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Arvoisa Jäsen!

Alkuvuosi on ollut yhdistykselle mukavaa myötätuulta.  Mansikka ry myönsi tukea 
24893€ ja paikat kohentuvat nyt huomattavasti. Maisemointi ja Metsähevostyöleiri toivat 
myönteistä mediamylläkkää ja vierailijoita. Perheiden puuhapäiviltä läksi 19 onnellista 
lasta pääsiäisen odotukseen. Ja maisemoinnin sivutietona osoittautui Puroniemi 
kivikautiseksi asuinalueeksi. Tapahtuneesta lisää kirjeen loppupuolella.

Vuosikokous, jossa oli mukana 22 jäsentä, valitsi edelleen puheenjohtajaksi Mirja 
Mäkisen ja hallituksen jäseniksi Risto Hiltusen, Helena Hännisen, Erkki Ikosen, Erja 
Kotan, Eila Palviaisen ja Pirkko Penttilän. Juhani Hänninen jatkaa varajäsenenä, uudeksi 
varajäseneksi tuli Jukka Puranen. Tilintarkastajaksi valittiin Liisa Kuopusjärvi ja Eero 
Ipatti. Hallitus valitsi varapuheenjohtajaksi Risto Hiltusen, rahastonhoitajaksi Helena 
Hännisen ja sihteeriksi Erja Kotan.  Kokouksen puheenjohtajana toimi Esko Huovinen.

Nyt on jäsenmaksun aika ja se on edelleen 15 euroa vuodessa ja ainaisjäsenmaksu 
200 euroa. Noin 300 jäsenestä oli maksaneita vuoden lopussa 179. Sähköpostin kautta 
tuleva tieto hukkuu helposti ja maksu unohtuu. Kannattaa laittaa muistikirjaan yhdistyksen
tili- ja viitenumero. Toivomme, että jäsenenä tunnet itsesi tärkeäksi, sillä oikeasti olet 
Puroniemen tärkeä tukija.  

On harvoja kohteita, joissa on mahdollista toimia suorana vaikuttajana. Jäsenmaksumme 
menee täysin Puroniemen hyväksi, koska talkootyön osuus on merkittävä. Viime kesänä 
leireille osallistui lapsia ja nuoria 230. Monet leirit ja tapahtumat kokosivat kaikenikäisiä, 
myös nuoria perheitä - ja seniorien puheenporina täytti salin useaan otteeseen. 

Kevättalkoot ovat 22. – 23.4.  Perjantaina kello 17 jälkeen alamme kokoontua 
illanviettoon, iltapala klo 21 ja yöpymiseen on tilaa. Lauantain aamupalan (klo 8-9) 
jälkeen voi valita mieluisimman puuhan: Linnunpönttöjä varten on kolopuuta ja 
polttopuuainesta riittää. Joistakin pölkyistä muotoutunee istuimia ja pöytiä rannalle. 
Majapaikkoja ja ympäristöä siistimme kesäkuntoon. Puroniemen elinehto on 
vapaaehtoistyö! 

Talkoiden loppuhuipennus on arpajaiset. Pääpalkintona on JOPO-pyörä. Tervetuloa 
yhteisen tekemisen iloon, katsomaan, miltä valaistunut Puroniemi, sen kauniina piirtyvät 
vanhat männyt ja niiden välistä pilkottava Korpijärvi nyt näyttävät ja kokeilemaan 
arpajaisonnea, tietysti! 

Toukokuun 12. päivänä klo 17 on Lasten lettukestien aika.  Mukana on Rautalammin 
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ortodoksinen seurakunta, päivä päätetään rukoushetkellä.

Toukokuun 21. päivänä klo 13.30 alkaen on Puroniemessä avoimet ovet. On kahvila 
ja leirikeskuksen esittelyä päivänä, jolloin kuutosseurakunnat ovat kokoontuneet 
Rautalammille. 

10 – 12.6. Ortodoksikristittynä nykypäivän maailmassa on isä Raimo Sissosen ja isä 
Leo Tuutin opastaman leirin teema. Hinta 90 euroa, opiskelijoilta ja työttömiltä 50. 
Kysykää omalta seurakunnalta avustusta.

29.6 vietetään Petrun praasniekkaa. Liturgia on klo 10, jonka jälkeen ruokailu ja 
juhlahetki.

Perheleiri on 4.- 8.7. Majapaikat on jo varattu. Yleisölle tarkoitetusta ohjelmasta tulee 
tietoa myöhemmin kotisivuille, Paikallislehteen ja puhelimitsekin voi tiedustella, mieluiten 
Helenalta.

Vuoden alussa jo tapahtunutta:

Monivaiheinen ja vaativa Teemahanke Yhteiset tilat kuntoon -hakuprosessi kesti 
kuukausia. Kehittämisyhdistys Mansikka ry , joka rahoittaa yhdistysten ja muiden 
yleishyödyllisten toimijoiden kehittämis- ja investointihankkeita myönsi yhdistyksellemme 
EU:n maaseuturahaston Leader-rahoitusta kunnan viemäriin liittymiseen, inva-WC:n  ja 
majoitushuoneen remontointiin sekä neljään kompostikäymälään. Yhdistyksen 
omavastuuna käy talkootyö. Rahoitus on 75 prosenttia kustannuksista.

Puroniemen maisemointisuunnitelman laati Pro Agrian ja Maa- ja kotitalousnaisten 
suunnittelija Sinikka Jokela. Rakennuksille haitallisten puiden poisto ja maiseman 
avaaminen olivat ydinasioina. Raportin ohessa tuli ilmi, että Puroniemessä on 
Museoviraston nimeämä kivikautinen asuinalue. Kanttori Viktor Jetsun sanoin: ” 
Puroniemen ensimmäinen leiri oli jo 5000 vuotta sitten.”

Suomenhevosharrastajien metsurikonkarit harvensivat puut ja Hevosmetsätyöleirin (5.- 
6.3)osallistujat, joista 18 oli nuoria naisia, ajoivat pölkyt tien varteen. Paikallislehti Sisä-
Savoon lähetetty puffi sai paikalle ko.lehden toimittajan sekä Savon Sanomat 
kuvaajineen. Perinteinen puunajo kiinnosti. Videon voi katsoa kotisivuillamme. 

Perheiden Puuhapäivillä 10.-12.3 laskettiin mäkeä, syötiin kotalettuja, eläydyttiin 
pakolaisuuteen ja kuultiin vanhat sadut ja runot, koristeltiin  virpomavitsoja ja munia. 
Erään lapsen palautteena oli:” Kaikki oli parasta.” On arvokasta, että Puroniemessä 
syntyy hyviä lapsuusmuistoja.

Nähdään Puroniemessä! 

Mirja Mäkinen, pj

044 3201147     

Meille kaikille voi soitella, tiedustella ja ilmoittautua!

Erja       Helena (erityisesti perheleiri)

044 3638380                045 6635250


