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Terveisiä Metsäpirtistä
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Ihan tuoreita terveisiä kaiken
lisäksi. Syyskuun 9-10 päivinä
kävin Pirkko Hyytiän kanssa
tapaamassa Metsäpirtin kunnan-
johtajaa Albina Martjanovaa.
Kiitimme häntä 6.7. kotipitäjässä
pidettyjen pitäjäjuhlien järjeste-
lyistä. Kaikki sujui hienosti, vaikka
se sattuikin olemaan kesän harvi-
nainen tihkuinen sadepäivä.

Lahjoitusmaatalonpoikien
muistomerkki näytti edelleenkin
komealta. Sitä koristi ikivihreä
seppele muutamine ikikukkineen,
venäläiseen tapaan. Albina kertoi,
että sen oli laskenut patsaalle
pietarilainen kesäasukas.

Laatokan vesi oli alhaalla. Saa-
roisten aallonmurtajan alkupäässä
pohjan kivet olivat tulleet näkyviin
ja luodon kärjen karikko oli
paljastunut niemeksi. Aallonmur-
tajan suojassa oli ankkuroituneena
laiva. Laatokka oli tumman sininen
ja sen selältä vyöryi vaahtopäitä,
joiden jylinä kuului kotikummulle,

Kivikkoharjulle, kun tuulen voima
vähän hellitti.

Keräsimme muistojen lehdosta
muovikassillisen erilaisia roskia ja
toimitimme ne asianmukaiseen
paikkaan, eli Saaroisten tien
varressa olevalle kaatopaikalle. Sen
läheltä sekä Saaroisista keräsimme
kiviä, jotka asettelimme hautaus-
maan kulman laatoitusten välissä
olevalle hiekalle. Se oli vasta
vaatimaton alku. Pyydän, että kaikki
paikalla kävijät jatkavat tätä työtä,
jotta saamme rakennettua paikasta
siistin ja kauniin. Tunnearvoa lisää,
jos kivet tuodaan paikalle entisten
kotien pihapiireistä. Sopiiko?

Kaikenkokoiset kelpaavat!

Suunnitelmia vireillä

Pitäjäseuran retkellä ilmeni ha-
lukkuutta lähteä talkoisiin Metsä-
pirttiin. Päätimme pitää tästä kiinni
ja järjestää noin toukokuun alku-
puolella muutaman päivän retken.
Kunnanjohtajan kanssa kävimme
katsomassa vanhan kirkon kivijal-
kaa. Kahdessa kohtaa sitä on
näkyvissä. Ne paikat voi raivata ja
pystyttää sinne jonkin sopivan
muiston. Tämä on melkoinen
urakka, mutta jos kiinnostaa, niin
pyydän ilmoittautumaan.

Kuva. Metsäpirtin kunnanjoh-
taja Albina Martjanova on hyvin
kiinnostunut pitäjän menneisyy-
destä.

Kuva. Naiset myivät torikojussa
omenoita, sipuleita, kaalia ja
smetanaa. Kilo pieniä mutta
hyvänmakuisia omenoita maksoi 4
ruplaa (29 ruplaa = 1 euro).

Toinen työmaa on muistojen
lehdon takana aukeava tiheä
ryteikkö, vanha hautausmaa.
Albina katseli sitä ja oli kans-
samme samaa mieltä, että raivata
pitää. Siispä vesureilla ja pienten
puitten kaatajilla ja käsittelijöillä
riittää työtä. Albina lupasi, että
kevään kuluessanykyiset metsä-
pirttiläiset hoitavat kertyvät roskat
paikalta. Siispä: talkoot kutsuvat,
otan ilmoittautumisia vastaan.

Ilmi Pesonen




