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Arvoisa jäsen! 

Tervehdys Puroniemen ystävien uudelta hallitukselta, se valittiin yli 20 hengen voimin ja on viime vuodelta 
tuttu: Puheenjohtaja Mirja Mäkinen, varapuheenjohtaja Unto Satuli, Pirkko Penttilä, isä Matti Sidoroff ja  
sihteeri Erja Kotta. Varajäsenet ovat Juhani Hänninen ja Niina Puranen.                                  

Puroniemi-kesän leiri- ja ohjelmatarjontaan tarkennuksia: 

Kevättalkoot ovat 10. – 12.5.2013 (pe-su). Työkohteita on selvitelty, jotta me innokkaat talkoolaiset 
tiedämme, millaiseen täsmätyöhön tartumme. Jokaiselle on jotakin ulkoreippailusta sisäsiistimiseen. Töiden 
päätteeksi saunotaan ja rentoudutaan. Ilmoittaudu, jos olet halukas tekemään talkootyötä muulloinkin kuin 
varsinaisina talkoopäivinä.

Aikuisten kristinoppileirillä 7.- 9.6.2013 (pe-su) Nurmeksen kirkkoherran isä Andrei Verikovin opastaessa 
syvennymme kirkolliseen elämän perustietouteen ja palveluksiin myös käytännönläheisesti leirikirkossa. 
Sisältöön voi esittää toiveita.  Ruokineen ja majoituksineen hinta on 90 euroa, opiskelijoilta ja työttömiltä 
50 euroa. Jos haluat tulla vain päiväksi, on hinta ruokineen 25 euroa.  

 Pyhien Pietarin ja Paavalin praasniekkaa ja Puroniemen omaa 55-vuotisjuhlaa vietetään 29.–30.6.2013 
(la-su) karjalaisia perinteitä elvyttäen. Päivä aloitetaan klo 10 alkavalla liturgialla, jonka toimittaa arkkipiispa 
Leo, kanttorina toimii Viktor Jetsu. Ruokailu ja praasniekkajuhla alkavat noin klo 13 - 14.   Perinneleikkien ja 
- pelien avulla hoituvat iltapäiväliikunta ja ulkoilu.  Illalla kokoontuvat niin entiset kuin uudetkin 
puroniemeläiset ystävätapaamiseen muistelemaan ja luomaan uusia muistoja. Korpijärven rannalla kypsyy 
aito rantakala.  Paikalla voi yöpyä ja viettää vielä sunnuntaita ystävien kanssa. Jos sinulla on vanhoja 
leirivalokuvia ja lehtileikkeitä, ota ne mukaasi. Ruokailut ja yöpyminen ovat maksullisia.

Perheleiri järjestetään 16. -20.7.2013 (ti-la). Nunna Kristoduli ja isä Sergius Colliander luennoivat leirillä.  
Koko leiriajalta maksu on 100 euroa aikuiselta, 3-14 - vuotiailta 50 euroa, alle 3-vuotiaat ilmaiseksi.  
Perhemaksu ei ylitä 250 euroa. Päivämaksu/hlö 25€.  Tervetuloa perheet kaikissa mahdollisissa 
kokoonpanoissa, mummit ja ukit lastenlasten kanssa tai yhden hengen perheet!

Nyt hyvästit yksinäisyydelle ja liialliselle yksilöllisyydelle. Tervetuloa hyvää mieltä tuottavaan ja 
hyödylliseen toimintaan, talkoisiin, leireille ja tapahtumiin!

Mikäli haluat lisätietoja tai ilmoittautua leireille ja tapahtumiin, tai jos haluat tiedustella Puroniemen 
vuokrausta yksityiseen käyttöösi, ota rohkeasti yhteyttä:  puroniemen.tuki@gmail.com tai sihteeri Erja 
Kotta puh. 040 507 9186. Postitse: Mirja Mäkinen, Kärkkääläntie 213, 77600 Suonenjoki. 

Omat nettisivut: http://ortodoksi.net/ortodoksi/blogi/puroniemi

 Avustuksia leirimaksuihin kannattaa kysyä omalta seurakunnalta.

Kiitos jäsenyydestäsi, se on tärkeää tukea. Vuoden 2013 jäsenmaksu henkilöjäseneltä on 15 euroa. Ainais- 
ja kannatusjäsenmaksu on 200 euroa/jäsen tai yhteisö.  Uusi jäsen, ilmoitathan yhteystietosi 
puroniemen.tuki@gmail.com. Ne ovat tärkeitä jäsenrekisteriä ja tiedottamista varten.

Tapaamisiin Puroniemessä! Mirja Mäkinen, PJ

Seuraavalla sivulla ovat jäsenmaksuohjeet. Jos olet maksanut tämän vuoden jäsenmaksun, asia on kunnossa.  
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Saaja Puroniemen ystävät ry

Maksajan nimi 
ja osoite

Jäsenmaksut v 2013

Henkilöjäsenmaksu 15€/hlö

Ainaisjäsenmaksu 200€ /hlö (kertamaksu)

Kannatusjäsenmaksu 200€

Uusi jäsen, kun olet maksanut jäsenmaksun, 
ilmoita yhteystietosi jäsenrekisteriimme 
osoitteeseen

puroniemen.tuki@gmail.com

Maksajan 
allekirjoitus

Viitenro 17530 (muista käyttää viitettä!)

Maksajan 
tilino

Eräpäivä 30.4.2013 Euro
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