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Puroniemen ystävät ry ostaa 13.2.2013 Rautalammilla sijaitsevan ortodoksisen leirikeskuksen,
Puroniemen. Myyjänä on Ortodoksisten nuorten liitto (ONL), joka oli ostanut ja osittain
lahjoituksena saanut leirikeskuksen vuonna 1958.
Puroniemessä on 55 vuoden aikana leireillyt tuhansittain niin lapsia, nuoria, vanhoja kuin myös
kokonaisia perheitä. Puroniemi on rakentanut lukuisien ortodoksien, myös nykyisten ortodoksisten
vaikuttajien, identiteettiä leireillään. Niitä ovat järjestäneet ONL ja Pyhien Sergein ja Hermannin
veljeskunta ry yhdessä ortodoksisten seurakuntien kanssa.
Koska ONL teki päätöksen Puroniemen myymisestä kirkon ulkopuolelle, ryhtyi helmikuussa 2012
perustettu Puroniemen ystävät aktiivisesti ajamaan Puroniemen leirikeskuksen säilyttämistä
ortodoksisen kirkon piirissä. Useiden eri vaiheiden jälkeen teki Puroniemen ystävät ry lopulta
ostopäätöksen pelastaakseen leirikeskuksen. Vajaassa vuodessa on jäseniksi liittynyt yli 200 henkeä.
Jäseniä yhdistää halu vaalia Puroniemi-henkeä ja arvokkaita leiriperinteitä. Paikan myynti
yksityiselle olisi koettu suurena menetyksenä.
Suomen ortodoksien lähihistoriassa Puroniemi on toiminut jatkumona Keiteleellä Hiekan tilalla
sijainneen Pyhän Konevitsan luostarin yhteydessä järjestetyille kesäleireille. Hiekka vahvisti sodan
jälkeen harvakseen ripoteltujen ortodoksien identiteettiä ja toimi heidän yhteydenpitopaikkanaan.
Hiekan menettämisestä yksityiselle vuonna 1957 oli ortodoksien vaikea toipua.
Kauppahinnasta suoriutuminen vaatii luonnollisesti jäseniltä aktiivista otetta. Luonto, leirielämä ja
yhteisöllisyys ovat tulevia megatrendejä ja leirikirkko on matalan kynnyksen kirkko. Usko
mahdollisuuksiin ja yhdessä tekemisen voimaan on siis kova ja tavoitteet ovat kohtuullisia. ONL
säilyy yhteistyökumppanina ja maksavia leiriläisiä seurakunnista ja muualtakin uskotaan löytyvän.
Leirikeskuksen ollessa vapaana vuokrataan sitä myös muille halukkaille. Leirikeskus lisää näin
myös Rautalammin majoitustarjontaa.
Leirikeskuksen tiloja on jo vuokrattu ensi kesäksi eri tapahtumiin ja yksityistilaisuuksiin. Myös
leirejä pyritään mahdollisuuksien ja resurssien mukaan järjestämään. Ruokasali 100 hengelle, tilat
80 yöpyjälle, rantasauna ja leirikirkko keskellä upeaa luontoa tarjoavat hienot mahdollisuudet niin
perinteisen leiritradition vaalimiseen kuin uusien ideoiden toteuttamiseen. Vapaaehtoisiksi
tukijoukoksi on jo nyt ilmoittautunut eri alojen ammattilaisia ja henkilöitä, jotka osaavat ja voivat
pitää huolta rakennuksista ja viiden hehtaarin maa-alueesta. Yhdistys toivottaakin kaikki asiasta
kiinnostuneet tervetulleeksi innostavaan, yhteisölliseen toimintaan mukaan.
Puronimen ystävät ry hakee valtakunnallista keräyslupaa kerätäkseen varoja leirikeskuksen
ylläpitoon. Asuvathan ”entiset puroniemeläiset” ja muut paikan säilymisen kannattajat ympäri
Suomea. Avustuksia toivotaan saatavan myös kirkolta ja muilta tahoilta. Yhdistys voi ottaa vastaan
paitsi rahalahjoituksia myös sellaisia tavaroita, joita voidaan käyttää leiritoiminnassa.
Kauppakirja allekirjoitetaan Karjalan ja koko Suomen arkkipiispa Leon kansliassa 13.2.2003 klo 11.
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