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YLEISTÄ
PURONIEMEN YSTÄVÄT RY ON YLEISHYÖDYLLINEN YHDISTYS
Sopimuksen mukaisesti tarjoamme leirikeskusta Ortodoksisen Nuorten Liiton käyttöön.
ONL järjestää lasten-, nuorten- ja perheleirejä. Järjestämme myös itse leirejä. Tarjoamme
Puroniemeä seurakuntien ja muiden lapsi-, nuoriso- ja perhetyötä tekevien sekä ikääntyvien
parissa työskentelevien yhteisöjen ja yhdistysten käyttöön. Työskentelemme syrjäytymisen
ehkäisemiseksi ja pyrimme edistämään maahanmuuttajien kotouttamista. Tarkoituksemme
on parantaa edellä mainittujen ryhmien fyysistä ja henkistä hyvinvointia, estää
syrjäytymistä, vahvistaa osaltaan ortodoksista identiteettiä ja vaalia karjalaista kulttuuria.
Yhdistys verkostoituu viranomaisten, seurakuntien, järjestöjen ja muiden toimijoiden
kanssa, jotka työskentelevät samojen päämäärien hyväksi.
YHDISTYKSEN OMAT TAPAHTUMAT JA LEIRIT
Järjestetään keväisin ja syksyisin sekä tarvittaessa muulloinkin talkootapahtumia ja
niiden yhteydessä illanviettoja.
Yhdistys järjestää aikuisten kristinoppileirin 7. - 9.6. Sen pitäjäksi on lupautunut isä
Andrei Verikov Nurmeksesta.
Perheleiri järjestetään yhteistyössä PSHV:n kanssa 16.- 20.7. ONL on luvannut kyseiselle
leirille leirinohjaajia maksua vastaan.
Järjestämme viiden päivän lastenleirin päiväleirinä, mikäli saamme rahoituksen. Leiri on
kohdennettu 7-11 vuotiaille rautalampilaisille ja lähiympäristön lapsille. Sen teemoina ovat
kädentaidot, taide, luonto ja ympäristö sekä evakkohistoria tarinoiden avulla.
Pyhien Pietarin ja Paavalin praasniekka sekä ”entisten” puroniemeläisten tapaaminen
järjestetään 29.- 30.6. yhdessä Rautalammin seurakunnan kanssa. Tällöin pyritään
elvyttämään praasniekkaperinnettä ja sen toteuttamiseksi verkostoidutaan tiistaiseurojen ja
paikallisen karjalaseuran kanssa, jotta juhlasta ja päivästä muodostuisi monipuolinen
tapahtuma. Päivä jatkuu entisten puroniemeläisten muisteluiltana.
Ollaan mukana Rautalammin seurakunnan järjestämän palvelupäivän järjestelyissä
elokuussa.
Isännöimme Rautalammin kunnan järjestämää järjestötapaamista syyskuussa.
Järjestetään jäsenistön toiveiden ja mahdollisuuksien mukaan tapahtumia.
YHDISTYS
Pidetään sääntömääräiset vuosikokoukset. Niiden ja muiden jäsentapaamisten yhteydessä
toteutetaan ideariihiä. Hallitus kokoontuu tarvittaessa. Jäsenkirjeet lähetetään vähintään
kaksi kertaa vuodessa.

RUOKAHUOLTO
Ruokahuollon järjestämiseksi voidaan palkata työntekijä, käyttää Rautalammin kunnan
tarjoamia ateriapalveluja ja välittää tietoa lähiseudulla toimivista yksityisiä
pitopalveluyrittäjistä leirikeskuksen vuokraajille.
.
TOIMINNAN RAHOITTAMISEKSI
Kerätään jäsenmaksuja, järjestetään itse leirejä ja vuokrataan leirikeskusta. Haetaan lupaa
valtakunnalliselle keräykselle. Sen saaminen voi olla vaikeaa, koska yhdistys on ehtinyt
toimia vain vähän aikaa. Haetaan avustuksia kirkolta, Mansikka ry:ltä, avustuksia antavilta
järjestöiltä ja säätiöiltä sekä muilta mahdollisilta tahoilta.
Pyritään saamaan vakituisia sponsoreita. Järjestetään pienimuotoisia arpajaisia tai muuta
myyntiä tilaisuuksissa. Yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia. Omaisuudesta ja varoista
pidetään hyvää huolta.
KIINTEISTÖN HUOLTO JA KORJAUS
Tehdään kiinteistöhuoltokansio, johon kirjataan huolto- ja korjaustehtävät. Parannetaan
Puroniemen jätejärjestelmää ja jätteiden lajittelua. Paikkoja kunnostetaan mahdollisuuksien
mukaan. Talkootyöllä on suuri merkitys leirikeskuksen huollossa ja korjauksissa.
TIEDOTUS- JA JULKAISUTOIMINTA TUNNETTAVUUDEN LISÄÄMISEKSI
Jäsenkirjeet lähetetään sähköpostina ja kirjeitse. Tiedotetaan lehtien yhdistyspalstoilla.
Tehdään omat verkkosivut sekä värimoniste esitteeksi.
Tiedotetaan Ortodoksi.net -sivustolla. Kirjoitetaan lehdistötiedotteita.
Tarjotaan juttuja kirkon lehtiin ja tietoja kirkkokalenteriin. Pidetään yhteyttä eri
seurakuntiin. Kutsutaan toimittajia ja tarjotaan omia juttuja julkaistavaksi.
Avoimista ovista voi tiedottaa myös paikallisradion avulla. Kootaan leirikeskuksen käyttöön
kansio, jossa on tarvittavia yhteystietoja ja informaatiota siitä, mitä lähiympäristö voi tarjota
leirikeskuksen käyttäjille.
TIETO-TAITO – PANKKI
Kirjataan niiden vapaaehtoisten yhteystiedot, jotka voivat tulla työskentelemään leireille.
HISTORIALLINEN PURONIEMI
Aletaan vähitellen koota Puroniemen historiaan liittyvää materiaalia, kuten valokuvia,
muisteloita ja artikkeleita. Aineistoa voi antaa sihteerille ja muille hallituksen jäsenille.

