
Puroniemen ystävät ry    VUOSIKERTOMUS 2012 

 

 

  Tukiyhdistyksestä leirikeskuksen omistajaksi – Puroniemen ystävät ry:n  

  vaiheikas ensimmäinen toimintavuosi. 

 

  Puroniemen ystävät ry perustettiin 28.11.2011 ja rekisteröitiin 9.2.2012.   

  Yhdistyksen tarkoituksena oli alun perin tukea Ortodoksisten Nuorten Liiton   

  ONL ry:n omistaman Puroniemen leirikeskuksen toimintaa edistämällä sen käyttöä, 

  kunnostamalla sitä ja huolehtimalla siitä eri tavoin. 

  

  Yhdistys pyrki myös aktiivisesti vaikuttamaan siihen, että ONL luopuisi ajatuksesta 

  myydä leirikeskus. Siinä tarkoituksessa kävi puheenjohtaja ONL:n Valamossa  

  pidetyssä kevätkokouksessa 25.3.2012 perustelemassa leirikeskuksen säilyttämisen 

  tärkeyttä ja esitteli asiaa myös arkkipiispa Leolle 5.4.2012 Rautalammilla  

  seurakuntasalissa pidetyssä kahvitilaisuudessa.  

 

   Eräänä vaihtoehtona leirikeskuksen omistajaksi nähtiin myös seurakunnat.  

  Yksittäisten lähiseurakuntien kanssa oli tehty tiedusteluja jo aikaisemmin, mutta  

  kiinnostusta ei ollut löytynyt lähinnä taloudellisista syistä. Hallituksen jäsen, isä  

  Johannes Parviainen, lupasi ottaa asian esille Karjalan hiippakunnan kokouksessa ja 

  sen tueksi lähetti yhdistys vetoomuksen Valamoon kokoontuneille   

  hiippakunnan edustajille 27.4.2012. Osoittautui, että hiippakunnan ei ole juridisesti 

  mahdollista omistaa leirikeskusta.  

 

  Puroniemen talkoiden yhteydessä pidetyssä neuvottelussa 25.5.2012 yhdistys esitti 

  ONL:n edustajille, että leirikeskus lahjoitettaisiin yhdistykselle. Siihen ei ONL  

  katsonut voivansa suostua, vaan yhdistystä pyydettiin jättämään ostotarjous kesäkuun 

  26. mennessä.  Kesäkuun 4.päivänä päätti hallitus esittää tulevalle  ylimääräiselle  

  kokoukselle, että yhdistys ostaa leirikeskuksen, koska katsottiin, että muuta  

  mahdollisuutta leirikeskuksen säilyttämiseksi sen alkuperäisessä tarkoituksessa ei 

  ollut. 

 

   Yhdistyksen hallitus teki 28.6.2012 ONL:lle 40 000 euron ostotarjouksen  

  leirikeskuksesta. ONL hylkäsi tarjouksen liian alhaisen hinnan vuoksi ja tällöin  

  päätettiin kutsua koolle ylimääräinen kokous, jossa ostoa edelleen käsiteltäisiin. 

 

  Hallitus kutsui koolle ylimääräisen kokouksen 16.8.2012 siinä tarkoituksessa,      

  että kokouksessa käsiteltäisiin leirikeskuksen ostamista yhdistykselle. Isä Johannes 

  Parviainen ehdotti kuitenkin, että tehtäisiin marraskuussa kokoontuvalle   

  kirkolliskokoukselle esitys, jossa esitettiin, että kirkko ostaisi leirikeskuksen.  

  Kokous hyväksyi ehdotuksen. Myöhemmin osoittautui, että määräaika esityksen  

  jättämiseksi oli umpeutunut kesäkuussa. Kirkon hallinnosta ohjeistettiin tällöin, että 

  esitys voitaisiin jättää syyskuussa kokoontuvalle kirkollishallituksen kollegiolle, joka 

  voisi niin halutessaan viedä asian omana esityksenään kirkolliskokoukselle. Esitys  

  tehtiin syyskuussa kokoontuneelle kollegiolle ja samassa yhteydessä lähetettiin  

  selvitys Puroniemestä kuvineen sekä tietoa yhdistyksestä. Kollegion päätös oli  

  kielteinen. 

 

  ONL:n puheenjohtaja isä Teemu Toivonen antoi aikaa tarjouksen tekemiseen  

  lokakuun 30.päivään asti. Hallitus teki ostopäätöksen 30.10.2012 äänin neljä  

  puolesta kolme vastaan. Kolme hallituksen jäsentä esitti ostopäätöksestä eriävän  



  mielipiteen ja ilmoitti eroavansa hallituksesta. Uusi tarjous 85 000 euroa tehtiin  

  välittömästi ONL:lle ja se hyväksyi ostotarjouksen 10.11.2012 

 

  Ylimääräinen kokous hyväksyi 30.11.2012 leirikeskuksen     

  kiinnityksen, joka tarvittiin ostoa varten otettavan lainan vakuudeksi.  

  Puroniemen leirikeskuksen kiinteistökauppa ONL:n kanssa sovittiin tehtäväksi  

  vuoden 2013 puolella. 

   

  Hallitus vuonna 2012 

    

  Mirja Mäkinen, puheenjohtaja 

  Markus Hänninen, erosi 30.10.2012 

  Jussi Parviainen, erosi 30.10.2012 

  Unto Satuli 

  Kari Savolainen, erosi 30.10.2012 

             Matti Sidoroff 

  Pirkko Penttilä, valittiin 30.11.2012 uudeksi jäseneksi eronneitten tilalle  

  Erja Kotta, sihteeri 

 

  Kokoukset 

 

  Hallitus on kokoontunut seitsemän kertaa. Perustavan kokouksen lisäksi on ollut  

  vuosikokous ja kaksi ylimääräistä kokousta. 

  

  Tiedottaminen 

 

  Ortodoksi.net -sivusto on julkaissut Internetissä koko ajan tietoa yhdistyksestä ja 

  Puroniemen leirikeskuksesta. Hannu Pyykkönen on tehnyt ja pitänyt nettiaineistoa 

  kyseisellä sivulla ilmaiseksi. Yhdistyksestä ovat tehneet juttuja Sisä-Savo Lehti ja 

  Rautalampi Lehti. Aamun Koitto ja Uskon Viesti ovat julkaisseet    

  yhdistyksen lähettämiä juttuja. Jäsenkirjeellä on tiedotettu välittömästi ONL:n  

  hyväksyttyä ostotarjouksen. Yhdistystä on mainostettu myös facebookissa. Juhani 

  Hänninen on esitellyt ja markkinoinut yhdistyksen jäsenyyttä kuutosten   

  kevättapahtumassa toukokuussa Jyväskylässä ja syksyllä kirkkokahvitilaisuuksissa 

  Kuopiossa, Joensuussa, Tampereella ja Helsingissä. Puheenjohtaja Mirja Mäkinen on 

  ollut puhelinyhteydessä eri seurakuntiin.  

 

  Jäsenmäärä 

  

  Jäseniä on yhdistykseen vajaassa vuodessa liittynyt yli 200. Siihen, että jäseniä on 

  saatu näin runsaasti lyhyessä ajassa, on aktiivisen jäsenkeräyksen lisäksi vaikuttanut 

   myös se, että Juhani Hänninen laittoi syksyllä 2011 Internetiin Pelastakaa  

  Puroniemi -adressin, johon nimensä kirjoitti yli 400 henkeä. Tukijoiden suuri määrä 

  rohkaisi myös ostopäätökseen.  

   

  Puroniemen kunnostusta, siivousta ja huoltoa talkoilla 

 

Toukokuun 25.- 27. ONL:n kanssa pidettyihin talkoisiin osallistui lähes 30 jäsentä. 

Osalla  oli mukanaan tarvittavia koneita ja laitteita. Tällöin kunnostettiin rakennuksia 

ja siistittiin tiloja. Ruokahuolto toimi talkootyönä. Myös ympäristöä raivattiin ja 

siivottiin sekä tehtiin polttopuita. 14.6. talkooväelle ja muille Puroniemen ystäville 

järjestettiin illanvietto, johon kuului saunomista, uintia sekä makkaran ja lettujen 



paistoa. Puroniemen ystäviä osallistui myös perheleirin nuotioiltaan ja leirin 

lopetuspäivän juhlaan.  Sen jälkeen ovat Erja Kotta, Mikko Mensonen, Aleksanteri 

Ukkonen ja Yrjö ja Helena Minkkinen tehneet syksyn huoltotöitä.    

 

   

 

 

   

 

   


