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Pöytäkirja 4/ 2008
Turun seudun Metsäpirttikerho
26.11.2008 klo 18 – 19.30
Yhdistystila Tornila, Tornikatu 9, Raisio

Paikalla:

1. Helena Ahtiainen
2. Vesa Ahtiainen
3. Aino Anttalainen
4. Eino Hiltunen
5. Lea Kaijanen
6. Sirja Kiiski
7. Aili Koskinen
8. Liisa Koskinen

9. Onni Koskinen
10. Kari Laine
11. Liisi Laine
12. Esa Martelius
13. Valto Martelius
14. Kirsti Martelius-

Lehtovaara
15. Pirkko Orava

16. Helli Paakkinen
17. Laina Rajala
18. Markku Saarinen

19. Aila Martelius-Mäkelä 
puheenjohtaja

20. Niilo Kiiski 
pöytäkirjan pitäjä

Ennen varsinaisen kokouksen alkua nautittiin Sirjan ja Ailin järjestämät joulutortut ja 
kahvit. Kiitos!

1. KOKOUKSEN AVAUS

Kerhon puheenjohtaja Aila Martelius-Mäkelä avasi kokouksen.
Kirjattiin kokouksen osanottajat.

2. KUULLAAN EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Sihteeri luki pääkohdin edellisen kokouksen pöytäkirjan. 
Pöytäkirja on lähetetty heti pidetyn kokouksen jälkeen sähköpostin omaaville jäsenille.

3. PÄÄTETÄÄN SEURAAVAN KOKOUKSEN AIKA, PAIKKA JA AIHE

Seuraava kokous pidetään keskiviikkona 11.2.2009 klo 18 tässä samassa Raision 
järjestötila Tornilassa, joka on jo kokouspaikaksi varattu. 
Kokouksen keskeisin aihe on luonnollisesti kesän 2009 Metsäpirttijuhlan järjestelyt.

4. ILMOITUKSET

o Edellisessä kokouksessa järjestetty keräys tuotti 61,80 € ja pinssien myynti 54 €. 
Summat on tilitetty Metsäpirtin muistolehtojen rahastoon.

o Kerhon mahdollisiin kuluihin (kokoustilan vuokrat, tarjoilut, postimaksut tms.) 
kokouksen kahvituksen yhteydessä kerätty vapaaehtoinen kolehti tuotti 44,70 € -10,70 
€ emäntien kuluihin = 34 €.

o Kokouksessa järjestetyn arpajaisten tuotto on 74 €.

5. METSÄPIRTIN MUISTOLEHDON KUNNOSSAPITO

o Kunnossapitoa varten avatulle tilille (Mietoisten säästöpankki/ Metsäpirtin 
muistolehtojen rahasto/ tilin nro 435500-16875) on jo kertynyt lähes 3000 € ja lisäksi 
joitakin avustusanomuksia on hankkeilla.

o Syyskuussa on taas yksi talkooryhmä käynyt Metsäpirtissä. Mukana ollut asiantuntija 
Helena Raikas on laatinut selvityksen alueen nykytilasta ja ehdotuksen tulevista 
tehtävistä.

o Myös kirkon paikan siivousta on suunniteltu. Paikalliset ovat alustavasti lupautuneet 
mukaan hankkeeseen.
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6. METSÄPIRTIN HAUTAUSMAAN HAUTAKARTTA

Metsäpirtin hautausmaan hautakartta on kadonnut aikojen melskeissä. Metsäpirttijärjestöt 
toimikunnan kulttuuri- ja perinnetyöryhmä on käynnistänyt kartoitusprojektin edes 
joidenkin tietojen pelastamiseksi.
Sihteeri selosti hankkeen ja jakoi halukkaille mm. hautausmaan karttapiirroksen, johon 
omia tai haastattelutietoja tulisi merkitä. Palautus ehkä seuraavassa kokouksessa.

7. METSÄPIRTIN PITÄJÄJUHLAN 2009 JÄRJESTELYT

Juhlan järjestelyjen kaaduttua Turun seudun Metsäpirttikerhon tehtäväksi on kiireisimpien 
valmistelujen käynnistämiseksi pikaisesti perustettu työryhmä Aila Martelius-Mäkelä, Salli 
Rastas, Riitta Leinonen ja Niilo Kiiski kokoontunut jo kaksi kertaa.
Puheenjohtaja selosti jo tehtyjä suunnitelmia:

Juhlapaikka
o Mietoisten Maamiesseuran talo on jo varattu sunnuntaiksi 28.6.2009 hintaan 300 €/ 

koko päivä. Ykkösvaihtoehto Mynämäen Laurin koulu on kesällä remontissa ja 
perinteinen juhla-ajankohta Kihupyhä, heinäkuun ensimmäinen sunnuntai, ei 
yhteensattumien vuoksi ole mahdollinen.

o Talon vuokra on ollut 300 €/ päivä, mutta hinta on nousemassa ensi vuonna 500 €:on. 
Kari Ahtiainen yrittää neuvotella hintaan alennusta.

o Talon koristeluun tarvitaan koivuja tms. (Markku Lemmetti?) ja paikkojen 
järjestämiseen talkoomiehiä juhlapäivän aikaisesta aamusta alkaen. Myös juhlan 
jälkeen on paikkojen siivousta ja järjestämistä.

o Käsiohjelman (ja arpojen?) myyjiä ja muitakin yleistalkoolaisia tarvitaan myös.
o Sponsoreista tehdään lista näkyviin juhlapaikalle.

Ruokailu/ juhlalounas
o Riitta Leinonen on saanut tarjouksen kolmelta pitopalveluyrittäjältä/ lohikeitto+ 

tykötarpeet+kahvi. Kaikkien tarjous on 10 €/ henkilö, jos tilaaja järjestää n. 4 apulaista, 
muuten 12,50 €/ henkilö.

o Em. korkeista hinnoista johtuen päätettiin järjestää ruokailu/ juhlalounas/ juhlakeitto 
omin talkoovoimin – talkooväkeä on siis haussa.

o Ruokailuun ja tuttavien tapaamiseen ennen pääjuhlan alkua varataan riittävästi aikaa. 
Ohjelma

o Aila on jo sopinut kirkkoherran kanssa, että Jumalanpalvelus ja Ehtoollinen on 
Mietoisten kirkossa klo 10 (Mynämäen kirkossa on silloin konfirmaatio). 
Saarnapuheen pitää Pauli Tuohioja, kirkkoherra Jouko Kotisalo hoitaa liturgian. 
Syntyperäinen metsäpirttiläinen Liisa Sillanpää lukee päivän tekstin. 
Metsäpirttiläiset kolehdin kantajat (2-4) kantavat kolehdin Metsäpirtin muistolehdon 
rahaston kartuttamiseksi. 
Musiikkiohjelmaksi kirkkoon pyydetään Mietoisten kappelikvartetti.

o Ennen Jumalanpalvelusta klo 9.45 lasketaan kukat/ seppele Karjalaan jääneiden 
vainajien muistopatsaalle.

o Pääjuhlaan juhlapuhujaksi kirjeitse pyydetty ei ole vielä antanut vastausta.
o Veikko Repo on lupautunut juhlan juontajaksi.
o Niilo valmistelee pitäjäjuhlien historiakatsauksen, kuka esittää?
o Mietoisten tanhuajia pyydetään esiintymään ja heitä säestämään Virmon pelimannit.
o Kike Elomaan (+säestäjä) kanssa on neuvoteltu. Ohjelmiston tulee koostua Helena 

Eevan lauluista.
o Leila Pahomow säestää yhteislaulut.
o Salli Rastaalta on pyydetty murretarina. 
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o Aino Anttalainen tiedetään taitavaksi runonlausujaksi.

Talous
o Metsäpirtti Seuralta on pyydetty pesämunaksi juhlatilille 1000 €, mutta seuran 

oletetaan varaavan ensi vuoden talousarvioonsa juhlan tukemiseen enemmänkin.
o Aila esittää avustusanomukset Mynämäen kuntaan ja paikallisiin pankkeihin.
o Juhlan yhteydessä järjestettäneen arpajaiset, mutta vain riittävän arvokkain, 

mieluimmin Karjala- tai Metsäpirttiaiheisin voitoin.
o Kaikki vinkit mahdollisista tukijoista, ruoka- ym. tarvikkeiden toimittajista jopa 

lahjoittajista, talkooväestä ym. ym. otetaan kiitollisuudella vastaan.

8.  KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen n. klo 20.

Aila Martelius-Mäkelä Niilo Kiiski
puheenjohtaja pöytäkirjan pitäjä
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