
METSÄPIRTTI         
SEURA  ry

Kesä on taas takana, syksykin on jo pitkällä ja 
joulu edessä. Tuntui, että viime kesänä oli vain 
yksi aurinkoinen ja lämmin viikonloppu. Ja sehän 
oli tietenkin 7.-8.7., jolloin vietimme 

PITÄJÄJUHLIA  METSÄPIRTISSÄ

Ainakin järjestäjinä koimme, että juhlat onnistuivat 
hyvin. Juhlissa oli mukana paljon nuorta väkeä ja 
ensikertalaisia Metsäpirtin kävijöitä. Omien suku-
juurien etsiminen alkaa kiinnostaa myös nuoria. 
Kaukaisimmat juhlijat olivat Singaboresta ja 
Ruotsista saakka. Juhlaväkeä oli paikalla n. 250 
henkeä. Juhlat sujuivat perinteisen kaavan 
mukaan alkaen tilaisuudella muistojen lehdon 
alueella ja sieltä kylittäin marssien Lahjoitusmaa-
talonpoikien muistomerkille. Kirkkomaan porttiin 
aiemmin keväällä kiinnitetty  kirkon muistolaatta 
vihittiin juhlallisesti. Pääjuhla pidettiin Koselan 
kulttuuritalossa. Nykyiset pirttiläiset ottivat meidät 
jälleen ystävällisesti vastaan ja heidän taholtaan 
saatiin nauttia hyvästä ohjelmasta. 
Juhlien jälkeisenä päivänä, sunnuntaina, saimme 
retkeillä ”kotikylille” ja käydä historiallisilla muiste-
lupaikoilla.
Juhlista ja matkasta saa monipuolista tietoa ku-
vien kera internetistä osoitteista: https://www.
facebook.com (ryhnä Metsäpirtti) ja www.met
sapirtti.net

SEURAN  HALLITUS  2012

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)
irma.vahtera(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

TIEDOTE  2 / 2012

JÄSENYYSASIAA

On ilo todeta, että olemme saaneet taas yli 20 
uutta jäsentä. Tarvitsemme taloudellista pohjaa 
toiminnallemme. Mikäli et ole vielä maksanut 
jäsenmaksua vuodelle 2012, teethän sen pian. 
Alla yhteystiedot jäsenmaksulle.

2012
Seuramme jäsenmaksu  15 € / vuosi
Pankkiyhteys:
Mietoisten Säästöpankki 
FI45 43551020011533
Metsäpirtti Seura

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

Pyydämme Sinua mahdollisuuksiesi mukaan ko-
pioimaan tätä tiedotetta tai välittämään jäsenyys-
viestiämme sähköpostitse tai muilla tavoilla kaikil-
le metsäpirttiläisistä juurista  kiinnostuneille henki-
löille. Maksaessasi jäsenmaksun pankkisiirron tai 
verkkopankin välityksellä toivomme saavamme 
sähköposti-  ja/tai postiosoitteesi viestikentässä, 
jotta voisimme pitää jäsenrekisteriämme yhteys-
tietoineen ajan tasalla. Näin Seuran viestintä Teil-
le jäsenille olisi helpompaa.
Paljon kiitoksia jo etukäteen!

SYKSYN TAPAHTUMIA

- Riepumatto, Helena Eevan elämästä kertova 
musiikkinäytelmä

14.10.2012 Helsinki, juhlanäytelmä
- Suvannon seudun sukututkimuspiiri13.-
14.10.2012 Vantaalla, 
-Metsäpirttijärjestöjen kokous  27.10.2012 
Mynämäki

SUVANNON SEUTU –LEHTI

Suvannon Seutu -lehti tarjoaa lukijoilleen 
karjalaista asiaa, historiaa, muistoja ja 
nykypäivää. 
Lehti odottaa jäsenistöltämme kirjoituksia, 
ilmoituksia ja kehittämisideoita. 
Yhteyshenkilömme on Helka Korpela (ktso 
hallitus).  Helkalta saa lisätietoa.
Lehden tilaushinta (8 numeroa) on 30 €.
puh. 040-7302622

https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/


TULEVIA TAPAHTUMIA SYYSKAUDELLA

- Riepumatto, 17.11.2012 Mynämäki
- Syyskokous 21.11.2012  klo 18 Karjalatalolla
- Seuran pikkujoulu 12.12.2012 klo 18 Karjalata-
lolla

METSÄPIRTIN  KYLÄT  ELÄMÄÄN

Useissa pitäjäseuroissa on nimetty entisten kylien 
kyläkohtaisia vastuuhenkilöitä kaikenlaisen perin-
nemateriaalin keräämiseksi ja vaalimiseksi. Tätä 
toimintamallia ehdotamme myös metsäpirttiläisil-
le. Tällä tavoin haluamme tavoittaa entistä use-
amman metsäpirttiläisjuurisen. Kylien edustajien 
”kylävastaavien” (mitä nimitystä haluammekaan 
käyttää) tehtäviin liittyisi luontevasti kaikenlaisen 
perinteen keruu ja luettelointi. Se olisi varmasti 
kunniatehtävä, jota itse kukin voisi toteuttaa oman 
ehtimisensä ja jaksamisensa mukaan.  Metsäpirtti 
Seura kannustaa myös kyläkerhojen perustami-
seen. 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.

METSÄPIRTTI INTERNETISSÄ

www.metsapirtti.net
Metsäpirtin historiaa ja metsäpirttiläisten järjes-
töjen toimintaa esittelevä sivustomme.
Sivustolta löytyy väestöhistoriaa 1500-luvulta
lähtien. Myös 1930-luvun talot ja asukkaat ovat 
siellä nähtävissä. Päivitämme sivustoa kaiken 
aikaa mm. uusilla tarinoilla ja valokuvilla. Tavoit-
teena  on kehittää myös virtuaalista Metsäpirtti-
museota. Sinne on toistaiseksi talletettu vain va-
lokuvia. Sivustoomme tarkoitetun aineiston voi 
lähettää Kaleville. Alkuperäisen aineiston palau-
tamme  lähettäjälle. Pyrimme päivittämään ajan-
kohtaiset tapahtumat. Käykää katsomassa ja 
antakaa palautetta. Jos itse olet tai tuttavapiiris-
säsi (esim. lapset ja vunukat) on innokkaita tie-
totekniikan harrastajia, niin tarjolla olisi runsaas-
ti ylläpitotehtäviä! Ota yhteyttä!

www.facebook.com
Yllä oleva osoite on facebookin yleinen osoite. 
Facebook-sovellukseen on hyvä kirjautua käyt-
täjäksi. Tällöin avautuu mahdollisuus helpolla 
tavalla seurata karjalaista keskustelua ja ottaa 
siihen halutessaan myös itse osaa. Metsäpirtti-
läisillä on siellä oma, toistaiseksi avoin ryhmä 
'Metsäpirtti'. Kirjoittamalla 'Haku'-palkkiin sanan 
Metsäpirtti pääsee mukaan Metsäpirtti-ryhmän 
viestintään. Mitä enemmän siellä on käyttäjiä, 
sitä paremmin voimme seurata metsäpirttiläisyy-
teen liittyviä tapahtumia ja keskustella niistä. 
Ryhmässä on tällä hetkellä jo yli 230 jäsentä. 
Keskustelu Metsäpirtin asioista on varsin vilkas-
ta. Myös valokuvia on tarjottu varsin mukavasti. 

Moni on saanut vastauksen kuvissa oleviin ihmi-
siin ja tapahtumiin. Nyt joukolla mukaan! 

MATKAT METSÄPIRTTIIN

Tänä vuonna kävivät jälleen useat ryhmät 
entisellä kotiseudulla. Metsäpirtti Seuran toimesta 
järjestettiin keväällä talkoomatka ja pitäjäjuhlien 
yhteydessä 2 matkaa, toinen Helsingistä ja toinen 
Tampereelta. Keväällä Metsäpirtti Seura oli 
järjestämässä myös Suvannon seudun 
pitäjäyhteisöjen matkaa Metsäpirttiin ja Rautuun 
yhdessä rautulaisten kanssa.

Kiitokset talkoo- ja kotiseutumatkojen osallistujille!

Talkoomatka  02.-05.05.2013
Ensi kevään talkoomatka toteutetaan toukokuun 
alussa. Matkan aikana on tarkoituksena raivata 
muistomerkkialueen ympärillä olevaa kasvustoa 
sekä avata muutama polku, eheyttää laatoitus-
aluetta, rakentaa levähdyspaikka sekä kiinnittää 
muistolaatat hautausmaalle ja vapaussodan 
muistomerkin perustalle. Talkoomatkasta 
kiinnostuneita pyydetään ottamaan yhteyttä 
seuramme puheenjohtajaan tai sihteeriin.

Kotiseutumarka  06.-08 (09?).06.2013
Metsäpirtti Seura järjestää kotiseutumatkan 
Helsingistä tai Tampereelta käsin kesäkuun 
alussa. Matkan kesto on joko 3 tai 4 päivää 
osallistujien enemmistön toiveiden mukaisesti. 
Kolmen päivän matka mahdollistaa yhden 
tehokkaan tutustumispäivän Metsäpirttiin. Neljän 
päivän matka mahdollistaa lisäksi käynnin 
Konevitsassa ja naapuripitäjissä aina Käkisalmea 
myöten. Matkan aikana on käytössä GPS-
navigointi ja karttasovellus, jolla voidaan 
paikantaa halutut kohteet, kuten 1930-luvun 
kotitalot. Ilmoittautumiset Artolle  (045 1239647) 
tai Pirkko Hyytiälle (050 5442854).

METSÄPIRTTI  SEURA  40 VUOTTA

Metsäpirtti Seura täyttää ensi vuonna 40 v. 
Seuramme perustava kokous on pidetty 
12.02.1973. Päätämme 40 v juhlien ajankohdasta 
syyskokouksen jälkeen. 

PITÄJÄJUHLAT 29.-30.06.2013

Ensi kesänä pitäjuhlat vietetään Helsingissä. 
Pääjuhla pidetään 30.6.2013  klo 14 alkaen 
Karjalatalolla. Ennen pääjuhlaa on jumalanpal-
velus Käpylän kirkossa klo 11. Päivä mahdol-
listaa myös kyläkokoukset, myyjäiset ym. 
Lauantai-iltana kokoonnumme laulamaan ja 
tarinoimaan Raita Karpon luo. Tiedotamme 
juhlasta lisää myöhemmin, kun järjestelyt 
tarkentuvat. Nyt vain merkintä kalenteriin ja 
joukolla mukaan.


