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Pöytäkirja 2/ 2009
Turun Seudun Metsäpirttikerho
22.4.2009 klo 18 – 19.45
Yhdistystila Tornila, Tornikatu 9, Raisio

Paikalla:

1. Aino Anttalainen
2. Heikki Hatakka
3. Martti Hatakka
4. Eino Hiltunen
5. Lea Kaijanen
6. Sirja Kiiski
7. Liisa Koskinen
8. Onni Koskinen
9. Kirsti Lehtovaara
10. Riitta Leinonen

11. Markku Lemmetti
12. Toini Lemmetti
13. Aino Luoto
14. Esa Martelius
15. Valto Martelius
16. Ilmo Niemiölä
17. Pirjo Näse
18. Hannu Orava
19. Pirkko Orava
20. Helli Paakkinen

21. Laina Rajala
22. Salli Rastas
23. Veikko Repo
24. Markku Saarinen

25. Aila Martelius-Mäkelä 
puheenjohtaja

26. Niilo Kiiski 
pöytäkirjan pitäjä

Ennen varsinaisen kokouksen alkua nautittiin Sirjan järjestämät pullakahvit. Kiitos!

1. KOKOUKSEN AVAUS

Kerhon puheenjohtaja Aila Martelius-Mäkelä avasi kokouksen.
Kirjattiin kokouksen osanottajat ja mahdolliset uudet yhteystiedot.

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 päätettiin alustavasti pitää kesän jälkeen syys-lokakuussa, mahdollisuuksien 
mukaan tässä samassa järjestötila Tornilassa. Kokouksen aihe päätetään myöhemmin - ehkä 
palautetta kesän juhlasta ym.

4. ILMOITUKSET

o Karjalaiset kesäjuhlat ovat Kuopiossa 12.-14.6. Nousiaisten karjalaiset järjestelevät linja-
autokuljelusta juhlille. Lähtö la 13.6. aikaisin aamulla. Yhteyshenkilönä Riitta Orava. 
Autossa lienee vielä tilaa.

o Varsinais-Suomen piiri järjestää samaiset juhlat kesällä 2011. Vapaaehtoisia talkoolaisia 
etsitään jo nyt.

o Metsäpirtti-seuran (vaiko Metsäpirtti-järjestöt toimikunnan?) perinnetyöryhmän 
käynnistämä Metsäpirtin hautakartan selvitys, joka oli esillä kerhon marraskuun 
kokouksessa, ei ole tuottanut sanottavia tuloksia. Sihteeri ottaa vielä yhteyttä Liisa 
Koskiseen, jonka hallussa olevat valokuvat saattavat tuoda uutta tietoa.

o Metsäpirtin hautausmaan kunnostajien talkoomatka tehdään 12.-15.5. kahdella 
pikkubussilla. Mukaan mahtunee vielä, miesvoimaa varsinkin, mutta viisumien 
hankkimisen takia aika alkaa olla jo vähissä. Majoitus on Raudussa ja koko matka 
muutenkin on melko edullinen.

o Kokouksen kahvituksen yhteydessä kerätty vapaaehtoinen kolehti tuotti 56,40 € - 6,40 € 
emännälle = 50 €.
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5. METSÄPIRTIN PITÄJÄJUHLA 2009
o Metsäpirtin pitäjäjuhla pidetään tulevana kesänä Mynämäellä Mietoisissa sunnuntaina 28. 

kesäkuuta. Juhla alkaa klo 9.45 kunniakäynnillä sankarihaudalla ja Karjalaan jääneiden 
vainajien muistomerkillä Mietoisten kirkkomaalla ja klo 10 Mietoisten kirkossa alkavalla 
Jumalanpalveluksella. Päiväjuhla Mietoisten Maamiesseuran talolla alkaa klo 13. 
Juhlalounas/ -keitto on tarjolla juhlapaikalla klo 11.30 alkaen. Myös suku- tai 
kyläkirjakokouksille löytynee tarvittaessa paikka sekä ennen että jälkeen juhlan. (Tämä 
tiedote ja lisäksi vähän muutakin juttua juhlasta on toimitettu Suvannon Seudun toukokuun 
numeroon.)

o Edellä olevan tiivistetyn tiedotteen lisäksi kokousväelle annettiin täysin yksityiskohtainen 
selvitys järjestelyjen vaiheista ja juhlan ohjelmasta. Tähän pöytäkirjaan kirjataan vain se 
mitä ei aikaisemmissa kokouksissa liene kerrottu: 

Kukat lasketaan myös sankarihaudalle. Jumalanpalveluksessa on myös 
ehtoollinen. Kolehti tilitetään Metsäpirtin muistolehtojen rahastoon. Päiväjuhlan 
musiikista vastaa Kike Elomaa esittäen pääosin Helena Eevan lauluja. Mietoisten 
tanhuajat/ Virmon pelimannit esiintyy. Juhlapuhujaksi lupautunut kunnanjohtaja 
Aimo Suikkanen saattaa olla estynyt virkaansa liittyvän mahdollisen 
edustustehtävän takia, mutta varamies saadaan tarvittaessa. Metsäpirtti-seura on 
esittänyt kutsun venäläisille vieraille, kolme edustajaa on ehkä tulossa, jos 
tulevat niin tulkki ym. tarpeellinen järjestetään. Päätössanat esittää Kalevi 
Hyytiä.

o Tarvittavat apuvoimat ja tehtävien hoitajat on joihinkin toimintoihin jo varmistettu, 
mutta lisää vapaaehtoisia tarvitaan vielä, varsinkin lauantaina 27.6. klo 12 alkaen 
Maamiesseuran talolla pidettäviin järjestelytalkoisiin, jossa tarvitaan paljonlaisesti 
väkeä. Myös välittömästi juhlan jälkeen tarvitaan väkeä jälkiselvittelyihin.

o Juhlassa järjestetään Metsäpirtti-henkiset arpajaiset, jonka kaikki voitot liittyvät jotenkin 
Metsäpirttiin mm. uuden Metsäpirtti logon kautta. Juhlatoimikunta sai myös ehdotuksia 
sekä arvan että juhlan pääsylipun hinnaksi.

o Otetaan selvää pitääkö juhlassa olla ihan nimetyt järjestysmiehet ja ensiapu.
o Toimittaja Auli Kumpunen Karjala-lehdestä tulee kesäkuun alkupäivinä keräämään Ailalta 

lehtijutun ainesta. Suvannon Seudun sekä toukokuun että kesäkuun numerossa on myös 
asiaa juhlasta. Myös paikallislehtiin: Vakka-Suomen Sanomiin, Rannikkoseutuun, ehkä 
myös Turun Sanomiin, Uudenkaupungin Sanomiin ym. pyritään saamaan juttu.

o Mynämäen kunnalta anotaan tukea esim. juhlapaikan vuokranmaksun muodossa.

6. KARJALAISTEN VASTAANOTTAMINEN UUSILLA ASUINSIJOILLA

Muisteltaessa niitä lähinnä 1940-luvun aikoja, ei käydyssä keskustelussa tullut esille yhtäkään 
katkeraa muistoa tylystä vastaanotosta. Aluksi omituisilta tuntuvat murteet taikka erilaiset tavat 
saattoivat aiheuttaa vähäisiä, usein huvittaviakin, väärinkäsityksiä puolin ja toisin, mutta 
vastaanotto oli kuitenkin ymmärtäväistä ja karjalaisten sopeutuminen tapahtui jopa 
ihmeteltävän joustavasti.
Joihinkin kuntiin karjalaisia sijoitettiin huomattavan paljon. Ainakin Mynämäellä ja 
Uudenkaupungin maalaiskunnassa oli jopa täysin karjalaisia uudiskyliä. Mynämäellä 
muistetaan olleen kunnallisvaaleissa jopa karjalaisten oma vaaliliittokin.

7.  KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen n. klo 19.45.

Aila Martelius-Mäkelä Niilo Kiiski
puheenjohtaja pöytäkirjan pitäjä
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