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Arvoisa jäsen!

Yleinen kokous, jonka puheenjohtajana toimi Kalevi Jetsonen valitsi 
hallituksen vuodelle 2017. Siinä jatkavat Risto Hiltunen Leppävirralta, Helena 
Hänninen Suonenjoelta, Pirkko Penttilä Helsingistä ja Erja Kotta sekä Jukka 
Puranen uutena Rautalammilta. Varajäseniksi valittiin Juhani Hänninen ja Eila 
Palviainen. Puheenjohtajana jatkaa Mirja Mäkinen. Hallitus valitsi 
keskuudestaan varapuheenjohtajaksi Risto Hiltusen, sihteeriksi Erja Kotan ja 
rahastonhoitajaksi Helena Hännisen, joka huolehtii myös jäsenrekisteristä. 
Yhdistyksen tilintarkastajana toimii edelleen Liisa Kuopusjärvi ja varalla Eero 
Ipatti. Espoolainen hovimestarimme ja monipuolinen muonittajamme Erkki 
Ikonen halusi jäädä pois hallitustyöskentelystä, mutta lupasi olla mukana 
talkoolaisena. 

Jäsenmaksu päätettiin pitää ennallaan, 15 euroa jäsentä kohti. Ainais- ja 
kannatusjäsenmaksu on 200 euroa. Eräpäivä on 30.4. ja tilinumero FI38 5389 
0720 0436 86 sekä viitenumero 17530. Jos olet uusi jäsen, ilmoitathan 
osoitetietosi Helenalle.

Jäsenmaksu menee kokonaisuudessaan Puroniemen leirikeskuksen ja sen 
toiminnan hyväksi, ainoastaan keittiöön ja ohjaajiksi on palkattu työntekijöitä. 
Usein kuitenkin aikaa ja työtä vaativat tarjoilut hoituvat talkootyönä. Jäsenyys 
ja vapaaehtoistyö ovat ratkaisevan tärkeitä Puroniemen kannalta.  Kiitos, kun
osaltasi tuet! 

Viikonloppuna 1. – 2.4. on Perheiden Puuhapäivät  -tapahtuma. Tällä kertaa 
järjestämme sen yhdessä Kuopion ortodoksisen seurakunnan kanssa. 
Nuorisotoimen johtaja Päivi Kupiainen tulee kahden lasten- ja nuortenohjaajan
kanssa vetämään niin ulko- kuin sisäleikkejäkin, pääsiäisaskartelua ja muuta 
toimintaa. Liturgia on sunnuntaina klo 9.

Kevättalkoissa 22.4. Puroniemeä edelleen siistitään ja kunnostetaan leirejä 
ja kesätapahtumia varten. Vapaaehtoisuus ja aktiivinen yhteistyö on 
Puroniemen toiminnan kantava voima. Tule mukaan ja valitse mieluisin 
kevätliikuntaohjelma juuri sopivan pituisena tuntimääränä itsellesi: Saharan 
pallokentän toivomme saavamme lopulliseen kuntoon. Rankaa ja 
järeämpääkin puuta on odottamassa pienentämistä polttopuuksi, saunan ja 
Marin-mökin ympäristöä siistitään harvennuksen jäljiltä ja ihanaa 
luontopolkuamme työstetään edelleen. Sisätiloissa on ”kodinhoitotyötä” sitä 
haluaville. Hyvää ruokaa tarjoillaan ja kaiken huipuksi on arpajaiset, jonka 
pääpalkintona arvotaan POLKUPYÖRÄ. Tule mukaan, kaikki apu on hyvin, 
hyvin tarpeellista. 

Lasten lettukestit eli leikkiä, laulua, lettuja ja makkaranpaistoa kodassa sekä 
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rukoushetki tsasounassa on jälleen tiedossa toukokuisena iltana. Mukaan 
kutsutaan niin lapsia kuin aikuisiakin. Ajankohta tarkennetaan myöhemmin.

Petrun praasniekkaa vietetään 29.6. Kello10 alkavan liturgian ja 
vedenpyhityksen toimittaa isä Johannes. Edellisenä iltana klo 18.00 on vigilia, 
jonka jälkeen nautitaan iltatsajut. Sunnuntain ruokailun jälkeen esiintyy muun 
muassa lauluryhmä Koltiaiset. Juhani Hänninen kitaroineen laulaa sekä 
laulattaa yleisöä.  

Perheleiri on 10. – 14.7. Osallistujat otetaan mukaan 
ilmoittautumisjärjestyksessä, kannattaa toimia heti. Retki Vanhamäen lasten 
seikkailupuistoon, luentoja, keskusteluja, rukoushetkiä, saunomista, 
nuotiolauluja ja tietysti maukasta ruokaa on tiedossa. Leirin teemana on 
Suvaitsevaisuus. Ilmoittaudutaan Helenalle 045 6635250.   

Ortodoksialeirillä 25. - 27.8. pääsemme viikonlopun verran paneutumaan 
ortodoksisuuden peruskysymyksiin ja osallistumaan leiritsasounan 
palveluksiin. Ohjaajaksi on lupautunut isä Raimo Sissonen,   

Vuosi 2018 on Puroniemen juhlavuosi. On kulunut 60 vuotta siitä, kun 
Matroona Kuikka halusi edistää oman leirikeskuksen perustamista 
ortodokseille ja kaupat Puroniemen alueesta tehtiin. Sinä, joka olet 
Puroniemen leireille osallistunut, kaivelethan esille vanhoja valokuvia ja muuta
leireihin liittyvää ainestoa. Kenties kirjoitat muisteloita tai tulemme 
haastattelemaan. Valokuvista ja muustakin aineistosta voimme ottaa kopioita, 
joten ne palautetaan. Jos rahoitus järjestyy, teemme Puroniemestä 
juhlajulkaisun. Otathan yhteyttä sähköpostitse puroniemen.tuki@gmail.com tai
puhelimitse.

Diakoniapäivän ja syystalkoiden päivämäärät ilmoitetaan myöhemmin. 

Kesän leirejä pitävät myös ONL ja Kuopion ortodoksinen seurakunta.

Mansikka ry.n avustuksen ja talkootyön turvin tehty henkilökuntahuone ja 
inva-vessa ovat valmiina. Pyörätuoli ei ole enää este Puroniemeen tulolle ja 
pikkulapsia on nyt mukava hoitaa kunnon tilassa. Viemäröinti on osaltamme 
valmiina ja odottaa vain kunnallisen osuuden valmistumista ja siihen 
liittämistä.

Tapaammehan Puroniemessä. Hallitusterveisin ja yhteydenottoja 
odotellen!

Mirja Mäkinen, puheenjohtaja, puh. 044 3201147, Erja Kotta, sihteeri, 
vuokraus, kotisivu, puh. 044 3638380, Risto Hiltunen, varapuheenjohtaja, puh.
044 0389994, Helena Hänninen, rahastonhoitaja, jäsenasiat, perheleiri,  puh. 
045 6635250, Jukka Puranen, kiinteistöasia, puh. 0500 672336, Pirkko 
Penttilä, Juhani Hänninen, kiinteistöasiat, leirilääkäri, puh. 0500 802892 ja Eila
Palviainen, puh. 040 7653576.
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