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Toimintakertomus 2019 

 

Metsäpirtti Seuran tavoitteena on vaalia ja tallentaa metsäpirttiläistä perinnettä ja siirtää 

pirttiläisyyttä uusille sukupolville. Seuralla on monia kiinteitä yhteistyötahoja; muut 

metsäpirttiläiset yhteisöt, Suvannon seudun pitäjäyhteisö, sukututkimuspiiri, karjalaiset 

järjestöt ja Karjalan Liitto. 

Metsäpirtti Seuralle on tärkeää pitää yllä ja luoda hyvät toiminnalliset suhteet nykyiseen 

Zaporozhskojen kunnan päättäjiin sekä kansalaisiin. Metsäpirtin pitäjäjuhlat on voitu 

järjestää joka toinen vuosi onnistuneesti yhteistyössä vanhoilla paikoilla nykyisen 

kunnanjohdon kanssa asioista sopien. 

Vuoden 2019 pitäjäjuhla oli Uudessakaupungissa, väkeä oli noin 300. Talkooväkeä oli 

runsaasti. Juhlan kohokohtia oli läsnäolevien Metsäpirtissä syntyneiden kukittaminen. 

Heitä oli paikalla 32. 

 

Seuran hallinto ja talous 

Metsäpirtti Seuran puheenjohtajana on toiminut Kalevi Hyytiä, varapuheenjohtajana 

Tapani Myöhänen, taloudenhoitajana (rahastonhoitaja ja jäsenrekisteri) Tapio Uusitalo, 

sihteerinä Helka Eeva-Korpela. Perinnetoiminta vastaavana on ollut Erkki Hiltunen. 

Talkoomatkan ja muiden matkojen järjestelijänä on toiminut erityisesti Matti Orava. 

Myyntitoiminnan vastaavana on ollut Tapani Myöhänen, jäsenhankinta Pauli Tuohioja ja 

Matti Orava. Hallitukseen ovat kuuluneet myös Raita Karpo, Anu Pesso ja Pentti 

Kaihoniemi. 

Virtuaalimaailman kehittäjänä on erityisesti mainittava puheenjohtaja Kalevi Hyytiä. Hän 

on ollut myös päävastuullinen yhteydenpidosta Zaporozhskojen kunnanjohdon kanssa. 

Seuran toiminnantarkastajina ovat toimineet Arto Hämäläinen ja Tuija Uusitalo. 

Varatoiminnantarkastajiksi valittiin Aila Martelius ja Kirsti Hämäläinen.                                                               

. 

Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana kuusi kertaa. Seuran talouden tulos on ollut 

vuonna 2019 ylijäämäinen 1116,13 €. Hallitus esittää, että ylijäämä siirretään seuran 

omaan pääomaan.            . 

 

Jäsenistö 

Toimintavuoden lopussa seurassa oli  210  jäsentä, joista jäsenmaksun on maksanut 164 

jäsentä. Seuran kautta Karjalan Liitton jäsenmaksun on maksanut 84 jäsentä. 

 

Tilaisuudet ja tapahtumat 

Kevätkokous 30.3.2019 Seinäjoella Hotelli Almassa. 

Metsäpirtti 80 vuotta sitten- seminaari Seinäjoella 30.3.2019, Talvisodan ensimmäinen 

päivä, Riikka Rastas ja Erkki Hiltunen. 



Suvannon seudun sukututkimuspiiriin osallistuminen, neljä koontumista 2019, Metsäpirtin 

vetovastuu 16.11.2019. 

Kunniapuheenjohtaja Leo Laulajaisen hautajaisiin osallistuminen 26.5.2019 Alastarossa. 

Karjalaiset kesäjuhlat Hämeenlinnassa 14. – 16.6.2019. 

Pitäjäjuhla Uudessakaupungissa 30.6.2019.  

Osallistuminen Kirvesmäki Kerhon 30-vuotisjuhliin 13.10.2019. 

Syyskokous 9.11.2019 Suomen Raamattupistolla Kauniaisissa 

Talvisotaseminaari  9.11.2019, Seppo Hynnä ja Lasse Nyman esitelmöivät Kauniaisissa. 

 

Perinnetoiminta 

Puheenjohtaja Kalevi Hyytiä on tallentanut edelleen Metsäpirtin historiaa nettiin 

Metsäpirtti-wikiin. Hän on tutustunut arkistotietoihin esimerkiksi Inkerin Vuolteen 

seurakunnan ja Metsäpirtin väestön juurista. Toiveena on, että metsäpirttiläinen virtuaali- 

ja valokuva-arkisto olisi yhtenäinen integroitu kokoelma samassa paikassa.  

Erkki Hiltunen ja Riikka Rastas ovat Etelä-Pohjanmaalla pitäneet yllä perinneasiaa sekä 

karjalaisyhteisöjen että piirin tasolla. 

Hallitus on päättänyt alkaa koota kyläkunnittain ryhmiteltyjä digitaalisia kuvia. Leo 

Laulajaisen jäämistöstä on toimitettu materiaalia Mynämäen kirjaston 

Metsäpirttihuoneeseen. 

Hallitus on edelleen keskustellut Metsäpirtin museohankkeesta, kirjaston tila on pieni ja se 

on paljon kirjaston muussa käytössä. Mynämäkeä pidetään parhaana museopaikkana 

Metsäpirtin perinteen kannalta. 

 

Matkat 

Talkoomatka Metsäpirttiin 2. – 5.5.2019, kahdeksan osallistujaa.  

Kirvesmäkikerhon ja Turun seudun Metsäpirttikerhon kotiseutumatkaan osallistuminen 23. 

-26.5. 2019, mukana runsaasti seuran edustajia. 

Museon avajaiset Zaporozhskojessa 11.6.2019, seuran edustajat Matti Orava ja Tapio 

Uusitalo. 

Metsäpirtin taistelupaikkoihin tutustumismatka, 10 osallistujaa Matti Oravan johdolla. 

Suomi-Venäjä seuran matka, mukana seuran jäseniä, neuvottelu ensi kesän pitäjäjuhlien 

järjestämisestä, Aila Martelius ja Matti Orava, tulkki Viktoria Kulmala. 

Antinpäivän matka Metsäpirttiin 29.11. -1.11.2019, osallistujia 10. 

Puheenjohtaja Kalevi Hyytiä ja Pirkko Hyytiä ovat tehneet useita matkoja Metsäpirttiin. 

 

Tiedotustoiminta 

Jäsenistölle on lähetetty kaksi tiedotetta, ennen kevätkokousta ja ennen syyskokousta. 



Kokouksista ja muista tapahtumista on tiedotettu Karjala-lehdessä ja Suvannon Seutu-

lehdessä. Seuran omilla internetsivuilla www.metsapirtti.net sekä Karjalan Liiton 

internetsivujen tapahtumatiedoissa. 

Metsäpirtti-ryhmä facebookissa on myös toiminut tiedotuskanavana. Ryhmässä on yli 

1000 jäsentä ja sen ylläpitäjänä on toiminut Kalevi Hyytiä. Sakkola-säätiön kustantamassa 

Suvannon Seutu-lehti on ilmestynyt kahdeksan kertaa vuodessa, siinä on säännöllisesti 

metsäpirttiläistä aineistoa. Toimituskuntaan kuuluvat Metsäpirtin osalta Helka Eeva-

Korpela ja kesästä 2019 alkaen myös Katariina Ahtiainen.  

 

Toiminta Zaporozhskojessa 

Vuosittaisen talkoomatkan aikana on kunnostettu hautausmaa- ja muistomerkkialuetta. 

Puheenjohtaja Kalevi Hyytiä ja osa hallituksen jäsenistä on tavannut myös kunnanjohtajaa 

ja muita vaikuttajia tervehdys- ja neuvottelukäynneillä. Zaporozshkojen uuden museon 

avajaisiin on osallistuttu, sinne lahjoitettiin maalaus Metsäpirtin kirkosta. Paikallisen 

toimijan kanssa on sovittu muistomerkkialueen kunnossapidosta korvausta vastaan. 

 

 

 

 

 

 

 


