
 
 

 

    Jäsentiedote 1 / 2012 

 

Hyvät Metsäpirtin Peltosten sukuseuran jäsenet! 

 
Toimintakausi 2011-2012 alkaa olla lopuillaan ja valmistautuminen seuraavaan on jo täydessä vauhdissa. 

Paljon on taas edessä. Varsinkin kesällä on monia tapahtumia, joilla voi täyttää kesäohjelmaansa. Meille 

Peltosille tärkein on tietenkin sukukokous ja -tapaaminen elokuussa Uudessakaupungissa. Laitattehan jo 

päivämäärän allakkaanne ja saavutte paikalle sankoin joukoin. Tervetuloa! 

 

Metsäpirtin Peltoset ry:n sukukokous 25. elokuuta 2012 Uudessakaupungissa. 
 

Sukukokous pidetään vanhassa suolamakasiinissa merenlahden rannalla, aivan kaupungin keskustassa, 

maukkaasta ruuasta tunnetussa Sualaspuar-ravintolassa. Sualaspuaria emännöivä Annikki Nyholm on 

sukulainen, Metsäpirtin Peltosia hänkin. 

 

Ohjelmaan kuuluu pieni opastettu kävelykierros vanhan Uudenkaupungin idyllisellä puukorttelialueella. 

 

Merihenkisen lounaan ja sääntömääräisen kokouksen jälkeen toimittaja Taina Saarinen kertoo 

muistelukirjoittamisesta. Miten kirjoitan, miten etsin tietoa, miten houkuttelen omaa muistiani availemaan 

kätköjään? Esimerkkinä ”tavallisen perheen tarina”, pieniä jälkiä seuraillen tehty perhehistoria, joka laajeni 

muutamista muistiinpanoista pieneksi kirjaksi. 

 

Paikalla on valokuvien skannauspiste (paperikuvien siirtäminen digitaalisiksi tiedostoiksi) ja tietoa vanhojen 

valokuvien ja niihin liittyvän tiedon tallentamisesta. ”kukas tässä kuvassa taas olikaan…”.  Katso alempana 

valokuvien keruuohjeita. 

 

Kahvilla virkistäytymisen jälkeen seuraa iloista musiikkiohjelmaa ja arpajaiset. 

 

Ohjelmatoimikunta valmistelee parhaillaan sukukokouksen ohjelmaa. Tarkempia tietoja ohjelmasta ja 

ilmoittautumisesta seuraavassa jäsenkirjeessä. 

 

 

”Kuva kertoo enemmän kuin 1000 sanaa” – vai kertooko? 

 

Vanhat valokuvat ovat kiehtovia. Pelkkä kuva ei kuitenkaan kerro mitään sille, joka ei henkilökohtaisesti 

tunne kuvan henkilöitä tai paikkaa. Jos kuvan sisältämä tieto, kuvan tarina, unohtuu, se on vain yksi kuva 

miljardien joukossa. Dokumenttiarvon säilymiseen voit vaikuttaa itse. 

 

Kerro siis se mitä kuvasta tiedät, niin sen arvo säilyy! Ota vanhoja valokuviasi mukaan sukukokoukseen, 

jossa niitä kopioidaan digitaaliseen muotoon. Samalla voit tallentaa kuvan tiedot. 

 

Mieti keitä kuvassa on ja, mikäli mahdollista, etsi heidän syntymävuotensa. 

Milloin kuva on otettu?  

Missä kuva on otettu: kunta, kylä, minkä niminen talo kuvassa on? Mikä on kuvanottotilanne? Onko 

kyseessä työpaikka, järjestö, koulu tms? 

Kerro mitä kuvassa tarkalleen ottaen tapahtuu ja miksi kuva on aikanaan otettu.  

Kuka on ottanut kuvan? 

Numeroi paperikuvat lyijykynällä. Kirjoita tietosi kuvista erilliselle paperille. 

 

 

 



 
 

 

Yhdistysasioita 

 

Metsäpirtin Peltoset ry:ssä on tällä hetkellä 139 jäsentä. 

 

Yhdistyksen nettisivut www.sukuni.fi/peltonen/ 

Mielenkiintoista tietoa löydät myös sivuilta www. metsapirtti.net 

 

Yhdistyksen hallitus kokoontuu seuraavan kerran 1.7.  Ota yhteyttä hallituksen jäseniin, kysy ja ehdota. 

Leni Knutar, puheenjohtaja  

puh. 045 134 5142.sähköposti leni.knutar(at)elisanet.fi  

Pirkko Peltonen, sukututkimus ja jäsenrekisteri  

puh. 040 521 1417 ja (09) 857 4617, sähköposti pirkko.peltonen(at)fimnet.fi  

Taina Saarinen, sukujuhlien järjestelytoimikunta 

puh. 045 6757255, sähköposti taina.saarinen(at)saunalahti.fi 

 

Tulevia tapahtumia 
Metsäpirtin hautausmaan kunnostustalkoot ovat toukokuussa. Tiedustelut Ilmi Pesonen, p.040 7306166 

 

Metsäpirtin-matka on 6.-9. heinäkuuta. Matkan hinta on noin 370 e. Vapaita paikkoja linja-autoissa voi 

tiedustella Kalevi Hyytiältä: kalevi.hyytia(at)metsapirtti.net; puh. 040-502 2750. Lisätietoa myös  

www.metsapirtti.net/pitajaju/2012/ 

Matkan ohjelmassa on pitäjäjuhlat Koselan kulttuuritalolla 7.7. ja retkeilyä kotikylissä. 

 

Karjalaiset kesäjuhlat Lahdessa 15. – 17.6. Teemana ovat kädentaidot ja muotoilu. Lisätietoja 

www.lahdenseutu.net 

 

Helena Eevan musiikkinäytelmä 'Riepumatto' 

14.10.2012 Karjalatalossa.  

 

 

Jäsen maksu 

Mikäli jäsenmaksusi on tältä toimikaudelta vielä maksamatta, toivomme suorittavasi maksun enne 

tilikauden päättymistä 30.4.  

 

Jäsenmaksu on 10 euroa, jonka voi maksaa seuran tilille: 

Mietoisten Säästöpankki 435512-237320 

http://www.sukuni.fi/peltonen/
http://www.metsapirtti.net/pitajaju/2012/

