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Arvoisa jäsen!

On menneen toimintavuoden tarkastelun aika ja aika suunnitella uutta. 

Kokouskutsu

Puroniemen ystävät ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään   
sunnuntaina 1.3.2015 klo 14.00 alkaen Puroniemen leirikeskuksen 
ruokasalissa, Kerkonkoskentie 608, 77700 Rautalampi. Esillä ovat 
sääntömääräiset asiat. Kahvitarjoilu. Tervetuloa tapaamaan ja 
vaikuttamaan!

Puroniemessä ovat eri-ikäiset ihmiset tavanneet toisiaan, olleet yhdessä ja solmineet 
uusia ystävyyssuhteita. Kannamme näin omalla osuudellamme sosiaalista vastuuta 
selättämällä yhteiskuntamme kipeitä ongelmakohtia, kuten yksinäisyyttä, sukupolvien
ja ihmisten välistä erillisyyttä ja eriarvoisia mahdollisuuksia osallistua.

Vuonna 2014 on kävijöitä tapahtumissa, juhlissa ja leireillä ollut yhteensä noin 1400 
henkeä! Lapsia ja nuoria on leireillyt yli 300. Leiritsasounassa palveluksiin 
osallistuneita, ilman että lasketaan monen leiriläisen käyneen siellä useaan 
otteeseen, on yli 500. Nuo luvut saavat mielen iloiseksi ja -  maksuaikataulussakin 
olemme pysyneet. 

Arvoisa jäsen, olet hienossa asiassa mukana, joten muistathan tärkeän osuutesi, 
jäsenmaksusi. Sitä todella tarvitaan. Meitä on monta ja tuosta melko pienestä 
summasta muodostuu luku, jolla on suuri merkitys. Leirikeskuksen kauppahintaa 
maksamme vielä pitkään ja ylläpitokustannukset juoksevat – mutta niin juoksee 
toimintammekin reippaana ja mukavin tapahtumin: Ensi kesälle on jälleen paljon 
leirejä ja varauksia.

Varmaan myös lähipiirissäsi on henkilöitä, joille Puroniemi on tärkeä. Innosta heitäkin 
jäsenyyteen!

Huomioithan olevasi aina tervetullut mukaan omilla taidoillasi ja voimillasi: Kahdeksan
hengen tunnin työstä tulee jo yksi päiväurakka. Puroniemen ylläpito ja menestys 
perustuvat vapaaehtoistyöhön. Ja aktivistiporukka ilahtuu suuresti uudesta 
tulokkaasta. Rakas leirikeskuksemme on myös kiitollinen kohennus- ja korjauskohde: 
Aina joku paikka ” rempsottaa”. Tervetuloa yhteisölliseen puuhaan talkoopäivänä - tai 
kenties jonain muuna sopivampana aikana. 

Seuraavana on päivyriin merkittäväksi keväistä ja kesäistä menoa ja oloa sekä 
hiljentymisen hetkiä Korpijärven rannalla.     

Perheiden puuhapäivä 21. -22.3. Sunnuntaina liturgia klo 9.00

Leikitään, liikutaan, leivotaan, lauletaan, askarrellaan virpomavitsoja ja tietysti 
saunotaan. Ota mukaan oma ja/ tai naapurin lapsi ja tule mukaan lasten iloon. 
Leiriläisen voi jättää myös vapaaehtoisten huomaan ja yökylään. Rautalammin 
seurakunta on yhteistyökumppanina. Keittiöapu ja muu vapaaehtoisvoima on 
tervetullutta. Illalla on ehtoopalvelus ja sunnuntaina liturgia klo 9.00. 



Piirakoita teemme tilausmyyntiin ennen pääsiäistä. Päivä vielä avoin.

Kevättalkoot 2.5. klo 9.00 alkaen

Talo ja ympäristö valmistellaan vastaanottamaan kesävierailijat. Kukin voi valita 
itselleen sopivaa hyötyliikuntaa tai muuta tekemistä.  Olisitko kiinnostunut 
suunnittelemaan ja tekemään vaikkapa luontopolkua?

Ortodoksialeiri aikuisille 5. – 7.6

Elämme ortodoksisuutta viikonlopun. Isä Leo Tuutti ja isä Raimo Sissonen toivottavat 
tervetulleeksi kuuntelemaan, kysymään ja keskustelemaan paitsi katekumeenit myös 
kaikki ortodoksisuudesta kiinnostuneet. Osallistumismaksu 90 euroa kattaa myös 
ruuan ja majoituksen. Eläkeläisten, opiskelijoiden ja työttömien osuus on 50 euroa.

Petrun pruasniekka 29.6 

Vietämme juhlaa maanantaina 29.6. Kello 10 alkavan liturgian jälkeen ruokaillaan ja 
vietetään viihtyisä juhlahetki. Tervetuloa kaikki!

Perheleiri 20 – 24.7

Perheleirille ovat tervetulleita perheet kaikissa kokoonpanoissaan, myös yksin voi 
tulla. On luentoja, keskusteluja, retkiä, nuotioiltoja ja saunomista sekä ohjelmaa 
lapsille. Ja oma tsasouna tarjoaa hienon mahdollisuuden osallistua palveluksiin 
aamuin illoin. Lisätietoa saa Helena Hänniseltä puh. 050 3437782

Edellä mainitut leirit ja tapahtumat ovat yhdistyksemme järjestämiä. ONL pitää 
leirinohjaajien jatkoleirin ja lastenleirin, lisäksi Kuopion seurakunta kokoaa lapsia ja 
nuoria kolmesti Puroniemeen ensi kesänä ja syksynä, joten ortodoksisten leirien 
määrä on kasvanut. Voimme olla tästä iloisia ja kiitollisia! 

Jäsenistöstämme löytyy monen asian osaajaa. Puroniemeen voi tulla kauempaakin, 
se ei palvele pelkästään lähialueiden asukkaita. Jos Sinulla on idea ja intoa leirin tai 
tapahtuman järjestämiseksi, ehkä jopa innokas taustajoukko tai rahoitusta, ota 
yhteyttä ja pannaan jälleen toimeksi. 

Nähdään Puroniemessä! Yhteydenottoja ja ilmoittautumisia odottelemme. Ja lopuksi 
kiitos, suurkiitos jokaisella teistä tuesta, avusta ja mukanaolosta.

Mirja Mäkinen, puheenjohtaja   Erja Kotta, sihteeri

Puh. 044 3201147 Puh. 044 3638380

Kotisivu: www.puroniemi.net   Sähköposti: puroniemen.tuki@gmail.com
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