PURONIEMI 60-vuotta

Arvoisa arkkimandriitta Herman ja papisto sekä Nikolaos-kuoro. Lämpimät kiitokset hienosta, koskettavasta palveluksesta ja hyvin kauniista laulusta. 

On juhlan aika. Kuuteenkymmeneen vuoteen ovat Puroniemen hentoiset männyntaimet varttuneet tukkipuiksi ja tiputellet käpynsä tuhansien ja tuhansien leiriläisten, myöskin papiston  ja kanttoreiden sauna- ja kirkkopolulle. Ensimmäisten vuosien leiriläiset, niitäkin joukossamme iloksemme on, ovat saavuttaneet kypsän iän. Olemme kokoontuneet Puroniemeen, koska paikka on tärkeä, rakas ja merkityksellinen.  Teidän ja meidän kokemuksemme, tarinamme ja muistomme ovat  - ei vain yksilöiden ja Puroniemen historiaa - vaan siirtokarjaisten ja koko Suomen ortodoksisen kirkon historiaa, Tämä kaikki on puolestaan aikanaan nivoutunut suuriin kuvioihin maan ja maailman poliittisiin tapahtumiin. Nyt erityisesti iloitsemme siitä, että tänään saamme kuulla ja jakaa tietoa, elämyksiä ja muistoja vuosikymmenten kulusta. Jännittävää. Tänä juhlavuonna olemme myös aloittaneet menneisyyden tallentamista.
Hieman yli viiden vuoden ajan on Puroniemen omistajan ollut yhdistys, Puroniemen ystävät ry. Vuonna 2011 teki ONL päätöksen Puroniemen myymisestä ja noin puolen vuoden kuluttua siitä, 2012 perustettiin Puroniemen ystävät –yhdistys, sen alkuperäisenä tarkoituksena oli toimia tukiyhdistyksenä, joka tukisi Puroniemen toimintaa.  Paikalla taitaa olla yhtä lukuun ottamatta kaikki perustajajäsenet. Ostoajatusta ei siinä vaiheessa ollut pinnalla. Aika siihen, että yhdistyksen hallitus yleisen kokouksen päätöksen luvalla päätti ostaa leirikeskuksen oli värikästä: oli Hännisen Juhanin perustama ja 400 henkilön allekirjoittama Pelastakaa Puroniemi adressi, oli lukuisia yhteydenottoja kirkon edustajiin ja yksityishenkilöihin ja palavia puheenvuoroja ja perusteluja leiritoiminnan tärkeydestä eri tilaisuuksissa ja yhteyksissä. Silti Puroniemen kohtalo oli lopulta vaakalaudalla, yksityiset olivat jo tehneet  ostotarjouksia. Se oli vaakalaudalla viimeiseen asti, kun yhdistyksemme yleiskokous oli antanut mandaatin leirikeskuksen ostoon. Marraskuun 30 päivänä 2012 hallituksen kokous teki ostopäätöksen äänestämällä ja tulos oli neljä puolesta, kolme vastaan. Niinpä 9.2.2013 allekirjoitettiin kauppakirjat Puroniemen ystävien ja ONL:n välillä Puroniemen ostosta arkkipiispan residenssissä.      
Nämä viisi vuotta ovat olleet työteliäitä, mutta menestyksellisiä vuosia. Monen, hyvin monen, tieto-taito, osaaminen on ollut valjastettuna Puroniemen hyväksi. Yhdistyksen tärkeimmät omat leirit ovat jo tulleet säännönmukaisiksi. Leireille tulevat ovat enimmäkseen lapsia ja nuoria, perheleirille tulevat perheet eri koostumuksin ja joukossa on  aina vanhempiakin. Kuopion ortodoksisesta  seurakunnasta on tullut tärkeä yhteistyökumppani. Ja taloutta ovat turvaamassa vuokraukset. On sukukokouksia, häitä ja syntymäpäiviä. Monet entiset puroniemeläiset palaavat mielellään Puroniemeen.
 Kuriositeettina voi mainita maisemointiin liittyvä yhteistyö Suomenhevosharrastajien kanssa: Mäntykankaalla ovat jo kolmena vuonna liukuneet tukkireet ja ohjaksissa on useimmiten nuoria naisia opettelemassa hevosmetsätyön perusteita. Maisemointisuunnitelman yhteydessä vuonna 2015 tuli ilmi aivan uusi asia: leirikeskuksessa on Museoviraston rauhoittama kivikautinen muinaismuistoalue. Siteeraan Viktor Jetsun lausahdusta: täällähän oli leiri jo 5000 vuotta sitten. Yhteistyö Museoviraston kanssa on ollut mutkatonta, aina kun kajoamme maahan, otamme arkeologiin yhteyttä.  Yhdistyksemme palkittiin viime vuonna maisemoinnista ja talkootyöstä. 
Omarahoitteiset investoinnit ovat olleet vuosittain vähäiset. Mutta nyt astelemme vastamaalattuun kartanonkeltaiseen tsasounaan eikä siellä ole pelkoa vuotavasta katostakaan, sitähän saatiin tänään, sateella, testata. Kirkko rahoitti kirkon ja kellotornin maalauksen ja kattojen korjauksen. Katon kruunaa Saara ja Erkki Straniuksen lahjoittama kupoli. Siihen liittyy traaginen historia, nuoren tyttären menehtyminen. 
Mansikka ry:ltä olemme hakeneet ja saaneet avustuksia kunnalliseen viemäröintiin liittymiseen, inva-vessan ja emännän huoneen saneeraukseen sekä kompostikäymälöihin ja viimeisin tänä keväänä, avustus terassin rakentamiseen, yhteensä tätä EU, Leader-avustusta yli 40 000 euroa. Talous kaiken kaikkiaan on hyvällä mallilla ja ostoon otettua lainaa on lyhennetty 30 000 eurolla 
 On meillä lupa olla tyytyväisiä ja kiitollisia siitä, että nämä suhteellisen vaatimattomat rakennukset ovat toimivia leiripaikkana, että saamme yltiöpositiivisia kommentteja pidetyistä leireistä ja että rukoushuoneessamme laulavat lasten, nuorten ja kaikenikäisten joukot – vaikkakin enemmistö leirikeskuksen aktiivihuoltajista ja toimijoista ovat eläkeläisiä.
Osallistuminen, pelit ja leikit kasvattavat lapsia yhteisöllisyyteen ja tuovat iloa. Tuohuksien valon lumo, tietoisuus omasta pyhäköstä ja palveluksien, promojen ja muun opin anti vahvistavat ortodoksista identiteettiä. Ja sykkiipä rinnalla karjalainen kulttuurinkin. Puroniemi on muistojen ja elämyksien tuottamisen synnytyshautomo.  Yhteisöllisyys synnyttää sosiaalisuutta. Siihen liittyen voi puhua hieman rahastakin. Viimeisimmän Taloustaito-lehden pääkirjoituksessa arvioitiin, että nykyisin työntekijöiltä vaaditaan osaamisen lisäksi ennen kaikkea sosiaalisia taitoja. Niiden tuottama lisäarvokin oli laskettu euroina - tällaisen työntekijän lisäansio on 10 vuodessa 150 000 euroa. Näin mekin osaltaan edistämme Suomen taloutta…
Nyt haluan lämpimästi kiittää kaikkia teitä rinnallakulkijoita, tekijöitä, rohkaisijoita, tukijoita, lahjoittajia ja jäseniä, kaikkia teitä ihania ihmisiä, jotka olette valaneet uskoa, auttaneet ja tukeneet monin eri tavoin. Yhteistyöllä Puroniemi säilyy ja toimii. Kiitos. 


  

   

