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TURUN SEUDUN METSÄPIRTTIKERHO

Toimintakertomus ja alkuvaiheen historiaa

Vuosi 2003

Ensimmäinen kokous, siis perustava ja tämän vuoden ainoa, pidettiin 
Metsäpirtti seuran sihteerin Ilmi Pesosen aloitteesta Turun Upseerikerholla, 
entisellä Sirkkalan kasarmilla, lauantaina 29.11.2003 klo 16 alkaen. Ihan 
sattumalta useimpien mukana olleiden kohdalla päivää vaille 64 vuotta 
Metsäpirtistä lähdön jälkeen. Metsäpirtti –henkistä väkeä oli nyt liikkeellä 
ihan suunnitelman mukaan myös siksi, että aikaisemmin päivällä oli Mynämäen 
kirjastossa pidetty Metsäpirtti -arkistohuoneen avajaiset. Saaroisten kylän 
pojat Viljo Hämäläinen, Veikko Repo ja Niilo Kiiski olivat tehtäväkseen saaneina 
kartoittaneet mahdollisia asiasta kiinnostuvia ja levittäneet tietoa 
kokouksesta puhelimella sekä postin jakamilla kutsukirjeillä. Lisäksi Veikko oli 
hieman uhkarohkeasti minimiosanottajamäärään omavastuullisesti sitoutuen 
varannut kokouspaikankin. 

Vuosi 2004
o Edellisessä kokouksessa oli sovittu, että kohtapuolin tavataan taas. Veikko 

Repo järjesti jo heti helmikuussa henkilökohtaisia suhteitaan hyväksemme 
käyttäen kokouspaikaksi Nordea pankin Turussa. Esittäydyimme ja 
tutustuimme toisiimme. Kokouksessa Ville Hämäläinen kertoi Laatokan 
kalastuksesta ja kalastajien Soima venemallista. Ville oli - käsityönopettaja 
kun on – valmistanut hienon, tarkan pienoismallin Soima veneestä.

o Kevätkauden toinen kokous pidettiin huhtikuussa Mynämäen kirjastossa, 
missä tietenkin tutustuttiin myös kirjaston tiloissa olevaan Metsäpirtti-
arkistoon. Kerhon nimeksi päätettiin vakiinnuttaa Turun seudun 
Metsäpirttikerho. Puheenjohtajaksi valittiin Erkki Hiltunen ja sihteeriksi 
Niilo Kiiski.

o Syyskauden ensimmäisessa kokouksessa syyskuussa puheenjohtajan 
työpaikalla Yliopiston Dentaliassa valittelimme taas kokouspaikkojen 
vähäisyyttä. Kuulimme Erkki Hiltusen äänittämiä isoisänsä Tahvo Hiltusen 
muisteluita Talvisodan syttymisestä ja evakkomatkan vaiheista. Salli Rastas 
nii ikkiä muistelj kessiä 1944.

o Marraskuussa kokoonnuttiin Pansion karjalaisten talolla. Kokouksessa Kaino 
Tuokko kertoi tutkimuksiensa ja kirjoittamiensa kirjojen pohjalta elämästä 
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lännen ja idän, katolisuuden ja ortodoksisuuden, Ruotsin ja Novgorodin, 
myöhemmin Venäjän  ja N-liiton välisen rajan tuntumasssa.

Vuosi 2005
o Maaliskuussa jälleen Pansion karjalaisten talolla pidetyn kokouksen teemana 

oli evakkoon lähtö, sijoittuminen uusille asuinsijoille sekä 
nykymetsäpirttiläisten kertomuksia ja muisteluita.

o Tältä toimintavuodelta on kirjoitettu vain tuon yhden kokouksen pöytäkirja, 
mutta ihan näin huonosti asiat eivät sentään olleet sillä tuossa kokouksessa 
päätettiin, että seuraava tavallaan kylläkin kokous on osallistuminen 
huhtikuussa Helsingissä Karjala -talolla pidettävään Metsäpirtti -seuran 
kokoukseen. Helsingin syrjäisestä sijainnista johtuen turkulaisten 
osanottajamäärä jäi kuitenkin varsin vähäiseksi. 

o Syyskauden toimintana alustavasti suunnitellut kaksi kokousta jäivät 
pitämättä, johtuen lähinnä siitä, että puheenjohtaja Erkki Hiltusen 
muutettua Vaasaan oli kyllä vakava tarkoitus ja Erkin toivomus sovitella 
kokousaika niin, että hän voisi tulla Turkuun osallistumaan kokoukseen ja 
luovuttamaan puheenjohtajuus seuraajalleen. Sopivaa aikaa etsittäessä 
syksy kului käsistä. Välimatkan ja kalenterin sanelemat vaikeudet lienevät 
kuitenkin ymmärrettävissä ja hyväksyttävissä.

Vuosi 2006
o Maaliskuun alussa jälleen Pansiossa pidetyssä kokouksessa Aila Martelius-

Mäkelä valittiin kerhon uudeksi puheenjohtajaksi. Kokouksessa kuultiin Ville 
Hämäläisen kokoamat äänitteet Tauno-veljensä kertomuksista Laatokan 
kalastajan ammatista.

o Huhtikuun lopulla pidettiin kokous Mynämäellä Säästöpankin tiloissa. Leila 
Pahomov, juuriltaan osin Metsäpirtin vaskelalaisia, kertoi ortodoksisesta 
uskonnosta ja ortodoksisesta pääsiäisen vietosta.

o Syyskuun lopulla pidettiin kokous Raision kaupungintalon saunaosaston 
takkahuoneessa. Kokouksessa Ville Hämäläinen ja Niilo Kiiski kertoivat 
arkistoaineistoon pohjautuvan tutkimuksensa perusteella Saaroisten 
Saunaniemen aallonmurtajan suunnittelu- ja rakennusvaiheista. 

o Marraskuun lopulla pidettiin lauluilta ja ehkä vähän jotenkin myös joulujuhla 
Maarian Pappilan Tallissa.

Vuosi 2007

o Puheenjohtaja ja sihteeri osallistuivat tammikuun alussa Tampereella 
järjestettyyn Metsäpirtti-järjestöt toimikunnan kokoukseen. 
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o Maaliskuun lopussa järjestetyssä kokouksessa Veikko Repo kertoi 
Metsäpirtti -taustaisista urheilijoista. Ville Hämäläinen kertoi 
kotirannastaan näkyneestä majakkalaiva Taipaleenluodosta. Luultavasti 
kuulemme tästä aiheesta vielä lisää, kunhan tutkimukset edistyvät.

o Marraskuun lopulla, kaksi päivää vaille neljättä ”syntymäpäivää” 
kokoonnuttiin jälleen Maarian Pappilan Talliin illanviettoon joulupuuron ja 
laulujen parissa.

o Kuluneiden neljän vuoden aikana on kokoonnuttu 12 kertaa, joissa on käynyt 
kaikkiaan 93 eri henkilöä, jotkut vain kerran, jotkut jopa kaikki 12 kertaa. 
Enimmillään on ollut 42 ja keskimäärin 28 osanottajaa.

Vuosi 2008

o Vuoden ensimmäinen yhteen kokoontuminen oli kinkerit, karjalaisittain 
kylälukuset, yhteistoiminnassa Mynämäen seurakunnan, Mynämäen 
karjalaisten ja Turun seudun Metsäpirttikerhon kanssa Mynämäen 
seurakuntakodissa palmusunnuntaina 16.3. Kirkkoherra Jouko Kotisalo, 
itsekin juuriltaan karjalainen, veti tilaisuuden kotoisasti, myös kanttorin 
osuuden taidokkaasti hoitaen. Pääosin karjalaista väkeä oli alun 
neljättäkymmentä, heistä metsäpirttikerholaisia lähes puolet. 

o Helmikuussa pidetyssä Metsäpirtti järjestöt toimikunnan kokouksessa 
toimikunnan puheenjohtajaksi valittiin kerhon puheenjohtaja Aila Martelius-
Mäkelä.

o Huhtikuun alkupuolella pidettiin kokous jälleen Pansion karjalaisten talolla. 
o Syyskuussa kokeiltiin uutena kokouspaikkana Raision kaupungin yhdistystilaa 

Tornilaa. Metsäpirtin muistolehtojen rahastoa kartutettiin keräyksellä ja 
ostamalla vasta valmistuneita Metsäpirtti –pinssejä. Lisäksi kerhon 
käsikassasta lahjoitettiin 100 € hankkeeseen. Sihteeri kertoi 
sukututkimusharrastuksesta ja sen kylkiäisenä kertyneitä asioita Sakkolan/ 
Metsäpirtin entisistä ajoista.

o Lokakuun alussa pidetyssä Metsäpirtti järjestöt toimikunnan kokouksessa 
annettiin kesän 2009 Metsäpirttijuhlan järjestelyt Turun seudun 
Metsäpirttikerhon tehtäväksi. Asiaa kehiteltiin marraskuussa Raision 
Tornilassa pidetyssä kerhon kokouksessa. Juhlatoimikunnalla ja muilla 
talkoolaisilla tulee olemaan paljon tehtävää, mutta valmistelut on jo 
aloitettu.

Vuosi 2009
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