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       Kuva: Jussi Frösén 

Hyvä Metsäpirtin Peltosten suku! 
 
Kiitän luottamuksestanne valitessanne minut sukuseuramme puheenjohtajaksi!  
Ilmi antoi meille viime vuonna vielä yhden kauden aikaa etsiä itselleen seuraajaa. Se ei ollut 
helppoa. Kenellä riittäisi sitä innostusta, tarmoa ja tietämystä kuin hänellä. Kun yksi toisensa 
jälkeen perustellen kieltäytyi, ei minulle jäänyt äitini puolelta vahvasti Peltosista polveutuvana 
juurikaan valinnan varaa. Mummoni, Maria Haapsaari oli Maria Martin tytär Peltonen, joka 
isänsä Martin kautta polveutui suoraan Peltosen pojista Tahvoon. Sivulinjoiltaan hän oli myös 
Peltosen poikien Paavon ja Matin jälkeläisiä. Myös äijäni, Oskar Haapsaari, oli Pekan Valpuri 
tyttären jälkipolvea.  
Itse en Metsäpirtissä ole vielä päässyt käymään, mutta lapsuudestani on minulla paljon 
mielikuvia sieltä. Onnekseni sain näet viettää varsinkin ennen kouluikää paljon aikaa 
mummon ja äijän kanssa maalla. Lähes päivittäinen puheen aihe oli kuinka hyvä 
Metsäpirtissä oli ollut.  
Kuten sukujuhlassa totesin, tiedän astuvani Ilmin jälkeen erittäin suuriin saappaisiin. Yritän 
kuitenkin parhaani mukaan lompsotella niillä ja yhdessä innostuneen hallituksen kanssa 
luotsata sukuseuramme eteenpäin. Suuria uudistuksia tai muutoksia emme näe 
tarpeelliseksi, vaan annamme luonnollisen kehityksen jatkua ja johtaa meitä eteenpäin. 
Tuulahduksena tulevaisuudesta voisin ehkä mainita, että suunnittelemme ja valmistelemme 
seuraavaa sukukokousta Metsäpirttiin. Se tulisi olemaan Metsäpirtti – juhlan yhteydessä 
30.6. – 3.7.2010. Matkan hinta ja järjestelyt riippuvat osallistujien määrästä. Mikäli yhtään 
harkitset osallistumistasi yhteiselle matkallemme, niin ilmoita siitä aivan alustavasti kahden 
viikon kuluessa Pirkko Peltoselle p. 040–521 1417 tai pirkko.peltonen(at)fimnet.fi. 
 
Antoisaa loppuvuotta toivottaen 
Leni Knutar 
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Sukukokous Raisiossa 

 
Kauniina elokuisena päivänä kokoontuivat noin puolet sukuseuran jäsenistä neljänteen 
sukukokoukseensa Raisioon. Tällä kertaa jätettiin ohjelmaan virallisen osuuden ja esitysten lomaan 
aikaa jutusteluun ja kuulumisten vaihtoon. Iloinen puheen sorina täyttikin Huhkotalon suuren salin 
aina kun siihen oli mahdollisuus. Historiallisen tuulahduksen toivat muistelot omilta evakkotaipaleilta. 
Nämä omat kokemukset ovat niitä, joita meidän tulee nyt kirjoitta ylös, jotta ne olisivat vielä vuosienkin 
kuluttua sukujuuriaan etsivien jälkipolvien saatavilla. Paljon kaivattua suvun nuorisoa edusti edelleen 
lähinnä esiintyjien joukko. Toivottavasti se kuitenkin kantaa hedelmää tulevaisuuteen ja nuorten 
osallistujien joukko kasvaa ajan myötä. 
Sukukokouksessa virallisten asioiden käsittelyn lisäksi tehtiin kaksi merkittävää päätöstä. Merkittävin 
historiallinen muutos oli sukuseuran perustajajäsenen Ilmi Pesosen luopuminen puheenjohtajan 

tehtävästä. Hän on luotsannut Metsäpirtin Peltosten sukuseuraa 
valtavalla innostuksella siihen vakaaseen toimintaan, mitä se tänä 
päivänä on. Kiitos hänelle siitä! Hänen työnsä kantaa meitä eteenpäin. 
Se ei tietenkään oikeuta meitä muita makaamaan laakereilla ja 
nauttimaan aikaisempien hallitusten työn hedelmistä. Meistä jokainen voi 
olla aktiivinen tarttumaan tehtäviin ja tuomaan ideoitaan esille, miten 
sukuseuraa voisi kehittää. Olkoot Ilmi ja muut alusta asti mukana olleet 
jäsenet meille siinä esimerkkeinä.    

                
 

Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Leni Knutar ja muiksi hallituksen jäseniksi Taina Saarinen, Jussi 
Frösén, Matti Laitinen, Pirkko Peltonen, Liisa Anttalainen, Mari Johansson. Varajäseniksi valittiin Toini 
Lemmetti ja Pauli Kruhse sekä rahastonhoitajaksi Mirja Blomqvist. 
 
Toinen merkittävä tapahtuma oli sukusymbolin valita. Suurella äänten enemmistöllä valittiin kolmesta 
vaihtoehdosta tämä.   

       
 
Tarkoitus on käyttää sitä logonamme ja aluksi valmistaa siitä sukuseuran pinssi. 
 
Loppukeskustelussa nousi jälleenkerran esille yhteinen matka Metsäpirttiin. Ainakin puolet oli heti 
lähdössä mukaan. Tätä jäätiinkin vakavissa harkitsemaan. Olisihan hienoa kaikkien joskus päästä 
käymään suvun synnyinseuduilla. 
 
Hallitus kiittää kaikkia sukujuhlaan osallistuneita sen onnistumisesta!  
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Sukuseuran tunnus 
 

 
                      
Tämä teksti, joka on kirjoitettu 31.3.–1.4.1682, oli lähtökohtana suvun tunnuksen kehittelyssä. Siinä 
on varhaisin tieto suvun kantaisän esi-isästä.  Påel eli Pauli / Paavo on luettavissa oikeassa 
yläkulmassa ja seuraavan rivin alussa Peldo, nykyinen suvun nimi vähän lyhennetyssä muodossa. 
Tätä kirjurin käyttämää P-kirjainta muokkasi taiteilija, graafikko Marja Purto, ja hänen ehdotuksensa 
sai sukukokouksessa yli kahden kolmasosan kannatuksen. Lisäksi hän oli valinnut sattumalta logoon 
saman fontin eli kirjasintyypin, jota jo käytetään sukutaulussamme. Mainittakoon, että Marja Purton 
äiti on Raudusta kotoisin. 
Toivottavasti ensi kesän sukukokoukseen saamme hopeapohjaisen pinssin, yritämme ainakin. 
Sinisen värin voi ajatella kuvaavan Laatokan sineä.  Tunnuksen ja logon värit ovat kuitenkin vapaasti 
muokattavissa. Tunnusta voidaan käyttää postimerkeissä, painotuotteissa, T-paidoissa jne.   
Toivomme jäseniltämme ehdotuksia. 
 
 
Hallituksen uudet jäsenet esittäytyvät 
 
Taina Saarinen, hallituksen jäsen 
Jakokuja 12 
21200 Raisio 
puh. 045 6757255 
taina.saarinen(at)saunalahti.fi 
Sukuhaara: Martti, Antti, Martti, Aatami, Pekka 
Olen 49-vuotias toimittaja ja sivutoiminen kulttuurituottaja. Kaksi poikaani ovat Pekka (s. 1999) ja Antti 
(s. 1992), Saarisia kumpikin. Kun lähikaupassa kysyttiin olenko "isän vai äidin tyttö", vastasin että 
mummon. Metsäpirttiläismummoni Anna Saara asui kanssamme samassa talossa kun olin pieni ja 
ehti opettaa kintaan neulomista, loruja ja tukanletitystä.  
Kun menin sitten kouluun, puheessani oli piskoja, saikkaa ja potuskaa. Ne jäivät toki pian pois, kun 
muita käyttäjiä ei ollut. 
Olen toki kahden suvun jäsen, mutta karjalainen tausta on syystä tai toisesta aktiivisempi puoli. 
 
Toini Lemmetti, hallituksen varajäsen 
Pyhän Katariinan tie 10 C 48 
20780 Kaarina 
puh. 040 821 7551 
Sukuhaara: Eeva, Aapro, Mikko, Nuutti, Matti 
Olen syntynyt Hausjärvellä 1940. Isäni Eemil Lemmetti on Metsäpirtin Joentaan kylästä, äitini Aino s. 
Pajari Tapparista. Minulla on kolme sisarta ja yksi veli. Metsäpirtin Peltosten sukuun kulun mummoni, 
isän äidin Eeva Peltosen kautta. Koulun aloitin Laihialla, jossa asuimme 10 vuotta. Jatkoin opiskelua 
Laitilassa ja Turun yliopistossa. Ikaalisissa olin 30 vuotta lehtorina. Nyt vietän eläkepäiviä Kaarinassa. 
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Hallituksessa jatkavat: 
 
Puheenjohtaja  
Leni Knutar  
Riissuontie 10 as 4 
31900 Punkalaidun  
puh. 045 134 5142 
leni.knutar(at)elisanet.fi 
Sukuhaara: Martti, Mikko, Tahvo, Mikko, Tahvo (ja Pekka, Matti ja Paavo) 
   
Varapuheenjohtaja, hallituksen jäsen 
Matti Laitinen  
Freesenkatu 4 A 7 
00100 Helsinki 
puh. 050 431 5260 
matti.laitinen(at)welho.com 
Sukuhaara: Juho, Mooses, Aatami, Aatami, Pekka (ja Tahvo) 
 
Hallituksen jäsen / sukututkimus ja jäsenrekisteri 
Pirkko Peltonen 
Silkkitie 1 C 41 
01300 Vantaa 
puh. 040 521 1417 ja (09) 857 4617 
pirkko.peltonen(at)fimnet.fi 
Sukuhaara: Emil, Juho, Martti, Matti, Tahvo (ja Matti ja Paavo) 
  
Hallituksen jäsen / sihteeri 
Liisa Anttalainen 
Sorolaisenkatu 9 as 75 
21200 Raisio 
puh. 050 538 3550 
liisa.anttalainen(at)gmail.com 
Sukuhaara: Juho, Mooses, Aatami, Aatami, Pekka (ja Tahvo) 
 
Hallituksen jäsen  
Jussi Frösén 
Teivontie 3 D 13 
33430 Vuorentausta  
puh. 0400 327 416 
jussi.frosen(at)sanomamagazines.fi 
Sukuhaara: Heikki, Juho, Aatami, Pekka (ja Tahvo ja Paavo) 
   
Hallituksen jäsen  
Mari Johansson  
Krouvarintie 9 
06400 Porvoo 
puh. 050 528 2072 
mari.johansson(at)pp1.inet.fi 
Sukuhaara: Tahvo, Mikko, Tahvo, Mikko, Tahvo (ja Valpuri) 
 
Hallituksen varajäsen  
Pauli Kruhse 
Melkonkatu 1 B 49 
00210 Helsinki 
http://www.histdoc.net 
Sukuhaara: Antti, Simo, Aatami, Heikki, Paavo (ja Matti ja Valpuri) 
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Sukuseuran rahastonhoitajana jatkaa 
Mirja Blomqvist  
puh. 050 405 5881 
mirja.blomqvist(at)gmail.com 
Sukuhaara: Simo, Juho, Aatami, Aatami, Pekka (ja Matti, Paavo ja Tahvo) 

 
 
  

 
 
 
 
Jäsenmaksu toukokuu 2009 – huhtikuu 2010 
 
Sukukokous päätti 8.8.2009 pitää jäsenmaksun edelleen 10 eurossa. Sukuseuran uusi tilikausi alkaa 
aina toukokuun alusta, joten keräämme nyt jäsenmaksut kaudelle toukokuu 2009 – huhtikuu 2010. 
 
Merkitse viestiosaan koko nimesi ja osoitteesi sekä mahdolinen sähköpostiosoite, jotta osaamme 
kohdistaa maksun oikeaan henkilöön. Jos maksat useamman jäsenmaksun kerralla, merkitse kaikkien 
nimet ja osoitteet viestiosaa. 
 
Kaikissa jäsenasioissa voit ottaa yhteyttä jäsenrekisterin hoitajaan: 
Pirkko Peltonen, Silkkitie 1 C 41, 01300 Vantaa 
puhelin 040 521 1417 tai (09) 857 4617 
 
 
 
 
 
 
 

Saajan 
tilinumero 

Mottagarens 
kontonummer 

Mietoisten Säästöpankki 435512-237320 

 

  

 
  

  

 
 

Jäsenmaksu 2009 - 2010 Saaja 
Mottagare 

 
    Metsäpirtin Peltosten sukuseura ry   

 

 

Maksajan               
nimi ja 
osoite 

Betalarens 
nam och 

adress 

 

      

 

 Allekirjoitus 
Underskrift 

 
Viitenumero 
Ref. nr 

 
Tililtä nro 

Från konto nr 
 Eräpäivä 

Förfallodag 
 15.12.2009 

Euro 

10,00 
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