
METSÄPIRTTI         
SEURA  ry

SEURAN TOIMINNASTA

Kesä on mennyt ja Seuran syyskauden toiminta 
on päässyt alkuun hallituksen kokouksin ja tari-
nailloin. Heinäkuussa vietimme pitäjäjuhlia Seinä-
joella. Juhlat onnistuivat hyvin ja osallistujia oli 
ilahduttavan runsaasti. Se osoittanee, että kiin-
nostus metsäpirttiläisiin juuriin on elossa ja jopa 
kasvamaan päin. Juhlavastuun kantoi Etelä--
Pohjanmaan Metsäpirtti kerho.  Juhlapuheen piti 
maakunnan oma mies, professori Kari Hokkanen. 
Hänenkin sukujuurensa kiertyvät Karjalaan. Sei-
näjoen kaupunki ja seurakunta olivat edustajien-
sa kautta juhlassa mukana. Juhlassa esiintyi pai-
kallisia taitavia nuoria kykyjä. Vieraina oli myös 
joukko nykypirttiläisiä, jotka esittivät musiikkia ja 
tanssia. Suuret kiitokset Etelä-Pohjanmaan Met-
säpirtti kerholle onnistuneista järjestelyistä.

SEURAN  HALLITUS  2011

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

Toivomme vuoropuhelua metsäpirttiläisten ja 
hallituksen välillä.

LARIN PARASKE-PAITOJA MYYNNISSÄ

Seuramme teetti keväällä kauniita Larin Parasken 
kuvalla varustettuja paitoja (musta pohja). Paitoja 
on saatavissa 18 € (+ postituskulut) Kalevilta.

TIEDOTE  3 / 2011

VETOOMUS  JÄSENYYDESTÄ

Seuran toimintavuosi  2011 on lopuillaan ja aloi-
tamme pian uuden toimintakauden.
Metsäpirtti Seura sekä eri puolilla Suomea toimi-
vat kerhot ja sukuseurat yrittävät pitää metsäpirtti-
läistä perintöä yllä. Metsäpirtti Seura pyrkii ole-
maan tälle toiminnalle jonkinlainen kokoava voi-
ma. Tarvitsemme tähän työhön kuitenkin resurs-
seja. Toivomme, että voisit omalta osaltasi olla 
mukana tukemassa Seuran toimintaa  liittymällä 
Metsäpirtti Seuran jäseneksi ja maksamalla jä-
senmaksun, joka lienee suuruudeltaan varsin 
kohtuullinen. Hallitus esittää syyskokoukselle jä-
senmaksuksi:

2012
Seuramme jäsenmaksu  15 € / vuosi
Pankkiyhteys:
Mietoisten Säästöpankki  435510-211533
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!

TAPAHTUMAKALENTERI SYYSKAUDELLA

1. Metsäpirtti Seuran syyskokous ke 16.11. klo 
18.00 Karjalatalo, Pitäjähuone
2. Karjalaiset perinnetavat la 12.11. klo 13-15
Karjalatalo, Yläsali  (asiantuntijana  tutkija Juha 
Nirkko Suomalaisen Kirjallisuuden Seurasta)
3. Karjalaiset pitäjä- ja sukumarkkinat 
la 19.11.klo 11-16 Karjalatalo 
Seurat esittelevät pitäjänsä vaiheita  ja seuran toi-
mintaa sekä myyvät omia tuotteitaan.
4. Suvannon Seudun sukututkijoiden kokous 
la 26.11.  Karjalatalo

Tarinaillat:
Tarinaillat pidetään kunkin kuun 3. keskiviikkona 
klo 18 Karjalatalolla.

• lokakuu
• marraskuu, Seuran syyskokous 16.11.
• joulukuu, pikkujoulu, huom!  ke 14.12. 



METSÄPIRTIN PITÄJÄYHTEISÖJEN 
KOKOONTUMINEN  
Metsäpirtin pitäjäyhteisöt kokoontuivat Mynä-
mäellä  22.10.2011. Pitäjäyhteisöjen johtoryhmän 
puheenjohtana toimii Aila Martelius-Mäkelä . Mui-
na jäseninä jatkavat Ilmi Pesonen ja Esko Lylan-
der (uudelleen valittuna).
Lukuisista käsiteltävistä asioista esille nousivat 
mm.:
1. Metsäpirtin muistomerkki- ja hautausmaa-a-
lueen kunnossapito ja talkoomatkat:
- Talkoomatkoja tullaan järjestämään ensi kevää-
nä touko-kesäkuussa.
2. Metsäpirtti –huoneen tilanne:
- Huone  on järjestelty kuntoon.
3. Metsäpirtti-museo sekä kulttuurityö
- Museon perustamisesta on keskusteltu, mutta 
hankkeen toteuttaminen ja ylläpito vaativat liian 
paljon resursseja. Keskustelussa heräsi ajatus 
virtuaalimuseon perustamisesta.
4. Pitäjäjuhlavalmistelut v. 2012 Metsäpirtissä ja 
v. 2013 Koto-Suomessa:
- Vuoden 2012 pitäjäjuhlan ajankohta tulee ole-
maan joko 30.6. tai 7.7. Metsäpirtissä. Alkakaam-
me valmistella kotiseutumatkaa ajoissa.
-  Alustavasti vuoden 2013 juhlapaikkakunnaksi 
esitettiin Helsinkiä, Tamperetta tai Laitilaa

METSÄPIRTTI INTERNETISSÄ

Internetin käyttö on kasvanut valtavasti viime
vuosina. Uusia sovelluksia tulee lähes
päivittäin. Suomessa ehkä laajimman suosion 
on saavuttanut facebook. Tuo sovellusalusta 
tarjoaa käyttäjille monenlaisia toimintoja.
Metsäpirtistä ja metsäpirttiläisyydestä
kiinnostuneille on tarjolla mm seuraavia
ympäristöjä:
www.metsapirtti.net
Metsäpirtin historiaa ja metsäpirttiläisten
järjestöjen 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. 
Uutena tavoitteena on luoda virtuaalinen Metsä-
pirtti-museo. Sivustoomme tarkoitetun aineiston 
voi lähettää Kaleville. Alkuperäisen aineiston 
palautamme  lähettäjälle. Pyrimme päivittämään 
myös ajankohtaiset tapahtumat. Käykää katso-
massa ja antakaa palautetta. Jos itse olet tai tut-
tavapiirissäsi (esim. lapset ja vunukat) on innok-
kaita tietotekniikan harrastajia, niin tarjolla olisi 
runsaasti ylläpitotehtäviä! Ota yhteyttä!

https://www.facebook.com
Yllä oleva osoite on facebookin yleinen osoite. 
Facebook-sovellukseen on hyvä kirjautua
käyttäjäksi. Tällöin avautuu mahdollisuus
helpolla tavalla keskustella haluamiensa
ihmisten kanssa sekä seurata kyseisessä
sovelluksessa olevaa elämää. Kirjoittamalla

'Haku'-palkkiin sanan Metsäpirtti pääsee
mukaan Metsäpirtti-ryhmän viestintään. Mitä
enemmän siellä on käyttäjiä, sitä paremmin
voimme seurata metsäpirttiläisyyteen liittyviä
tapahtumia ja keskustella niistä. 
Nyt joukolla mukaan!

SUVANNON SEUTU -LEHTI
Suvannon Seutu lehti odottaa jäsenistöltämme 
kirjoituksia, ilmoituksia ja kehittämisideoita. Yh-
teyshenkilömme on Helka Korpela (ktso hallitus). 
Helkalta saa lisätietoa.
Lehden tilaushinta (8 numeroa) on 25 €.
puh. 040-7302622

TALKOOMATKAT METSÄPIRTTIIN

Tänä vuonna järjestettiin 2 varsinaista talkoomat-
kaa Metsäpirtin hautausmaalle. Lisäksi käytiin 
siivoamassa paikkaa pienempien ryhmien toi-
mesta.

Kevään (5.-8.5.2011) talkoomatkaan osallistui 7 
henkeä. Matkan aikana viimeisteltiin muistomerk-
kialuetta tasoittamalla laatoitusalueen ympäristöä 
sekä raivattiin kevään kasvustoa. Alue saatiin 
kauniiseen kuntoon. Hautausmaa-alueen koko ja 
muoto kartoitettiin. Ympärysmitaksi tuli 730 m! 
Pääkäytävä näkyy aaveen omaisesti maantielle. 
Pääkäytävän oikealla puolella on jäljellä kivijalan 
jäännökset entisestä rakennuksesta. Koko alue 
on synkkää metsää. Edellisen syksyn myrskyn 
jäljet ovat myös nähtävissä. Muistomerkkialueelle 
suunniteltiin levähtämispaikkaa.

Syksyn (30.8.-2.9.2011) matkalle osallistui 9 tal-
koolaista. Tavoitteena oli siistiä muistomerkkialu-
een ympäristöä vuosikasvustosta sekä avartaa 
entisestään laatoitusalueen ympäristöä. Suurim-
pana ongelmana on ollut pajuangervon hallinta. 
Niinpä talkoolaiset pyrkivät kitkemään tuon rikka-
kasvin juurineen maantien ja laatoitusalueen 
väliltä. Näin saatiin avarrettua kaunis näkymä 
muistomerkeille tieltä päin katsottuna. 

Kiitokset talkoomatkojen osallistujille sekä muille 
aluetta siivoamassa käyneille!

Ensi kesän talkoomatkat
Metsäpirtti Seura tulee järjestämään ensi vuonna 
kaksi muistomerkkialueen kunnostamis- ja ylläpi-
tomatkaa. Ajankohdista ilmoitetaan tarkemmin 
seuraavassa tiedotteessa sekä internet-sivustolla. 
Talven kuluessa laaditaan alueelle ilmoitustaulu, 
jossa kerrotaan paikan historiasta. Ensimmäisen 
matkan aikana on tarkoitus myös uudistaa muis-
topatsaiden tekstitys sekä rakentaa levähdys-
paikka. Toisen matkan aikana poistetaan vuosi-
kasvillisuus pitäjäjuhlien viettoa varten. Talkoo-
matkoille kaivataan innokkaita avustajia. Metsä-
pirtti Seura tulee avustamaan matkoja taloudelli-
sesti. Ilmoittautumiset Kaleville.

https://www.facebook.com/

