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Metsäpirtti-arkisto Mynämäkeen

Mynämäen kirjastoon avataan
marraskuun lopussa Metsäpirtti-
arkisto.

Aloitteen arkistosta on tehnyt
Metsäpirtti-seura, jolle Mynämäen
kultturi-kirjastolautakunta osoitti
sopivan paikan kirjaston yläkerrasta.

Internet-yhteyksineen ja
kortinlukulaitteineen arkisto
palvelee erityisesti sukututkijoiden
apuna, mutta sinne on tarkoitus
koota kaikkea mahdollista
Metsäpirttiin liittyvää aineistoa.

Heti alkuun arkiston hyllyille
tulevat mm. 1950-luvulla kirjoitettu

Metsäpirtin historia, Pirttiläiset-
kirja, Siirtokarjalaisten tien kaikki
viisi osaa, kolmiosainen Metsäpirtti
meille rakas -teos sekä sukuseurojen
julkaisut. Karttoja on jo seinillä, ja
leikearkistossa suuri määrä
lehtijuttuja, joita Metsäpirtistä on
julkaistu mm. Karjala-lehdessä.
Vastaanotettavaa materiaalia ei
haluta mitenkään rajata, sen
toivotaan olevan mahdollisimman
monipuolista.

Arkistoon halutaan talteen myös
viime vuosikymmenien muistoja.

- Metsäpirttiläisten historiaa on
sekin, kun asetuttiin asumaan uusille

Mynämäen Metsäpirtti-arkistoon kootaan myös karttoja, esittelevät
Markku Lemmetti (vas.), Esa Martelius, kirjastonjohtaja Matti

Nepponen ja arkiston yhdyshenkilö Kari Ahtiainen.
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alueille, muistuttaa arkiston
yhdyshenkilöksi ryhtynyt Kari
Ahtiainen.

Hankkeen puuhamiehinä ovat
hänen lisäkseen olleet mm. Matti
Alistalo Mynämäestä ja Markku
Lemmetti Mietoisista, kaikki myös
Metsäpirtin Ahtiaisten
sukuseuralaisia.

Arkistoon halutaan koota yhteen
paikkaan sitä vanhaa tietoa, mitä
vanhasta kotipitäjästä on tallessa,
mutta myös uudempaa, kuten
kymmenisen vuotta sitten
kotiseutumatkoilla kuvatut videot.

- Sekin oli yksi historian vaihe,
kun Kannas uudelleen avautui,
sanoo Kari.

Valokuvien ja videoiden lisäksi
myös isovanhempien, vanhempien
ja muiden iäkkäämpien sukulaisten
haastatteluja on nauhoilla siellä
täällä. Pitkä säilytys on kuitenkin
nauhoille tuhoisaa, joten niiden
tallettamiseksi olisi hyvä tehdä
jotain, uskovat arkiston
puuhamiehet.

Lakkautettujen kuntien,
seurakuntien ja valtion
viranomaisten arkistot on talletettu
Mikkelin maakunta-arkistoon.
Yhdistysten ja yksityisten mukaansa
saamaa aineistoa on ehkä vielä
jäljellä joillakin. Uusi arkisto on
tarpeen juuri niiden kokoamiseksi

yhteen paikkaan kiinnostuneiden
käyttöön.

Talkoomiehet pohtivat mm. sitä,
mihin on talletettu Mynämäen
Osuuspankkiin 70-luvulla
fuusioidun Metsäpirtin Osuuspankin
asiakirjat.

- Varmasti ne ovat jossakin, mutta
missä? Pankissa tietänevät,
tuumailevat miehet.

Monilla luovutetun alueen
pitäjillä on jo omat arkistonsa, mm.
kurkijokelaiset ovat koonneet
omansa Loimaalle, sakkolalaiset
Lempäälään ja kirvulaiset
Mäntsälään.

Uusilla asuinsijoilla syntynyttä
ikäpolvea edustavat Kari ja Markku
näkevät Metsäpirtti-arkiston jatkona
sille kotiseututyölle, jota molemmat
ovat Mietoisissa tehneet.

Molemmat toivovat työhön lisää
väkeä sekä yhteydenottoja niiltä,
joiden kätköissä vielä mahdollisesti
on vanhaa Metsäpirttiin liittyvää
aineistoa.

- Jos liikkeelle olisi päästy jo
kymmenen vuotta sitten, tulos olisi
varmasti ollut parempi. Mutta
parempi myöhään kuin ei
milloinkaan, pohtii Kari.

Metsäpirtti-arkiston avajaiset on
29.11.2003 klo 13.00. Kari Ahtiaisen
tavoittaa numerosta 02-4310606.




