
PRO PURUVESI ry:n
TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015

1. Pro Puruvesi ry
Pro Puruvesi – yhdistys perustettiin Kerimäellä 15.7.2010. Perustajajäseniä oli kuusi.

Yhdistyksen tarkoitus on edistää Puruveden vesistön puhtautta ja hyvinvointia sekä lisätä 
tietoisuutta Puruveden tilasta. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys osallistuu julkiseen 
keskusteluun tarpeellisista toimenpiteistä ja tekee niihin liittyviä aloitteita ja esityksiä sekä järjestää
asiaa käsitteleviä keskustelu- ja esitelmätilaisuuksia. Yhdistys voi myös resurssiensa puitteissa 
tukea taloudellisesti Puruveden puhtauteen ja hyvinvointiin liittyviä aloitteita, hankkeita ja 
toimintaa sekä osallistua niihin.

Patentti- ja rekisterihallitus hyväksyi 19.10.2010 yhdistyksen yhdistysrekisteriin. Savo-Karjalan 
yritysverotoimisto merkitsi 1.4.2012 Pro Puruvesi ry:n ennakkoperintärekisteriin ja antoi Y-
tunnuksen 2470058-9. Yhdistys ei ole ALV-velvollinen.
 
Yhdistys on poliittisesti sitoutumaton ja riippumaton muista järjestöistä. Puruvettä tarkastellaan 
kokonaisuutena ja eri alueita tasapuolisesti. Puruvesi-työstä toivottiin alusta alkaen seutukunnan 
yhteistä asiaa, mutta myös valtakunnallisen kiinnostuksen kohdetta.

2. Jäsenet
Yhdistyksessä voi olla varsinaisia jäseniä ja kannatusjäseniä. Jäsenmäärä oli
- 31.12.2011          673 (1. tilikausi 15.7.2010 – 31.12.2011)
- 31.12.2012          805
- 31.12.2013          867
- 31.12.2014      1061
- 31.12.2015         1170     Niistä varsinaisia jäseniä oli 1109 ja kannatusjäseniä 61. 
 
3. Hallitus ja kokoukset
Yhdistyksen syyskokouksessa 30.11.2014 valittiin yhdistyksen puheenjohtajaksi vuodeksi 2015 
Reijo Jantunen ja hallituksen jäseniksi Anna-Maija Asikainen, Jaakko Eerikäinen, Pentti Hiltunen, 
Paavo Jantunen, Hannu Kutvonen, Kari Lindström, Lasse Musakka, Raimo Oksman, Mikko 
Suonio ja Heikki Tynkkynen. Hallitus valitsi keskuudestaan varapuheenjohtajaksi Kari 
Lindströmin, sihteeriksi Pentti Hiltusen ja rahastonhoitajaksi Hannu Kutvosen. Hallituksen 
kokouksia oli toimintakauden aikana yhdeksän. Toiminnantarkastajaksi syyskokous valitsi 
vuodeksi 2015 Jouko Piiparisen ja varatoiminnantarkastajaksi Niilo Kaikkosen.
 
Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 26.4.2015 ja syyskokous 28.11.2015.

Pro Puruvesi ry:llä ei ole ollut palkattua henkilöstöä eikä puheenjohtajalle eikä hallituksen jäsenille 
ole maksettu palkkioita. Kulukorvauksia on maksettu hallituksen päätöksillä tapauskohtaisesti. 
Yhdistyksellä ei ole kiinteitä toimitiloja. Hallituksen kokoukset on pidetty pääsääntöisesti 
puheenjohtajan kotona.

4. Toiminta
4.1. Puruveden tilan seuranta
Puruveden tila ja sen ymmärtäminen on perusta oikein suunnattaville vesienhoitotöille sekä 



valuma-alueilla että vesialueella. Pro Puruvesi on katsonut voivansa olla tilannekuvan 
muodostamisessa tärkeässä roolissa. Se näkyi myös vuoden 2015 toiminnassa.

Kesällä 2015 oli runsaasti pieniä ja pienehköjä sinileväesiintymiä ympäri Puruvettä veden 
viileydestä huolimatta. Yhdistykselle ilmoituksia tuli reilut parikymmentä. Pro Puruvesi varmensi 
havainnot yhdessä havainnoitsijoiden kanssa mm. ”joka miehen” kokein, valokuvin ja tarvittaessa 
havaintoalueella käyden. Varmennustavasta ja ilmoitusmenettelystä sovittiin ely-keskusten kanssa. 
Jälleen uusilla alueilla oli sinilevää.

Pro Puruvesi jatkoi näkösyvyyden seurantaa kymmenellä alueella 37 seurantapisteessä ympäri 
Puruvettä. Osa pisteistä on ongelmallisilla lahtialueilla ja osa selkävesien reuna-alueilla. Seuranta 
suoritetaan 4 ke/v (maaliskuu, kesäkuu, elokuu, lokakuu). Seurannasta vastasi 13 henkilöä. 
Näkösyvyydet vaihtelivat 1,1-10,8 metrin välillä. Huonoin tilanne oli Savonlahdella (lokakuu 1,1 
m) ja paras Iso Mustasaaren päässä (maaliskuu 10,8 m). Selkävesien reuna-alueilla näkösyvyys 
maaliskuun poikkeuksellisen edullisissa olosuhteissa (lumeton ohut jää, aurinkoinen sää) tehdyissä 
mittauksessa oli useissa pisteissä yli 10 m. Loppukesän mittauksissa näkösyvyydet olivat niissä 
nelisenkin metriä huonommat. 

Pro Puruveden hallituksen jäsenet Paavo Jantunen ja Mikko Suonio suunnittelivat ja tekivät 
paikkatietoon pohjautuvan Puruveden vesienhoidon seurantajärjestelmän ja luovuttivat sen 
korvauksetta Pro Puruvedelle. Linkki järjestelmään on Pro Puruveden kotisivuilta. Järjestelmässä 
seurataan mm. sinilevätilannetta, näkösyvyyksiä, vesinäytteiden tuloksia sekä vesienhoitoon 
liittyvää suunnittelu- ja rakentamistilannetta. Ohjelmistona on ArcGIS, jota käytetään mm. 
julkishallinnossa . Seurantajärjestelmä on kaikille avoin ja maksuton. Se toimii myös 
mobiilisovelluksena. Pro Puruvesi hankki kaksi ArcGIS -ohjelmistolisenssiä ja tuki Paavo Jantusta 
ja Mikko Suoniota matkakustannuksissa Karelia AMK:n paikkatiedon hyödyntämiseen liittyvällä 
korkeakoulutettujen kurssilla. Kyseessä on Suomessa toistaiseksi ainutlaatuinen 
seurantajärjestelmä.

Pro Puruvesi osallistui muutaman viikon ajan Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) johtamaan 
kokeiluun, jossa testattiin kahden mittauslaitteen (BenthoTorch ja SmarTroll) soveltuvuutta 
vaativaan vapaaehtoiskäyttöön vesistön tilan seurannassa. Kokeilukäyttäjinä olivat Paavo Jantunen 
ja Mikko Suonio. Soveltuvuus varsinkin sinileväseurantaan jäi heikohkoksi. Kokeilutuloksista 
raportoitiin SYKE:lle. 

Karelia Ammattikorkeakoulu (Karelia AMK) teki talvella 2015 Ristilahdella 
pohjasedimenttitutkimuksen Pro Puruveden toimeksiannosta. Pro Puruvesi vastasi lupien 
hankinnasta ja paikallisista järjestelyistä. Kustannuksista puolet maksoi Pro Puruvesi ja puolet 
Pohjois-Karjalan ELY-keskus. Raportti löytyy Pro Puruveden kotisisvujen ”materiaalia” -kohdasta.

Karelia AMK teki syksyllä 2015 Pro Puruveden toimeksiannosta Mehtolanlahdella koekalastuksen.
Se toteutettiin paljolti samoin kuin Ristilahdella syksyllä 2014. Pro Puruvesi vastasi luvista ja 
paikallisista järjestelyistä sekä vapaaehtoistyöstä kalojen päästelyssä koekalastusverkoista. 
Kustannuksissa Pro Puruvettä tukivat mm. Puruveden kalastusalue ja Vaaran osakaskunta. Raportti 
löytyy Pro Puruveden kotisivuilta ”materiaalia” -kohdasta.

Karelia AMK:n opiskelijat Emma-Noora Pölönen ja Joonas Hirvonen tekivät Pro Puruvedelle 
opinnäytetyön ”Ristilahden ja Mehtolanlahden nykytila sekä alustava kunnostus- ja 
hoitosuunnitelma”. Työn valvoja limnologi Tarmo Tossavainen teki korvauksetta opinnäytetyötä 
täydentävän Ristilahden fosforitasetarkastelun. Sekä opinnäytetyö että fosforitarkastelu löytyvät 
Pro Puruveden kotisivuilta ”materiaalia”-kohdasta. Pro Puruvesi palkitsi Emma-Noora Pölösen ja 
Joonas Hirvosen stipendillä.



 
Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan Ely-keskukset jatkoivat Puruveden ongelma-alueilla näytteiden 
ottoa. Pro Puruvesi tuki toimintaa paikallistuntemuksella mm. Jouhenlahden ja Lautalahden 
valuma-alueilla.

4.2. Yhteistyöverkoston kehittäminen ja puruvesitietouden lisääminen
Yhtenä Pro Puruveden keskeisimmistä vuoden 2015 tavoitteista oli yhteistyöverkoston 
kehittäminen ja laajentaminen varsinkin valtakunnallisella tasalla sekä tietouden edelleen 
lisääminen Puruvedestä ja sen vesienhoidosta.

4.2.1. Paikallinen ja alueellinen tasa
Yhteistyö Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan ELY-keskusten, Suomen Metsäkeskuksen kaakkoisen 
palvelualueen, Luonnonvarakeskuksen Enonkosken toimipisteen ja Metsähallituksen Itäisen 
puistoalueen sekä Savonlinnan ja Kiteen kaupunkien kanssa konkretisoitui FRESHABIT LIFE IP 
(valmistelun alkuvaiheessa käytettiin nimeä Sisävesi Life IP) -hankkeen valmistelussa. Pro 
Puruvesi oli hankkeen valmistelussa keskeisesti mukana. Hankevalmistelu oli erinomainen foorumi
yhteistyön monipuolistamiseksi ja edelleen kehittämiseksi em. tahojen kanssa.

Puheenjohtaja on kuulunut Savonlinnan seudun vesienhoidon toimintaryhmään ja sen nimeämään 
”työnyrkkiin”. Siellä Puruvesi on noussut painopistealueeksi. Vuonna 2015 toimintaryhmä ei 
kokoontunut. Pro Puruveden puheenjohtaja on kuulunut myös Suomen Järvikalastus- ja 
vesimuseosäätiön valtuuskuntaan ja säätiön hallitukseen. Vesielementin mukaantulo museon 
strategiaan toi kiinnekohtia ja yhteistyömahdollisuuksia säätiön ja Pro Puruveden välille. 
Museohanke Kerimäellä ei ole etenemässä. Säätiön hallituksen aloitteesta haetaan vaihtoehtoa 
metsään ja veteen liittyvän ”museo”-kokonaisuuden kehittämiseksi LUSTO:n ympärille 
Punkaharjulle. 

Yhteistoiminta  Kerimäen aluejohtokunnan kanssa on ollut kiinteää ja perustui vuonna 2014 
solmittuun yhteistyösopimukseen vuosille 2014-2016. Sopimusta tarkistetaan vuosittain. Kerimäen 
aluejohtokunta oli vuonna 2016 yksi Pro Puruveden pääyhteistyökumppaneista ja tuki yhdistyksen 
toimintaa 2000 eurolla. Kesälahden aluejohtokunta tuki Pro Puruveden Kesälahden alueella 
tapahtunutta toimintaa joulukuussa 1600 eurolla ja on vuonna 2016 yksi Pro Puruveden 
pääyhteistyökumppaneista. Yhteistoimintaa Punkaharjun aluejohtokunnan kanssa lisätään vuonna 
2016. Aluejohtokunnat ovat osoittautuneet erittäin tärkeiksi osapuoliksi Puruvesi-työssä.

Yhteistoiminta Puruveden kalastusalueen kanssa on ollut kiinteää. Konkreettista yhteistyötä oli 
mm. Mehtolanlahden koekalastuksessa. Puruveden kalastusalue on tukenut Pro Puruveden 
toimintaa myös taloudellisesti yhtenä pääyhteistyökumppaneista. Koekalastuksiin liittyvää 
yhteistoimintaa on ollut myös Purujärven ja Vaaran osakaskuntien kanssa.

Kerimäen Kirkonkylän koulun ja Kesälahden koulun kanssa jatkettiin yhteistyötä. Puruvesi-päivä 
järjestettiin 22.5. Kerimäen kirkonkylän koulun kuudesluokkalaisille ja 25.5. Kesälahden koulun 
viidesluokkalaisille. Kerimäellä järjestelyihin osallistui myös Kerimäki-Seura ja Kesälahdella 
paikallinen luontoaktiivi sekä ammattikalastaja. Punkasalmen koulun kuudesluokkalaisille 
järjestettiin ensimmäistä kertaa Puruvesi-päivä. Se pidettiin 1.9. opettajien vahvasti mukanaollen. 
Hyvän palautteen pohjalta yhteistoimintaa kaikkien kolmen koulun kanssa päätettiin jatkaa.

Puruvesi-seminaari järjestettiin 18.7. Kesälahdella Ruokkeen Lomakylässä. Keskeisenä teemana oli
Sisävesi Life IP-hankkeen (vielä silloin valmistelunimi) valmistelu. Pääpuhuja oli Pohjois-Karjalan
ELY-keskuksen ylijohtaja Ari Niiranen. Muina esiintyjinä olivat limnologi Pekka Sojakka (ESA-
ELY), limnologi Tarmo Tossavainen (Karelia AMK), toimitusjohtaja Tapio Salminen (Saloy Oy) ja 
Pro Puruveden puheenjohtaja Reijo Jantunen. Valtiovallan tervehdyksen toi kansanedustaja Hannu 



Hoskonen ja Kiteen kaupungin tervehdyksen kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Ari 
Asikainen. Pro Puruveden hallituksen jäsen ja toinen Puruveden vesienhoidon seurantajärjestelmän 
tekijöistä, Paavo Jantunen, julkisti seminaarissa seurantajärjestelmän käyttöön otetuksi. 

Seminaariin liittyen Pro Puruvesi järjesti Ristilahden – Haudanlahden alueelle maastoretken. 
Tavoitteena oli maastossa tutustuttaa keskeisiä tahoja em. alueen tilanteeseen. Retkelle osallistuivat
ylijohtaja Ari Niiranen (POK-ELY), johtava vesistöasiantuntija Paula Mononen (POK-ELY), 
limnologi Pekka Sojakka (ESA-ELY), limnologi Tarmo Tossavainen (Karelia AMK), 
metsäpalveluesimies Janne Raassina (OTSO Metsäpalvelut), filosofian tohtori, Jukajoki-Jukajärvi 
hankeaktiivi Tero Mustonen ja toimitusjohtaja Tapio Salminen (Saloy OY). Pro Puruvedestä olivat 
mukana retken järjestelijöinä puheenjohtaja Reijo Jantunen sekä hallituksen jäsenet Paavo Jantunen
ja Raimo Oksman.

Pro Puruvesi on seurannut vesienhoitohankkeita myös Pohjois-Karjalassa ja luonut sinne yhteyksiä.
Puheenjohtaja osallistui 11.11. Jukajoki-Jukajärvi -hankkeen tiedotustilaisuuteen. Myös Höytiäisen 
vesienhoidon vapaaehtoistoimijoihin on ollut yhteyksiä. Tohmajärven vesienhoitotyön 
käynnistymiseen liittyvässä Tohmajärven kunnan 9.3. järjestämässä tilaisuudessa Pro Puruveden 
puheenjohtaja piti esityksen Puruveden vesienhoitotyöstä saaduista kokemuksista.

4.2.2. Valtakunnallinen tasa
Puheenjohtaja ja kolme hallituksen jäsentä osallistuivat ”Valtakunnallisen 
vesistönkunnostusverkoston seminaariin” 9.-11.6. Raumalla. Seminaarissa oli vesienhoitoon 
liittyviä viranomaisia ministeriöistä ely-keskuksiin sekä keskeisiä muita vesiensuojelun parissa 
toimivia ympäri Suomea. Ensimmäisenä päivänä tutustuttiin vesiensuojeluratkaisuihin maastossa 
Pyhäjärven ympäristössä. Toisena päivänä käsiteltiin sisätiloissa vesienhoitoon liittyviä 
ajankohtaisia aioita ja vesienhoitoratkaisuja. Pro Puruveden puheenjohtajalla oli oma esitys Pro 
Puruveden toiminnasta. Kolmannen päivän teemana oli hoitokalastus. Pro Puruvedellä oli 
seminaarissa oma osasto. Pro Puruveden edustajat ovat osallistuneet jo perinteiseen 
vuosiseminaariin myös 2012 Helsingissä, 2013 Lahdessa ja 2014 Iisalmessa. Seminaari tarjoaa 
erinomaisen ympäristön tehdä Puruvettä tunnetuksi ja rakentaa verkostoa valtakunnallisella tasalla. 
Seminaarin esitykset videoitiin. Linkki esityksiin kuten myös juttu kuvineen seminaarista löytyy 
Pro Puruveden kotisivuilta.

Sisävesi Life IP/FRESHABIT LIFE IP -hankkeen valmistelu on tarjonnut erinomaisen 
mahdollisuuden tehdä Puruvettä ja Pro Puruveden toimintaa tunnetuksi valtakunnallisesti ja 
rakentaa verkostoa valtakunnallisiin toimijoihin. Pro Puruveden puheenjohtaja osallistui Vantaalla 
22.1. ja 29.1. keskeisiin hankevalmisteluneuvotteluihin ja Helsingissä 30.11. - 1.12. hankkeen 
käynnistymisseminaariin. Keskeiset hankevalmisteluun osallistuneet ovat olleet koko vuoden 2015 
hyvin tiiviissä yhteistyössä myös viestivälinein. 

Hankevalmistelua johti Metsähallitus. Muista valtakunnallisista organisaatioista valmistelussa 
olivat mukana mm. Suomen ympäristökeskus, Suomen metsäkeskus, Luonnonvarakeskus, 
Geologian tutkimuskeskus, Museovirasto, WWF, Suomen luonnonsuojeluliitto ja DocArt. 

4.2.3. Osallistuminen paikallisiin tapahtumiin
Tapahtumat, joihin Pro Puruvesi osallistui oman esittelyteltan kera tai omalla osastollaan 
Puruveden seutukunnalla, olivat 12.-14.6. METKU-metsäkulttuuripäivät Punkaharjulla, 27.-28.6. 
Kesälahden Muikkumarkkinat, 11.-12.7. Puhoksen Perinnepäivät, 8.8. Muikun Päivä Kerimäellä ja 
12.-13.12. Kerimäen Joulumessut. Lisäksi Pro Puruvesi jään toimituksineen, jääliukumäen 
tekemisineen ja yhteistoiminnan järjestelyineen Jäälinna ry:n kanssa oli Kerimäen talvitapahtuman 
21.2. keskeinen toimija.



Kesälahti City Mahaton -tapahtumaan Pro Puruvesi osallistui 14.5. kiertämällä yhden oman 
kierroksen ja osallistumalla kaikille yhteiseen kierrokseen. 

Näihin tapahtumiin osallistumisella oli suuri merkitys suoriin kontakteihin omaan jäsenkuntaan ja 
Puruveden seutukunnan asukkaisiin. Yhdistys saa arvokasta informaatiota suoraan kentältä ja voi 
puolestaan kertoa mitä on meneillään ja suunniteltu.

4.2.4. Tiedotustoiminta
Tiedottaminen paikallisille ja seudullisille tiedotusvälineille on ollut myös vuoden 2015 aikana 
huomion kohteena. Tiedotustilaisuuksia järjestettiin 16.2. Savonlinnassa (yhteistyösopimus 
osuuspankit-Pro Puruvesi ja Sisävesi Life IP-hanketilanne) ja 25.3. Ristilahdella (Ristilahden 
sedimenttitutkimus). Lehdistötiedote Puruvesi-seminaarista lähetettiin 18.7. ja Pro Puruveden 
syyskokouksen päätöksistä 29.11. Pro Puruveden katsaukset Sisävesi Life IP – hankkeesta 28.4. ja 
31.7. olivat tiedotusvälineiden käytettävissä.

Kerimäen, Punkaharjun ja Kesälahden aluejohtokuntien yhteiseen tiedotuslehteen tulee Pro 
Puruvettä käsittelevä juttu kuvineen. Kuvauksia tehtiin syksyllä 2015. Tiedotuslehti valmistuu 
maaliskuussa 2016 ja tulee myös valtakunnalliseen jakeluun.

Puheenjohtaja kirjoitti Puruvesi-aiheisen jutun Puruveden pursiseuran vuosijulkaisuun. 

Lisäksi useissa tilaisuuksissa yhdistyksen edustajat käyttivät puheenvuoroja, jotka saivat 
julkisuutta. Puruvesi oli vuoden 2015 aikana erittäin hyvin ja näkyvästi esillä paikallisissa ja 
seudullisissa tiedotusvälineissä. 

Koko jäsenistölle lähetettiin jäsentiedote toukokuussa. Niistä postitse lähetettiin noin 200. 
Sähköpostiosoitteen ilmoittaneille (noin 800) lähetettiin tiedote myös marraskuussa. 

Kotisivuja www.propuruvesi.fi pidettiin ajantasaisina ja yhdistyksen virallisina infosivuina. 
Yhdistyksellä on myös Facebook-sivut..

4.3. Vesienhoidon suunnitteluun ja vesienhoitotöihin osallistuminen
Puruveden vesienhoidon yleisuunnitelma valmistui kesäkuussa 2014. Siinä Pro Puruvesi oli 
keskeisesti mukana sekä toimijana että rahoittajana. Vuoden 2015 aikana suunnittelu liittyi lähes 
täysin FRESHABIT -hankkeen valmisteluun. Merkittäviä konkreettisia vesienhoitotöitä ei vuoden 
2015 aikana Puruvedellä tehty. Ne päätettiin sisällyttää FRESHABIT -hankkeeseen ja sen ohella 
vuonna 2016 tehtäviin töihin.
 
4.3.1. Sisävesi Life IP/FRESHABIT LIFE IP
EU hyväksyi joulukuussa 2014 Suomen Sisävesi Life IP -hanke-esityksen jatkovalmisteluun. 
Vuoden 2015 aikana hankkeen viralliseksi nimeksi tuli FRESHABIT LIFE IP.  Puruvesi oli 
varmistunut jo vuonna 2014 yhdeksi Suomen kohdealueista, mikäli hanke saa EU:n lopullisen 
hyväksynnän. Pro Puruveden ei tarvinnut enää keskittyä Puruveden mukaan saamiseen, vaan toimia
koko hankkeen puolesta kilpailtaessa edelleen muiden EU-maiden hanke-esitysten ja toisen saman 
aihepiirin Suomen oman esityksen kanssa. Toisena tärkeänä asiana oli saada hanke-esitys 
Puruveden tarpeisiin mahdollisimman hyväksi ja Pro Puruveden rooli yhdistykselle sopivaksi sekä 
koko Puruveden hanketta hyvin palvelevaksi.

Em. tavoitteiden toteuttamiseksi Pro Puruveden puheenjohtaja oli aktiivisesti mukana sekä 
Metsähallituksen johtamassa valtakunnallisessa että Etelä-Savon ELY-keskuksen johtamassa 
Puruveden osuuden valmistelussa. Pro Puruveden hallitus linjasi tavoitteita ja hyväksyi Pro 
Puruveden omaan toimintaan liittyvät asiat. FRESHABIT -asioiden käsittely oli keskeinen osa 

http://www.propuruvesi.fi/


kaikissa vuoden 2015 yhdeksässä hallituksen kokouksessa. 

Vuoden 2015 jatkosuunnittelussa säilyi Puruveden osalta painopiste konkreettisissa 
vesienhoitotoimenpiteissä viiden kohdealueen valuma-alueella ja niihin liittyvillä lahtialueilla. 
Tämä oli Pro Puruveden ykköstavoite. 

Pro Puruveden omiksi keskeisiksi vastuualueiksi hankesuunnitelmassa tuli paikallinen 
tiedotustoiminta, mihin sisältyy mm. FRESHABIT Puruveden kotisivujen rakentaminen ja ylläpito,
osallistuminen FRESHABIT -infoin Puruveden seutukunnan tapahtumiin, FRESHABIT Puruvesi 
-seminaarin järjestäminen vuosittain sekä yhteydenpito tiedotusvälineisiin. Toisena selkeänä 
vastuualueena on ympäristökasvatus. Siinä koululaisten Puruvesi-päivät muodostavat rungon. 
Lisäksi Pro Puruvesi vastaa kolmesta pääosin ulkopuolisilta tilattavasta erityistyöstä. Omien 
vastuiden lisäksi Pro Puruvesi tukee muita toimijoita erikseen kunkin kanssa sovittavalla tavalla. 
Pro Puruveden omaksi budjetiksi muodostui 125 000 euroa. Siitä EU:n osuus on noin 75 000 euroa 
ja omarahoitusosuus noin 50 000 euroa, minkä Pro Puruvesi maksaa kokonaan itse. 
Palkkakustannuksia Pro Puruvedellä ei ole.

Metsähallituksen ja EU:n komission edustajat allekirjoittivat 3.12.2015 FRESHABIT LIFE IP 
-hankesopimuksen. Puruveden vesienhoito saatiin silloin virallisesti myös EU-tasan huolehtimisen 
kohteeksi. Se oli historiallinen päivä Puruveden vesienhoidolle ja sille työlle, jota viime vuodet 
Puruveden vesienhoidon eteen on tehty.

Hanke alkaa 1.1.2016 ja päättyy 30.9.2022. Puruveden vesienhoidolle kuten myös Pro Puruveden 
työlle hanke muodostaa keskeisen rungon reiluksi kuudeksi vuodeksi.

4.3.2. Muu osallistuminen
Kumppanuussopimukseen liittyen OTSO Metsäpalvelut laati suunnitelman vesienhoitorakenteista 
Kerimäelle Aittoniemen pohjukassa sijaitsevan Likolahden valuma-alueelle. Maanomistajat 
suhtautuivat myönteisesti vesienhoitotöihin. Yhden valuma-altaan ja kosteikon kokonaisuudella 
saadaan sekä vesienhoidollisesti että maisemallisesti aikaan hyvä tulos. Pro Puruvesi on varautunut 
maksamaan kustannuksista puolet ja toisesta puoliskosta Pro Puruvesi on tehnyt tukiesityksen 
ESA-ELY:lle. Tavoitteena on vesienhoitorakenteiden teko kesällä 2016. Paikalliset aktiivit ovat 
lähes täysin omin kustannuksin niitättäneet vesikasvillisuutta Aittoniemen ympäriltä kolmena 
vuonna peräkkäin. Valuma-alueen rakenteiden tekemisen jälkeen myös lahden perukalta 
niittäminen on tarkoituksenmukaista.

Kumppanuussopimukseen liittyen OTSO Metsäpalvelut laati alustavan suunnitelman 
vesienhoitorakenteista myös Kulennoisiin Nunnanlahden valuma-alueelle. Tältä osin ei ole sovittu 
jatkotoimista.

Pro Puruvesi kiirehti Putkiniemen Pökrönsuon kosteikkojen saamista Metsäkeskuksen vuonna 2015
toteutettavien kohteiden joukkoon. Pro Puruvesi oli ollut keskeisesti mukana vuonna 2014 
hankevalmistelussa. Pökrönsuon kosteikot tulivat kilpailutukseen joulukuussa 2015. Rakentaminen 
toteutuu vuonna 2016 osana FRESHABIT -hanketta.

Pro Puruvesi oli puoltamassa vesienhoitorakenteen tekemistä Lessinpuroon Kesälahdella. 
Maanomistaja ja metsänhoitoyhdistys olivat aktiivisia liittämään vesienhoirakenteiden teon 
Lessinpuron varrella tehtävään pellon metsityshankkeeseen. Metsäkeskus tullee toteuttamaan 
maanomistajan toivoman hankkeen.

5. Yhteistyökumppanuus
Pro Puruvesi haki vuodeksi 2015 toista kertaa ”virallisia” yhteistyökumppaneita. Tavoitteena oli 



saada yrityksiä ja muita tahoja aiempaa kiinteämmin ja sitoutuneemmin mukaan Puruvesi-työhön. 
Toisena keskeisenä tavoitteena oli varojen hankinta. Pääyhteistyökumppaneille ja muille 
yhteistyökumppaneille asetettin hieman eri kriteerit, jotka näkyivät tuen suuruudessa ja toisaalta 
Pro Puruveden antamassa näkyvyydessä. 

Vuoden 2015 Pro Puruveden 

pääyhteistyökumppanit olivat
- Kerimäen Osuuspankki
- Kesälahden Osuuspankki
- Suur-Savon Osuuspankki
- Harjun Portti Matkailukeskus
- Kerimäen aluejohtokunta
- OTSO Metsäpalvelut 
- Puruveden kalastusalue
- Raija ja Ossi Tuuliaisen Säätiö
- Rapala Rahasto

ja muut yhteistyökumppanit
- Hotelli Herttua
- Ruokkeen Lomakylä
- Puruveden Kalastus- ja Elämysretket
- Kirja-Pakari
- Suur-Savon Sähkö
- KAS-RAK, Rakennusliike Terho Kaskinen
- Jäälinna ry

Kiitokset kaikille yhteistyökumppaneillemme Pro Puruveden saamasta tuesta.
  
6. Talous
Vuoden 2015 tuloista merkittävimmät olivat jäsenten vapaaehtoiset jäsenmaksut, eri tahojen 
tukimaksut ja yhteistyökumppaneiden tuki. Kuluista huomattavimmat olivat Ristilahden 
sedimenttitutkimuksen ja Mehtolanlahden koekalastuksen menot.

Pro Puruveden 1.1.- 31.12.2015 tilikauden ylijäämä oli 6161,79 €. Yhdistyksellä ei ole velkaa.

Ylijäämäinen tilinpäätös auttaa varautumisessa tulevien vuosien Pro Puruveden FRESHABIT 
-hankkeen omarahoitusosuuteen (50 000 €) ja muista menoista selviytymiseen.

7. Muuta
Pro Puruvesi ry:lle myönnettiin 18.6.2015 Pohjois-Karjalan maakunnallinen ympäristöpalkinto 
tunnustuksena aktiivisesta ja viestintämyönteisestä maakuntarajat ylittävästä vesiensuojelutyöstä. 
Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen ylijohtaja Ari Niiranen luovutti palkinnon Joensuussa 
järjestetyssä tilaisuudessa. Sen otti vastaan Pro Puruveden puheenjohtaja Reijo Jantunen ja sihteeri 
Pentti Hiltunen.

Kiitos jäsenillemme, tukijoillemme ja talkooväelle! Te olette mahdollistaneet myös taloudellisesti 
Pro Puruveden toiminnan monen osapuolen yhteisessä työssä puhtaan Puruveden puolesta.

Kerimäki 4.3.2016
Pro Puruvesi ry:n hallitus


