luoda  virtuaalinen  Metsäpirtti-
museo. Sivustoon tarkoitetun aineiston voi lä-
hettää Kaleville (kalevi.hyytia@metsapirtti.net). 
Alkuperäisen aineiston palautamme  lähettäjäl-
le.  Pyrimme päivittämään myös  ajankohtaiset 
tapahtumat.  Käykää  katsomassa  ja  antakaa 
palautetta. 
Seuramme lähes 40 vuotisen toiminnan aikana 
kerääntynyt  aineisto  on  tarkoitus  digitoida  ja 
tallettaa em virtuaaliseen arkistoon. Tämä työ 
sisältää varsin mittavan määrän sekä asiakirjo-
jen  skannausta  että  puhtaaksikirjoitustehtävi. 
Olisitko  valmis  auttamaan? Tämä jos  mikään 
on talkootyötä parhaimmillaan. 
Jos itse olet tai tuttavapiirissäsi (esim. lapset ja 
vunukat) on innokkaita tietotekniikan harrasta-
jia,  niin  tarjolla  olisi  runsaasti  myös  teknillis-
luonteisia ylläpitotehtäviä! Ota yhteyttä!

SUVANNON SEUTU -LEHTI

Suvannon  Seutu  lehti  odottaa jäsenistöltämme 
kirjoituksia, ilmoituksia ja kehittämisideoita.
Yheyshenkilömme  on  Helka  Korpela  (ktso 
hallitus).  Helkalta  saa  lisätietoa.  Lehden 
tilaushinta  (8  numeroa)  on  25  €.  puh.  040-
7302622

METSÄPIRTIN KYLIEN EDUSTAJAT

Metsäpirttiläisen  perinteen  ja  kulttuurin 
vaalimisen  kehittämiseksi  on  tarkoitus  nimetä 
entisen  kotiseutumme  kylistä  vastuulliset 
edustajat.  Tällä  tavoin  haluamme  tavoittaa 
entistä useamman metsäpirttiläisjuurisen. 
Kylien edustajien 'kylävastaavien' tehtäviin liittyisi 
luontevasti  kaikenlaisen  metsäpirttiläisen 
perinteen keruu ja luettelointi.  Metsäpirtti Seura 
kannustaa  myös  kyläkerhojen  perustamista. 
Internet  (esim  kotisivustomme  tai  facebook) 
tarjoaa tähän luontevan virtuaalisen ympäristön. 
Muutama  kyläkerho  onkin  toiminut  jo  varsin 
pitkään  ja  tehokkaasti.  Näistä  mainittakoon 
Kirvesmäkikerho ja Vaskelan sukuseura.

Olisitko  Sinä  oman  kotikyläsi  edustaja?  Ota 
reilusti  yhteys.  Toimivat  kyläseurat  ilmoittavat 
omat edustajansa.

MITÄ ODOTAT TULEVALTA TOIMINNALTA?

Ota yhteyttä ja kerro odotuksesi!


