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Arvoisat juhlavieraat

Toivotan teidät sydämellisesti tervetulleiksi tähän perinteiseen ja odotettuun yhteiseen juhlapäiväämme! 

Samalla haluan vielä lämpimästi kiittää viime vuonna Suomessa Seinäjoella järjestettyyn juhlaamme täältä  
Zaporoshkojesta saapuneita esiintyjiä ja muita juhlavieraita. Teidän hienot esityksenne ja mukanaolonne  
korostivat yhteistä asiaamme ja sitä, että me Metsäpirttiläiset  ja te Zaporoshkojelaiset rakastamme tätä  
paikkaa ja näitä seutuja. 

Mielestäni  se  vahvistaa  yhteistyötämme ja  ystävyyttämme  hyvin  konkreettisella  tavalla.  Toivottavasti 
jatkossakin  on  mahdollista  noudattaa  tätä  erinomaista  tapaa.  Tiedämme  hyvin,  että  tällaisen  juhlan 
järjestäminen vaatii paljon työtä ja keskusteluja sekä monenlaisia muita ponnisteluja onnistuakseen. 

Nyt kaikki  on valmista ja olemme päässeet  aloittamaan yhteisen juhlamme. Tästä suuri  kiitos kaikille 
järjestelyissä mukana oleville niin täällä Zaporoshkojessa kuin Suomessakin. 

Näissä juhlissamme on perinteisesti suuri osuus ollut erilaisilla kulttuuritapahtumilla ja esityksillä.  Niin 
varmaan tänäänkin.  Tähän liittyen haluankin kertoa, että meillä Suomessa on tulossa uusi Metsäpirtin 
historiaan liittyvä tapahtuma,  joka kertoo täällä vuonna 1893 syntyneen Filemon Kuopan harrastuksesta. 

Hän oli itseoppinut valokuvaaja, jonka ottamat valokuvat olivat erityisen laadukkaita.  Hänet palkittiin  
toiminnastaan useita kertoja niin Suomessa kuin kansainvälisestikin.  

Hän kuvasi  Laatokan rannalla ja muuallakin Kannaksella erilaisia tapahtumia, maisemia ja henkilöitä.  
Hänen ottamiaan negatiiveja on löytynyt yli tuhat kappaletta.

Filemon  Kuopan   jälkeläiset  ovat  perustaneet  perinneyhdistyksen.  Sen  toimesta  on  koottu  laaja 
valokuvanäyttely,  joka  avataan  ensi  viikonvaihteessa.  Uskon,  että  näyttely  on  erityisen  laadukas  ja 
toivottavaa  olisikin,  että  kuvatallennuksia  voisi  myös  nähdä  tulevien  Metsäpirttijuhlien  yhteydessä.  
Näyttely  saattaisi  kiinnostaa  myös  Zaporoshkojen  asukkaita,  koska  kuvattuna  on  muun  muassa 
aallonmurtajan rakentamisen eri vaiheet. 

Toinen mielenkiintoinen Metsäpirttiin liittyvä kulttuuritapahtuma on metsäpirttiläisen runoilijan Helena 
Eevan  tuotannosta  koottu  laulunäytelmä  ”Riepumatto”.  Näytelmän  juhlanäytös  esitetään  Helsingissä 
Karjala-talolla  tänä  vuonna  lokakuussa.   Helena  Eeva  oli  hyvin  tuottelias  runoilija,   joka  kirjoitti 
jatkuvasti.  

Hän kuoli  jo 36-vuotiaana, mutta ehti sanoittaa yli 150 tunnettua iskelmätekstiä ja lisäksi suuren määrän 
muutakin  runotekstiä.  Tiettävästi  hänen  viimeinen  sanoituksensa  on  koskettava  laulu  ”Jos  helmiä 
kyyneleet ois”. 

Helena Eevan runojen kokoamista ja tallentamista on usein kysytty ja toivottu. Toivoa sopiikin, että hänen 
tekstejään voitaisiin kääntää myös venäjän kielelle, jolloin myös täällä voitaisiin nauttia hänen kauniista  
runoistaan.

Hyvät kuulijat!

Näillä ajatuksilla toivon, että tänään taas voisimme tuntea yhteistä iloa toistemme tapaamisesta, hyvistä  
esityksistä ja aurinkoisesta kesäpäivästä täällä kauniissa Karjalassa.

Lopuksi  kiitän  vielä  Zaporoshkojen  johtoa  ja  asukkaita  ystävällisestä  vastaanotosta  ja  kaikista 
juhlajärjestelyistä.

Metsäpirttijärjestöjen puolesta toivotan kaikki tervetulleeksi yhteiseen juhlaamme !


