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Metsäpirtin Ahtiaisten sukukirjasta

Lopuksi, yhtä asiaa olen ih-
metellyt: onko Ahtiaisilta kuului-
sa karjalainen leikinlasku ja
ilonpito täällä länsirintamalla
alkanut unohtua, ei meidän
tilaisuuksissamme eikä matkoil-
lamme tarvitse istua kuin hämä-
läisissä hautajaisissa.

Ottakaahan ensi syksyn kym-
menvuotisjuhlissa ilo irti karjalai-
suudesta ja elämästä!

Tapaamisiin!

Liisahelena

Sukukirjatyön lähtökohdan muo-
dostaa seuramme perustajan ja
kunniajäsenen, vääksyläisen
Heikki Ahtiaisen (s.1.5.1921
Marttina)  keräämä sukututkimus-
tieto. Aineiston siirron ATK:lle,
sukututkimusohjelmalle,  aloitti
Heikin poika Kari ja lopulta Heikin
siunauksella sen jatkamisen otti
tehtäväkseen Ilmi Pesonen. Tämä
aineisto on siis keskitetty kokonai-
suudessaan Ilmille. Hänen lisäk-
seen mukana työssä on Niilo
Kiiski. Täydennys- ja tarkistustyö
jatkuu siis edelleen, mutta se on
osoittautunut hitaaksi puuhaksi.
Hyödyttäisi suuresti, jos vapaaeh-
toisia, asiaa vähemmänkin harras-
taneita ilmaantuisi tähän tehtävään,
kukin itse sopivaksi katsomallaan
työpanoksella, vaikka pienelläkin.
Lopputuloshan olisi se, että kirja
olisi nopeammin valmiina. Nyt
emme ole uskaltaneet asettaa työlle
mitään takarajaa, johtuen juuri
tekijöiden harvalukuisuudesta.
Myös sukututkimuksen saloihin
perehtyneitäkin olemme odottaneet
ilmaantuvan, mutta vapaaehtoiset
ovat aika vähissä. Ilmiin voisi ottaa
yhteyden !

Sukututkimusosan lisäksi kir-
jaan on tarkoitus tulla sukumme
entisistä ja nykyisistäkin vaiheista

kertovaa aineistoa. Sen kerääminen
on jäänyt minun tehtäväkseni. Olen
pitänyt runkotietona kirjoittamaani
isäni eli Heikin serkun  Arvi
Ahtiaisen (s.26.4.1915 Saaroinen)
muistelmateosta. Sen tieto valottaa
kuitenkin mielestäni vähän kapeaa
aluetta, eli kalastuksen ympärille
nivoutunutta elämää 1920-30 –
luvuilla. Sen takia olen kaivannut
myös muilta elämän alueilta
aineistoa, juttuja, valokuvia ym.

Saaroisten lisäksi Ahtiaisia asui
Metsäpirtin muissakin kylissä,
ainakin Marttinassa, Tapparissa,
Koselassa ja muuallakin. Niistä ei
ole juuri tullut kyläkuvauksia tai
kertomuksia jokapäiväisestä
elämästä kahta poikkeusta lukuun
ottamatta. Lämpimät kiitokset
heille keruutyömme edistämisestä!

Olen kirjoittanut myös ääninau-
hoilta puhtaaksi muistelmia. Oikea
helmi näistä on sukuseuramme
aiemman puheenjohtajan äidin
muistelma vanhoista häätavoista.
Myös katkelmia perinteisistä
sairaudenhoitotavoista löytyi,
loitsujakin.

Lisääkin saisi tulla !

Muutakin Metsäpirtissä tehtiin,
kuin kalastettiin. Viljeltiin maata,
kasvatettiin karjaa, toimittiin yrittä-
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