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Kristus nousi kuolleista! Totisesti nousi!

Arvoisa jäsen!

Yhdistyksen yleinen kokous valitsi vuoden 2014 toimijat.  Puheenjohtajana on edelleen Mirja 
Mäkinen ja hallituksen jäseninä Erja Kotta, Pirkko Penttilä, Unto Satuli sekä uutena jäsenenä Eila 
Palviainen. Varajäseniksi valittiin Helena Hänninen ja Eulalia Kaivola. Tilintarkastajana jatkaa Liisa 
Kuopusjärvi ja varatilintarkastajana Eero Ipatti. Hallitus valitsi sihteeriksi Erja Kotan ja 
varapuheenjohtajaksi Unto Satulin.

Talkootyön, lahjoitusten, avustuksien, jäsenmaksujen ja vuokratulojen avulla yhdistys selvisi 
vuoden 2014 alun maksuista, lyhennyserästä ONL:lle sekä koroista. Sydämellinen kiitos teille 
kaikille Puroniemen säilymistä edistäneille! Ensi kesä näyttää myös hyvältä toiminnan ja 
varausasteen suhteen. 

Talviseksi perhetapahtumaksi kaavailtu Perheiden puuhapäivät maaliskuun viimeisenä 
viikonloppuna keräsi yhteen 21 lasta ja 15 aikaansa antavaa aikuista. Tapahtuma toteutettiin 
yhteistyössä Rautalammin seurakunnan kanssa. Tekemisen riemua löytyi ilman luntakin. 
Valokuvasuunnistus tutustutti leiriläiset alueeseen ja kirkkoherran johtamassa mölkkypelissä 
kukoisti reilun kilpailun henki. Leivottiin ja koottiin lapsikuoro sekä valmistettiin virpomavitsoja. 
Saunomisen ja kotatulien jälkeen rauhoituttiin iltapalvelukseen. Sunnuntaina pidetyssä liturgiassa 
seisoi juuri koottu lapsikuoro aikuisten rinnalla sitkeästi loppuun asti. Leiri todisti, mitä rakentava 
yhteistyö saa aikaan. Kirkkoherra isä Johannes, Oili-kanttori, Pirjo-uskonnonopettaja, vanhemmat 
sekä seurakunnan ja yhdistyksen talkoolaiset muodostivat monipuolisen ja vahvan toimintaryhmän, 
se takasi onnistuneet leirihetket – niin iloiset kuin hartaatkin. 

Kevättalkoot Puroniemessä alkavat 10.5. klo 9.  Rantaa kohennetaan viihtyisämmäksi, paikkoja 
puhdistetaan, raivataan, maalataan ja korjaillaan. Työkaluja on, mutta omiakin kannattaa ottaa 
mukaan. Tekevät kädet ovat tarpeen. Tervetuloa hyötyliikunnan pariin vahvistamaan mieltä ja 
kehoa. Ruokaa tarjoillaan, saunotaan ja yöpyminenkin on mahdollista.

Samanaikaisesti talkoiden kanssa siirretään karjalaista perinnettä. Erityisesti lapsille ja nuorille 
suunnatulla piirakkakurssilla 10.5 klo 10 alkaen meidän buaboimme neuvovat, miten leivotaan 
sultsinat, tsupukat ja muut karjalaisherkut. Aikuisuus ei ole este osallistumiselle. Tule mukaan!  

Seuraava päivä 11.5 on äitienpäivä, joka aloitetaan kello 10 liturgialla leirikirkossa. 
Tarvittaessa kirkkoa lämmitetään. Sen jälkeen tarjotaan maksullinen äitienpäivälounas, jolloin on 
mahdollista koko perheen voimalla maistella myös edellisenä päivänä valmistettuja 
piirakkaherkkuja.   

Kuopion seurakuntalaisia olemme kutsuneet arkiseen illanviettoon 22.5. Kuopiolaiset tutustuvat 
tulevaan kristinoppileirin paikkaan ja tietysti tutustumme toisiimme.

Perinteinen pyhien Pietarin ja Paavalin praasniekka 29.6 aloitetaan liturgialla klo 10. 
Ruokaillaan ja vietetään juhlahetkeä. Päivä on myös kaksiviikkoisen Karelja lastenkodin leirin 
päätöspäivä.

Perheleiri järjestetään 7. – 11.7. Kaikenikäiset ovat tervetulleita ja leirille voi tulla yksinkin. 
Aikuisille on luentoja ja keskusteluja, lapsille järjestävät ohjaajat luentojen ajaksi omaa ohjelmaa. 
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Leirikirkossa on rukoushetkiä. Saunotaan ja viihdytään nuotiolla. Leirihinnat ovat: Aikuiset 100 
euroa, 3 – 12 -vuotiaat lapset 50 euroa, alle 3-vuotiaat ilmaiseksi. Hinta yhdeltä perheeltä ei ylitä 
250 euroa. Yksittäisen päivän hinta on 25 euroa. Maksuihin kannattaa kysyä tukea omalta 
seurakunnalta. Leirille mahtuu 50 henkeä. Nopeat varaajat varmistavat paikkansa. Ilmoittautua voi 
yhdistyksen sähköpostiin tai leirivastaaville Helena Hänniselle 050 3437782 ja Juhani Hänniselle 
0500 802892. Sen jälkeen lähetetään lisätietoa ja leiriohjelma.

Maahamuuttajaleiri on 6.- 9.8.  Sen käyttökielenä, mutta ei kielitaitovaatimuksena, on venäjä. 
Leirin järjestäjä on PSHV rovasti Sergius Collianderin johdolla.

 Rautalammin seurakunnan kanssa järjestämme diakoniapäivän elokuussa, jolloin neljän 
pitäjän yli 70-vuotiaat seurakuntalaiset tulevat virkistyspäivään Puroniemeen.

 Syyskuussa kutsumme yhdessä Kuopion seurakunnan kanssa ortodoksisuudesta 
kiinnostuneet ja lisäoppia haluavat viikonlopuksi aikuisten kristinoppileirille. Ilmoitamme 
tarkan ajankohdan myöhemmin.

Syyskuun 13. päivänä keräämme varoja yhdistykselle Rautalammin pestuumarkkinoilla. 
Viime vuoden kokemuksen innoittamina järjestämme kahvilamyynnin.  Osa talkoolaisista leipoo ja 
osa myy. Tule ja tutustu samalla vanhaan pitäjäperinteeseen.

Laskimme viime vuoden Puroniemen kävijämääräksi noin 1000 henkilöä. Siitä voimme iloita, 
mutta samalla se on asettanut koetukselle jätevesisäiliön pienen koon. On todennäköistä, että 
kunnan viemäröinti tulee muutaman vuoden päästä, tutkimme olisiko mahdollisuutta suuremman, 
käytetyn säiliön vaihtoon sitä odotellessa. Majoitusrakennuksen kattoa ja myrskytuulen katkomaa 
leirikirkon ristiä ovat jo alkaneet asiantuntevat talkoomiehemme korjaamaan, näiden suhteen 
pyritään tekemään välttämätön. 

Aktiivinen vapaaehtoisten toimijoiden joukko on tehnyt paljon leirikeskuksen hyväksi. Toiminta on 
monipuolista. On siivousta, korjausta ja kunnostamista, mutta myös tiedottamista, markkinointia 
sekä yhteydenottoja, ja jokaista tapahtumaa ja leiriä ruokailuineen edeltävät neuvottelukokoontumi- 
set. Nyt työtä keittiössä nopeuttaa uusi kiertoilmauuni, silti keittiötyö vie paljon aikaa. Talkoolaisia 
kaivataan ja parinkin tunnin työapu tapahtumien aikana auttaa. Monenlaiselle osaamiselle 
on käyttöä. 

Ollaan aktiivisia jäsenhankinnassa ja tiedottamisessa.  On varmasti vielä paljon niitä, jotka 
haluavat olla tukemassa Puroniemen säilymistä ja toimintaa. Viime vuoden lopulla oli jäseniä noin 
300 henkeä ja 15 euron jäsenmaksullakin menemme eteenpäin. 

Ilmoittautumisia eri tilaisuuksiin tarvitaan, jotta keittiössä tiedetään, kuinka suuri keitto- ja 
paistoastia kulloinkin valitaan. Tapaamisiin Puroniemessä!

Mirja Mäkinen, puheenjohtaja Erja Kotta, sihteeri

044 3201147                                             044 3638380

Kärkkääläntie 213, SUONENJOKI

Puroniemen leirikeskus, Kerkonkoskentie 608, 77700 RAUTALAMPI

Yhdistyksen tilinumero on FI 38 53890720043686 ja jäsenmaksun viitenumero 17530

VUODEN 2014 JÄSENMAKSUT

Henkilöjäsen         15 euroa
Ainaisjäsen        200 euroa
Kannatusjäsen   200 euroa   


