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Metsäpirttiläisiä on hajallaan
eri puolilla maata. Suurin kertymä
on Mynämäen ympäristössä
Turkua myöten, Etelä-
Pohjanmaalla, Tampereen seu-
dulla sekä ei ehkä vähiten Helsin-
gissä. Yhteydenpito on ollut
mutkikasta, mutta yhteistyön
tuloksena on saatu Metsäpirttiin
pystytettyä muistojen lehdon
patsaat sekä kunnostettua lahjoi-
tusmaatalonpoikien patsas. Oli
sykähdyttävää nähdä, miten
6.7.2002  pitäjäjuhlien 300
osallistujaa marssi kylittäin
vanhalta hautausmaalta lahjoi-
tusmaatalonpoikien patsaalle.

Kuva Illalla karjasovhosin
työntekijöiden omat lehmät
marssivat keskustan läpi
navetoihinsa

Metsäpirtti Seura aloitti toi-
mintansa Rautu-Metsäpirttikerho
–nimisenä 12.2.1973 Rautu-
seuran yhteydessä. Viisi vuotta

myöhemmin pitäjät erosivat ja
Metsäpirttikerho aloitti itsenäisen
toimintansa.

Leo Laulajainen Alastarosta
toimi viimeksi 11 vuotta yhdis-
tyksen puheenjohtajana. Vuo-
desta 2001 on puheenjohtajana
toiminut Kalevi Hyytiä, joka
tunnetaan erityisesti sukututkija-
na. Viime aikoina seuran jäsen-
määrä on lähtenyt mukavasti
kasvuun. Myös uusia toiminta-
muotoja on kokeiltu. Viime
laskiaisena jäjestettiin Karjalata-
lolla kihut, joihin kutsuttiin myös
rautulaisia ja sakkolalaisia. Vesa
Hämäläinen kaasutteli paikalle

vanhan, punaisen Viipurin
paloauton, jolla pääsi las-
kiaisajelulle.

Keväällä järjestettiin su-
kututkijapiirin perustava
kokous. Se oli todella menes-
tys. Paikalla oli 40 tutkijaa
Käkisalmen eteläisen pogos-
tan alueelta eli edustettuina

olivat: Pyhäjärvi, Sakkola,
Vuoksela, Rautu ja Metsäpirtti.
Tämäkin toiminta varmasti
jatkuu.

Suuri ponnistus oli pitäjäjuhlien
järjestäminen Metsäpirtissä. Siitä
kun on selvitty, niin edessä

on tietysti uusia haasteita. Ensi
vuonna tulee kuluneeksi pyöreät
100 vuotta siitä, kun Sakkola
”antoi Metsäpirtille itsenäisyyden”
eli eron emäpitäjästä. Tulee myös
kuluneeksi 30 vuotta Raudun
kanssa aloitetusta Metsäpirtti-
toiminnasta. Ainakin näitä asioita
varmasti juhlimme.

Metsäpirtin Ahtiaisten Sukuseu-
ra on perustettu 11.9.1993 Hotelli
Aquariuksessa Uudessakaupungis-
sa. Perustavassa kokouksessa läsnä
oli 51 henkilöä, jotka ahkera
puuhamies, sukuseuran perustaja ja
kunniajäsen Heikki Ahtiainen
Vääksystä sai kerättyä kasaan.
Vuonna 2003 tulee siis kuluneeksi
tästä ”alkupamauksesta” 10 vuotta.
Juhlavuoden kunniaksi vuosikoko-
us tullaan järjestämään kaksipäi-
väisenä tuossa samassa Hotelli
Aquariuksessa Uudessakau-
pungissa. Varaus hotelliin on tehty
13.-14.9.2003, joka on varsin lä-

Tapahtumista tiedotetaan niin
Karjala lehdessä kuin Suvannon
Seudussa. Tarinaillat jatkuvat
ohjelmallisina syyskuusta touko-
kuulle aina kuukauden kolmantena
keskiviikkona klo 18.00 Helsingis-
sä Karjalatalon Sortavala ka-
binetissa ellei toisin ilmoiteta.
Tervetuloa, kun tilaisuus tarjoutuu!

Ilmi Pesonen

hellä varsinaista vuosipäivää.
Juhlakokousta järjestämään valit-
tiin toimikunta, jonka jäsenet ovat
Raimo Ahtiainen, Liisahelena
Ståhle, Katariina Ahtiainen, Maria
Ojala ja Marianna Vilén. Toimi-
kunnan kokoonkutsujana toimii
seuran esimies Markku Saarinen.
Mikäli sinulla on ajatuksia tai
toivomuksia kokousohjelman
suhteen, ota yhteyttä toimikunnan
jäseniin. Tarkemmat tiedot sekä
kutsut kokouksesta lähetetään
lähempänä h-hetkeä.

Tarkkaile postiasi.

Jouni Ahtiainen

Lisäinfoa Metsäpirtti Seurasta löytyy interne-
tistä osoitteen www.metsapirtti.net linkeistä
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