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Paikka

Karjalatalo, Laatokka-sali

Vetovastuu Metsäpirtti
Läsnä

Kalevi Hyytiä, puheenjohtaja.
Harri Laine, sihteeri
Markku Hämäläinen, Irja Jantunen, Hellevi Kuuppo, Pertti Lamppu, Eeva Malkamäki,
Heikki Malkamäki, Hellevi Mattila, Maire Peltonen, Pirkko Peltonen, Ilmi Pesonen,
Antero Pärssinen, Kaarina Pärssinen, Jorma Pöyry, Eija Savolainen, Esko Simonen,
Keijo Tikka

1. Avaus.
Kokouksen puheenjohtaja Kalevi Hyytiä avasi kokouksen ja toivotti osallistujat
tervetulleiksi
2. Esityslista
Hyväksyttiin esityslista.
3. Esittäytyminen.
Läsnäolijat esittäytyivät
4. Edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja
5. Esitelmä: Metsäpirtin Ahtiaiset - sukukirjaprojekti
Harri Laine esitteli Metsäpirtin Ahtiaisten sukuseuran tuottamaa, marraskuussa 2014
valmistuvaa sukukirjaa ’Ahtiaiset Metsäpirtistä maailmalle’ ja sen 1ähes 20 vuotta
kestänyttä tekoprosessia. Kirjaan sisältyy sukututkimus talonpoika Lauri Ahtiaisen (s.
n.1686) ja hänen puolisonsa Johanna Suden jälkipolvista. Sukututkimus kattaa n.
6000 Laurin jälkeläistä. Lauri Ahtiaisen tila sijaitsi Sakkolan (myöhemmin
Metsäpirtin) Vanhajaaman kylässä, myöhemmin Viisjoeksi nimetyllä alueella.
Sukututkimuksen lisäksi kirjassa on mm. selvittelyä sukunimen ja Laurin alkuperästä
ja oloista talonpoikana lahjoitusmailla. Laurin tilan omistusolot ja pirstoutuminen
kuvataan 1700-luvun alusta 1930-luvun loppuun. Selvitys perustuu maakirjoihin ja

mm. isojakokarttoihin. Ahtiaisten suvun elinkeinoista Metsäpirtissä esitellään
erityisesti kalastusta Laatokalla. Edelleen käsitellään talvi- ja jatkosotaa, evakkoon
lähtöä ja evakkomatkaa sekä asettumista uusille asuinalueille. Mukana on joitain
kertomuksia oloista Metsäpirtissä 1920- ja 1930 luvuilla. Kirjaa varten on kerätty
runsaasti kuvia seuran jäseniltä. Tunnistamattomia kuvia jäi paljon varastoon. Kirjan
laajuus on noin 600 sivua josta sukututkimus indekseineen vie noin 400 sivua.

6. Kyläesittely: Metsäpirtin Vanhajaama/ Viisjoki
Harri Laine esitteli Metsäpirtin Vanhajaaman kylän historia ja kylän rajojen
muutoksia 1600-luvulta 1930-luvulle. Vanhajaama on vanha kylä. Jo Vatjan
viidenneksen verokirjassa mainitaan useita kyliä Viisjoen rannalla, mutta nimiä on
vaikea yhdistää Vanhajaamaan. Yksi mahdollisuus olisi ’Kylä Viisjoen mutkassa’.
Jaama tarkoittaa kyytipaikkaa, joten kylässä on ehkä toiminut sellainen jo 1500
luvulla ja ehkä aiemminkin. Kylä esiintyy vaihtelevasti 1600-luvun maakirjoissa.
Tiloja on parhaimmillaan kuusi. 1600-luvun lopulla kylä autioituu. 1724 henkikirjan
mukaan kylässä on kaksi tilaa Ahtiaisten ja Peltosten tilat. Tilojen rakennukset
sijaitsevat Viisjoen ison mutkan tuntumassa. Kylä on pinta-alaltaan suuri, 3200 ha,
joka on noin kuudesosa koko Metsäpirtin pinta-alasta. Tilat kuuluvat 1713 MusinPuskinille lahjoitettuihin alueisiin. Vuodesta 1734 alkaen Ahtiaisten tilaa on
läänintileissä kutsuttu Viisjoen kyläksi ja Peltosten tilaa Vanhajaamaksi. Talot ovat
kuitenkin vierekkäin samalla peltoaukeamalla. 1700-luvun lopulta alkaen tiloja
ryhdytään jakamaan ja 1870- luvulla Isojaon tapahtuessa tilat ovat osittuneet noin 30
tilaksi. Isojako muuttaa kylärajoja, kylät pienenevät ja useiden tilojen päärakennukset
joudutaan siirtämään. Viisjoki jää entiseen Vanhajaaman paikkaan, mutta Vanhajaama
keskittyy rajan tuntumaan Tappariin ja Laatokan rannalle. Tilojen pirstoutuminen
jatkui 1930 luvulle asti.

7. KarjalaDNA projekti, Kalevi Hyytiä
Kalevi Hyytiä kertoi Karjala DNA -hankkeesta. Lisätietoa löytyy osoitteesta
https://www.familytreedna.com/public/karjaladna/. Hankkeen Facebook sivut
löytyvät hakusanalla ’Karjala DNA’.
8. Kuulutko sukuuni järjestelyt – Eeva Malkamäki.
Eeva Malkamäki kertoi Kuulutko sukuuni tapahtuman 11.-12.10. järjestelyistä.
Suvannon seudun sukututkijoiden osastolla tulee olemaan esillä pihapiiriaiheisia
pitäjäkohtaisia tauluja 1/pitäjäja kirjallisuutta. Kartoitettiin näyttelyosaston rakentajia
ja purkajia perjantaille ja sunnuntaille sekä päivystäjiä la-su. Keskusteltiin
kuvasarjasta.

9. Sukujutut – sukututkimusohjelman opastustarve.
Todettiin, että koulutukseen on eritasoisia tarpeita, yleisistä mahdollisuuksista
harvemmin käytettyihin erityispiirteisiin. Esitettiin että koulutusta voisi järjestää
kokousten yhteydessä, esimerkiksi ennen varsinaista kokousta, jo klo 13 alkaen ja
varsinainen kokous olisi vasta 15-17. Opastusta voisi olla jo seuraavan kokouksen
yhteydessä. Esittelijäehdokkaana tuotiin esiin Seija Pärssinen.

12. Taloudellinen tilanne.
Kahvikassan tuotto 68.00 euroa. Saldo 1192,63 euroa.
13. Seuraavat kokoukset
29.11.2014 Yläsali, vetovastuussa Sakkola
Vuoden 2015 kokousajat
24.1.2015, vetovastuussa Vuoksela
18.4.2015, vetovastuussa Pyhäjärvi
19.9.2015, vetovastuussa Rautu
14.11.2015, vetovastuussa Metsäpirtti

14. Muut asiat
Keskusteltiin osallistumisesta Karjalatalossa kirjamarkkinoille 15.11.2014.
Ei osallistuta sukututkimuspiirin ominaisuudessa.
15. Kokouksen päättäminen.
Puheenjohtaja päätti kokouksen 16:43.

