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METSÄPIRTTI SEURA  RY        

 

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2021 

 
 

Metsäpirtti seura ry on pitäjäseura, joka jatkaa Karjalankannaksella sijainneen Metsäpirtin 
pitäjän perinteen vaalimista. Seura tekee yhteistyötä muiden karjalaisten järjestöjen ja 
yhteisöjen kanssa. Yhteyksien vaaliminen Metsäpirtin pitäjän alueella olevan 
Zaporozhskojen kunnan viranomaisten ja kuntalaisten kanssa on tärkeää. 
Nuorempien sukupolvien aktivointi on myös Metsäpirtti Seuran haasteena. Virtuaalinen 
läsnäolo verkossa, tiedon jakaminen omilla kotisivuilla ja facebookissa ovat luoneet uusia 
toimintamuotoja. Seura on aktiivinen Suvannon seudun sukututkimuspiirin toiminnassa. 
Kannustetaan ihmisiä osallistumaan Karjala DNA-projektiin. Myös perinteisiä tarinailtoja 
pyritään järjestämään Helsingin alueella. Joka vuosi järjestetään pitäjäjuhla. 
Toimintasuunnitelmaa laadittaessa on vielä voimakkaasti vallalla koronan aiheuttama 
tilanne.  
 

1.  PITÄJÄJUHLA 

Vuoden 2021 pitäjäjuhla pidetään sunnuntaina 4.7. Seinäjoella, Aaltokeskuksen alueella. 
Etelä-Pohjanmaan Metsäpirttikerho on tehnyt suunnitelman juhlien puitteista. 
 

2.  KOKOUKSET  
Sääntömääräiset kevät- ja syyskokous pidetään joko Karjalatalolla tai muussa sovitussa 
paikassa. Kokousten yhteyteen voidaan järjestää seminaari. Hallitus kokoontuu 
tarvittaessa. 
 

3.  MATKAT 

Metsäpirtti Seura järjestää perinteisen talkoomatkan huhti-toukokuussa 
muistomerkkialueen kunnossa pitämiseksi. Seura tukee taloudellisesti talkoomatkoja 
mahdollisuuksien mukaan. Seura järjestää  kotiseutumatkoja ja muita matkoja. 
 

4.  MUISTOMERKKIALUEEN KUNNOSSAPITO JA MUUT HANKKEET 

Sovitaan venäläisen tahon  kanssa vuosittaisista toiminnoista. Hankitaan 
mahdollisuuksien mukaan julkista tukea muistomerkkialueen kunnostukseen ja ylläpitoon. 
Jatketaan alueelle pystytettävän opastaulun työstämistä.  
 

5.  JÄSENISTÖ 

Seura pyrkii lisäämään jäsenmääräänsä. Toivotaan erityisesti Metsäpirtin suuren 
facebook-ryhmän aktivoitumista jäsenasiassa. Pidetään jäsenhankintaa esillä seuran 
tapahtumissa. Täydennetään jäsenrekisterissä jäsenten yhteystietoja 
sähköpostiosoitteiden, puhelinnumeroiden ja syntymäpäivien osalta. 
. 

6.   SOSIAALINEN  MEDIA JA  KOTISIVUSTO 

Seurataan ja osallistutaan Metsäpirtti-ryhmän keskusteluun facebookissa. Kehitetään 
edelleen omia kotisivustoja www.metsäpirtti.net  ja  www.karjalanliitto.fi/metsapirttiseura  .  
Pyritään saamaan ylläpitäjiä  osa-alueisiin. Tarjotaan sivustolla Metsäpirtin historiaa, 
perinnettä ja väestökirjatietoja vuoteen 1939 asti. 
 

7.  JULKAISUTOIMINTA JA TUOTTEET 
Seuran hallitus pitää aktiivisesti esillä Metsäpirttiin liittyviä julkaisuja ja tukee uusien 
julkaisujen ja tuotteiden ideointia ja toteutusta.  

about:blank
http://www.karjalanliitto.fi/metsapirttiseura
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8.  PERINNETOIMINTA 

Seura tukee metsäpirttiläiseen perinteeseen liittyviä hankkeita ja perinteen tallentamista. 
Mynämäen kirjaston Metsäpirtti-huoneessa on aineistoa. Kirjastossa voidaan järjestää 
toimintaa kuten kirjaesittelyitä, taidenäyttelyitä. 
Kehitetään ja luodaan sähköistä virtuaalimuseota. Aineistoa ovat mm. valokuvat, ääni-, 
video- ja kirjalliset tallenteet ja muu säilynyt aineisto. Kyläposterihankkeita tuetaan. 
Avustetaan tarpeen mukaan Zaporozhskojen museon kehittämistä. 
 

9. TIEDOTUS-  JA  JULKAISUTOIMINTA 

Julkaistaan seuran viralliset ilmoitukset ja tiedotukset Karjala-lehdessä ja seuran omilla 
kotisivuilla. Julkaistaan ilmoitukset harkinnan mukaan myös Suvannon Seutu-lehdessä, 
jonka toimittamiseen osallistutaan. Lähetetään jäsenistölle tiedotteet keväisin ja syksyisin. 
 

Muista seuran tapahtumista tiedotetaan: 
Karjala-lehden seurapalstalla ja Suvannon Seutu-lehdessä 

Metsäpirtti-facebook ryhmässä 

Karjalan Liiton verkkosivustolla www.karjalanliitto.fi/metsapirttiseura 
 

10. TALOUS 
Vahvistamme yhdistyksen taloudellista tulosta toimintaedellytysten kehittämiseksi.  
 
 
 
Hyväksytty hallituksessa 12.11.2020 
Hyväksytty syyskokouksessa 22.11.2020 
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