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Terveisiä Metsäpirtistä

Kesä on parasta Karjala-aikaa. Kuluneena kesänä retkeily alkoi 15.5,
jolloin kuuden hengen ryhmänä lähdettiin Metsäpirttiin hautausmaata
kunnostamaan. Useimmat meistä kuuluivat Ahtiaisten sukuun.
Moottorisaha soi ja pinoa kertyi. Vaikka tosissaan hikoiltiin, niin kesä jo
ehti kasvattaa miltei kokonaan työn jäljet umpeen.

Talkoita tarvittaisiin tiheään, jotta alue siistiytyisi. Siispä asiasta syttyvät,
ilmoittautukaa, niin toukokuussa taas lähdetään Metsäpirttiin.

——

Metsäpirtti Seura järjesti 6-8. kesäkuuta jäsenmatkan entiseen
kotipitäjään. Kohokohdaksi muodostui yhdistyksen uuden, Karjalan Liiton
mukaisen punamustan lipun naulaaminen Vorken rannassa, Laatokan
äärellä. Seuraavana viikonloppuna lippu vihittiin Karjalaisilla kesäjuhlilla
Jyväskylässä.

Melkoinen kokemus oli Viisjoen kylästä alkanut taivallus ensin kohti
rantaa ja sitten pilkkatietä. Luosia oli tiiviissä jonossa lähes tien pituudelta.
Kesken kaiken silmä tavoitti tiepuolessa ihanan keltaisen kedon kulleroita
tulvillaan.

Kuva. Kyläneuvoston puheenjohtaja Albina Martjanova ja
entisen sovhosin ylieläinlääkäri Sergei Garin (vasemmalla)
tulivat katsomaan töiden etenemistä. Talkoolaiset oikealta:
Ossi Tuokko, Niilo Kiiski, Marja-Liisa Vuorio, Veikko Repo
ja Leo Laulajainen.
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Sitä mietittiin kovasti missä se Saaroisten hovi läävineen mahtoi sijaita.

Jos tiedät, niin ole hyvä ja kerro. Väittävät, että aikanaan hovin päärakennus
purettiin tarpeettomana ja aineksista rakennettiin kirkonkylän kansakoulu.
Onko näin?

Lääväkylähän on saanut nimensä Saaroisten hovin läävästä. Rannan
suuntaisena kulkeva pilkkatie alkanee vanhasta kalastusrannasta ja päättyy
Saaroinen-Tappari –tieltä Saunasaareen menevään tiehen siinä missä
mäeltä alas tultaessa metsä alkaa. Pilkkatien varret ovat jylhää,
monimuotoista metsää, johon kannattaa tutustua.

Tie sai siitä nimensä, että puiden runkoon veistettiin pilkat, joiden
mukaan kalastajat osasivat syysyössä suunnistaa tietä myöten koteihinsa.
Syvemmälle, lähelle Laatokkaa on rakennettu kookkaita taloja. Jossakin
lienee myös vakituista asutusta, koska vapaana liikkuva vasikka seuraili
meitä innokkaasti. Kalevi Hyytiä kuvasi tien ja kuvia voi katsella
www.metsäpirtti.net kotisivuilla.

———

Seuraava piipahdus tehtiin heinäkuun alussa Pyhäjärvellä vietetyn
lahjoitusmaatalonpoikien muistomerkin uudelleen vihkimismatkan
yhteydessä. Maaherra Jahnjuk Käkisalmesta ja kulttuuriasiainneuvos Kari
Poutasuo opetusministeriöstä osallistuivat tilaisuuteen. Samalla paljastettiin
lähellä sijaitsevan sankarivainajien muistomerkin nimilaatta, johon on
kaiverrettu myös kolme metsäpirttiläistä nimeä.

Muistomerkki sijaitsee kauniilla paikalla lähellä entistä hautausmaata.
Koska lähellä ei ole asutusta, nuoriso viihtyy muistomerkin edessä
avautuvalla kentällä. Tästä muistomerkki joutui melko pian kärsimään.
Lyhty katosi sen huipulta.

Juhlan jälkeen isännät järjestivät kiertomatkan Pyhäjärven ympäri.
Matkaa kertyy 50 km. Samalla reitillä ajettiin ennen polkupyöräkilpailuja.

Kari Poutasuolle järjestettiin tutustumiskierros myös muille
lahjoitusmaatalonpoikien muistomerkeille. Varauduimme ottamaan vieraat
vastaan Metsäpirtissä, missä muistomerkki on edelleenkin hyvässä ja
siistissä kunnossa.

———




