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Esimiehen palsta

Hyvät Ahtiaisten 
sukuseuran jäsenet

Seuramme jäsenmäärä kasvoi 
ripeästi menneen vuoden aikana. 
Toivotan kaikki uudet jäsenet terve-
tulleiksi mukaan.

Seuran toimintaan otettiin toissa 
vuonna aloitetun kyykkäharjoitte-
lun lisäksi mukaan uusia perintei-
den vaalimismuotoja. Vehmaalla 
keväällä järjestetty �Piirakkapäivä� 
keräsi runsaasti väkeä. Riisi-, peru-
na-, hirssi- ja tattaripiirakoita sekä 
lohikeittoa valmistettiin joukolla 
innokkaasti. Sananlasku useasta 
kokista ja huonosta sopasta osoitet-
tiin pelkäksi taruksi. Tuotteet olivat 
herkullisia, ja niitä syntyi riittävästi 
mukaankin otettavaksi. Moni meis-

tä oppi uusia, vai pitäisikö sanoa 
vanhoja, taitoja. Tämäntyyppisiä 
perinneruokiin tai muihin perin-
teisiin liittyviä tilaisuuksia tullaan 
järjes tämään jatkossakin.

Viime kesänä Metsäpirtti- päivien
yhteydessä järjestettyyn kotiseutu-
matkaan Metsäpirttiin osal listui 
muutama seuramme jäsen. 
Sukukokouksessa toivottiin tule-
vana kesänä seuran omaa matkaa 
Metsäpirttiin. Tällainen pyritään 
järjestämään.

Sukukokous pidettiin syk syllä 
Kauhajoella. Kokouksen yhtey-
dessä oli mielenkiintoinen kierto-
ajelu, jossa tutustuimme Ahtiaisten 
asuinsijoihin Kauhajoella � esitän 
vielä kiitokset retkioppaille hyvistä 
esittelyistä.

Ensi vuoden sukukokous on 
Vehmaalla. Yhtenä ajatuksena on 
järjestää sen yhteydessä samanta-
painen kiertoajelu. 

Viime sukukokouksessa toi-
mimme vielä vanhojen sääntöjen 
mukaisesti. Nyt ovat uudet sään-
tömme saaneet jo viranomaishy-
väksyntänsä ja ovat siten voimassa. 

Seuran yhtenä päätavoitteena on 
ollut sukukirjan aikaansaaminen. 
Tämä ei ole kuluneen toiminta-
vuoden aikana edistynyt toivotusti. 
Hankkeen edistäminen on tulevan 
kauden päätavoite. Meillä on koot-
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Yleisön pyynnöstä! Vireillä Metsäpirtin Ahtiaisten sukuseuran oma 
matka ensi kesänä Metsäpirttiin.

Matkaa varten on tiedusteltu majoitusta 15.-18.6. eli viikkoa ennen 
juhannusta. Majapaikka olisi viime kesänä valmistunut hiihtokeskus 
Igora Raudussa, uusi ja hyvätasoinen. Jos lähtijöitä olisi 30, hinnaksi 
tulisi 374 �. (Sis. puolihoito, viisumi, kuljetukset)

Matka toteutuu, jos riittävästi lähtijöitä löytyy. Tarkka aikataulu ja 
ohjelma muotoutuvat myöhemmin. Jos kiinnostaa, ota heti yhteyttä 
Liisahelenaan, puh. 02 � 258 6246 (iltaisin)

tuna laaja sukututkimusaineisto. 
Sen tarkistaminen, tietojen var-
mentaminen ja täydentäminen sekä 
päättelyjen perustelu on iso työ. 
Tätä yritetään nyt viedä eteenpäin 
vaiheittain ja tehtäviä jakamalla.

Sukukirjaan tulee sukututkimus-
osuuden lisäksi myös tekstiosuus. 
Tähän kaivataan lisää materiaalia, 
esimerkiksi kyläkuvauksia tai 
kuvauksia joistain tapahtumista tai 
tavoista. Artikkelit voivat liittyä 
Ahtiaisten oloihin Metsäpirtissä, 
mutta myös myöhempiin aikoihin.

Kirjaan sopisi hyvin esimerkiksi 
tekstiksi muokattuna kyläesittely, 
jonka kuulimme Kauhajoen kierto-
ajelun yhteydessä. Jos sinulla on 
idea artikkelista, tai mikä vielä 
parempaa � valmis artikke li, 
ota yhteyttä keneen tahansa 
sukukirjatoimi kunnan jäseneen. 

Sukukirjan valmistumista vauhdit-
tamaan järjestämme Helsingissä 
keväällä 2007 sukukirjapäivän. Sen 
aikana on tarkoitus pohtia kirjan 
sisältöä, koota aineistoa ja selvittää 
mihin tuloksiin sukututkimus-
työryhmä on päätynyt suvun alku-
vaiheista. Tilaisuuden ohjelmaan 
on suunniteltu myös historiantut-
kijan esitelmää 1700-luvun oloista 
Karjalassa.

Lopuksi esitän perinteisen toi-
veen siitä, että itse kukin välittäisi 
eteenpäin tietoa seurasta ja sen 
jäsenyydestä.

Harri Laine
Sukuseuran esimies

Sukuseuran matkalle 
Metsäpirttiin


