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Keväthangilla suksi luistaa
pajunkissat paisumassa
kohti Pääsiäistä!

Uusi  vuosi  on  jälleen  päässyt  hyvään  alkuun.
Hallitus on taas ideoinut monenlaista ohjelmaa
kevään  ja  kesän  ajalle.  Järjestämme  25.3
erityisen  Metsäpirtti-päivän,  jossa  esittelemme
toimintaamme ja odotamme jäsenistöltä  uusia
toiminta-ajatuksia.  Julkaisemme  karttakirjan
Metsäpirtistä sekä koosteen Metsäpirtistä 1920-
luvulla  lehdistön  ja  viranomaislähteiden
pohjalta.  Pyrimme  tiivistämään  eri  metsäpirt-
tiläisten  järjestöjen  sekä  Suvannon  seudun
pitäjäyhteisöjen  keskinäistä  yhteistoimintaa,
nyky-Metsäpirttiä unohtamatta. 

Tervetuloa osallistumaan!

Kalevi 

Syyskokous oli 16.11.2005

Syyskokous  valitsi  yhdistyksen  puheen-
johtajaksi edelleen Kalevi Hyytiän. Hallituksen
jäsenen,  Raija  Haapsaaren  pyydettyä  eron
hänen  jäljellä  olevaksi  yhden  vuoden
toimikaudekseen  valittiin  Mauno  Kuoppa.
Erovuorossa  olleet  Airi  Kosonen  ja  Ilmi
Pesonen  valittiin  uudelleen.  Kokouksessa
hyväksyttiin  toimintasuunnitelma  vuodelle
2006. 

Jäsenmaksu 2006

Karjalan  Liitto  on  uudistanut  jäsenmaksun
perimistään.  Tämä  vaikuttaa  suoraa  myöskin
Metsäpirtti  Seuran  jäsenmaksun  perimiseen
seuraavasti:  Metsäpirtti  Seuran  jäsenmaksu  on
10 euroa.  Jos haluat kuulua Karjalan Liittoon
Metsäpirtti Seuran kautta, niin jäsenmaksusi on
10 + 5 = 15 euroa. Jos maksat jo jonkin toisen
järjestön kautta jäsenmaksun Karjalan Liittoon,

niin  tällöin  maksat  Metsäpirtti  Seuran  tilille
pelkästään  seuran  jäsenmaksun  eli  10  euroa.
Ohessa erillinen jäsenmaksulomake. 

Kevätkokoukseen 15.3. klo 18.!

Sääntömääräinen  kevätkokous  aloittaa
tarinaillan 15.3. Kokouksessa käsitellään viime
vuoden tilit ja toimintakertomus sekä päätetään
vastuuvapauden  myöntämisestä.  Kahvihetken
lisäksi  arpajaiset.  Kalevi  Hyytiä  esittelee
henkikirjoja  ja  kertoo  Saaroinen-Vanhajaama
alueen tiloista.

Metsäpirtti-iltapäivä 25.3. klo 12.00 

Tule  tapaamaan  pirttiläisiä  ja  Metsäpirtti-
juurisia!  Tarjolla  monipuolista  tietoa  entisestä
kotipitäjästä  ja  toimivasta  pitäjäseurasta.
Ehkäpä  tässä  on  jotakin  juuri  sinulle  sopivaa.
Jutun  johdattelijoiksi  ovat  lupautuneet  muun
muassa  pitäjäseuran  kunniapuheenjohtaja  Leo
Laulajainen,  puheenjohtaja  Kalevi  Hyytiä,
Metsäpirtti-yhteisöjen  vetäjä  Ossi  Tuokko.
Ohessa tarkempi ohjelma. 
Tervetuloa  Karjalatalon  Galleria-saliin,
Käpylänkuja 1, Helsinki. 

Suunnitteilla

Huhtikuun  tarinailta  pidetään  19.4.  klo  18
alkaen. Kutsumme mukaan Taipeleen taistelijat
ja  jatkosodan  aikana  Metsäpirtissä  toimineet
veteraanit.  Pyrimme  saamaan  esitelmöitsijäksi
entisen  pääesikunnan  päällikön  kenraali-
luutnantti Ermei Kannisen.

Toukokuun  tapaaminen  on  tarkoitus  järjestää
yhdessä Rautuseuran ja Sakkola-Seuran kanssa.



Pitäjäjuhla Metsäpirtissä 1.7.

Metsäpirtti  kutsuu  jälleen  juhlimaan.  Päivän
ohjelma  aloitetaan  Lahjoitusmaatalonpoikien
muistomerkillä.  Sieltä  marssimme  kylittäin
järjestäytyneinä  hautausmaan  nurkalle
hartaushetkeen.  Sitten  siirrymme  busseilla
Kulttuuritalolle,  missä  nautimme  kahvia  ja
vietämme  juhlan  talon  auditoriossa  yhdessä
nykyisten metsäpirttiläisten kanssa. 

Juhlinta  jatkuu  Laatokan  äärellä  Vorken
rannassa,  ellei  sada  kaatamalla.  Rantahiekalla
vedetään  köyttä,  laulellaan,  uidaan  ja
haastellaan – ainakin!

Metsäpirtti  Seura  järjestää  matkan  30.6.-3.7.
jolloin  yksi  päivä  on  varattu  kotiseutu-
matkailulle.  Majoittuminen  puolihoidolla  on
varattu Raudussa juuri valmistuneessa uudessa
hotellissa,  Igorassa.  Autoja  ja  maastureita
varataan  tarpeen  mukaan,  koska  bussilla  ei
kaikkiin  kyliin  päästä.  Bussin  reitti:  Uusi-
kaupunki – Turku – Helsinki – Viipuri – Rautu ja
samaa  reittiä  takaisin.  Matkan  hinta  noin  295
euroa,  sisältää  myös  viisumin  ja  Venäjän
vaatiman vakuutuksen. Oma matkavakuutus on
hyvä olla kaiken varalta. Sihteeri ottaa vastaan
ilmoittautumisia.

Talkoisiin!

Hautausmaan  aluetta  raivataan  jälleen  Metsä-
pirtissä.  Ossi  Tuokko  järjestää  5.-8.5.  talkoo-
matkan  ja  vastaa  matkan  järjestelyistä.  Jos
kiinnostuneita on riittävästi, niin samaan aikaan
järjestetään toinen talkoomatka reitillä Turku –
Helsinki. Tiedustele sihteeriltä. 

Toinen  talkoomatka  järjestetään  9  –  12.6.
Tällöin  on  tarkoitus  hillitä  kasvustoa  ja
valmistaa  hautausmaan  kulmaa  pitäjäjuhlaa
varten.  Matkan  reitti  suunnitellaan  lähtijöille
sopivaksi.  Sihteeri  ottaa  ilmoittautumisia
vastaan.

Nuorisomatka 4. – 6.8.

Tässä  oiva  idea  kiittää ahkeraa  koululaista  tai
koulusta  valmistuvaa  –  lahjoittaa  hänelle
elämys  entisillä  juurilla  Metsäpirtissä!
Kunnanjohtajan luvalla voidaan yöpyä teltassa
ja  kalastaa,  jos  niin  halutaan.  Tai  sitten
majoittua  hotelliin.  Mukaan  voi  ottaa  vaikka
mummin  tai  vaarin  kertomaan  tarinoita  ajasta
ennen sotaa. Kokemuksen mukaan 8-vuotias on
jo sopiva kannaksen kävijäksi. 

Mauno  Kuoppa,  innokas  kalastaja  on  jo
lupautunut  kalastuksesta  kiinnostuneiden
”esimieheksi”.  Ja  tiedossa  on  myös  luontoon
perehtynyt  opastaja.  Ilmoittautumiset  sihtee-
rille.

Suvannon seudun sukututkijat

Seuraava  tapaaminen  on  8.4.  alkaen  klo  14
Karjalatalon  Galleria-salissa.  Tervetuloa
mukaan  kaikki  suvuista  ja  niiden  tutkimisesta
kiinnostuneet.

Hallituksen yhteystiedot:

• Kalevi Hyytiä, puheenjohtaja,
kalevi.hyytia@metsapirtti.net, 040-5022750

• Ilmi Pesonen, sihteeri,
ilmi.pesonen@welho.com, 040-7306166,
Porslahdentie 10 A 13, 00960 Helsinki

• Marja-Liisa Vesanto, rahastonhoitaja,
marjaliisa.vesanto@luukku.com, 040-
7762837, Pajatie 6, 01800 Klaukkala

• Kimmo Laulajainen, varapuheenjohtaja,
kimmo.laulajainen@luukku.com, 040-
5345062

• Teuvo Hatakka, 0500-412787
• Airi Kosonen, ai.kosonen@luukku.com,

040-5322745
• Mauno Kuoppa, mauno.kuoppa@merima.fi,

040-5759494

Seuran internet-sivusto:
• www.metsapirtti.net


