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Metsäpirtti Seura on Karjalan Liiton jäsenjärjestö Karjalaisten Pitäjäyhdistysten Liiton kautta. Metsäpirtti 
Seura osallistuu aktiivisesti edellä mainittujen liittojen toimintaan. Seura tekee yhteistyötä myös muiden 
karjalaisten pitäjäseurojen ja yhteisöjen kanssa.

Metsäpirtti Seura on kokoava toimija metsäpirttiläistä perinnettä ja kulttuuria vaalivien yhteisöjen 
keskuudessa.

Seura pyrkii saamaan toimintaan ja jäsenikseen nuorempaa sukupolvea, jolla on metsäpirttiläinen tausta. 
Seura kannustaa metsäpirttiläisiä ideoimaan ja tekemään ehdotuksia toiminnan kehittämiseksi ja talouden 
vahvistamiseksi. Seuran jäsenmäärä on kolminkertaistunut viimeisen 10 vuoden aikana. Samaan aikaan 
toimintamuodot ovat monipuoistuneet. Perinteisten tarinailtojen rinnalle on tullut virtuaalinen yhdessäolo 
verkossa sekä perinnetiedon kerääminen ja jakaminen omalla kotisivustolla ja facebookissa. Tämän 
kehityksen toivotaan jatkuvan myös lähivuosina. Vuonna 2014 tulee kuluneeksi 70 vuotta siitä, kun 
jatkosodan jälkeen jouduttiin lähtemään uudestaan evakkoon. Tämä aihe tulee näkymään seuran 
toiminnassa eri tapahtumien yhteydessä.

1. PITÄJÄJUHLAT  2014

Pitäjäjuhlat järjestetään Zaporozhskojessa (Metsäpirtissä) 28.6.2014, pääjärjestäjänä Metsäpirtti 
Seura.

2. KOKOUKSET

Järjestetään sääntöjen mukaiset kevät- ja syyskokoukset Karjalatalolla. 
Järjestetään kevät- ja syyskaudella teemailta jostain ajankohtaisesta ja yleistä mielenkiintoa 
herättävästä aiheesta. Kutsutaan tapahtumaan mukaan metsäpirttiläisten järjestöjen edustajat. 
Neuvotellaan naapuripitäjäseurojen kanssa mahdollisten yhteisten tapahtumien (esim pikkujoulu) 
järjestämisestä.

3. MATKAT

Metsäpirtti Seura järjestää  talkoomatkan muistomerkkialueen kunnostukseen 5.-8.5.2014. 
Seura järjestää kotiseutumatkan pitäjäjuhlille Metsäpirttiin  27.-30.06.2014.
Metsäpirtti Seura kannustaa myös muita metsäpirttiläisiä järjestöjä tai ryhmiä kotiseutu- ja 
talkoomatkojen järjestämiseen.
Metsäpirtti Seura tukee taloudellisesti talkoomatkoja mahdollisuuksien mukaan.

4. MUISTOMERKKIALUEEN KUNNOSSAPITO JA MUUT HANKKEET ENTISELLÄ KOTISEUDULLA

Päivitetään muistomerkkialueen kunnostussuunnitelmaa. Suoritetaan vuosittaiset raivaustoimet. 
Sovitaan vuosittaisista  hoitotoimenpiteistä venäläisen tahon edustajan (IgorTimosenko) kanssa.
Valmistetaan ja kiinnitetään muistolaatta hautausmaan porttiin. Luetteloidaan entisen kotiseudun 
alueella olevat muistomerkit ja sovitaan niiden ylläpidosta vastuutahojen kanssa.

5. YHTEISTOIMINTA

Seura osallistuu aktiivisesti Karjalan Liiton, Karjalaisten Pitäjäyhdistysten Liiton, Suvannon seudun 
pitäjäyhteisöjen sekä sukututkimuspiirin toimintoihin.

Metsäpirtti Seura kiinnittää erityistä huomiota metsäpirttiläisten järjestöjen yhteistoimintaan. Tämän 
yhteistyön keskeisenä elementtinä on Metsäpirttijärjestöt- toimikunta, joka kokoontuu muutaman 
kerran vuodessa suunnittelemaan yhteisiä asioita kuten pitäjäjuhlia ja perinnetoimintoja.
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Seura pitää yhteyttä Zaporozhskojen kunnan ja muiden sikäläisten vastuutahojen päättäjiin sekä 
yhteistyötahoihin ja tekee heidän kanssaan tarvittavat sopimukset.

6. JÄSENISTÖ

Seura pyrkii kartuttamaan jäsenistöään siten, että mahdollisimman moni metsäpirttiläisjuurinen tai 
muuten Metsäpirtin kulttuurista ja toiminnoista kiinnostunut löytäisi tiensä seuran toimintaan. 
Asetetaan tavoitteeksi jäsenmäärän ylittävän vuoden kuluessa 200 jäsenen rajapyykin. Nimetään 
erillinen jäsenvastaava ja/tai projekti.

7. SOSIAALINEN MEDIA JA KOTISIVUSTO

Nimetään seuran taholta vastuullinen Metsäpirtti-ryhmän (Facebook) kommentaattori, jonka 
tehtävänä on sekä seurata ryhmässä käytävää keskustelua että vastata siellä esitettyihin 
kysymyksiin. Tämän lisäksi hänen tehtävänään on tarjota siellä Metsäpirtttiin liittyviä 
keskusteluaiheita (avauksia) sekä seurata sosiaalisen median tarjoamia uusia mahdollisuuksia.  
Toivotaan Metsäpirtti-ryhmäläisten liittyvän myös Metsäpirtti Seuran jäseniksi.

Kehitetään oman kotisivuston ilmettä ja sisältöä. Pyritään löytämään ylläpitäjiä eri osa-alueisiin. 
Seurataan internetissä olevan tietovarannon ja sovellusten kehittymistä ja ylläpidetään 
mahdollisimman ajantasaista linkistöä erityisesti Metsäpirttiläiseen aineistoon. Tarjotaan sivustolla 
Metsäpirtin väestöhistoriatietoja vuoteen 1939 asti.

8. JULKAISUTOIMINTA JA TUOTTEET

Seuran hallitus laatii suunnitelman Metsäpirttiä käsittelevän kirjallisuuden laajentamisesta. 
Asetetaan tavoitteellinen aikataulu keskeneräisille ja uusille hankkeille. Pyritään löytämään 
vastuulliset päätoimittajat sekä oman seuran että muiden metsäpirttiläisten järjestöjen 
keskuudesta.  Käytetään hankkeissa internetin tarjoamia työtapoja ja -välineitä.
Seura tukee kyläkirja- tai muita julkaisuhankkeita mahdollisuuksiensa mukaan.

Asetetaan vastuullinen markkinointihenkilö ideoimaan ja vastaamaan seuran myyntituotteiden 
toteuttamisesta ja markkinoinnin tehostamisesta.

9. MUU TOIMINTA

Käynnistetään projekti metsäpirttiläisen perinneaineiston keräämisen tehostamisesta ja 
tallentamisesta sähköiseen arkistoon ('virtuaalimuseo'). Tällaista aineistoa ovat mm valokuvat, 
ääni- , video- ja kirjalliset tallenteet sekä muu säilynyt aineisto. Luetteloidaan olemassa oleva 
yksityisillä ja museoissa (vast.) oleva aineisto ja tarjotaan aineistoa omalla kotisivustolla. Projektiin 
kutsutaan osallistujia muista metsäpirttiläisistä järjestöistä. 

Seura järjestää perinneillan keväällä 2014 perinneaineiston kartoittamiseksi ja tallentamiseksi.

10. TIEDOTUS- JA JULKAISUTOIMINTA

Julkaistaan seuran viralliset ilmoitukset ja tiedotukset Karjala-lehdessä sekä omalla kotisivustolla.
Julkaistaan seuran kevät- ja syyskokousilmoitukset myös Suvannon Seutu  -lehdessä.

Muista Seuran tapahtumista tiedotetaan:
* Karjala-lehden seurapalstalla.
* Karjalan Liiton verkkosivuilla
* Kotisivustolla www.metsapirtti.net

Jäseniä informoidaan lisäksi jäsentiedotteilla.
Käytetään Facebook-ryhmää myös tiedotuskanavana.

Osallistutaan Suvannon Seutu -lehden toimittamiseen.


