
METSÄPIRTTI  SEURA  RY 1(2)

Toimintasuunnitelma  2012

TOIMINTASUUNNITELMA    VUODELLE   2012

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 vaalivien yhteisöjen keskuudessa. 
Seura pyrkii saamaan toimintaan ja jäsenikseen myös nuorempaa sukupolvea, jolla on metsäpirttiläinen 
tausta. Seura kannustaa metsäpirttiläisiä ideoimaan ja tekemään ehdotuksia toiminnan kehittämiseksi ja 
talouden vahvistamiseksi.

1. PITÄJÄJUHLIEN JÄRJESTÄMINEN

Pitäjäjuhlat järjestetään Metsäpirtissä 07.07.2012, pääjärjestäjänä Metsäpirtti Seura.

2. MATKOJEN JÄRJESTÄMINEN

Metsäpirtti Seura järjestää kotiseutumatkan Metsäpirttiin pitäjäjuhlille vuonna 2012.
Seura järjestää kaksi talkoomatkaa muistomerkkialueen kunnostukseen touko-kesäkuussa. 
Metsäpirtti Seura  kannustaa myös muita metsäpirttiläisiä järjestöjä tai ryhmiä kotiseutu- ja 
talkoomatkojen järjestämiseen. Metsäpirtti Seura tukee taloudellisesti talkoomatkoja 
mahdollisuuksien mukaan.

3. MUISTOMERKKIALUEEN KUNNOSSAPITO JA MUUT HANKKEET ENTISELLÄ KOTISEUDULLA

Päivitetään muistomerkkialueen kunnostussuunnitelma Metsäpirttijärjestöt toimikunnassa sovitun 
työryhmän toimesta. Avarretaan muistomerkkialueen ympäristöä, rakennetaan levähdyspiste ja 
pystytetään paikkaa esittelevä tiedotetaulu. Puhdistetaan muistopatsaat ja eheytetään 
tekstiosuudet.

Valmistellaan Metsäpirtin entisen kirkon muistokyltti, ja sovitaan Zaporoshkojen kunnan kanssa sen 
sijoittamisesta kirkon perustukselle ja alueen siistimisestä.

Luetteloidaan entisen kotiseudun alueella olevat muistomerkit ja sovitaan niiden ylläpidosta 
vastuutahojen kanssa.

4. 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.

Seura pitää yhteyttä Zaporoshkojen kunnan ja muiden sikäläisten vastuutahojen päättäjiin sekä 
yhteistyötahoihin ja tekee heidän kanssaan tarvittavat sopimukset.

5. JÄSENISTÖ

Seura pyrkii kartuttamaan jäsenistöään siten, että mahdollisimman moni metsäpirttiläisjuurinen tai 
muuten Metsäpirtin kulttuurista ja toiminnoista kiinnostunut löytäisi tiensä seuran toimintaan.

Tarjotaan sosiaalisessa mediassa (facebook) mahdollisuus osallistua Metsäpirtti-ryhmän sekä 
muiden metsäpirttiläistä kulttuuria vaalien ryhmien jäseniksi. Pidetään siellä yllä vuorovaikutteista 
viestintää ja tarjotaan mahdollisuus liittyä seuramme varsinaisiksi jäseniksi.
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6. MUU TOIMINTA

Seura järjestää ohjelmallisia tarinailtoja kuukausittain Karjalatalolla.

Viimeistellään Metsäpirtti Seuran strategia.

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 aineisto internet-sivustolla. 
metsäpirttiläisten hallussa olevien kuvien keräämisestä sähköiseen arkistoon. Projetkiin kutsutaan 
osallistujia muista metsäpirttiläisistä järjesttöistä.

Tehdään vierailu Filemon Kuopan kuvamuseoon Pertunmaalle.

Seurataan sosiaalisen median tarjoamia uusia mahdollisuuksia sähköisessä maailmassa. 
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.

7. TIEDOTUS- JA JULKAISUTOIMINTA

Viralliset tiedotukset julkaistaan Karjala-lehdessä.

Seuran kevät- ja syyskokousilmoitukset julkaistaan myös Suvannon Seutu  -lehdessä.

Tarinailloista tiedotetaan Karjala-lehden seurapalstalla.

Jäseniä informoidaan lisäksi jäsentiedotteilla.

Metsäpirtti Seura tukee kyläkirja-  tai muita julkaisuhankkeita.


