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Toimintakertomus 2006

Luottamushenkilöt, hallitus

Yhdistyksen puheenjohtajana toimi Kalevi Hyytiä, varapuheenjohtajan Kimmo Laulajainen, 
sihteerinä Ilmi Pesonen, jäsenrekisterin pitäjänä ja rahastonhoitajana Marja-Liisa Vesanto ja 
hallituksen jäseninä Teuvo Hatakka, Airi Kosonen ja Mauno Kuoppa. Hallitus on pitänyt kaksi 
kokousta. Hallituksen työryhmä, jonka muodostavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 
sihteeri on kokoontunut kolme kertaa.

Varsinaisina tilintarkastajina ovat toimineet Ossi Tuokko ja Irma Vahtera ja varatilintarkastajina 
Kerttu Ahtiainen ja Raimo Korpelainen.

Järjestelytoimikuntaan ovat kuuluneet Airi Kosonen, Markku Kosonen ja Ilmi Pesonen. 
Toimikunta on vastannut kokousten ja tapaamisten järjestelyistä ja tarjoilusta.

Metsäpirttijärjestöt-toimikunnan vetäjänä on toiminut Ossi Tuokko ja sihteerinä Ilmi Pesonen. 
Toimikunta on kokoontunut kaksi kertaa. 

Toimikunnan yhteydessä toimi Metsäpirtissä 1.7. järjestetyn pitäjäjuhlaa valmisteleva työryhmä, 
joka kokoontui kaksi kertaa. Kulttuuri- ja perinnetyöryhmän vetäjänä on toiminut Erkki 
Hiltunen.

Jäsenistö

Vuoden 2006 lopussa yhdistykseen kuului 115 jäsentä, joista yhdistyksen kautta Karjalan 
Liittoon kuului 59 jäsentä.

Tapahtumat

Vuoden aikana järjestettiin kuusi tarinailtaa.
Kevätkarkelot järjestettiin 6.5. Rautuseuran ja Sakkola-Seuran kanssa.
Kekrijuhla järjestettiin 28.10. yhdessä Rautuaseuran ja Sakkola-Seuran kanssa.
Yhteistä Pikkujoulua vietettiin Sakkola-Seuran kanssa 9.12. ravintola Nyyrikissä.

Metsäpirttiin järjestettiin kaksi talkoomatkaa, 5-8.5. ja 9-12.6. hautausmaan raivaustöihin.

Osallistuttiin Karjalaisille kesäjuhlille, joita vietettiin Haminassa 16-18.6.

Järjestettiin matka Metsäpirtissä pidettyyn pitäjäjuhlaan 30.6. - 3.7. Siihen osallistui 40 
henkilöä.

Mynämäen kirjastossa sijaitsevasta Metsäpirtti-huoneesta ovat vastanneet Kari Ahtiainen ja 
Markku Lemmetti.

Sukututkimuksesta kiinnostuneet jäsenet ovat osallistuneet aktiivisesti Suvannon seudun 
sukututkimuspiirin toimintaan. Sukututkimuspiiri järjesti 22-25.5. tutustumismatkan piirin 
toimintaan osallistuvien juurille sekä Viipurin arkistoon.



Tiedottaminen

Vuoden aikana jäsenille on lähetetty kaksi jäsenkirjettä sekä erillinen kirje koskien jäsenmaksua 
ja tapahtumia. Tapahtumista on tiedotettu Karjala-lehdessä ja Suvannon Seutu -lehdessä.

Sakkola säätiön julkaisemassa Suvannon Seutu -lehdessä on säännöllisesti metsäpirttiläistä 
aineistoa. Lehden toimituskunta on kokoontunut kaksi kertaa ja yhdistyksen yhdyshenkilönä on 
toiminut Ilmi Pesonen.

www.metsapirtti.net 

Kalevi Hyytiä on pitänyt yllä yhdistyksen kotisivuja. Niillä on tiedotettu yhdistyksen 
toiminnasta sekä laajennettu Metsäpirtin historiaa esittelevää osuutta. Sivuilla on esillä myös 
muiden metsäpirttiläisten järjestöjen aineistoa.

Yhteistoiminta

Suvannon seudun pitäjäyhteisöjen edustajat ovat pitäneet kaksi neuvottelua. Kokouksissa ovat 
olleet edustettuina entiset Pyhäjärven, Raudun, Räisälän, Sakkolan, Vuokselan ja Metsäpirtin 
pitäjät. Yhdistyksen edustajina kokouksiin ovat osallistuneet Kalevi Hyytiä, Kimmo Laulajainen 
ja Ilmi Pesonen.

Huomionosoitukset

Yhdistyksen jäseniä on muistettu onnitteluadressein. 

Kalevalan päivänä yhdistyksen edustajat kävivät Larin Parasken sekä Vaskelan runonlaulajien ja 
tietäjien patsailla ja laskivat niille kukkalaitteet.


