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Toimintasuunnitelma vuodelle 2020 

 

Metsäpirtti Seura ry on pitäjäseura, joka jatkaa Karjalankannaksella 
sijainneen Metsäpirtin pitäjän perinteen vaalimista. Seura toimii Karjalan 
Liiton, Karjalaisten Pitäjäyhdistysten Liiton sekä Suvannon seudun 
pitäjäyhteisön kanssa yhteistyötä tehden. Tarpeen mukaan toimitaan myös 
muiden karjalaisten seurojen ja yhteisöjen kanssa. Yhteyksien ylläpitäminen 
Metsäpirtin pitäjän alueella olevan Zaphorozhkojen kunnan johdon ja 
asukkaiden kanssa on tärkeää. 
Metsäpirtti Seuralle kuten muillekin karjalaseuroille haasteena on saada 
mukaan nuorempia sukupolvia. Virtuaalinen yhdessäolo verkossa, tiedon 
jakaminen omilla kotisivuilla ja facebookissa ovat tuoneet uusia 
toimintamuotoja. Seura osallistuu aktiivisesti Suvannon seudun 
sukututkimuspiirin toimintaan. Kannustetaan ihmisiä osallistumaan Karjala 
DNA-projektiin. Pyritään järjestämään perinteisiä tarinailtoja Helsingin 
alueella. 
Vuosittainen pitäjäjuhla kerää väkeä edelleen runsaasti, joka toinen vuosi 
juhlaa vietetään Zaphorozhkojessa. 
 

1  PITÄJÄJUHLA 
Vuonna 2020 pitäjäjuhla on suunniteltu pidettäväksi Zaphorozhkojessa. 
 

2  KOKOUKSET 
Sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset pidetään joko Karjalatalolla tai 
muussa sovitussa paikassa. Kokousten yhteydessä järjestetään seminaari. 
 

3  MATKAT 
Metsäpirtti Seura järjestää perinteisen talkoomatkan toukokuussa 2020 
muistomerkkialueen kunnossa pysymiseksi. 
Seura voi järjestää vanhoille kotiseuduille muitakin matkoja. 
Seura tukee taloudellisesti talkoomatkoja mahdollisuuksien mukaan. 
 

4  MUISTOMERKKIALUEEN KUNNOSSAPITO JA  MUITA HANKKEITA 
Sovitaan venäläisen tahon kanssa vuosittaisista toimista. Selvitetään 
edelleen julkista tukea muistomerkkialueen kunnostukseen ja ylläpitoon. 
 

5  JÄSENISTÖ 
Seura pyrkii lisäämään jäsenmääräänsä, tavoitteena mahdollisimman monen 
metsäpirttiläisjuurisen saaminen seuran jäseneksi. Toivotaan erityisesti 
Metsäpirtin facebook-ryhmäläisten aktivoitumista jäsenasiassa. 
Pidetään jäsenasiaa esillä seuran tapahtumissa. 
 



6  SOSIAALINEN MEDIA  JA  KOTISIVUSTO 
Seurataan ja osallistutaan Metsäpirtti-ryhmän keskusteluun facebookissa. 
Kehitetään edelleen oman kotisivuston ilmettä ja sisältöä. Pyritään saamaan 
ylläpitäjiä eri osa-alueisiin. Tarjotaan sivustolla Metsäpirtin väestökirjatietoja 
vuoteen 1939 asti. 
 

7  JULKAISUTOIMINTA JA TUOTTEET 
Seuran hallitus pitää aktiivisesti esillä Metsäpirtti-aiheisia julkaisuja sekä 
tukee ja kannustaa uusien julkaisujen ja tuotteiden ideointia ja toteutusta. 
Käytetään hankkeissa internetin tarjoamia työtapoja ja -välineitä. 
Seura tukee kyläkirja - ja tai muita julkaisuhankkeita mahdollisuuksiensa 
mukaan. 
 

8  PERINNETOIMINTA 
Seura tekee yhteistyötä ja tukee metsäpirttiläiseen perinteeseen liittyviä 
hankkeita ja perinteen tallennusta eri puolella maata. Mynämäen kirjastossa 
sijaitsevan Metsäpirtti-huoneen aineistosta huolehditaan. Kirjaston tiloissa on 
mahdollisuus järjestää erilaisia metsäpirttiaiheista toimintaa kuten 
taidenäyttely. 
Kehitetään ja luodaan edelleen sähköistä virtuaalimuseota. Aineistoa ovat 
mm.valokuvat, ääni-, video- ja kirjalliset tallenteet sekä muu säilynyt aineisto. 
Kyläposterihankkeita tuetaan. 
 

9  TIEDOTUS JA JULKAISUTOIMINTA 
Julkaistaan seuran viralliset ilmoitukset ja tiedotukset Karjala-lehdessä ja 
seuran omalla kotisivustalla. Julkaistaan virallisten kokousten ilmoitukset 
myös Suvannon Seutu-lehdessä, jonka toimittamiseen osallistutaan. 
Jäsenistö saa seuran tiedotteen keväisin ja syksyisin. 
 

Muista seuran tapahtumista tiedotetaan: 
* Karjala-lehden seurapalstalla 
* Metsäpirtti-facebook ryhmää käytetään myös tiedottamiseen 
* Karjalan Liiton verkkosivuilla 
* Karjalan Liiton sivuston(www.karjalanliitto.fi/) Metsäpirtti-osiossa 

 

 

 

 

 


