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Metsäpirtti Seura ry jatkaa Karjalankannaksella sijainneen Metsäpirtin pitäjän perinteen 

vaalimista. Yhteistyötahoja ovat muut karjalaiset järjestöt ja yhteisöt. Pidämme yhteyksiä 

entisen Metsäpirtin pitäjän alueella olevaan Zaphorozschkojen kuntaan, viranomaisiin ja 

muihin toimijoihin. Seura jatkaa tiedon jakamista omilla kotisivuillaan ja Facebookissa. 

Koronavirusepidemia ei ole vieläkään ohi, joten toimimme olosuhteiden sallimissa puitteissa. 

Pitäjäseuran suurimpana haasteena on nuoremman metsäpirttijuurisen polven saaminen 

mukaan 

 

YLEISÖTAPAHTUMAT 

Pitäjäjuhla 

Metsäpirtin pitäjäjuhla pidetään 3.7.2022 Seinäjoella Aaltokeskuksen alueella. Etelä-

Pohjanmaan Metsäpirttikerho valmistelee juhlaa.  

Laulun ja Tarinan Iltapäivät 

Kokoontumisia järjestetään Karjalatalolla neljä kertaa vuodessa. 

Virtuaalikokoukset 

Selvitämme tarvittavat tekniset laitteet ja kokeilemme luento- yms. tilaisuuksien toteuttamista 

streemauksen välityksellä.  

Kotiseutumatkat 

Kokeilemme yhden päivän kestoisia kotimaan matkoja eri kohteisiin.  

 

PERINNETOIMINTA 

Metsäpirttihuone 

Mynämäen kirjaston Metsäpirttihuoneelle pyritään löytämään Mynämäeltä toimivampi, isompi 

tila.  

Metsäpirttiportaali  

Sähköisen portaalin kehittäminen Metsäpirtti-Wikin yhteyteen jatkuu. Aineistona ovat 

valokuvat, ääni-, video- ja kirjalliset tallenteet ja muu aineisto.  

 

Kyläposterit  

Kyläposterihankkeita jatketaan. Asiassa Etelä-Pohjanmaan Karjalaseura voi toimia ohjaajana 

ja apuna. Hankimme taittajan, joka voisi tehdä postereiden ulkoasun.   

 

Muistolehto 

Metsäpirtti Seura ry järjestää talkoomatkan huhti-toukokuussa muistomerkkialueen kunnossa 

pitämiseksi, jos koronatilanne sen sallii. Alueen ympärille suunnitellaan kevytrakenteinen aita. 

Lisäksi alueelle pystytetään opastaulut kertomaan paikan historiasta. 

Sukututkimus 

Kannustamme jäsenistöä hakeutumaan sukuseuroihin ja sukututkimuspiireihin.  Seura kerää 

tiedokseen Metsäpirtin alueen sukuseurojen luettelon. Kannustamme jäsenistöä osallistumaan 

myös Karjala dna-projektiin.  

 



 

JULKAISUTOIMINTA  

Seura pitää esillä ja tiedottaa kotisivuillaan ja jäsentiedotteissaan Metsäpirttiin liittyvistä 

julkaisuista. 

VIESTINTÄ 

Sosiaalinen media 

Kasvatamme Metsäpirtti -ryhmän jäsenmäärää Facebookissa. Sivun osoite on 

www.facebook.com/groups/metsapirtti  

 

Kotisivut 

Kehitämme omaa kotisivustoa www.karjalanliitto.fi/metsapirtti, jossa on seuran viralliset 

ilmoitukset, uutiset ja yhteystiedot. Toinen sivusto on www.metsapirtti.net, jossa on kootusti 

kattavaa historiantietoa Metsäpirtistä. 

 

Tiedotus- ja julkaisutoiminta 

Julkaisemme seuran viralliset ilmoitukset ja tiedotukset Karjala-lehdessä ja seuran omilla 

kotisivustoilla. Ilmoituksia julkaisemme myös Suvannon Seutu-lehdessä, jonka toimittamiseen 

osallistumme. Facebookin Metsäpirtti-ryhmää käytämme nopeaan tiedottamiseen. 

 

HALLINTO 
Seura järjestää sääntömääräiset kokouksensa joko Karjalatalolla tai muussa sovitussa 

paikassa. Kokousten yhteydessä pyritään pitämään luento ajankohtaisesta aiheesta. 

 

JÄSENISTÖ 
Seuran tavoitteena on lisätä jäsenmääräänsä 5%:a.  

Jäsentiedotteet 

Jäsenille lähetämme kolme tiedotetta, keväällä ennen yhdistyksen kokousta, kesällä ennen 

pitäjäjuhlia ja syksyllä syystiedote. 

 

TALOUS 
Seura vahvistaa taloudellista tilannettaan tapahtumien, keräysten ja myyntitoiminnan avulla. 

Anomme julkista tukea muistomerkkialueen kunnostukseen ja ylläpitoon. 

 

YHTEISTYÖ MUIDEN YHTEISÖJEN KANSSA 
Metsäpirtti Seura pyrkii hyvään ja tiiviiseen yhteistyöhän sekä laajenevaan yhteistyöhön 

Karjalan Liiton ja sen yhteistyöjärjestöjen kanssa. 

 

METSÄPIRTTIKERHOJEN TOIMINTA 
 

Etelä-Pohjanmaan Metsäpirttikerho 

Toiminta perustuu lähinnä kevät- ja joulujuhlien viettoon. Kuukausittain pidettäviä tilaisuuksia 

ei järjestetä pitkien matkojen takia. Johtokunta kokoontuu 2-3 kertaa vuodessa. 

Kotiseutumatkoja järjestetään jatkossakin, kunhan korona sallii matkustamisen Venäjälle. 

http://www.facebook.com/groups/metsapirtti
http://www.karjalanliitto.fi/metsapirtti
http://www.metsapirtti.net/


Vuonna 2022  järjestämme todennäköisesti kevätjuhlan huhtikuun loppupuolella. Metsäpirtti-

pitäjäjuhla pidetään suunnitellusti sunnuntaina 3.7.2022 Seinäjoen Seurakuntakeskuksessa. 

Kerhomme on "piilojäsenenä" Karjalaseurojen Pohjanmaan piirissä, joten jäsenistöämme 

osallistuu piirin tapahtumiin kuten liikuntapäiviin ja kesäteatteriesityksiin. Varat toimintaamme 

saamme lähinnä arpajaisia järjestämällä. 

 

Turun seudun Metsäpirttikerho 

Kerhon toimintaa voisin kuvata tupa - tai tarinailtojen kaltaiseksi.  Meillä ei ole virallista 

toimintasuunnitelmaa, pyrimme kuitenkin kokoontumaan jonkin teeman alle.  Jos teemaa ei ole 

"keksitty" niin sitten tarinat syntyvät kahvitellessa ja vanhoja muistellessa.  Olemme 

kokoontuneet kaksi kertaa keväällä ja syksyllä Raisiossa.  Rahavaroja olemme saaneet 

vapaaehtoisen kahvirahan ja arpajaistulojen avulla.  Raision kaupungin kerhotila on 

maksullinen, joskin hyvin edullinen. Mynämäen kunnan kulttuuri- ja kirjastotoimi on ollut 

aktiivinen metsäpirttiläisyyden sekä karjalaisen kulttuurin ylläpitämiseksi. Uskomme sen 

jatkuvan edelleenkin. 

  
Uudenkaupungin Metsäpirttikerho 
Uudessakaupungissa oli tarkoitus lähteä suunnittelemaan ja käynnistämään jotain 
metsäpirttiläisten yhteistä toimintaa, kun korona tuli. Nyt on varmaan aika palata asiaan.  
 
Tampereen Metsäpirttikerho 

Täällä Tampereella on joitain metsäpirttijuurisia. Olemme kyläilleet ja tavanneet  esim. 

Sokoksen kahvilassa pienimuotoisesti. Tavoitteena on kutsua ihmisiä yhteen, nyt kun voi 

jälleen kokoontua.  

 

11.11.2021 

Metsäpirtti Seura ry hallitus 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


