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Yleistä

Yhdistyksen puheenjohtajana toimi Kalevi Hyytiä, varapuheenjohtajana 
Anja Kuoppa, jäsenrekisterin pitäjänä ja rahastonhoitajana Marja-Liisa 
Vesanto ja hallituksen jäseninä Aila Martelius-Mäkelä, Ilmi Pesonen, 
Yrjö Koskinen, Jorma Hyytiä, Pauli Tuohioja sekä sihteerinä Helka 
Korpela. Hallitus kokoontui vuonna 2008 viisi kertaa.

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

Toimikunnat

Metsäpirtti-järjestöt toimikuntaan ovat kuuluneet Kalevi Hyytiä ja Kimmo 
Laulajainen. Toimikunta on kokoontunut kaksi kertaa.

Jäsenistö

Yhdistyksen jäsenmäärä 31.12.2008 oli 114 henkilöä, joista jäsenmaksun 
maksoi 75 henkilöä. Jäsenistä kuului Metsäpirtti Seuran kautta 55 henkilöä 
Karjalan Liittoon.

Metsäpirttijuhla

Metsäpirtin pitäjäjuhla järjestettiin Metsäpirtissä 5.7 2008.  Juhlaan 
kulttuuritalolla osallistui runsaasti nykymetsäpirttiläisiä.  Ohjelmatarjonnasta 
vastasivat niin suomalaiset kuin paikalliset asukkaat. Käsityönäyttely oli 
koottu sekä paikallisista että vanhoista ja uusista metsäpirttiläisistä 
käsitöistä. Nykymetsäpirtin kulttuuritoimi oli järjestänyt luonnonaiheisita 
valokuvista kootun näyttelyn.

Juhlaa edeltävänä iltana Metsäpirtti Seuran ja Metsäpirtti-järjestöt 
toimikunnan edustajat illastivat kunnanjohdon kanssa.

Edustukset ja yhteistoiminta

Kalevi Hyytiä on osallistunut Karjalaisten Pitäjäyhteisöjen liiton hallitukseen. 

Kalevi Hyytiä ja Kimmo Laulajainen ovat osallistuneet seuran edustajina 
Suvannon Seudun pitäjäyhteisöjen toimintaan.



Useat seuran jäsenet ovat osallistuneet Suvannon seudun sukututkijain 
tapaamisiin. Kalevi Hyytiä ja Kimmo Laulajainen ovat osallistuneet ns. 
vetoryhmään Metsäpirtin edustajina.

Kalevalanpäivänä seuran edustajat veivät kukkaisterveydyksen Vaskelan 
runonlaulajien ja tietäjien muistomerkille sekä Larin Parasken patsaalle.

Talkoomatkat Metsäpirttiin

Vuoden 2008 aikana Metsäpirtti-järjestöt toimikunta järjesti Ilmi Pesosen 
toimesta kaksi talkoomatkaa Metsäpirttiin. Matkojen yhteydessä 
kunnostettiin hautausmaan ja lahjoitusmaatalonpoikien muistomerkkialuetta. 
Samalla tutustuttiin entisen kirkon raunioihin. Jatkettiin keskusteluja 
muistoalueiden ylläpidosta nykyisen kunnanjohdon kanssa.

Muistolehtojen rahasto

Metsäpirtti Seura perusti Muistolehtojen rahaston varojen keräämiseksi 
Metsäpirtin hautausmaan kunnostamista varten. Rahastolle avattiin oma tili 
Mietoisten säästöpankista.

Kuukausitapaamiset

Kuukausikokoukset, tarinaillat, on pidetty Karjalatalon Käkisalmi-salissa 
kevät- ja syyskautena joka kolmantena keskiviikkona. Kekrijuhla vietettiin 
sakkolalaisten ja rautulaisten kanssa yhdessä. Järjestettiin oma joulujuhla 
Karjalatalossa.

Julkaisu- ja tiedotustoiminta

Jäsenille on lähetetty kaksi jäsentiedotetta. Metsäpirttiläistä aineistoa ja 
tarinoita on julkaistu Suvannon Seutu- lehdessä sekä Karjala-lehdessä. 
Suvannon Seudun yhteyshenkilönä on toiminut Ilmi Pesonen. 

Metsäpirtin kotisivut www.metsapirtti.net sisältävät tietoa Metsäpirtin 
historiasta ja kulttuurista sekä metsäpirttiläisten yhdistysten toiminnasta 
yhteystietoineen.

http://www.metsapirtti.net/

