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METSÄPIRTTI  SEURA  RY   
 
 

 

Toimintakertomus 2020 
 
Toiminta-ajatus 
Metsäpirti Seura ry vaalii ja tallentaa metsäpirttiläistä perinnettä uusille sukupolville.  
Kiinteitä yhteistyötahoja ovat etenkin muut metsäpirttiläiset yhteisöt, Suvannon Seudun pitäjäyhteisö, 
sukututkimuspiirit, karjalaiset järjestöt sekä Karjalan Liitto. 
 
Toimintaamme vaikuttaneet ympäristötekijät 
Metsäpirtti Seuran toimintavuoteen vaikutti yleismaailmallinen koronaepidemia. Lähes kaikki 
tapahtumat, matkat ja pitäjäjuhla jouduttiin perumaan.  Seuran hallituksen toiminnassa tapahtui ns. 
digiloikka - kokouksia alettiin pitää sähköpostitse sekä loppuvuodesta teams-sovelluksella. 
 
Metsäpirtti Seuralle on koko sen olemassaolon ajan ollut tärkeä ylläpitää ja kehittää suhteita 
Zaporozschkojen kunnan päättäjiin ja kansalaisiin. Vuoden 2020 juhlasuunnitelmat oli jo pitkälle sovittu 
sikäläisen tahon kanssa, kunnes Covid-19 epidemian takia rajat sulkeutuivat. Todettakoon, että 
zaphorozschkolaiset yhteyshenkilöt veivät sekä itsenäisyyspäivänämme ja joulupäivänä kynttilät 
muistomerkeillemme. 
 
 
1. TOIMINTA 
2.2. 2020 Laulun ja tarinan iltapäivä   
Seura oli jäsentensä toiveiden mukaisesti järjestänyt sunnuntai-iltapäivän Karjalatalolle. Laulettiin 
maakuntalauluja Raita Karpon johdolla, laulut esitteli ja pianistina toimi Anja Kuoppa. Läsnä oli 15 
henkilöä. Näitä iltapäiviä oli varattu pidettäviksi neljänä sunnuntaina, mutta korona esti tapahtumat. 
 
18.2.2020 Tulevan kesän pitäjäjuhlien järjestelykokous 
Kunnanjohtajan Anton Podrezovin sekä historioitsija Boris Shuiskin tapaaminen Zaporozschkojessa. 
Kalevi ja Pirkko Hyytiä sekä Ksenia Danishevski olivat sopimassa tulevan kesän pitäjuhlien järjestelyistä. 
 
19.2.2020 Metsäpirtin pitäjäesittely Karjalatalolla  
Esittely Kalevi Hyytiä, myyntitoiminnassa Tapani Myöhänen ja Helka Korpela. 
 
12.-14.3.2020 Metsäpirtti Seuran ja Kirvesmäki Kerhon matka 
Talvisodan päättymisestä oli kulunut 80 vuotta. Taipaleenjoen kenttähautausmaalle laskettiin seppele ja 
Martti Ukkonen kertoi paikan historiasta. Myös Metsäpirtin hautausmaalle tehtiin kunniakäynti ja 
seppeleenlasku. Matkalla oli kymmenen henkilöä. Ryhmä vieraili kutsuttuna myös Metsäpirtin museolla, 
jossa oli mukana myös kunnanjohtaja Podrezov ja historioitsija Boris Shuiski sekä paikallista väkeä. 
 
21.-25.5.2020 Metsäpirtin pitäjäjuhla Zaporozschkojessa 
Juhla jouduttiin peruuttamaan koronan sulkiessa Suomen ja Venäjän rajan.  
 
Muistomerkkialueen kunnossapito 
Muistomerkkialueelle ei voitu järjestää kevään talkoomatkaa. Alueen nurmikonleikkuun on 
kesäkuukausina hoitanut Zaporozschkojessa kunnan työntekijä Igor Jurevits.  
 
Perinnetoiminta 
Metsäpirtti Seura ry:n historiallisia dokumenteja on arkistoitu Mynämäen Kirjaston yhteydessä olevaan 
Metsäpirttihuoneeseen. Matti Orava sai kuluneen vuoden aikana ”Metsäpirtti -kirjan” alkuperäiset 
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lasilevyt, jotka toimitetaan Mynämäen kirjaston Metsäpirttihuoneeseen, kunhan se koronaepidemian 
jälkeen avataan.   
 
 
2. VIESTINTÄ 
Sosiaalinen media 
Metsäpirtti Seura ry:n nettisivu www.karjalanliitto.fi/metsapirttiseura tarjoaa seuran uutiset, tiedotteet 
ja yhteystiedot. Sivun kautta on myös mahdollista liittyä seuran jäseneksi. Alueelliset Metsäpirttikerhot 
ovat voineet halutessaan tiedottaa sen kautta toiminnastaan. Sivustosta on vastannut Pauli Tuohioja. 
 
Seuran omassa nettiportaalissa www.metsapirtti.net/wiki on koko ajan lisääntyvää metsäpirttiläistä 
aineistoa. Vuoden 2020 loppulukema portaalissa vierailujen osalta oli 103.000, joka merkitsee, että 
vuoden aikana portaalissa on vierailtu noin 35.000 kertaa, mikä tekee noin 100 vierailua päivittäin.  
Portaalin ylläpidosta on vastannut Kalevi Hyytiä.  
 
Metsäpirtti-ryhmä facebookissa on jo kerännyt yli 1307 ihmistä (edellisenä vuotena 900). Sivustosta on 
muodostunut aktiivinen keskustelu- ja tiedotuskanava monille aiheille. Erityisesti ihmisiä on kiinnostanut 
lähihistoria, esipolvet ja sukulaisuussuhteet. Igor Vyrelkin, Taipale-ryhmän ylläpitäjä facebookissa, sekä 
Sergey Danilov ovat laittaneet runsaasti valokuvia ja tietoa sekä sota-ajasta että nykypäivästä. 
Kymmenkunta venäläistä seuraa Metsäpirtti-ryhmää ja erityisesti Aleksander Grigorev kirjoittaa tämän 
päivän tapahtumista Zaporozschkojessa. Facebook -ryhmän ylläpitäjänä on Kalevi Hyytiä. 
 
Tiedotus- ja julkaisutoiminta 
Jäsenistölle on lähetetty kevät- ja syystiedote, joissa on informoitu jäsenmaksuista ja ajankohtaisista 
asioista. Metsäpirttiläistä aineistoa on toimitettu Suvannon Seutu -lehteen, joka ilmestyy kahdeksan 
kertaa vuodessa Sakkola-Säätiön kustantamana. Toimituskunnasssa ovat Metsäpirtin osalta Helka 
Korpela ja Katariina Ahtiainen. 
 
 
3. HALLINTO 
Syyskokous 
Yhdistyksen yhteinen kevät- ja syyskokous pidettiin 22.11.2020 Suomen Raamattuopistolla Kauniaisissa. 
Koronasäännöin pidettyyn kokoukseen osallistui paikan päällä 16 henkilöä. Puheenjohtajana toimi Aila 
Martellius. Kokousta voitiin seurata myös Facebook Live-esityksenä kotoa käsin. Syyskokous hyväksyi 
edellisen vuoden tilinpäätöksen ja myönsi hallitukselle vastuuvapauden. Hallituksen erovuoroisista 
jäsenistä Raita Karpo oli pyytänyt eroa ja hänen tilalleen valittiin Martti Ukkonen, muuten hallitus jatkaa 
entisellä kokoonpanolla.  
 
Hallitus 2020 
Pauli Tuohioja,  puheenjohtaja  
Pentti Kaihoniemi,  varapuheenjohtaja 
Tapio Uusitalo,  taloudenhoitaja ja jäsenrekisterin hoitaja 
Helka Eeva-Korpela,  sihteeri  
Kalevi Hyytiä, virtuaalimaailma ja yhteydenpito  Zaporozschkojen kunnan kanssa 
Erkki Hiltunen,  perinnetoiminta  
Tapani Myöhänen,  myyntitoiminta 
Matti Orava,  talkoo- ym. matkojen järjestelyt  
Raita Karpo,  musiikkitoiminta 
Anu Pesso,  viestintä 
 
Hallituksen kokouksia oli vuoden aikana 12, joista lähes kaikki pidettiin Teams- tai sähköpostikokouksina.  
 
 

http://www.karjalanliitto.fi/metsapirttiseura
http://www.metsapirtti.net/
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Toiminnantarkastajat ja kirjanpitäjä 
Toiminnantarkastajina toimivat Arto Hämäläinen ja Tuija Uusitalo, varalla Kirsti Hämäläinen ja Aila 
Martelius. Kirjanpitäjänä toimi Kai Valmunen. 
 
 
4. JÄSENISTÖ 
Seurassa oli vuoden lopussa 189 jäsentä, (210 edellisenä vuotena). Jäsenistä 170 on maksanut 
jäsenmaksun. Karjalan Liitolle on välitetty seuran kautta 87 jäsenmaksua. 
 
Kunniapuheenjohtaja 
Professori Aulis Ukkonen kutsuttiin yhdistyksen syyskokouksessa seuran kunniapuheenjohtajaksi 
kiitoksena hänen suuriarvoisesta, Metsäpirtin hyväksi tehdystä työstään.  
 
Kunniajäsenet 
Syyskokous kutsui 26 henkilöä Metsäpirtti Seura ry:n kunniajäseneksi, heistä suurin osa on syntynyt 
Metsäpirtissä. 
Haapsaari Raija Hall Aila Hiltunen Matti Hyytiä Kalevi 

Hämäläinen Kirsti Karpo Raita Keski-Mäenpää Julia Kiiski Niilo   

Martelius Aila Orava Pirkko Paukku Pipsa Peltonen Maire 

Peltonen Martti Peltonen Pirkko Pesonen Ilmi Rastas Salli  

Repo Veikko Sorvali Annikki Tilli  Tommi Tuohisto-Kokko 

HilkkaTuokko Osmo Ukkonen Kirsti Ukkonen Mauri Valosaari Emma 

Vanninen Aune Viili Aulis 

 
Kotiseutuneuvos 
Kalevi Hyytiä sai tasavallan presidentin myöntämän kotiseutuneuvos -arvonimen kesäkuussa. Arvonimi 
on julkisen arvonannon osoitus yhteiskunnan hyväksi tehdystä työstä. Karjalan Liitto myönsi Kalevi 
Hyytiälle korkeimman ansiomerkkinsä. Hänelle on luovutettu myös Sukututkimusseuran muistomitali. 
 
 
5. TALOUS 
Varsinaisen toiminnan tuotot laskivat toiminnan tyrehtyessä koronan takia. Kulut kuitenkin lisääntyivät 
lievästi. Toiminnan tulos oli aliäämäinen 298,15 €. Muistolehtojen rahasto kasvoi, jonka johdosta Seuran 
taseen loppulukema oli edelliseen vuoteen nähden parempi. Hallitus esittää, että toiminnan alijäämä 
siirretään seuran omaan pääomaan. 
 
 
6. TULEVAISUUDEN RISKIT JA KEHITYSARVIO 
Koronaepidemian pitkittyminen muodostaa selkeän kokoontumista rajoittavan tekijän, joka on 
toiminnasta elävälle yhdistykselle todella vaikea asia.  Jäsenmäärän lasku yhdistettynä jäsenistömme 
vanhenemiseen lienee riskeistä merkittävin.   
 
Kehitys on taantuvaa, ellei yhdessä jäsenistön kanssa löydetä keinoja jäsenistön lukumäärän 
kasvamiseen, talouden vahvistamiseen ja toiminnan kannattavuuden kehittämiseen. Näiden 
vauhdittamiseksi on lisättävä Metsäpirtti Seura ry:n julkista tunnettavuutta ja haettava sellaisia 
toimintamuotoja, jotka toisivat toiminnan yhteyteen nuorempia henkilöitä. 
 
Helsingissä 3.3.2021 
Hallitus 


